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Prima ,,recreație4* a anului școlar și universitar

UN BINEVENIT PRILEJ DE LARGĂ PARTICIPARE
LA ÎNTRECERILE „DACIADEI" ALBE

0 TREAPTA DE LANSARE
SPRE NOI PERFORMANTE

începînd de astăzi, 16 decem
brie, tineretul studios din școli 
și licee intră în vacanța de iar
nă. Studenții însă vor benefi
cia de această primă... recrea
ție a anului de învățămînt, din 
ziua de 21 decembrie, după 
ultimele ore de cursuri. Este o 
etapă de odihnă binevenită 
pentru milioane de copii, șco
lari și tineri, la satisfacția 
muncii rodnice, alăturindu-se 
și marea bucurie pentru recen
tul Decret al Consiliului de 
Stat elaborat din inițiativa se
cretarului general al partidu
lui, tovarășul NtCOLAE 
CEAUȘESCU și pe baza hotă-

• Competiția sportivă națională — in centrul atenției 
elevilor și studenților • in plină actualitate — cluburile 
de vacanță • Tabere cu profil sportiv in întreaga țară 
© Pentru elevii — președinți de asociații sportive — un 
curs special de perfecționare • „Cupa U.A.S.C.R." și 

Serbările zăpezii — momente de referință
studenților, o nouă și elocven
tă expresie a grijii părintești 
permanente pe care partidul, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu o a- 
cordă tinerei generații, a pre
ocupării de a asigura condiții 
dintre cele mai bune de viață

în Sala „Pace și Prietenie" 
din Atena — gazdă a celei de 
a 4-a ediții a Campionatelor 
Europene de tir cu arcul — 
sportul românesc și-a mai a- 
dăugat in palmares un bineme
ritat trofeu, medalia de bronz 
la individual, în competiția fe
minină, prin tânăra și talen
tata Marina Moloce, Și aceasta 
in condițiile in care prestigioa
sa întrecere a reunit un număr 
record de țări — Angiia, Bel
gia. Bulgaria, Cipru. Finlanda, 
Franța, Grecia, R.F. Germa
nia, Italia, Olanda, Polonia, 
Portugalia, România, Suedia. 
Turcia și U.R.S.S. — și de ar- 
ceșe (50). cu nume binecunos
cute. cum ar fi. de pildă, so
vietica Natalia Butuzova, dublă 
campioană mondială și fostă 
deținătoare a mal multor re
corduri ale lumii, franțuzoaica 
Nathalie Ilibon, medaliată 
bronz 
Jenny 
sson, 
peană 
a 8-a

Foto: Eduard ENEA
Primele ninsori, primele zăpezi au constituit o invitație pe 
pîrtii și pentru tineretul studios din frumoasa localitate suce- 
veană Cîmpulung Moldovenesc Foto: Eduard ENEA

și să sporească vigoarea tine
retului studios. Modalitatea cea 
mai directă, care răspunde tu
turor gusturilor si preferințe
lor, o reprezintă Daciada. com
petiția sportivă națională ofe
rind. la nivel de masă și de 
performanță, o paletă largă de 
acțiuni vizînd, cu predilecție, 
practicarea unor sporturi speci
fice sezonului alb: schiul. patN 
najul și săniușul. Există, a- 
proape peste tot. în țară, con
diții de concretizare a unor

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2—3)

_ cu 
la C.M. ’87, suedezele 
SJovall și Petra Eric- 

dublă campioană euro- 
de juniori și. respectiv, 

la „mondialele" din 1989.

turcoaica Elis Eksi, ultima 
campioană balcanică.

în acest context, era evident 
că misiunea reprezentantei 
României nu va fi deloc ușoa
ră, cu atât mai mult cu cît ad
versarele au beneficiat nu nu
mai de 
oră“, ci 
care nu 
fruntări 
in curs, ___ _________
C.E. (de junioare) din Anglia. 
Pe Marina Moloce, „cărțile de 
vizită" ale colegelor de între
cere au mobilizat-o și mal 
mult, iar incontestabilele apti
tudini (demonstrate cu priso
sință în anii ei de început în 
ale arcului: 1983 — cîștigătoare 
a „naționalelor" de junioare, 
1984 și 1985 — campioană a tă
rii și vicecampioană balcanică 
la senioare) i-au permis să se 
lupte de la egal la egal eu va
loroasele ei partenere.

materiale „de ultimă 
și de un calendar din 
au lipsit marile con- 

în aer liber ale anului
C.M. din Elveția și

loan NOVAC

(Continuare In pag. a 4-a)

Sortii au decis meciurile sferturilor de linaid 
ale competițiilor europene intcrcluburi la fotbal 

ÎN CUPA CUPELOR, DINAMO BUCUREȘTI

VA JUCA CU PARTIZAN BELGRAD
(Citi ti 

cum și 
tării noastre).

Primul meci, la 7 martie, la București
in pagina a 4-a programul complet al întâlnirilor, pre- 

o scurtă prezentare a viitoarei adversare a reprezentantei

SURPRIZE SI UN CAMPION MERITUOS
ririi adoptate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 1 decembrie 1989. cu pri
vire la majorarea cu 10 la sută 
a tuturor burselor ce se acor
dă elevilor — inclusiv celor 
din școlile profesionale — și

si de învățătură celor care re
prezintă schimbul de mîine al 
societății noastre socialiste.

Prin definiție, vacanța se 
identifică printr-o etapă de o- 
'dihnă activă, prin activități 
destinate să mențină sănătatea

IN PROBA INDIVIDUALA
SATU MARE, 15 (prin tele

fon). Desfășurate pe arena 
UN IO din localitate, finalele 
pe țară ale Daciadei la popice, 
rezervate seniorilor, au prile
juit evoluții spectaculoase, ma-

Astăzi și miine, in ultima etapă dublă la polo

DERBYUL STEAUA - DINAMO SI ALTE

LA POPICE

DOUĂ PARTIDE IMPORTANTE
Doar trei duble partide — 

24 de reprize, 168 de minute 
de joc efectiv per total — și 
sezonul de polo se încheie. A- 
ceste ultime „secvențe" ale 
stagiunii, care va rămîne sub 
semnul promițătoarei compor
tări a reprezentativei la Cam
pionatul European, sînt de In
discutabilă atracție. Se întâl
nesc. mai întâi, primele două 
clasate. Sigur, avansul luat de 
Dinamo (11 puncte !) este im
presionant, dar „dubla" de azi 
și mîine cu Steaua rămine 
demnă de interes. Fiindcă li
dera fșl propune să ducă mai 
departe recordul de invincibi

litate, în vreme ce formația 
din Ghencea tinde spre redu
cerea handicapului, în per
spectiva turneelor finale, sim
țind, totodată, și renașterea 
ambițiilor bihorenilor.

Celelalte meciuri ale etapei 
cu numărul 14, Voința Cluj- 
Napoca —- Sportul Studențesc 
TMUCB și Vagonul Arad — 
I. L. Timișoara (Rapid și Cri- 
șul s-au întâlnit anticipat : 6—7 
și 6—1), au, fiecare, un ca
racter decisiv. La finele lor va 
fi desemnată a doua echipă ce 
va însoți „7"-le arădean in vi
itoarea întrecere din grupa B 
a Diviziei A, restul de trei

formații amintite deținînd cite 
o... șansă pentru participarea 
la disputa plutonului de frunte, 
unde acced primele șase cla
sate. Calculele anticipate par 
complicate, lupta este efectiv 
deschisă ! (G. R.).

•) Penalizate eu 2 puncte pen
tru nereallzarea normelor de 
control.

Dar iată 
samentul 
„runde" :

cum arată cla-
înaintea ultimei

1. Dinamo 26 26 0 0 343-207 52
2. Steaua 26 20 1 5 273-177 41
3. Crișul 28 19 1 8 287-225 39
4. Rapid 28 13 1 14 233-210 27
5. Sp. Stud. 26 10 0 16 236-248 W«. Voința 26 7 1 18 201-262 15
7. I.L.T. 26 8 1 17 229-271 15»
t. Vagonul 26 0 1 25 206-408 1

în etapa a 10-a a Diviziei A la hochei

^DUNĂREA GALATI,
DINAMO — PROGRESUL 

MIERCUREA CIUC 6—2 (2—1, 
1—1, 3—0). Partidă fără miză, 
ambele . combatante avînd si
tuația viitoare clarificată dina
intea acestei „runde". în a- 
ceste condiții, aspectul tehni- 
co-spectacular al jocului nu 
s-a ridicat decît în rare mo
mente la un nivel cît de cît 
acceptabil pentru primul eșa
lon valoric al hocheiului nos
tru. Prima ocazie a meciului 
a fost irosită de harghiteanul 
Todor, care, în min. 5, a șutat 
în bară. In min. 13, Dinamo 
deschide scorul prin Eros, 
care a știut să fructifice una 
din numeroasele faze tra
tate cu ușurință de oaspeți. 
Un minut mai tîrziu, este rîn- 
dul bucureștcnilor să ga-

VICTORIE PREȚIOASĂ
feze în faza defensivă, lucru de 
care profită Gyorgycze și 1—1. 
în penultimul minut al primei 
reprize, Caval a înscris, din- 
tr-o fază confuză, într-un mo
ment în care formația sa era 
în inferioritate numerică pe 
gheață. Celelalte puncte ale 
întâlnirii s-au marcat după 
cum urmează : min. 32, la o 
fază prelungită de atac a gaz
delor, Mezei ridică scorul 
la 3—1 ; min. 38, „bilbîială" a 
Iui Pogăceanu în treimea pro
prie, prompt sancționată de 
Vitoș (3—2) ; min. 44, o pasă 
„printre" a lui I. Popovici, 
îl găsește excelent pe An- 
drone, care nu „iartă" : 
4—2 ; min. 50, Mezei fi
nalizează o acțiune persona
lă (5—2), pentru ca, două ml-

iN PRIMA MANȘĂ
nute mai tîrziu, Dănuț Po
povici să-1 „servească" impe
cabil pe fratele său, Iulian 
Popovici, care fixează scorul 
final al partidei arbitrată de 
trioul M. Dinu — A. Becze, 
D. Trandafir. Minute de pena
lizare : 16+0.

Andi VILARA

SPORT CLUB M. CIUC — 
STEAUA 2—3 (1—1, 1—1, 0—1). 
Tribune arhipline la această 
întâlnire care a opus cele două 
fruntașe ale hocheiului nostru. 
Partida a fost foarte dîrză, 
dar și spectaculoasă, fazele 
„calde" nelipsind de la cele 
două porți, mai ales la cea a 
campioanei. După aspectul

(Continuare in pag. 2—3)

rea majoritate a concurenților 
atingînd vîrful de formă exact 
acum la încheierea sezonului 
competițional. N-au lipsit nici 
surprizele, mulți favoriți fiind 
depășiți într-o probă sau alta 
de așa zișii out-sideri. Dar, 
mai bine, să redăm cele întâm
plate pe arena sătmăreană cu 
patru piste.

Ultimul act al competiției a 
demarat cu proba de perechi. 
Prima zi de concurs a fost do
minată de bucureștenii Liviu 
Muceag — Constantin Rădules- 
cu, care au realizat un total

de 1796 p.d. (947—849). După 
cum se mai poate vedea, pri
mul popicar a acționat cu ma
re precizie în comparație cu 
partenerul său, mai ales la 
manșele „pline", unde a fost 
notat cu 612 p.d. Bucureștenii 
au condus în clasament pînă 
în ziua a doua, cînd pe piste a 
intrat tandemul gazdă, format 
din Gheorghe Dudaș și Ionel

Ion PANA

(Continuare In paff. 2—3)

„Runde“ deosebit de interesante la volei

MECIUL FEMININ DE LA CRAIOVA
DEȚINE „CAPUL DE AFIȘ“

Campionatele primului eșalon 
programează duminică — și la 
feminin, și la masculin — e- 
tape deosebit de interesante. 
Divizionarele A feminine sus
țin partidele ultimei „runde" a 
turului, cu meciuri tari, între 
fruntașe. „Capul de afiș" ii 
ocupă, desigur, derbyul de la 
Craiova, unde se întâlnesc fos
ta și actuala campioană, Uni
versitatea C.F.K. Craiova și, 
respectiv, Dinamo București, 
ambele calificate in penultima 
fază a cupelor europene. Din 
nou in Bănie toate drumurile 
vor duce spre „Polivalentă", 
unde se va decide dacă lidera, 
echipa studentelor, se va de
tașa în frunte la încă un punct 
sau dacă dinamovistele vor e- 
gala situația la... potou. Se a- 
nunță un meci deosebit și, fi
resc, o sală arhiplină ! Dar și 
in Capitală are loc o întâlnire 
de atracție, între celelalte 
două participante la cupele eu
ropene : Rapid, calificată în 
penultima’ fază a Cupei C.E.V., 
și Chimia Ero. Vîlcca, elimi
nată la setaveraj din Cupa Cu
pelor. Iată, însă, programul 
complet al etapei: Universita
tea C.F.R. Craiova — Dinamo 
București, Rapid București — 
Chimia Rm. Vîlcea, C.S.M. Li
bertatea Sibiu — C.S.U. Rapid 
Galați, Flacăra Roșie Bucu
rești — Farul Constanța, Oțelul

Tîrgoviște — Știința Bacău. 
Penicilina Iași — Dacia Pi
tești.

La masculin este programa
tă etapa a Xl-a (dar nu va fi 
ultima din tur, deoareca 
miercuri se va juca cea aml- 
nată, a VH-a, din 23 noiem
brie). Duminică se vor dispu
ta, însă, numai 5 meciuri, tra
diționalul derby Steaua — Di
namo fiind amînat pentru 23 
decembrie. Vor fi însă partide» 
atractive, datorită echilibrului 
pronunțat al competitoarelor. 
Programul etapei : Elcond Di
namo Zalău — C.S.M. Minaur 
Baia Mare, Tractorul Brașov — 
Rapid București, Viitorul Di
namo Bacău — Universitatea 
C.F.K. Craiova, Calculatorul 
București — Relonul Săvinestî 
și C.S.M.U, Suceava — Electro
tehnica Bistrița.

După etapa de miercuri, la 
masculin, clasamentul arată 
astfel :
1. STEAUA 9 9 0 27: 1 18
2. Dinamo 9 8 1 24: 9 17
3. Univ. C.F.R. 981 24:10 17
4. C.S.M. Minaur 10 7 3 23:15 17
5. Electrotehnica 9 5 4 18:15 14
6. Calculatorul 9 4 5 14:17 13
7. Relonul 9 3 6 14:22 12
3. Elcond Dinamo 835 11:16 11
S. Rapid 9 2 7 12:22 11

10. C.S.M.U. 9 2 7 12:23 11
11. Tractorul 9 2 7 8:22 11
12. Viitorul • 1 8 9:24 U



PUNCT FINAL IN ÎNTRECEREA SALVAMONTISTILOR
Două acțiuni — două reușite, 

lată, pe scurt, caracteristica 
ultimelor manifestări cu carac
ter republican organizate de 
Comisia centrală salvamont, în 
condițiile unor exigente sporite 
a F.R.T.A. privind creșterea 
Calității și a performantelor. 
„Ele și-au dovedit utilitatea — 
a ținut să precizeze secretarul 
comisiei de specialitate, dr. 
loan Gîurculescu — verifieîn- 
du-se, mai bine ca în alfi ani, 
potențialul organizatoric, mate
rialele de intervenție, transport 
*i salvare, pregătirea teoretică 
ți practică și, nu în ultimul 
rînd, disciplina echipajelor sal
vamont de pe întreg cuprinsul 
țării". Succint, vă prezentăm 
cîteva amănunte.
• ETAPA FINALA a Con

cursului republican salvamont, 
desfășurată în zona Lacul Ro
ții. a cuprins trei probe. în 
prima, cea de orientare — pe 
un traseu care a măsurat'9000 
m, cu o diferență de nivel de 
400 m, cu 9 posturi de control 
—, ordinea a fost: 1. Harghita- 
Gheorgheni (72,57 sec.), 2. Ba
ia Mare și Lupeni (78). 3. Pe
troșani (79,03). Testul scris — 
care a vizat verificarea cunoș
tințelor medicale privind acor
darea primului ajutor prin- 
tr-un chestionar cu 10 întrebări 
— a adus în prim-plan echipa
jul din Bistrița, penalizat cu 
numai 20 p. El a fost urmat 
de Baia Mare și Petroșani (30 
p) și Harghita — Gheorgheni 
(40 p). Cea de a treia probă — 
salvare și transport accidentați 
în zona de abrupt, cu două a- 
ieiiere — a evidențiat. prin 
tehnică, rapiditate în execuție, 
securitate și disciplină de con
curs. formațiile Sibiu — Cin- 
drel, Sibiu — Nehoiu și. din 
nou. Harghita — Gheorgheni, 
plasate, în această ordine, pe 
primele locuri. Cumulînd punc-

tcle etapelor de vară și de iar
nă, în clasamentul pe acest an 
al formațiilor salvamont. pe 
primele șase locuri se află : 1. 
Predeal; 2.Harghita— Gheor
gheni ; 3. Lupeni ; 4. Petro
șani; 5. Săcele; 6. Sibiu — Ne- 
hoiu.
• TROFEUL SALVAMONT, 

la care s-a adăugat Seminarul 
national salvamont, a avut loc 
la Piatra Fin tinete. județul 
Bistrița-Năsăud. Pe baza unui 
nou regulament, concursul — 
mal exact. întrecerea între co
misiile județene și centrele 
salvamont — a constituit un 
cadru mult mai obiectiv, mai 
eficient, 
tivității 
Dintre 
notăm:
— prin 
și baze
la diverse altitudini pe pîrti- 
ile de schi, propagandă și edu
cație turistică —, participarea 
la instruirile pe plan central, 
la activitățile organizate de 
F.R.T.A., organizarea activității 
lse plan local — tabere, schim
buri de experiență interne și 
internaționale —. preocupări 
pe linia îmbunătățirii dotărilor 
tehnice, scăderea cazurilor gra
ve fată de anul trecut ș.a. 
După dezbateri fructuoase, ju
riul a decis ocupantele podiu-

pentru aprecierea ac- 
pe durata unui an. 
obiectivele urmărite, 

prevenirea accidentelor 
amenajări de refugii 
salvamont, patrulare

SURPRIZE
(Urmare din vaa. 1)

CAMPIONATUL NAȚIONAL
MASCULIN DE ȘAH

Mikloș. Cunoscînd particularită
țile arenei, aceștia și-au regăsit 
mai rapid ritmul normal și cu 
un evident plus de omogenita
te au realizat 1855 (936—919). 
Producînd o mare surpriză, ei 
au devenit campioni pe anul 
1989, în pofida eforturilor de
puse de sportivi mult mai ex
perimentați.

Clasament : 1. GHEORGHE 
DUDAS — IONEL MIKLOȘ 
(UNIO Satu Mare) 1855 (936— 
919), 2. Iuliu Bice — Ștefan

PRIMA „RECREAȚIE" A ANULUI ȘCOLAR

tn runda a IV-a a Campio
natului Național masculin care 
se desfășoară la Tușnad, Pav
lov a cîștigat la Biro, Dodu la 
Cosma, Moldovan la Oltean, 
Lupu la Istrățescu, iar parti
dele Ghindă — Neguleecu, Io- 
nescu — .Kiss, Foișor — Vasi- 
lescu, Dumitrache — Grunberg 
s-au încheiat remize. Conduc 
în clasament, eu cite 3 p, Mi
hail Ghindă, Șergîu Lupu 
Constantin lonescu.

mului de premiere atit la co
misii județene — 1. Harghita 
357 p; 2. Bistrița — Năsăud 
331 p; 3. Bihor 308 p —. cît și 
la centre salvamont — 1. Di
recția sanitară județeană Bra
șov 399 p; 2. Sinaia 289 p; 3. 
Bran 189 p.

Fără,., clasamente, dar cu 
un evident cîștig pentru parti
cipant!, s-a încheiat și Semi
narul național salvamont. Te
matica adecvată — „Asistența 
salvamont pe pirtiile de schi" 
(prevenire, organizare, statisti
ca accidentelor în sezoande 
1987—1988 și 1988—1989). „Preo
cuparea comisiilor județene și 
a centrelor salvamont pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
acordare a primului ajutor" —, 
referatele, filmele, diapozitive
le, materialele tehnice con
cepute și prezentate de mem
brii salvamont — au evidențiat 

. bogata și fructuoasa activitate 
a centrelor din Brașov. Sinaia, 
Bihor, dar si a altora, precum 
și sprijinul — în primul rînd 
material — din ce în ce mai 
mare acordat de consiliile 

’ populare formațiilor, centrelor 
și comisiilor județene salva
mont. Este, de altfel, și con
cluzia Comisiei centrale 
specialitate a F.R.T.A.

(Urmare din van. 1}

de

loan NOVAC

LA POPICE
Deak (C.F.R. Cluj-Napoca) 1833 
(926—907), 3. Marian Andrei — 
Constantin Stamatescu (Gloria 
București) 1816 (923—893), 4. 
Ilie Hosu — Ladislau Siklodi 
(Electromureș Tg. Mureș) 1811 
(907—904), 5. Stelian Boariu — 
Erno Gergely (Minaur Baia 
Mare) 1806 (918—888), 6. Liviu 
Muceag — Constantin Radules
cu (Voința' București) 1796 
(947—849).

în preliminariile probei in
dividuale și-au cîștigat dreptul 
de participare la turneul final 
16 jucători, care în reuniunea

Divizia A de baschet (masculin)

ETAPA CANDIDATELOR LA „7-6"
Este adevărat că etapa a 

X-a a Campionatului Național 
de baschet masculin nu pro
gramează, azi și miine, me
ciuri între fruntașele clasa-

mult așteptate întreceri, pîrtii 
și patinoare naturale, pe lîngă 
cele artificiale din perimetrul 
unor stațiuni și localități mon
tane, sub și intra-montane, a- 
devărate invitații la mișcare în 
aer liber. Vor fi populate din 
plin cluburile de vacanță con-' 
stituite în școli, licee. în cen
trele universitare. în cadrul că
rora vor demara cu acest prilej 
Și etapele pe asociație ale Da- 
ciadei albe, de fapt, cele mai 
importante pentru reușita an
grenării la nivel de masă a co
piilor și tineretului în practi
carea sistematică, organizată a 
exercițiilor fizice și sportului.

Separat pentru copiii, elevii 
și studenții care vizează per
formanța. în vacanta de iarnă 
vor funcționa o seric de tabere 
cu profil sportiv, situate în zo
ne dintre cele mai pitorești 
ale patriei. Pentru purtătorii 
cravatei roșii cu tricolor, de 
pildă — „speranțele olimpice", 
cum li se spune — Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri^ 
lor organizează o tabără la 
Voineasa — Vîlcea cu peste 200 
de copii, cei mai reprezentativi 
minisportivi care activează în 
cercurile cluburilor sportive 
„Pionierul" din întreaga țară

decisivă au intrat pc arenă în 
ordinea inversă a clasamentu
lui. Așa cum se anticipa, în
trecerile au fost de un bun ni
vel tehnic, viu disputate, ma
joritatea finaliștilor angajîn- 
du-se din start în lupta pen
tru un loc pe podium. Confir- 
mîndu-și înalta clasă în lansa
rea bilei, băimăreanul Stelian 
Boariu, căpitanul echipei repre
zentative de seniori, a făcut 
dovada calităților care l-au 
consacrat în arena internă și 
internațională, cîștigînd detașat 
primul Ioc cu un rezultat de 
excepție — 1002, pe care I-a 
adăugat la cele 918 p.d., cuce
rind astfel mult rîvnitul titlu. 
Șl în confruntările individuale 
s-au produs unele surprize, 
Silviu Belivacă, Șandor Sze- 
kely, Llviu Ghiță și Ion Gri- 
gorescu situîndu-se 
unor adversari cu 
de activitate.

înaintea 
vechi state

și de la Palatul Pionierilor și 
Șoimilor Patriei din Capitală. 
La rindu-i, Ministerul Educa
ției și învățămîntului, prin di
recția de resort, organizează 
nu mai puțin de 10 tabere cu 
participarea a circa 1500 
elevi și eleve, exponenți 
frunte ai cluburilor sportive 
școlare din toate județele și 
din municipiul București. Ase
menea tabere vor funcționa la 
Bucșani și cabana „Cerbul" 
(Dîmbovița), Bueșoaia și Vatra 
Dornei, Rusca (Suceava), Ho- 
morod (Harghita), Cîmpulung 
Muscel (Argeș), Predeal (Bra
șov) și Baia Mare (Maramureș) 
și la ele vor participa, printre 
alții, atleți, gimnaști, canotori, 
luptători, voleibaliști și. bine
înțeles. schiori și biatloniști. 
Tot pentru elevi (din licee și 
școli profesionale), secția de 
resort a C.C. al U.T.C. organi-
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In programul vacanței de iarnă, concursuri 
totdeauna deliciul activităților sportive ir 
dovedește fi această sugestivă ' *“ ' J‘

zează cursuri țeoretico-practioe 
de perfecționare la Gurghiu — 
Mureș, cu 400 de tineri și ti
nere, președinți ai asociațiilor 
sportive din unitățile de învă- 
țămînt. în ceea ce-i privește pe 

ei.
u- 
la 
la 
la 
la 
30

țămînt. în ceea ce-i privește 
studenți, peste 300 dintre 
reprezentînd toate centrele 
niversitare, vor , lua parte 
finalele „Cupei U.A.S.C.R." 
schi — ediția a Vil-a și 
„Serbările zăpezii" ambele 
Predeal, în zilele de 29 și

imagine di

sportive 
racier p 
grame cui 
bogat con 
și revolut 
împletire 

' valul Naț 
mâniei", < 
spori grac 
acțiunilor 
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@ DE CUR1ND, aleile
Complexului sportiv „23 Au
gust" din Bacău, peste 2 000 
de elevi din școlile gimna
ziale și din liceele județului, 
au luat •startul la a Xll-a e- 
djțle a unei întreceri de se
zon, Crosul elevilor. Cum a- 
precia și prof. Viorel Grl- 
gore, secretarul C.J.E.F.S., „a 
fost cca mai reușită ediție a 
tradiționalei competiții de 
masă, atit ca participare, cît 
și ca atmosferă de concurs", 
lată-i și pe ciștigători, în or
dinea categoriilor de virslă : 
fete — Loredana Craia, Clau
dia Burcă (Șc. nr. 16 Bacău), 
Nicoleta Coroaraă, Anișoara 
Rebegea (Șc. nr. 30 Bacău), 
Niculina Vasilca (Liceul Ind. 
nr. 5 Bacău) ; băieți — Ale
xandru Savin (Șc. nr. 15 Ba
cău), Cătălin Năsturaș (Șc. 
nr. 27 Bacău) Cătălin Hănuță 
(Liceul Ind. nr. 4 mun. 
Gheorghlu-Dej), Ovidiu 
naru (Liceul Ind. nr. 5 
căii), Leonard Rășcanu 
ceul Ind. nr. 2 mun. 
Gheorghiu-Dej), loan Nicodim 
(Liceul Ind. nr. 1 Moinești). 
întrecerea s-a constituit in
tr-un adevărat criteriu de 
selecție a unor noi talente — 
și au fost destule — pentru 
secțiile atletismului de per
formanță. [Eugen TEIRAU] « 
PESTE 500 DE SPORTIVI au 
participat la o competiție 
polisportiva de tradiție, orga
nizată în comuna mehedin- 
țeană Cujmir. Frumoase dispu
te au avut loc la cros, trîn- 
tă, handbal și fotbal, în plus 
fiind organizate și demonstra
ții de judo (băieți și fete) și 
de box. La jocuri, întrecerile 
au revenit echipelor din lo- 
.calitatea-gazdă. Dintre cel e- 
vidențiați la alergări trebuie 
amintiți Elena Văcaru din O- 
prișor, Anuța Bologa din 
viașu, Gelu Sîrbu și Liviu 
Găletan din Cujmir, iar din 
rindul sportivilor care s-au 
întrecut pe salteaua de trîn- 
tă s-au remarcat cei antre
nați de Constantin Tufăr din 
Drobeta-Tr. Severin și Mihai

Gh. 
Fî- 

Ba- 
(Li- 
Gh.

i
i Țînțaru din Vînju Mare. [So- 
’ rel MANAFU], M ÎN MUNI

CIPIUL BUZĂU și la Rm. Să
rat, mai multe sute de elevi

au luat parte la două reu
șite acțiuni competiționale 
numite la fel „Crosul bobo
cilor", desfășurate pe trei se
rii de vîrstă. In întrecerile 
din localitatea-reședință de 
județ, s-au evidențiat școlile 
nr. 12, 11 și 8, liceele „Mi- 
hai Eminescu", economic, 
cele industriale nr. 6 șl 9 și 
Grupul școlar cooperatist, a- 
tît prin numărul mare de 
concurențl, cît și prin mai 
multele prezențe pe podium. 
[Dumitru SOARE]. • SALA 
SPORTURILOR din Tg. Jiu a 
găzduit un turneu de hand
bal rezervat junioarelor n și 
III, între echipele care s-au 
înscris în competiție fiind și 
cele ale unor cluburi spor
tive școlare din Tirgovlște, 
Ploiești, Craiova, Pitești, Hu
nedoara, Tg. jiu și una a- 
parținind clubului Chimistul 
Rm. Vilcea. După meciuri e- 
chllibrate, victoria in turneu 
la junioare II a revenit for
mației Chimistul (remarcate : 
Felicia Carcadia, Rodica D. 
Catargiu și Mariana Stoene- 
te), iar în disputa junioare
lor III s-a impus formația 
C.S.Ș. Craiova (care a cîști
gat toate partidele) [Daniel 
BALOIJ. a A III-a EDIȚIE 
a „Festivalului mărginean de 
oină" s-a încheiat cu succe
sul echipei Luceafărul din 
comuna , suceveană unde a a- 
vut loc întrecerea. Cel mai 
tehnic jucător a fost desem
nat Gb. Curea, diploma celui 
mai tinăr participant fiind a- 
cordată lui Costel Vasilov- 
schi. IS'elian VATAMANIUC). 
• PRIMA EDIȚIE a „Cupei 
Precizia" la șah s-a desfășu
rat la Casa științei șt tehni
cii pentru tineret din Brașov. 
Competiția s-a disputat în 
sistem elvețian șl a avut ca
racter open. Primul loc a 
revenit lui Iulian Ciorpianu 
(Steagul Roșu Brașov), ur
mat, la egalitate de puncte, 
de Adrian Mîndruță (Preci
zia Săcele), pe locurile 3—4 
situîndu-se Horia Dăneți (A- 
ripile Ghimbav) și Petruț 
Șandor (Precizia Săcele). [Va- 
sile SECAREANU].

meniului ; în schimb, ea cu
prinde cîteva întîlniri care o- 
pun formații candidate la tur
neul final pentru locurile 1—6. 
Iată aceste jocuri (între pa
ranteze, punctele acumulate în 
clasament: I.C.E.D.—ELBA Ti
mișoara (14 — 14), Dinamo 
I.M.P.S. Oradea — Balanța 
C.S.U. Sibiu (14—14), Farul 
C.S.Ș. 1 Constanța — Univer
sitatea Metalul Roșu Cluj-Na- 
poca (13—14). 
lor are loc la 
OȚELINOX și 
tară Mecanică
celelalte două întîlniri ale eta
pei fiind : Steaua — Rapid 
București și Metalotehnica Tîr- 
gu Mureș Dinamo Bucu
rești.

Clasament : 1.
BOARIU (Minaur 
1920 (1 002—918),
Szekely (Minaur Baia 
1850 (928—922), 3. 
livacă (Olimpia I.E.I. 
rești) 1815 (915—900), 4. 
Hosu (Electromureș Tg. 
reș) 1805 (907-892), 5. Gheor- 
ghe Silvestru (Jiul 
(921-883)-, 6. Iuliu 
Cluj-Napoca) 1801

STELIAN
Baia Mare) 
2. Șandor 

Mare) 
Silviu Be- 

Bucu- 
Ilie 
Mu-

Petrila) 1804
Bice (C.F.R. 
(926—875).

HOCHEI
(Urmare din naa- 1)

Derbyul codașe- 
Tîrgoviște, între 
Academia Mili- 
Fină București,

oficiat jocu- 
dat dovadă 

și autoritate, 
munca lor a fost umbrită

Arbitrii care au 
rile 
de competență 
dar 
de intervențiile zgomotoase și 
nejustificate adresate unor 
sportivi de către secretarul con
cursului, Nicolae Brădcscu, 
care, din nou, și-a depășit 
atribuțiile

seniorilor au

jocului, un rezultat de egali
tate ar fi fost mai echitabil. 
Scorul a fost deschis de gaz
de, prin K. Antal (min. 6), 
bucurestenii egalînd prin 
Chiriță (min. 17), cafe a fruc
tificat o „superioritate" a 
formației sale. Gereb înscrie 
pe contra-atac, în min. 25, 
dar după 4 minute Ioniță res
tabilește egalitatea printr-un 
șut de la linia albastră. Golul 
victoriei l-a marcat Daia, la 
capătul unui reușit contraatac. 
Arbitrii M. Presneanu — Gh. 
Tașnadi, T. Szâbo au dictat 
16+26 minute de penalizare. 
(V. PAȘCANU, coresp.).

SÎMBĂTĂ„CUPA BUCUREȘTIULUI1

LA PATINAJ ARTISTIC
mîine, pe ringul de 
August" din Capi- 
desfășura concursul 
artistic dotat cu

A. S. ICEMENERG. 
anunțat participarea 
și sportive din întrea- 
la toate categoriile de

Astăzi și 
gheață „23 
tală. se va 
de patinaj
„Cupa Bucureștiului". in orga
nizarea 
Și-au 
sportivi 
ga țară,
vîrstă. Programul întrecerii (se 
va concura cu program origi
nal și liber ales) este următo
rul: sîmbătă, de la orele 8,30 
și 12,30, iar duminică de la ora 
12,30.

ANUNȚ
Centrul de perfecționare a 

cadreloi’ din mișcarea spor
tivă, împreună cu Consiliul 
municipal pentru educație fi
zică și sport, sub auspiciile 
Universității cultural-ștllnțl- 
fice, organizează luni, 18 de
cembrie 1989, la orele 12,30, 
în sala Dalles, o Conferință 
cu tema : „Activul ds antre
nori al Capitalei, sursă prin
cipală a potențialului nostru 
sportiv". Prezintă conf. dr. 
Nicu Alcxe.

i Floreasca» 
Steaua — Rapid

î î BASCHET. Sala

I
ora 16 : *’■------
(A, m). 

HOCHEI.

gust", ora 
Progresul 
(Divizia A) .
Studențesc T.M.U.C.B. — 
tul de juniori al R.D.G. 

POLO. - - - —
ora 17 : 
(Divizia

Patinoarul „23 Au-
10 : Dinamo — 
Miercurea Ciuc
; ora 15 : Sportul 

--------------- LO-

Bazinul Floreasca.
Steaua — Dinamo 

A).

ora 10 : Sportul Studențesc — 
Electrica Fieni (B, m) ; Sala 
Academia Militară, 
Academia Militară 
Fină H — Sodistul 
cea (B, m).

HANDBAL. Sala
ora 10 : I. T. București — 
Sportul Muncitoresc Caracal 

11,15 : calcula- 
- Arctic Găești

ora 9 : 
Mecanică 
Rm. Vil-

Florcasca,

DUMINICĂ

[ BASCHET. Sala Constructo- 
i rul I.C.E.D., de Ia ora 9 : 
i Automatica — Olimpia Arad 
| (B. m), I.C.E.D. — ELBA Tl- 
i mișoara (A, m), Unirea Trl- 

Transportul Tg. Mu- 
; Sala Agronomia,

i'■ color — Tra 
■ ; reș (B, m) ;

(B, f) ; ora 
torul IIRUC 
(B, m).

POLO, 
ora 11 : 
(Divizia .

VOLEI.
11,30 : Rapid

Bazinul Florcasca, 
Steaua — Dinamo 

A).
. Sala

Vîlcea (A, f)*;
Ind. M.I.U., ora
Roșie — Farul Constanta (A. 5 
f) ; Sala - Olimpia, ora 10 : «J 
Calculatorul — Relonul Să- 1, 
vineștl (A, m). c

Rapid, ora
Chimia Rm.

Sala Liceului
10 : Flacăra

DUN< 
TORUL 
(0—0, 3—0 
frunte cu 
avut o 
obținînd > 
rie. Oasp 
pentru un 
dar gazde: 
re pe toat 
lat această 
cat : Csat 
(cănit șl R 
dek. Mir 
18+20. Au 
N. Ena 
SIRIOPL

LOTLI

UNEI
® Contre
® Ambiți

Deci, cu ■ 
la Tg. Mui 
nara B I 
olimpic a 
etapă a că 
marea și [ 
a unui nu< 
tori, născu’ 
dispozițiile 
nai) după 
nem din m 
uita, antrei 
lcscu (sece 
zan) încă 
lei cu cam; 
C.E. rezervi 
neret, și-a 
spre jucătoi 
vocîndu-i 1

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PROMOSPORT IN
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA loto DIN 15 
DECEMBRIE 1989

Extragerea I: 8 36 31 50 47
24 74 11 72

Extragerea a Il-a: G2 85 66 3
6 68 17 82 80

Fond total de ciștiguri: 672.152
lei, din care 30.674 lei report 
la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO " 
2 DIN 10 DECEMBRIE 1989. Cat. 
1 .• 1 variantă 25% a 50 000 lei ; 
cat. 2 : 2,25 a 30 666 lei ; cat. 3 : 
16,25 a 4.246 lei ; cat. 4 : 82 a

841 lei ; cat. 5 : 302 a 200 lei ; 
cat. 6 : 1 682,25 a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 18 998 lei. Cîști- 
gul de 59 090 Ici a revenit par
ticipantului Mihai Costel din 
Galați.

După cum s-a mai anunțat, 
mîine. duminică, 17 decembrie, 
va avea loc ULTIMA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO a acestui 
an, cu șanse de cîștig pe măsura 
numelui și renumelui acestei ac
țiuni. Reamintim. între altele, de 
Importantele cîștiguri care se . 
atribuie, constînd în autoturisme 
Dacia 1300. excursii peste hotare 
și însemnate sume de bani, de 
valori fixe șl variabile. Nu ui
tați că astăzi., sîmbătă. este UL-
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str. Doamne
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NUL LIMIT, 
buletinelor F 
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Chiar după prima etapă a 
turului acestui nou campionat, 
nu puțini au fost aceia 
au afirmat că se anunță - 
trecere mai echilibrată, 
interesantă -și, implicit, 
valoare mai bună. Sigur, 
rezultatul în sine asigură va
loare unei partide, pentru că 
tot tehnica, tactica, pregătirea 
fizică, angajamentul rămîn fac. 
torii dc bază ai unui joc bun 
sau rău. Dar și rezultatele, fără 
învinși și învingători dinainte 
știuți. contribuie la sporirea 
cotei de interes față de compe
tiție, creează emulație și răsco
lesc ambiții în rîndurile echi
pelor. în prima etapă a turu
lui recent încheiat, au apărut 
Și cele dinții surprize; Victoria
— Farul 1—1, „Foii" Timișoara
— F.C. Bihor 1—2, care au fost 
apoi completate cu „U" Cluj- 
Napoca — Steaua 1—1, Flacă
ra Moreni — Petrolul 0—2, du
pă care a urmat acel 0—3 din 
derbyul sezonului Steaua — 
Dinamo. Așadar, un campionat 
relansat față de precedentele, 
după cum vom vedea din com
parațiile pe care le vom face, 
anticipările confirmîndu-se din 
acest punct de vedere,

întrecerea a fost, în continu
are. dominată de întrecerea 
dintre cele mai bune formații 
ale fotbalului nostru la ora ac
tuală, Dinamo și Steaua (or
dinea am luat-o după clasa
mentul actual, ca să nu mai 
vorbim și de rezultatul dintre 
ele), la care, în postura de ar
bitru activ, spre beneficiul în
trecerii, avea să ia parte Uni
versitatea Craiova, învingătoa
re nesconlată, dar merituoasă, 
a celor două echipe fruntașe. 
Deci, am ajuns la saltul cel 
mai spectaculos (cum se poate 
vedea din cele două clasamen
te) al unei echipe. Pe par
cursul unui singur an, într-o 
perioadă de reorganizare și 
masivă întinerire ' a echipei. 
Univ. Craiova a ajuns pe 
treapta a treia a podiumului 
campionatului, 
fost locul ani 
Ciurea. Olaru. 
toscu, Neagoe 
lungă listă a fotbaliștilor ta- 
lentați apăruți pe aceste me
leaguri, la o școală de fotbal 
atît de prolifică. De la această 
efervescentă a pornit și pro-
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o în- 
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de o 

nu

acolo unde i-a 
și ani. Badea, 
St. Stoica. Cris- 
complelînd o
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titularizare ® Atenție la calendarul 
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depunerea 
tT la UL- 
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.7 decem-

partide cu selecționata olimpi
că a Egiptului și una cu di
vizionara B F.C.M. Progresul 
Brăila, ca și, nu demult, jocu- 
rile din deplasare cu selecțio
nata similară a Bulgariei : 2—1 
Si 1-2).

Investigații urmate de scurte 
stagii pregătitoare, preocupări 
care, iată, acum, furnizează 
destule repere conducerii teh
nice, am putea spune chiar în
curajatoare. Deși încă mai 
există probleme de rezolvat, 
anumite retușuri mefiite 
ducă la alcătuirea unui 
competitiv la acest nivel 
reprezentare. Aceste constatări 
pozitive ar fi următoarele : a. 
controlul medical riguros efec
tuat, înaintea verificării de la 
Tg- Mures a arătat indici buni 
(care urmează să fie prelu- 
erați și corelați cu alți factori), 
ceea cc demonstrează. în final 
de sezon, oă selecționabilii au 
avut un nivel corespunzător 
de pregătire la eluburi, că, a- 
colo, antrenorii lucrează spe
cial cu tinerii tatentați: b. 
este de apreciat ambiția și se
riozitatea tuturor jucătorilor 
convocați, receptivitatea lor, 
‘oale indicînd o necesară con
curență pentru eîștigarea unul 
Ioc în echipa olimpică.

Referindu-ne la actuala struc
tură a lotului, la modul cum 
s-au rezolvat pînă acum pos
turile viitoarei echipe olimpi
ce, putem spune că lucruri!^ 
se cam limpezesc. La portari, 
Rotaru (de la A.S.A. Tg. Mu- 

’ reș) este o promisiune (deși in-

să 
lot 
de

CLASAMENTUL TURULUI
1988- ’89 1989- ’90

1. DINAMO 17 16 1 0 72-16 33 1. DINAMO 17 16 0 1 57- 8 32
2. Steaua 17 16 1 0 62-15 33 2. Steaua 17 14 1 2 45-12 29
3. Victoria 17 10 3 4 46-31 23 3. Univ. Cv. 17 10 4 3 28-10 24
4. F. C. Inter 17 9 2 6 24-26 20 4. Victoria 17 8 5 4 24-16 21
S. Corvinul 17 8 2 7 25-36 18 5. F. C. Bihor 17 9 0 8 37-30 18
6. Flacăra 17 7 3 7 30-23 17 6. F. C. Inter 17 8 2 7 30-29 18
7. „U“ Cluj-N. 17 6 5 6 20-28 17 7. Petrolul 17 7 3 7 23-19 17
8. F. C. Olt 17 5 7 5 17-25 17 8. F.C.M. Bv. 17 6 5 6 17-30 17
9. F. C. Argeș 17 6 2 9 20-23 14 9. F. C. Farul 17 5 5 7 23-23 15

10. F. C Bihor 17 5 4 8 15-18 14 10. „Poli" Tim. 17 4 6 7 22-24 14
11. Sportul Stud. 17 6 2 9 26-34 14 11. Flacăra 17 6 2 9 19-24 14
12. Univ. Cv. 17 5 4 8 27-37 14 12. S. C. Bacău 17 5 3 9 19-33 13
13. Rapid 17 6 2 9 18-31 14 13. Sportul Stud. 17 5 3 9 17-27 13
14. Oțelul 17 5 4 8 21-34 14 14. „U“ Cluj-N. 17 4 5 8 18-38 13
15. S. C. Bacău 17 6 1 10 33-34 13 15. Jiul 17 5 3 9 19-30 13
16. F.C.M. Bv. 17 5 3 9 28-32 13 16. Corvinul 17 5 2 10 16-40 12
17. F. C. Farul 17 5 2 10 14-23 12 17. F. C. Olt 17 4 4 9 16-28 12
18. A.S.A. Tg. M. 17 2 2 13 11-43 6 18. F.C. Argeș 17’ 5 1 11 16-25 11

centajul mai mic alcentajul mai mic al celor două 
echipe, care anul trecut au bă
tut toate recordurile cu cele 33 
de puncte din 34 posibile. A 
scăzut procentajul și în cazul 
echipelor imediat clasate (Vic
toria și Inter Sibiu), semn că, 
într-adevăr. întrecerea s-a mai 
echilibrat, dovadă și etapele în 
care echipele în deplasare au 
acumulat puncte mai multe ca 
altădată : etapa a XlII-a de 
pildă, cu S.C. Bcău — „Poli" 
Timișoara 0—1, Univ. Craiova 
— Inter 1—1, F.C.M. Brașov — 
Steaua 0—3. F.C. Olt — „U" 
0—1, F.C. Bihor — Dinamo 
0—2, Sportul Stud. — F.C. Ar
geș 0—0, adică cu 10 puncte, 
din 18. pentru oaspeți.

Față de anul trecut, multe 
s-au schimbat în evoluțiile e- 
chipelor. Acum au urcat în 
bloc F.C. Bihor, F.C.M. Brașov, 
Farul și nou promovata Petro
lul, după cum, în cele din ur
mă. după un start greu, apre
ciată avea să fie și 
formației timișorene, 
menea revenită în 
în primul eșalon. La polul 
opus, cu căderi mai mult sau 
mai puțin spectaculoase, se 
află Flacăra, Corvinul (o căde
re de 11 locuri și un deficit de 
6 puncte), F.C. Olt (de la 8 la 
17, cu minus 5 puncte), F. C. 
Argeș (de- pe 9 pe 18, cu un 
deficit de 3 puncte, dar să nu 
uităm că piteștenii au avut 
cea mai grea serie de meciuri 
acasă, cu Dinamo, Steaua. Vic
toria și Univ. Craiova). Apropo 
de aceasta, „lanterna" de acum 
are mal multe puncte (11) de
cît reușise A.S.A. Tg. Mureș, 
cu al ei record de numai 6

puncte. Că întrecerea

clasarea 
de ase- 

acest an 
La

puncte. Că întrecerea a fost 
mai echilibrată o demonstrea
ză și golaverajele fruntașelor 
(Dinamo, de la 72 la 57 go
luri, Steaua, de la 62 la 45), ca 
șl cel general. Anul trecut s-au 
marcat 509 goluri, acum. 446, 
pentru că n-a mai plouat cu 
victorii la scoruri astronomice. 
Au fost și acum succese la di
ferențe mai mari (Dinamo — 
Inter 6—1, F.C. Bihor — F.C.M. 
Brașov 6—0. Dinamo — S.C. 
Bacău 7—1, Petrolul — Corvi- 
nul 6—0, Sportul Stud. — Stea
ua 0—5), dar acestea n-au mai 
devenit o... regulă.

Același echilibru, anul trecut 
și acum. în partea a doua a 
clasamentului, unde la fel de 
multe formații intră in pluto
nul cu comportări 
care scad nivelul general 
competiției, formații 
de teama retrogradării, 
trecut, Rapid și Oțelul ocupau 
locurile 13 și, respectiv. 14 și 
au retrogradat. Nici acum, cu 
14 puncte, nu poți fi ferit de 
asemenea surpriză. caruselul 
în zona de jos, în care, iată, 
au intrat din nou Sportul Stu
dențesc și S.C. Bacău, va con
tinua. cu siguranță, după cum 
„U“ Cluj-Napoca, cu o cădere 
de șapte locuri și patru puncte 
mai puțin, are și ea destule 
bătăi de cap. Pentru unele e- 
chipe, această coborîre. pe par
cursul unui singur an. pare de 
neînțeles, greu de explicat în 
cazul unor jucători atît de ex
perimentați. Ar mai fi de dis
cutat. în . aoest caz, problema 
transferărilor de jucători. Dar 
despre aceasta, ca și despre 
multe alte aspecte privind 
campionatul la jumătatea în
trecerii. vom mai reveni. Deo
camdată. oferim cele două cla
samente pentru comparații.

mediocre, 
al 

dominate 
Anul

In loc de introducere, lotul 
probabil a’ Argentinei. Și vom 
vedea de ce... Așadar;

Portari: Pumpido (Betis, Spa
nia), Islas (Atletico Madrid). 
Faicioni (America Caii. Colum
bia).

Fundași: Brown (Murcia,
Spania), Clausen (Sion. Elve
ția), Cuciuffo (Boca Juniors), 
Hernan Diaz (Rosario Central), 
Fabbri (Racing Avellaneda), 
Ruggeri (Real Madrid) Sensini 
(Udinese),

Mijlocași: BasuaJdo
diyu), Batista (River 
Burruchaga (Nantes), 
na (Napoli), Enrique 
Plate), Gorosito (Tirol). Troglio 
(Lazio).

înaintași: Balbo (Udinese).
Caniggia (Atalanta), Dczotti 
(Cremonese). Pasculli (Lecce), 
Valdano (fără dub).

Acesta fiind lotul probabil, 
să ne reamintim „U“-le argen
tinian care a cîștigat finala cu 
R.F.G. în Mexic ’86:

Pumpido — Brown, Cuciuffo, 
Ruggeri. Olarticoechea — Ba
tista. Giusti, Burruchaga (89 
Trobbiani), Enrique — Marado
na, Valdano.

Constatăm cu stupoare că a- 
proape toți jucătorii acelei fi
nale figurează și astăzi

Acest lucru confirmă 
că în ultimii patru ani 
prea apărut jucători de 
în Argentina: pe de altă parte, 
nu este exclus ca sentimenta
lismul lui Bilardo să fi operat 
în bună măsură, așa cum s-a 
întîmplat și cu Bearzot. care, 
după patru ani de ’ la finala 
cîștigată la Madrid. în ’82. nu 
s-a îndurat să se despartă de 
jucătorii care i-au adus gloria. 
(Rezultatul s-a văzut: Italia a 
pierdut fără drept de apel în 
fața Franței, după o partidă 
cenușie în care — paradoxal — 
nu a fost folosit... Rossi, prin
cipalul autor al victoriei în 
„Mundialul" spaniol).

Ce ar fi. totuși, nou în echi
pa lui Bilardo?

în primul rînd. Caniggia. vîr- 
ful Atalantei. un jucător de 
valoare, care ar putea să fie 
mult mai productiv în preajma 
lui Maradona. Ar mai fi tînărul 
libero Fabbri (23 de ani); se 
mai vorbește despre la fel de 
tînărul portar Islas, care evo
luează la Atletico Madrid. Si 
ar mai fi fundașul Sensini. de 
la Udinese.

Să recunoaștem că „tînăra 
gardă" e cam redusă. De aici 
și unele concluzii:

care a stat multă vreme 
tușă; r>e

2) Principala șansă a 
Bilardo ar fi arta cu care 
îmbina experiența __
cu tinerețea celor recent intro
duși 
nici

lui 
ar 

„glorioșilor"
in lot. Misiune dificilă, 

vorbă, pentru că...

(Man-
Plate),

Marado- 
(River

în lot. 
faptul 
nu au 

clasă

3) 
din 
sînt ______ ___
joacă în Europa, unul evolu
ează în Columbia iar Valdano 
este „international fără porto
foliu".

Și totuși. în tabăra argenti- 
niană se păstrează optimismuL 
Un optimism care are la bază 
elanul de care ar - putea fi cu
prinsă o echipă care și-a îm
plinit mandatul (două titluri 
mondiale în numai opt ani) șl 
care — fapt nu lipsit de im
portantă — cunoaște bine Ita
lia. chiar de oe gazon nu mal 
puțin de șase dintre jucătorii 
ei evoluînd în Peninsulă.

Ar fi interesant de calculat 
media de vîrstă a echipei ar- 
gentiniene. dacă ar juca în for
mula Ciudad de Mexico, ceea 
ce nici nu ar fi exclus, 
vorba de vîrsta din iunie

Pumpido 33 — Brown 
Cuciuffo 28. Ruggerî 28.

Așa cum se poate vedea 
citirea lotului, jucătorii 

dispersați. Doisprezece

că nu are experiența unor 
jocuri tari de Divizia A), ca 
și Todericiu (care apără și 
nu... apără la F.C.M. Brașov), 
dar se mai caută. Cum remarca 
antrenorul M. Rădulescu, în li
nia de fund se conturează o 
bună formulă (fundașii bistri- 
țeni Tanca — dreapta și Să- 
sărman — stînga, sînt în creș
tere, fundașii centrali craioveni 
Sburlca și Girleșteanu confir
mă și ei. la care se adaugă 
constantul divizionar A sibian 
B. Bucur și chiar ceilalți doi 
fundași de margine, ieșeanul 
Dănuț Munteanu și Stanciu, de 
la Oțelul Galați). Comparti
mentul mijlocașilor constituie 
cu adevărat „coloana vertebra
lă" a echipei, fiindcă aici I. 
Fulga, Hanganu, Stanici, Pri- 
seceanu (urcă vertiginos acest 
tînăr) și Cristescu vin cu gi
rul primei scene, unde s-au re. 
marcat. Chiar și la „vîrfuri" 
sînt rezolvate oarecum proble
mele — Răducioiu, Maier, Si
ma, Sumudică, la care se ală
tură două speranțe, Firici (de 
la Aripile Bacău) și Mihăilă 
(Foresta Fălticeni). Sigur, la 
acest nivel de reprezentare vor 
fi încorporați și cîțiva jucători 
de perspectivă, care și-au în- 
....................  ‘ Lotul U.E.F.A.

de perspectivă, 
cheiat stagiul la 
'90.

Totul depinde 
se va lucra în . ..________
stabilirea unui dens calendar de 
jocuri, care să contribuie Ia 
închegarea unei adevărate echi
pe olimpice.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a adresa cuvinte de 
laudă pentru eforturile depu
se de gazda ultimei acțiuni de 
la Tg. Mureș (C.S.M. Electro- 
mureș — ing. Mihai Gheorghe, 
președintele secției de fotbal, 
rezolvînd toate problemele pe 
care Ie incumbă un joc de ve
rificare), divizionara B cu ace
lași nume dîpd o frumoasă și 
sport!”s reni’+ă

Stelion TRANDAFIRESCU

acum de cum 
perspectivă, dc

Constantin ALEXE

1) Bilardo va miza, vrind-ne- 
vrînd. pe vechii internaționali. 
Dovadă și faptul că a apelat 
în ultimă instanță la Valdano. 
care va avea 35 de ani En zi
lele ..Mondialului" italian și

(Este 
1990):

34, 
? — 

Batista 28. Burruchaga 28. Enri
que 28. Pasculli 28 — Marado
na 30, Valdano 35

Sigur căeo medie avansată, 
dar e suficient să-1 introducem 
pe Sensini (24) în locul lui 
Brown, pe Islas (25) în locul 
lui Pumpido și pe — cum e fi
resc — Caniggia în locul Iul 
Valdano. chemat, probabil, la 
lot mai mult din rațiuni de or
din psihologic, pentru ca echi
pa Argentinei să redevină una 
„de concurs" și să-și justifioe 
cota destul de ridicată (1—9), 
imediat după favoriții Italia. 
Olanda. R.F. Germaniai .

Am lăsat la urmă subiectul 
Maradona, care ar putea fi fac
torul nr. 1 în evoluția echipei 
lui Bilardo. Comentatorul itali
an Massimo Tecca de la .,Co
rr ier o dello sport" o spune 
direct: „Argentina dipende da 
Maradona". Mai mult decît atît, 
veteranul Valdano declară șl 
el: „A cîștiga două titluri con
secutive e un lucru foarte 
greu... Există marile excepții 
ale Italiei antebelice și Brazi
liei... Dar. dacă Maradona va 
găsi stimulentul necesar și se 
va prezenta perfect pregătit 
din punct de vedere fizic si 
psihic la startul Mondialului, 
atunci Argentina va 
rie".

O mare doză de 
condiționat, care nu 
cunde dificultățile unui antre
nor ce oscilează între trecut 
și viitor.

face isto-

optimism— 
poate as-

loan CHIRILA

DMzia c REVELAȚIILE SEZONULUI
puține edițiiîn . .

tulul eșalonului 
tur s-a încheiat 
șele seriilor 
rloritate așa 
acest sezon, 
cele 12 serii 
un avans de 1—3 puncte față 
de a doua clasată. O asemenea 
situație găsim în grupele I 
(Steaua Mecanica Huși 23 p, 
FEPA ’74 Bîrlad 22 p), a TV-a 
(Callatis Mangalia 24 p. Victo
ria Floreștl 22 p) I și a VII-a 
(I.P.A. Sibiu 23 p, Dacia Pitești 
20 p). Singura serie unde ocu
pantele locurilor 1—2 se află la

ale campiona- 
trei, al cărui 
recent, frunta- 
avut o supe- 

evidentă ca în
au
de
Doar în trei din 
primele clasate au

egalitate este a ix-a : cîte 20 p 
au Minerul Lupeni (golaveraj 
28—15) șl Vulturii Lugoj (gol
averaj 36—12), dar aceasta ocupă 
locul secund datorită rezultatu
lui meciului de la Lupeni, eu 
Minerul : 0—3.

In prima jumătate a compe
tiției, o comportare excelentă a 
avut o echipă nou promovată 
în campionat. Este vorba de Da
cia Orăștie, care a depășit orice 
așteptări, deținînd primul loc 
în seria a X-a, fără să piardă 
vreun punct acasă, reușind să 
depășească net pe concitadlna, 
Dacia Mecanica Orăștie, care în 
precedentul campionat a jucat 
în Divizia B. iar acum ocupă 
un Ioc periferic.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• In meciul cu MECON Gheor- 

ghe Gheorghîu-Dej, Tofan (Mi
nerul Comănești), scrie arbitrul 
în foaia sa. „a lovit cu pumnul 
un adversar CIND JOCUL ERA 
OPRIT". Reproducînd cele scri
se de arbitru, am ținut să 
Subliniem momentul cind Tofan 
a făcut ceea ce a făcut, cînd nu 
se ducea nici un fel de luptă 
pentru minge, cînd jucătorii nu 
se aflau în dispută unii cu al
ții. Intr-o astfel de situație. To
fan a făcut acest gest reproba
bil în orice împrejurare și ori
care 
forrr^ 
fost 
Cinci 
va fi 
echipei sale...
• Șl Grecu (Minerul Mătăsari) 

a confundat fotbalul cu boxul 
în meciul cu Petrolul Țiclenl,

ar fi fost motivele. Con- 
regulamentiilui. Tofan a 

suspendat pe cinei etape, 
meciuri. în retur, cînd el 
simnlu spectator ia jocurile

procedînd la fel. adică lovind un 
adversar cu pumnul. Meciul nu 
era oprit atunci, ca în cazul lui 
Tofan, dar mingea 6e juca în 
altă parte a terenului, practic 
neexistînd nici o diferență între 

o situație și alta. Așa a consi
derat și Comisia de disciplină, 
suspendîndu-I pe Grecu tot pe 
cinci etăpe.

© Loviri,., loviri... loviri... Sînt 
unii jucători, se pare, care nu 
concep fotbalul altfel. Iată că și
Cristea (Chimia Rm. Vîlcea) a 
văzut cartonașul roșu în meciul 
cu C. S. Tirgoviște, tot pentru 
lovire. El a ..scăpat" cu trei 
etape d'e suspendare. Oare n-are 
nevoie Chimia Rm. Vîlcea de 
ÎNTREGUL efectiv, ia primăva
ră cînd, oricum își va încerca 
șansele in continuare ?

lack BERARIU

Se cuvine să mai amintim că 
11 din cele 12 fruntașe n-M 
pierdut nici un joc pe teren pro
priu (doar I.P.A. Sibiu are o 
lnfrîngere acasă, 2—3 în derbyul 
cu Dacia Pitești). Cîte un rezul
tat de ‘ ~
casă 
C.S.M. 
lia șl 
greșul _____ _ _
„remize". In clasamentul 
rului", capii de serii au, firește, 
o situație foarte bună, in frunte 
fiind Montana Sinaia, cu +1* 
puncte.

Iată un clasament, Inedit, al 
fruntașelor Diviziei C :

1. Electroputere Craiova 27 p
(golaveraj acasă 48—2, în depla
sare 13—7) +11 p la „adevăr" ;

2. Gloria C.F.R. Galați 
(42—1. 11—3) +11 p ;

3. Metalurgistul Cugir
(33—0, 13—4) +11 p ;

4. Montana Sinaia 26 p 
17—9) +12 p ;

5—7. Progresul Bm 
(14—2, 11—5) +8

C.S.M. Borzești : 
4—2) +8 p ;

Callatis Mangalia 
8—7) +9 p ;

8—10. C.I.L. Sighet 
10—6) +9 p ’,

Steaua Mecanica 
(26—4, 11—11) +10 p ;

I. P.A. Sibiu 23 p (14—4, 
+9 p ;

II. Dacia Orăștie 22 p 
4-6) 46 p ;

12. Minerul Lupeni 20 p 
6-9) 47 p.

Să mai amintim și de 
portarea excelentă a unor

egalitate au înregistrat a- 
Steaua Mecanica Huși. 
Borzeștl, Callatis Manga- 

Minerul Lupeni. iar Pro 
București a făcut două 

,adevă«

icureștl 
p ;

24 P

24

23

P

P

Huși

27 P

27 p

24 p

(20—5.

(21—®.

(28—3.

23 P

15—9)

(34—5.

(22—6.

com-
_____________ _ _ echi

pe cum sînt Eicetroputere Cra
iova și Metalurgistul Cugir, care 
s-au calificat într-o fază supe
rioară a „Cupei României" edi
ția 1989/90 șl vor juca în com
pania divizionarelor A I (T. R.)«



Balcaniada de handbal masculin

La 2 îcbrnaric ÎOOO
u

ancheta I. A. A. F

• Astăzi, „tricolorii" întîlnesc în meci decisiv echipa 
Iugoslaviei, campioană mondială

PAULA IVAN A DOUA ATLETA
A LUMII IN 1989

MONTE CARLO, 15 (Agcr- 
pres). Cu prilejul Galei festive 
a Federației Internaționale de 
Atletism, desfășurată la Monte 
Carlo, au fost 
menlele celor 
ai anului 1989. 
locul I a fost

stabilite clasa - 
mai buni atleți
Ea feminin, pe 
situată sportiva

cubaneză Ana Fidelia Quirot, 
câștigătoare a trei medalii de 
aur la Cupa Mondială de la 
Barcelona cu 1 731 p, urmată de 
românca Paula Ivan — 1 656 p 
și americanca Sandra Farmer. 
La masculin, locul 1 a fost o- 
cupat de hurdlerul american 
Roger Kingdom — 1 857 p, ur
mat de marocanul Said Aouita 
— 1 575 p și cubanezul Javier 
Sotomayor — 1 515 p.

START ÎN „CUPA DAVIS
• România va intîlni 
Irlanda în primul tur

LONDRA, 15 (Agerpres). E- 
diția de anul viitor a competi
ției internaționale masculine 
de tenis pe echipe „Cupa Da
vis" va debuta în perioada 2—1 
februarie. Federația internațio
nală a comunicat arbitrii prin
cipali care vor evolua la întîl- 
nirile primului tur. La meciul 
Irlanda — România, contînd 
pentru grupa I a zonei euro- 
africane va oficia englezul A. 
Mills.

metalul c.s.ș. hm. vîlcea

Participind la un turneu in
ternațional de cadete, alături 
de formațiile U.R.S.S. și Bul
gariei (12 echipe), care a avut 
loc în Bulgaria, echipa noas
tră de tenis de 
talul C.S.Ș. Km.
trenor Tr. Ancuța) a 
pentru a VII-a oară 
tiv trofeul. Sportivele 
au avut o comportare 
tă în toate probele, 
următoarele rezultate:
— locul 1 (Ionela Copaci, Iu- 
liana Lazăr, Adina Ancuța) și 
2 (Luminița Nica, Carmen Ște
fan, Adriana Dirinca); simplu
— 1. Ionela Copaci, 2. Iuliana 
Lazăr, 3. Luminița Nica: du
blu — 1. Iuliana Lazăr, Lumi
nița Nica, 2. Ionela Copaci, 
Carmen Ștefan. Jucînd. apoi, 
un meci amical cu formația din 
Blagoevgrad. vicecampioană de 
senioare, echipa Metalul C.S.S. 
Km, Vîlcea (Anda Girbină, Io
nela Copaci) a cîștigat cu 3—2.

masă Mc- 
Vîlcea (an- 

dștigat 
consecu- 

noastre 
deosebi- 
obținînd 

echipe

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
• PATINAJ VITEZA

IN CONCURSUL internațional 
de la Inzell, sportiva olandeză 
Auke Broex a terminat învingă
toare In două probe : 500 m — 
45,40 șl 3 000 m — 4:42,58. Proba 
masculină de 500 m a fost cîș- 
tigată de vest-germanul Uwe 
Strecb, cu timpul de 38,94.

• HOCHEI PE GHEAȚA
ÎNTR-UN MECI amical dispu

tat la Lyon. selecționata Italiei 
a Învins cu scorul de 6—5 
(0—2, 3—2, 3—1) formația Franței.

SELECȚIONATELE Suediei și 
R.F. Germania au susținut la 
Soedertaelje un nou meci amical, 
încheiat cu scorul de 6—1 (1—o, 
3—1, 2—0) în favoarea gazdelor. 
In primul joc, disputat la G6- 
teborg, hocheiștll suedezi au cîș
tigat cu 5—1.

ATENA, 15 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). A 
treia apariție a handbaliștilor 
noștri în sala „Păcii și Priete
niei" a coincis, cum era de aș
teptat, cu o nouă victorie : 
ROMÂNIA — BULGARIA 
29—20 (14—11). A fost, însă, un 
succes puțin spectaculos, pres
tațiile majorității selecționabili- 
lor noștri lăsînd de dorit. Ca 
după 6 copie la indigou (mai 
puțin în ceea ce privește re
zultatul), formația română ne-a 
arătat, din nou, cum se poate 
cîștiga „la pas“, în fața unui 
partener care pierde pentru că 
greșește mai mult. Cei trei por
tari, folosiți pe rînd (în or
dine, Cocuz, Buligan și Iano.ș), 
au alternat intervențiile inspi
rate cu goluri primite prea u- 
șor, din vina și a unei apărări 
nu totdeauna sincronizate, de
pășită adesea de „raidurile" ex
tremului stingă Atanasov. în 
faza de atac, experiența și teh
nicitatea lui Ghimeș (din nou 
'cel mai bun de pe teren), scli
pirile lui Marian Dumitru — 
reintrat, dar la cel mult ju-

mătate din potențialul său —, 
ca și rarele „zvîcniri" ale ex
tremelor Andronic și Neagu 
nu au însemnat suficiente argu
mente pentru obținerea unei 
victorii la o diferență, cum 
era firesc, mai categorică. S-a 
jucat adesea încîlcit, cu pase 
greșite (de ambele părți), fără 
viteza necesară și, urmare lo
gică, au apărut multe ratări.

în debutul partidei s-a mers 
„cap la cap“. pînă la 4—4 (min. 
9). a urmat prima distanțare 
a echipei României, 7—1 in

ANTIAPARTHEID
LISABONA. 15 (Agerpres). 

Federația portugheză de ci
clism a suspendat în bloc echi
pa rutierilor din orașul Setu- 
bal, care a participat la un 
concurs în Republica Sud-Afri- 
canâ. încâlcind astfel recoman
dările O.N.U. de a se evita 
orice contacte cu organizațiile 
sportive din țara discriminării 
rasiale și apartheidului.

O TREAPTA DE LANSARE
(Urmare dm pag 1)

Concursul s-a dovedit a fi 
extrem de strins încă din 
start, în manșa I (25 m) cînd, 
la sfîrșitul ei. după 30 de să
geți, între prima clasată — 
Valeeva (U.R.S.S.) — și cea de 
a 11-a — Testa (Italia) — era 
o diferență de numai 9 p. Spre 
bucuria noastră. Marina se află 
printre protagoniste, ocupînd a 
treia poziție, la 3 p de lideră 
șl la 2 p de cea de a doua cla
sată, olandeza Rozendaal. Ce 
a urmat, se știe. Continuînd în 
același ritm manșa a II-a. de 
la 25 m, precum și celelalte de 
la 18 m. Marina Moloce, cu un 
total de 1139 p, a urcat pe po
diumul de premiere al „euro
penelor" de sală, adueînd. ast
fel. țării noastre prima medalie 
„de marcă" din istoria de pes
te 40 de ani a tirului cu arcul 
din România. Și puțin, foarte 
puțin a lipsit (1—2 puncte) ca 
ea să fie de argint, înaintea 
ultimei serii de 3 săgeți Ro
zendaal și Moloce aflîndu-se 
la egalitate (1111 p). pe locul 
al doilea (sovietica Va'eeva se 
distanțase în fruntea clasamen
tului: 1127 p).

Pentru acest excelent loc, al 
III-lea în Europa. Marina a 
luptat exemplar, cu multă stă- 
pînire de sine, reușind, in a- 
celași timp, să depășească cele 
mai bune performanțe româ
nești: 571 n la 2X18 m (v.r.,

570 p, Diana Nicolaescu) și 1139 
p la total simplu FITA (v.r., 
1132 p îi aparținea de aproxi
mativ o lună). în paranteză fie 
spus, în acest an ea a mai co
rectat alte trei recorduri națio
nale — 2 în aer liber și 1 în 
sală, 
vede, 
timp, 
țară.
au avut evoluții mereu ascen
dente, concretizate în locuri pe 
podium și noi recorduri la Bal
caniadă, „Internaționalele“ R.D. 
Germane, Poloniei. Bulgariei și 
ale țării noastre. Este un suc
ces care o obligă, pe ea, ca și 
pe celelalte trăgătoare, la o 
muncă fără preget în continu
are. Este o performanță ce 
poate fi depășită, este o șta
chetă ce va trebui ridicată mai 
sus. Există suficiente condiții 
(vor fi, cu siguranță, și mai 
bune prin grija federației, a 
celorlalți factori cu atribuții), 
cum există și interes, și pasi
une, și pricepere din 
antrenorilor. Și pentru 
venit vorba de ei, să-1 
pe cel ce a contribuit 
la formarea primei 
medaliate. Este vorba de Ale
xandru Deneș, de la Clubul 
Sportiv Voința Rădăuți. Un 
club și o localitate care — sîn- 
tem siguri — vor mal oferi 
„arcului" românesc sportivi 
valoroși.

Ea și-a onorat, cum se 
statutul și. in același 
pe cel al arcașelor din 

care, în ultimii trei ani.

partea 
că a 
numim 
decisiv 
noastre

■S

• Cei mai buni performeri al anului în 
R. F. Germania au fost desemnați Boris 
Bccker și Steffi Graf, la diferențe mari 
față de ceilalți clasați. Semnalăm faptul 
care este, după cunoștința noastră, insolit, 
ca doi sportivi din aceeași ramură spor
tivă să ocupe locurile de onoare In ță
rile lor. • Sezonul atletic indoor va fi 
lipsit de una dintre marile sale atracții : 
cubanezul Javier Sotomayor, recordman 
mondial la săritura în înălțime în aer 
liber (2,44 m) și în sală (2,43 m), a fosl 
silit la o pauză îndelungată din cauza 
unei accidentări la genunchiul sting. Va 
reintra doar în vara lui 1990, cu ocazia 
Jocurilor Panamericane din Guatemala. ® 
Două pierderi și pentru înotul mondial 
feminin, deoarece Kristin Otto și Silke 
Homer și-au anunțat retragerile din aria 
performanței. Ambele vor îmbrățișa alte 
cariere decît disciplina care le-a consa- 
saorat : prima se va dedica studiilor pen
tru a deveni profesoară de educație fi
zică, iar a doua fizioterapeuticli. o "Un 
surprinzător meci s-a desfășurat de cu- 
rind la Verona, opunînd echipele de Cupa

J’/.WAWJ
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REPROȘURI FARA ACOPERIRE
Nu demult, Tetă France 1 a transmis o emisiune, încadrată 

in ciclul de dezbateri intitulat „Mediations", in care a dezvă
luit dimensiunile și primejdiile dopajului in sport, pornind de 
la „cazul Ben Johnson" șl încheind cu el. Ci performerii invi
tați in studlou si comenteze cele văzute au socotit emisiunea 
plină de exagerări, celebrul campion de judo Fabien Canu de- 
clarlnd chiar că „sport înseamnă altceva", e un aspect. Vn 
altul, asupra căruia vom discuta, se leagă de efectul pe care 
pelicula respectivă l-a produs in rindul tineretului francez.

Spre surprinderea generală, deși dovedită șl recunoscută ca 
atare și de cel in cauză, culpa lui Johnson i-a lăsat mai de
grabă indiferenți pe tinerii (de 15—16 ani) cuprinși în sondaj, 
ei tratînd cu ușurință, ba unii cu duioșie, fapta comisă de 
sprinterul canadian, gravă în plan strict regulamentar, dar și 
mai gravă în plan moral, In ochii lor Johnson n-a apărut 
ca „un bandit des stades" („l’Equlpe"), iar explicațiile, incri- 
mintnd o întreagă societate, nu par greu de găsit.c. __  .z : __ ;_____________ _ .
recordman mondial, cînd lor li se arată pe micul ecran, intr-o 
săptămini, „cam 50 de crime și tot atltca violuri" (aceeași sur
să) ? ! Chiar mai mult. Cum pot fl acuzați de superficialitate 
tinerii menționați, cind adulții, părinții șl frații lor mai mari, 
continuă să-i ofere lut Johnson contracte publicitare grase 
(televiziunea japoneză, revista „Bild“, chiar T. F. 1), acesta in- 
casind azi, cînd nu mai aleargă, cam tot atit cit pe vremea 
cind (trișind) bătea recordul lumii 1 I

In acest context, altfel complicat, reproșurile pe adresa ti
nerilor n-au nici un sens, nici o acoperire. Adevărații vlnovațt 
sînt alții.

De pildă, cum să-i fi impresionat pe tineri frauda fostului g
I

a echipei României.
min. 14, și apoi 14—7 în min, 
25. La acest scor, „tricolorii" 
au primit patru goluri conse
cutive. trei dintre ele — pe 
contraatac — realizate de Pen- 
cov, care a înscris pe lîngă o 
apărare (Lieu îl înlocuise pe 
M. Dumitru) ezitantă. Repriza 
a doua nu a avut istoric, re
prezentanții noștri desprinzîn- 
du-se treptat (16—12, 21—14,
27—18 etc). în special pe fon
dul greșelilor adversarilor, 
lipsiți aproape total de replică. 
Spre final, Popcscu și Zaharin 
au mai înviorat puțin ritmul, 
dar, cum spuneam, doar Ghi
meș și M. Dumitru (parțial) au 
corespuns așteptărilor. Un salt 
calitativ substanțial al nivelu
lui general de joc este absolut 
obligatoriu pentru obținerea 
victoriei în partida decisivă a 
Balcaniadei, de miine (n.r. 
azi), cu puternica selecționată 
a Iugoslaviei. Sperăm că 
antrenorii Corne! Oțelea și Va
lentin Samungi vor găsi, cu 
tact și competentă, mijloacelo 
necesare realizării acestui de
ziderat.

Au marcat : M. Dumitru 6, 
Neagu 5, Cicu și Zaharia cîte 
4, Popescu 3, Berbece 3 (2
din 7 m), Andronic 2, Ghimeș 
si Lieu, respectiv Atanasov 6 
(2 din 7 m). Alcksiev 4, Pcncev 
3, Nikolov 2 (1 din 7 m). Ko- 
laiîakov — din 7 m. Davidkov, 
Kirov, Todorov și Hrislov. Ar
bitri : D. Vuksanovici și B. 
Kristici (ambii din Iugoslavia).

în celălalt meci al zilei. 
Iugoslavia — Turcia 27—19 
(13-9).

Mugur POPOVICIOvidiu 1OANIȚOAIA

SFERTURILE 4 DE FINALA ALE CUPELOR EUROPENE
Ieri, la Ziirich, au fost sta

bilite, prin tragere la sorți, 
meciurile din sferturile de fi
nală ale cupelor europene.

Reamintim că jocurile 
retur se vor desfășura la 
21 martie 1990.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Sredeț Sofia — Olympique Marsilia
F.C, Malines . — A.C. Milan
Bayern Munchen — P.S.V. Eindhoven
Benfica Lisabona — Dnepr

CUPA CUPELOR
Sampdoria
Valladolid
DINAMO BUCUREȘTI 
R.S.C. Anderlecht

— Grasshoppers Ziirich
— A.S. Monaco
— PARTIZAN BELGRAD
— Admira Wacker Viena

CUPA U.E.F.A.

PE SCURT DESPRE
tur-
7 ?i

ADVERSARA LUI DINAMO
Partizan Demnul

Fiorentina
F.C. Koln
F.C. Liege 
Hamburger S.V

— Auxerre
— F.C. Anvers
— Werder Bremen
— Juventus

WA'.W.’.W.-.WAY.VAW.'.W.'.WAV

Davis ale Franței și Italiei, după regu
lile cunoscute. N-a fost, bineînțeles, o în- 
tîlnire oficială. Scopul însă, cu adevărat 
nobil : toate încasările au fost oferite în 
folosul copiilor Terrei. • Conducerea echi- 

polo Sisley Pescara i-a anunțat

pe doi dintre cei mai buni jucători ai 
săi, spaniolul Estiarte șl italianul Fiorillo 
ca și pe antrenorul iugoslav Trumbiei că 
vor fi concediațl pentru lipsă de rezultate. 
Curios : hotărîrea a fost luată înaintea fi
nalei Cupei Cupelor, pe care formația 
italiană a cîștigat-o (11—11 și 14—11 cu 
Dinamo Moscova), cu largul concurs al 
celor 3... destitțilțl ! Nu s-a anunțat nici 
o revenire asupra măsurii... • Chinezoai
ca Xing-Fen nu are decît 19 ani, dar a 
devenit recent campioană mondială la hal
tere, la cat. 44 kg, la Manchester. Cu ade-

vărat neobișnuit apare însă faptul că, 
„nemulțumită" cu acest succes șl cu cele 
180 kg ridicate, a cucerit titlul lumii șl 
Ia categoria superioară de greutate, care 
este de... 56 kg ! • La 42 de ani, fosta 
stea a baschetului nord-american, Kareem 
Abdul Jabbar a lăsat baschetul de com
petiție pentru a se dedica micului ecran- 
A făcut deja un film de lung metraj, a- 
cum lucrează la un serial. Sigur că In
terpretează un rol cu care este obișnuit : 
de fost baschetbalist de performanță a- 
runcat în viitoarea vieții normale. 9 Nu 
mai există nici o ambarcație destinată o- 
colului lumii care să nu aibă la bord un 
calculator. Cel mai adesea, el arată na
vigatorilor cîte provizii (alimente, carbu
rant în principal) au mal rămas la dis
poziție. Loyk Peron, unul dintre navigato
rii solitari porniți în imensitatea mărh, 
a adus însă o inovație computerului său : 
de cîte ori face apel la el, aparatul în
cheie informațiile oferite cu citeva cu
vinte de îmbărbătare...

• Radu TIMOFTE

I
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înființată in 194â. Partizan Bel
grad este una din formațiile cele 
mai prestigioase din Iugoslavia. 
A cîștigat de 11 ori titlul de 
campioană, de 5 ori Cupa șl a 
fost finalistă în C.C.E. (1965—1966,
1— 2 cu Real Madrid, la Bruxe
lles), după ce a trecut de Nan
tes, Werder Bremen, Sparta Pra- 
ga și Manchester United. In ac
tuala ediție a C 2. Partizan a 
eliminat pe Celtic Glasgow șl 
pe Groningen.

în campionatul național, Parti
zan se află printre fruntașele 
clasamentului, cîștigind ultimele 
două meciuri cu același scor,
2— 1 cu Borac Banja Luka și 
Radnlckl Nlș. In mod obișnuit, 
antrenorul Golat folosește garni
tura : Omerovicl — Stanoikovicl, 
M. Bajovlci, Spasici, Petricî, 
Vujaclci, Kliaeviel, Miloevid, 
Giurgevici. Giurovski. Bogdano
vich Dintre aceștia Stano ti, 
Spasici și Petricl sînt interna
ționali A (ca și Giurovski), ei 
evoluînd miercuri, pe ,.Wembley", 
în meciul Anglia — Iugoslavia : 
2—1.

Stadionul lui Partizan (C.T.N.A.) 
are 50 000 de locuri. Culorile echi
pei : alb-negru în dungi verti
cale.

DUMINICA, la Tokio, se vor 
intîlni, în finala Cupei Inter
continentale, echipele A. C. Mi
lan și Naclonal Medellin. For
mația italiană se va .afla pen
tru a treia oară în această 
tură. Prima oară a fost în 
cînd trofeul a revenit formației 
F. C. Santos, șl a doua oară în 
1969, învingătoare în partida cu 
Estudiantes la Plata (3—0, 1—2). 
Atunci, meciurile se desfășurau 
tur-retur și nu pe teren neutru. 
Din 1930, toate aceste jocuri de
cisive au loc pe stadionul O- 
limpic din Tokio. Echipa Nacio- 
nal Medellin — învingătoare în 
Cupa Libertadores — va fi pen
tru prima oară prezentă în fi
nala acestei importante între
ceri.

pos-
1963,
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