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In „patrulaterul" feminin de floretă, de la București

DEBUT BUN AL TINEREI ECHIPE A ROMÂNIEI
Azi încep

protago- 
„patru-

„Internaționalele" tării noastre

„Naționalele“ de schi fond

ȘTAFETA DINAMOVIȘTILOR 
BRAȘOVENI’ PE PRIMUL LOC

■*  -. I

Mîine- ultimele curse, în probele lungi

Cartea de vizită a 
nistelor tradiționalului 
later" feminin de floretă — 
Franța, Italia, România, Un
garia, promitea și la actuala 
ediție, desfășurată ieri in sa
la Floreasca din Capitală, o 
dispută de înalt nivel. Carte 
de vizită pe care figurează in 
ultimii ani titlul de campioană 
mondială 1983 și a Universia
dei 1985 pentru Squadra Azzu- 
rra, cel de vicecampioană o- 
limpică 1984 pentru echipa 
României, de vicecampioană 
mondială 1985 pentru cea a 
Ungariei, singurul care nu fi
gurează în acest palmares fi
ind cvartetul Franței, redu
tabil, însă, prin perenitatea 
școlii sale de scrimă. Și un 
alt fapt demn de relevat, în 
finala de 8 Ia ultima ediție a

de tineret — Arnhem 
s-au aflat floretistele 

Reka Lazar (România) — me
dalie de argint, Lucia Traver
sa (Italia) — loc 6 și Julie- 
Anne Gross (Franța) — loc 8, 
trei protagoniste din eșalonul 
tinereții care a fost preponde
rent pe planșele acestui „pa
trulater".

In ceea ce o privește, echi
pa României a prezentat acum 
nu mai puțin de trei tinere 
debutante într-o asemenea 
confruntare de prestigiu. Iată 
de ce apreciem pozitiv com
portarea floretistelor noastre, 
remarcabilei evoluții a primei 
soliste a echipei, Reka Lazar, 
care din 10 asalturi a pierdut 
unul singur, adăugindu-l-se 
aplombul remarcabil al debu
tantelor Judith Gyurkan (tie-

CLM. 
’85,

F!. retista noastră nr. 1, Reka Lazar, în asaltul victorios cu 
italianca Traversa Foto : Iorgu BĂNICĂ

învinsă în meciurile în care a 
fost titulară, cu Ungaria și 
Franța) și Claudia Grigorescu 
(a întrecut-o pe fosta campioa
nă mondială de tineret Bri
gitte Gaudin). Ne așteptam Ia 
un randament superior din 
partea celei mai experimenta
te sportive din formația noas
tră, Rozalia Gros, mai 
meciul cel mai dificil, 
lia, cînd a obținut o 
victorie. Iar din cele 
eșecuri ale 
trei au fost la limită 
iar celălalt la 3...

Iată rezultatele : Italia 
România 9—5 (Sparaciaxi 
Gandoiti, Trilini, Traversa 
cîte 2, respectiv Lazar 

Beca, Oros — cîte 1), Ungaria — 
Franța 8—8, 60—60 t.d. (Tus- 
hak, Hrabina, Gal, Ilazay — 
cîte 2, respectiv Gaudin 4, Pa
llet 2, Gross, Spenatto — cîte 
1), România — Ungaria 9—3 
(Lazar 2, Gyurkan — cîte 3, 
Oros 2, Beca 1), respectiv 
Turhak, Hazay, Pusztal — cîte 
1), Italia — Franța 9—3 (Tra
versa 3, Pizza, Gandolfi, Spa- 
radari — cîte 2, respectiv 
Pallet 2, Gaudin 1), România
— Franța 9—1 (Lazar 3, Oros, 
Grigorescu, Gyurkan — cîte 2, 
respectiv Pallet 1), Italia — 
Ungaria 9—3 (Traversa, Spara- 
ciari — cîte 3, Trilini 2, Gan
dolfi 1, respectiv Tushak 2, 
Pusztai 1).

Clasament : 1. Italia 3 victo
rii — 6 p. 2. România 2 vic
torii — 4 p. 3. Ungaria 1 egal
— lp. 4. Franța 1 egal — lp.

Azi va începe ediția 1986 a 
Campionatelor Internaționale 
ale României la floretă femi
nin, cu proba individuală.

Paul SLAVESCU

Georgeteî

ales in 
cu Ita- 
singură 

patru 
Beca 

(la 4)

3,

3,

Campionatul European de șah pentru Junioare

DISPUTĂ STRÎNSĂ ÎNTRE PROTAGONISTE
BAILE HERCULANE, 13 

(prin telefon). Cea mai lungă 
Partidă din runda a 3-a a 
Campionatului European de 
șah pentru junioare — 42 de 
mutări — a pus față în față 
două dintre reprezentantele 
țării noastre, Boicu și Bă
dulescu. în revenire, Bădu
lescu a ciștigat după o com
portare mai curajoasă ca pină 
acum. Cea de a treia repre
zentantă 
coară, a 
țări) la 
rapidă 
i-a adus 
rie 
lakova.

Alte rezultate : Sziva — 
Matveeva 0—1, Coull — Trabert 
0—1, Peiceva — Madl 0—1 și 
Markov — Drewes remiză. în 
clasament conduc Matveeva

a țării noastre. Ni- 
pierdut (în 27 de mu- 
Sztralka. Cea mai 

partidă (19 mutări) 
lui Abraham o victo- 

oarecum scontată Ia Po-

și Madl 
Trabert 
Peiceva 
Drewes 
un pluton de 5 sahiste cu cîte 
un punct. Fără nici un punct, 
Coull. (în întrerupta din run
dă a 2-a, Madl s-a impus în 
fața Iul Coull).

Runda a 4-a programează 
partidele : Polakova — Bădu
lescu, în care sperăm ca șahis- 
ta noastră să obțină o nouă 
victorie, care ar „urca-o", prin 
jocul cifrelor, pe locul 3 
(deocamdată), Sztralka — Boi- 
cu, Drewes — Nicoară, Madl — 
Markov, Trabert — Peiceva, 
Matveeva — Coull și Abraham 
— Sziva.

A început și Turneul Inter
național pentru senioare.
Loc de desfășurare — hotelul 
„Afrodita". Iată rezultatele

cu cite 3 p. urmate
2,5 p., Bădulescu

— cîte 2 p., Markov 
cu cîte 1,5 p. Urmează

de 
și 
Și

rundei inaugurale : Pogore- 
vici' — Grunberg (R.F.G.) 1—0, 
Crișan — Lessner (Polonia) 
0—1. Olteanu — Ionescu re
miză, N. Mit eseu — Teodores- 
cu remiză, Ioniță — Chiricuță 
întreruptă și Stanca — Baum- 
stark amânată.

Vineri se va da startul și în 
turneele
Iul

induse în Festiva- 
de sah „Hercules 86“.

Parik ȘTEFANOV
maestru internațional

Steșua — F. C. Argeș 1—0 (1—0). Fază din partida disputată 
ieri în Capitală : mijlocașul piteștean Ștefan degajează din • 
„careul mic* sub privirea a șapte coechipieri și adversari. 
(Citiți cronica în pag. a 3-a). Foto : I. BĂNICĂ

PREDEAL, 13 (prin telefon). 
Cea de a treia zi a Campio
natelor Naționale de schi fond 
ale seniorilor n-a mai fost atît 
de interesantă ca primele două. 
In program au figurat între
cerile de ștafetă, in care, din 
păcate, lucrurile nu se mai 
petrec ca acum un deceniu, 
bunăoară, cînd cursele colec
tive electrizau prin interes, e- 
chtlibru. prin numărul forma
țiilor aliniate la start, printr-o 
numeroasă asistență. De astă 
dată, organizatorii s-au văzut 
chiar In neplăcuta situație de 
a nu acorda titlul in proba 
feminină pentru simplul motiv 
că, la start, asociațiile $1 clu
burile sportive din întreaga 
tară nu au putut alinia numă
rul minim de cinci echipe, pre
văzute de regulamentele In 
vigoare. In aceste condiții, pe 
podium au urcat, pe prima și 
a treia treaptă, două formații 
ale duhului brașovean Trac-

torul, prima garnitură (Iuliana 
Degan, Livia Reit, Angela Rîș- 
noveanu și Elena Reit) domi- 
nind categoric o cursă fără is
toric. încă un _ amănunt statis
tic : Elena Reit a realizat cel 
mai bun timp dintre toate 
schimburile, acoperindu-și dis
tanța de 5 km în 14:41, timp 
bun, favorizat de zăpada în
ghețată (—4 grade), care per
mite o viteză sporită de alu
necare.

Cursa masculină de 4X10 km 
n-a avut nici ea istoric deose
bit pentru că, după primele 
două probe individuale, 
gate de sportivii de La 
Brașov, a 
moviștilor 
probleme, 
schimburi

cîști-
A.S.A. 
dina

fară 
patru

venit rindul
să învingă
Toate cele
ale învingătorilor

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2—3)

Felicia Popescu (Dacia) învinge încă o dată blocajul 
(Fază din meciul disputat in ultima etapă a turneului 
Olimpia). Foto ; r. mihĂESCUOlimpia).

bacăuan 
din sala

Turneele feminine de volei

DSNAMO A REDUS DISTANȚA FAȚĂ DE LIDERĂ
terminant! La început găiățencele 
l-au forțat cu constanță și mare 
succes producind adesea derută 
în terenul advers la preluare, 
apoi, resursele fizice ale studen
telor scăzînd vizibil, l-au execu
tat formal și Dinamo (mai odih
nită) a ripostat puternic cu a- 
ceeași armă. Chiar întorsătura 
rezultatului a fost produsă de o 
serie senzațională de șase servicii 
a Georgeteî Lungu Ene, serie care 
a adus dinamovistelor tot atîtea 
puncte fie direct,, fie prin zădăr
nicirea intențiilor .ofensive ale 
gălățencelor, Dinamo a preluat 
ferm inițiativa și doar la jumă
tatea setului ultim C.S.U. a mai 
găsit o sclnteie de speranță. Ar
bitrii e. ududec și O. Pop s-au 
achitat de o misiune extrem de 
grea conducînd echipele : DTNA- 
MO — Daniela Coșoveanu (Any 
Ene), Otilia Szentkovics (Mirela 
Pavel), Doina Moroșan. Georgeta

Turneele __ _____
natului feminin al primei divizii 
de volei au luat sfirșit aseară 
după cinci zile de Întreceri la 
Constanța (grupa I valorică) și 
București (grupa a Il-a).

CONSTANȚA, 13 (prin telefon). 
Ultima etapă ă turneului frun
tașelor a debutat chiar cu me
ciul derby — cel dintre echipele 
care stau în „plasa" liderei șl-i 
subminează poziția : Dinamo — 
C.S.u. Galați. Timp de două ore 
publicul (din nou sală arhiplină) 
a fost martorul unei dispute ex
traordinare, tenslonante și epui
zante fizic și nervos și cu în
torsături spectaculoase de scor. 
Două seturi întregi și alte două 
jumătăți de set au fost de o 
rară frumusețe, spectaculoase și 
de nivel tehnic ridicat. De altfel, 
prin acestea, meciul s-a constituit 
în corolarul turneului. în cele 
din urmă campioana, Dinamo, a 
ciștigat de justețe : 3—2 (—13, —5, 
12, 4, 7), dar nu a fost nici prea 
J--------  . înf rîngere deoarece

au ratat cu ușurință, 
extrem de favorabile, 
serviciul (corelat cu 

a fost elementul de-

departe de 
găiățencele 
ta situații

Din nou 
preluarea)

cu nr. 4 ale campio-

Aureîian BRESEANU

(Continuare in pag 2—3)

După Campionatul Mondial de handbal masculin (I)

UN ADEVĂRAT LANȚ AL SLĂBICIUNILOR
A REDUS POTENȚIALUL ECHIPEI NOASTRE

La cea de a Xl-a ediție a 
Campionatului Mondial de hand
bal masculin, reprezentativa 
României a avut o slabă com
portare, stîmind o justificată 
nemulțumire în rîndul iubitori
lor sportului din țara noastră 
și o mare nedumerire în lu
mea handbalului. Posesoare a 
celui mai strălucitor palmares 
dintre toate cele 16 participan
te — 4 titluri mondiale, o me
dalie de argint și 3 de bronz 
la Jocurile Olimpice — și con
siderată" printre principalele 
favorite, echipa noastră s-a 
clasat finalmente pe locul 9, 
departe de cerințe și aspirații, 
departe de angajamentul asu
mat de colectivul tehnic și de 
sportivi. A fost ratat nu nu
mai titlul sau un loc pe po
dium, ci și principala cale de

obținere a calificării la Jocu
rile Olimpice din 1988, la care 
dădea dreptul situarea pe unul 
din primele șase locuri.

O analiză atentă a participă
rii formației noastre la acest 
Campionat Mondial, în care e- 
voluția ei a nemulțumit poate 
chiar mal mult decît rezulta
tul . final în sine, scoate la 
iveală un întreg lanț al slăbi
ciunilor, dar nici o scuză nu 
poate fi adusă, oricît de indul
gent si de puțin avizat ar fi 
cel ce și-o propune. Un lanț 
al slăbiciunilor in ce privește 
concepția generală de pregăti
re și joc, de planificare a 
pregătirii pentru o mare com
petiție, de evaluare a poten
țialului echipelor concurente, 
de alcătuire a lotului definitiv 
și de sudare a lui. cu rapor

turi necorespunzătoare între 
tehnicienii lotului și cei ai clu
burilor. între conducerea teh
nică și sportivi. între sportivii 
înșiși. O parte din aceste lip
suri le-am văzut manifestîn- 
du-s& pe timpul Campionatului 
Mondial, altele — cele mai 
multe — au reieșit din analiza 
făcută de conducerea C.N.E.F.S. 
cu toți factorii răspunzători, 
imediat după întoarcerea dele
gației noastre sportive.

Trebuie precizat, înainte de 
toate, că lotul de handbal a 
avut asigurate tofate condițiile 
pentru o bună pregătire. că 
antrenorii Lascăr Pană (prin
cipal) >și Cezar Mica, precum și

Mircea COSTEA
(Continuare in pag 2—3)
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• A ST AZI ȘI MIINE — ULTI
MELE ZILE DE PARTICIPARE 
LA TRAGEREA SPECIALĂ 
LOTO DE DUMINICA 1« MAR
TIE ! Agențiile Loto — Prono
sport și vlnzătoiil volanțl con
tinuă vlnzarea biletelor la pri
ma tragere specială Loto din 
acest an, care se va desfășura 
duminică 16 martie a.c., la care 
se acordă autoturisme ..DACIA 
1300“, excursii în R.D. Germană, 
precum și importante dștigurl 
In bani, de valori fixe (50.000 
lei. 10.000 lei, 5.000 lei etc.) șl 
variabile. Se efectuează 7 extra
geri tn 3 faze, cu un total de 
64 numere. Extrageri „legate* la 
toate ‘ cele 3 faze, acordlndu-se 
eiștlgurl de 21 categorii. Se poa
te juca pe variante simple, va
riante combinate șl combinații

De Gabriel Schwartzman, 
elev premiant în clasa a m-a 
a Liceului Industrial nr. 34 
din Capitală șl șahlst de ca- 

I tegoria tntil, ap auzit pro
babil. Am mal avut prilejul 
să scriem despre acest talen- 

; tat micuț jucător, care — la 
9 ani recent Împliniți — are 
de acum un nume In șahul 

[ de performanță, ultima sa 
, afirmare? In turneul de ju- 
i niorl de la Bydgoszcz (Polo- 
' nla), unde, Împreună cu coe- 
r chlpierii săi de la Calcula- 
i torul I.I.R.U.C. București, a 
' contribuit la o frumoasă vlc 
! torie colectivă. Locul !nt!1 
> cucerit pe echipe, fiind șl 
1 primul In clasamentul cate- 
| goriel respective, la copii.
i Fericit pentru rezultatul ob- 
' ținut, Gabi s-a grăbit să ne 
! arate una din cele mal fru- 
i moașe, partide jucate in de- 
1 plasare. Avînd negrele, tmpo- 
' trlva partenerului său polo- 
i nez B. Siwiec (M.D.K.), l-a 
1 obligat pe acesta la strtnsă 
i defensivă, după numai 20 de 
i mutări. Diagrama, 
1 de noi, înregistra 
i acest moment al 
i (alb — Rhl, Dc2, '

publicată 
i tocmai 

disputei 
. Td2, r' 

Ne2, Ca4, Pa2, b2, c4, d5, e3, 
42, g2, h2; negru — Rg8, Dg5, 
Ta8, g«, Nb7, CeS, Pas, bS, 
C7, dC, e4, 25, g7. h7). A ur
mat 20... Cf3! (asalt asupra 
fragilei redute a regelui alb) 
2i.N:f3 e:f3 (acum se ame
nință mat la g2t) 2Z.g4 (o 
paradă Interesantă, dar insu
ficientă__) 22... TM! *--------
(altfel. T:h2+ 1) 23...D114 
D :h2+ 25.R21 Dhl+ 
Dh3+ 27 .Bel Dg2! și 
lupta s-a încheiat, I 
28.T:f2 Thl+ sau 
D:fl+! asigură negrelor vic
torie prin mat.

Analizlnd împreună varian
tele acestei frumoase șl in
ventive combinații, am în
trebat pe simpaticul meu in
terlocutor :

22... 23.Tg3
I 24.R«1

26.Tgl 
aici 

fiindcă 
28.TT1

DUPĂ CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din vag. I)

sportivii au subscris la obiec
tivul da a se cîștiga primul 
loc. Se cuvine adăugat că, tn 
condițiile concrete ale acestui 
Campionat Mondial, cu o tra
gere la sorți favorabilă In tur
neul preliminar (alături de 
Cehoslovacia. Coreea de Sud și 
Islanda), o pregătire și o evo
luție normale ar fi permis a- 
tingerea obiectivului. în orice 
caz, reprezentativa noastră se 
putea clasa cu mult mal sus 
decît locul 9 și vom argumen
ta de ce.

Fără îndoială, accidentările 
repetate din timpul pregătiri
lor și apoi, cu deosebire, cea 
a lui Vasile Stingă, după nu
mai cinci minute de joc în pri
ma partidă la C.M., au afec
tat potențialul echipei. Princi
pal realizator, temut de ad
versar și marcat ca atare, Stin
gă nu și-a putut relua locul în 
echipă, făcind ca atenția apă
rătorilor adverși să se concen
treze asupra altor jucători din 
echipa noastră. Nici Cezar Dră- 
gănită, accidentat la genunchi 
tn ultimul meci de pregătire, 
cu Iugoslavia, nu a mai putut 
fi folosit decît foarte puțin. A- 
lexandru Folker a avut și el 
un accident, dar a jucat, u- 
neorl bine, marcînd șapte go
luri în partida cu Ungaria. O- 
pinăm. însă, că ‘ s-ar fi putut 
ca și cu Vasile Stingă să nu 
se fi schimbat prea mult lu
crurile, el nefiind pregătit co
respunzător si datorită unor 
accidentări anterioare. Cu atît 
mai nerealistă a fost orienta
rea antrenorului Lascăr Pană, 
care a conceput tactica echipei 
avîndu-1 ca principal realiza
tor. în exclusivitate, pe Stingă,

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

— Gabi, la alte apărări, eu 
22.g3 sau 22.113 de exemplu, 
cum ai fi continuat?

— La 22.g3 jucam 22...TM, 
sacrific turnul pe „h*  șl clș- 
tig Imediat. La 22.h3 mă gln- 
deam să joc 22...f:g2+ Z3.RbZ 
14 24.De4 13 25.D :f3 Tf8 șl 
mențin atacul.

— Da, insă albul revine cu 
26J3e4 șl prelungește rezis
tența. Eu aș fi jucat altfel.

— Cum 
Gabi.

— Vite, 
coloana ,

anume? a întrebat

aduc un turn pe 
foarte Importan

tă. Deci, 23.„Te8, ca la 24.Td4 
să am poanta 24...T:e31 eu . 
dublă amenințare de mat. 
Adică 25.f:e3 D:e3 26J3d3 
De5+ și așa mai departe.

Ceea ce, se pare, este încă 
o încheiere spectaculoasă, a 
disputei, pentru care oricum 
învingătorul merită toate feli
citările.

,e“,

Albul mută și dă mat 
in 2 mutări

Viitoarea noastră discuție 
va pleoa de la diagrama de 
mai sus. O problemă de șait, 
a cărei .chele*  nu este atît 
de greu de găsit, dar nicide
cum mal puțin frumoasă prin 
aceasta.

Radu VOIA

deși e clar că la un Campionat 
Mondial nu te poți prezenta 
mlzînd totul pe un singur ju
cător, oricît de valoros ar fi 
el, cum este cazul lui Vasile 
Stingă, ținta tuturor atacurilor 
adversarilor.

Colectivul tehnic al lotului 
»l-a adus în apărare faptul că 
federația a alcătuit calendarul 
competițional extern. In care a 
stabilit, mai întîi, obligațiile de 
participare la turnee interna
ționale, după care i-a cerut 
să-și tacă planul de pregătire 
pentru „mondiale". Argumen
tul ar fi fost valabil dacă a- 
celașl colectiv- ar fi cerut ferm 
să se renunțe la unele parti
cipări (Jocurile Balcanice din 
Bulgaria, turneele din R. D. 
Germană — cu 3 înfringeri tn 
5 partide — și din Spania — 
ultimul Ioc, cu meci pierdut 
pină și la Franța 1). Dar le-a 
acceptat După cum antrenorul 
Lascăr Pană a susținut la în
ceput ca echipele de club să 
participe la cupele europene, 
pentru ca mai apoi să se plîngă 
că s-au pierdut două săptămlnl 
de pregătire. Ceea ce e de reți
nut e că — participînd la a- 
ceste ttimee — nici antrenorul 
Lascăr Pană și nici alți teh
nicieni n-au sesizat cum joacă 
alte echipe, care este potenția
lul acestora la ora respectivă. Șl 
așa s-a ajuns ca formația noas
tră să nu fie pregătită să facă 
față apărării agresive, înainta
te, să se neglijeze în selecție 
și pregătire „omul de 9 metri" 
sănătos, apt de joc. Iar con
traatacurile să fie lente și ra
tate in majoritate.

Estimarea adversarilor poten
țiali a fost în cea mai mare 
parte eronată. Și dacă echipa 
Coreei de Sud era mai greu

„cap de pod*, achitate sută la 
sută sau în cotă de 25 la sută. 
La această atractivă tragere, ciș- 
tlgurile suplimentare, se supor
tă din fondul special al sistemu

ACTUALITĂȚI
DIN CICLISM

• Activitatea competițională 
A cicliștilor a demarat. La «fir- 
șitul acestei săptămlnl, pe cir
cuitul din strada Maior Coravu. 
se vor desfășura întrecerile 
prilejuite de CUPA OLIMPIA. 
Iată programul : sîmbătă 15 
martie, ora 15, juniori II — 
20 km ; ora 15,30, juniori I — 
40 km ; ora 16,30. seniori — 
50 km ; duminică 16' martie, 
ora 9, începători — 10 km; 
ora 9,30, juniori II — 20 km ; 
ora 10,30, juniori I — 40 km ; 
ora 11,30, seniori — 50 km.

• in ziua de 22 martie, ora 
13, la sediul federației, va avea 
loc Plenara lărgită a activului 
F.R.C., care va analiza activi
tatea desfășurată în anul 1985 
și sarcinile ce revin pentru 
obținerea unor rezultate supe
rioare în anul 1988.
• La sfîrșitui aoestei luni 

se va desfășura prima compe
tiție a sezonului, • eu partld- 
pare internațională — CUPA 
F.R.C. Iată programul : marți 
25 martie, ora 15, etapa 1: 
București — Oltenița si retur 
— 80 km ; miercuri 26, ora 15, 
etapa a II-a : București — 
Giurgiu și retur — 100 km ; 
Joi 27, ora 14, etapa a IlI-a: 
București — Alexandria șl re
tur — 140 km ; vineri 28, ora 
15, etapa a IV-a i contratimp 
individual. 20 km, pe Unia de 
centură (Șoseaua Tunari) ; gîm- 
bătă 29, ora 14, etapa a T-a : 
circuit. 100 km, pe linia de 
centură ; duminică 30, ora 10, 
etapa a Vl-a : circuit pe strada 
Maior Coravu — 50 km.

Etapele I, a II-a, a HI-a și 
a V-a au startul tehnic In țața 
Ștrandului Cernica, iar etapa 
a IV-a pe linia de centură (Șo
seaua Tunari), lingă cantonul 
C.F.R.

da evaluat, alte formații fuse
seră văzute și răsvăzute, deci 
trebuia să se știe cu cine vom 
avea probleme. Dar tehnicienii 
lotului au apreciat ca mai di
ficil în turneul preliminar jo
cul cu Cehoslovacia, dștigat cu 
23—18. Nu cumva ai greșita a- 
p reci ere a valorii echipei Is- 
landei a dus la o deconectare 
prematură după victoria asu
pra reprezentativei Cehoslova
ciei, care nici nu a Intrat mă
car în turneul principal T

Intre cauzele eșecului la 
Campionatul Mondial, ținlnd tot 
de ignorarea metodelor moder
ne în procesul de pregătire, se 
află si insuficienta valorificare 
a datelor furnizate de specia
liștii Centrului de cercetări în 
domeniul educației fizice și 
sportului și cei ai Centrului de 
medicină sportivă, datorată de
sigur aceleeași supraestimări a 
propriei capacități, manifestată 
de colectivul tehnic și îndeo
sebi de antrenorul principal

Nici selecția finală nu a fost 
fericită. Au fost luațj la Cam
pionatul Mondial și sportivi cu 
valoare îndoielnică, investiți a- 
pol cu sarcini de mare răs
pundere. A fost cazul lut Ion 
Mocanu, singurul pivot pe post 
din teren, dar care a înscris 
foarte puține goluri, pentru că 
se plasa defectuos și nu se 
demarca, pradă ușoară pentru 
apărări. Nici Marian Mirlcă nu 
s-a ridicat la nivelul cerințelor, 
după cum funcția de conducă
tor de joc i-a fost încredințată 
Iui Adrian Ghîmeș. care nu a 
dat satisfacție pe acest post. 
Modul cum s-a făcut selecția, 
cu jucători din 6 cluburi, lasă 
loc părerii că s-a dorit să fie 
„împăcată" cit mai multă 
lume.

lui Loto. Așadar, sîmbătă U 
martie este ultima zi de parti
cipare la tragerea specială Loto 
de duminică 16 martie. Procu- 
rați-vă din timp biletele!

■ Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, vineri 14 martie, eu noua 
urnă electronică, va avea loc In 
București, in sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, eu începere 
de la ora 16.05. Transmiterea 
numerelor cîștlgătoare se va fa
ce IN DIRECT, la radto, pe pro
gramul I, la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate, de 
asemenea, la ora 23 pe progra
mul I, precum șl mtlne, «îmbă
ta, în reluare, la ora 8,53, tot 
pe programul L După efectua
rea operațiunilor de tragere, va 
rula filmul „MASCA DE AR
GINT*.  Intrarea liberă.

Miine, la Miercurea Ciuc CAMI
ÎNCEPE CUPA ROMÂNIEI LA HOCHEI

A început sezonul internațio
nal oficial al hocheiului româ
nesc (reamintim că selecțio
nata de tineret participă în a- 
ceste zile la Campionatul Mon
dial. grupa B, că peste nid 
zece zile va fi rindul seniori
lor să înceapă întrecerea din 
cadrul grupei C a Campiona
tului Mondial șl că ei vor fi 
urmați de selecționata de ju
niori, care va intra în focul 
întrecerilor grupei A a Cam
pionatului European rezervat 
aoestei categorii de virată), dar 
activitatea internă îșl desfă
șoară cursul normal.

Astfel, lncepînd de miine 
pe gheata patinoarului artifi
cial de ia Miercurea Ciuc vor 
fi prezente opt formații de 
dub, oare-ți vor disputa, pină 
la 20 martie, *eptul  de a par
ticipa la faza finală a Cupei 
României, sub egida competi
ției naționale Daciada. Cele 
opt echipe au fost împărțite în 
două serii : A — Dunărea 
Galați, Metalul Rădăuți, A.S.E. 
Construcții București, Petrolul 
Ploiești ; B — Viitorul Gheor
gheni, I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. 
Tîmava Odorbeiu Secuiesc, E- 
lectromureș Tg. Mureș. Iată 
programul :
• 15 MARTIE : Metalul - 

Petrolul, I.M.A.S.A. — Electro
mureș, Dunărea — A.S.E. Con
strucții, Viitorul — Urnava ;
• 16 MARTIE : Dunărea — 

Petrolul, Metalul — A.S.E. 
Construcții, Viitorul — Elee- 
tromureș, I.M.A.S.A. — Tîr- 
nava ;
• 17 MARTIE : A.S.E. Con

strucții — Petrolul, Dunărea — 
Metalul, Tîrnava — Electromu
reș, Viitorul — I.M.A.S.A.

După o zi de pauză, compe
tiția va continua In zilele de 
19 șl 20 martie, cind primele 
două echipe din fiecare serie

lot trebuia ac- 
cu maximă

lucru în în-

Concepția de joc imprimată 
echipei nu a fost competitivă, 
tn timp ce mai toate forma
țiile celelalte, mai mari sau mai 
mici, aveau in componență 
atleți desăvirșiți, care jucau In 
viteză, cu pase derutante și de
cisive în atac, cu contraatacuri 
fulgerătoare și eficace, cu apă
rări avansate, cu marcaje stric
ta și „ziduri" Închise rapid pe 
semicerc, bandbaliștil noștri se 
deplasau lent, pasau fără grabă 
$i monoton, dintr-o extremă in 
alta și Înapoi, aruncau adesea 
inoportun și slab la poartă, ra
tau contraatacuri și prezentau 
breșe în apărare. S-a emis 
scuza că așa se joacă și la 
cluburi, unde pregătirea e de
fectuoasă, că în campionat doar 
3—4 cluburi mai suscită interes 
tn confruntările lor. E adevă
rat, dar tocmai fiindcă se știau 
toate acestea la 
ționat energic, 
exigență.

Atmosfera de 
treaga perioadă de pregătire a 
fost marcată de tensiuni și as
perități nefirești, de lipsa co
laborării cu antrenorii cluburi
lor care dădeau jucători, ceea 
ce a impietat, de asemenea, a- 
supra pregătirii, această atmos
feră prelungindu-se și la Cam
pionatul Mondial, cu urmări 
dintre cele mai nefaste.

Desigur, mai sînt șl alte cau
ze. Principala răspundere, așa 
cum s-a arătat și la analiza 
Campionatului Mondial din El
veția, aparține antrenorului 
principal Lascăr Pană, care 
a conceput greșit selecția și 
pregătirea, nu a avut tactul pe
dagogic să-și apropie jucătorii, 
să sudeze echipa și s-o con
ducă la victorie, nu a ținut 
seamă că între o echipă de 
dub și lotul națio'nal există 
diferențe firești și o infinit 
mal mare răspundere. Nu e 
mal puțin adevărat că și federa
ția i-a dat prea multă mină li
beră, nu l-a controlat și În
drumat cum trebuia ri l-a ac
ceptai în multe cazuri „veto“- 
ul. mergînd pe principiul „el fa
ce, el răspunde*.  Și asta a 
costat î 

DE LA I.D.M.S.
LD.MA. București aduce la cunoștință celor interesați 

pentru autoturismul OLTCIT Club ae primesc Înscrieri prin 
transferul cumpărătorilor care au depus banii la CJEX1. tn cont 
pentru autoturism pină ia data de 31 martie 1983.

înscrierile se fac prin prezentarea cumpărătorilor la magazi
nul auto I.D.MB. București, str. Valea Cascadelor nr. 34, sec
tor 6, telefon 78.26.46 — int. 152, 153.

De asemenea se face cunoscut că prin magazinul auto IJ5.M.S. 
Pitești se livrează la prezentare, in funcție de stoc, autoturisme 
ARO 10—1 șl ARO 10—4 cu motoare de 1289 cmc șl 1397 cmc.

Relații privind stocul șl documentele solicitate la livrare, la 
telefon 976/36998.

vor lua parte la turneul 1—4, 
iar formațiile clasate pe locu
rile 3 șl 4 se vor întrece în 
turneul 5—8. Primele patru cla
sate se califică pentru turneul 
final al competiției, programat 
la București între 23 și 28 a- 
prille și' la care vor mai parti
cipa echipele din Campionatul 
Republican — grupa A, adică 
Steaua București — campioana 
țării, Sport Club Miercurea 
Clue, Dinamo București șl Pro
gresul Miercurea Ciuc. Rezul
tatele înregistrate în serii con
tează si in turneul final.

REPREZENTATIVA 
DE JUNIORI — LA SOFIA

în cursul zilei de azi ur
mează să plece la Sofia repre
zentativa de juniori, aflată în 
pregătire pentru Campionatul 
European. Juniorii noștri (an
trenori, Stelian Rusu și Remus 
Blanu) vor susține trei partide 
de verificare în compania e- 
chipel similare a Bulgariei.

SPORT CLUB M. CIUC 
A CÎȘTIGAT CUPA ELECTRO- 

MUREȘ

ÎN P
Ultimul aci 

Naționale pe f 
juniorilor I s 
„23 August" c 
desemnarea ct 
bele combinat 
greutății.

Iată primi 
pentatlon feti 
mințeanu (Da 
p (60 mg — I 
1.60 m. greu 
60 m — 7,76 i 
m), Dantela E 
3 929 p, Ji 
(C.S.Ș.A. C-lt 
greutate fete

Pe gheața patinoarului din 
Tg. Mureș s-a disputat Cupa 
Etectromureș. competiție înche
iată cu victoria formației Sport 
Club Miercurea Ciuc. Meciu
rile au fost de bună valoare 
tehnică și spectaculară și s-au 
bucurat de o mare afluență de 
public, zilnic fiind prezenți la 
patinoar circa 3 000—4 000 de 
spectatori. Rezultatele: Sport 
Club — Etectromureș Tg. Mu
reș 8—5 (1—2, 3—1. 4—2), Di
namo București — Viitorul 
Gheorgheni 6—4 (2—1, 2—1,
2—2), Viitorul — Etectromureș 
9—4 (3—1, 3-2. 3—1), Sport
Club — Dinamo 5—3 (2—2,
2—1, 1-rO). A fost cel mai fru
mos med al competiției. Au 
marcat: B. Nagy 2. Z. Nagy, 
Csata, Gali (Sp. Club), Ke- 
menes, Udrea. Pisaru (Dinamo). 
Clasamentul final: 1. Sport
Club, 2. Dinamo, 3. Viitorul, 
4. Etectromureș. (Gh. BOTE- 
ZAN, coresp.).

ÎNTRECE!
Ultimul act 

tății eompetit 
teren acope 
iarnă, se va 
și duminică i 
din Bacău. I 
Naționale ale 
ale juniarilo 
eeastă modei 
va fi acum 
lor juniorilor 
se pare, o c 
foarte bine 
multe talent 
chiar săptăi 
sala băcăuan 
juniorilor I,
——...... ca

„NAI
(Urmare

și-au întrece 
sul cel mai 
secunde 
schimbui 
(26:16, cel i 
dividual al 

REZULTA’ 
km, fete : 1 
I (I. Degan 
noveanu și 
C.S.Ș. Mier 
Fodor, Eri) 
Sacacs și I

----------- rea 11 ii i mm i ș—mri* —

DE PE ARENELE DE
După cele două etape din re

turul Campionatului Diviziei A 
la popice, ediția 1985/86, competi
ție care pentru popicarii frun
tași are o importanță deosebită, 
constituind un test pentru Cam
pionatele Mondiale din luna mal 

de la Miinchen, se pot face anu
mite observații. n In general 
jucătorii șl jucătoarele suscep
tibili să facă parte din repre
zentativele naționale se comportă 
la valoarea lor, adică bine. 
Printre cel cu rezultate remar
cabile se numără Elena Andre- 
escu (Voința Buc.) — cu 448 și 
443 p.d., Margareta Cădneanu 
(Gloria Buc.) 450 șl 438, Marla 
Todea (Voința Tg. Mureș) 452. 
Silvia Boboc (Laromet Buc.) 468, 
respectiv Stelian Boarlu (Aurul 
Bala Mare) 1003 șl 911, M. An
drei (Gloria Buc.) 924, Gh. Sil
vestru (Electromureș Tg. Mureș! 
963 șl I. Tismănar (Rulmentul 
Brașov) 976. • Printre cel re
marcați In primele jocuri de

campionat al 
măvară stat 
n-au Intrat 
derlle selecțl 
prescu (Petri 
dlca Fulga 
Ana Petresci 
Elena Chirii, 
445 sau I. Bi 
năveni) 953, 
Mare) 928, 1 
Buc.) 967, I. 
man) 027 șl 
unui jucător 
ales rezultat 
plasare, filn 
prle, de 
cifre mt 
cători (ca ț 
care au mar 
în deplasare 
L. Pop 967 
deplasare, I 
Gh. SUvestrr 
Tîmăveni (n 
tromureș Tg 
5064 șl Meta

TURNEELE FEMININE D
(Urmare din pag. 1) Dlmofte (F) 

lenttn șl D.

Ene, Victoria Banclu, Irina Ve- 
llcu ; C.S.U. : Speranța Gaman 
(Violeta Vuc), Ileana Berdilă, 
Cristina Buzilă (Emilia Nedelcu), 
Gabriela Cojocaru (Lucia Toeaet), 
Daniela Dlnieă, Maria Mititele 
(Ligla GUga).

In meciul al doilea, Flacăra 
Roșie a dispus tn mal puțin de o 
oră de C.S.M. Libertatea Sibiu eu 
3—0 (7, 8, 7), remareîndu-se Cris
tina Anton, Viorica Niculescu, 
Nlcoleta Stanciu, Nlcullna Bujor, 
respectiv Doina Bischln, Daniela 
Mărginean șl Anca Beșta. Arbi
traj fără probleme C. Ion — D. 
Dobrescu.

în încheierea turneului Univer
sitatea C.F.R. a obținut o pre
țioasă victorie In dauna Farului 
cu 3—1 (—13. 5 5, 7). Reznancări: 
Violeta Dinu. Tanța Dr&gol, lu- 
llana Bneseu (,U“) șl Doialța

c
k Unlverslta
2. Dinamo
8. C.S.U.
4. Flacăra E
5. CSM Libe 
Ș. Farul

BUCUREȘr 
Sala Ollmp 
tru locurile 
două forma- 
Știința Bac 
zut“... doar 
cuiul htrtie 
derei grupe 
tam c-z băc 
atît t e apa 
Rezultatul 
Știința Bac? 
marcate de 
Corina Hol 
Felicia Popi 
dulescu.

Penicilina 
doua partid 
multă ușur 
Vllcaa i 3— 
se explică 
eficace in ; 
rare. Vîicer 
din piesele 
Ulescu și 1 
putut face 
vor face n 
tabăra lor 
ceva*.  Am 
cilina penti 
eu care ai 
Popa, Gab 
nlela Doncli



JUNIORI I I 
COMBINATE I
13 (Dinamo) 16,91 m. Elena I 
lilencea (C.S.Ș.A. C-lung M.) I 
,18 m, Mihaela Oană (Meta- 
I BucJ 15,16 m ; hexatlon I 
ie|i — Claudio Popa (Di- I 
mo) 4 337 p (60 m — 7,48 a, 
igime — 6,91 m. greutate — a 
,12 m, Înălțime — 1,73 m. I 

mg — 8,74 s. prăjina — ■
0 m), G. Rotariu (C.S.M. g 
?i) 4 120 p, V. Marian (CJ3.Ș. | 
Sila) 3 935 p ; greutate băieți
Costel Grasa (Dinamo) 16.26 I 
C. Mircea (Steaua) 15,58 m, I 

u Gușeț (C.S.M. ZalSu) ■ 
42 m. .

ALE JUNIORILOR II |
4. a II-a au realizat unele 
etani si mai multe recor- I 
trl naționale foarte promită- I 
are atît pentru activitatea de 
itor a acestora, rft, mal a- I 
s. pentru apropiatul sezon al I 
mpetițiilor în aer liber, ju- I 
orii II constituind. In mare 
ăsură, grosul lotului pentru I 
adiționalul Concurs Prietenia I 
in R.D. Germană) șl poate • 
ilar pentru Campionatele 
ondiale de la Atena (Kalo- I 
■eza). Sînt așteptați să parti- | 
pe peste 400 de atleți din 
ajoritatea zonelor țării.

E SCHI FOND
Tractorul Brașov II 1.08:05 ; 

<10 km, băieți : 1. Dinamo I 
rașov (Mihai Mitrofan, Ion I 
ungoeiu, Atila Csaila, Carol ■ 
ape) 1.47:09, X AJS.A. Brașov 
(Ion Crișu, Constantin Dobre, I 

a vrii ă Boitis și Viorel So- I 
apa) 1.48:26, X AJS.A. Brașov 
: 1.53:32, 4. C.S.Ș. Bistrița .
56:43, 5. CJS.Ș. Gheorgheni I
57:23. I
Simbătă se vor desfășura, tot 
e traseele amenajate In Valea g 
îșnoavei, probele lungi, de 20 | 
m pentru fete și 50 km pen
ii băieți. a

4848! • Fină acum, bine se ■ 
importă In campionat forma- I 
lie : Gloria București. Electro- | 
ureș Tg. Mureș. C.S.M. Reșița

la feminin. Carpați Sinaia, . 
îtrolul Clmpina, Aurul Bala I 
are șl C.F.R. Constanța — la I 
asculln, toate cu cite două * 1 
ctorll. A Cite două jocuri 
erdute au Voința Constanța, g 
•T. Arad, Voința Craiova (f), I 
eromet București, Olimpia * 
ueureștl. Constructorul Galați

Ultima tnttlnlre a fost eea mai 
•umoasă, nu numai din această ■ 
, d din Întreg turneul. Prota- I 
onistele — bucureștenele Rapid |
I Calculatorul — au oferit un * 
ied de bună factură tehnică, 
?ectaculos, care a „Încălzit* | 
ele două tabere de slmpatizanțl. I 
Ictoria in final a fost obținută I 
e Rapid cu 3—2 (13, —1, —11, ■ 
i, 15), după o partidă drama- 
că din care am reține evolu- I 
a din ultimul set : 12—7 pen- I 
•u Rapid, 14—U pentru Calcula- I 
irul, 15—14 pentru Rapid. In * 
îchelerea cronicii, Iată cele 
ouă formații : RAPID — Geta I 
opescu, Tanța Codrea, Ileana I 
irnoveanu, Veronica Șerbu, E- | 
na Iile, Daniela Iacob (Florica 
aslle, Ana Grecu, Zoe Moldo- 
an, Sorina Toclu) ; CALCULA- I 
ORUL — Severina Tudorache, | 
armen Pascu, Mirela Zamfir, I 
aula Păvăloale, Elena Negules- 
u, Elen Diaconu (Daniela Bra- ■ 
1). Au arbitrat bine primele I 
ouă intîlnlri : V. Ion eseu — D. I 
lotaru, C. Oprea — M. NI cola u. I 
1 ultima partidă D. Rădulescu 
• V. Dumitru, „principalul* a I 
ost ezitant. creând confuzie. I

Modesto FERRARÎNI I

• Joi, In sala Agronomia din 
lapitală Steaua a dispus de Legla 
'arșovia cu 3—1 (9, —12, 9, 7). 
L COSTINIU — coresp.).

C.F.R. Tg. Mureș (m). » La I 
Urnele Jocuri ale echipei bucu- I 
ștene Laromet, pe foile de ar- I 
traj se găsesc două nume 
entice: AndreL Este vorba de „ 
:ela — mama și Laura — fl- I 
a, amlndouă jucătoare de bază I 
e acestei echipe fruntașe, tos

cani pioană a țării și clștigă- 
are a C.C.E., eu ani in urmă, g 
n frumos exemplu privind tra- I 
[ția sportivă in familie. • | 
fine se dispută etapa a m-a

returului, care se anunță In- _ 
resantă. cu cîteva jocuri eehl- I 
brațe.

Toma RABȘAN 1

I 
I

CLASAMENT
1. Dacia 30 22 8 75:41 51
L Chimia 30 18 12 02:50 48
I. Penicilina 30 15 15 59:54 <5
>. Calculatorul 30 14 10 65:58 44
1. Rapid 30 13 H 51:64 43
L Știința 30 8 22 38:77 38

Divizia A, etapa a 19-a

O VICTORIE CARE AR TREBUI
REPETATĂ LA... HELSINKI!
Cu șase zile Înaintea retu

rului din sferturile de finală 
ale Cupei Campionilor Euro
peni, Steaua și-a programat 
„repetiția generală*.  în vede
rea meciului de la Helsinki, cu 
Kuusysi. In pofida vremii reci, 
cam 25 000 de spectatori au 
venit la stadion să arate echi
pei noastre campioane că are 
încredere în șansa ei. Iar te
renul de joc, greu, cum cu 
siguranță va fi și în capitala 
finlandeză, șl adversarul (aglo
merat în apărare, dar șl atent 
la contraatacuri, în special 
prin Jurcă) au oferit un ca
dru bun pentru ultima verifi
care a stellștilor, care, dincolo 
de victorie, au meritul de a 
fi terminat fizic în creștere, 
element îmbucurător, dacă • a- 
vem în vedere oale trei par
tide ale bucureștenilor susți
nute în ultimele opt zile.

A fost un meci în care pri
mul adversar s-a numii tere
nul. Steaua s-a adaptat mai 
bine dedt în partida cu 
Kuusysi, folosind în prima re
priză pasa lungă șl dominin- 
du-și dar adversarul, de lău
dat pentru sportivitatea și pu
terea «a de luptă. Plteștenll 
și-au permis, chiar, în startul 
partidei, și două raiduri ofen
sive, insă D. Zamfir (min. 7), 
după oe a pătruns bine, a în- 
tirziat pasa, l-a dus pa Jurcă 
în ofsaid (semnalizat prompt de 
A. Mițaru) șl golul nu a fost 
validat. „Fază avertisment" pen
tru gazde, care urcă Imediat 
cu fundașii și reușesc să în
scrie în min. ÎS prin BELO
DEDICI, după ce Bolonl exe
cutase excelent lovitura de Ia 
colț, de pe dreapta, îar Cris
tian respinsese neinspirat în 
față. la 10 m, de unde liberoul 
bucureștean a marcat sec. Vor 
urma ratarea lui Majaru (min. 
16), centrările excelente ale Iul 
Weisenbacher (min. 13 și, mai 
ales, min. 20, când Balint a 
pierdut startul), ocazia lui B0- 
loni (min. 25). Argeșul replică 
prim două șarje ofensive, insă 
Ștefan e egoist (min. 28). tar

CLASAMENTUL LA Z)
1. STEAUA 19 15 3 1 36- 9 33
2. Sportul Stud. 19 11 5 2 43-18 283. Dinamo 19 11 4 4 30-14 26
4. Univ. Craiova 19 11 8 5 22-16 255. Petrolul 19 6 9 4 18-21 21
6. Corvinul 1» 9 2 8 47-24 20
7. „Poli" Tim. 19 9 1 9 36-32 198. F.C. Argeș 19 7 5 7 18-22 19
9. Chimia 19 8 2 9 23-22 1810. Gloria 19 7 3 9 25-25 17

11. „U« Cluj-Np. 19 7 3 9 21-23 17
12. S.C, Bacău 19 8 « 11 26-29 1613. F.C. Olt 19 5 5 9 20-28 15
14. A.S.A. 19 6 3 10 16-25 15
15. Rapid 19 6 3 10 21-32 15
16. Victoria 19 4 < 9 18-28 1417. F.C.M. Brașov 19 6 2 11 12-40 14
18. F.C, Bihor 19 1 4 12 16-40 10

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
» MIINE, LA BRAȘOV, ME

CIUL F.C.M. — „U" CLUJ-NA
POCA. Unul dintre Jocurile eta
pei a m-a a returului campio
natului Diviziei A, programata 
la 12 martie, se va disputa eu 
o săptămlnă mal devreme, șl 
anume mllne, pe Stadionul Ti
neretului din Brașov, Este vorba 
de Inttlnlrea F.CJH. Brașov — 
»U" Cluj-Napoca, care va În
cepe la ora 1< și va fl condu
să, la centru, de C. Gheorghe 
(Suceava), ajutat la linie de S. 
Necșulescu (Tlrgcvlște) șl Gh. 
Pop (Suceava). In deschidere, 
de la ora 14, va avea loc. me
ciul echipelor de speranțe.

a DUMINICA SE REIA Șl 
DIVIZIA B. După ce divizio
narele din primul campionat au 
disputat două etape din retur, 
cele 54 divizionare B se pre
zintă duminică la startul re
turului. Partidele etapei a 18-a 
vor Începe ’a ora 11. Vă re
amintim că In cele trei serii 
conduc Oțelul Galați (seria I), 
Flacăra Automecanica Morenl 
(seria a n-a) șl Jiul Petroșani 
(In seria a m-a). Returul Di
viziei C are ca dată de start 
ziua de duminică 23 martie.
• MlTNE, pe stadionul Glu- 

leștl, de la ora 15,30, Rapid va 
susține un atractiv joc amical to 
compania Selecționatei de Ju
niori U.E.FA. ’86, care se pre
gătește to vederea Importantei 
partide oficiale eu echipa Uniu
nii Sovietice, din cadrul preli
minariilor Campionatului Eu
ropean.
• O NOUA CONDUCERE 

TEHNICA LA CSM REȘIȚA. 
Așa cum ne-a comunicat Ion 
Florea, președintele secției de 
fotbal de la CSM Reșița, divi
zionara B cu același nume are 
o nouă conducere tehnică: C. 
Oțil (antrenor principal) și R. 
Nestorovici (antrenor secund).

« BRADUL V1ȘEU — C.I.L. 
SIGHET 0—1 (0—0). Unicul gol
al partidei a fost marcat de 
Strtnbei (min. 51). (I. Mlhnea-
coresp.).

STEAUA 1 (1)
F.G ARGEȘ 0

Stadion Steaua ; teren greu ;
timp reoe ; spectatori — circa 
25.000. Șuturi i 13—5 (pe poartă : 
5—1). Corners : 8—1. A marcat : 
BELODEDICI (min. 15).

STEAUA : Ducadam — Băr- 
bulescu, Bumbescu, BELODEDICI. 
WEISENBACHER — Balint (min. 
62 BALAN), STOICA, BOLONI, 
Majaru — Lăcătuș, Pițurcă (min. 
83 Radu U).

F.C. ARGEȘ 1 Cristian — Vot
ca, STANCU. PIRVU, EDUARD — 
Badea, Stefan, Ignat, Bobaru 
(mim 62 Pană) — D. zamfir (min. 

72 Stuparu), JURCĂ.
A arbitrat ta general bine N. 

Dlnescu ; la linie : A. Mițaru 
(ambii din Rm. VUcea) șl M. 
Salomir (Cluj-Napoca), ultimul 
cu greșeli.

Cartonașe galbene : P1RVU,
BUMBESCU, ȘTEFAN.

La speranțe : 3—0 (2—0).
• "™

Voieu total neinspirat (min. 30). 
Pentru ca finalul reprizei să 
găsească iarăși gazdele în atac 
(păcat de „nervozitatea*  lui 
Bumbescu!), acolo unde „pla
nul” Iul BolBni și Majaru va 
fi dejucat de Stancu (min. 40), 
iar Bdodedid (min. 41) va fi 
tras de mină în careu, însă 
arbitrul nu va sancționa faza.

Repriza secundă aparține tot 
Stelei care, deși abuzează de 
contraindicatele pase scurte, de 
căratul mingii și de driblinguri 
pe terenul din ce în ce mai 
greu — ceea oe a înlesnit mi
siunea defensivei argeșenc — 
va avea citeva ocazii foarte 
clare prin Lăcătuș (min. 53), 
Pițurcă (min. 61 și 66), Majaru 
(min. 82) sau îl va oferi lui 
Cristian prilejul să Intervină 
salutar (min. 62, „cap*  peri
culos al iul Pițurcă; min. 83, 
șut bun al lui Bălan). Piteș- 
tenii vor reuși singurul lor șut 
pe poartă în min. 73, prin 
Voieu oare, aflat la șase me
tri. a tras pe centru și nu l-a 
putut Înșela pe Ducadam. O 
„repetiție generală" pentru Hel
sinki, cu plusuri șl unele mi
nusuri, al cărui scor suporterii 
Stelei îl doresc Tepctat miercu
rea viitoare pe „Olimpicul" fin
landez.

Mircea M. IONESCU

0 La terminarea meciului Sportul Studențesc 
— F.C.M. Brașov, președintele clubului brașo
vean, Dumitru Dragomlr, aproplindu-se de cro
nicar, gindea cu glas tare: „Cam multe etacl 
goluri astăzi, chiar dacă am avut absenți*.  Dai 
amărăciunea de pe chipul brașoveanului a dis
părut ca prin farmec in momentul ta care a 
aflat rezultatele de la Slatina șl Cluj-Napoca. 
$1 Dragomir a continuat, stingherit: „Mă bucur 
șl eu de necazul altora.,. Ce să-i faci? Așa-1 la 
fotbal...*  • Un Jucător In frumoasă ascensiune 
este BurcheL de la Sportul Studențesc. Schim
barea lui la pauză s-a datorat mal mult Încer
cării antrenorilor de a menaja orgoliile oame
nilor de lot decât de a sancționa Jocul tînărului 
mijlocaș, care a depășit faza speranței. • Ini
moasa galerie a brașovenilor scanda mereu, 
recurgtad la vechiul nume al echipei, „Halde. 
Steagul t*.  Se repeta, totr-un fel, mecanismul 
sentimental al cratovenilor, care nu au renun
țat la „Hai Știința!*  • Funcționarea Hulitor 
echipei S. C. Bacău a fost remarcabilă to par
tida cu Gloria Buzău. Dinamica desfășurată de 
Întreaga echipă a dovedit nu numai resurse 
fizice, dar și pregătirea unor trasee bine con
cepute la antrenamente. Meritul celor doi har
nici șl serioși tehnicieni, D. Nicolae-Nlcușor șl 
N. VĂtafU, trebuie subliniat. • Tlsmănaru se 
Impune tot mal mult ta ansamblul băcăuan. 
Mobil, ca o tehnică destul de bună, el a Jueat 
un rol principal In obținerea victoriei. Direct, 
prin marcarea golului al doilea, de o rară 
spectaculozitate. Indirect, prin participarea la 
numeroase acțiuni ofensive. • Antrenorul Gh. 
Constantin observa, cu luciditate, la terminarea 
partidei de la Baoăti: „Am avut șl neșansa de 
a nu putea utiliza doi jucători de bază -~ pe 
ȘumuUanschl și Cramer. Dar am toată Încre
derea șt mă bazez pe argumente reale; Gloria 
va redeveni echipa bine apreciată In campionat, 
cum a fost în ultimele sezoane*.  0 Un bun 
debut la un meci de Divizia Al Așa a fost 
considerată de toți cel prezențl la meciul de la 
Tg. Mureș prestația tușierulul T. Badea (Bucu
rești). Remarcabilă promptitudinea cu care a 
arătat pozițiile de ofsaid, ca si unele Infracțiuni 
petrecute tn zona sa. • In ultima vreme, 
Marian Bleu nu mal marchează, cum ne obiș
nuise In toamna trecută. Două stat motivele: 
Joacă aoum retras, ta linia de mijloc, șl ajunge 
mal greu ta fața porții adverse. A doua cauză 
este, insă, aceea eă ratează. Chiar șl din poziții 
Ideale. Cum s-a tatîmnlat și la Tg. Mureș, ta 
min. 12. dună care unii dintre coechipieri l-au 
apostrofat ta urma fiecărei greșeli. Paroă orea 
repede s-au uitat golurile lui Bleu. 0 Unul 
dintre putinii jucători care a făcut presing ta 
meciul A.S.A — Universitatea a fost Geolgftn. 
Dovadă a bunei pregătiri efectuate ta Iarnă. A 
Deși a gresii grav la golul primit, portarul 
Varo n-a fost pus la... zid de coechipierii lui. 
Nici un cuvtnt de reproș. Corectă atitudinea 
echipei mureșene; A Meritată, dar dificilă șl 
cn arit mai fremoasă — victoria de miercuri a 
Chimiei Rm. Vil rea ta fata Corvlnulul Hune
doara. FormaHa antrenată de M. Plgitlea si L. 
Catareiu a iueat fl”<«nt, a atacat viguros și 
numai wnărnrea „vreflent organizată a oaspeți
lor a itoni nq mini să tntirzie aproape o re
priză tn*reo«ă  a Nume-osi tineri taier teii ta 
eeest rn*ri  T.n moi țdiocni cireașă si

După prima partidă cu echipa Turciei, 
i in preliminariile C. E. ,

MULTE SPERANȚE, DAR Șl UNELE 
GRIJI PENTRU JUNIORII NOȘTRI

Un avantaj de două goluri, 
dătător de speranțe pentru re
prezentativa noastră de juniori 
U.E.F.A. ’88, în perspectiva ca
lificării la turneul final al 
Camptonatului European B. 
Aceasta este concluzia de fond 
a victoriei (2—0) obținute 
miercuri de jucătorii pregătiți 
de antrenorii Constantin Til- 
vescu și Viorel Cojoearu, în 
partida tur eu echipa Turciei. 
Speranțe îndreptățite, dar și 
unele griji în vederea abordării 
meciului retur, programat 
miercuri 19 martie la Edirne.

De oe speranțe îndreptățite 7 
în primul rînd. să menționăm 
că pe ansamblu evoluția echi
pei noastre a înregistrat „cota*  
anticipată, pregătirile efectuate 
găsindu-și în mare parte co
respondentul în jocul din te
ren. Este adevărat că în prima 
repriză am sesizat o oarecare 
crispare, o scăzută participare 
la ambele faze de acțiune, un 
marcaj larg, o agresivitate spo
radică, un presing individual 
în detrimentul celui colectiv, o 
susținere slabă a jucătorului 
aflat în posesia mtngîî de că
tre cel din linia a doua, dar 
mai ales de cel doi fundași la
terali, șl o finalizare scăzută 
față de numărul situaținoe 
create. Cel mai mult a surprins 
imprecizia paselor, linia me
diană fiind în... prim-plan.

Aceste carențe au, totuși, u- 
nrie circumstanțe atenuante. 
De pildă, starea emoțională, 
tinerii noștri jucători aflîn- 
du-se la primul lor med In
ternațional oficial. Apoi, tere
nul de joc, destul de bun, dar 
care nu a fost la început un 
aliat, deoarece pînă la ora me
ciului juniorii noștri s-au pre
gătit în condițiile cunoscute, 
pe zăpadă și terenuri desfun
date. In plus, afișînd o neper- 
misă atitudine de subapreciere 
a partenerilor, jucătorii noștri 

Treschta se adaugă noua generație a hunedo- 
renilor: dacă Bejenaru e un nume mai cunos
cut în echipa slderurglștilor. In schimb Stroia 
(un excelent ^libero*  de numai... 17 ani). Badea, 
Bozga șl Chiar Bardac stat nume aproape noi 
pe firmamentul primei noastre divizii, vitali
tatea „școlii*  hunedorene de fotbal își spune cu
rtatul! • Bine s-a prezentat terenul Chimiei : 
compresat. nivelat, uscat. In excelentă „condiție 
de joc" — firește, datorită preocupării clubului, 
a odor ce au in atenție pregătirea gazonului. 
De altfel," întreg stadionul arată îngrijit. • 
Foarte mulțl spectatori „interesați" s-au aflat 
miercuri In tribunele stadionului din Rm. Vîl- 
eea. Mal tatî! Florin Cheran, „secundul" Iul 
Dinamo, care a „tras" pe peliculă tot meciul; 
apoi, un tatneg stat major al Rapidului, ta 
frunte cu președintele duhului, Daniel r.ăză- 
rescu, alături de Constantin Cernălanu, Nicolae 
Lupescu șl Teorii Codreanu; ta sflrȘlt, proas
pătul antrenor al F.C.M. Brașov, Cost:că Ștefă- 
nescu. Cu toții stat interesați de evoluția celor 
două formații: Sn etapa viitoare, Dinamo joacă 
la Rm. Vîlcea cu Chimia, iar Rapid, la Bucu
rești, cu Corvinul, In timp ce brașovenii vor 
juca, pe terenul lor, ta compania Corvinului, 
la 2 aprilie. • Constantin Oțet, antrenorul echi
pei F. C. Olt, afectat de tafrîngerea cu „Poli" 
Timișoara pe teren propriu, făoea la sfîrșlțu! 
meciului următoarea remarcă: „Inexplicabila 
pentru mine evoluția foarte slabă de astăzi, ta 
contrast cu buna comportare din meciul de Ia 
Brașov, de simbătă. Nu știu ee să mai cred!?*.
• Mica galerie timișoreană, prezentă ta tribu
nele stadionului „1 Mal" din Slatina, și-a Încu
rajat necontenit echipa favorită. Și, drept răs
plată, Jucătorii de la „Poli" i-au oferit o ne- 
eoantată victorie. • La sflrșltul meciului de la 
Slatina, dintre F. C. OH șl Politehnica Timișoara, 
la vestiarul oaspeților era un vacarm de ne- 
descris. Antrenori șl Jucători, tatr-un singur 
glas, savurau victoria. • Crișan, accidentat de 
mal multă vreme (fractură la degetul mare de 
la vestiarul oaspeților domnea o mare bucu
rie. Antrenori șl jucători, într-un singur 
fostul International n-a putut să-șl facă Jocul. 
Totuși, oele ctteva incursiuni ale Iul au mal 
dezmorțit oarecum tribunele. Era, Insă, prea 
tirzlu pentru ca să se mal poată lntîmpla ceva.
• Vasile lordache, azi antrenorul cu portarii 
Stelei, ne spunea, ieri, foarte fericit : „In 
sflrșit, am șl eu un flăcău! O să-l fac portar. 
Cu cele două fete Im! era mal greu, cu Andrei 
o să trag tare!" Ptaă atunci, fostul internațio
nal e foarte atent cu Ducadam șl Sttagaciu...
• Moleeanu, „arma secretă" a plteștenilor, a 
Început antrenamentele după ruptura de ten
don suferită ta octombrie : „Sper ca ta etapa a 
șaptea a returului să reintru ta echipă Ceea 
ce 11 doresc toți prietenii fotbalului. • „Nu în
țeleg după ee regulament au apărut tușierii Sa- 
lomir și Mițaru cu pantaloni de țrenlng ? 1*  se 
Întreba, pe bună dreptate, observatorul federal 
al partidei Steaua — F.C. Argeș, fostul arbitru 
divizionar A prof. Iile Puia. Cei doi erau sin
gurii de pe teren tatr-o ținută bătrînească !

s-au văzut în fața unei replici 
extrem de dirze, juniorii turci 
constituind o surpriză prin 
maniera de abordare a întil- 
niril: marcaj strict, susținut 
de dublaj, lansări rapide pe 
contraatac, joc de angajament, 
uneori eu intervenții peste li
mita regulamentului, intr-un 
cuvint un obstacol mult mai 
serios decît „imaginea" care 
se anticipa.

Revenită de la cabine, in 
partea a doua a meciului, e- 
chipa României a avut altă 
față, cu o mobilitate sporită, 
jocul ei creseînd în consis
tență, dovadă și cele două go
luri, care puteau fi și mai 
multe, însă marile ratări și-au 
spus cuvînțul. Din păcate, și-au 
făcut loc și cîteva abateri în 
plan disciplinar, culminind cu 
riposta lui Stanici, care i-a a- 
dus eliminarea din joc si. o 
dată cu ea, absența de la 
partida retur ; o absentă im
portantă. dacă avem în vedere 
faptul că, atît tit a jueat, ta
lentatul nostru mijlocaș ofen
siv a fost cel mai bun de pe 
teren. Iată unde duce o ieșire 
necugetată, care trebuie să 
constituie pentru Stanici o se
rioasă ternă de meditație.

Aoeastă absență amplifică 
grijile conducerii tehnice în 
vederea dificilei intilniri re
tur. Pentru că trebuie găsită 
soluția cea mai bună a înlo
cuitorului lui Stanici în rolul 
de coordonator de joc. Apoi 
însușirea altei partituri, aceea 
a jocului în deplasare, cu o- 
blectiv final menținerea avan
tajului și obținerea calificării, 
în plus, au apărut și unele 
traumatisme. Avem speranțe 
că toți jucătorii se vor afla 
în plenitudinea forțelor și vor 
evolua cu o și mai mare am
biție în meciul retur de la 
Edime. __

Adrian VASiLESCU



Săptămîna viitoare, în Australia

0 DUBLA PREMIERA
PENTRU RUGBYUL ROMÂNESC

Anul
Rugby

acesta. International 
Football Board (forul

suprem care guvernează desti
nele sportului cu balonul ovali 
își comemorează centenarul. O 
serie de competiții de amploare 
vor marca această aniversare.
Printre ele. un mare turneu 
de rugby In 7, organizat in 
Australia, la Sydney, cu care 
ocazie se va inaugura cel mal 
mare stadion de rugby din 
Noua Galie de Sud, la Con
cord. De menționat vechimea 
acestui sport la Antipozi, zia
rul „Sydney Monitor", din 25 
aprilie 1829, înserlnd cea din
ții cronică a unei partide de 
rugby disputată In Noua Galie 
de Sud.

Rugbyul românesc, in ceea 
ce-1 privește, continuă să m 
bucure de o reală considerație. 
Ne-o dovedește, din nou, acest 
înoeput de primăvară: jucăm 
cu Scoția, la București (29 
martie), una din „puterile 
mondiale" ale sportului cu 
balonul oval ; organizăm, tot 
în Capitală, tradiționalul Tur
neu F.I.R.A., echivalent cu un 
campionat continental la nive
lul juniorilor. In plus, un grup 
de 10 sportivi va reprezenta 
România la marele turneu de 
„rugby in 7“ organizat de fe
derația australiană. E vorba, 
aid, de o dublă premieră : 
prima prezență a rugbyștilor 
noștri în Australia și tot prima 
participare Ia un turneu de 
rugby în 7 !

II. Dumitraș, V. Ilcă, M. Moț, 
M. Zafiescu, A. Pongracz, R. 
Semen, FI. Opriș — înaintași, 
și V. Anton, A. Domocoș, D. 
Neaga, D. Cojocaru, Gh. Văr-

zaru, A. Pllotschi și C. Cala- 
feteanu — treisferturi (dintre 
cei care nu intră în vederea 
selecționerilor pentru meciul 
cu Scoția) s-au lansat într-o 
pasionantă cursă pentru a 
prinde un loc în „echipa de 7“. 
Antrenorul Ion Țuțuianu, în
drumătorul tehnic al echipei, 
va fi însoțit doar de 10 rug- 
byști. conform regulamentului 
competiției. El ne-a dat și cl- 
teva amănunte cu privire la 
întrecerea de la Sydney.

Vor fi prezente toate oele 16 
reprezentante ale țărilor care 
vor participa, anul viitor, la 
prima Cupă Mondială (doar 
Tonga va fi înlocuită de o 
echipă din Olanda). Echipele 
vor fi împărțite în grupe de 
dte 4 (pe bază de tragere la 
sorți), fiecare întîlnlnd, într-o 
singură zi, pe toate celelalte. 
Se va juca pe un teren de 
dimensiuni normale, după re
gulile in vigoare ale rugbyului 
în 15. Meciurile din serii (două 
reprize a 7 minute, cu un mi
nut pauză) vor califica pentru 
faza semifinalelor primele două 
clasate din fiecare grupă. Așa
dar. după cum se remarcă 
lesne, rugbyștii (3 înaintași, un 
demi și 3 atacanți) vor fi su
puși unei mari solicitări fizice, 
după cum de maximă impor
tantă vor fi calitățile lor teh
nice. Turneul australian va 
constitui pentru delegația noas
tră. totodată, un bun prilej de 
a lua contact cu numeroase 
personalități din lumea rugbyu
lui și de a se informa mai în 
detaliu asupra viitoarei Cupe 
Mondiale.

Dimitrie CALLIMACHI

DEOSEBITÂo eficienta
o performanță puțin obiș

nuită a realizat o jucătoare 
de baschet de peste Ocean, 
elevă a liceului din Ventura, 
în reprezentativa căruia evo
luează. Cu prilejul unui meci 
oficial, în care formația sa a 
reușit să înscrie 123 de punc
te apropriindu-și victoria, 
Lynne Lorenzen (cum se nu-

A
său adevărat Reginald Kenneth 

unul dintre cei buni cîntărett de 
afara muzicii, cane este pasiunea

mește respectiva jucătoare) a 
înscris exact 100 de puncte: 
43 de coșuri (de dte două 
puncte) din cele 48 de arun
cări pe care le-a realizat și 
14 puncte din lovituri libere. 
43 de coșuri din 48 de arun
cări constituie el însuși un 
sucoes deosebit, pe care nu-I 
realizează decît puțini jucători.

UNEI ECHIPE DE FOTBAL

ft

RAPIDA ASCENSIUNE
Elton John (pe numele 

Dwight) este considerat ca 
muzică pop din lume. în ____ ________ , __,___ r_____ ___
vieții sale, Elton John mai are una: fotbalul. Aoum vreun 
deceniu el a devenit președintele activ al clubului din Watford 
(un cartier mărginaș al Londrei), a cărui echipă de fotbal se 
zbătea, pe undeva, prin liga a IV-a engleză. Sub conducerea 
sa. „unsprezecele*  lui Watford a avut o ascensiune rapidă: în 
1977—78 în liga a IH-a, 1978—79 în liga a n-a, în 1981—82 a 
promovat în prima ligă, în cadrul căreia evoluează și astăzi. 
Pentru naționala engleză, Bobby Robson a selecționat pe 
doi dintre jucătorii de la Watford, atacanții Barnes și Blissett.
RECORD MONDIAL DE JUNIORI LA SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

Dacâ multe țâr! europene se 
luptă încă cu iarna, care nu-și 
cedează locul cu una cu doua, 
iată că în Cuba, datorită cli
mei, a și inoeput sezonul de 
concursuri atletice tn aer li
ber. într-un concurs la San
tiago de Cuba. Javier Soto
mayor a realizat un rezultat 
excepțional, treeînd peste șta
cheta Înălțată la 2,36 m. Re
zultatul constituie un record 
mondial de juniori, cu un 
oentirr.etru mai mult decît 
sărise, la 18 ani, vest-germa- 
nul Dietmar MSgenburg. So-

ft

ft

to mayor are 196 cm șl 76 kg. 
In 1982. cel mai bun rezultat 
al său 
1983 a 
reușit
— 2,34
sau mai mult, n-au sărit decît 
Igor Paklin (U.R.S.S.) 2,41 m 
Rudolf Povarnlțin (U.R.S.S.) 
2,40 m, Zhu Jianhua (R. P. 
Chineză) 2,39 m, Patrick Sjoe- 
berg (Suedia) 2,38 m, Carto 
Thraenhardt (R. F. Germania) 
2,37 m și Valeri Sereda 
(U.R.S.S.) î.37 m.

PESTE UN MILION DE PRACTICANTI Al LUPTELOR I
Unul dintre sporturile cele mai populare în U.R.S.S. sînt 

luptele, cu diferitele lor variante: greco-romane, libere, sambo 
etc. Potrivit documentelor oficiale, la sfîrșitul atnului trecut, 
în scriptele Federației Unionale de Lupte figurau peste un 
milion de practicanți ! Pentru organizarea mai bună a activi
tății atâtor luptători de diferite categorii valorice, există pro
punerea ca în viitor federația unională de specialitate să se 
scindeze într-una care să se ocupe numai de greco-romane și 
O alta care să albă în grijă luptele libere și sambo.

era doar de 2,00 m, în 
sări*  2,17 m, în 1984 a 
2,33 m, Iar anul trecut
m. Plnă acum, 2,36 m,

ALPINISM PE.„ TEREN ACOPERIT
Ca să nu mai fie ca plnă 

acum, un sport fără specta
tori. niște organizatori între
prinzători și-au propus să 
realizeze, tn premieră pe con
tinentul nostru, o competiție 
de alpinism. în Palatul Spor
turilor din localitate Vaulx- 
en-Velin, din apropierea Lyo- 
nului, spre sfîrsitul lunii se 
vor reuni alplniști reputați 
din Europa. Ei vor avea de 
escaladat un perete artificial

înalt de 12,50 m, lat de 22,50 
m ou tot felul de escrescem- 
fe, evident dificile. Competiția 
va consta din trei etape: o 
probă de viteză (contratimp), 
o escaladare liberă șl o „de
monstrație* 4 de sunet șl lu
mină. Se speră ca această 
competiție (nu știm încă în 
oe fel va fi alcătuit clasamen
tul întrecerii!) să se bucure 
de o bună primire din partea 
publicului.

CE PE NU-TI PLACE... N
Cunoscutul jucător de tenis Jimmy Connors, unul dintre cei £ 

mal buni jucători din ultimi! ani (în 1974 a cîștigat turneul N 
de la Wimbledon, dar și alte multe turnee), la 34 de ani cît \ 
are, a declarat că ar Intenționa să abandoneze tenisul compe- A 
tițional, Fiind întrebat ce i-ar plăcea să devină în viitor, el a 'ș 
răspuns imediat: „Mi-ar nlace să devin arbitru, dar în nici un A 
caz Ia... tenis. Nu aș putea suporta jigniri de genul celor pe 1 
care eu le adresez, uneori, arbitrilor!**.  Fără comentarii! i

Rubrică realizată de Romeo VILARA

C.C.E. LA BASCHET

MASCULIN
în cadrul turneului final al 

Cupei Campionilor Europeni la 
baschet masculin «-a desfășu
rat. miercuri, IntUnirea dintre 
Limoges (Franța) șl Cibona 
Zagreb (Iugoslavia), conține! 
pentru etapa a V-a, retur. 
Oaspeții s-au impus autoritar, 
au învins cu 108—95 șl și-au 
cîștigat dreptul de a evolua în 
finala competiției, la începutul 
lunii aprilie, la Budapesta. Re
zultatele celorlalte partida 
(Real Madrid — Jalghiris Kau
nas șl Milan — Maccabî Tel 
Aviv) nu ne-au parvenit plnă 
la închiderea ediției.

VIITORUL SPORTULUI MONDIAL 
ÎN PREOCUPĂRILE C. I. 0.

Proximul Congres olimpic, 
cel de al XII-lea, va avea loc 
în 1990, la Tokio, dar pregăti
rile pentru acest important e- 
veniment au început de pe a- 
cum. Pentru prima oară s-a 
reunit comisia special desem
nată pentru a desăvîrși prepa
rativele.

Aoeastă comisie, prezidată da 
Juan Antonio Samaranch, pre
ședintele Comitetului Interna
țional Olimpic, este formată 
din cei trei vicepreședinți (A- 
lexandru Șiperco, Ashwinl Ku
mar șl Bethold Beitz), admi
nistratorul delegat, Raymond 
Cafner, și secretarul general, 
Franțoise Zweifel — din par

tea C.I.O., Primo Nebiolo, Maro 
Hodler și Borislav Stankovici 
— din partea federațiilor in
ternaționale, Mario Vazquez 
Rana, Marian Renke și Raoul 
Moilet — din partea comitete
lor naționale olimpice, precum 
și reprezentanți ai gazdelor ja
poneze.

Prima grijă a acestei comi
sii tripartite a fost să aleagă 
tema principală a marii reu
niuni a personalităților și in- 
«tituțiilor interesate în sport. 
Astfel, tema centrală de refle
xie a viitorul Congres olimpie 
▼a fi „Viitorul sportului mon
dial".

VAIL. Pe pirlla acestei stați
uni montane din Colorado s-au 
desfășurat antrenamentele cro
nometrate pentru proba femini
nă de coborlre, programata aici, 
m cadrul Cupei Mondiale. Este 
ultima coborlre din cadrul a- 
cestel mari competiții a „sportu
lui alb". Din cauza zăpezii 
proaspete, care a căzut fără în
trerupere in tot timpul antrena
mentului, cele două favorite, el- 
vețlanca Marla Waliser și aus
triaca Katrin Gutensohn, ciștl-

gătoarea de anul trecut a aces
tei probe, au înregistrat timpi 
de... mijlocul clasamentului. In 
schimb, acomodindu-se mal bine 
acestor condiții, americanca 
Pam-Ann Fletcher a realizat 
timpul cel mal bun (1:66,36).

ZUOZ. Cea de a 18-a ediție a 
tradiționalului „maraton" pe schi
uri desfășurat la Zuoz, in can
tonul elvețian Grlsons, pe dis
tanța de 42 km, a revenit unul 
adevărat specialist tn materie, 
sportivul elvețian Konrad Hallen-

barter, cronometrat In 1.43:3*.  
care a mal cîștigat astfel de 
curse tn acest sezon. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Peter 
Zipfel (R.F.G.) la 1 s șl Orjaa 
Blomqvist (Suedia) la 4 s. Fra
tele acestuia din urmă, Ander*  
Blomqvist, reputat alergător pe 
schiuri, n-a terminat decît pe 
locul șapte, la 1 a de clștlgător. 
Cursa care a contat pentru 
Worldloppet, adică pentru Cupa 
Mondială pentru distanțe lungi, 
a adunat la start un număr im
presionant de concurențl: 111961 
Singură, această cifră vorbește 
despre marea popularitate a 
competiției; o replică, dar la 
alte proporții, a faimoasei curse 
Vasaloppet din Suedia.

NUMEROASE MECIURI INTERNAȚIONALE
a R.F. GERMANIA — BRAZI

LIA 2—0 (1—0). La Frankfurt pe 
Main, echipa Braziliei a susținut 
primul meci, în acest sezon. In 
Europa. In fața celor 53 000 de 
spectatori de pe Waldstadlon 
gazdele au obținut o victorie 
meritată, prin golurile marcate 
de Briegel (mln. 2) șl Klaus 
Allots (mln. 87). Din ambele 
formații au lipsit mal mulțl ti
tulari (brazilianul Zlco — acci
dentat, respectiv Augenthaler, 
Voller, Llttbarski). K.H. Rumme- 
nigge (Inter) și Briegel (Verona) 
au primit, totuși, asentimentul 
cluburilor lor (la insistențele lui 
Beckenbauer) ca să evolueze In 
acest joc. Iată formațiile: R.F.G.: 
Schumacher — Herget, Brehme, 
Jakobs (mln. 46, Buchwald), 
Briegel — Matthaus, Thon, Ma
gath, Rolf! — Mill (mln. 79 
Grflndel), K.H. Rummenigge 
(min. 46 Klaus Allots). BRAZI
LIA; Carlos — Oscar, Edson, 
Mozer, Did a — Falcao, casa- 
grande, Socrates, Muller (min. 
73 Marinho) — Careca, Sidney 
(min. 46 Eder). După meci, cel 
doi antrenori au făcut declarații. 
Tele Santana (Brazilia): „Pri

mul gol a fost înscris prea re
pede, fapt care a derutat, oa
recum, echipa mea. Pentru pri
mul Joc din cadrul pregătirilor 
sînt, insă, destul de mulțumit 
de prestația tinerilor Muller șl 
Dlda, dar mai puțin de cea a 
Iul Sidney. Vom mal avea timp 
să ameliorăm jocul formației". 
Franz Beckenbauer (R.F.G.). 
„Sînt foarte Încrezător In urma 
acestei victorii clare, tn fața 
unei echipe considerate printre 
cele mal bune din lume".
• MECIURI (tur) în sferturile

de finală ale C.E. de tineret 
(sub 21 de ani). La Gbteborg: 
Suedia — Italia 1—1 (0—6). Au
Înscris Larsson (mln. 80 din pe
nalty), respectiv Borgonovo 
(mln. 72). La Copenhaga: Dane
marca — Anglia 0—1 (0—0). A 
marcat Pickering (mln. 75). La 
Auxerre: Franța — Spania 1—3 
(0—1). Au Înscris Ferrer (min. 
75), respectiv Beguirlstain (mln. 
12), Andinue (mln. 54) șl Euse
bio (min. 60). Jocurile retur vor 
avea loc la 26 martie.

OTBAL 
meridiane

• IN C.E. DE JUNIORI (sub 
16 ani). La Geneva: Elveția —

Hans Peter Briegel înscrie, cu capul, primul gol in meciul R.F.
Germania — Brazilia (2—0). Balonul trece deasupra lui Edson 
și Mozer Telefoto : A.P. — AGERPRES

Portugalia 0—0. învingătoare in 
primul joc, Portugalia este ca
lificată pentru turneul final.
• JOCURI INTERNAȚIONAL® 

(amicale). La Adana: Turcia — 
Elveția I—0 (1—0). A înscris 
Yussuf (mln. 23). La Leipzig: 
B.D. Germană — Olanda 0—1 
(0—1). Golul a fost marcat de 
Van Basten (min. 13). La Halle: 
R.D. Germană (echipa olim
pică) — Olanda B 0—0. Echipa 
Coreei de Sud, aflată în turneu 
In R.F. Germania, a dispus cu 
3—1 de formația de amatori a 
localității Juelich șl a terminat 
la egalitate (0—0) cu reprezen
tativa de tineret a R.F.G.
• CAMPIONATUL AFRICII.

Meduri la Alexandria (gr. B): 
Camerun — Maroc 1—1 (0—0).
Au înscris: Milla (min. 90), res
pectiv Krimau (min. 73). Alge
ria — Zambia 0—0.
• CUPE ȘI CAMPIONATE. In

Anglia, în finala Cupei Ligii 
se vor întîlni la 23 martie Ox
ford șl Q.P. Rangers. Oxford a 
eliminat pe Aston Villa (2—1, 
2—2). In turul 6 al Cupei Angli
ei: Sheffield Wednesday — West 
Ham 2—1, Everton •— Luton (re- 
jucare) 1—0, Liverpool — Watford 
0—0 (Se va rejuca). In campionat 
(restanțe): Q.P. Rangers — Sout
hampton 0—2, Leicester — Bir
mingham 4—2. In Portugalia, 
sferturi de finală ale Cupel: 
Braga — Varzim 3—2 (d.p.), Be- 
Ienenses — Chaves 1—0 (se va 
rejuca), Benfica — Sporting 5—01, 
Coimbra — Penafiel 0—1 (d.p.). 
tn Cupa Scoției: Aberdeen — • 
F.c. Dundee 2—1 (d.p., rejuca-
re). Restanțe In campionat: Hi
bernian — St. Mirren 3—0, Mot
herwell — Dundee Utd. 2—0. 
In Spania: semifinalele Cupel 
(tur): Zaragoza — Real Madrid 
2—0, C.F. Barcelona — Athletic 
Bilbao 1—0. tn Belgia (restanță 
în campionat): Cercle Bruges — 
Beveren 1—0. In sferturile de fi
nală (tur): Beerschot — Malines
2—2 (se va rejuca). In Franța 
(meciuri restante tn campionat): 
Bastla — Bordeaux 0—2, Brest 
— Rennes 2—1.

• IN JOC AMICAL, la Haifa 1 
Maccabl — Manchester Utd I—L

CICLISM • Francesco Moser 
n-a uitat că este un maestru al 
contratimpului (el este doar re
cordmanul mondial al „orei") și 
s-a Impus în ultima etapă, a 
șasea (la San Benedetto del 
Tronto, 18.3 km) a cursei Mări
lor Tireniană — Adriatică. El 
a fost cronometrat tn 22:00, ceea 
ce Înseamnă o medie orară de 
49.909 km! A fost urmat de 
francezul Laurent Flgnon la 19 s 
și de polonezul Lech Plaseckl la 
24 s. tn clasamentul general fi
nal, victoria a revenit Italianu
lui Luciano Rabottlnl în 28.52:22, 
urmat de Moser la 1:34, Giu- 
senne Petito la 2:21 si francezul 

r Christonhe Lavalnne. tot la 2:21.
MOTO « boncursul de moto- 

cicllsm pe gheață desfășurat la 
Stockholm, probă conitnd pen
tru Campionatul Mondial, a re-

TELEX • TELEX
venit sportivului sovietic Iuri 
Ivanov cu 30 p. Pe celelalte 
locuri fruntașe s-au clasat Vla
dislav Sukov (U.R.S.3.) 27 p șl 
Erik Stenlund (Suedia) 25 p.

TENIS • Surpriză în chiar 
primul tur al turneului de la 
Milano: neo-zeelandezul Russel 
Simpson l-a liminat pe suedezul 
Henrik Sundstrom cu 4—6, 7—6, 
6—2 Alt- rezultate: Ivan Lendl — 
Juan Aguilera 6—3, 6—1, Miroslav 
Mecir — John Fitzgerald 6—2 
6—4. • în cadrul Circuitului fe
minin, la Dallas: Chris Evert- 
Lloyd — Terry Phelps 6—2. 6—0, 
Martina Navratilova — Barbara 
Potter 6—4, 6—7, 6—1 • Cupa de 
Iarnă pentru echipe de juniori 
(finala la Cremona — Italia):

Italia — R.F.G. 3—1; cădeți (fi
nala la Kamen — R.F.G.): Fran
ța — Olanda 3—2; copii (finala 
la Veldhoven — Olanda): Suedia 
— Franța 3—2; junioare (finala 
la Litvinov — Cehoslovacia): 
Cehoslovacia — Olanda 5—0; ca- 
dete (finala la Chateauroux — 
Franța): Franța — Belgia 3—2; 
copile (finala la Veldhoven) î 
Italia — Olanda 3—2.

TENIS DE MASA • Meciuri 
în Liga Europeană, super — di
vizia : la Bbbllngen, R.F.G. — 
Ungaria 2—5 (echipa vest-germa- 
nă a retrogradat în Divizia I)» 
la Valkenswaard,’ Olanda — Po
lonia 3—4.

VOLEI a Tn turneul masculin 
de la Pireu (Atena): Grecia —’ 
Ungaria 3—1 (—10, 7. 2, 4) ! !, Sue
dia — Franța 3—2 (5. —10. —17, 
13. 10).
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