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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, ■ avut Ioc, 
miercuri, 8 februarie, ședința 
Comitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, 
cadre de conducere din dome
niul agriculturii.

In cadrul ședinței, Comite
tul Polilie Executiv a exami
nai și aprobat un RAPORT 
PRIVIND RETRIBUIREA IN 
NATURĂ, PRECUM Șl NOI 
MASURI PENTRU PERFEC
TIONAREA SISTEMULUI DE 
RETRIBUIRE ÎN ACORD 
GLOBAL IN COOPERATIVE- 

PRODUC-

la muncă, in funcție de nu
mărul de norme realizat șl de 
contribuția adusă la îndeplini
rea și depășirea producțiilor 
planificate. In felul acesta se 
asigură ca fiecare familie să 
primească o cantitate suficien
tă de grîu și porumb pentru 
consumul propriu și pentru 
creșterea și îngrășarea unui 
număr sporit de animale.

La aceste cantități se adau
gă producțiile obținute de co
operatori pe lotul personal, 
ceea ce asigură ca fiecare fa
milie să dispună, in medie, de 
circa 800—900 kg cereale de 
persoană.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că noile măsuri prl-
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START FĂRĂ SURPRIZE LA TIR (aer comprimat)

I.E AGRICOLE DE 
TIE.

La propunerea 
Nicolae Ceaușescu, 
general al partidului,
tul Politic Executiv a 
mărirea fondului de 
destinat retribuirii în 
după cum urmează:

tovarășului 
secretarul 

Corni te- 
aprobat 
cereale 
natură.

— la culturile de grîu și po
rumb, fondul de retribuire în 
natură se majorează la 14 la 
sută pentru zona I și Ia 16 la 
sută pentru zona a Il-a, fală 
de 10, respectiv 12 la sută, cit 
prevăd actualele reglementări;

I 

vind perfecționarea sistemului ss 
de retribuire în natură a eo- Ș ------ *-=•-- .--- _lini cu re_ j, 

ale retribu- &

prin caracterul lor profund u- 
manist, în ansamblul preocu- 
parilor statornice ale partidu- ț? 
lui, personal ale secretarului Ș 
general al partidului, tovarășul S; 
Nicolae Ceaușescu, pentru spo- g; 
rirea continuă a veniturilor §

operatorilor, împreună cu —- s 
centele majorări i _ 
(iei și alo pensiilor, se înscriu. § _ 2— ____ 1__ . __ n V «

Finalele „Daciadei" la tir 
pentru arme cu aer compri
mat au început la poligonul 
Dinamo din Capitală sub sem
nul unor rezultate, in general, 
normale. In probele de pușcă 
(primele din program), rezer
vate tuturor categoriilor de 
trăgători, favoriții au reușit să 
treacă de etapa calificărilor 
(actuala ediție a întrecerii se 
desfășoară după o formulă o- 
riginală), excepție făcînd Au
rora Ștefan. Așa cum am mai 
anunțat, primii 10 clasați la 
fiecare categorie au cucerit 
dreptul de a participa la ur
mătoarele 3 manșe (însemnînd 
tot atîtea concursuri repetate, 
totalul stabilind ordinea fina
lă a întrecerilor). Prima din
tre ele s-a desfășurat Ieri di
mineață. La seniori, pe locul 
întîi s-a instalat stelistul Con
stantin Stan, cu un prim bi
lanț de 586 p (cu ultima deca
dă de 
reduse

— ta legume, fondul de re
tribuire in natură se majorea
ză Ia 30 la sută pentru ambele 
■one, față de 20 la sută cit pre
văd reglementările actuale.

De asemenea, s-au adus îm
bunătățiri întregului sistem de 
retribuire în natură a produ
selor agricole — ea o parte a 
retribuției generale.

în ce privește retribuția in 
banj a cooperatorilor, aceasta 
se va realiza. în continuare, 
conform prevederilor în 
goare. în raport eu munca 
pusă.

Noile măsuri adoptate 
Comitetul Politic Executiv 
conduce la creșterea cantități
lor de cereale și legume, care 
vor fi repartizate pentru retri
buirea în natură, în condițiile 
realizării planului, cu 550 mii 
tone grîu, 510 mii tone porumb 
și în mod corespunzător și la 
alte produse.

S-a stabilit ca din cerealele 
destinate retribuirii în natură 
să sc asigure, pentru consumul 
alimentar și pentru furaje, ci
te 150 kg grîu și 150 kg porumb 
tuturor cooperatorilor care 
participă efectiv Ia muncă, 
membrilor de familie aflați in 
întreținerea acestora, precum 
și pensionarilor C.A.P. De a- 
eeste cantități vor beneficia 
circa 5 milioane de persoane.

Cantitatea de gnu și porumb 
rămasă după acoperirea consu
mului alimentar se va repar
tiza, suplimentar,' cooperatori
lor care au participat efectiv

vi
de-

de
vor

• n “<• viniiinim «t vcniiUFiior
tuturor categoriilor de oameni § 
ai muncii, pentru îmbunătă-
țirea permanentă a condițiilor § 
de_ muncă și de viață, pentru § 
ridicarea nivelului do trai și a § 
gradului de civilizație al celor 
ce muncesc, de Ia orașe și sate, § 
al întregului nostru popor, in § 
deplină concordanță eu dez- & 
voltarea generală a țării, cu § 
vOrrrr£ile <=. I Consemnam in primul comen-
XlH-lca 1 Conferinței Națio- tariu. pe marginea finalelor
pale ale Partidului Comunist § Daciadei la patinaj viteză că 
Roman. . . s întrecerile campionatelor de

Comitetul Politic Executiv Ș sprint și polîatlon, principalele 
și-a exprimat convingerea că & oompetițli ale actualului sezon, 
măsurile adoptate vor găsi un § —■ -«—•
larg ecou in rândul țărănimii 
cooperatiste, stimulînd și mai § 
puternic cointeresarea, spiritul § 
de ordine șl disciplină în ve- 
derca ob(incrii unor producții 
vegetale și animaliere tot mai § 
mari, la nivelul prevederilor § 
de plan, al cerințelor noii re- §WLV» pluti, IUIV1VI HUI» IV
voluțîi agrare, creșterii contri- Ș 
buțici agriculturii noastre so- § 
cialiste la progresul multila
teral al patriei, la sporirea a- 
vuției naționale și, pe această 
bază, a bunăstării întregului 
popor.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a analizat o se-

I
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litic Executiv a analizat o se- § 
rie de măsuri privind îmbu- § 
.........................................................Inătățirea muncii în zootehnie, 
creșterea efectivelor do anima
le, la toate speciile, îndeosebi 
la bovine și ovine, sporirea 
producțiilor animaliere, în ve
derea satisfacerii, in bune con
diții, a cerințelor do consum 
ale populației și altor nevoi 
ale economiei naționale.

100 de 
!). El

NUME NOI
OE

puncte, pe tinte 
are 5 puncte a-

PE LISTA
SENIORI IA

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

I
§

s

au reunit la start alergători de 
toate categoriile, oferindu-ne 
astfel prilejul să urmărim cam 
tot ce are mai bun la ora ac
tuală acest sport olimpic, de 
la seniori consacrați, la cele 
mai tinere speranțe. Dacă des
pre reprezentanții tinerei gene
rații se pot spune lucruri fru
moase, imaginea de ansamblu 
a confruntărilor seniorilor nu 
este tocmai îmbucurătoare, 
disputele lor fiind... sărăcăcioa
se atît numeric (pe foile de 
arbitraj au fost înscriși doar 
9 seniori, 3 senioare și o ju
nioară merituoasă, mureșeanca 
Emeșe Antal, care a cucerit 
titlul suprem), cit și valoric.

Fără doar și poate, rezultate
lor necompetitive încă în are
na internațională obținute de 
seniori trebuie să li se acorde 
o motivație obiectivă, deoarece 
autorii lor, aflați încă la dis
creția vremii în procesul de 
instruire, au fost handicapați 
de pregătirea sumară pe ghea
ță. Cu toate acestea, avînd la 
activ doar un stagiu de 4—5 
săptămîni de acumulări speci
fice pe pistă lungă, mai întîi 
pe „inelul" de gheață amena
jat pe lacul Ciucaș din Tuș- 
nad-Băi și, apoi, pe pista na
turală de dimensiuni olimpice 
de la Miercurea Ciuc, unii se
niori au furnizat întreceri de

mTTnTTTl
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Caiaciștii și canoiștii noștri 
fruntași au urcat în Poiana 
Brașov, în locul padelelor și 
pagaelor țin în mîinl bețele de 
schiuri, în fapt tot o aluneca
re, chiar dacă culoarul se 
cheamă acum pîrtie de zăpadă. 
Fără bărci, pontoane și șalupe, 
„flotila" pare a fi un grup de 
tineri schiori alpini, cu reale 
perspective de a se evidenția 
într-un concurs de slalom, 
simțul apei, al echilibrului că
pătat în bărcile cele ușoare și 
nesigure, ajutîndu-i să coboare 
în viteză și siguranță pe tot 
ce e pîrtie în Poiana Mică și 
în Cristian. Cind nu e „pîrtie", 
e cros. Iar cind nu e cros, e 
sula de forță, mai îmbietoare 
parcă acum, după ce s-a spus

CAIACIȘTII ȘI CANOIȘTII
DE LA BUN ÎNCEPUT

UN RITM
Si s-a analizat 
toamna trecută,

Da, ultima ediție a J.O. a 
rămas undeva în urmă. Fede
rația de resort a balizat — pe 
Un traseu de 4 ani — o nouă 
pistă, cu linia de sosire în ’92. 
la Barcelona. Cursa a început, 
deocamdată pe schiuri, iar du
pă felul cum se pregătesc 
sportivii se pare că s-a mat 
un start bun. Prof. Manoilă 
Milicin, antrenorul principal al 
lotului, spune că, intr-adevăr, 
sînt semne încurajatoare de a 
sa ancora din nou — cu spri
jin și prin efort comun — în 
rada marilor performanțe. 
Campionii mondiali de la

tot ce a fost, 
pe Rîul Han.

SUSȚINUT
Montreal, caiaciștii Daniel Sto- 
ian și Angelin Velca, dacă ar 
fi posibil, ar urca in doi și 
pe o pereche de schiuri, cu 
sincronizarea deprinsă in bar
că n-ar avea probleme 1 Gru
pa de caiac i-a fost încredin
țată antrenorului Nicușor Eșa- 
nu, nu cu mulți ani în urmă 
un as al padelei. Sigur, pre
gătirile sînt la început de 
drum, pînă la regatele cele 
mari din vară, echipajele se 
vor tot face și desface: caiac 4

Vasile TOFAN

(Continuare in gag. 2-3)

vans față de principalul său 
urmăritor, Eugen Antonescu 
(Dinamo), și, oricum, acești 
doi trăgători își vor disputa în 
continuare titlul, colegii de 
probă aflîndu-se mult în ur
ma lor. Și la senioare, situa
ția este aproximativ... aceeași: 
Daniela Toader conduce con
fortabil pe colega sa de club 
— Dinamo — Daniela lonescu 
(scor intermediar: 382—378), 
dar nici o a treia dinamovistă 
(Daniela Zamfir) nu o foarte 
departe (377 p). Juniorii îl au 
în frunte pe tînărul și talen
tatul Olimpiu Marin, dar din
tre cei 4 lideri ai dimineții, el 
conduce la cea mal mică 
ferență (3 puncte), în fața 
D. Dordea: 566—563. Șanse de 
a se „amesteca." direct 
lupta pentru titlu are șl „ 
cui 3", M. Stoiân. în fine, ul
tima categorie, cea a junioa
relor, o are în frunte pe — 
probabil — performera de pî- 
nă acum a competiției. oră-

di- 
lui

în 
„lo-

deanca de la A.S.A.-Metalica, 
Camelia Diaconu, care a pus 
între ea și ocupanta locului 
secund (după o singură manșă 
disiputată) nu mai puțin de 12 
puncte: 387—375 ! Pînă la de
finitivarea clasamentelor mai 
e însă destul loc pentru... e- 
ventuale surprize !

Au luat sfîrșit întrecerile pe 
echipe, ia pușcă. Faptele nota
bile sînt; existența a doar 
două echipe înscrise la cate
goria seniorilor (!?); absența 
din primele trei clasate la ju
niori a echipei din șos, ștefan 
cel Mare; clasarea pe ultimul 
loc a echipei militare la ju
nioare. Rezultate tehnice, puș
că, 10 metri, echipe: seniori : 
1. Steaua 1727 p; 2. Diriamo 
1723 p; senioare: 1. Dinamo 
1155 p; 2. Steaua 1109 p; 3. 
Metalurgistul Cugir 1097 p; ju
niori: 1. Steaua I 1679 p: 2. 
Unirea Focșani 1667 p; 3. Uni
versitatea Oluj-Napoca 1637 p; 
junioare: 1. ASA-Metalica O- 
radea 1101 p; 2. Poli Iași 1097 
p; 3. Olimpia 1086 p.

«adu TiMOFTE

CAMPIONILOR ABSOEUfl

un nivel valoric care s-a des
prins din „zona“ de totală me
diocritate. Făcînd uz de între
gul lor potențial fizic și tehnic, 
Nlcolae Sandu (Tractorul Bra
șov), noul campion absolut al 
țării. Tibor Bccze (S.C. Mier
curea Ciuc), Laszlo Anta) 
(IMASA. Sf. Ghcorghe)

Dezlderiu Horvath (Electronul- 
reș Tg. Mureș) au resurse, 
dacă vor fi supuși unul atent 
program de antrenament pe 
uscat șl pe gheață, să dobân
dească rezultate superioare. Și 
incă ceva: unii out-siderl au 
înoeput să remonteze din han
dicap, dai- ierarhiile au rămas, 
în general, neschimbate, re-

Troinn IOANIȚESCU

brașoveanulln cursă spre... titlul 
Nicolae Sandu

campion absolut

(Continuare in

FRUMOASE SUCCESE ALE
La Shiraz, îp Iran, s-a dis

putat, la finele sâptămînii tre
cute, un turneu internațional 
de gimnastică, cu participarea 
unor sportivi de frunte din 10 
țări, între care România, R.P. 
Chineză, R.D. Germană, Uniu
nea Sovietică, Bulgaria, Italia 
etc. în acest prim concurs in
ternațional al anului. țara 
noastră a fost reprezentată de 
echipa de tineret, care a avut 
— într-o companie prestigioa
să — o frumoasă comportare, 
atîb în întrecerea pe echipe, 
cit și în finalele pe aparate, 
dar trebuie subliniat și locul 
doi la individual compus ob
ținut de Adrian Gal.

în disputa pe echipe. for
mația noastră (cu 282,95 p) a 
devansat, printre altele, selec
ționatele R.P. Chineze și R.D. 
Germane, situate pe locurile 2 
și 3, cu 279,95, respectiv 277,20 
p. Iată cei șase gimnaști ro
mâni care au realizat acest 
frumos succes: Adrian Gal. 
Cristian Brezcanu, Adrian Că- 
tănoiu, Adrian Sandu, Adrian 
Ciucă, Dorel Vorindan. în fi
nalele pe aparate, sportivii 
noștri s-au situat de patru ori 
pe primul loc, prin Adrian Gal 
(paralele și bară fixă). Adrian 
Cătănoiu (inele) și Cristian 
Brezeanu (sol).

VICTORII ALE JUCĂTORILOR HOȘTRI DE TENIS DE MASĂ
Participînd la cea de a XV-a 

ediție a Campionatelor Inter
naționale de seniori ale R.D. 
Germane, care au avut loc la 
Schwerin, reprezentanții teni
sului de 1 ‘ .
avut o comportare foarte bu
nă, ei' evoluînd în oOmpania 
unor sportivi de valoare din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria, .U.R.S.S, și B.D.G.

care au avut loc Ia

masă românesc au

Astfel, Emilia Oiosu a cîștigat 
proba de simplu, invingînd-o 
în finală pe colega el Maria 
Bogoslov, în timp ce Maria Al
ba iu-Lunes eu s-a situat pe lo
cul 3. De asemenea. Mariâ Bo
goslov și Maria Luncscu au o- 
cupat primul loc la dublii, pe

(Continuare In oaa. a 4-a)



COMPETIȚII DOTATE
CU „CUPA

16 FEBRUARIE"
Numeroase competiții dedi- 

cate zilei de 16 Februarie sînt 
organizate, 'in aceste zile, pre
tutindeni în țară. In cele oe 
urmează ne vom referi la câ
teva asemenea întreceri pro
gramate în Capitală.
• La complexul sportiv 

Progresul s-a desfășurat „Cro
sul 16 Februarie", la care au 
luat parte peste 500 de elevi 
din școlile și liceele Sectorului 
5. Cîștigători: Roxana Para- 
pancca (Șc. 132) și C. Mano- 
•ea (Șc. 188) la cațegoria 
11—12 ani, Carmen Velea și 
M. Ștefan (ambii de la Șc. 
130) ja 13—14 ani, Claudia FIo- 
rescu (Lie. nr. 4) și S. Barbu 
(Lie. Vulcan) la 15—16 ani. 
Elena Rust) (Lie. nr. 35) și V. 
Istrate (Lie. Autobuzul) la 
17—19 ani. • în sala de la 
același complex s-a organizat, 
de către Consiliul pentru Edu
cație Fizică și Sport. în colabo
rare cu C.O.P., al Sectorului 5, 
un concurs de tenis de masă 
rezervat pionierilor. Cei mai 
buni: Mariana PaVei (Șc. 147) 
și G. Petre (Șc. 126) la
11—12 ani. Adriana Slave (Șc. 
136) și P. Asan (Șe. 115) la cat. 
13—14 ani. în concurs. peste 
100 de pionieri. • La com
plexul sportiv din Giulești, 
clubul Rapid organizează în
treceri omagiale la mai multe 
discipline. Competiția de box 
a și început și se va încheia 
pe 11 februarie, urmînd cele 
de haltere (10—11), lupte gre- 
co-romane (11—12), popice 
(14—15) și lupte libere (16). 
• Consiliul pentru Educație 
Fizică și Sport al Sectorului 1 
și comisia municipală de spe
cialitate organizează, în ziua 
de 12 februarie, în sala între
prinderii Grivița Roșie, un si
multan de șah la 500 de mese. 
Participă reputați maeștri in
ternaționali.

cat.

0 SECȚIE DE ȘAH IN PLINA AFIRMARE

înființată doar în urmă cu" 
patru ani, secția de șah a clu
bului Oțelul Galați s-a înscris 
— prin rezultatele obținute pî- 
nă acum — în performanța e- 
șichierului românesc.

Și există cîteva argumente 
care susțin afirmația. în ca
drul secției (președinte, ing. 
Carol Mangiurea) activează 56 
de șahiști de nivel republican 
și 64 de nivel local. Juniorii 
Ruxandra Ignătescu, Costin 
Cozianu și Nicolae Demeni au 
adus în vitrina cu trofee a 
clubului medaliile de campioni 
naționali. La Campionatul 
Mondial desfășurat anul tre
cut la Timișoara, Ruxandra Ig
nătescu (16 ani) a ocupat un 
merituos loc cinci (in treacăt 
fie spus, o altă performeră p 
mondialelor. Simona Tufă, 
provine, tot. de la clubul Oțe
lul). Monel Tratatovici. maestru 
F.I.D.E., a realizat trei califi
cări individuale la „finala A", 
iar echipa clubului a evoluat 
în ediția trecută în Divizia A 
și numai o „sincopă" — sperăm 
trecătoare — a condus la re
trogradarea. mai curind. neme
ritată. Din loturile naționale 
de copii și juniori fac parte 
și gălățenii C. Cozianu, M, 
Manolaehe, Ruxandra Ignătes
cu și Gabriela Tătaru. în ca
drul secției există doi maes
tri F.I.D.E. (M. Tratatovici și N. 
Gordan) și opt maeștri. în sfîr- 
șit, șahiștii Tratatovici, Bach, 
Gordan, Cozîanu. Dorofteî, Ig
nătescu au cucerit — de la în
ființarea secției — numeroase 
trofee la turneele interne și 
internaționale la care au luat 
parte. Iată, deci, un mănunchi 
de rezultate și succese convin
gătoare. care demonstrează 
preocupare, talent, muncă, do
rință de autodepășire și afir
mare.

Dar ceea ce ni se pare foar
te important este atenția și

LA OȚELUL GALAȚI
interesul manifestate de con
ducerea secției, a clubului și, 
nu în ultimul rînd, de facto
rii de decizie ai Combinatului 
gălățean, pentru depistarea și 
formarea viitorilor șahiști. 
Sportivi consacrați, ca N. Do- 
roftei, H. Varlam, Cr. Pala- 
mar, M. Tratatovici, R. loan și 
M. Tufă, se ocupă cn pasiune, 
pricepere și răbdare de pregă
tirea copiilor și juniorilor din 
cele șase grupe (a 12 șahiști) 
existente în cadrul secției. 
Este, fără îndoială, o realizare 
care merită a fi consemnată și 
dezvoltată în continuare. Sec
ția are la dispoziție două în
căperi cu 
bului și 
la clubul

Așadar.

18 mese la serliul clu- 
o alta, cu 10 mese.
C.F.R. din localitate, 
la clubul sportiv O- 

telul Galati „sportul mintii" se 
bucură de o largă audientă, 
cxistînd asigurate toate condi
țiile pentru deplina sa afirma
re și pe mai departe.

Tclemac SIRlOPOL, coresp.

FINAL SPECTACULOS
AL C. N. DE ATLETISM
Epilogul Campionatelor Na

ționale de atletism ale seniori
lor au fost probele combinate 
(pentatlonul la femei si octa- 
tlonul la bărbați), desfășurate 
luni și marți în sala din Ba
cău. întrecerile, care au reunit 
un număr destul de mare de 
participanți (16 pentatloniste si 
19 octatloniști). au prilejuit un 
spectacol agreabil și o serie de 
rezultate bune. Notăm în pri
mul rînd recordul național de 
juniori realizat, la octatlon. de 
rapidistul Bogdan Tudor (du
minică .cîștigase si titlul la să
ritura în lungime), cu 5845 p. El 
a înregistrat următoarele rezul
tate: 60 m — 7,35, lun
gime — 7,39 m, greu
tate — 10.08 m. înălțime — 
1.95 m, 400 m — 52,96, 60 mg — 
8,56. prăjină — 4,30 m. 800 m 
— 2:56,68. Pe locurile următoa
re s-au clasat 
(Steaua), 
6,87 m — 
53,24 — 
2:55.50) și 
(Prahova

Romeo Hurduc 
cu 5571 p (7,27 —
12.89 m — 1.86 m — 
8,77 — 4,30 m —
Constantin Halichias 

C.S.Ș. Ploiești) cu

însemnări Ș| RATĂRILE „SPUN" CEVA
Una dintre probele cele mai 

așteptate ale Campionatelor 
Naționale de atletism ale se
niorilor. încheiate cu puține zile 
în urmă la Bacău, a fost cea 
de lungime femei. Și era fi
resc să fie așa. de vreme ce 
erau înscrise două atlete cu 
performanțe notabile și pe plan 
mondial: Vali Ionescu si Ma- 
rieta Ilcu. Prima — eu o mai 
mare experiență competlționa- 
lă, cu participări și reușite la 
campionate europene, ca si la 
Jocuri Olimpice, recordmană 
mondială cu cițiva ani în urmă.

„Duelul" dintre cele două a 
fost pasionant, dar a si relevat 
două aspecte ce merită atenție. 
Pe de o parte, ratările in lanț 
ale bucureștencei, care, din cele 
șase încercări, a depășit patru;

^riiiiiiiniiiiiiîiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuHiiiniiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiinniniiiiHniniiu^

ÎN SFÎRȘIT, 
figă bastonul. Piciorul 
din vale, încărcat, e- 
xecută o flexie redu
să, pregătitoare.

Declanșarea. Schio
rul înfige bastonul din 
vale și se sprijină e- 
nergic pe el. Flexia 
piciorului din vale (în
cărcat) , începută in 
faza precedentă, sfîr- 
șește printr-o bătaie 
(împingere) energică, 
avînd ca efect exten
sia corpului și trans
ferarea progresivă a 
greutății acestuia pe 
schiul din deal aflat în 
semiplug. Extensia
corpului nu se face 
pe verticală, ci într-o 
mișcare spiralată, de 
rotație sau proiecție 
circulară a întregului 
corp în sensul viraju
lui. adică spre înainte, 
vale și interior. “ 
țul și umărul 
deal conduc 
după sine) 
corpului în 
lansată. Schiul 
vale — descărcat 
— se ridică, se 
pie și se așează

Procedeul,

CRISTIANIILE!

origi
ne norvegiana (de pe 
vremea cind actuala 
capitală Oslo se nu
mea Cristiania), s-a 
generalizat in toată lu
mea datorită efica
cității, modernității și 
eleganței. Cristianille 
sînt viraje derapate, 
în care pe toată dura
ta ocolirii schiurile 
rămîn paralele. Există 
un mare număr de l cristianii, diferențiate 
prin modalitatea des
cărcării. . a ținutei 
corpului, a unor a- 
dăugiri tehnice în fa
zele de pregătire 
conducere. Noi 
începe, pe un 
puțin ocolit, cu 
tiania prin schimb 
greutate, cunoscută și

sau 
vom 

drum 
cris- 

de

sub denumirea de 
termediară“, în 
timpi sau ștemeristia- 
nia, cu deschidere spre 
deal. Pentru ușurința 
învățării vom descom
pune virajul în princi
palele faze de desfă
șurare.

Pregătirea, 
în coborîre 
schiorul trece 
greutatea corpului 
schiul din vale, 
așezat pe muchia 
terioară asigurînd 
trarea direcției do îna
intare. Schiul din deal 
se deschide în „ștem“, 
adică jumătate plug, 
așezat fie pe lat, fie 
pe muchia interioară. 
Brațul și umărul din 
vale se deplasează 
înainte pregătite să în-

Alunecînd 
oblică, 

toată 
pe 

schi 
in- 

păs-
Bra- 

din 
(tras 

ansamblul 
rotația 

din 
acum 
apro- 
para-

lei cu celălalt, fiind 
așezat pe muchia sa 
dinspre vale sau inte
rioară virajului. După 
trecerea liniei de cea 
mai mare pantă, greu
tatea corporală 
asupra ’
uri, ceea 
desenarea 
curgător (o s 
pe zăpadă.

Conducerea 
tul virajului, 
fază este, de 
derapaj oblic, 
tor, cu bustul 
răsucit spre 
ge.iunciii 
schiurile 
(relativ) 
sprijinite 
interioare, 
dinspre deal, 
tea corpului - 
bele 
ușor 
celui 
cum 
începe din coborîre o- 
blică, traversează linia 
de cea mai mare pan
tă in poziție (a schiu- 
rilor) ușor convergentă 
(la avansați chiar cu 
schiurile paralele) si 
se termină tot oblic, 
tot paralel și (relativ) 
apropiat dar în direc
ție contrară. Tn des
fășurarea acestei cris
tianii este ceva din 
mișcarea ștembogan-u- 
lui, dar într-o execu
ție mai dinamică, le
gată într-o unitate 
structurală, în care nu 
se deosebesc momente
le analitice folosite de 
noi pentru descrierea 
întregului. Mișcarea, 
mai mult decît altele 
descrise pînă acum, 
pretinde ritm, de ace
ea vă cerem să schi- 
ați mult, 
prelungite, 
continue, 
cutînd sute și sute de 
ștemcristianil. Folosiți, 
în măsura posibilului, 
mijloacele mecanice de 

sistem 
cu

trece 
ambelor sehi- 

ce permite 
unui viraj 

' semilună)

schiuri, 
avantaj 

din vale, 
vedeți,

și sfîrși-
Această 

fapt, un 
curgă- 

l (ușor) 
vale, cu 

tlexați. cu 
paralele și 

apropiate, 
pe muchiile 
adică cele

Greuta- 
pe am- 
cu un 
asupra 

După 
virajul

în coboriri 
pe pante 

lungi, exe-

urcare. Acest 
este preferabil și 
randament crescut so
luției de a exersa — 
uneori plictisitor — pe 
un teren școală. Desi
gur, dacă în coborîril? 
lungi, veți constata că 
„ceva“ nu merge, dacă 
nu aveți reprezentarea 
mentală fidelă a ceea 
ce trebuie să urmăriți, 
e bine să întrerupeți 
excursiile cu temă“ și 

reveniți pentru lin 
p pe tercnul-școa- 
reluînd execuția a- 

nalitică, descompusă. 
Veți recupera ușor și 
repede întârzierea.

prof. Mihai BArA 
prof. Mihai M. BÂRA
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„RING
SENIORI

5451 p (7,38 — 6,70 m — 12,17 m
— 2,01 m — 57,54 — 8,77 —
4.20 m — 3:11,64).

Disputa pentatlonistelor a dat 
cîștig Petrei Văidianu (Mine
rul C-lung), cu un punctaj de 
4465 p, totalizat în baza rezul
tatelor: 8,53 la 60 mg, 1.76 m 
la înălțime, 15,01 m la greutate. 
6.17 m la lungime și 2:25,50 lă 
800 m. Ea a fost urmată de 
brașovencele Corina Tifrea- 
Barbu, cu 4327 p (8,49 — 1551 m
— 13,21 m — 6,24 m — 2:14,80)
si Elisabeta Anghel (ambele de 
la Steagul Roșu), cu 4322 p 
(8,48 — 1,70 m — 13,11 m — 
5,96 m — 2:16,30). Ionica Dom- 
nițeanu (Dacia Pitești) 4263 p. 
Justina Nicolescu (Dacia Pitești) 
4240 p. Camelia Cornățeanu 
(Dacia Pitești) 4042 p. Fosta 
campioană a tării, gălățeanca 
Liliana Năstase (C.S.U.) (8,26
— 1,67 m — 13,71 m — 6,44 m) 
s-a accidentat în timpul cursei 
de 800 m și a abandonat, ast
fel că punctajul ei general a 
fost doar de 3651 p — locul 8.

p.

CAMPIONII LA

CARI
Zilele trei 

ca s-au de« 
pugilistice < 
Uției „Ring 
tuala ediție 
de pugiliști 
lități ale ță 
sportivi val 
foști campi 
ticiparea ni 
roasă) a r». 
nevoia spor 
ne cit mai 
verificare, 
fapt, o pai 
procesului 
ceea ce a 
deosebit de 
mărul foari 
tori prezent 
le. De pildi 
Sporturilor 
2500 de spe 
puțin obișr 
de pe Som 
ani, numit 
spectacole 
înțr-o evld'

Cum mai

PATINAJ
cu alte cuvinte a ratat patru, 
anulîndu-șl deci, destule posi
bilități reale de a-si îmbunătăți 
cei 6,82 metri realizați din a 
doua încercare (pe prima o
ratase...). Pe de altă parte, au 
apărut evidente reușitele in
lanț ale Marietei Ilcu (cu o 
singură săritură depășită, a 
doua încercare): o serie cres- 
cîndă de 6,80 m. 6.81 m și 
6,82 m (respectiv, a treia, a 
patra si a cincea încercare), și 
o constanță de invidiat în 
timpii realizați pe elanuri: de 
trei ori 5,17 secunde, o dată 
5,13. o dată 5,21 (cronometră- 
rile au fost făcute de tehni
cieni ai federației), ceea ce de
notă o ritmicitate bună in pașii 
de alergare. Acesta este, de alt
fel, unul din 
derii" sau nu 
bătaie.

Este clar că 
a fost, 
cele mai bune zile ale sale. 
Motivele nu le cunoaștem. Cu
noaștem însă ambiția și marea 
sa dorință de performanță. Așa 
că așteptăm, la următoarele 
concursuri. replica multiplei 
noastre campioane.

Doino STĂNESCU

(Urmare din P^Q 1)

Ta- 
im- 
vîr- 
ca-

secreteld „prin- 
a pragului

Văii Ionescu 
sîmbătă, într-una

esas

de

nu 
din

centele întreceri nefăcînd alt
ceva decît să scoată în relief 
un grup mai resitrins al pati
natorilor fruntași, viteziști 
susceptibili de progres.

Și ar mai fi o problemă, 
lente adevărate, care s-au 
pus de la sine încă de la 
sta copilăriei, cum a fost
zul mureșenoei Ibolia Szatmari 
și a lui Tibor Kopacz, din 
Miercurea Ciuc, au dispărut 
din lupta pentru întiietate la 
seniori, fiind depășiți chiar de 
unii juniori la o probă sau al
ta. Au fost și alți patinatori 
consacrați, ca Edmond Cseh 
(Tractorul Brașov) sau Csaba 
Madarasz (Electromureș Tg. 
Mureș), care în ultima vreme 
au avut evoluții mai puțin 
convingătoare, datorită unei 
munci de pregătire desfășurată 
sub cerințele volumului și in
tensității. Un alt aspect îi vi
zează pe copiii de talent ai 
pistelor care au devenit seni
ori „problemă" prin unele de
prinderi tehnice greșite. O... 
problemă care, netratată la

timpul cuv- 
acum e m< 
decît să în' 
ne în conți 
ralului un< 
dar abando: 
me dintr-u 
Cine ii aju 
vină în pri

Despre ii 
necesară d< 
lui de seni 
rația de 
acorde i 
s-a mai & 
se pune aci 
ciți dintre 
recentele e 
menține ta 
tivi in arc 
sperăm că 
Campionate 
pistă reduși 
lungeasfș 
(ional), pro 
prilie pe 
din Gheorg 
un prilej d 
elementele 
bun, deschi 
ita rezultat 
care le așt

AGENDA PREGĂTIRILOR NOULUI SEZON
(Urmare din gag. 1)

— Lețcae, Constantin, Feodo- 
sei, Pedro; sau Constantin, Po
pa, Voicu, Lețcae etc. — ni
mic nu e sigur pe apele me
reu mișcătoare. Sigur rămine 
doar efortul, continuu în creș
tere, spre a scădea sutimile de 
secundă, spre a urca pe po
dium.

E timp frumos în Poiana 
‘Brașov. De la Hotel Stadion, 
grupa de canoe pleacă dimi
neața — dacă e „calm plat" — 
în treninguri. ușoare, după în- 
tîia alergare rămine în tri
couri, spre disperarea tînăru- 
lui medic Ion Stoian, mai pu
țin obișnuit 
exprima, în 

băiețiloral
Tn vară, pe 
fi destul de

cu felul de a se 
mijlocul naturii, 
crescuți în Deltă. 
Lacul Bascpv, va 
cald, iar la C.M.

din august, de la Plovdiv, va 
fi și mai fierbinte. Sprinteni 
la cros se dovedesc a fi Vasile 
Condrat, Vasile Lehaei, Vaier 
Simion. Vasile Zahar și Roman 
Part noi. Antrenorii lor. Ivan 
Patzaichin si Filip Serghei îi 
urmăresc îndeaproape. Cînd 
eronometrele odihnesc din nou 
în întunericul cald al buzuna
relor. e timpul prînzului.

La ultima plenară a F.R.K.C.. 
un experimentat antrenor a 
fost de părere că. in general, 
programul de pregătire rezer
vat caiaciștilor și canoiștilor 
din lotul reprezentativ este... 
sărac, în sensul că în afară de 
orele prevăzute pentru vîslit și 
forță, puține sînt lucrurile 
care trec dincolo de oglinda 
lacului. Acum, s-a mers, vrem 
să spunem, și la teatrul mu
zical din Brașov, primele echi-

paje gata j 
i nd cele i 
Munteanu-F 
tulcanu, Mi 
noveva Mai 
tană și cei 
spus că spe 
mos. An‘->1 
dru Skt 
a fost inner 
rin Lăn< 
F.R.K.C., ni 
teresant va 
unde sînt 
probe ca pi

Primăvara 
întiiul cont 
programat, 
ia „23 Augi 
daj in cart 
în noul se 
tru,l zero, c 
de verificai 
Balcanice <3 
greb, cu m 
la viitoarei 
garia.
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I.T.H.R. BUCUREȘTI VĂ PROPUNE, DUMNEAVOASTRĂ
...EXCURSIA PREFERATA PE CARE 0 OFERIȚI

LA „BALUL MĂRȚIȘORULUI"
orțțiifiizfltc în perioada f-5 martie

LA POIANA BRAȘOV
ZIUA I :
Plecare de la Intercontinental, la ora 11, 

pa traseul București — Sinaia — Predeal — 
Brașov — Poiana Brașov.

Cazare : in Brașov, la hotelurile „Capitol" 
și „Postăvarul" (cat. I).

Cina festivă la restaurantul „Favorit". în 
program : cintă Marina Scupra, Dorin A- 
nastasiu și Marius Dragomir, acompaniați 
de formația Flamingo; iluzionism eu Ale
xandru Bogdan; corpul de balet Glisando.

ZIUA a Il-a :
Dejun festiv, inceplnd cu ora 11, la res

taurantul „Capra Neagră". în program.: ciu
tă Adrian Irimescu, Lucica Varvara și A- 
driana Gorgan, acompaniați de formația 
Corus; solistă balet Hermine Covaoiu : se 
organizează tombolă, concursuri cu premii, 
muzică, darts.

Prețul excursiei : 653 Iei de persoană

SAU LA „BALUL
și, respectiv, 1112 m<

LA GOVORZ
Plecare: ora 11, de la s 

Eroilor, cu autocarul, ț , 
Rîmnlcu Vîlcea — Govora.

Cazare la hotel în Govor: 
Masă festivă la restaurant 
Program distractiv, concu 
înapoierea în București, 

în jurul orei 20.
Prețul excursiei: 498 Iei ■ 
înscrieri și informații la i 

rism ale I.T.H.R. Bucureșt 
nr. 4 (telefon 14.98.81), Bd. 
(tel. 15.74.11), Bd, 
Str. Luterană 4 
Moșilor 55 (tel. 
(tel. 14.95.94).

Republicii 
(tel. 14.21.

19.28.50), s



)CA“ O ÎNTRECERE I

ACUT SĂLI PLINE |
-Napo- 
recerile 
oompe- 
_a ac- 
enți 83 
î loca- 
ntre ei 
l

prezentat un bagaj tehnic 
care se i 
însușite, intilnirile au fost 

viu disputate,

sau 
i. Par- 
i valo- 
„ chiar 

susți- 
iuri de 
nd. die 
entă a

Dar 
in mod 
ist nu- 
specta- 
uniuni- 
Sn Sala 
c circa 
ție mai 
nicipiul 
ultimii 

or de 
3 afla

au 
in 
ne 
frumoase, 
înălțimea așteptărilor. Au im
presionat evoluțiile citorva L 
neri a fia ți în plină ascensiune. 
De pildă, aprecia delegatul ge
nerai al federației. Virgil Ca- 
zacu, cunoscut arbitru interna
țional, a plăcut foarte mult 
boxul practicat de muscelca- 
nul Ionel Ciobanu (semimus- 

progresul
Gheor-

ii un nagaj tenmc ■ 
află cunoștințe bi- I 
intilnirile an fost ■

Ia 
m- I 
ti- I

că), a impresionat 
realizat de localnicul 
ghe Jiga (muscă) sau tenaci
tatea și buna pregătire 
nei“ Vasile Tivădar

icurenți

A
icutizat: 
dezveți 
se pu

ma mo- 
dotați, 

i o vre- 
a altul. 
. să re

talente, 
ie lotu- 
a fede- 

< să-i 
e — 

ea care 
ătoarea: 
rcați la 
se vor 
»mpeti- 
r? Să 
îurală a 
sane pe 
să pre- 

»r pneti- 
luna a- 
artificial 
constitui 
• pentru 

drumul 
tfel su- 
>are, pe

a „pe- 
(Voința 

Satu Mare), sportiv care poa
te avea un cuvînt de spus în 
stabilirea ierarhiei • valorice a 
acestei categorii.

Dar, iată rezultatele, în or
dinea celor 12 categorii: I. Cio
banu (Muscelul Cîmpulung) 
b.p. A. Mitrea (Pandurii Tg. 
Jiu), Gh. Jiga (Voința Cluj- 
Napoca) b.p.
(A.S.A. Cluj-Napoca). I. Tănase 
(A.E.M. Timișoara)_ b.p. L. Iel- 
ceanu (Pandurii
Tivădar
b.ab.l F. Mocean 
reș Tg. Mureș), 
(Oarbochim Oluj-Napoca)
FI. Dumbravă (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin). Vasile Morovan 
(Carbochim Cluj-Napoca) b.p. 
R. Marcoci (Steagul Roșu Bra
șov), Viorel Morovan (Carbo
chim Cluj-Napoca) b.ab.l Gh. 
Blăgniceanu (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin), R. Savu (A.E.M. 
Timișoara) b.p. I. Gorcsi (Vo
ința Satu Mare), V. Florian 
(Steaua) b.p. A. Antigero (E- 
lectromureș Tg. Mureș). N. Tă
nase (Chimia Rm. 
b.ab.l F. Moldovan 
Cluj-Napoca), I. Simina (Stea
gul Roșu Brașov) b. neprez. M. 
Gornistu (A.E.M. Timișoara), 
G. Țentca (C.S.M. CSuj-Napo- 
6a) b.ab.l E. Stefi (Chimia Rm. 
Vîlcea). (M. Tr.)

Al. Nicolae

Tg. Jiu). V. 
(Voința Satu Mare) 

(Electromu- 
Fl. Chiaburu 

b.p.

Vîlcea) 
(Voința

REZULTATELE DIVIZIEI 6

LA VOLEI
in etapa a XV-a a campio

natelor diviziei secunde de vo
lei s-au înregistrat următoa
rele rezultate :
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PROGRESUL BUCUREȘTI 0 ECHIPĂ
CU TRECUT

MESERIA DE ANTRENOR
CERE (ȘI) CURAJ
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FEMININ, seria I: Metal 33 
București — Calculatorul Bucu
rești 1—3, Braiconf Brăila — 
Fihtex Fălticeni 3—0, Știința 
Bacău — Chimpex Constanța 
3—0, A.C.M.R.I.C. Piatra Neamț
— Hidrotehnică Focșani 0—3, 

C. P. București — I. T. Bucu
rești 1—3, Comerțul Constanța
— Voința București 3—0; seria 
a Il-a: C.S.M. Libertatea Sibiu
— A S.S.U. Craiova 3—0 (echi
pa craioveană s-a retras după 
turul campionatului). Armătura 
Zalău — Politehnica Timișoara 
3—1, Toplitana Toplița — ""
Electronica_ Cluj-Napoca 
Confecția 
tehnica 
G.I.G.C.L.
Comerțul 
nica București — 
I.G.C.L. Petroșani 3—0.

MASCULIN, seria I: Electra 
București — C.S.M. Delta Tul- 
cea 3—1, Vulcan București — 
SARO 
Buzău 
C.S.U. 
Rapid 
Tîrgoviște 
Constanța 3—0, Prahova I.P.G. 
Ploiești — Nicolina Politehnica 
Iași 3—1; seria a Il-a: Metalul 
Hunedoara •— Electrotehnica
Bistrița 2—3, C.S.M. Caranse
beș — Politehnica Timișoara 
0—3. Explorări Motorul II Ba
ia Mare — A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș 3—1, Oțelul Oraș 
Dr. P. Groza — Silvania Șim- 
leul Silvanlei 3—2, C.S.U. Să
nătatea Oradea — „U" Explo
rări Cluj-Napoca 3—1, Voința 
Alba lulia — Metalul Rm. Vîl
cea 2—3.

„U“ 
3—2, 

București — Metalo- 
Tg. Mureș 2—3, 

Brașov — C.S.M. 
Lugoj 3—1, Electro-

Viitorul

Tîrgoviște 3—2, A.S.A. 
— PECO Ploiești 3—2, 
Hidrotehnica Galați — 
București 3—2, Metalul 

I.U.G.C. Știința
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ls. Mateescu, 
Lazăr, O. Gn- 
A. Soare, N. 

FI. Filioreanu, 
C. Niță, Ch. Goldenberg, N. 
Baiu iu, C. Gr uia, V. Dragomir, 
S. Nicoleseu, 1. Tudor, A. Băl- 
teanu, I. V Iad, N. Magda, A. 
Crișan, M. Dumițian, I. Ghișa.

Corespondenți:
N. Costacho, Gh. 
țu, N. Tokacek, 
Ștefan, G. Kizu, 

Niță, Ch.

I.

Ceroetînd lista antrenorilor 
principali ai Diviziei B, am 
constatat cu anume satisfacție 
că tehnicienii eșalonului se
cund nu sînt niște anonimi — 
cum s-a susținut nu o dată —, 
ci oameni cu destule merite în 
fotbalul nostru.

Așa se face că din cei 54 de 
antrenori ai diviziei secunde 
38 (!) sint foști jucători de 
„A“, iar dintre aceștia, unii au 
fost internaționali. Printre ei. 
Ilic Bălăci, Ion Ionescu (Ra
pid), Costică Toma, fostul por
tar al lui C.C.A., Iosif Vigu, 
Dumitru Nicolae, Gheorghe 
Mulțeseu și alții.

Acest potențial tehnic al an
trenorilor de „B“ ne este su
gerat cel mai bine de „unspre- 
zecele" lor ideal:

Toma — Tr. Ivănescu, Du
mitru Nicolae, Remus Vlad, 
Vigu — Bălăci. Mulțeseu, Si- 
mionaș — Cornel Pavlovici, 
Ion Ionescu, Dridca II.

In completare, putem pre
zenta și un al doilea .,11", care 
ar putea să-i dea oricînd re
plica:

Gaboraș — Tonca, Marin Ol- 
teanu, Pojoni, Ștefan — Chi- 
haia, Cosmoc. C. Rădulescu 
(Constantinescu-Kopa) — C. 
Țălnar, Gingu, Florian Dumi
trescu.

Cu alte cuvinte, iată două 
„echipe" în care antrenorii ple
dează pentru ideea că tehni
cienii trebuie să aibă, cât de 
cit, un palmares, chiar dacă e- 
chipa Braziliei a fost antre
nată de un... ziarist (Saldan- 
ha) sau de un antrenor de... 
înot (Coutinho). Excepțiile de 
această natură nu fac decit să 
confirme, prin numărul lor re
dus. forța regulii care spune 
că la pauză, la capătul uîiui 
meci de mare angajament, în 
care echipa se află intr-un 
impas, antrenorul CARE A 
JUCAT la nivel superior are 
capacitatea de a extrage din 
bogata lui experiență momen
tul de inspirație pe care un 
altul, fără marele rodaj al fot
balului, nu-1 poate avea sau, 
dacă îl are, e un simplu ex
tras dintr-un manual sau din- 
tr-un fragment de articol, a- 
dică elemente care nu dogoresc 
vestiarul cu puterea exem
plului trăit.

★
O altă idee provenită din 

cercetarea acestei liste a teh
nicienilor de ,.B“ este aceea a 
nevoii de curaj.

Meseria de antrenor este u- 
na care cere curaj. Iar cura
jul se manifestă din hotărîrea 
cu care pornești la drum încă 
de la primii pași. Bălăci a 
spus-o foarte net. afirmînd că 
a socotit necesar să se arunce 
încă de pe acum în viitoarea 
fotbalului de performantă — 
ca antrenor —. deși poate că 
ar fi avut varianta consolidă-

rii „la cald", pe banca antre
norului de copii și juniori.

Dar Bălăci nu este singurul 
care s-a avîntat de timpuriu 
in „bătălia" acestei extrem de 
dificile profesii. Mulțeseu a 
început acum doi ani și se 
pare că vrea să culeagă roa
dele unei echipe (U.T.A.) care 
ne obișnuise pînă acum cu nu
meroase starturi... false. Din 
aceeași categorie face parte și 
Vigu, oare conduce o echipă 
frumoasă (Olimpia), cu arma 
bunului său simț de jucător 
internațional și cu străduința 
de a fi și în pas cu paginile 
fotbalului.

Toți aceștia și nu numai ei 
— hai să luăm și exemplul lui 
Gîngu, jucător-antrenor, ca și 
Pe cel al lui Țălnar. care e în 
aceeași situație — au avut ne
voie de o doză de curaj pen
tru a se „înhăma" la munca 
extrem de dură cum este a- 
oeasta în care jucătorii — ca 
și actorii — sînt greu de îm
păcat. o muncă dură, repetăm, 
pentru că e nevoie de o mare 
forță psihică pentru a-i spune 
lui X că nu joacă astăzi.

Antrenorii care pornesc la 
drum de tineri — prototipul a 
fost Lucescu — ne oferă, prin 
simplul gest al opțiunii cura
joase, un prim criteriu de se
lecție. După care urmează ma
rea muncă de perfecționare 
continuă. Spunem perfecțio
nare și nu neapărat instruire, 
pentru că e nefiresc să predai 
alfabetul unui Beckenbauer 
sau unui Platini, trecuți pe 
bancă direct de pe gazon.

loon CHIRILA

Progresul București (înființat 
în 1955) a fost unul din pilo
nii fotbalului bucureșfcean. Ce-i 
drept, n-a cîștigat nici o dată 
campionatul. Cantonată, de re
gulă, la mijlocul clasamentului, 
a îndrăznit uneori să-și depă
șească condiția, dasîndu-șe de 
două ori pe locul III (1955 și 
1961—62), de două ori pe locul 
IV (1957—58 și 1963-64), do- 
bindind o dată și „Cupa Româ
niei" (1959—60), după ce o 
pierduse cu două ediții mai 
înainte în finala jucată cu 
„Poli" Timișoara. Prima „de
rivă" s-a înregistrat in 1964— 
65, cînd a retrogradat in „B“. 
De atunci, pînă în 1981—82, 
ultima cădere de pe prima sce
nă, a mai capotat de trei ori 
(1968—69, 1970—71. 1976—77),
cu reveniri, de regulă, rapide, 
fixîndu-și un statut de nave
tistă întotdeauna punctuală la 
reîntilnirea cu trenul Diviziei 
A. Galeria sa „subțire", de ti- 

. pografi și lucrători din siste
mul financiar, oameni cu pă
rul alb și în orice caz fără ta- 
lăngile Giuleștiului, a învățat 
tot mai mult să-și extragă sa
tisfacțiile din inventarierea 
nostalgică a numelor „mari" 
care au îmbrăcat, de-a lungul 
vremii, tricourile „alb-albas- 
tre“: Birtașu, Caricaș, Soare, 
Știrbei, Ozon, Dinulescu, Oai- 
dă, Mateianu, Țarălungă, Raksi, 
Dudu Georgescu, Beldeanu, 
Dumitriu IV și lista poate 
continua, desigur. Dar iată că, 
după ultima retrogradare, is
toria nu s-a mai repetat. Bar
ca oe revenea mereu pe linia 
de plutire, după o redresare 
dătătoare de optimism (1983— 
84, locul doi în serie, după 
A.S.A. Tg. Mureș), s-a scufun
dat. Pompind (așa cum a fă
cut-o în toată existența ei) 
spre marea performanță o 
nouă pleiadă de jucători (G. 
Radu, C. Zamfir, M. Stoica. V. 
Ene. Gîrjoabă, Pena, Beldie, 
Purdea, cu toții, actualmente, 
divizionari A), echipa a pier
dut, treptat, teren. înreglstrînd 
în cele din urmă (1987—88) o

SI... VIITOR*
nouă retrogradare, de data a- 
ceasta dramatică, în Divizia C. 
Agonia nu fusese ușoară: in
tr-un singur sezon, trei nume 
lipite pe vechea firmă (de 
fapt, trei „sponsori", Vulcan, 
Voința, IAMRCT) șl patru an
trenori (M. Moraru, P. Moldo- 
veanu, E. Toma, N. Lupescu), 
fără ca asaltul pe plan organi
zatoric să aibă un efect salva
tor.

Așadar, fosta adversară a lui 
Leixoes, la Porto, în „Cupa 
Cupelor", ia acum drumul sta
dioanelor din... Brazi, Filipești, 
Șotînga, Chitila sau Băbeni. 
Distanța este uriașă și oricum 
Le-ai uita, de sus în jos sau 
de jos în sus, te apucă ame
țeala! Dezmeticindu-se prima. 
Progresul Energia (ultima sa 
denumire) a început insă să-și 
reclădească o echipă cu oare 
năzuiește să urce iar scara fot
balului nostru. Și-a ales un 
nou președinte (Dan Ionescu), 
și-a rechemat antrenorul carc-i 
fluturase cîndva speranța re
venirii în „A“ (Paul Popescu) 
și, mai ales, și-a valorificat 
masiv ultimele promoții ale 
propriului centru de copii și 
juniori (șeful centrului, Gheor
ghe Țiglcr, antrenori — Flo
rin Știrbei, Aurel Măndoiu, A- 
drian Rusu, Dumitru Ștefan, 
Emilian Țevi), aruncind in 
viitoarea „C"-ului băiețandri 
de 19 ani ca Adam, Ciubotariu, 
Marina, Tu fan, Oprea. Pavel, 
Anton, Capăt, Stoian, Pantazl, 
E. Dragnea, Bealcu. Lingă 
acești copii de trupă, „vetera
nii" Marinescu, Popa, Cioacă 
și Dragu, oare, la 33 de ani, 
s-a întors „acasă", ca să pună 
umărul la redresarea formației. 
Și lingă întreaga echipă, luînd 
drumul cociaurilor din „C“, 
vechiul și statornicul grup de 
suporteri.

Deocamdată, Progresul Ener
gia București se află pe locul 
III, in seria a Vl-a a Diviziei 
C, după Mecanică Fină și Chi
mia Brazi, la 9 puncte de lider. 
Deocamdată. ..

fon CUPEN
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„IA TOAMNĂ MĂ VEȚI REVEDEA IN <A>
...aiirmâ jucătorul timișurcdii Constantin varga

LOTO-PRONOSPORÎ INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 8 FEBRUARIE 1989: ex
tragerea I: 34 28 16 24 13 27; 
extragerea a Il-a: 32 5 38 18 7 
29. Fondul total de cîștiguri: 
655.989 lei.

• Astăzi,' joi. ' 9 februarie, 
este ULTIMA ZI pentru a vă 
mai juca numerele favorite la 
TRAGEREA LOTO de mîine. 
vineri. 10 februarie ! Nu uitați 
că au mai rămas doar cîteva 
zile pînă Ia termenul limită 
de participare la TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ LOTO 2 de 
duminică, 12 februarie, și la 
concursul PRONOSPORT din 
aceeași zi.
• CISTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 5 FE
BRUARIE 1989. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 2 variante 100"o a 45.138 
lei și 60 variante 25% a 11.285 
lei : cat. 2 (12 rezultate) : 41
variante 100% a 2.517 le! și 1.665 
variante 25% a 629 lei ; cat. 3 (11 
rezultate) : 479 variante 100% a 
375 lei și 18.526 variante 25% a 
94 lei. Camulînd pe .un buletin 
mai multe cîștiguri. Ion Rădu
lescu din București obține suma 
de 52,639 lei.

Cu nici un an în urmă, ca
setele meciurilor din campio
natul primei divizii îl mențio
nau etapă de etapă. Era unul 
din oei doi Varga din „A", 
printr-o coincidență evoluînd 
pe același post: fundaș stingă. 
El, timișoreanul, jucătorul lui 
„Poli", apărea — pentru a-1 
deosebi de omonimul său, de 
la Dinamo — cu inițiala C., 
aceea a prenumelui. A „dispă
rut" în toamnă, o dată cu e- 
chipa în care joacă și acum, 
netrogradînd cu ea, dar... avan- 
eind pe un alt post, în linia 
mediană, însă tot între „oa
menii de bază" ai formației.

— Constantin Varga, ca să 
spunem așa, ai ieșit mai in 
față. Pentru cronicar, cel pu
țin, o surpriză. Una dintre 
cele pe care antrenorul Costică 
Rădulescu le-a făcut, in turul 
de campionat, și adversarilor 
Iui „Poli", și suporterilor de 
pe Bega, și coechipierilor.

— Și pentru mine a fost o 
surpriză, convins că locul meu 
în formație nu poate fi altul 
decit de fundaș. Mai ales că 
era postul pe oare mă consa
crasem și în care dădusem un 
bun randament, propunerile de

transfer Ia alte echipe, unele 
„cu firmă", avînd în vedere 
chiar acest fapt. Fundașii stin
gă, se pare, sînt căutați, iar 
eu. din cite am înțeles, deve
nisem, în ochii unora, „cea mai 
bună soluție". De altfel, dacă 
vă amintiți, chiar in Suplimen
tul Fotbal, prin mai, anul tre
cut, figuram între ...eandidații 
preferați pentru acest 'post, 
după internaționalul Ungurea- 
nu, aflat atunci intr-o parțială 
eclipsă de formă.

— Alt post, alt rol, alte o- 
bligații. Și asta în condițiile 
luptei aspre pentru repromo- 
vare in „A". îmi închipui că 
n-a fost ușor să treci, dintr-o- 
dată, in linia care, spun mulți, 
decide astăzi aproape totul pe 
teren. Ce crezi, acum ești cu 
adevărat mijlocaș?

— Orice schimbare are sem
nele ei de întrebare. Antreno
rul nostru, probabil, și-a pus-o 
înaintea tuturor. .Dar, bănuiesc, 
el a văzut în desele mele a- 
pariții în fața careului de 16 
m advers mai mult decit sim
ple porniri de fundaș ofensiv. 
A contat, desigur, și forța mea 
de șut, cumva invers propor
țională cu statura, prin care 
mă apropii de... Rui Barros.

Acum, parcă aș fi mijlocaș de 
cind lumea, deși, să știți, la 
„naționala" de juniori, unde 
am fost coleg de echipă cu 
Hagi, am jucat ...extremă. De 
fapt, și la „Poli", cînd am în
ceput ca junior, tot extremă 
eram. Abia după ..perioada Lu
ceafărul", între 1980—1983, și 
după anii „polivalenți", la 
două echipe de „C“, cînd mi-am 
efectuat stagiul militar, o dată 
reîntors la actuala mea echipă 
m-am profilat ca fundaș.

— Care dintre „colegii" de 
post îți plac mai mult?

— Din „fotbalul mare", Hagi, 
alături de care, v-am spus, am 
avut șansa să și joc. Dar, ca 
fel de a intra direct, de a 
năvăli, dacă vreți, spre poar
tă, șutind cu oricare picior, 
parcă fără speranțe pentru ju
cătorul de pe ultima linie — 
Mateuț. Nu întâmplător dina- 
movistul conduce în clasamen
tul golgeterilor.

— Și un ultim cuvînt despre 
...viitorul lui C. Varga.

— Un retur ca „mijlocaș con
sacrat", cu mai mult de 5 go
luri, cite am marcat în prima 
parte a campionatului. Am 
convingerea, la toamnă, mă 
veți revedea în „A“. Cu „Poli", 
bineînțeles. Atunci, „al doilea 
Varga", în vînstă astăzi de 24 
de ani, poate spera la mai 
mult.

George ROTARU

Simbătâ și duminica, in Capitala ARBITRII DIN
ÎN „BĂNCILE" CURSULUI DE

In perspectiva apropiatei 
deschideri a sezonului oficial 
de primăvară, care va debuta 
cu „16"-imile „Cupei Româ
niei" și „cavalerii fluierului" 
se pregătesc intens. Pentru a 
testa gradul lor de pregătire 
teoretică și fizică, Colegiul 
central organizează în zilele de 
11 și 12 februarie, la București, 
cursul de perfecționare și in
struire pentru arbitrii din lo
tul divizionar A, la care au 
fost invitați și observatorii fe
derali. în prima zi a acestei 
atit de importante acțiuni, 
programul include „Analiza 
arbitrajelor prestate în turul 
campionatului, ediția 1988—-1989“ 
(prezintă Chcvorc Ghemigean 
—- președintele colegiului). ■ ra
port urmat de discuții și con
cluzii. In continuare, va avea 

, loc testul de control teoretic și

LOTUL DIVIZIONAR
PERFECȚIONARE

J

tehnic, cu exemplificări pe 
bază de diapozitive, proiecții, 
video și completarea chestio
narului individual (C. Manușa- 
ride și E. Vlaiculcseu); pre
zentarea unor faze de joc co
mentate din partidele conduse 
de arbitrii divizionari A în tu
rul campionatului; ultimele in
terpretări F.I.F.A. privind a- 
plicarea regulilor de joc, ob- 
servâții prilejuite de turneul 
olimpic; informare privind 
campania „fair-play" inițiată 
de F.I.F.A. și concluzii de la 
primul simpozion organizat de 
acest for, anul trecut, ia Pra- 
ga.

Duminică, toți cei 30 ilc ar
bitri din lotul divizionar A (V. 
Alexandru, V. Angheloiu, V. 
Antohî, M. Axente, D. Buciu
mau, Gh. Constantin, M. Con-

A,

stantincscu, C. Corocan, I. Cot, 
L Crăciunescu, V. Curt, N. Di- 
nescu, A. Gheorghe, C. Gheor
ghe, J. Grama, I. Igna, Gr. 
Maeavei, A. Moroianu, Al. 
Mustățea, Ș. Neeșuleseu, M. 
Niculescu, D. Petrescu, Fl. Po
pescu, Ad. Porumboiu, M. Sa- 
lomir, O. Ștreng, Cr. Teodo- 
rescu, V. Titorov, I. Velca 
și N. Voinea) se vor alinia la 
„startul" trecerii testului de 
control al pregătirii fizice 
care, față de anul trecut, a su
portat modificări substanțiale: 
cursă-navetă 4X10 m în H.5 
secunde, cursă de 200 m în 35 
s. 50 m în 7,5 s, 200 m (de 
două ori) în 35 s fiecare. 50 m 
(de două ori) în 7,5 s fiecare 
și cursa de 12 minute, în eare 
să se parcurgă minimum 2600 
metri.



ACTUALITATEA ATLETICA
BIATLON

V1ENA, 8 (Agerpres). — 
Proba de 20 km din cadrul 
Campionatelor Mondiale de 
biatlon, ce se desfășoară în 
stațiunea austriacă de spor
turi de iarnă Feistritz, a fost 
cîștigată de schiorul norve
gian Eirik Kvalfoss, înregis
trat cu timpul de 58:13,00 (1
minut penalizare), urmat de 
coechipierul său Gisle Fenne 
59:20,08 (0) șl vest-germanul 
Fritz Fischer 1.00:48,01 (2).

SCHI
Proba feminină de slalom 

special din cadrul Campionate
lor Mondiale de schi alpin de 
la Vail (Colorado) a fost cîș- 
tigată de sportiva iugoslavă 
Mateja Svet, înregistrată In 
oele două manșe eu timpul de 
1:30,88, urmată de Vreni 
Schneider (Elveția) 1:31,49, Ta
mara Mc Kinney (S.U.A.) 
1:31,56. Blanca Fernandez — 
Ochoa (Spania) 1:31,74 șl Ingrid 
Salvenmoser (Austria) 1:32,57.

• în cadrul campionatelor 
unionale de atletism pe te
ren acoperit, desfășurate în 
orașul Gomel, Aleksei Jeme- 
lin a ciștigat proba de sări
tură în înălțime cu 2,32 m, 
iar sprinterul Nikolai Razgo- 
nov a trecut primul linia de 
sosire în cursa de 200 m, fl- 
ind cronometrat cu timpul de 
21,64. Alte rezultate : mascu
lin : 60 m garduri : Igor Ka- 
zanov 7.56 ; 800 m : Viktor 
Kallnkin, 1:50,45 ; săritura în 
lungime : Vladimir Ratuskov, 
7,99 m ; feminin : 200 m : Na
talia Kovun 23,29 ; 800 m : Ta
tiana Grebenciuk 2:02,62 ; 3 000 
m : Marina Plușnikova 9:13.38:

săritură în înălțime : Natalia 
Goiodnova 1,91 m.

• Atletul american Greg 
Foster, unul dintre cel mai 
buni specialiști, campion mon
dial (’83 și ’87) în proba de 
110 m garduri, va fi indispo
nibil pentru mai multe luni, 
accidentîndu-se la un antrbna- 
ment, în cursul unui meci ... 
de baschet. După 
clarat antrenorul 
Kersee, Foster va 
această cauză la

un cunoscut Înotător

SOVIETIC A DEVENIT ANTRENOR
MOSCOVA (Agerpres). — 

Multiplul campion olimpic și 
recordman mondial Vladimir 
Salnikov a fost numit în func
ția de antrenor al reprezenta
tivei de înot a U.R.S.S. In 
vîrstă de 29 de ani. Vladimir 
Salnikov a cucerit în cariera 
sa 3 medalii do aur la Jocurile 
Olimpice, a deținut 20 de re
corduri mondiale, în special pe 
distanța de 1500 m. fiind pri
mul înotător care a depășit 
granița celor 15 minute In a- 
ceastă probă.

de
Bob 
din

cum a 
său, 

absenta 
principala 

competiție din programul său
în acest sezon, .Campionatul 
Mondial de atletism pe teren 
acoperit.

AMĂNUNTE DUPĂ RECENTEI E PARTIDE DE RUGBY
LONDRA (Agerpres). — Co- 

mentind 
meciuri 
națiuni 
dentul 
E.F.E. notează. Intre 
..Deși a condus cu 6—0, echipa 
Țării Galilor a foat Întrecută, 
Pe teren propriu, de selecțio
nata Irlandei. Irlandezii, cu 3 
lovituri de pedeapsă reușite de 
Kiernan și un eseu al lui 
Mannion (după o cursă de 70 
de metri), au preluat condu
cerea cu 13—6. Finalul parti
dei a fost dramatic: gazdele 
au egalat datorită unei lovi
turi de pedeapsă a Iui Thro- 
burn și eseului realizat de 
Mark Jones, dar. la o greșea
lă a lui Robert Jones, care a 
pierdut balonul pe linia sa de 
22 m, irlandezul Dean a spe
culat situația, înscriind eseul 
victoriei (19—13). în meciul de 
la Londra, englezii, care por-

rezultatele ul’.imelor 
din turneu] celor 5 
la rugby. corespon- 
sportiv al agenției 

altele :

neau favor iți, n-au reușit, cu 
toate șarjele lor pe treisfer- 
turi, să întreacă solida apăra
re scoțiană, partida terminin- 
du-se nedecis, 12—12. Una din 
explicațiile acestui ..draw* a 

•fost și nereușita englezilor în 
executarea loviturilor de pe
deapsă. ei ratlnd nu mai pu
țin de 7. Unicul eseu al intil- 
nirii a fost realizat de scoția
nul John Jeffrey, unul dintre 
cei mal buni jucători ai echi
pei sale, alături de căpitanul 
formației. Finlay Calder.

TENIS DE MASĂ
(Urmare din nao I)

Stop cadru: GATAULIN RECORDMANUL
SĂRITURII CU PRĂJINA ÎN SALĂ

Atletul sovietic Serghei Bubka 
• fost (șl poate că incă mal 
este) unui dintre cel denumiți 
„monștri sacri*, în mod indis
cutabil cel mal valoros dintre 
săritorii cu prăjina pe care l-a 
făcut să strălucească această 
spectaculoasă probă. Campion 
mondial tn 1983 (5,78 m) șl 1987 
(5.85 m), campion olimpic in 
1988 (5,90 m). campion european 
tn 1986 (5,65 m), campion mon
dial în sală in 1987 (3,85 m) șl 
european pe teren acoperit In 
1985 (5,70 m), autor a » recor
duri mondiale în aer liber ți a 
altor 6 recorduri indoor, Serghei 
Bubka a dat un farmec deosebit 
acestei probe. De altfel, el a fost 
primul atlet care a sărit peste 
5,90 m și tot primul la 6.00 m.

Pe drumul deschis de el a pă-

șlt însă cu îndrăzneală și

’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiik

TURNEUL DE ȘAH DE LA TALLIN
MOSCOVA. 8 (Agerpres). — 

în runda a 10-a a turneului 
internațional feminin de șah 
de la Tallin au fost consem
nate următoarele rezultate: 
Otilia Ganț (România) — Pa- 
sikangas (Finlanda) 1—0; Ba- 
șajici (Iugoslavia) — Tigankova 
(U.R.S.S.) 1—0 ; Viorica Io- 
nescu (România) — Zolmanova

(Cehoslovacia) remiză : Prud- 
nikova (U.R.S.S.) — Bilunova 
(U.R.S.S.) remiză ; Kahiani 
(U.R.S.S.) — Ranniku (U.R.S.S.) 
remiză ; Piaripu (U.R.S.S.) —
Șeikova (Cehoslovacia) 1—0. în 
clasament conduc Kahiani și 
Prudnikova, cu cite 7,5 p, ur
mate de Fomina 6,5 p, Ganț și 
Basaiicl — cite 3,5 p.

șit însă cu Îndrăzneală și fer
mitate incă un săritor, șl el so- 
"ietlc, Rodion Gataulin. Intr-o 
epocă de mare strălucire a lui 
Bubka, In 1988, In Berlinul Occi
dental, tn cadrul finalei Marelui 
Premiu I.Ajt.F.-Mobll, pe pri
mul loc s-a clasat Gataulin, cu 
5.95 m (Bubka a fost al doilea, 
cu 5,80 m) și mal apoi, la Seul, 
n-a lipsit chiar prea mult ca să 
se ti înregistrat una dintre ma
rile surprize ale Jocurilor Olim
pice. Bubka a obținut 5,90 m, 
iar Gataulin cu 5 centimetri mal 
puțin. Dar Rodlon, pînă una 
alta, este unul dintre săritorii 
care au încercat, cu apreciabile 
șanse, să întreacă recordul mon
dial de 6,06 m al lui Bubka. 
Ceea ce n-a reușit anul trecut, 
cu recordul în aer liber, a izbu
tit însă anul acesta, în sală. La 
22 ianuarie, la Leningrad, ~ 
taulln a realizat 6,00 m, 
cm mal mult decit 
mondial de sală al lu!
de la Torino (17 martie 
pentru ca, la 4 februarie, 
Gomei, el să obțină 6,02 m.

Rodion Gataulin s-a născut 
23.11.1965, la Tașkent (Bubka, 
1.12.1963), are 191 cm șl 78 
(1,83 m șl 80 kg). Este student 
la medicină. A fast campion eu
ropean de juniori In 1983 (5,55 m) 
și campion european de sală în
1988 (5,75 m), iar în 1985 a fost 
campion mondial universitar 
(5,75 m).

La această oră cei mai buni 
săritori în sală 
tlion Gataulin
1989 ; 5,97 m
(URSS) Torino 
Olson (SUA) 
1984»; 531 m Joe Dial (SUA) Co
lumbia 1986 ; 5,98 m Ferenc Sal- 
bert (Franța) Grenoble 1987 ete.

Duelul Bubka-Gataulin se va 
desfășura, sîntem siguri, ia înăl
țimi tot mai mari, care vor a- 
duce noi și noi recorduri. Mon
dialele de sală de la Budapesta, 
la Începutul lui martie, sint. tn 
această privință, un foarte bun 
prilej- - •

aceeași poziție situindu-se și 
Maria Lunescu — Vladislav 
Broda (Cehoslovacia) la mixt. 
La echipe, fetele noastre au 
ocupat locul 2, iar la băieți. 
Daniel Cioca a fost al treilea 
la simplu, pe aceeași poziție 
aflîndu-se și la dublu, împreu
nă cu Romulus Revisz. După 
cum ne spunea maestra eme
rită a sportului Geta Pitică, 
„fetele au avut o evoluție deo
sebită și nu atit faptul că s-au 
aflat de șase ori pe podium în
dreptățește la această aprecie
re, ci modul cum au jucat e- 
fectiv, aspeet apreciat elogios 
și de specialiștii prezent! la 
Schwerin".

PE SCURT • PE
BOX • Tradiționalul turneu 

Internațional „Memorialul Branko 
Pesici” se va desfășura la Pala
tul Sporturilor din Belgrad. în 
perioada 10—12 februarie, și-au 
anunțat participarea pugillști din 
Cuba, Bulgaria. Suedia șl altețari.

ciclism • Disputată contra - 
cronometru individual, la Guan
tanamo, etapa a 2-a a „Cupei La 
Farola" a revenit rutierului ce
hoslovac Joseph Regec, înregis
trat pe 25 km cu 31:42. Regec 
conduce și în clasamentul gene
ral individual,

SCRIMA • „Cupa Mondială” 
la floretă feminin a programat 
la GSppingen (R.F. Germania) 
Un concurs, cîștlgat de scrlmera 
vest-germană Anja Flchtel, care 
• dispus în finală cu 9—7 de ita-

Ga- 
cu 3 

recordul 
Bubka 

1987) 
la
la 
la 
k?

slnt: 6,02 m Bo- 
(UBSS) Gomei 

Serghei Bubka 
1987; 5,93 m Billy 
East Rutherford

Romeo VILARA

SCURT • PE SCURT
liana Giovanna TrUUni. în tn- 
tHnirea pentru locurile 3—4, Do
rina Vaecaroni (Italia) a învins-o 
cu 8—8 pe coechipiera sa Diana 
Bianchedi.

ȘAH • In turneul de la Kato
wice după 7 runde, in fruntea 
clasamentului se află maestrul 
polonez Zbigniew Bolcluk cu 6,3 
puncte- urmat de Ryszard Skro- 
bek 6 puncte, Vladimir Karlik 
5,5 puncte etc. In runda a 7-a, 
Bolciuk l-a învins pe Skrobek, 
iar Kartlk a cîștlgat la Blnasik. 
• Cea de-a 4-a partidă a meciu
lui dintre marii maeștri Laios 
Portisch (Ungaria) și Jan Ti- 
mann (Olanda), ce se dispută la 
Anvers in cadrul sferturilor de 
finală ale Campionatului Mondial, 
s-a încheiat remiză la mutarea 
a 34-a. Scorul este de 2,5—1,5 
puncte In favoarea lui Portisch.

TITLU PENTRU J.K. HELSINKI

BIZARA AVENTURA
Ajuns la a 10-a ediție, așa-numltul „Camei Trophy* a no- 

tărit să renunțe la scenariul său obișnuit, de cursă automobi
listică de rezistență, asimilînd pentru 1939 primul „Raid ai 
Amazonlel”, prevăzut a se desfășura între 2» martie și 14 apri
lie. Echipaje din 14 țâri șl-au și anunțat intenția de a încerca 
o asemenea „bizari aventură” (.J’Equlpe Magazine”), ele ur- 
mind să parcurgă circa 1600 de kilometri prin neumblata pă
dure amazonlană, „infernul verde”, cum i se mai zice, ba încă 
in plin sezon al ploilor I

Va fi. avertiza unul din posibilii participant, Jim Slade, ni
meni altul decit un explorator cu vechi state de serviciu, „un 
raid nemilos*, care va supune piloțil șl. implicit, mașinile lor 
la „teste neînchipuit de grele”. In fața cărora a ajuns să ezite 
pină șl Terry Harryman. fost coechipier al lui Ar! vatanen (pe 
..Peugeot 205 Turbo”) In C.M. „Cunoașterea șl riscurile. a 
menționat Harryman, m-au ispitit totdeauna. Ba chiar mi-am 
făcut o faimă, cită e, din a le căuta șl Înfrunta. Acum insă, ca 
să fiu sincer, mă tem și toată povestea mi se pare că seamănă 
cu o tentativă de sinucidere !“. Intr-adevăr, cel care vor răzbi 
pînă la Manaus, punctul final al competiției, se vor putea de
clara „salvați”, regiunea aleașâ de organizatori fiind, după chiar 
reclama lor .,una dintre cele mai puțin ospitaliere din lume”. 
Primejdiile de tot felul, de la „rîurlle” de noroi la desișul pă
durii virgine și de la insectele veninoase la animalele sălba
tice, vor fi sporite, după cum aminteam, de nesfîrșitele ploi 
tropicale, care vor transforma viața particlpanțllor „Intr-un 
iad, dacă nu într-un blestem” (Slade) 1

și-atunci, întrebarea apare ca legitimă, la ce bun șl In ce 
scop o asemenea întrecere nebunească 7 Cînd celebrul alpinist 
Mallory răspundea „urc Everestul pentru că există”, el expli
ca. de fapt, un demers uman pe cit de plauzibil, pe atît de 
înălțător, inspirat de dorința omului, mereu trează, de a-șl de
păși limitele în lupta cu natura, ceea ce era omenesc șl pil
duitor tn strădania lui, șt a altora care au tins, șl reușit, ca 
sportul să devină un proiect uman realizat, nu seamănă 
deloc cu „tentativa de sinucidere” din viitorul raid amazonian. 
de-a lungul căruia vor prima tam-tam-ul publicitar șl premiile 
substanțiale.

sigur că, dacă slntem realiști, nu-1 mai putem pretinde spor
tului de azi. In orice manifestare, nici dezinteresul material șl 
nici noblețea spirituală a pionierilor. De aici însă 
și plnă ta pragmatismul, dacă nu la cinismul unor așa-zisc 
competiții de genul lui „Camei Trophy* 1989 (prevăzut, culmea, 
șl cu calificări 1), rămîne un drum lung, care e mai degrabă 
al nostalgiei șl dezamăgirii. Numai că o societate violentă 
precum cea care pune în mișcare un asemenea raid, nu-și alege 
metodele.

Tur de orizont în campionatele naționale

FINLANDA : AL 16-lea
Campionatul Finlandei ca și 

al celorlalte țări scandinave, se 
desfășoară după sistemul tur — 
primăvara, retur — toamna, din 
motive lesne de înțeles: clima 
aspră din timpul iernii. Deci, 
ne referim la campionatul în
cheiat anul trecut. După 22 de 
etape, a urmat un „play-off". 
adică ultima departajare — cu 
un singur tur, cele 12 formații 
fiind împărțite in două grupe. 
Primele șase și-au disputat în- 
tiietatea pentru titlu, iar ulti
mele șase pentru' desemnarea e- 
chlpei retrogradate. Formațiile 
mai bine clasate au susținut, în 
această fază, primele trei jocuri 
pe teren propriu.

Spre bucuria iubitorilor 
fotbal din 
campioană 
sinkl, cu 
tocmai în 
serba cea___ _________________
După succesul din 1937, J.KJI. a 
cucerit in 1988 cel de-al 16-lea 
titlu din istoria sa. Secretul ? 
.Băieții antrenorului Hyrgi He- 
liskosi — cum scrie ziarul „Hel-

capitala 
a devenit 
un avans 
anul cînd 
de-a 8O-a

de
Finlandei, 
J.K. Hel- 
apreciabil, 
clubul îșl 

aniversare.

CLASAMENTUL FINAL 1988
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

JK Helsinki
Kuusysi Lahti 
PS Rovaniemi 
Reipas Lahti 
TPS Turku 
Kemi PS 
Haka Valk. 
MP Mikkeli 
Eves Tampere 
TP Oulu 
PS Kuopio 
PT Pori

4 55-28 43
7 67-30 34
6 37-29 31
7 47-39 30
7 29-27 30

27 20 3
27 14 6
27 10 11
27 10 10
27 1010
27 9 8 10 29-38 28 
2? 10 7 10 41-37 27
27
27
27
27
27

t IO 9 24-33 26 
8 9 10 40-47 25
7 9 11 32-38 23
4 12 11 24-34 20
0 7 20 26-63 7

singin Sanomat*, sub semnătura 
Iui Voitto Sulander — posedă 
cea mai bună tehnică, sint foar
te receptivi la indicațiile și se
riozitatea impuse de conducerea 
tehnică, numără citeva piese de 
bază, ca portarul Palmonoos, 
mijlocașii Holmgren și Kanevaas, 
Rissanen — un excelent condu
cător de joc — și golgeterul 
campionilor. înaintașul Vcronen, 
cu 14 goluri înscrise”. J.K.H. re
gretă desigur transferul interna
ționalului Rantanen (acum in 
formația engleză Leicester) cu 
care s-ar fi afirmat și mai mult.

Se apreciază și comportarea 
„europeană” a formației Turun 
Palloseura Turku — eliminată 
abia in turul al 3-lea din Cupa 
U.E.F.A. de către Victoria Bucu
rești — performanța de a se ca
lifica tn „optimi” fiind lăudabi
lă. Kuusysl Lahti, campioană în 
1986, o mai veche cunoștință a 
Iubitorilor de fotbal din țara 
noastră, se poate mîndri cu lo
cul secund, fiind in toamna a- 
cestui an din nou prezentă Ic 
C 3. cu un jucător de clasâ In
ternațională ca Llus — golgete
rul campionatului (în vîrstă de 
23 de ani), care a avut la activ 
23 de puncte marcate. Surprlz" 
plăcute au oferit A.S. Rovaniemi 
și Reipas Lahti, situate pe pozi
ții onorabile. în timp ce altele, 
ca Pori (retrogradată, In locul ei 
promovînd F.F. Jaro) 
Kuopio sau Oulu au 
nat.

Ziarele consemnează 
ciuda unor jocuri foarte bune, 
media spectatorilor a rămas scă
zută: doar 2072 de mecit, fapt 
care aduce grave prejudicii fi
nanciare cluburilor. Clnd va a-

F.F. și chiar 
dezîluzio-

că. in

contînd pentru• IN MECI ______  ______
preliminariile Compionatuluî Mon
dial (grupa a 5-a a zonei euro
pene) . la Limasol, selecționata 
Scoției a întrecut cu scorul de 
3—2 (1—1) formația Ciprului. Go
lurile au fost înscrise de Johnston 
(min. 8) șl Gough (mln. 53 și 90), 
pentru învingători, 
Kolliandrls " ‘ 
(min. 48). 
primul loc 
5 puncte, 
5 puncte,
Norvegia — 2 puncte (toate din 
cile 3 partide). Cipru — 1 punct 
(din patru jocuri). • LA ATENA 
s-a disputat miercuri meciul

_ respectiv
(min. 15) șl Ioannou 

In această grupă, pe 
se află Iugoslavia, cu 
urmată de Scoția — 
Franța — 3 puncte,

amical dintre reprezentativele 
Greciei și Angliei, încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—1) in favoarea 
fotbaliștilor englezi. Gazdele au 
deschis scorul prin Saravakos, 
în primul minut de joc, oaspeții 
mareînd prin Barnes (min. 7) șl 
Robson (min. 79). • DUPĂ 16 
etape, în clasamentul gol- 
geterllor campionatului Ita
lian conduce Antonio Careca 
(Napoli), cu 11 goluri marcate, 
urmat de Aldo Serena (Tntcrna- 
zionale) — 10 g, Diego Maradona 
(Napoli) Roberto Baggio (Fio
rentina). Gianluca. Vlalli (Samp- 
doria) șl Marco van Hasten (A.C. 
Milan) — cu cite 8 g ® IN TUR-

Ovidiu IOANITOAIA

Johansson (in stingă) si Laak- 
sonen — doi dintre jucătorii 
de bază de la Turun Palloseuna 

Turku
junge fotbalul finlandez — se 
întreabă ziariștii autohtoni — «să 
depășească *
se bucură

popularitatea de care 
schiul șl patinajul?

Ion OCHSENFELD

NEUL de
Amsterdam a Învins cu 8—4 
(3—3) formația locală St. Ger
main. Iar F.C. Nantes a termi
nat la egalitate : 4—4 (1—1) cu 
Real Sociedad. • LA BANGKOK, 
reprezentativa 
trecut cu 2—1 
nată elvețiană, 
turneului de la 
lecționata R,

sală de la Paris, Ajax 
a învins cu

Malayeziel a în* 
(1—0) o selecțio- 
• LN CADRUL 
Hong Kong, s.e- 
P. Chineze a 

terminat la egalitate (0—0) cu 
formația suedeză Malmo, iar e- 
chipa Hong Kongulul a întrecut 
cu 2—0 (1—0) formația daneză 
Odense. 9 LA DUBLIN, în meci 
amical : Irlanda — Franța 0—0.
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