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Mii de suporteri au venit ascarâ la aeroportul otopeni

in intimpmarta marii campioane, Steaua
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mat vederi ale 
televiziunii înre
gistrează momen
tul. Cupa trece 
din mină în mină, 
de la Stoica la 
Bumbescu, apoi la 
B6i;Sni, la lovan. 
Pițurcă, Belode- 
dici. Ilagi, Balint. 
Stîngaciu, Bălan, 
Lăcătuș și ceilalți.

Sînt schimbate 
primele . impresii, 
pe pămînt româ
nesc, după cuce
rirea trofeului. 
..Performanța este 
foarte marc. Și de 
data asta Steaua a 
fost mai bună, ca 
și în finala Cupei 
Cmpionilor. Am 
înfruntat o echi
pă foarte puterni
că. Dinamo Kiev, 
o echipă care a 
fost prezentată de 
presa franceză 
drept favorită a 
intîlnirii. Dar 
Steaua a fost mai

bri al conducerii Ministerului 
Apărării Naționale și Consi
liului Național pentru ■ Educa
ție Fizică și Sport îi felicită 
călduros pe artizanii străluci
tei victorii de la Monte Carlo.

Sînt prezente și soțiile ju
cătorilor și antrenorilor, copiii, 
mulți dintre cei dragi. Toți au 
ținut să fie alături de echipa 
care a adus frumoasa victorie 
de marți seara, înscriind o pa
gină de glorie în istoria fot
balului și sportului românesc.

La ieșirea din clădire, nu
meroși suporteri i-au întîmpi- 
nat cu entuziasm pe jucătorii 
de la Steaua, dînd astfel ex
presie mîndriei patriotice cu 
oare toți iubitorii sportului din 
țara noastră au primit această 
nouă și răsunătoare victorie ob
ținută de marea echipă a 
României, marca echipă a Eu
ropei.

Mircea IUDO?,AN

Prețiosul 
prezentat

trofeu cucerit ta Monte Carlo, 
de căpitanul supercampioanei 

Europei, Tudorel Stoica

Foto : torgu

momente in viață

BĂNICA

BIATLONIȘTII DESCHID SERIA 

CONCURSURILOR DE LA PREDEAL 

Șl POIANA BRAȘOV
PREDEAL. 26 (prin telefon). 

Multe emoții, generate de ca
priciile vremii (la începutul 
săptămînll la Predeal a plouat 
ca-n miez de vară, iar tempe
ratura atinsese plus 11 grade), 
multe eforturi organizatorice 
(s-au stocat uriașe cantități de 
zăpadă pentru eventualitatea 
în care pîrtiile ar fi trebuit 
„menținute" artificial) si... mul
tă șansă (în ultimele zile, in 
fine, a nins din belșug). Iată 
auspiciile sub care începe a 
11-a ediție a Spartachiadei de 
târnă a Armatelor Prietene.

Să nu uităm nici multele, 
foarte multele speranțe în re
zultate prestigioase ale repre
zentanților noștri. într-o com
panie din care nu lipsesc nu
me de primă mărime în schiul 
internațional, ca : Iacob Maitias. 
Wirth Jurgen. Ditz Maiek 
(R.D.G.). Vladimir Alikin si 
Serghei Bulighin (U.R.S.3.). 
Petr Zelinlta (Cehoslovacia) — 
toti biatloniști. Nikola Posan- 
ghelov, un nou produs al ce
lebrei familii de schiori bul
gari. Oleg Krisarnov (U.R.S.S.1

sau Jiri Cermak (Cehoslova
cia), toți de la ..alpine". Sînt 
numai cîțjva din cei 122 de 
concurent! care, la Predeal si 
Poiana Brasov îsi vor dispu
ta întîietatea la schi &>nd. 
biatlon și alpin.

Aici, totul poartă amprenta 
unei competiții de tinută. Iert 
la prînz, într-un reușit „prolog 
organizatoric", a avu» loc o 
conferință de presă iar în 
continuare, la modernul com
plex Valea Rișnoavel s-a de
rulat o splendidă festivitate de 
deschidere a întrecerii. Se aș
teaptă cu nerăbdare momentul 
primului start, cel al probei de 
biatlon 20 km. Să nădăjduim 
că reprezentant.il noștri care 
vor intra primii în competiție — 
Sorin Popa, Mihai Răduleseu, 
(mre Lestyan sau Vladimir To- 
clașcă — vor fi si primii din
tre sportivii români care ne 
vor aduce satisfacția unul loc 
meritoriu, chiar ne podium, 
deschizînd astfel... nîrtis si al
tor succese.

Sorin StrtM'gl

IN CAPITALA, MECIURI DE HOCffl
DE REALĂ ATRACTMTAÎE

Așa cum am mal anuntat. 
incepînd de astăzi si PÎnă la 
4 martie. Capitala va fi gazda 
unui important turneu de ho
chei pe gheață, inclus în 
Spartaehiada de Iarnă a Ar
matelor Prietene. Participă for
mații din U.R.S.S-, Ceho
slovacia și R. D. Germană, că
rora li se alătură formații din 
România și Bulgaria.

In această companie selectă, 
reprezentanții noștri se vor 
strădui, desigur, să aibă o 
comportare cît mai bună mai

ales că Turneul Armatelor 
Prietene va constitui o impor
tantă verificare în vederea 
Campionatului Mondial. din 
martie, de la Copenhaga.

în prima zi a întrecerii se 
vor disputa două partide : 
ROMANIA — BULGARIA (ora 
14) șl CEHOSLOVACIA — 
R. D. GERMANA (ora 17). Me
ciurile vor fi precedate de fes
tivitatea de deschidere a tur
neului (ora 13). Toate jocurile 
se vor disputa la patinoarul 
„23 August".

O;pâ tiHiiRtic evoluții ale selecționam divizionare de hochei

Există 
care cu greu pot fi uitate. Și 
unul dintre acestea a fost cel 
de aseară, de la aeroportul 
Otopeni, unde mii de iubitori 
ai fotbalului, de susținători ai 
campioanei României, Stea
ua București, au ținut să fie 
prezenți — ca și în mai 1986 
— la sosirea marii noastre e- 
cliipe, care 
reșți cea de 
continentală 
Campionilor 
PERCUPA.

La Ora 
TAROM oprește în fața clădi
rii aeroportului. In ușa avio
nului, căpitanul echipei, Tudo- 
rel Stoica, apare primul, cu 
strălucitorul trofeu în mîini. 
Zeci de blitz-uri ale fotore
porterilor fulgeră, camerele de

a adus la Bucu- 
a doua mare cupă

— după cupa 
Europei —. SU-

19.30 aeronava

puternică. Acum 
nc pare și mai 
rău că nu am reu
șit un rezultat bun 
și la Tokio, în fi
nala interconti
nentală". ne spu

ne T. Stoica. De aceeași 
părere este și Bălani: „Succe
sul este extrem de mare : am 
învins echipa care era socoti
tă drept cea mai bună a Eu
ropei, și poate chiar din lume. 
Disciplina noastră tactică a 
fost exemplară. Acum, echipa 
noastră are maturitatea nece
sară marilor jocuri cu miză". 
Ducadam, marele portar al 
Stelei, prezent și el la me
ciul de Ia Monte Carlo. bucu
ros de victorie, ca și de com
portarea lui Stîngaciu, adau
gă : „Steaua a dovedit, dacă 
mai era cazul, că este cea mai 
bună echipă a Europei !“ 
Scurt și cuprinzător.

întreaga delegație a clubului 
Steaua este apoi primită in
tr-unui dip saloanele de onoa
re ale aeroportului, unde mem-

PENTRU A ABSOLVI EXAMENUL „MONDIALELOR",

ECHIPA NOASTRĂ TREBUIE SĂ JOACE MAI BINE I
Meciurile susținute de Selec

ționata divizionară în compa
nia puternicei formații sovie
tice S.K.A. M.B.O. Kalinin au 
constituit o importantă verifi
care a stadiului de pregătire 
a hocheiștilor noștri în vede
rea competiției de vîrf care 
ii așteaptă peste mai puțin de 
o lună : Campionatul Mondial 
al formațiilor din grupa va
lorică C, de la Copenhaga. 
Competiție importantă, formația 
clasată pe locul 
parte ech’pele 
din Iugoslavia, 
garia, Ungaria, 
nă. Belgia și

țării gazdă) nu numai că va 
promova în grupa B. obiectiv 
și al reprezentativei noastre, dar 
va susține un meci de baraj 
(11 și 12 aprilie, in Elveția) 
cu echipa clasată pe locul al 
IV-lea în grupa B, cîșt'gătoa- 
rea urmînd să participe la 
turneul olimpic de hochei din 
1983, de la Calgary (Canada).

Iată, așadar, mobilurile care 
îi conduc pe hbeheiștii noștri 
(din lotul lărgit fac parte 27 
de jucători) în asimilarea unei 
pregătiri cît mai bune Iar 
cele patru partide de săptă-

T. ALEXANDRU

Pe agenda actualității, plenarele organizațiilor sportive

OLT: NUMAI O SELECȚIE EFICIENTA POATE
PROPULSA VALORI

I (vor mai lua 
reprezentative 
Japonia. Bul- 

R.P.D. Coreea- 
roprezentativa

(Continuare in oaa

Chiar dacă reușitele în performanță pe anul 
1986 ale județului Olt exprimate, de pildă, 
printr-un număr de 22 de sportivi prezenți in 
loturile reprezentative, care au obținut 10 meda
lii în competiții internaționale și 30 în întreceri 
de nivel republican, totodată . ’ ‘ 22 2
sportivi clasați între primii 6 pe țară la diverse 
concursuri constituie — cum ținea să se subli
nieze la plenara C.J.E.F.S. — un bilanț fără 
precedent, opinia majorității participanților la 
lucrări a fost aceea că disponibilitățile reale 
(umane, materiale, precum și fondul de cadre 
tehnice) sînt indubitabil superioare celor men
ționate, în măsură să situeze și în sport acest 
județ printre fruntașele pe tară. Realizarea unor 
rezultate la înalți parametri competiționali este 
condiționată, într-o apreciabilă măsură, nu nu
mai de rigurozitatea muncii de instruire șl edu
cație, ci și de existența unui proces primar, cum 
este cel de selecție, de modul cum este înțeleasă 
și mai ales rezolvată această problemă-cheie.

Or, realitatea atestă ne-au demonstrat-o fap
tele, că m’șcarea sportivă din județul Olt n-a 
găsit întotdeauna căile cele mai directe pentru 
împlinirea unui asemenea deziderat de referin
ță. C.J.E.F.S. și Inspectoratul școlar, celelalte 
organe cu atribuții în domeniul sportului s-au 

bit adesea de atitudinea rigidă a unor cadre

prin cei 84 de

ÎN PERFORMANTĂ u
didactice de specialitate care n-au acordat im
portanța cuvenită selecției, au neglijat-o delibe
rat sau chiar au ignorat-o. Statisticile (prezen
tate la plenară) arată limpede: din cile aorcape 
250 de instituții de învățămînt ale județului, 
doar 67 (circa 25 la sută) au răspuns inițiative
lor sau acțiunTar din acest domeniu. Un fapt 
cu totul de neînțeles : chiar In unități de per
formanță, pînă și unii antrenori (principalii in
teresați să-și completeze loturile echipelor și 
secțiilor cu sportivi de perspectivă) s-au arătat 
indiferenți față de această latură a activității 
lor, selecția fiind prezentă doar la nivelul unor 
orașe — dar și acolo sporadic, cu eficiență re
dusă, o excepție poate fl considerat Caracalul 
— și inexistentă în celelalte așezări din județ.

Consecințele nedorite ale acestei stări de fapt : 
județul Olt are prea puține valori de prim-nlan, 
în atletism doar Denisa Zăvelcă (si promisiuni 
de ajirmare din partea Mihaclef Ciu, Măriei 
Citiră, Adelei Dumitru), la lupte greco-romane. 
C. Soare și M. Ivan (iar în rezervă. în perspec
tivă. I. Mirea), iar la box, Constantin Ion. E 
drept că raportul prezentat la plenară a cu- 

careprins și alte nume de sportivi cunoscud.

Tiberiu STAMA

(Continuare In pap 2-3)

Tureanu (In stingă imaginii), pe post de înaintaș, ișt dispută 
pucul cu fundașul Harlamov (S.K.A, M.B.O. Kalinin)

Foto : Aurel D. NEAGU

Box, la Timișoara și lași

„TURNEUL PRIMĂVERII le
» Înaintea einaleu)!?

rarticipanții la maratonul pu
gilistic, prilejuit de Turneul 
Primăverii, care au mai râma» 
în cursă, au intrat, cum se 
spune, în linie dreaptă Azi ei 
au o binemeritată zi de odih
nă. după care vor urma fi
nalele. Iată alte amănunte de 
la ultimele întreceri.

TIMIȘOARA. 26 (prin tele
fon). In 
tnăveril, 
localitate 
greutate

cearnă tot mai sever netinind 
seama, cum vom vedea nici 
chiar de... titlul de 
Astfel, intr-un meci 
cată tinută. spectaculară
pionul categoriei pană
Panaite (BC Galati) a trebuit 
să se recunoască învins in fata 
tinărului si talentatului Daniel

-ambion. 
de ridi

cam* 
Ionel

cadrul Turneului Pri
ce se desfășoară în 

la 6 categorii 
sita a început

Paul IOVAN
de 
să (Continuare in nao 2-3)

reprezentant.il


ACTIVITATEA SPORTIVA
termal eficient leaata de producție

Rubrică rezervată acțiuni
lor desfășurate în întreprin

deri și instituții

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAA
• ATLETISM ---------------- • PATINAJ ARTISTIC -----------

iN JUDEȚUL CARAS 
r
• I) căutăm, ia Reșița, ce 

Aurel Mitrea oresedintele a- 
sociaiici sportive Siderurgistul 
(a Combinatului Siderurgic Re
șița). La sediul „sportului" — 
nit la locul său de muncă — 
(ește maistru principal Ia sec
ția energetică) Ni se răspunde: 
„faicrează in celălalt schimb. 
Încercat» la stadion. Credem 
că-i Bt-acofo"

Intr-adevăr ii găsim la Com
plexul sportiv Minda — unul 
dintre cele mai frumoase din 
judelui Caras Severin si din 
tară. Dar nu oricum ci ajutat 
de oamenii muncii din combi
nat care — ne-am dat seama 
— trebăluiesc De el acum, din 
vreme pentru ca în primăva
ră să fie cit mai primitor si 
frumos. Ne snune A. Mitrea : 
„Mai tot timpul liber s-a 
muncit ne aici. Chiar eind a 
fost si ger. Am făcut noi a- 
menaiâri reparații Ia băi. Ia 
popieărie modificări in ves
tiare. am lucrat la «toa
leta- terenurilor.. Sînt a- 
tîtea de făcut în prag 
de primăvară. Ne-am apucat 
chiar să săpăm fundația unui 
viitor bazin de înot". Am stat 
dn vorbă mult eu cel care se 
mîndreste. ne drept, cu 22 de 
ani de activitate în combinat 
ai 15 în activitatea sportivă

SEVERIN - PREGĂTIRI
Așa am aflat că in ultimeli- 
trei luni la A. S. Siderurgistul 
s-au organizat două competi
ții aniversare dotate cu cupe, 
la handbal tenis de masă, sah 
si popice — fiecare cu circa 
500 de participant!, că sint în 
toi oreeâtirile unor campioa- 
nate de casă ce se vor des 
făsura — ca in fiecare an — 
oe formații de lucru ateliere 
sectoare secții — cu finale pe 
combinat.

Interesante ni s-au părut ac
țiunile sportive si de agre
ment din cursul acestei ierni 
Aproape săptăminal. oamenii 
muncii din combinat împreu
nă cu familiile lor au urcat 
la Complexul Crivaia, de la 
poalele Muntelui Semenic. Ie
șiri (cu săniuțe si schiuri). în 
aer liber într-o frumoasă zonă 
montană a iudețului evident 
reușite și apreciate. Da, pe 
bună dreptate A. S. Siderur- 
gistul Reșița merită aceste 
rinduri de laudă.

• Președintele C.J.E.F.S. Ca
ras Severin. G. Tănasă. ne în
deamnă să scriem si despre 
spiritul gospodăresc despre 
griia pentru baza materială a 
celor de la C.S.M. Caransebeș, 
de pe lingă întreprinderea de 
Mașini din localitate. In pre
zent. asociația, cu sprijinul în
treprinderii. al oamenilor mun-

PENTRU... PRIMĂVARA
cii de aici (tineri și adulti). 
finalizează lucrările la un fru
mos complex de agrement a- 
menaiat lingă stadion, mai pre
cis in cartierul Teius. Avansa
te sînt lucrările la o sală de 
sport proprie totul realizîn- 
du-se din fondurile asociației 
sportive si cu sprijinul tuturor 
iubitorilor de sport din între
prindere.

• Vești interesante si de la 
A. S. Confecția Reșița, de pe 
lingă întreprinderea de Con
fecții. O reușită competiție de 
sah si tenis de masă. în a- 
ceastă iarnă, precum si fina
lizarea unui teren de handbal 
(pasiune a femeilor de aici. O 
dovadă : promovarea echipei 
proprii în campionatul jude
țean). Apoi, reorganizarea — 
mai ales — a activității de 
gimnastică la locul de muncă. 
Ușoara slăbire a... ritmului a- 
cesteia. a fost acum înlătura
tă. Asociația, conducerea în
treprinderii. C.J.E.F.S. Caras 
Severin, prin pregătirea unor 
instructori, prin consultații da
te de medici, au revitalizat în
treaga activitate, iar acum mul
te femei (este specificul între
prinderii) tac din nou gimnas
tică la locul de muncă.

Grupaj realizat de
Modesto FERRARINI

NUMAI 0 SELECȚIE
(Urmare din pag. 1)

EFICIENTA POATE PROPULSA VALORI

au atins consacrarea, plecînd 
din acest județ (atleta Mariana 
Stănescu. proaspăta campioană 
republicană de cros) sau au 
avut cîndva o prezență între 
reprezentanții de frunte aj Ol
tului (Maria Aiboiu și Cristian 
Tiugan la tenis de masă).

Poate fi luat în considerație 
și faptul că unele echipe acti
vează cu bune rezultate In 
competițiile republicane — 
Aluminiu Slatina pe locul 3 în 
Divizia A la lupte greco-ro- 
mane. la fel ca și F.C. Olt la 
fotbal Meritoriu este și primul 
loc al Sportului Muncitoresc 
Caracal în Divizia C. De ase
menea. este promițătoare par
ticiparea echipei C.S.Ș. — 
I-P-C. Slatina în Divizia A de 
tenis de masă, grupa a Il-a 
valorică. în fine, îmbucurător 
apare înființarea unei secții de 
canotaj la Slatina. existînd 
condiții naturale de propășire 
a acestei discipline olimpice.

Ne oprim aici. Pentru că ce
lelalte ramuri de sport sini

incă departe de împlinirile aș
teptate. Rugbyul, spre exemplu, 
nu reușește — nici după aproa
pe un sfert de veac de existen
ță la I.O.B. Balș — să facă un 
pas spre Divizia A, cum se 
întîmplă și cu handbalul fe
minin. ce-i drept, sport mai 
tlnăr în județ, care a și pro
movat cîteva elemente, de la 
C.S.Ș. Caracal, în lotul națio
nal, acum aflat la porțile di
viziei secunde. Contradictoriu 
apare. în planul performanței, 
boxul, care deține în județ o 
situație unică, cum se sublinia 
în plenară ; antrenori doar cu 
1—3 sportivi ! ?

Pentru a putea fi îndeplinite 
obiectivele din acest cincinal 
în domeniul sportului de per
formanță este necesar — cum 
s-a apreciat în plenară — ca 
munca antrenorilor să demareze 
începînd cu o judicioasă selec
ție. Toate neajunsurile din via
ța secțiilor își au sorgintea în 
ineficienta acestui proces, care 
se desfășoară pe spații geogra
fice restrînse și nu are întot
deauna un temei metodic, știin
țific. în același timp este ne

cesar ca elementele care sînt 
descoperite și modelate să fie 
dirijate către acele secții și 
cluburi care dispun de condiții 
optime de pregătire : atletismul, 
canotajul și judo la C.S.Ș. Sla
tina, boxul la Vagonul Caracal, 
fotbalul la F.C. Olt, handbalul 
feminin la C.S.Ș. Caracal, cel 
masculin la I.O.B. Balș, luptele 
greco-romane la Aluminiu Sla
tina, voleiul și tenisul de ma
să la C.S.Ș.-I.P.C. Slatina etc.

Angajarea intr-un efort co
mun, susținut, dinamic, a tu
turor forțelor tehnice ale ju
dețului — lingă antrenori, ne
mijlocit trebuie să fie toți cei 
aproape 250 de profesori de 
educație fizică — folosirea unei 
baze materiale în permanentă 
creștere, asigurarea unui cadru 
științific procesului de educație 
și instruire, iată premisele care 
pot as;gura mișcării sportive 
din acest județ calea spre multi
ple împliniri, net superioare ce
lor prezente, spre satisfacția tot 
mai numeroșilor simpatizanti si 
suporteri ai sportului și spre 
folosul sportului românesc, 
care simte permanent nevoia 
de valori autentice.

Da sfirșitul acestei săptăminl, 
simbătă și duminică. Sala de atle
tism din Bacău va găzdui Campio
natele Republicane de juniori I 
pe teren acoperit, trecere in re
vistă a acestui principal eșalon 
al speranțelor, acum, la începutul 
sezonului a) cărui punct de in
teres major îl constituie Campio
natele Europene 1987 ale juniori
lor, de la Birmingham.

In cele trei reuniuni — sîmbă- 
tă dimineața, de la ora 9 și după- 
amlaza. de la 13,30, duminică di
mineața, de la ora 9 — vor fi
gura în program probe de sprint 
și garduri (60 m), semifond și 
fond (serii contratimp), sărituri 
și aruncări, pentru fete și băieți.

• Cei trei atleți români care 
au participat la Campionatele 
Europene de sală la Lievin. In 
Franța, au avut o comportare 
modestă. Astfel, cu 2:06,86 Ma
ria Pîntea a fost a șasea la 
800 m. in serie, iar Liviu Giur- 
gian. n-a trecut nici el de se
rii. unde a alergat 60 mg In 
7,83. Eugen Popescu a ocupat 
locul opt la înălțime cu 2,24 m.
• In sala „23 August1* a avut 

loc etapa pe Capitală a Cam
pionatului National al juniori
lor II. Rezultate : fete i 50 m i 
Caria Popa (CSȘ C-ta) 6,3: 50 
mg : Rodica Petrescu (CSS 4 
Buc.) 7,5 : lungime : Cristina 
Diaconu (CSS 1 C-ta) 6,77 m ; 
înălțime : Gabriela Pojar (Lîc. 
37) 1,60 m ; greutate : El. Vlă- 
descu (CSȘ 3 Steaua) 11,35 m t 
băieți : 50 m : C. Vlad (Petrol. 
Ploiești) 6,0 : 50 mg : M. Ra
fael (CSS 190) 7,3 ; lungime : 
T. Bogdan (CSS 5 Buc.) 6,80 : 
triplu : Gh. Blădut (CSS 2 
C-ta) 13.94 m : înălțime : M. 
Stoica (Otelul Călărași) 1.84 m; 
prăjină : Ad. Popovici (Rapid) 
4 00 m : greutate : S. Stănescu 
(Met. Buc.) 13.76 m. (Nîcolae 
D. NICOT.AE. eoresp.).

• POLO--------------------
ORADEA, 26 (prin telefon). Pri

mul turneu al anului în Divizia 
A de polo a început cu o reuni
une în care echipele favorite 
s-au impus, dar nu fără unele 
emoții. Astfel, partida inaugurală 
a opus formațiile CRIȘUL ORA
DEA și VOINȚA CLUJ-NAPOCA, 
in care începutul a aparținut 
spre surprinderea generală, oas
peților, pe tabelă apărînd în min. 
4 rezultatul de 0—2 ! Localnicii 
au egalat prin Garofeanu, antre- 
norul-jucător, apoi au preluat 
conducerea. Scorul a mai fost 
8trîns în două rinduri, în rest 
orădenii asigurîndu-și victoria în 
momentele în care au insistat (el 
au condus cu 12—6 în min. 20). 
Crișul a eîștigat cu 16—10 (4—2. 
2—3, 6—2. 4—3). Golurile au fost 
marcate de Gordan 8, Garofeanu 
4, Fejer 2 Pantea, Kiss (C), Col- 
ceriu 5 Mujnal 2, Pop, SebUk, 
Marc. Arbitri : B. Bă jenam — A. 
Gere.

în cel de-al doilea joc, DINA
MO a obținut o nouă victorie In 
actuala ediție Intrednd cu sco
rul de 9—5 (1—2, 1—0, 4—1, 3— 2) 
pe STEAUA. Și în acest med 
însă, începutul a aparținut echi
pei cu șansa a doua : Steaua era 
în avantaj de două goluri (mar
cate de Stemate și Geantă) in

Pentru a doua oară In acest 
sezon, patinoarul acoperit din 
Miercurea Ciuc va găzdui un con
curs de patinaj artistic. De data 
aceasta, este vorba de Campio
natul Național al juniorilor, care 
se va desfășura vineri, simbătă 
și duminică. La băieți, prima 
șansă o au Cornel Gheorghe și 
Marian Prisăcaru la juniori I, res
pectiv Zsolt Kerekes șl Luis Tai
fas la juniori n. In timp ce la 
junioare I „bătălia" se va da, pro
babil, In principal, intre Codruța 
Moiseanu șl Grety Marton. Con
cursul junioarelor II va oferi, 
sîntem siguri, cea mai aprigă 
dispută. Cînd afirmăm acest lucru
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• PATINAJ VITEZA ---------------
Patinoarul artificial din Suceava 

a găzduit timp de două zile fi
nalele Cupei U.T.C. la patinaj 
viteză, competiție desfășurată sub 
egida Daciadei, rezervată copiilor 
de 14—15 ani. Remarcînd buna

• JUDO ---------------------
Ediția din acest an a Cam

pionatului republican de judo 
al echipelor de tineret va fi 
inaugurată simbătă, cînd sînt 
programate întreceri ce vor fi 
găzduite în trei localități: la 
Bîrlad se vor întîlni forma
țiile Rapid Sinteza Oradea, 
C.S.M. Borzești, Unirea Iași. 
Dinamo Brașov, Viitorul C.F.R. 
Bistrița, C.S.Ș. 2 Constanța 
Carpați Mîrșa și Rulmentul 
Bîrlad ; Tîrgovlște : Indepen
dența Sibiu, A.S.A. Tg. Mureș, 
Minerul Lupeni, Constructorul 
Miercurea Ciuc, Oțelul Pio
nierul Galați, Nitramonia Fă
găraș, Metalul Aiud și Oțelul 
Tîrgoviște ; Pitești : T.C.I.
Oradea, Rapid București, C.S.Ș. 
Pionierul Cluj-Napoca, C.S.Ș. 
Deva, Constructorul Alba Iu- 
lia, C.S.Ș. Oradea. Vagonul 
Arad si Viitorul Pitești.
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BASCHET. TRAGIND ÎNVĂȚĂMINTE 
I după desfășurarea turneelor finale ale

< competițiilor republicane de anul trecui
(cînd toate echipele gazdă și-au îndeplinit 

I obiectivele), federația a hotărît ca de acum
i înainte competițiile respective să aibă loc
I pe terenuri neutre, începutul fiind făcut

cu prilejul Diviziei masculine A. Apreciem 
I inițiativa (care se bucură și de prețuirea

antrenorilor șl jucătorilor) și sperăm că 
ea va fi folosită de organizatori în scopul 
unei cît mai reușite popularizări a spor- 

I tului cu mingea la coș. (D. ST.) a MULTE 
ACTE de INDISCIPLINA în reuniunea de 
simbătă. din sala Floreasca. Antrenorilor 

I Nîcolae Pîrșu (Steaua) și Constantin Di.
nescu (Politehnica București-fete) li s-au 
ridicat carnetele, iar jucătorii Costel Cer 
nat (Steaua), Valentin Pogonaru, Gheorgu* 

IMădirjac și Constantin loan (I.C.E.Dj au 
fost sancționați cu fault tehnic, toți făcîn- 
du-se vi novați de vehemente și repetate 
proteste adresate arbitrilor. Să fie arbitri 

I chiar atît de nepricepuți, ori mai degrabă
respectivii antrenori și jucători încearcă 
să-și ascundă, în felul acesta, propriile 
deficiențe în pregătire ? • UN AȘA-ZIS 

I simpatizant al echipei Steaua s-a comnor-
tat ca un huligan la sfîrșitui medului 
pierdut de această formație în fața Rapi- 

Idului. în mod regretabil, respectivul nu a 
fost legitimat și nici nu a fost luată vreo 
măsură Împotriva lui, așa cum s-ar fi 
cuvenit, pentru a se stăvili în felul acesta 

I poluarea sălilor de sport de către indivizi
ț certați cu etica elementară. (N.a.).

ÎNOT, de 23 DE ORI apare numele Ro- 
I mâniei In listele finale cu „topurile" euro

pene ale anului trecut, sosite recent la fe
derație. O prezență care putea fi șl mai 

I substanțială, dacă statisticienii ar fi în
scris și rezultatele de vîrf la 50 m liber 
probă care insă debutează in programul 
„europenelor” abia în vară. Cea mai rapi- 

> dă Înotătoare a lumii, Tamara Costache,

este, și așa, bine plasată, la 100 m liber 
ocupind poziția a treia, cu 55,40. în frun
tea acestor ierarhii și încă in două probe
— cele de mixt — se află Noemi Lung, cu 
2:15,27 pe 200 m (a doua. K. otto, 2:15.56) 
și 4:40.50 (performanța următoare, 1:42,94. 
a aparținut tot unei sportive din R.D. Ger
mană, K. Nord). Pe lingă cele două mari, 
sportive — ambele mai apărînd la 200 li
ber, Noemi și la 400 sau 800 liber —. în 
topuri sînt prezente Anca Pătrășcoiu (a 
treia, între altele, la 200 spate), Stela Pura
— poziții de frunte la liber, dar si la 200 
fluture. Carmen Bunacl», Eniko Pa'cncsar, 
Luminița Dobrescu, Andreea Sighiarto. 
Doar în probele de bras nu avem nici un 
rezultat competitiv la fete, in vreme ce 
la băieți, dacă-1 exceptăm pe lonuț Mu. 
jat, bine creditat la 50 liber. Robert Pinter 
(la‘ 200 fluture) face o figură singulară. 
Ceea ce, fără îndoială, nu poate bucura, 
tndemnind — e timpul! — la reflecți) se
rioase pe această țemă. « CHIAR IERI 
ne-a parvenit și tabelul performanțelor 
reușite, in lume, din iulie '86 în bazine de 
25 m. Ei bine, in nu mai puțin de cinci 
probe româncele se află pe pozițiile de 
onoare » La 50 și 100 liber — Costache, la 
200 și 400 mixt — Lung, la 200 fluture — 
Pura. Ca să nu mai vorb:m de al’e pre
zențe chiar pe ..podiumurile" acestor 'erar- 
tiit (Lung la 200 și 400 liber. Pura la 200 
♦00. 800 m) sau de prezentele Luminile! 
Dobrescu și Adreei Siglvarto... (G.R.).

POPICE. In PRIMA ETAPA a retu
rului campionatului Diviziei A s-au înre
gistrat mai multe surprize la partida de 
la Brașov, dintre Rulmentul și Gloria 
București. Prima — Infrîngerea pentru 
prima oară in acest campionat a forma
ției hucureștene, care conduoe detașat in 
clasamentul seriei respective; a doua, 
slaba evoluție a jucătorului nr 1 al Glo
riei. Alexandru Cătincanu. dublu campion

național (individual și perechi). Fostul 
component al echipei naționale a pierdut 
nu — cum era de așteptat — in fața lui 
Iosif Tismănar, omul nr. 1 al brașovenilor, 
actualul campion mondial la perechi, 
ci la unul dintre juniorii Rulmentului, 
Zoltan Csuros, care nu s-a lăsat impre
sionat de faima adversarului său, ei, dim
potrivă, a jucat foarte degajat șl cu multă 
precizie, obțlnind un plus de 21 de „bețe" 
(872—851). De altfel, juniorul brașovean 
evoluează în general mulțumitor Ia meciu
rile de campionat, el avînd in jocurile de 
acasă rezultate bune — 849, 848, în depla
sare 801, 812, pentru ca în jocul direct eu 
Cătineanu să se mobilizeze exemplar, spre 
lauda lui. (T.R.).

RUGBY. PENTRU .serioase abateri de ia 
disciplină la recenta acțiune a lotului re
prezentativ, jucătorii Gh. Caragea (Dinamo) 
și Al. Rădulescu (Steaua) au fost suspen
dați din activitatea competițională, de că
tre Biroul federal, pe timp de 3 luni

SĂRITURI in apa. FOLOSIND PRILE
JUL oferit de desfășurarea Cupei F.R. Na- 
tație, Comisia Centrala de competiții șl 
arbitri (președinte: Marius Opriș) a orga
nizat un scurt curs de informare și testa
re a arbitrilor din țară. A fost o inițiati
vă bună, pe care o dorim completată prin 
traducerea și editarea cit mai grabnică a 
Regulamentului concursurilor de sărituri. 
• TĂCUTĂ ȘI MODESTA, în același tlmj 
exemplar de harnică Viorica tlicș este pe 
cale de a împlini două decenii de cînd se 
ocupă cu deplină competentă de secreta
riatul competițiilor de sărituri. A venit in 
acest sport cînd era elevă în clasa a 
VIU-a de liceu, iar acum este o apreciată 
arhitectă. Iată o pildă de realizare profe
sională, in același timp de manifestare 
concretă a pasiunii pentru disciplina spor
tivă iubită. • ANTRENORUL Dumitru Po- 
poaie, de la CSȘ Sibiu, ne-a declarat că 
însușirea de către eleva sa. Elisabeta Ko
patz, a unui salt cu coeficient maxim de 
dificultate (3,3) s-a datorat im mare măsu
ră utilizării instalației de apă moale" a- 
menajată, anul trecut, în Bazinul Olimpia 
din Sibiu. Nădăjduim că succesul respectiv 
nu va fi singular. (D.St.).

min. 3. A redus handicapul Moi- 
ceanu, pentru ca egalarea să se 
producă in min. 13, prin Ș. Po
pescu, după ce steliștii rataseră 
cîteva bune ocazii. Dinamoviștii 
,1-au valorificat in cele din ur
mă superioritatea tactică, de an
samblu. Au marcat : Hagiu 2. 
Răducanu 2, Ardelean, Zabaria, 
Moiceanu, Ș. Popescu și... Bala
nov (care a vrut să trimită la 
propriu) portar, Gh. Popescu, dar 
acesta n-a schițat nici un gest — 
deci autogol) pentru Dinamo, res
pectiv Ragea, Vamoș, Geantă, 
Stemate, Balanov. Au condus R. 
Timoc — A. Czegenyi.

Vineri, ora 10 : Steaua — Voin
ța, Dinamo — Rapid ; ora 16 : 
Rapid — Voința, Crișul — Steaua.

Iile GHIȘA, eoresp.

e VOLEI ---------------------

In sala „Unirea" din Suceava a 
început cel de-al 5-lea turneu al 
Campionatului masculin de volei 

—grupa a doua valorică. In pri
ma zi eehipa din Tulcea a pro
dus o surpriză dătătoare de spe
ranțe intr-o eventuală salvare de 
la retrogradare. Amănunte :

C.S.M. DELTA TULCEA — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 3—2 (13, 
—J, —3, 11, 10). o Intîlnire foarte 
disputată, care a durat HO minute 
de joc efectiv. Victoria tulcenilor 
s-a datorat faptului că aceștia au 
greșit mal puțin In ultimele două 
seturi. S-au remarcat : Stanciu și 
Zadancu de ’.a învingători, Sîn- 
georzan de la învinși. Au arbi
trat V. Ranghel și FI. Scorțaru.

RELONUL SAVINEȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—0 (13, 12, 14). 
Liderul grupei a eîștigat un joc 
extrem de echilibrat în fiecare 
set. Brașovenii au resimțit însă 
absența a doi jucători de bază 
(Ferariu și Pustiu). Cei mai buni: 
Rădulescu și Duruș (R), sterea 
(T). Arbițri : E. Ududee - M. 
loanovicl

C.S.M.U. SUCEAVA — RAPID 
BUCUREȘTI 3—0 (2, 11, 3). Rar 
ne-a fost dat să vedem o aseme
nea partidă. Primul set a durat 
doar 6 minute, iar întreg meciul... 
36 de minute (1). Evoluția suce
venilor a fost bună. în timp ce 
a adversarilor lor sub orice cri
tică Din echipa suceveană s-au 
remarcat Mărginean și Mîndru. 
Arbitri : M. Constantlnescu — C. 
Butoi.
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AD'IINIMRUIA Of STAI LOTO PRO
• Tragere* Loto obișnuită de 

astăzi, vineri 27 februarie, are 
ioc in sșla clubului din str. 
Doamnei nr. 2. din București, în
cepînd de la ora 15,50. Tragerea 
ea fi transmisă la radio, pe pro
gramul 1. la ora 16,13. Numerele 
extrase vor fi retransmise în ă- 
ceeași zi la ora 23. pe progra
mul II precum și mîine, sîmbă- 
tâ, la ora 8 55, tot pe programul 
I. După efectuarea operațiunilor 
de tragere va rula un film artis
tic. Accesul în sală este liber.
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• Încă DOUA ZILE pînă la 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI, de du
minică 1 martie, care se constl- 
tujp într-un eveniment de im-
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„La 25 de ani voi fi cam
pion mondial 1“ Așa a promis 
presei Nigel Short, noul as al 
șahului britanic, aflat in vă
dită ascensiune. Deocamdată, 
cu 7 ani înaintea termenului 
propus, el mai are exact șapte 
trepte de urcat în clasamen
tul „Elo" internațional, pină 
a deveni șalangerul lui Garri 
Kasparov. Actualul deținător 
al titlului a fost mai grăbit, 
cucerindu-l la 22 de ani I

Oricum, Short este unui din 
marii maeștri despre care se 
vorbește mult in șan. Ultimul 
Bău succes, locul întîi în tur
neul de la Wijk aan Zee (O- 
landa), care marchează prin 
tradiție începutul de an șa- 
hist competițional. Au fost 
in urma sa, printre alții, nu
me cunoscute ca Liubojevici, 
Hiibner, “ * 
Exemplul 
noastră trecută este „ 
din partida Short — Sosonko, 
disputată cu acest prilej. In 
poziția respectivă (alb — Rg3, 
Tdl, el, Ng6, Cc5, Pal, b3, c2, 
c5, g4, h5 ; negru — Re7, Tas. 
f4, Nc8, Cd8, PaS, cS, d7, eS, g5, 
h6), marele maestru englez are 
albele șl joacă foarte exact 
specuiind avantajul său evi
dent de poziție : 1. Te3 Tb8 2. 
Ted3 Tbb4 (ambii jucători par 
să urmărească același țel, dar 
albul e cu un pas inainte) 
3. T:d7+! (perfect justificat!) 
3... N:d7 4. T:d7+ șl negrul a 
cedat, fiindcă urmează 4. ...Rfs 
J. T:d8+ cu mat lmparabll 
(5... Rg7 6. C:f« sau 5... Re7 6 
Te8).

Tinăra generație de șahiști 
asaltează cu vigoare redutele
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Trapattoni, antre- 
Internazionale Mila- 
cel mai valoros an- 

fotbalului italian. 
„Evident că suc-

a Supercupet europene

consacram dintre ju
cătorii remarcați toarte re
cent este chiar un reprezen
tant al șahului nostru, maes
trul internațional Mihail Ma
rin. La 21 de ani. fostul cam
pion universitar al României 
se numără printre cel califi
cați ia interzonalele" actua
lului ciclu al Campionatului 
Mondial. într-una din parti
dele sale jucate la Varșovia, 
s-a ajuns la poziția din dia
gramă. întrebarea nusă In

nunț se referă la 
complicații ce rezultă 
luarea, de către alb, a pionu
lui din b7. Pînă a vă prezenta 
analize detailate, să spunem 
că șahistul român a calculat 
cu mult singe rece toate con
tinuările posibile. Pe scurt, a 
Juat pionul ’

„MONDIALELOR"
norii Al. Kalamar, V. Crihan 
și Z. Czaka (recent,.. în colec
tivul tehnic a fost cooptat și 
antrenorul Ed. Pană) maxi
mumul de formă trebuie atins, 
firește, în perioada competiției 
de la Copenhaga. Deocamdată 
răspunsul Ia întrebarea mai 
sus formulată este că hocheiștii 
noștri demonstrează 
de pregătire mediu. E drept, 
partidele cu formația din Ka
linin nu au arătat fluctuații 
de formă, nu au fost meciuri 
slabe. Lăsîiid la o parte dife
rența de valoare existentă în
tre cele două școli de hochei, 
numărul de echipe și de ho- 
cheiști din care antrenorii ro
mâni și cei sovietici își pot 
selecționa jucătorii, trebuie 
spus că în jocul selecționatei 
noastre există și destule lacune. 
Mai întîi, apărarea (mai pu
țin cei trei portari folosiți : 
G. Huțan, Netedu, Barta) a 
greșit uneori 
cum am mai 
înaintașii au 
porție redusă 
le-au creat. Și mai este o ches-

un nivel

Netedu, 
copilărește, așa 

scris, In timp ce 
finalizat în pro- 
ocaziile pe care ți

tiune : In partidele din cam
pionat cei mai mulți dintre ho
cheiștii noștri se dovedesc niște 
adevărați „cocoși", gata să-și 
plătească niște vechi „polițe". 
In schimb, în partidele inter
naționale uită de posibilitățile 
oferite de regulament pentru 
folosirea jocului cu corpul și 
devin sau niște... mielușei, sau 
(obișnuință din 
ieșită în evidență 
cut la Puigcerda) 
durități, țineri, 
strucții etc., 
nate de arbitru cu scoaterea 
din joc și deci cu 
„motoarelor" echipei noastre.

Sînt, 
reflecții 
partide 
trecută, 
îi mai așteaptă în drumul lor 
spre campionatul mondial din 
Danemarca încă două verifi
cări deosebit de utile ț Tur
neul Armatelor Prietene, care 
începe azi și, la 14—15 martie, 
tot la București, două meciuri 
cu reprezentativa Poloniei. Să 
sperăm că aceste două exa
mene vor demonstra forța re
ală de joc. In creștere, a se
lecționatei noastre.

campionat, 
și anul tre- 

recurg la 
piedici, ob- 

imediat sancțio-

reducerea

acestea, numai cîteva 
după importantele 

susținute săptămîna 
Pe hocheiștii români

MAVERII“, ÎNAINTEA FINALELOR

irea 
>are 
■ la 
ioa- 
de-

■no
nei

du-1 de la o înfrângere înainte 
de limită. în ultima repriză 
Panaite a încercat să refacă 
terenul pierdut, dar meciul era 
jucat. Daniel Dumitrescu in- 
registrind o victorie de pres
tigiu.

Campionul ..semigreilor" Du
mitru Senciuc (AEM Timișoa
ra) a. trebuit să se întrebuin
țeze serios pentru a cîștiga în
tâlnirea cu tînărul Ion Mihai 
(UM Timișoara).

D. Răcaru (Dinamo) 
I. Dobre (Metalul Bueu- 
T. Pîrjol (Voința Bucu-

pergrea î
b.p. 
rești), 
rești) b.p. Șt. Bîrleanv (Metalul 
Hunedoara).

I
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I
I
I
I
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Ion

prin 
vin-

Alte rezultate. Pană : C. Stan- 
cu (Steaua) b.p. A. Manole (Me
canică Fină București), C. 
tră (CSM Reșița) b.p. 
cariu — 
că :
Alvădanei (Pandurii Tg Jiu). M. 
Gavrilă (Dlnamo) b.p.
gyal (Metalul Aiud). D. Nicolae 
(Steaual b.p. I. Dăscălete (Ra
pid) Semigrea : V. Neagu (Pi- 
namo) b.p. F. Pamfll (Voința 
Măcin). c. Cazacu (IMG Bucu
rești) b.ab. 2 Gh, Lungu (Rapid). 
M. Marcu (Steaua) 
State (Metalul Oțelul

Sili-
Pas- 

(Prahova PI.). Mijlocie mi- 
V. Mihai (Farul)

c.
b.p. s.
L. An-

b.ab. 1 M. 
Roșu) Su-

llâ
igu- 
lor- 

I se 
> 121 
șerl 
cla- 
stau

din competițiile europene inter- 
cluburl. Desigur că, exprimin- 
îu-și pronosticurile, participants 
vor încerca și satisfacția unor 
ctștlguri substanțiale pe măsura 
atraetivitătii partidelor progra
mate

CÎSTiGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 20 FEBRUARIE t cat. 1 : 2 
variante, 25% — autoturisme Da-

arșii eib 1300 cat. 2 • i variantă 100%
une- & 19.679 lei și 20 variante 25% , a
ade- L920 lei : cat. 3 : 32,50 variante a
mlte 3.633 Iei cat 4 50 variante a
anse 2 362 lei cat 5 264,50 variante

a 446 tei • cat 6 595,50 variante
a 19« Iei : cat X : 2.906 variante

că a 10G iei Report la categoria 1 :
de 14).M7 lei Autoturismele ..Dacia

con- 1300' ati ’ evenit participantilor:
ri, 4 (țiuriem SaMn di n Timișoara și
rtide Boîoina Nadejda din București.

IAȘI, 26 (prin telefon). Lo
calnicii isi afirmă în continua
re oasiunea centru sportul cu 
mănuși. întrecerile din cadrul 
Turneului Primăverii consti
tuind principala atracție spor
tivă a săntămînii. Din neferi
cire. ieșenii nu i-au mai pu
tut vedea pe ring pe cîtiva 
dintre reprezentanții lor. acci
dentali în întâlnirile 
rioare.

ante-

Rezultate tehnice. Cocoș : R. 
Petrie (Dinamo) b.p. N. Ciobo- 
taru (Voința București), S. A- 
iccu (Voința Rm. Vîlcea) b.p. P. 
Vîleu (Voința Focșani). I. Guz- 
ganu (Steaua) b.p. G. Paraschiv 
(Metalul Plopeni), M. Craiu 
(Delta Tulcea) b.p. I. Boboc (Se
mănătoarea București). Gh. Cră
ciun (Oțelul Cîmpina) b.p. I. 
Roșea (Automecanica 
P. Drogeanu ’ ■ • •
dia) b.p. 
Brăila), V.
C. Cireașă ( 
ton (CSM

Prosbic ’ (St.
E.

G.

A.

b.p. 
Mediaș)..

(Chimistul Medgi- 
C. Bîtcă (Progresul 
Saghln (Farul) b.p. 

(BC Brăila). A. An- 
□robeta Tr. Severin) 

roșu Bra- 
Preda (Me-

b.p. 
șov). Semiușoară 
talul Rm. Vîlcea) b, neprezenta- 
re Al. Zbughin “
V. Străchinaru 
neprezentare V. 
lina lași). N. Regep (Steaua) b.p. 
I. Vintilă (ASA Buzău). C Ro
man (BC Galați) b.p. Cr. Velea 
($. N. Tuluea). I. Constantin (Va
gonul Caracal) b.p. C. Dumitru 
(CFR Craiova). Tr. Vuță (Dina
mo) b.p. FI. Chiaburu (Metalur
gistul Cugir). “
(Dinamo) b.p. 
colina Iași).
Dr’scu <F?rul) 
(Nicolina Iași)
Craiova) t>.n.
(-’•’1 Rm Vîlcea).

M. MACOVEl, corpsp.

(Nicolina Iași), 
(BC Galați) b 
Procopiu (Nico-

M. Dumitrescu
V. Zbughin (Ni- 

Semimijlocie : St. 
b.p. C. Doican 

M. Pîrvu (CFR 
P. Zugravu (Me-

I
I
I

I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
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NISA, 26 (prin telefon, de 
ia trimișii noștri). Ca întot
deauna la importantele parti
de continentale, și la meciul 
de ta Monte Carlo s-au aflat 
în tribune tehnicieni bine cu- 
noscuți, care au tăcut după 
terminarea meciului o serie de 
aprecieri 
noastră, 
părerile 
cotind 
competente nu numai că fixea
ză și mai bine performanța 
campioanei României, ci ajută 
și în perspectivă continuarea 
ascensiunii 
formanței.

Giovanni 
norul Iui 
no, socotit 
trenor al 
ne-a spus : , 
ccsul formației române este 
in primul rînd rodul seriozi
tății jocului ei și al solidității 
pregătirii tactice. Am remar
cat diversitatea combinațiilor 
în doi .sau între mai mulți ju
cători și mai cu seamă deo
sebitul potențial fizic care a 
ajutat-o să termine excelent 
partida Cred că pentru un a- 
semenea moment al graficului 
dc formă Steaua a realizat o 
performanță, în primul rînd 
raportată la ea însăși, pentru 
că știm foarte bine că sezo
nul 
nici

O 
cută 
că a 
se cursuri de instruire a an
trenorilor noștri, este și Geor
ges Boulogne (Franța). El este 
considerat un veritabil „șef 
de școală" al tehnicienilor 
francezi și este directorul teh
nic al Federației de speciali
tate din Paris. Iată cîteva din 
opiniile lui : „Desigur că ceea 
ce trebuie remarcat în primul 
rînd în jocul campioanei ro
mâne este faptul că ea acțio
nează egal în toate liniile și 
că jocul fără minge este bine 
cunoscut de toți componenții 
echipei, ceea ce face ca acți
unile să aibe permanent mai 
multe posibilități de continua
re. Așa trebuie să ne expli
căm și dificultatea defensivei 
lui Dinamo Kiev, în special în 
repriza secundă, de a face fa
ță numeroaselor șarje iniția
te mai cu seamă pe aripa 
dreaptă, acolo unde Lăcătuș 
s-a arătat în deosebită vervă".

în tribune s-a aflat și cu
noscutul internațional vest- 
german Briegel. El joacă la 
Sampdoria din Genoa și fap
tul că se află la mică distanță 
de orașul finalei l-a îndemnat 
să vină pînă la Monte Carlo. 
„Nu mi-a părut deloc rău că 
m-am decis să vin la fața lo
cului să văd finala, pentru că, 
intr-adevăr, a fost a partidă 
frumoasă, jucată cu mult nerv, 
dar și cu multă sportivitate. 
Sigur că m-a preocupat Jocul 
fundașilor laterali, adică al 
celor din specialitatea mea ; 
ambii au fost Ia înălțime. In 
plus, l-aș remarca pe Iovan 
pentru forța cu care știe să 
atace cînd este momentul".

Un alt interlocutor s-a nu- 
numit Guy Roux, antrenor al 
echipei franceze Auxerre, bine 
apreciat pentru modul cum a

reușit să ridice
intr-un timp destui de scurt . 
„Steaua a obținut o victorie 
indiscutabilă. A manevrat cu 
iscusință balonul și mai cu 
seamă a avut o stabilitate psi
hică. un calm remarcabil care 
au ajutat-o să treacă și de 
momentele dificile ale intîlni- 
rii. Nu s-a lăsat descoperită 
nici un moment și in telul a- 
cesta ea și-a adjudecat un tro
feu pe care îl merită din plin".

în timpul partidei, chiar pe 
banca din spatele tribunei pre
sei s-a aflat și internaționa
lul francez Amoros. El a trăit 
din plin meciul. Ne-a explicat 
după fluierul finalei motivul 
emoției sale : „Firește că am 
fost un suporter total al cam-

reușiț spectacol sportiv trebuie 
menționată pentru că, deși în
tâlnirea avea o miză atât de 
importantă, nu s-a înregistrat 
nici un act de nesporti vitale. 
Felicit echipa română pentru 
performanța care, desigur, la 
ora la care noi vorbim a fă
cut de mult ocolul globului".

Pentru final, să dăm cuvîn- 
tul vechiului nostru tehnician 
Ștefan Covaci, care a depus 
toate eforturile pentru ca Stea
ua să aibe condițiile ideale 
pregătirii finalei. Bineînțeles 
că el a fost solicitat de pre
să. de radio și televiziune 
să-și spună părerea atît îna
inte, cît si după finala Super
cupei. „în ajunul întâlnirii, 
într-un interviu solicitat de

competițional în România 
n-a început".
altă personalitate cunos- 
și In țara noastră, pentru 
fost prezentă la numeroa-

IAR STfAUA
Pină la începerea returului sa.m-' 

pionatuiui Diviziei A la fotbal 
(dumimeă 8 martie), două meciuri 
restanță din „,l6“-imile Cupei Ro
mâniei vor prefața, sîmbătă și du
minică, sezonul competițional o- 
ticial de primăvară.

Sîmbătă, de la ora 14, ia Cinipu- 
limg Moldovenesc, divizionara C 
din localitate. EXPLORĂRI, va în
tâlni pe F.C. OLT, ocupanta to
cului a în clasamentul prime) 
divizii la sfîrsitul turului. Meciul 
suscită, un . interes deosebit, la 
Câmpulung mica echipă locală 
fiind dornică sâ realizeze o fru
moasă performanță,- Întâlnirea va, 
fi condusă dc . roitru) A. Gheor- 
ghe, din P. Neamț, ajutat la li
nie de V. Maxim și M. Slăneseu, 
din Iași

Al doilea meci are toc .duminică, 
la Bistrița, între divizionara B 
GLORIA și STEAUA. . Mai trebuie
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INTRE SEVILLA SI>
NISA. 20 (prin telefon de 

trimișii noștri). Momentele 
senzație de pe stadionul 
villan Sanchez Pizjuckn, 
frumoasa noapte de mai din 
anul trecut, începuseră prin 
plecarea lui Iordănescu da pe 
banca tehnică și intrarea tn a- 
rena, unde reapariția sa de 
cîteva zeci de minute sub tri
coul „roș.-albastru- a consti
tuit o surpriză plăcută, dar, 
cum s-a dovedit, și foarte uti
lă. Cel cire timp de aproape 
20 de ani cunoscuse atîtea 
bucurii cu echipa unei trainice 
iubiri înregistra o ultimă mart 
satisfacție ca jucător, pe ga
zon — cucerirea Cupei Campi
onilor Europeni.

La opt luni după intrarea- 
surpriză pe stadionul finalei 
europene, Anghel Iordănescu 
trăia emoțiile unei alte parti
de de 24 carate, Supercupa 
europeană.

Deținea, acum, responsabili
tatea tehnică principală a 
echipei câștigătoare a C.C.E 
L-am intîlnit in dimineața parti
dei. In ciuda temperamentului 
vulcanic ce-l caracterizează, 
ne-a părut destins, calm, sigur pe 
el. Minutele petrecute în com
pania lui ne-au convins cît de 
atent și insistent pregătise par
tida. Deținea fiecare element 
care putea interveni in desfă
șurarea intilnirii și judeca lu
cid variantele posibile ale 
cursului unei partide atit de 
grele. Era un om care știa ce 
are de făcut.

A venit ora finalei. Camerele 
de luat vederi ale televiziunii 
din Monte Carlo și-au îndrep
tat cu preferință ochii lor is
coditori spre banca de rezer
ve a formației române. Foar
te tînărul nostru antrenor — 
el a stabilit un adevărat re-

)

1

pioanei române, Steaua fiind 
echipa pe care a antrenat-o ac
tualul meu conducător tehnic, 
Ștefan Covaci. M-am bucurat 
că a învins de o manieră care 
nu poate fi contestată. Mulți 
dintre jucătorii români au ca
lități tehnice remarcabile, dar 
favoritul meu râmîne — 
dici, care rezolvă cu 
și precizie situații ce 
nerezolvat".

Georges Berțelotti,
rul Centrului de presă al O- 
ficiului de Turism din Monte 
Carlo, ne mărturisea : „Sta
dionul cu care ne mîndrim a 
realizat un nou record de a- 
fluență in această seară, la un 
meci care a făcut o bună pro
pagandă fotbalului. Contribu
ția ambelor finaliste Ia acest

Belode- 
eleganță 
par de...

directe-

oare. prezentat aceșt joc ? La 
Bistrița va fi prima apariție a 
noii deținătoare a SUPERCUPEI 
EUROPEI și. cu siguranță, acest 
fericit eveniment pentru iubito
rii fotbalului de pe meleagurile 
3istriței-Năsăud va face ca tri
bunele sâ fie arhipline. Partida 
va începe la ora 11 și va fi con
dusă d3 M. Sa’omir, ajutat la li
nie de L. lacob iambii din Cluj- 
Napoca) și C. Popovici (C. l*urzii).

Ultima) meci restanță din a- 
ceastă fază a Cupei. Metalurgistul 

Dinamo, a fost aminat. 
echipe 

finală : 
4.rgeș, 

Vie-

Cuglr
Reamintim celelalte 13 

calificate în optimile de
□ 'ciul Gahd, Rapid. F.C. 
i.C.SM. Brașov. Petrolnl, 
toria F.C. f «infama, S.C. nacăw
G for ia Buzău, sportul Studențesc.
Jiul, i’n?ș Craiova si F.C.M. 
Brașov

cord in matern prin a-știga-' 
rea la 36 de ani a unui trofeu 
continental — se frămînta 
cumplit, dar a reușit să ră- 
mlnă stăptn pe el, dovadă fiind 
și înlocuirile tactice făcute in 
finalul partidei care au ' 
momente de răgaz atit de 
cesare echipei.

Noaptea, la conferința 
presă, antrenorul Stelei 
uitat si mulțumească exveri- 
mentaților colegi — in fapt, 
profesorii lui — Ștefan Covaci 
și Emerich Jenei pentru sfatu- ■ 
rile competente pe care aceștia 
t le-au dat. Ni s-a părut ges
tul cel mal elocvent al tinăru- 
lul, conștient de obligațiile mo
rale față de cei ce l-au ajutai 
In realizarea obiectivului atit 
de greu pe care l-a avut echi
pa condusă de el.

La Sevilla șf Monte Carto, 
Anghel Jordănescu — jucătorul 
și apoi antrenorul — a trăit, tn 
ipostaze diferite, două momen
te de supremă satisfacție. Le-a 
meritat !

dat 
ne-

de 
n-a

I
i
I

ț

televizhinea franceză, mi-am 
permis să afirm că finala este 
de un mare echilibru și că ea 
nu are, în ciuda unor așa-zise 
calcule ale hîrtiei, un favorit. 
Aminteam că Steaua, pentru 
care am atîtea sentimente de 
prețuire și frumoase aduceri 
aminte, știe să joace întotdea
una partidele mari, că ea a 

în ultimii ani o as- 
într-adevăr cxcepțio- 
teren s-a văzut

realizat 
censiune 
nală. In 
formația noastră a atins 
mod categoric clasa internațio
nală 
știut foarte bine să pregăteas
că o finală atit de dificilă fa
ță de calendarul competițional 
din țara noastră și mai ales 
să-și dozeze bine forțele, ast
fel îneît a obținut o victorie 
mult mai concludentă decît o 
lasă să arate acest doar 1—0. 
Sînt convins că palmaresul atit 
de bogat al campioanei 
ne sc va îmbogăți în 
nuare cu noi rezultate 
loare si sînt fericit 
seara pe care fotbaliștii 
au oferit-o la Monte Carlo".

Toate aceste opinii ne fac să 
înțelegem și mai bine cît de 
apreciată este performanța 
campioanei Europei și a Ro
mâniei si credem că chiar an
trenorii si jucătorii noștri vor 
găsi fn aprecierile de mai sus 
un motiv de a continua să se 
pregătească cu aceeași stăruin
ță și seriozitate tocmai spre a 
justifica pe mai departe tot ce 
s-a spus frumos despre ei după 
disputarea Supercupei. Tocmai 
in aceste momente ale 
riei victoriei este bine 
amintim un adevăr pe 
competiția . sportivă l-a 
cat de atâtea ori si 
cela că i 
greu <țar 
consolidează si mai greu.

că 
în

cea mai ridicată, că a

româ- 
conti- 

de va- 
pentru 

români

eufo- 
sâ ne 

care 
verif i- 

at toa ori si anume a- 
un succes se obține 

el se confirmă, se

Cornel POPESCU 
Ef im e lONESCU
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DAR TIERil NOȘTRI PATINATORIn

PROMIT MAI MULT
Prinlr-o plăcuta coincidentă, 

reprezentativa de iunioare a 
României la concursul de pa
tinai viteză de ta Alma-Ata 
(U.R.S.S.) si tinerii alergători 
«părtinind Centrului de pregă
tire olimpică Mecanică fină din 
București, care au participat la 
întrecerile Internationale de la 
Kirov, au revenit împreună în 
Capitală, cu rezultate promiță
toare. dacă avem in vedere va
loarea recunoscută a adversa
rilor. • Care au fost cele mai 
bune patinatoare la testele de 
la Alma-Ata ? • ..Fetele s-au 
prezentat în evident progres, a 
apreciat antrenorul Adrian Cio
banii. toate reușind să modifi
ce cifrele recordurilor de ju
nioare si senioare la o nroliă 
sau alta. In proba de 500 m, 
cele mai bune performante au 
fost modificate de 3 ori : mai 
înlii Ileana Cletesteanu a fost 
cronometrată cu 43.22 (v.r.
43.40). apoi Mihacla Dascălu 
a... mers 42.80 iar a doua zi 

Clelesleanu a realizat 42.40. A - 
ceasta mai deține recordurile 
la 1 000 ni cu 1:27,20 (v.r.
1:28.5) si la noliatlonul mic 
170.881 o (v.r. 185 802). Confir- 
mînd așteptările Mihaela Das- 
cătu a alergai 1 500 m in 2:12,14 
(v.r. 2:13.53 si 2:14.45 stabilite 
în același concurs de Cerasela 
Ilordobclin si respectiv. Ileana 
Clclcșlcanu). 3 000 m în 4:44.57 
(v.r. 4:50,79) si 5 090 m în 
8:13.10 (v.r. 8:53,56) totaliziud
Ia polialionnl mare 181.374 p 
(v.r. 200.470). In sfirsit. mezina 
echipei. Emcse Antal, a devenit 
recordmană la iunioare II ne 
distantele de 500 m — 43.9

PE SCURT TURNEUL ZONAL FEMININ DE ȘAH

(v.r. 44.3), 1 030 m - 1:30,81)
(v.r. 1:31,40). 3 000 m — 4:58,77 
(v.r. 5:00,98) si ta noliation — 
188,925 p (v.r. 199,00)“. © Sin- 
tem in preajma CM. de iu
nioare. programate in zilele de 
28 februarie si 1 martie în lo
calitatea suedeză Stromsund. © 
„Da. si imi nare bine pentru 
că Mihaela Dascălu si Cera
sela Hordobctiu, prin compor
tarea lor de ansamblu, si-au 
cucerit dreptul de participare 
la prestigioasa competiție a 
patinajului juvenil. Ele sînt în 
ascensiune".

întrebînd-o ne Mihaela Das- 
eălu. medaliată in toate cele 
4 probe ale .Cupei Prietenia", 
ediția 1987. cum s-a simțit du
pă ce a terminat cursa de 
1 500 m cu valorosul record de 
2:12.14. ne-a răspuns : ..Mi s-au 
tăiat... picioarele Dar asta a 
durat doar cîteva secunde, 
pentru că mai aveam de con
curat". a adăugat zîmbind pa- 
tlnatoarea din Brasov.

Cum s-au comportat tinerii 
viteziști în confruntările de la 
Kirov ? • ..Doi dintre repre
zentanții noștri, ne-a explicat 
prof. Horia Timiș antrenorul 
secund al Centrului d<* nrc“ă- 
tire olimpică au venit înain
tea multor adversari nu»ernicl 
din R. D. Germană. R.P.D. Co
reeană. Ungaria Polonia st 
U.R.S.S. : Orlando Cristea s a 
clasat al s-iselea la 500 m cu 
40,98. iar Tibor Breze a sosit 
al șaptelea ta 1 500 m cu 
2:09.09 din 28 dc alergători".

Traicn lOANDT'CU

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE IARHA
e Astăzi, ultimele evoluții ale sportivelor noastre, la slalom ?î la fond

10 km. o Spre o finală așteptată, Cehoslovacia — U.R.S.S. la hochei
JASNA, 26 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). O dată cu 
meciurile grupei finale, ho
cheiul a intrat puternic în 
sfera de interes a Jocurilor 
Mondiale Universitare de iar
nă. Primele două partide dis
putate in această ultimă eta
pă (Cehoslovacia — Canada 
12—4 si U.R.S.S. — Fir.I mda 
7—1) au netezit calea celor 
două formații învingătoare 
spre o adevărată finală a tur
neului.’fapt normal, dată fiind 
valoarea clară a componenților 
celor două reprezentative stu
dențești. Ele conduc, de alt
fel. tn grupa finală 1—4. fle
care acumulind cite 4 puncte 
(fiind incluse și rezultatele din 
grupele eliminatorii), așa că 
partida lor de vineri seara va 
decide cîstigătoarele medaliilor 
de aur și argint, tn ce priveș
te situația actuală din grupa
5—9. să subliniem că echipa 
Japoniei conduce în clasament 
cu sase puncte din lot atîtea 
posibile.

S-a desfășurat și proba de 
coborîre a băieților, spectacol 
mereu agreabil, urmărit cu in
teres. Peter Jurko a urcat din 
nou pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului (așa cum o fă
cuse și la slalom uriaș), ast
fel incit în momentul trans

misiei telefonice, numărul to
tal al medaliilor de aur cîști- 
gate de gazdele cehoslovace 
se ridica ia 9. următoarea po
ziție într-un clasament general 
pe națiuni aparținînd Uniunii 
Sovietice, cu 3 titluri de cam
pioni mondiali universitari. O 
situație nemaiîntîlnitâ pînă a- 
cum în istoria Universiadelor 
de iarnă, cum la fel de ne
obișnuit a fost finalul incandes
cent al cursei de ștafetă băr
bați de 4X10 km. în care echi
pa U.R.S.S. a cîștigat la nu
mai ‘ două zecimi de secundă 
față de Cehoslovacia, ceea ce 
Înseamnă mai puțin de o ju
mătate de metru !

La Jasna s-a desfășurat pro
ba feminină de slalom, coh- 
tînd pentru combinata alpină. 
Unele semne ale unui reviri
ment așteptat din partea 
sportivelor noastre s-au fă
cut vizibile in manșa primă, 
cînd ambele au urcat între

FIȘIER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
SCHI ALPIN. Coborîre. masculin (3 024 m lungime. 760 rn 

diferență de nivel. 27 de porți direcționale, 46 de concurenți) : 
1. Jurko (Cehoslovacia) 1:29,53 ; 2. Nencettj (Italia) 1:30 64 : 3. 
Purtschert (Elveția) 1:30,75. Combinată alpină, slalom (27 de 
concurente. 10 au abandonat : - 1. Kcbrlova (Cehoslovacia)
1:39.55; 2. Milanova (Cehoslovacia) 1:40,55 ; 3. Hojdrikova (Ceho
slovacia) 1:45.03... 14. Parate 1:51.73 (Ichim — abandon); clasa
ment general : 1. Milanova, 2. Kebrloya, 3 Hojdrikova... 15.
Parate.

SCHI FOND. Ștafeta 4x10 km, masculin (15 echipei : 1.
U.R.S.S. lh 36:26.3 : 2. Cehoslovacia lh 36:26,5; 3. Iugoslavia
lh 39.01.6.

primele 15 — (chim chiar pe 
locul 7, la 4.33 secundo f**ă 
de prima clacată, bineînțeles 
tot O cehoslovacă. Lcnka ..e- 
brlova. Și tot atunci Parato 
se situa pe locul 12. Din pă
cate, doar atît. pentru că în 
manșa a doua Liliana lehim 
a dorit totul și n-a reușit ni
mic ! Pornind prea puternic 
din start ca a pierdut controlul 
schiurilor și la poarta a zecea 
a agățat și a căzut, ieșind deci 
și din cursa pentru clasamentul 
combinatei alpine. Parate a 
terminat manșa secundă, dar 
a fost prea prudentă și> a pier
dut două locuri, venind în a- 
ceastâ cursă pe poziția 14. iar 
la combinată pe 15. Ambele 
mai au o șansă mîine (n.r. azi) 
în proba de slalom. Și tot vi
neri, cele patru schioare fon- 
diste se vor alinia la startul 
ultimei lor curse do la Uni
versiadă — cea Po ’n ' ..

Radu TIMOFTE

BASCI)El 3 Fmaie europene 
masculine : cibona Zagreb — 
Scavollnt Pescara tn Cupa Cupe
lor și Barcelona. — B.C. Limoges 
in Cupa „Koracî“. La feminin, 
pentru Cupa „Liliana Ronchettl“. 
Daugava Riga — F.B. Milano.

HOCHEI PE GHEAȚA e Deși a 
pierdut in campionatul U.R.S.S. 
meciul de la Leningrad. 4—6 cu 
S.K.A. echipa moscovită Ț.S.K.A. 
continuă să conducă detașai in 
clasament cu 58 p față de 48 p 
«lc formație! Dinamo Moscova.

SCHI o După aproape un an 
de eșecuri, iugoslavul Rok Pe- 
trovlcl a cîștigat titlul național, 
la Maribor in proba de slalom 
superuriaș întrecîndu-1 cu o su
time de secundă pe Tornitz Ciz- 
| can.

TENIS a Rezultate mai Impor
tante de la turneul de la Key 
Biscayne (Florida), contind pen
tru Marele Premiu : Mecir — 
Motta 6—1, 6—3. 6—0 Stadler — 
Gullikson 4-6. 6—1. 3—6. 6—3. 6-4 
Nystrf.m — Green 6—2. 6—3, 6—2 
Pernfors — Freeman 6—7 6—3.
6—2, 0—6, 6—4, Noah - C. Panatta
6— 3 6—7. 6—2, 6—3. Connors —
Testerman 6—1. 6—1. 6—3 (m), Na
vratilova — Sanchez (15 ani t)
7— 5. 6—4 Sukova — Byrne 6—4. 
6—3 Evert-Lloyd — Mundel 6—0,
6— 1. MandHkova — Kelesi 8—1.
7- 5.

UN ADEVĂR SIMPLU
cind mulțl preziceau că na- 

tația vest-germană va rămîne 
la numele lui Michael Gross, 
i apărut Rainer Henkel. Un 
înotător la fel de dotat și de 
puternic (susțin specialiștii), 
aureolat repede de două titluri 
la „mondialele" de la Madrid. 
100 și 1 500 m. Socotit acum 
fondlstul numărul 1 al lumii 
Rainer ajunsese reped 
rie și părea să Inoa 
te pe vîrful valulu’ 
Contracte de public 
Late, întilniri cu 
miratorii, autograf 
etc., etc. Pînă 
cînd- lntr-o zi, va* 
purta s-a spart...

Primind cadou o mașină, și-a 
dat seama că B.M.W.-ul pe 
care tocmai îl achiziționase a 
devenit inutil. A hotărît să-l 
revîndă. Numai că. sfătuit de 
niște așa-ziși prieteni, s-a 
gîndit că n-ar strica să înca
seze și asigurarea^ drent pen
tru care a declarat B.M.W.-u’ 
furat ’ Operațiunea de căuta 
re n-a apucat să se declanșe
ze căci Rainer însumi a recu
noscut „gluma". Alții însă au 
taxat gestul s*u drept simu
lare de delict", tribunalul 
condamnîndu-1 la o a^oră a- 
mendă, ce nu se va șterge din 
eazier decît după t ani •

> ----------- i
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In două runde dîrz disputa
te ale Turneului zonal feminin 
de șah. ce se desfășoară la 
Balaton (Ungaria) s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Baumstark — Szmaiinska 1—0. 
Jicman — Erenska 1—0. 
Grosch — Wlese 0—1. Veroci — 
Klimova 1—0. Kubikova — An- 
ghelova 1—0. Madl — Po- 
rubszky 0—1. Mureșan — Voi- 
ska și Savova — Ivanka remi
za (runda a 5-a) : Staneiu — 
Jicman 1—0. Klimova — Ku
bikova 1—0 Erenska — Grosch 
1—0 Wiese — Veriicl 0—1. Po- 
cubszky — Savova 0—1, An- 
chelova — Madl 0—1. Ivanka — 
Mureșan si Voiska — Baum
stark remize (runda a G-a). în 
clasament conduce Klimova cu 
5 puncte, urmată de Ivanka 4.5 
D. Baumstark 4 p Voiska 4 p. 
Wiese. Veroci — 3.5 p. Mu 
reșan 3 p Jicman 2. p. Stan-, 
ciu 1.5 p. Baumstark și Wiese 
cu cite o partidă mai otitin. 
In runda a 7-a. Baumstark o 
va intîlnl. pe Ivanka M'tresan 
ne Angholova iar Stanc<<t ne 
Grosch. Jicman are zi l'beră.

• în orașul spaniol Linares 
a început meciul dintre marii 
maeștri sovietici Anatoli Kar
pov si Andrei Sokolov pentru

Telefonul a incetat să 
sune. Ziariștii au început 
evite. Au continuat să soseas
că scrisori, dar nu cu elogii, 
ci cu ironii mușcătoare. Ner
vii dublului campion mondial 
au cedat și, ca orice om la 
minie, Henkel a anunțat că re
nunță la înot 1 După 3 luni 
însă, a revenit la sentimente 

5 bune

mai 
sâ-i

și, cu o motivație 
în plus, și-a reluat 
antrenamentele plă- 
iulnd să-și apere 
oresfigiul sportiv în 
vară, ia „europene
le4* de la Strasbourg 
m-a salvat, a decla 

după ce

pute-

aportul 
rat el mal deunăzi, ... k_
și-a făcut reintrarea în con
cursul de la Berlin. Azi. lu
mea are altă valoare pent»”* 
mine și văd realitatea 
mal clar. M-am lămurit 
mi se cuvine totul".

Simplifîcînd lucru “îl*1, 
spune că Rainer Henkel a » 
juns, chiar dacă cu întîrzf ?rn 
la un 
raia i 
cuvine 
zltatea 
cuiva, o biată amăgire... 

mtiM 
că ni»

adevăr simplu : fie*** 
se cuvine ceea ce 1 ®* 
dună munca șl serin 
lui. Restul e, vo ră

$
8

O vi di u lOAMi’A»»*

desemnarea salangerului actua
lului campion mondial. Garri 
Kasparov. în partida inaugu
rală. arbitrii au consemnat re
miza. Se vor disouta in total 
16 partide.

© DuDă 5 runde in turneul 
internațional de șah de la 
Reykjavik continuă să conducă 
marele maestru englez Nigel 
Short, cu 5 o. urmat de mare
le maestru olandez Jan Tim- 
man. în runda a V-a. Short l a 
învins pe Olafsson Timman no 
Peturson. Korcinoi a pierdui 
la Hjartarson. iar in partidele 
Portisch — Amasson si Polu- 
gaevski — Lluboievlci a fost 
consemnată remiza.

„ECHIPA ROMÂNĂ A ACȚIONAI INTELIGENT 
DIN PUNCT DE VEDERE TACTIC’

Ecouri din presa sovietică după 

meciul de la Monte Carlo

MOSCOVA. 26 (Agerpres). în 
presa sovietică au fost publi
cate comentarii reportaje si 
declarații despre meciul de 
fotbal disputat la Monie Carlo 
pentru Supercupa Europei în
tre echipele Steaua București 
si Dinamo Kiev.

..Fotbaliștii de la clubul ro
mânesc Steaua București. în- 
vingind la Monte Carlo ne Di
namo Kiev cu 1—0 au cucerii 
centru prima oară -Supercupa 
Europei-, competiție ce sc des
fășoară oficial din 1973“, scrie 
ziarul Moskovskaia Pravda. în
tr-un articol nublicat sub tit
lul „Nu Ia Ki’ev. ci la Bucu
rești". Dinamo Kiev n» a reu
nit să ron'to succesul de acum 
>2 ani în disnuta neutru aceas
tă euiă. deși inît’al a deRnut 
’nîtiativa. Cu Dutîn t'uin îna- 
’•’•c de încheierea rtrîmei re
prize. portarul Cianov a reunit 
Bă-si demonstreze m*’"«t”!<> ta 
’■n sut nutern:c al lui Pagi. 
Curînd insă același Hagi a des

C.M. DE HANDBAL (m) GRUPA B
® România - Korvogia 31-16

S-a încheiat turneul princi
pal al Campionatului Mondial 
masculin de handbal, grupa B 
în ultimul meci din semifinale. 
România — Norvegia 31—26 
(12—14). Au înscris: Berbece 
10, Flangea 6. Stingă 5. Po
rumb 4, Voinea 3, Dogărescu 2 
și Durău 1. Alte rezultate: 
U.R.S.S. — Poioaia 33—27 
(13—10), Italia — Franța 20—20 
(10—9) — seria I: Cehoslovacia 
— Danemarca 23—20 (10—11) 

chis scorul dintr-o lovitură li
beră.

Repriza a doua a demonstrat 
că golul marcat a sporit mult 
încrederea fotbaliștilor români. 
Din cauza incetinelil cu care 
au jucat mijlocașii. îndeosebi 
Zavarov, Dinamo Kiev nu a 
reușit să-si „facă jocul".

„Am crezut in succesul jucă
torilor din Kiev, a declarat co
respondentul ziarului ..Izvestia", 
Mihail Iakușin. înainte dc toa
te pentru faptul că Dinamo 
Kiev are o înaltă clasă de joc. 
Campionii noștri au avut, de 
asemenea. condiții hune de 
pregătire. Dinamovistii an sus
ținut o scrie de întilniri ami
cale in străinătate multi din
tre ei au jucat de două ori în 
reprezentativa natipn-’ă a 
U.R.S.Ș. Rezultatul a Infirmat 
previziunile melc. Ecbina ră
mână a actional inteHs'-ni nțn 
punct de vedere tactic si e'i’ar 
în privința tehnicii Steaua 
denăsit. uneori, pe iurător” din 
Kiev".

R. F.G. — Bulgaria 25—ÎS 
(12—6). Elveția — S.U.A.
26— 10 (11—4) — seria a Il-a: 
Finlanda — Japonia 33—27 
(15—12), Brazilia — Tunisia
27— 25 (9—11) — turneul de
consolare.

Finalele se vor disputa ast
fel: 1—2 U.R.S.S. — Cehoslova
cia (sîmbătă. la Bolzano) 3—4 
P-olonia — R.F.G.. 5—6 Româ
nia — Elveția (vineri seara la 
Rovereto). 7—8 Franța — Da
nemarca. 9—10 Bulgaria — 
Norvegia si tl—12 Italia —
S. U.A.

SE REIAU 
CAMPIONATELE NAȚIO;SALE

După o pauză des’.ut de lunga, 
din cauza ierni'. multe din*re 
campionatele naționale reintră 
in actualitate. Unele s-au reluat 
săptămîna trecută (UF. Germa
nia șl Iugoslava), altele vor re
începe ta sfîrșitul acestei săpta- 
mini (Austria, Franța, K.D. Ger
mană. Ungaria, Elveția ș.a.). Du
minică. în prima clapă a re u- 
rulu! campionatului ltgoslav, s-:»u 
înregistrat în genera.', rezult-te 
normale: Vardar Skonițe — ze- 
leznicear 2—1, Spartak Suboti- 
ca — Partizan Belgrad 1—1 Stea
ua Roșie Belgrad — Pristina 0—0. 
Dinamo Vinkovici — Buducnost 

v 1—1. sutleska — Ostjek 2-1, 
Niș — Dinamo Zagreb 0—0. Ve
lez Mostar — Zenica 1—0. F.C. 
Sarajevo — Tuzla 1—0. Ualduk 
Split - Rijeka 2-0.

tn Franța a avut loc un tur
neu la care au particioat echi
pele elvețiene Grasshoppers, 
Neuchâteî, Sion șl Lausanne st 
formațiile franceze Nice, Tou
louse, Auxerre si Lens. Pe pri
mele locuri în grupe s-au c asat 
Grasshoppers șl Auxerre

TURNEUL U E F A. 
FENTRU JUNIOR! II

După cum se anunță de '.a 
Secretariatul Uniuni Europene 
de Fotbal, turneul U.E.F.A. dco- 
tru juniori II (jucători p'ntr la 
16 ani) se va desfășura anul a- 
ces'.a. în Franța intre 23 ma șl 
3 iunie. Alături d“ formn’la 
Franței, prezentă din oficiu ca 
țară organizatoare, pînă ’n pre
zent au mal obținut eali'o'-ei 
echipele R. D. Germane. Norve
giei. Scoției, iugoslavei. Dane
marcei. Selecționata Rcmîn’ei va 
susține un dublii meci de caVfi- 
care în compania re-'-cze^tit:-"'i 
Portugaliei la 25 martie (pe te
ren propriu) șL resoectiv. ’ a- 
prilie.

Primele trei clasate in turneul 
d’n Franța vor lua oârte »a 
Campionatul Mondial pentru ju
niori II. care va avea 'o- in 
ra acestui an tn Can»d-
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