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ÎN CADRUL MARII COMPETIȚII NAȚIONALE

După succesul net de la Paha de Mallorca, In C. C E. la volei

STEAUA VIZEAZĂ VICTORIA ÎN FAȚA 
REDUTABILEI PANINI MODENA

seni I»nd iN PRIMA ZI, PRONOSTICURI CONFIRMATE
PREDEAL, 13 (prin tele

fon). Așteptatul „duel-*  dintre 
schiorii și biatloniștii seniori, 
ce-și dispută finalele Daciadci 
la complexul de pe Valea Rîș- 
noavei, a înoeput încă de la 
ședința tehnică, în care antre
norii principali ai celor două 
secții, Nieolae Dudu (Dinamo) 
și Constantin Arghiropol 
(A.S.A.), au avut păreri diferi
te privind ora de start a primei 
zile de concurs ! Pină la urmă, 
juriul a ales calea de mijloc, 
satisfăcînd ambele tabere, ast-

- PROGRAM BOGAT PE
Stațiunile montane sucevene 

și-au făcut o frumoasă faimă 
prin organizarea unor ampl- 
competiții de masă și de per
formanță la disciplinele „sezo
nului alb", inclusiv finale pe 
țară din cadrul „Daciadci". în 
partea a doua a lunii februa
rie și în primele zile ale lui 
martie bazele sportive de iar
nă suoevene vor cunoaște o 
solicitare la vîrf. • Cum sc 
reflectă Dar iaci a pe „oglinzile**  
de zăpadă și gheață sucevene?, 
l-am întrebat pe președintele 
C.J.E.F.S. Suceava Petru Mu- 
rariu • în acest an. cu o ac
tivitate mai amplă și perma
nentă. Pîrtiile de schi si Să
niuțe sau patinoarele județului 
nostru sint scene ale unor a- 
devărate sărbători cultural- 
sportive. In acest sens, este 
binecunoscută și activitatea de 
Pe patinoarul de la Școala nr 
4 din Cîmpulung, unde deviza 
pasionatului animator care es
te prof. Gh. Bratu sună cam 
așa: „Toată școala pe patine!**-  
Nu numai frumoase spectaco
le, cum ar fi „dansul fetelor 
pe gheață**,  sau concursuri do 
patinaj viteză, ci și toate ore-

tn „Concursul Prietenia" la schi alpin

IONEL POGAN. MEDALIE DE AUR LA SLALOM!
In pag. a 4-a

LA LUDUL RAPID - UN CREDIT SPORIT
TINEREȚII, PENTRU REALIZAREA

SALTULUI VALORIC NECESAR
Asemenea întregii noastre 

mișcări sportive, clubul Rapid 
și-a început activitatea din a- 
cest an sub semnul unor exi
gențe sporite. După cum ținea. 
6ă sublinieze președintele clu
bului, Eugen Ignat, motivul 
hotărîtei ridicări de ștachetă 
este ca această unitate sporti
vă muncitorească, cu vechi și 
frumoase tradiții, să realizeze 
un substanțial salt calitativ și 
valoric. „Avem — ne spunea 
interlocutorul nostru — condi
ții foarte bune pentru marca 
performanță, asigurate a.tîi de 
conducerea Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicați
ilor, cit și de Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport. Trebuie, deci, să ridi
căm activitatea clubului ta 
înălțimea acestor condiții, să 
creștem în mai mare măsură 
eficiența ei, să obținem rezul
tate cit mal competitive nn 
numai pe plan național ci, mai 
ales, de nivel internațional**.

Pentru realizarea aoestor de
ziderate, la Rapid a fost mai 

fel că proba de 30 km a se
niorilor a început exact la 
9,45.

La startul dificilei probe de 
30 km (clasic) au fost înscriși 
22 de concurenți, dintre care 
7 au abandonat sau nu s-au 
prezentat. Lupta pentru întâie
tate s-a dat, ca și la edițiile 
precedente, intre sportivii de 
la A.S.A. și Dlnamo din Bra
șov. După prima „buclă" da 
5 km, s-a văzut clar că în 
cursa pentru titlul de cam
pion al „Daciadci" sint anga-

PÎRTIIIE SUCEVENE...
le de educație fizică sint pro
gramate pe patinoar... Aseme
nea exemple întilnim și pe 
pirtile de schi. • Ce competi
ții au găzduit și găzduiesc u- 
ceste tot mai ispititoare bazo 
sportive? • Pîrtiile șl pati
noarele sint mereu pline, ch*ar  
si fără ooncursuri oficiale, dar 
nu duc lipsă nici de acestea. 
Intre multe asemenea între
ceri intrate în (tradiție, aș a- 
minti competițiile dotate cu 
cupele „30 Decembrie" sau „24 
Ianuarie" la schi fond, sanie 
și schi alpin, organizate la 
Vatra Dornei, unde au parti
cipat nu numai localnici, ei și 
amatori de sport din comune
le învecinate (Iaoobeni, Cru
cea, Dorna Candreni, Cîrli- 
baba etc) și chiar oaspeți din 
județul Bistrlța-Năsăud. Si e- 
numerarea ar putea continua 
cu „Feerie pe luciul gheții" și 
Festivalul sporturilor de iar
nă, organizate la Cîmpulung, 
cu „Săgeata zăpezii" de la Bo- 
toș (comuna Fundul Moldovei), 
„Cupa Oușor de la Dorna 

(Continuare tn pag ?-J)

întîi declanșată o amplă ope
rațiune de trecere în revistă a 
efectivelor secțiilor și de ri
guroasă selecție a lor. Scopul 
acestei operațiuni este acela 
de a se stopa mediocritatea, 
dindu-se în continuare credit 
doar acelor sportivi care În
trunesc calitățile fizice și psi
hice necesare evoluției la pa
rametrii înaltei performanțe. 
Evident, renunțarea la ele
mentele plcffonate, fără pers
pective, va fi compensată de 
împrospătarea loturilor cu 
sportivi tineri, îndeosebi ju
niori, proveniți atit din pepi
nieră proprie, cit și de la Clu
bul Sportiv Școlar nr. 5 Rapid, 
cu care colaborarea în vede
rea promovării viitorilor per
formeri a devenit în ultima 
vreme mai fructuoasă. Firește 
că pentru descoperirea și pro
movarea tinerelor talente vor 
fi, de asemenea, intensificate 
acțiunile proprii de selecție, 
întreprinse aiît în București, 
cît și in alte localități din ța
ră. în același context, Rapid 

jațl Viorel Șotropa, Valentin 
Cacina, Gavrilă Boitiș și Ion 
Păvăiean (A.S.A.), Ion Lun- 
gociu. Carol Kope, Florentin 
Burcă și Elemer Tanko (Di
namo). La jumătatea intrece- 
rii, lucrurile au început să 
se lămurească. Schiorii de la 
A.S.A., în evidentă creștere de 
formă și de performanțe, 
și-au pus o serioasă candida
tură la primele locuri. în spe
cial prin Viorel Șotropa, care 
s-a distanțat la peste un mi
nut de principalii săi adver
sari și apoi a cucerit titlul. Cu 
o revenire puternică pe ulti
ma parte, dinamovistul Carol 
Kope s-a situat pe poziția a 
doua, devansîndu-1 cu 5 se
cunde pe tinărul Valentin Ca
cina, care promite evoluții tot 
mai bune. ' Cu un final mai 
slab, Lungociu a trebuit să se 
mulțumească cu locul 5, iar 
Tanko, în momentul în care a 
pierdut contactul cu plutonul 
fruntaș, a... abandonat !

Disputa pe 15 km a fetelor
Paul IOV AN

(Continuare în pag. 2-3)

LOTUL DE LUPTE
De la recepție ni se spusese, 

cu un anume tilc, că la hotelul 
„Silva" din Bușteni deștepta
rea o dă in fiecare dimineață 
antrenorul lotului național de 
lupte libere și... naiul lui. A 
doua zi la o oră la care Va
lea Jepilor stătea incă ascunsă 
sub vălătucii de ceață, aveam 
să vedem și „naiul" : 30 de bă
ieți in treninguri sau costume 
ae fiș aliniați intr-o ireproșa

^n-egatirilor 
NOULUI SEZpN

bili „gamă", de la micuțul 
Vasile Frățilă și pină la uriașul 
Petrișor Cruceanu, erau gata 
să înceapă încălzirea, tn fapt, 
primul antrenament al zilei, 
pentru că a numi, in virtutea 

In plină ascensiune, atleta Iolanda Oanță (cu nr; 212 pe tricou) 
a fost principala performeră a recentelor campionate de sală, 
obținind patru victorii și realizind trei noi recorduri naționale 

Foto : Aurel D. NEAGU
speră că va obține un sprijin 
mal consistent — pe plan de
partamental — pentru adu
cerea unor sportivi cu reale 
perspective de la asociațiile șl 
cluburile feroviare din țară.

Totodată, așa cum preciza 
președintele său, clubul fero
viar bucureșlean va deveni mai 
ferm in păstrarea unor valori 
crescute și afirmate sub culo
rile sale, pentru oare s-au in
vestit fonduri și muncă. Ceea 
ce este, de altfel, de înțeles,

Campioana țării la volei, 
Steaua București, s-a înapo
iat victorioasă de la Palma 
de Mallorca, unde miercurea 
trecută a cîștigat mai ușor de- 
cit era de așteptat (3—0, față 
de 3—2 la București) partida 
contind pentru etapa a patra 
a grupei semifinale a C.C.E.,

tn meciul Steaua — S.V. Hamburg, desfășurat la sfirșitul lunii 
trecute in Capitală, o fază de atac pe centrul fileului cu... 
„centralul" stelist Pentelescu la finalizare. Foto : Nicolae PROFIR
în compania lui C.V. Palma, 
campioana Spaniei. La întoar
cere, am solicitat unele amă
nunte despre acest meci, al 
cărui rezultat reflectă mai 
bine capacitatea reală a volei
baliștilor noștri. „Echipa 
noastră — ne-a spus antreno
rul principal G. Bartha — a 
abordat cea de a doua întîlnire 
cu formația spaniolă cu o per
fectă cunoaștere a stilului de 
joc a! acesteia. De altfel, un 
impediment important în 
etapele precedente ale grupei 
a fost tocmai necunoașterea 
adversarelor. Desigur, la Pal
ma de Mallorca a contat și 

.forma sportivă în evidentă 

LIBERE IN AȘTEPTAREA... GREULUI•»
• Antrenorul Pavel este „supărat** : băieții sint... prea 
cuminți I • Adversarul de zi cu zi — cintarul • Noul 
regulament modifică și pregătirile, nu doar fizionomia 

meciului
inerției, încălzire o repriză de 
efort in care, de pildă, 240 de 
flotări constituiau... încălzirea 
încălzirii ar insemna să simpli
ficăm lucrurile.

La ora 10,30 
„naiul" era din 
nou aliniat pe 
platoul din fața 
hotelului. Urma 
crosul, mai pre
cis spus 14 km 
pe ruta Silva — 
Gura Diham și 
retur. Plecarea 
este vijelioasă, ca 

intr-o probă de demifond, 
deși pădurea de căciulite putea 
sugera și un crimpei din cursa 
Vassa... Nicolae Ghiță se de
tașează imediat și conduce plu
tonul cu autoritatea Paulei 

din moment ce acest club — 
care are propriile sale obiecti
ve de performanță și condiții 
pentru realizarea lor — a pier
dut numai în ultimii doi ani 
(fără perspectiva de a-d re
primi cîndva înapoi) 15 sportivi 
tineri și valoroși, îndeosebi la 
polo, disciplină în care echi-

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare In pag. 2-3) 

creștere a jucătorilor noș
tri. Sextetul P. Ionescu, Con
stantin, Pentelescu, Schoberl, 
Dascălu, Șoica (în care n-a 
fost nevoie de nici o schim
bare) a dominat de la un ca
păt la celălalt partida, prac- 
ticind un joc combinați? și 
mai rapid în atac și orientind 

finalizarea spre extreme. tn 
balanța disputei o pondere 
deosebită au avut-o serviciul 
și blocajul, mai eficiente ca 
deobicei, precum și preluarea 
sigură... Dacă am fi abordat 
grupa semifinală de la acest 
nivel de pregătire (și formă), 
cunoscînd bine și jocul celor 
trei adversare, rezultatele ar fi 
fost cu certitudine superioare. 
Și poate că azi ne-am fi gîn- 
dit la... finală, in care cam
pioana Italiei este, practic, ca
lificată".

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Ivan... Avem timp suficient 
pentru ca antrenorul principal 
Nicolae Pavel să ne explica 
secretul ritmului îndrăcit al a- 
lergării, să ne mai spună une
alta despre pregătirile băieți
lor lui: „La Gura Diham ii 
așteaptă cu cronometrele tn 
mină antrenorii Petre Coman 
$1 Gheorghe Urian. Timpii vor 
fi înregistrați minuțios, va ur
ma o jumătate de oră de lup
tă în picioare, după care. Ia 
11,30 se va da plecarea în 
cursa-retur. Unde așteaptă 
cronometrul meu... După cum 
ați văzut, am pornit la drum 
cu un lot tînăr, chiar foarte 
tînăr. Ne-am gîndit că obiecti
vul major îl reprezintă J.O. 
de la Barcelona 1992, îneît ti
nerețea trebuie să fie unul 
din atuurile noastre. Am păs
trat în lot și o serie de nume 
consacrate, cum ar fi Romică 
Rașovan (campion european 
de juniori al categoriei 48 kg), 
ori Alin Păcuraru (vicecampion 
european la 52 kg), dar majo
ritatea numerică o reprezintă 
„puștii". Cu ei vom asalta vi
itoarele mari competiții, șl am 
convingerea că băieți ca Dănuț

Sorin SATMâRI
(Continuare l-n pag. a 4-a)

„CUPA 16 FEBRUARIE7'
LA TENIS

Cu începere de azi, start in 
concursurile de tenis dotate cu 
„Cupa ic Februarie", la care 
participă senioare, seniori, 
junioare și juniori situ
ați in partea superioară a 
clasamentelor interne la catego
riile lor de vîrstă. printre concu
renți, Florentina Curpene — 
campioana de senioare. Teodora 
Tacite, Monica Chlrilă, Dlane 
Samungi, Mirela Buciu, Cătălina 
Cristea, Simona Petru, Aura Zîr- 
noveanu, Monica Boaghe, Elena 
Maurer, Raluca Nină, Adrian 
Popovicl, Andrei Dirzu, Răzvan 
Constantinescu, Marius Comănes- 
cu. Daniel Dobre, Daniel Dragu, 
Marian Onilă, Ciprlan Porumb, 
Lucian Vespan.

întrecerile vor avea loc în să
lile „23 August" (senioare) șl 
Progresul (junioare) din Capita
lă, precum ș! la Buhuși (seniori 
și juniori).



Pregătirile divizionarelor masculine Â de handbal „IMU MĂ POT MULȚUMI CU JUMĂTĂȚI D

A.S.A. MUREȘUL ELECTROMUREȘ SE
A

VREA IN „TOP"
afirma antrenorul lotului de gimnastică - junioare, Mir

Plecăm pe o vreme primă
văratecă din Tg. Mureș, sosim 
Ia Bălăușeri, bifurcația de 
unde șoseaua conduce spre 
Sovata, iar cînd ajungem în 
stațiune „intrăm" în iarnă. Ii 
căutăm pe handbaliștii de la 
A.S.A. Electromureș Tg. Mu
reș. Reprezentantul echipei ne 
spusese, în drum spre această 
frumoasă stațiune balneo
climaterică : „Va trebui să 
așteptăm pînă către ora 13 
pentru a-i vedea și discuta 
cu ei". însă nu pentru a... aș
tepta plecasem la Sovata, ci 
tocmai pentru a sta în preaj
ma handbaliștilor Electro- 
mureșului, măcar o oră-două. 
Așa că, fără a rămîne o clipă 
pe gînduri, mergem în sus, 
către Lacul Ursu, în întâmpi
narea lor și îi întâlnim co- 
borînd. Alergaseră vreo zece 
kilometri, „porția dc încheiere 
a antrenamentului" — cum ni 
s-a spits. și pe lîngă noi au în
ceput să treacă cei 15 compo-

nenți ai lotului : Dinu Gorea, 
Dorin Mureșan șl Adrian 
Șirete — portari ; apoi Iosif 
Boroș, Marin Ciobanu, loan 
Furnea, Liviu Prică, Remus 
Moldovan, Gheorghe Mureșan, 
Gheorghe Bădău, Attila Vaj- 
da, Istvan Kovacs, Janos Ke- 
lemen, Ioan Moldovan și Cor- 
neiiu David. Le-au urmat cei 
trei antrenori : Ștefan Orban, 
Iosif Bukaresti și Gogu Ștrec. 
„Ne aflăm la sfirșitul unui 
scurt stagiu aici, la Sovata — 
ne spune Ștefan Orban. Am 
urmat un program dens de 
pregătire fizică generală me
nit să creeze o rezistență su
perioară jucătorilor noștri în 
meciurile din campionat. Lo
cul patru, deținut de noi la 
sfirșitul turului, ne obligă Ia 
o comportare cit mai bună în 
retur. Dar ne mai obligă la a- 
ceasta numeroșii suporteri 
tirgmurcșeni și îndeosebi cei 
de la Electromureș, întreprin
dere unde, prin grija directo-

„Cupa 16 Februarie'4 la box

SI TURNEUL JUNIORILOR S-A BUCURAT DE SUCCES

rului general, îng. loan Oltea- 
nu, și a dr. ing. Liviu Marian 
ni s-au creat cele mai bune 
condiții de pregătire". Aflăm 
apoi de la antrenorul princi
pal al echipei că, alături de 
întregul lot, compus din jucă
tori disciplinați, dornici 
perfecționeze continuu 
ca jocului și muncind 
li s-ar cere pentru 
Iosif Boroș constituie 
vărat exemplu. La cei 
ani ai săi, lucrează 
în fiecare zi... suplimentar, 
astfel ca mai tinerii săi colegi 
să-i urmeze exemplul 
urmează).

„Plutonul" celor 15 
baliști merge acum în 
voie către hotel, așa că 
sim cele cîteva minute pentru 
a discuta cu căpitanul echi
pei, Marin Ciobanu : „Aspi
răm la ocuparea în continuare 
a unui loc fruntaș in clasa
mentul final al actualului 
campionat, cit mai aproape de 
formațiile 
va putea 
sus dccit 
Timișoara

A doua 
handbaliștii de la 
reș, acasă, în Sala Sporturilor, 
antrenîndu-se ca și cum mîi- 

o

să-și 
tehni- 
oricît 

aceasta, 
un ade- 

35 de 
aproape

(Și 1-1

hand- 
pas de... 

folo-

din top, iar dacă sc 
să urcăm ceva mai 
Minaur, Politehnica 
și Dinamo Brașov**...  
zi i-am regăsit pe

Electromu-

Numărul foarte mare (40) de 
meciuri planificate în ultima zi 
a „Cupei 16 Februarie" la box 
ne-a obligat ca în ziarul nostru 
de luni să ne referim numai la 
cele 17 întîlniri ale seniorilor, 
fără să amintim ceva despre în
trecerile finale ale juniorilor, 
multe dintre ele foarte intere
sante.

In concursul juniorilor mici, 
pe lîngă componențil Centrului 
de pregătire olimpică de la Ga
lați (Leonard Nicolae, Maximilian 
Liclii, Nicolae Pană, Liviu Anghel 
și Laurențiu Turtoi. cu toții în
vingători la categoriile lor) s-au 
mai remarcat : Gheorghe Andrei 
(Dinamo) la 45 kg, Alexandru 
Dlma (Metalul Sadu), la 54 kg. 
Florin Tudor (Mașini Unelte 
București). la 57 kg, Tănase 
Gheorghe (Rapid), la categoria 
semimijlocie.

La juniori mari meciurile au 
.fost mai echilibrate, mai specta
culoase. multe dintre ele fiind 
îndelung aplaudate de spectatori. 
Chiar în partida de debut, com
batanții — Amet Hasan (Farul) 
șl Marian Stoica (C.P.O. Galați) — 
s-au angajat în schimburi fru
moase de lovituri, încîfltînd a- 
slstența. Cu o pregătire fizică 
superioară, componentul Centru

lui de pregătire olimpică de la 
Galați a reușit să puncteze cu ce
va mal mult, cîștigînd meciul. La 
categoria cocoș, M. Mătărău 
(Spartac Buc.), foarte combativ, 
l-a întrecut la puncte pe D. Di- 
din (Steaua). „Semiușorul" rapl- 
dlst Nicolae Dima s-a dovedit un 
puncheur redutabil, sllindu-1 pe 
V. Mihalache (Metalul Buc.) să 
abandoneze în repriza secundă. 
Un alt meci care s-a detașat prin 
dîrzenia și dinamismul cu care 
și-au apărat șansele cei doi 
combatanți a fost cel al „greilor" 
Petrică Stoica (Construcția) și 
Constantin «Dobriță (Metalul Tir- 
goviște). în final, Stoica a cîștl- 
gat la puncte. Ceilalți Învingători 
au fost : D. Dumitrescu (Con
strucția). A. Șuteu (Dinamo). 
Gh. Tudor (Met. Tîrgoviște), C. 
Dumitrescu (Construcția), FI. 
Marin (Rapid), T. Dragomlr 
(M.U.Buc.) D. Ioniță (Petrolul 
Boldești), V. Pîrvu (Rapid), AI. 
Stan (Rapid). (M. Tr.)

★
în perioada 16—19 februarie, la 

Medgidia se vor disputa întrece
rile „Cupei Cimentul", la care 
și-au confirmat participarea 
peste 130 de pugiliști seniori sl 
Juniori.

ne. și nu peste 
lună, ar începe

mai mult de 
campionatul.

Ion GAVR1LESCU

Nu se poate ca, om de sport 
fiind, și trecînd prin Bacău, să 
nu vrei să vorbești cu antreno
rul de gimnastică Mircea Bibire 
(cu accent pe prima silabă, după 
cum pronunță localnicii). In lu
mea gimnasticii, ca și a sportu
lui românesc în general, numele 
lui Mircea Bibire are deja re
nume, fiind legat, de mai bine 
de 
rea 
Nu 
că, ___ ____ ___
găsit mereu loc în loturile re
prezentative ale țării. Bucuria 
muncii ultimei perioade se îm
parte între cele două.. Gabriele, 
care au „prins" echipele olimpi
ce. Mai întîl, Gabriela Trușcă, 
componentă a echipei medaliate cu 
argint la Montreal, în 1976. Mai 
apoi, Gabriela .Potorac, revelația 
ultimelor Jocuri Olimpice, din 
1988. cîștlgătoare a trei medalii, 
două de argint (echipă șl sări
turi) și una de bronz (bîrnă). o- 
cupantă a locului 4 la individual 
compus • Cum ați rămas, în 
toți acești ani, același entuziast, 
tovarășe profesor ? • Cum ?
Pentru că iubesc gimnastica, pa
siunea mea de o viață șl lupt cit 
pot de mult pentru succesele sale 
internaționale. Am făcut parte 
din colectivul care a pus bazele 
centrului din Municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, la inițiativa 
antrenoarei federale de atunci, 
Maria Simionescu. MiM ne-a fă
cut să gindim altfel, să vedem 
și să înțelegem altfel gimnastica. 
Intre timp, m-am obișnuit cu re
zultate mari pe plan internațio
nal. Nadia, Cati, Daniela, Aurelia 
le-au obținut, ele au fost mereu 
in virf. Nu mă pot mulțumi cu 
jumătăți de măsură ! • Știu că, 
in momentul de față, sîntețl an
trenor coordonator la lotul de ju
nioare, care își desfășoară acti
vitatea în Municipiul Gheorghe

treizeci de ani, de forma- 
unor adevărate performere, 
exagerăm cu nimic pentru 
din 1956, băcăuancele și-au

Gheorghiu-Dej. Cum de vă a- 
flați în Bacău? • Am dat o fugă 
azi, duminică, să-mi văd și mi
cuțele de aici. Am cîteva talente 
autentice la club, la S. C. Bacău, 
veți auzi de ele • Cum ați pri< 
mit vestea numirii la lot? @ Am 
revenit, după douăzeci de ani, 
vorba Iui Dumas, la cîrma lotu
lui și consider că este o recu
noaștere a dragostei mele pentru 
gimnastică... @ Deci și a rezul
tatelor muncii depuse. Ce ne pu
teți spune despre -componentele 
acestui lot ? Care este valoarea 
lor ? Vor putea face față cerin
țelor internaționale actuale ? 
® Lotul de junioare are un rol 
extrem de important ; să asigu
re schimbul de mîine al senioa
relor, unde rezultatele au fost și 
sînt maxime. în momentul de față 
lotul nostru este eterogen, iar 
componentele sale nu au valoa
rea ce se cere la competiții in
ternaționale de anvergură. La a- 
nul, însă, cu siguranță, o vor R- 
vea. Lucrez împreună cu cîți- 
va antrenori tineri și foarte 
pricepuți, și nu o dată ni s-a în- 
tîmplat să încheiem discuțiile 
tehnice noaptea tîrziu. Un 
aspect însă aș dori să scot 
evidență • Care ? • Fetițele 
azi nu au valoarea Danielei 
livaș, a Aureliei Dobre sau 
Cristinei Bontaș, ele nu au 
tehnică de bază foarte
0 De ce ? e Pentru că există goa
na după rezultate imediate, în de
trimentul calității. In concursu
rile interne este mai bine răsplă
tită dificultatea și nu execuția 
corectă, care ar permite ulterior 
progresul. Ar trebui ca în primii 
doi ani să nu ne grăbim, ci să 
dezvoltăm copiilor în primul rînd 
gustul pentru mișcare. Mai ales 
că noile schimbări de regula
ment... 0 Ce spun acestea, to
varășe profesor ? • Că echipa
unei țări nu mai intră cu întreg
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„SERBĂRILE ZĂPEZII"
BUCURIE, TURISM,

Pitoreasca stațiune harghi- 
teană Izvorul Mureșului a Iest 
gazda celei de a 11-a ediții a 
unei ample și mereu frumoase 
manifestări cultural-sportive 
și distractive, „Serbările Ză
pezii". Acțiunea, desfășurată 
sub deviza „Bucurie, turism, 
tinerețe", excelent organizată 
de C.C. al U.T.C., prin Biroul de 

Turism pentru Tineret, în cola
borare cu organele locale ju
dețene, a reunit la sfirșitul 
șăptămînii trecute peste 30 000 
de participant din 37 de ju
dețe ale țării. A fost, din acest

PE PÎRTIILE
(Urmare din vaa I)

Candreni etc. Toate aceste 
dispute tradiționale preced... 
tradițional o serie de finale 
pe țară ale Dacladei de iarnă, 
care prilejuiesc adevărate săr
bători cultural-sportive • Ce 
finale urmează să găzduiască 
bazele sucevene? • în zilele 
de 18 și 19 februarie — „Cupa 
U.G.S.R." la schi fond și al
pin; între 21 și 26 februarie — 
„Cupa Pionierul" la sanie, 
schi fond, biatlon, schi alpin,

SUCEVENE...
complexul aplicativ „Pentru 
apărarea patriei", in 26 fiind 
programate și „Bucuriile ză
pezii" rezervate pionierilor; la 
începutul lui martie (1—2) — 
„Cupa U.T.C." la schi fond și 
alpin (categoria 14—19 ani). 

Toate pe pîrtiile de la Vatra
Dornei. toate finale în sportul 
de masă • Cum își întâmpină 
bazele sportive oaspeții din 
țară la aceste finale? t Cu o 
bază materială bine pusă la 
punct, asigurată cu concursul 
generos al organelor de partid 
și de srtat locale. în acest sens

trebuie subliniat aportul pri
marilor din Vatra Dornei, 
loan Cornețchi, și Cimpulung, 
Ștefan Achirilei. Pentru fina
lele din acest an pîrtia dor- 
neanâ de schi alpin a fost 
prelungită cu 400 de metri, 
s-au creat condiții pentru con
cursul de biatlon și s-au fă
cut rcDarații la pîrtia de schi 
fond. în plus, toate mijloacele 
tehnice au fost asigurate din 
vreme. O noutate pentru a- 
ceastă ediție: toate materiale
le sportive folosite in întrece
rile finale de aici vor fi obli
gatoriu din producție, indige
nă. Și încă ceva tradițional : 
finaliștii se vor bucura de cal

da ospitalitate suceveană ! A. B.

punct de vedere, o ediție cu 
un număr record, cu soare 
mult, strălucitor, un adevărat 
festival cultural-sportiv și tu
ristic de iarnă.

Am urmărit un deosebit de 
atrăgător program de demon
strații pe schiuri, prezentat de 
monitori din județele Brașov, 
Prahova, Maramureș, Harghita 
și altele. „Profesorii" pîrtiilor 
de zăpadă și-au etalat, astfel, 
măiestria la- slalom pe... un 
singur schi, executând — în a- 
plauzele celor prezenți — să
rituri acrobatice de pe mmi- 
trambuline, apoi dansuri pe 
schiuri și alte „numere" inte
resante, de mare curaj și în- 
deminare, incluse în progra
mul scurtelor pauze din ca
drul „Serbărilor Zăpezii".

Mult apreciată de spectatori 
-(lume ca pe două stadioane 
de fotbal!) a fost și demon
strația pe schiuri a grupelor 
de copii de la Clubul Sportiv 
Școlar din Miercurea Ciuc. 
„Capul de afiș" l-au consti
tuit cele opt echipaje aflate în 
concurs, tineri și tinere 
reprezentând județele Prahova, 
Covasna, Sibiu, Mureș, Sucea
va, Brașov, Argeș și Caraș-Se- 
verin. Băieți și fele, în fru
moase costume populare tre
cînd mîndri prin fața publi
cului, în acorduri muzicale din

LA CLUBUL RAPID - UN CREDIT SPORIT TINEREȚII
(Urmare din vao 1)

pa din Giulești — măcar cu o 
parte din jucătorii crescuți de 
ea și plecați la alte cluburi — 
putea concura an de an cu 
mari șanse la titlul de cam
pioană... în momentul de fa
ță, clubul Rapid are peste 60 
de sportivi selecționați în di
ferite loturi reprezentative, 
mai ales de tineret și juniori, 
care au posibilități de a se a- 
firma la marile competiții in
ternaționale din acest an și 
din anii următori și este nor
mal ca ei să puncteze pentru 
clubul care i-a descoperit, lan
sat și îi poate, în continuare, 
menține pe orbita inaltei per
formanțe.

Selecția mai riguroasă — a- 
flată acum în prim-planul 
preocupărilor la Rapid — nu îi 
vizează însă numai pe sportivi, 
ci și corpul de tehnicieni. Deoa
rece dacă în majoritatea lor 
își fac bine datoria — unii fi
ind promovați chiar la loturi
le reprezentative — mai sînt 
încă și dintre cei care de ani 
buni nu dau rezultatele posi
bile și așteptate.

Trecînd succint in revistă, 
împreună cu vicepreședinții 
clubului, Ion Pândele și Ro
mul Lepădat, secțiile Rapidu
lui — cu efectivele 3e sportivi,

rezultatele, dar și perspective
le lor — la loc de frunte tre
buie situat atletismul, cu cele 
22 de titluri de campioni (la 
seniori și tineret) cucerite a- 
nul trecut. Realizînd, de ase
menea, un bilanț remarcabil 
și la recentele campionate de 
sală, secția de atletism fero
viară pune în evidență meri
tele antrenorilor Mihai și Geta 
Zaharia, Dumitru Girleanu, 
dar și ale unor valoroși spor
tivi ca Văii Ionescu, care ră
mîne o adevărată lideră prin 
performanțele ei de pînă a- 
cum, Mihaela Pogăceanu, Io- 
Janda Oanță, „șefă de promo
ție" a generației tinere, care îi 
mal cuprinde pe Esztera Sza
bo, Octavia Nif, Marian Pe
tre, Bogdan Tudor (săritori cu 
mare perspectivă) și alții. De 
la unii dintre cel menționați 
se așteaotă încă în acest an 
medalii la marile competiții la 
care vor fi prezenți.

Mult a crescut — sub as
pect valoric — și secția de 
lupte libere (antrenor : Stelian 
Popescu), care și-a adăugat a- 
nul trecut în palmares 14 me
dalii la campionatele indivi
duale și locul 2 pe echipe la 
seniori. Avînd doi sportivi în 
lotul reprezentativ (Nicolae 
Ghiță și Daniel Ioniță), sec
ția are, printre altele, ca o- 
biectiv în 1989 cucerirea unei

medalii la C.M. de juniori.
Supusă unui proces de re

întinerire, secția de haltere 
(antrenori: Gh. Mănăilescu și 
Gh. Gospodinov) aduce de-a- 
eum la rampă pe Ștefan Vlad 
(fratele marelui campion Ni cu 
Vlad), selecționat în lotul o- 
limnic și pe Marcel Trif, un 
junior de certă perspectivă.

Asemenea halterelor, secția 
de box (antrenor coordona
tor: Gh. Tomescu) iese în 
prim-plan cu tineri’ sportivi 
Petrică Parașchiv (medaliat cu 
argint la C.E. de juniori din 
1988) și Nicolae Aliuță, ambii 
promovați în Iotul reprezenta
tiv de seniori.

In continuă și remarcabilă 
ascensiune se află secția de 
judo (antrenor : Mihai Brăl- 
leanu), care în 1988 și-a în
scris în palmares două meda
lii balcanice (prin Șt. Cris- 
tescu și Ion Simion), titlul de 
campioană a țării la tineret și 
locul 3 în campionatul de 
seniori pe echipe. In acest an 
are ca obiective cucerirea de 
medalii la C.E. de seniori și 
tineret și la Balcaniadă.

Dintre jocurile sportive, po
ziția nr. 1 continuă să o deți
nă secția de polo, care are 
constituită o solidă piramidă a 
performanței, cu grupe de la 
copiii de 8 ani pînă la seniori, 
de care se ocupă un harnic și

competent colectiv de antre
nori: Cornel Rusu (la echipa 
mare, ca și la reprezentativa 
națională), Răzvan Mustață șl 
Ion Miu (la formațiile de ju
niori), Petre Chețan, Valeriu 
Țăranu, Gabriel iacobini (la 
copii). In ciuda multor trans
feruri care l-au afectat, po
lcul feroviar a avut anul tre
cut 21 de sportivi selecționați 
în loturile reprezentative.

In mare progres se află e- 
chipa feminină de volei (an
trenor: Florin State), o echipă 
tânără și de-acum destul dc 
puternică, cu jucătoare de 
reală valoare ca Gabriela Du
mitrescu, Fidelia Crișan, Da
niela Buhlea, Daniela Bumbă- 
cilă, Daniela Gîlcă și Lumini
ța Pintea, componete ale lotu
rilor naționale.

Supusă, la rîndul ei, unei 
acțiuni de întinerire, echipa 
feminină de handbal (antre
nor: Tiberiu Miilea) are la 
ora actuală cîteva valori, Ma- 
rinela Doiciu (componentă a 
lotului reprezentativ), Daniela 
Țurcanu și Florica Ivan (se
lecționate în lotul de tineret), 
dar evoluțiile sale sînt încă 
destul de sinuoase.

La baschet, echipa masculi
nă (antrenor : V. Bulancea), 
reprezentată și ea atît în io
tul național de seniori (prin 
Andrei Popovici), cît șl în cel 
de juniori (prin Florin Șerbă- 
nescu), candidează cu șanse 
pentru participarea la turneul 
primelor șase din campionat,
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zona respectivă. Probele con
cursului, cu diverse jocuri pe 
pîrtiile de zăpadă (parcurse 
contracropometru) au fost 
ingenios alcătuite, cu un grad 
mare de dificultate, care ce
reau și îndemînare, dar și is
tețime. După o echilibrată și 
aprigă dispută, cele mai bine 
pregătite — fizic, tactic și 
tehnic — s-au dovedit a fi 
echipajele din județele Sucea
va și Brașov, ambele declarate 
cîștigătoare, cu același număr 
de puncte.

„Serbările Zăpezii" au în
semnat, însă, și un bogat pro
gram cultural-educativ, cu a- 
devărate „cristianii" de satiră 
și umor, program prezentat 
pe scena improvizată de la 
baza pîrtiel de schi. Aici, in
tre brazi strălucind de aurul soa
relui și argintul zăpezii, și-au 
dat concursul mulți prieteni ai 
sportului, ai turismului și dru
meției : soliștii Anda Călugă- 
reanu, Ștefan Hrușcă și Va- 
sile Șeicaru, formațiile Diver- 
tis și Holograf. Ediția din a- 
oest an a „Serbărilor Zăpezii" 
a reușit să umple inimile tu
turor de bună dispoziție, bucu
rie și satisfacție de a fî petre
cut o zi de neuitat in mijlocul 
naturii.
Vaier PAȘCANU — coresp.

ca și echipa feminină, revigo
rată în oarecare măsură de 
noua sa antrenoare. Viorica 
Ciocan.

Un reviriment este mult aș
teptat, în schimb, de la echipa 
de rugby, aflată în cea de a 
doua grupă valorică a Diviziei 
A, dar avînd mulți jucători ti
neri și talentați, unii dintre ei 
selecționați în lotul reprezen
tativ de tineret (unde antre
nor le este — ca și la club — 
Ion Teodorescu), de la echi
pa feminină de popice, în re
gres față de anul trecut, pre- 

. cum și de la sextetul mascu
lin de volei, care de câțiva ani 
bate fără succes la porțile 
primului eșalon valoric. După 
cum și în cazul echipei de 
fotbal, împrospătată din nou 
cu jucători tineri, de perspec
tivă, se speră într-o creștere 
a competitivității el, care s-o 
scape de spectrul retrogradării 
și — totodată — să ofere ma
sei de suporteri satisfacția do
rită.

Sînt, așadar, suficiente pre
mise pentru ca, incepînd chiar 
din acest an, clubul Rapid să 
realizeze saltul preconizat și 
necesar spre acea cotă valori
că ce le-ar situa din nou — în 
mod îndreptățit — printre 
principalele forțe ale sportu
lui românesc.
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Ori de cite ori se încearcă 

o ierarhie valorică a marilor 
jucători din istoria fotbalului 
intervine o obiecție, pornind - 
de la ideea că un jucător din 
anii ’30, de pildă, nu poate fi 
comparat cu unul din deceniul 
nostru, date fiind schimbările 
de esență intervenite în .Struc
tura jocului. Așa se face că 
Fiola nu poate fi comparat 
(obiectiv) cu Paolo Rossi, Tom
my Lawton e greu de com
parat cu un Lineker, de pildă, 
iar Bindea este în aceeași si
tuație față de Lăcătuș.

Disputele dintre 
„stelelor" din trecut șj 
vedetelor de astăzi sînt
aprinse. Bătrînii sînt de păre
re că pe parcursul deceniilor 
nu au intervenit prea multe 
modificări în structura jocului. 
Pe de altă parte, tehnicienii 
de astăzi, avînd șl avantajul 
casetelor video, susțin că o 
partidă Anglia — Portugalia 
(din Campionatul Mondial 
1966) ar fi un simplu vals lent 
față de aprigele meciuri din 
ultima
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Și asta în primul rînd 
cauza întețirii marca- 

ne- 
Inter-ul lui Herre- 
a apărut și nevoia 

jucătorilor, care 
zonă de joc anu- 
în situații spe- 
dreapta pe stingă

o 
me, ci ajung 
claie, de pe 
și din atac în apărare, cu im
plicații directe asupra tehnicii, 
cane nu mai poate fi unilate
rală, „de picior sting" sau 
„drept", ci una care să facă 
■față tuturor situațiilor și pozi
țiilor. Un exemplu de poliva
lență tehnică ne-a oferit echi
pa Italiei la Campionatul Eu
ropean. toți jucătorii, inclu
siv apărătorii, reprezentați 
atît de bine de foarte tînărul 
Maldini, avînd cu toții o teh
nică de înaintași.

Susținătorii generațiilor tre
cute sînt de părere că și îna
inte de război existau spații 
mici care trebuiau depășite. 
De aco-rd. Dar numai în parte, 
înainte vreme, spații mici fe- 
xistau mai ales în situațiile în 
care una dintre echipe adopta 
de bunăvoie tactica „cetății 
asediate". Astăzi, mai ales 
după ce olandezii au „inven
tat" și preșsingul în... careul 
advers, criza de timp și spațiu 
se manifestă în toate momen
tele și zonele jocului. Iată de 
ce se poate spune, fără teama 
de a greși, că ceea ce apare 
ca un fenomen obiectiv în 
fotbal, dincolo de orice inter
pretări subiective, este nevoia 
de iuțire a jocului, pentru e- 
liberarea de sub tutela sufo
cantă a adversarului direct și 
pentru încercarea de dezorga
nizare a unui sistem defensiv 
consolidat.

Iată de ce ne îndoim că ju
cătorul din trecut, oricît de 
talentat, ar fi putut face față 
vitezei și durității sporite a 
jocului de astăzi. (Asta nu în
seamnă că marele 
ieri — fie că s-a numit 
ratkl, Bindea sau Marian 
nu i-ar fi depășit pe jucătorii 
de acum după absolvirea 
rilor antrenamentului 
astăzi).

în completarea acestor 
o observație : de-a lungul

talent de 
Ba-

rigo- 
de

idei, 
de

ceniilor, în presa de specialita
te formațiile echipelor au su
ferit modificări care au în
cercat să fie în pas cu evolu
ția jocului. La început, înain
tea WM-ului, s-a folosit for
mula 1—2—3—5 ; o dată cu a- 
parlția WM-ului, s-a trecut la 
J—3—2—5 (retragerea mijlo- 
cașului-centru între fundași). 
In 1958, la Stockholm, a apă
rut formula 1—4—2—4 (o dată 
cu retragerea unui alt mijlo
caș) ; a fost o formulă de 
foarte scurtă durată, deoarece 
ea a cedat loc lui 1—4—3—3,

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
0 MUREȘUL DEVA — JIUL 

PETROȘANI 0—2 (0—0). Autorii
golurilor: Henzel șl Udrică. (I. 
Jura — coresp.).

• A.S.A. PROGRESUL TIMI
ȘOARA — STRUNGUL ARAD 
4—1 (2—0). Au înscris: Giuchici
(min. 3, 28 și “ 

penalty), lieu 
tiv Szell (min.
coresp.).

71 — ultimul din 
(min. 50), respec-
86). (Șt. Crcțu —

FEBRUARIE". La
desfășurat jocu-

• „CUPA 16
Slobozia s-au 
rile unei atractive competiții do
tată cu „Cupa 16 Februarie". Au 
participat 4 echipe. Iată rezul
tatele înregistrate : Unirea Slo
bozia — Prahova C.S.U. Ploiești

4—2 (2—2), Dunărea Călărași — 
Unirea Urziceni 1—0 (0—0). în 
ziua a doua a întrecerii s-au in- 
tîlnlt învinsele și învingătoarele 
Intre ele. Pentru locurile 3—4 
au jucat Prahova C.S.U. Ploiești 
și Unirea Urziceni, victoria re
venind primei formații cu .sco
rul de 2—1 (1—0). Finala între
cerii și-au disputat-o Unirea 
Slobozia și Dunărea Călărași, 
competiția fiind cîștlgată de U- 
nirea cu 5—4, în urma execută
rii loviturilor de la 11 m. (M. 
Tabarcca — coresp.).

AL JOCULUI
mult mai aproape de așezarea 
reală a Braziliei, cu extremul 
stingă retras ; după „World 
Cupa ’66“ a început să cîștige 
teren 1—4—4—2, pentru ca în 
ultima vreme cronicarii să fie 
tentați să noteze așezarea 
nor echipe chiar și 
1—4—5—1. (Toate aceste 
muie ascund eforturile 
înnoire ale fotbalului 
mai exact, încercarea

U- 
cu 

for- 
de 

sau,
dc a 

miza toț mai mult pe poliva
lență ; după cum se poate ve
dea, acel „1“ rămas în fruntea 
echipei ar fi singura 
sie făcută ‘ sarcinilor 
deși, la drept vorbind, și 
cest vîrf izolat, dacă se res
pectă, are pe umeri povara 

pressingului).
Cronicarii italieni, „imuni" 

la modificările exterioare, 
continuă să scrie în formula 
lui 1—2—3—5, acel 2 reprezen- 
tindu-i pe fundașii laterali, în 
grupul celor trei intrînd sto
perul (în general „5“, și libe- 
ro-ul, întotdeauna 6, și mijlo
cașul de acoperire, mereu 4); 
în sfîrșit, în grupul celor 
cinci se află cel puțin doi 
mijlocași (8 
rămînînd în 
specificația 
(Causio, de 
un om de 
mit volante. Probabil că for
mula mereu aceeași a cronica
rilor italieni subliniază 
tul că în fotbal 
sînt de fond și 
Marea întrecere 
continuă. Și are 
primul rînd, de __  . _
reu sporite. Pină cînd ?

loan CHIRILA

conce- 
duble, 

a-

grupul 
cel

și 10), „vîrfurile" 
general 9 și 11, cu 

că
pildă) a fost și el 
legătură, supranu-

„șeptarul“

fap- 
modificărilc 

nu de formă, 
a fotbalului 

nevoie, 
eforturi

în 
me-

Cu ani in urmă, Tractorul 
Brașov era una dintre forma
țiile care se zbăteau serios pen
tru a nu-și pierde locul în Di
vizia B. S-au schimbat multe 
între timp și „ll“-le marii în
treprinderi brașovene a deve
nit o fruntașă a seriei a Il-a, 
o formație greu de învins, pe 
orice teren ar juca ea, dar 
mai ales acasă. Se sipune că 
Tractorul joacă frumos chiar 
și atunci cînd pierde. Marcel 
Goran, antrenorul echipei, nu 
subscrie fără rezerve acestei a- 
firmații: „E bine cînd echipa 
joacă frumos — spune fostul 
jucător al divizionarei A din 
Brașov în perioada ’63—’68 — 
dar nu-i suficient. Un antre
nor nu poate fi mulțumit de- 
cît atunci cînd jocul spectacu
los al echipei Iui, aplaudat de 
tribune, are ca efect direct și 
rezultatele favorabile de pe 
tabela de scor. Ați văzut me
ciul nostru cu Jiul. Am jucat 
bine, în multe perioade chiar 
foarte bine, dar în final am 
pierdut cu 0—1. Dacă noi cîș- 
tigam meciul acela. Tractorul 
s-ar fi aflat acum in disputa 
directă pentru promovare".

Eșecul de atunci continuă 
să-l necăjească pe antrenor, 
dar să-1 și ambiționeze, după 
cum afirmă: „Adevărul este că 
avem o echipă tînără, care poate 
mult mai mult decît a reali
zat pină acum. Manta. Mure- 
șan, Ad. Vasile, Glăvan, Go
ran II nu au mai mult de 21 
de anj. Sigur că, alături de ei, 
alături de elanul lor este ne
voie și de experiența unui Be
leaua sau V. Ștefan, pentru ca 
linia noastră de clasament să 
nu. coboare sub prima lui 
treime. Campionatul nu-i deloc 
ușor, drumul lui nu-i 
neted și nici scurt. în 
jucăm într-o serie 
grea".

Ajungînd la acest aspect, la

deloc 
Plus, 

foarte

afirmația făcută, i-am spus 
că... nu-i chiar așa, că în se
ria a III-a sînt vreo șase-șap- 
te foste divizionare A, că la 
Reșița, Arad. Baia Mare, Ti
mișoara se joacă, nu glumă. 
„Am fost o vreme antrenor și 
in seria a III-a și o cunosc 
bine. Sînt cîteva formații tari, 
dar multe joacă din... amintiri, 
din ce-au fost 
rapid 
scria a 
plăcut, 
Chimia, 
Sportul 
Electromureș 
Nu cred 
seria a HI-a
cu sau Carabageac de Ia Chi
mia, ca acest Calafeteanu de 
la Craiova sau ca Timofte de 
la Jiul. Pun mina în foc că o 
selecționată a Sudului bate în 
două meciuri din trei o for
mație a Nordului sau 
lui...".

Ce-ar fi, i-am sugera 
norului brașovean, dacă 
cui unor trialuri banale ___
organiza un turneu cu cele trei 
selecționate în trei ediții, o 
dată (să zicem) la Ploiești, o 
dată la Focșani și o dată la 
Alba-Iulia ? „Ar fi foarte in
teresant și foarte util. Cu o 
condiție însă: să fie selecțio
nați jucătorii cei mai buni, 
fără să se țină cont de vîrsta 
lor...".

Revenind Ia Tractorul, Mar
cel Goran, antrenor tenace, 
pasionat și sever cu cei care 
se abat de la procesul de in
struire. recunoaște că. în ra
port cu excelentele condiții 
create de club, de conducerea 
întreprinderii, rezultatele e- 
chipei pot fi mult mai bune. 
Și, pentru obținerea lor, în a- 
ceastă perioadă echipa i-a 
pregătit ca niciodată.

fotbal
Il-a. 
mai
Jiul,
„30

cindva. Cel 
se joacă 

Un fotbal 
spectaculos, 

Electroputere, 
Decembrie" 

în 
că există în 
jucători ca Stan-

niai 
în 

mai 
cu

!»
Și prim-plan. 

există

Estu

antre- 
în ]o- 

s-ar

Lourențiu DUMITRESCU

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’92 A PORNIT LA DRUM
• 30 de jucători — deocamdată — pentru... 11 pos 

turi • Și trialurile vor continua
1989 este, pentru eșalonul nos

tru juvenil, un an foarte bogat 
în competiții internaționale ofi
ciale, nu mal puțin de trei se
lecționate de juniori urmind să 
se alinieze la startul prelimina
riilor Campionatului European. 
Pentru primele reprezentative 
adversarele sînt deja cunoscute, 
doar cea mai mică dintre aceste 
selecționate așteaptă tragerea la 
sorți din 27 iulie, cînd se va 
afla numele partenerei sau par
tenerelor de întrecere. „Pină a- 
tunci nu stăm, nu am stat și, 
firește, nu vom sta cu miinile 
în sin — ne pune în temă antre
norul principal loan Voica, cel 
care, alături de Vasile Craila, 
se ocupă de pregătirea „mezinei" 
eșalonului. Am pornit Ia drum 
acum un an și dorim ca la pri--

ma competiție să facem o figu
ră frumoasă, promițătoare in 
perspectiva viitoarelor două 
participări la preliminariile 
Campionatului European. Altfel 
spus, să avem de partea noas
tră un atu și in plan moral fa
ță de partenerele de întrecere".

O nouă selecționată, o nouă 
promoție de juniori ‘ a pornit, 
deci, la drum. Pină acum ea a 
parcurs perioada selecției, o se
lecție care va avea continuitate. 
Au fost și șase acțiuni de pre
gătire centralizată, ultimi deru- 
lîndu-se recent, avîndu-se în 
vedere faptul că, la începutul 
lunii martie, această selecționa
tă va participa la un turneu in
ternațional, care va fi primul el 
examen competițional.

Am avut ocazia să vedem la

• ••

F OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM BIHOR

ționale, J.M.U. și C.M. de ju
niori.

REZULTATE TEHNICE, 30 km, 
seniori: 1. Viorel Șotropa
(A.S.A.) ih30:25; 2. Carol Kope
(Dinamo) 11132:31 ; 3. Valentin
Cacina (A.S.A.) Ih32:36 ; 4. Ga

vrila Boltiș (A.S.A.) Ih33:34 ; 5.
Ion Lungociu (Dinamo) lh33:41 ; 
6. Florentin Burcă (Dinamo) 
lh34:07 ; 15 km senioare : 1.
Ileana Hangan (A.S.A.) 50:10; 2. 
Mlhaela Cîrstoi (A.S.A.) 50:34; 3.
Adina Tuțulan (C.S.Ș. Șoimii — 
I.P.A. Sibiu) 52:09 ; 4. Mihaela
Toc (Tractorul) 55:25; 5. Viorica 
Vrăjmaș (Metalul Bistrița) 55:53; 
6. Liliana Enescu (Steagul Ro
șu) 56:06.

Marți au loc probele de 15 
km masculin și 10 km feminin.

r STAI LOTO PPOSOSPOIH INFORMEAZĂ
Vdministrația 
șort a orga- 
înmlnare a 

tr-un convoi 
locmal pără- 
alel se afla, 
acia-Break“, 
Oanță, din 
i permanen- 
ÎONOSPORT 
; ori pe lista 
iguri în nu
le. In legă- 
cea mai a- 
la acest in
ia că fiecare 
„stilul" său, 
cit sistemul 

;bit de am- 
fiuni, ce pot 
ferințele șl 
între altele, 
se bucură, 

ții, amplele 
iante sim- 
iheme care,

de-a lungul anilor, și-au confir
mat din plin utilitatea,

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 8 FEBRUARIE : 
Cat. 2 : 2 variante 25% a 23.739 
lei : cat. 3 : 15,00 a 3.165 lei ; 
cat. 4 : 77,25 a 615 lei ; cat. 5 : 
193,00 a 246 lei ; cat. X : 228,00 
a 208 iei ; cat. Z : 3.711,25 a 100 
lei. REPORT LA CATEGORIA 1 : 
47.477 lei.

IN ATENTIA PARTICIP ANȚI- 
LOR LA CONCURSUL PRONO
SPORT DIN 19 FEBRUARIE 
1989 ! Intrucît meciul 12 din pro
gramul concursului respectiv, 
Roma — Pescara, se va disputa 
sîmbătă, 18 februarie a.c., în loc 
de duminică, 19 februarie a.c., 
acest meci va fi ANULAT. Con
form regulamentului, se va acor
da pronostic exact tuturor va
riantelor, Indiferent de semnul 
care va fi înscris obligatoriu și 
la acest meci pe toate buletine
le depuse.

ORADEA
COMPLEXUL DE HOTELURI Șl RESTAURANTE 

„FELIX"
TALONUL TURISTIC FELIX 1989

(valabil in perioada 20 Ianuarie — 29 aprilie, 
cu excepția vacanței din februarie a studenților 

și a vacanței din aprilie a elevilor)și a vacanței din

Stațiunea balneoturistică Felix asigură 
condiții dintre. cele mai bune pentru tra
tament. odihnă, agrement în hotelurile 
INTERNAȚIONAL, LOTUS. UNIREA. 
TERMAL. SOMEȘ. POIENIȚA și MUREȘ, 
dotate cu baze proprii de tratament, uti
late cu aparatură medicală modernă.

Indicații terapeutice : afecțiuni ale apa
ratului locomotor (reumatismale, inflama
torii, degenerative, abarticulare, posttrau- 
matice) ; afecțiuni neurologice, periferice 
și centrale ; afecțiuni ginecologice. 
CURA BALNEARĂ PROFILACTICA AC
TIVĂ este o nouă formă de asistență me
dicală în Stațiunea Felix. Ea se recoman
dă atît persoanelor în general sănătoase, 
cit si persoanelor care au randament scă
zut în muncă.

Chiar dacă sînteti tînăr, sănătos, dar se
dentar sau poate supraponderal și doriți 
să preveniți îmbolnăvirea aparatului loco
motor sau cardiovascular, urmați un trata
ment profilactic la Felix.

CU PREZENTUL TALON, DETAȘAT 
DIN ZIAR. FĂRĂ O REZERVARE PREA-

LOTUL LĂRGIT
Berta (I.P.A.

(Viitorul
(Viitorul Craiova)
(Prahova C.S.U. Ploiești) — 
PORTARI ;

Stoica, Joițoiu, Jitaru (Viito
rul București). Capalb, Călin 
(Viitorul Craiova), Bucur (Vi
itorul Arad), Manea (Sportul 
Studențesc), Fodor (C.S.Ș. Su
ceava), Rareș (C.S.Ș. Sibiu), Fi
lip (C.S.Ș. Piatra Neamț) și 
Ghlță (F.C.M. Brașov) — FUN
DAȘI ;

Cernea, Matinca, Tudose 
itorul București), Plisca, 1 
(Viitorul Arad), Moldovan 
Itorul — —
(C.S.Ș.
itorul _ _ ________
(C.S.Ș. Suceava), Bădăluță (S.C. 
Bacău), Pantaze (C.S.Ș. Piatra 
Neamț — MIJLOCAȘI ;

Zadea (F.C. Farul Constanța), 
Axinia (C.S.Ș. Piatra Neamț), 
Oîariu (Viitorul Timișoara), Ga- 
gu (Viitorul Craiova), Ileana 
(Viitorul București) — ÎNAIN
TAȘI.

Sibiu), 
Timișoara), 

' ’ .) șl

Madar 
Combei 
Poamă

(VI- 
Burtea 

l (VI- 
Tg. Mureș), Petrescu

Constanța). Veleea (Vi- 
Timișoara), Căruntu

LABILA, VA PUTEȚI PREZENTA DI
RECT LA .DISPECERATUL STAȚIUNII 
FELIX — TELEFON 992/61321 : TELEX 
34277.

Pe baza aoestui talon vi se asigură :
1. Servicii de cazare, masă, tratament, cu 

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

lucru pe componențli respecti
vului lot lărgit în zilele cursului 
de perfecționare a antrenorilor 
echipelor participante la Cam
pionatul Republican al juniori
lor II. Și ei au. lăsat o bună 
impresie, mulți dintre tehnicie
nii prezenți lăudîndu-se cu e- 
levii lor selecționați în această 
reprezentativă. S-a afirmat, de 
altfel, că startul selecționatei ’92 
este plin de promisiuni, ea a- 
vînd ca model de pregătire „co
ta" parametrilor impuși eșaloa
nelor ierarhic superioare. „Pen
tru a acumula experiența nece
sară am susținut meciuri de ve
rificare cu echipe mai mari ca 
vîrstă, interesîndu-ne mal puțin 
rezultatul ca atare. Am dorit 
însă să avem elemente de com
parație și cred că am reușit să 
ne convingem de capacitatea 
fiecărui jucător din lot" — 
afirmă antrenorul Voica.

Este și acesta un punct de 
plecare spre competitivitate, mai 
ales în cazul juniorilor, în do
rința de a se elimina ne cit po
sibil emoția inerentă din preaj
ma examenelor oficiale..

Adrian VASILESCU

2. Rezervare de 
tru întoarcerea la

bilet de călătorie, pen- 
domiciliu. pe C.F.R.
conform sejurului. la3. Acces gratuit __ ___ „_ _

programele artistice organizate in unită
țile C.H.R. Felix.

VA DORIM UN SEJUR PLĂCUT !

Clubul sportiv al ar
matei Steaua pune în 
vinzare, în zilele de 
marți și joi, între orele 
15—18, la sediul clubu
lui, din Bd. Ghencea nr. 
35, iegitimațiile-abona- 
ment de intrare la me
ciurile de fotbal care 
vor avea loc în propriul 
complex sportiv. Este 
necesară o fotografie 
tip buletin de identi
tate, abonamentele e- 
liberîndu-se din acest 
an cu locuri rezervate.



In „Concursul Prietenia" la schi alpin PE GHEAȚĂ

HI POGAM, MEDALIE OE AUR EA SLALOM! BIATLON
Un frumos succes românesc 

a fost înregistrat la „Concursul 
Prietenia" la schi alpin, des
fășurat la sfîrșitul săptămînii 
trecute, în stațiunea de spor
turi de iarnă Bansko (Bulga
ria) : tînărul Ionel Pogan (le
gitimat la C.S.Ș. Predeal, elev 
al antrenorului Constantin 
Cișmașu) a reușit să încheie 
învingător proba de slalom. 
Sportivul român s-a clasat pe 
locul secund în prima manșă, 
în 40,57, el fiind precedat, cu 
39,90, de bulgarul Karanfilov. 
în manșa a doua însă. Pogan 
a făcut o cursă excelentă, pe 
care a și cîștigat-o în 47,49 
(locul 2 : Gherin. Bulgaria — 
47,59), ureînd pe prima treap
tă a podiumului. Iată, de alt
fel, configurația părții su-

PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • Ediția din acest 

an — a 23-a — a Turului Cubei 
va reuni la start echipe din 
Costa Rlca, Nicaragua, U.R.S.S., 
R.D. Germană, Cehoslovacia, El
veția, Austria, Ungaria, R.F. Ger
mania și Cuba. Traseul cursei 
va măsura 1824 km, împărțițl 
in 14 etape

GIMNASTICA • Concursul 
de gimnastică ritmică modernă 
de la Londra s-a încheiat cu vic
toria sportivei sovietice Larisa 
Medvedeva, situată pe primul 
loc la individual compus, cu 
38,25 p, urmată de gimnastele 
bulgare Boiana Jlneva — 38,20 p 
și Mila Marlnova — 38,10 p.

ÎNOT • tn concursul de 
la Bonn, Susane Boernicke (R.D. 
Germană) a stabilit cea mal bu
nă performanță mondială (în 
bazin de 25 m) în proba de 
200 m bras. cu 2:22,92. 
Alte rezultate : feminin : 100 tn 
liber : Heike Friedrich (R.D.G) 
55.23 ; 100 m spate : Blrte Wei- 
gang (R.D.G.) 1:01,78 : mascu
lin : 100 m liber : Mike Fibbens 
(Anglia) '

Mark Tewksburry 
55,38 ; 400 m liber : 
sler (R.D.G.) 3:43,6.

RUGBY • La 
pentru „Cupa FIRA“ (grttpa B), 
Maroc — Tunisia 6—6 (9—6).

TENIS • Elvețianul Jakob 
Hlasek a terminat învingător în 
turneul de la Rotterdam, în 
finala căruia l-a întrecut cu 
6—1 7—5 pe suedezul Anders
Jarryd. In finala de dublu, ce
hoslovacii Mecir — Srejber au 
dispus cu 7—6, 6—0 de suedezii
Gunnarsson — Gustafsson. * * In 
sferturile de finală ale . turneu
lui de la Chicago. americanul 
Brad Gilbert l-a eliminat cu 6—4, 
6—3 pe John McEnroe, Lendl 
l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe 
Curren (S.U.A.), iar Mayotte a 
cîștigat cu 6—3. 6—1 partida cu 
Gomez (Ecuador).

• Real Madrid și F.C. 
Barcelona își continuă 
„duelul" • Paris St. 
Germain a pierdut un 
punct pe teren propriu
• Smith (Arsenal) se 
află în fruntea golge
terilor englezi cu 18 
puncte • A.E.K. și Ol/m- 
piakos — învinse

wich — Derby 1—0, Nottingham
— Q.P. Rangers 0—0, Sheffield 
Wednesday — Manchester Uni
ted 0—2, Southampton — Ever
ton 1—1, Tottenham — Charlton 
1—1, Wimbledon — Aston Villa
1— 0. în clasament conduce Ar
senal cu 50 p (23 j), urmată de 
Norwich 47 p (24 j), Manchester 
United 39 p (24 j).
• In meci tur, din semifinala 

Cupel Ligii, Luton (deținătoarea 
trofeului) a dispus de West Ham 
cu 3—0.

GRECIA (et. 19). Fruntașele 
clasamentului au suferit înfrîn- 
geri ! A.E.K. a pierdut acasă în 
fața lui Aris Salonic, cu 0—1, 
iar Olympiakos a fost învinsă 
la Salonic de P.A.O.K., cu 1—0. 
Pe primele locuri au rămas 
A.E.K. șl olympiakos, ambele cu 
cîte 26 p, urmate de P.A.O.K. 
cu 24 p. Alte rezultate : Panat- 
hlnalkos — Larlsa 4—1. Panio- 
nlos — Iraklis 1—0. O.F.T. Creta
— Doxa 2—0, Voios — Levadia
2— 1, Dlagoras — Ețhinkos 2—0. 
Kalamaria — Apollon 2—0.

OLANDA (et. 20). P.S.V. Eind
hoven a jucat la volendam, 
unde a terminat la egalitate : 
t—1, în timp ce Ajax a evoluat 
pe teren propriu cu Zwolle, ter- 
mtnînd nedecls : 0—0. Alte re
zultate t Veendam — Sparta 0—1, 
Feyenoord — Haarlem 3—0. Den 
Bosch — Kerkrade 0—1. Maas
tricht — Groningen 3—t, Venlo
— Rozendaal 1—1. Tilbure — 
Twente 0—0, Sittard — Utrecht 
t—2. Pe primele locuri : P.S.V. 
Eindhoven 32 p, Ajax 29 p. Fe
yenoord 26 p.

48,95 ; 100 m spate :
(Canada) — 
Uwe Das-

Casablanca,

ȘI PE ZAPADA

clasamentului la 
IONEL POGAN 

2.
perioare a 
slalom : 2.
(ROMÂNIA) 1:28,06 ;
Gherin (Bulgaria) 1:28.41 ;
P. Anghelov (Bulgaria) 
1:28,65; 4. A. Kobînin (U.Ș.S.S.) 
1:29,09 ; 5. V. Novotny (Ceho
slovacia) 1:29,36. Au luat star
tul 38 de concurenți și au 
terminat cursa 20. Ceilalți con
curenți români n-au reușit 
clasări In prima jumătate a 
ierarhiilor în celelalte probe.

1.
C.
3.

Proba feminină de 7,5 
din cadrul Campionatelor Mon
diale oe se desfășoară• la 
Feistritz (Austria) a fosț cîș- 
tigată de 
(Norvegia), 
27:12,3. Pe 
s-au situat 
(Bulgaria) — 
Prikoscikova 
27:24,8.

Anne Elvebaeck 
cu timpul de 

locurile următoare 
Zvetlana Krațeva 

- 27:15,4 șl Natalia 
(U.R.S.S.) —

BOB

la

CUPELE EUROPENE
LA VOLEI

volei (feminin) a 
de Uralocika

C.C.E. la
fost cucerită
Sverdlovsk, care în meciul de
cisiv al turneului final, de la 
Bruxelles, a întrecut cu 3—1 
(11—15, 17—15, 15—4, 15—5) e- 
chipa italiană Olimpia Teodo
ra Ravenna. Pentru locurile 
3—4, Dynamo Berlin a dispus 
cu 3—1 (15—10, 11—15, 15—6, 

15—7) de formația Ț.S.K.A. So
fia • în turneul final al Cupei 
Cupelor (feminin) de la Bari,
A.D.K. Alma Ata a întrecut cu 
3—0 'pe Slavia Bratislava, iar 
Traktor Schwerin a dispus cu 
3—2 de T.S.K.A. Moscova.

Desfășurat pe pîrtia de 
Cortina d'Ampezzo. Campiona
tul Mondial pentru 4 persoane 
a fost cîștigat de echipajul se
cund al Elveției (Weder, Ger
ber, Schindelholz, Morell), cro
nometrat în trei manșe cu 
timpul de 3:34,31. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipa

șiElveției (I) — 3:34 36 
Germane — 3:34.81.

PATINAJ VITEZA

cadrul Campionatelorîn
Mondiale de poliatlon de la 
Oslo, sportivul sovietic Niko
lai Guliaiev a terminat învin
gător în proba de 500 m, 
timpul de 38,12, urmat de 
meri ca nul Eric Flaim — 
și canadianul Robert Dubreuil 
— 38,38. Proba de 5 000 m a re
venit olandezului Leo Vis- 
eer — 7:03,52.

CU 
a- 

38,36

SEMNAL
Carl Lewis, devenit, la J.O. din 1988 campion olimpic la 100 me

tri, în urma scandaloasei descalificări a lui Ben Johnson, continuă 
să lupte, în chip specific, împotriva consumului de substanțe ar- 
tificisl-stimulatoare ale performanței. într-un recent interviu, el a 
atras atenția asupra faptului că în special tinerii performeri ape
lează la steroizi anabolizanți, întrucit ei au neapărată nevoie de 
victorii pentru a se impune atenției generale și a-și face un „nu
me" în sport, fntr-adevăr, ideea atrage atenția asupra unui capi
tol în general , uitat" de forurile de resort care și-au canalizat efor
turile în special asupra eradicării practicilor de dopaj în rîndul ma
rilor performeri, deja consacrați.

------------------------------------------------------------------------ REPLICĂ
Sporturile olimpice sînt avantajate prin însuși statutul lor. Se află 

în centrul preferințelor iubitorului performanței, se bucură de in
vestiții prioritare, de calendar competițional bogat, de atenție din 
partea mass-mediei. Dar mai mulț de jumătate dintre disciplinele 
existente, practicate pe o scară mai mare sau mai mică, nu fac par
te din familia olimpică, fiind, tocmai de aceea, lipsite de posibi
lități mai generoase de afirmare. Nevoia de dezvoltare a făcut to
tuși ca, în 1981, pentru prima dată, se fie organizate Jocuri Mon
diale la aceste sporturi neolimpice la Santa Clara și, în 1985, ia 
Londra. Ediția a treia se va desfășura anul acesta, la Karlsruhe în 
R.F.G. Iată cîteva dintre sporturile din program : trasul la frin- 
gbie, patinaj viteză pe rotile, schi nautic, culturism, ciclo-bal, ci
clism artistic, bowling, tir cu arcul la distanță etc. O replică in 
perspectivă la Olimpiadele clasice ?

RiSC ------------------------------------------------------------------------------
Cel mal bun alergător din lume pe distanța de 100 de kilometri, 

spaniolul Domingo Catalan, a găsit de cuviință să participe, totuși, 
la o asemenea 
teala că, avînd 
în cursă, va fl 
nu s-a potrivit, 
7, a băgat în 
fost suspendat 
fiul de recordman 
concurat acolo 
apartheidului, conform deciziei

cursă organizată în Africa de Sud. și-a făcut 'soco- 
35 de ani, merită riscul suspendării dacă, învingind 
cîștlgat și o mare sumă de bani. Socoteala de acasă 

însă, cu cea din... Africa de Sud. A Ieșit pe locul 
buzunar mult mai puțin decît visase, tn schimb, a 
pe viață din activitatea sportivă și deposedat de ti- 

a! lumii pe distanța favorită, pentru că a 
unde nu concurează cel ce se declară împotriva 

forurilor internaționale de resort.

Rd. T.

t. n. «< sem «wi» O COMPETIȚIE A MARILOR SURPRIZE
/
fiecare schior urma sd facă un 
salt de peste 30 de metri ex
trem de dificil fi de periculos 
insă. Tocmai acesta a fost tocul 
accidentului suferit de Zur
briggen !Surpriza cea mal plăcută a în
trecerilor ? Fără îndoială, primul 
titlu de campion mondial adus 
schiului iugoslav de către 
Mateja Svet, in proba de sla
lom.

Iată clasamentul general pe 
medalii : 1. Elveția 3—5—3 
Austria 3—2—I " "
2 ; 4—6. S.U.A. 
via 1—0—1 
7. Franța 
0—1—0.

Dorind, cu tot dinadinsul par
că, sd demonstreze că nimic nu 
e scris dinainte in marea per
formanță, Campionatele Mondia
le de schi alpin de la Vail au 
fost pline de surprize I Unele 
plăcute, altele mai puțin, dar 
oricum, toate determintnd co
mentarii dintre cele mai contra
dictorii fi, de ce să n-o spunem, 
mai im presante. Mai nimic nu 
s-a petrecut așa cum toată

marii absenți ai primei trepte a 
podiumului de ' 
alții, la fel de ora starturilor : 
gen, elvețianul 
rea victoriei in la număr) ale schiului alpin, la 
Vail n-a gustat niciodată din cupa 
succesului, nici el și nici italia
nul cel mai vesel din schiul 
mondial, Alberto Tomba, în ciu
da excelentelor lor cărți de vizi-

la Vatl ou fost... 
galonați pini la 
Pirmin Zurbrlg- 
pornit In căuta- 
toate probele (5

2.
; 3. R.F.G. 1—1— 1—0—1 ; lugosla- 

; Luxemburg 1—0—1 ; 
0—1—1 ; 8. Canada

Radu TIMOFTE
_ _. . pentru probe alpine 

s-au încheiat la Vail (Colorado) 
cu proba masculină de slalom, 
în care victoria a revenit sporti
vului austriac Rudolf Nierlich, 
înregistrat în cele două manșe cu 
timpul de 2:02,85. Pe locurile 
următoare s-au situat Armin 
Bittner (R.F. Germania) — 2:03,29 
șl Marc Girardelli (Luxemburg) 
— 2:03.65,

• C.M.

ACTUALITATEA
LA ATLETISM

• Rezultate în cadrul camplo- 
natelor de atletism pe teren aco ?e- 
rit ale R.D. Germane, ce se des
fășoară la Senftenberg : mascu
lin : 60 m : Gdrnen 6.77; 400 m : 
Michael Schimmer 48.16 : triplu- 
salt : Mai — 16,72 m ; feminin : 
60 rr» : Kerstin Behrendt — 7,20 ; 
1 500 m : Yvonne Mai — 4:07,64 ; 
60 mg: Cornelia Oschkenat — 7,93; 
înălțime : Gabriele G-uenz — 
1,85 m C în concursul pe teren 
acoperit de la Stuttgart, englezul 
Lindford Christie a cîștigat două 
probe: 60 m — 6.52 și 200 m — 20,65.
iar americanul Carl Lewis s-a 
situst pe primul loc la lungi
me, cu 8,17 m. Alte rezultate — 
masculin : 400 m : Innocent Eg- 
bunike (Kenya) 45,90: 1000 m :
Joaqym Cruz (Brazilia) 2:16,19 ; 
3 000 m : Jacky Carlier <Frah- 
ța) 7:50,48 ; feminin : 60 m :
Nelly Cooman (Olanda) — 
7.21 : 200 m : Marlene Ottey (Ja
maica) — 22.86: 60 mg: Iordanka 
Donkova (Bulgaria) — 7,80 ; 800 
m : Gabi Lesch (R.F. Germania) 
— 2:00,95.

MUZEUL SPORTURILOR
DIN LEIPZIG

BERLIN (Agerpres). — Mu
zeul sporturilor din Leipzig 
care a împlinit 11 ani de la 
Înființarea sa a fost vizitat in 
cursul anului trecut de peste 
35 000 de persoane. în cadrul 
muzeului se află și o expozi
ție care prezintă participarea 
sportivilor din R.D. Germană 
la Jocurile Olimpice de vară 
Si de iarnă.

LOTUL DE LUPTE LIBERE
(Urmare din vag I)

Prefit (afirmat în marea arenă 
ca junior, el a „urcat" de la 
57 la 62 kg). Constantin Cordu- 
neanu (52 kg), Endre Elekeș 
(68) sau Octavian Tent (74) 
vor face să se vorbească pre
tutindeni despre ei. Se mun
cește excelent, lotul este ex
trem de disciplinat. Ba. cîteo- 
dată, chiar mă supără cumin
țenia lor — să nu-mi ofere 
niciunul prilejul să-1 mal... 
dojenesc ?!“.

Unul cite unul, luptătorii 
își fac apariția in hotel. Cro
nometrai le înregistrează fidel 
timpii, însemnările din carnet 
se vor păstra pentru comentarii 
ulterioare. Tot Nicolae Ghiță a 
fost cel mai bun alergător al 
lotului, dar șt Petrișor Cruceanu 
și-a purtat cu neașteptată 
sprinteneală cele mai bine de o 
svtă de kilograme, sosind cu' 
primul grup. Apoi toată lumea 
urcă pe cintar acest „adver
sar" de zi cu zi care sancțio
nează orice greșeală. Asisten
tul medical Ion Leșcu ne in
formează că „nu sînt pro
bleme, toți băieții se află «In 
categorie»".

Marc Girardelli a probat, cu titlul mondial la combinată, că 
este cel mai polivalent schior al momentului
mea... prevedea. Vrenl Schnei
der a trebuit, bunăoară, să aș
tepte ultima probă, cea de slalom 
urlat ca să se vadă, tn sfîrșlt, 
campioană mondiali, deși tn 
acest sezon domină Cupa Mon
dială, tn care conduce cu autori
tatea a peste 100 de puncte față 
de cea de a doua clasată. 
Girardelli, replica masculină a 
Iul Vreni, la fel de autoritar în 
clasamentul general al „Circului 
alb-, s-a oprit la prima medalie 
de aur, cea din proba de com
binată (coborire + slalom), &eșl 
specialiști și public laolaltă ti 
vedeau pe amîndoi cu cite cel 
puțin trei titluri tn buzunar. Dar

încercăm să găsim un termen 
de comparație pentru cel de-al 
treilea antrenament al zilet. 
cel desfășurat după-amiază în 
sala „Caraimanul". Poate ul
timul minut al unui meci de 
box, acel minut de „forcing", ar 
da o imagine cit de cit apro
piată... Noul regulament al lup
telor prevede ca meciul să aibă 
o singură repriză, de cinci mi
nute. Dar ce repriză va fi ace
ea, ce minute ! Se lucrează 
in ritm infernal. Fotbaliștii de 
la Dacia Pitești, veniți în sală 
ca simpli spectatori, par a fi 
căzut pe ginduri... Cele 5 mi
nute au devenit o obsesie : 5
minute de sprinturi — cîteva 
secunde de revenire. 5 minute 
de haltere. 5 cu extensoare. 5 
cu manechinul... în fine. ..cele 
5 ale adevărului", de luptă cu 
adversarul direct. Pulsul bate 
năvalnic, e... singurul din lot 
care a urcat mult în catego
rie... Se simte nevoia unei glu
me, și antrenorul Pavel prinde 
bine momentul : Dănut Prefit 
solicită un adversar mai puter
nic și pe loc îi este promis... 
Kirk Douglas ! Se ride cu pof
tă. drept care urmează alte 5 

tă olimpice din anul trecut, etnd 
fiecare cucerise cite două meda
lii de aur I Zurbriggen are in.tă 
o scuză, el fiind victima unei că
zături grozave la primul antre
nament în vederea probei de co
borire, tn urma căreia a rămas 
tn spital două zile, avînd și mo
ralul zdruncinat. Cum s-a ajuns 
ta acest accident ? Gazdele, do
rind cu tot dinadinsul să asigure 
un caracter spectaculos întreceri
lor organizate de ele, au constru
it o pîrtie de coborire ca un 
jgheab drept și foarte înclinat 
pe care s-au atins viteze de pînă 
la 1S0 km/oră, după care, la ie
șire. in bătaia vlntului puternic.

minute, grele cit toate cele
lalte la un loc. Dar toată lu
mea știe bine că greul cel ma
re abia urmează — „europene
le" seniorilor șt juniorilor, apoi 
„mondialele" de seniori. In ce
le cîteva secunde de pauză, cite 
unul (mai istovit ? mai co
mod ?) dă să se așeze pe sal
tea. Antrenorul Urian aminteș
te în treacăt, cu voce tare, că 
întotdeauna „caii de rasă se 
odihnesc in picioare" ; Picioare
le osteniților devin îndată re
sorturi...

— Chiar nici o problemă, 
maestre Pavel ? Totul merge 
ca pe roate 7

— Ba ar fi una, și' încă una 
care mă frămîntă : există un 
băiat zdravăn, Iosif Blaga. . de 
felul lui din Lugoj. Are peste 
o sută de kilograme, e tare 
ca piatra, ar ieși din el un 
„greu" formidabil. Tat-său. fie
rar a fost și el luptător. L-am 
convocat pe băiat la lot, dar 
nu s-a prezentat încă, se pare 
că vrea să devină și el fierar. 
De-o fi să fie așa în cele din 
urmă, eu îi doresc succes. Dar 
el va putea deveni și fie
rar, și luptător bun... Așa că— îl 
aștept încă la lot : el ar putea 
să fie urmașul lui Vasile Puș- 
cașu. în rest toate bune, cum 
ar putea fi altfel 1...

FOTBAL
II meridiane |
SPANIA (et. 21). Real Madrid 

și F.C. Barcelona au obținut noi 
victorii pe teren propriu. Ma
drilenii au dispus de Gijon cu 
5—1, în timp ce catalanii au în
vins pe Elche cu 2—0. Atletico 
a terminat la egalitate, în de
plasare, cu Athletic Bilbao (1—1). 
Golul oaspeților a fost înscris 
de Morals, care totalizează acum 
20 de puncte marcate (în 21 de 
jocuri), ca și fruntașii clasamen
tului golgeterilor campionatelor 
naționale din Europa, fotbaliștii 
români Mateuț șl Coraș (din 17 
etape). Alte rezultate : Oviedo
— Sevilla 0—0, Logrones — Ca
diz 1—0, Vigo — Malaga 2—0, 
Murchla — Espanol 1—0, Valla
dolid — Valencia 1—1. Zaragoza
— Osasuna 0—1, Betis — Real 
Sociedad 1—1. In clasament : 
Real Madrid 34 p (20 jocuri), 
F.C. Barcelona 33 p (21 j), At
letico Madrid 25 p (21 j).

FRANȚA (et. 26). Fruntașa 
clasamentului, Paris St. Ger
main n-a reușit decît un scor 
egal, pe teren propriu, cu Tou
lon : o—0, în timp ce Marsilia 
a cîștigat, pe teren propriu, cu 
Strasbourg cu 3—1. Alte rezul
tate : Nantes — Montpellier 2—1, 
Monaco — St. Etienne 2—2, Lens
— Lille 1—2, Cannes — Nisa 2—0, 
Laval — Racing Paris 4—2, Caen
— Auxerre 1—0. Bordeaux — 
Toulouse 1—1. Metz — Sochaux 
1—0. în clasament conduce 
Paris st. Germain cu 51 p, ur
mată de Marsilia șl Auxerre 
cu 49 p.

ANGLIA (et. 24). Arsenal a 
mai făcut un pas înainte pentru 
cîștlgarea titlului, pe care l-a 
cucerit ultima oară în urmă cu 
18 ani ! Ea a dispus în deplasa
re de puternica Millwall (nou 
promovată), cu 2—1. Gazdele au 
deschis scorul prin Carter, după 
care Marwood a egalat, iar 
Smith a înscris golul victoriei 
(Smith se află în fruntea gol- 
geterilor englezi cu 18 goluri 
marcate). Alte rezultate : Co
ventry — Newcastle 1—2, Nor-
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