
DOINA MELINTE — RECORD MONDIAL 
IN PROBA DE O MILĂ

în cadrul unui 
organizat la

Luînd startul 
concurs atletic 
East Rutherford. în statul ame
rican New Jersey, reuniune con- 
tînd pentru Marele Premiu 
I.A.A.F., DOINA MELINTE a 
eiștigat proba de o milă, tim
pul înregistrat de ea. 4:18,86, 
constituind un nou record mon
dial ! Vechiul record era de 
4:20,50 și aparținea lui Mary 
Decker-Slaney.

Alte rezultate consemnate la 
East Rutherford : Dixon (Sta
tele Unite) — 54,63 la 400 m f. 
Joyner (Statele Unite) -r 7,02 m 
Ia lungime, nou record ameri
can feminin indoor ; Koskei 
(Kenia) — 2:19,18 la 1 000 m. 
Beli (Statele Unite) — 5,70 m la 
prăjină. Howard (Statele Unite) 
— 2,34 m la înălțime.

Proletari din toate țările, unițl-v+t
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„Naționalele" de sală ale atlefilor seniori

REUNIUNI SPECTACULOASE, 
REZULTATE

BACAU, 14 (prin telefon).
Tradițională și ospitalieră gaz
dă a întrecerilor atleților pe 
teren acoperit, în ultimii ani, 
municipiul de pe Bistrița a ți
nut, de această dată, să-și pri
mească oaspeții cu o sală re
novată, în care prin amena
jarea sectorului pentru arun
carea greutății (care a prile
juit aici o premieră) și noua 
dimensiune a pistei circulare 
(200 m) au adus moderna bază 
sportivă băcăuană la nivelul 
tuturor cerințelor unei mari 
competiții.

Concurenții 
reze această 
ganelor de 
centrale, dînd un plus de va
loare întrecerilor pentru obți
nerea titlurilor de campioni 
naționali, la seniori și la ti
neret, pe 1988, acum la în
ceputul anului olimpic și cu 
mai puțin de o lună înaintea 
Campionatelor Europene 
door, de la Budapesta.

Și proba de des
chidere a celor pa
tru reuniuni a 
prilejuit primul 
record național — 
13:09,78 la 3 km 
marș femei — 
Victoria Oprea 
(Steaua).

Cei doi poli ai 
performanței, ex- 
periența-elanul ju
venil, au apărut în 
reuniunea de sîm
bătă prin noile re
corduri ale Mihae- 
lei Pogăceanu (Ra
pid București; 30 
ani) 7,97 s la 60 
mg (v.r. 8.02) și 
Danielei Pleșcan 
(CS Brăila , 19
ani) 54,7 s la 400 
m și 24,64 s la 200 
m — recorduri de 
junioare I (v.r. 
55,58 s și 25,68 s), 
iar Văii Ionescu- 
Constântin 
București), 
recordmană 
mii, într-un 
tiv duel cu Marie- 
ta Ilcu, actuala 
campioană mon
dială universitară, 
a doborît și ea ve
chiul 
fostei 
înaltă performan
ță, Anișoara Stan- 
ciu — 6,94 m. sărind acum
6,96 m.

Vorbind de „duel" să subli
niem neașteptata evoluție a 
cursei masculine de 1 500 m,

DE VALOARE

COMPETIȚIA A FOST DOMINATA DE SPORTIVII

au (inut să ono- 
preocupare a or- 
resort, locale și

(Rapid 
fostă 

a lu- 
atrac-

record al 
colege de

in

considerată de toți cei pre- 
zenți drept cea mai spectacu
loasă probă din prima zi a 
campionatelor. După ce a con
dus cu autoritate pînă în ulti
mul tur,, tînărul Constantin 
Gavrilă (CSM Pitești) a fost 
depășit Ia penultima turnantă 
de favoritul Petru Drăgoescu 
(Jiul Petroșani). Acesta a ata
cat cu dezinvoltură, lăsînd să 
se întrevadă un succes facil la 
sprint, or tocmai această lipsă 
de concentrare pe ultimii me
tri l-a costat titlul pe elevul 
antrenorului Nicolae Mărășes- 
cu, piteșteanul, care nu renun
țase la luptă, depășindu-1 pe 
linia de sosire ! Final electri
zant și în cursa similară a fe
telor, Elena 
Delta Tulcea) a întrecut-o pe 
mai tînăra 
(CSM Suceava).

Dacă reuniunea de sîmbătă 
dimineața a debutat cu o sur
priză, ea s-a încheiat cu o alta, 
la polul opus. Cunoscuta arun-

Fidatov (CSM

Violeta Beclea

PREDEAL, 14 (prin telefon). 
Ultimele două zile ale Cam
pionatelor 
Ion au 
cursa de 
(sîmbătă) 
fetâ 4 X

Proba de viteză a oferit un 
spectacol sportiv de toată fru
musețea, în care prestațiile 
protagoniștilor, biatloniștii de 
la Dinamo și ASA Brașov, au 
fost aplaudate cu căldură de 
numeroasa asistență. Cu 
a sosit la prima tragere 
rius Vornicu (Dinamo), 
„sparge" totul șl pleacă, 
apoi, la mai puțin de 1 
nut (cu nr. 8), Sandor Csedo 
(ASA), care țintește precis și 
repede, anunținid prin aceasta 
o eventuală surpriză. Princi
palii favoriți au numere mai 
mari de concurs și primul 
dintre ei, Mihai Rădulescu 
(ASA), greșește un foc și tura 
de penalizare îl îndepărtează 
de fruntașii cursei. Dinamo- 
viștii Vladimir Todașcă, Paul 
Verman, Iancu Diaeonescu au 
sosit în poligon unul după 
altul, au executat tragerea 
foarte bine și s-au angajat

Naționale de biat- 
avuit în program 
viteză pe 10 km 

și întrecerea de șta- 
7,5 km (duminică).

nr. 7 
Ma- 
care 
Vine 
mi

într-o pasionantă cursă 
urmărire. Au sosit apoi, pen
tru 
vii 
(nr.
21).
penalizare, iar al doilea exe
cută și el una.

A doua apariție în poligon 
(poziția în 
va face o 
și, datorită 
be, se va 
urmă cu locul 6. Rădulescu se 
află încă într-o poziție bună, 
dar executând două ture 
penalizare nu va intra 
primii 6. Todașcă, care a 
gat bine pe schiuri, a 
surprinzător 2 focuri și 
2 ture de penalizare îl vor 
coborî pe locul 2. A sosit și 
Diaeonescu, dar cele trei car
tușe ratate îl vor clasa pe 
locul... 3.

Sorin Popa a venit liniștit, 
a tras calm, a greșit un foc 
și după tura fatidică pornește 
intr-un ritm susținut pe ulti
ma buclă a traseului, la ca
pătul căreia îl va aștepta tri
coul de campion. Venirea în 
poligon a lui Lestien și Șer-

prima tragere, și sporti- 
de la ASA, Imne Lestien
20) și Nicolae Șerban (nr. 
Primul face două ture de

picioare). Vornicu 
tură de penalizare 
alergării mai sla- 
mulțumi pînă la

de 
intre 
aler- 
ratat 
oele

ban dau speranțe antrenori
lor de la ASA. dar primul 
greșește trei lovituri. Iar «A 
doilea — care se afla in po
ziția de lider al probei — * 
tras foarte silab, a făcut 4 tura 
in plus și a ajuna pe locul 4.

Rezultate. 10 km seniori t 
1. Sorin Popa 23:05,6 (o tură da 
penalizare) — campion națio
nal ; 2. Vladimir Todașcă
32:54,1 (2), 3. Iancu Diacones- 
cu (toți de la 
șov) 33:01,5 i 
Șerban (ASA) 
Sandor Csedo 
(1), 6. Marius 1 
mo) 33:48,6 (1).

Pasionantă cursa de 
de 4 X 7,5 km în care 
angajat sportivii de la 
și Dinamo Brașov. La 
s-au aliniat 10 echipe, dar in 
disputa pentru titlu au con
tat doar oele amintite 
înainte. Sandor Csedo a fost 
desemnat primul schimb pen
tru formația ASA, în timp ce 
antrenorii 
plasat pe campionul din ziua 
anterioară. Sorin Popa. Ambii

Dinamo
(3), 4.
33:11,3

(ASA) 
Vornicu

Bra-
Nioolae 
(5), 5.

33:19,0 
(Dina-

ștafetă 
s-au 
ASA 
start

mal

dinamoviști l-au

Paul IOVAN

(Continuare în pao 2-3)

Finișul victorios al piteșteanului Gavrilă (in 
stingă) i-a ~adus titlul de 

Foto :
campion la 1 500 m 
Aurel D. NEAGU
greutate Mihaelacătoare de

Loghin (Steaua), deși prezentă 
în localitate, a absentat dfn

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pap 2-3)

A ÎNCEPUT RETURUL
LA HANDBAL

Ieri, start în returul Divi-, 
ziei A de handbal (masculin și 
feminin), cu partide deosebit 
de importante, mai ales pentru 
Steaua șl H. C. Minaur Baia 
Mare (m) și Rulmentul Bra
șov ‘
care, 
(toate în deplasare) în „sfertu
rile" cupelor europene.

Amănunte de la etapa a 
XlI-a în pag. 2—3.
Robert Lieu, urmărit de Cristian 
Zaharla, aruncă la poarta craio- 
veanului Gheorghe Albiei ieșit 
in întimplnare. Fază din partida 
Dinamo București — Universitatea 

Foto : Nicolae PROFIR

(f) — cele trei echipe
duminică, vor evolua

to Divizia A de volei

Campionatele Diviziei A de 
volei au programat, ieri, o 
nouă etapă, a Il-a, din re
tur. S-a produs o mare sur
priză, in campionatul mascu
lin, Ia Zalău, unde echipa cam
pioană, Steaua București, a 
fost învinsă în trei seturi de 
formația Elcond Dinamo

MASCULIN

ELCOND DINAMO ZALAU - 
STEAUA BUCUREȘTI 3—0 (14. 
13, 12). Ceea ce și-au dorit de 
multă vreme jucătorii din Za
lău s-a produs : victorie asu
pra echipei campioane. O sală 
plină pînă la refuz a aplaudat 
această reușită a favoriților 
lor, care i-au întrecut pe bucu- 
reșteni în urma unuj joc echi
librat pînă în finaluriie de set, 
cu dese răsturnări de scor. Re- 
cuperînd îndeosebi în linia a 
doua, sălăjenii au punctat 
mult prin atacurile lui Clon
țos și decisiv din serviciu (Tu- 
tovan). Au evoluat formațiile : 
ELCOND DINAMO — TUto- 
van, Ciontoș, Ștreang, Vlaicu, 
Z. Gheorghe, Codre (Horje) ; 
STEAUA — Dascălu (Czedula, 
Pentelescu), P. Ionescu, Con
stantin, Spînu, Șoica, Pițigoi. 
Au arbitrat M. Mircea și N. 
Dobre. (V. TUDOR, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DINAMO BUCUREȘTI 0—3 
(—7, —8, —8). Joc frumos, cu 
faze lungi și cu o replică pes-

CAMPIONII, ÎNTRECUȚI LA ZALĂU

Și de această dată blocajul craiovean va fi depășit. Fază 
ciul Dinama — Oltcit. Foto: Nicolae
te așteptări a studenților. Ei 
au și avut avantaj, de altfel, 
în setul ultim (6—1), dar ex
periența și valoarea superioară 
a bucureștenilor și-au spus în 
cele din urmă cuvîntul. Mai 
buni : Adr. Groza, Balint și 
Sîngeorgean de la gazde, Căta- 
Chițiga, Madcr și Dalacu de 
Ia oaspeți. Arbitri : C. Butoi — 
G. Iendrei. (C. CREȚU, coresp.).

VIITORUL DINAMO BA
CĂU — UNIVERSITATEA 
C.F.R. CRAIOVA 3—1 (—6, 6, 
7, 6). Peste 1 500 de spectatori 
au urmărit o întîlnire foarte 
disputată, cu numeroase 
mente de volei autentic După

mo-

din me-
PROFTR
Inspirat, 
inițiatl- 

tot tint-

un început mai puțin 
băcăuanii au preluat 
va și șl-au menținut 
pul partenerii Ia distanță, cîș- 
tigînd clar celelalte trei seturi, 
avîndu-i în prim-plan pe Pra- 
lea, Crețu, A. Ion și Bordea. 
De la studenți s-au remar"at 
Schoberl și Stoian. 
A. ~ ‘
(E TEIRAU,

Arbitri : 
Dinicu — CI. Murgulescu. 

coresp).

EXPLORĂRI MOTORUL CSȘ 
2 BAIA MARE — A.S.A. E- 
LECTROMUREȘ 3—2 (11, —6, 
—12, 7, 10). Partidă în care

(Continuare in pao 2-3)

NOI SUCCESE AIE ÎNOTĂTOARELOR NOASTRE
Anca Pătrășcoiu — învingătoare la Bonn

Mt.NCHEN. 14 (Agerpres). în 
concursul internațional de na- 
tatie de la Bonn. înotătoarea ro
mână Anca Pătrășcoiu a cîstisat 
proba de 200 m spate în 2:12,18. 
urmată de Kia Pumm (Cana
da) — 2:13,51 și Yolanda 
Rover (Olanda) — 2:13.70.

în cursa de 200 m liber. Lu
minița Dobrescu s-a situat pe 
locul al doilea cu 1:57.50. ore- 
cedată de Manuela Stellmach 
(R.D.G.) — 1:56,48, în timp ce

de

clasat oe locul
în proba de 800

Stela Pura s-a 
trei, cu 8:33,45 
m liber, cîștigată de Anke Moh- 
ring (R.D.G.) — 8:20.48.

Alte rezultate : 400 m mixt 
feminin : Anamaria Petricevici 
(Iugoslavia) 4:42.09. 100 m liber 
masculin : Stephan Caron
(Franța) 48.64 800 m liber mas
culin : Stefan Pfeiffer (R.F.G.) 
— 6:44.60. 100 m bras feminin: 
Susanne Bornike (R.D.G.) —
1:08,40.



Campionatele Naționale de baschet în întrecerile de handbal SURPRIZĂ — LA M

O ETAPĂ CU REZULTATE NORMALE VICTORII SCONTATE - LA FEj
întâlnirile desfășurate, sîm- 

bătă și duminică, în cadrul 
Campionatelor Naționale de 
baschet s-au încheiat cu rezul
tate normale, în urma cărora 
nu s-au produs modificări im
portante în clasamente. Rezul
tate și amănunte :

LA FETE. VOINȚA Șl „U" 
CONTINUĂ LUPTA PENTRU 

TITLU

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
0—2 : 70—86 (35—42) și 83—99 
(49—49). Jocuri calme, înche
iate cu victorii clare ale echi
pei Voința care, în felul aces
ta, continuă să aibă singura 
rivală în lupta pentru titlu 
formația Universitatea Cluj- 
Napoca. Doar ieri Olimpia a 
condus aproape întreaga re
priză întîi, apoi Voința a ega
lat și s-a desprins net. Au în
scris : Marinache 21+26, Bădi- 
nici 18+0 (ieri nu a jucat), 
Cristea 4+27, Stîngă 7+8, Ga- 
vriliuc 5+0, Bîră 0+3, G. Szoke 
7+0, Simioană 0+2, Stoichiță 
4+6, Țintea 4+11 pentru Olim
pia, respectiv Filip 8+25, Borș 
19+8, Ștefan 12+8, Caloianu 
4+4, Nicola 0+3, Urogdi 5+3, 
Jugănaru 13+17, Cocîrlan 16+8, 
Apostol 0+4, Ciocan 9+19. Cu
plurile de arbitri B. Bădilă — 
î. Varga și N. Ionescu — N. 
Sdrula au condus bine meciuri 
care nu le-au ridicat probleme. 
(D. STANCULESCU).

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA C.S.Ș. 
VIITORUL CLUJ-NAPOCA 0-2: 
51—88 (25—44) și 69—81 (34—47). 
Clujencele au realizat două 
victorii facile ; Rapid a dat o 
replică foarte palidă în fața 
apărării agresive a studentelor. 
Au marcat: Lefter 22+19, Popa 
5+13, Pîrvan 0+7, Trică 4+1, 
Budurcscu 0+4, Biduianu 9+14, 
Iancu 1+6, Cristescu 2+5, Ali- 
xandru 8+0 pentru Rapid, res
pectiv Mărginean 4+4, Enyedi 
17+13, Popa 8+10, Vereș 10+8, 
Dragoș 6+24, Boyte 2+0, Vigh 
10+0, Morar 8+0, Manasses 
15+14, Kiss 8+8. Arbitri : FI. 
Baloșescu — M. Petrescu și Fi. 
Baloșescu — I. Cernat (N. A.).

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VÎL- 
CEA — POLITEHNICA MINE- 
ENERGIE C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
2—0 : 73—64 (34—28) si 109—57 
(50—25). Cu un lot mai omogen, 
bine pregătit din punct de ve
dere tehnic și tactic și mai efi
cient în fazele de atac, echipa 
Chimistul a obținut succese 
meritate. De menționat că în 
meciul de ieri gazdele au în
scris 15 coșuri de 3 p 1 Au 
marcat: Barbu 28+24, Ionescu 
8+20, Manea 9+29, Preduțoiu 
8+10, Telițoiu 2+5, Stocheci 
8+11, Nițulescu 11+8, Rusă- 
nescu 6+0, Ilie 0+2 pentru Chi
mistul, respectiv Laszlo 28+4 
(cu acest prilej talentata ju
nioară și-a făcut debutul în 
echipa Politehnica), Pandrea 
15+2, Roșianu 8+8, Zidaru 4+2, 
Dăian 7+5, Hora 2+9, Duțică 
0+7, Postelnicu 0+3, Ciora 0+17. 
Arbitri: N. Gal — D. Trofin. 
(D. ROȘIANU — coresp.).

GRUPA 7-12

C.S.U. PRAHOVA — VOIN- 
ȚA BRAȘOV 1—1: 84—77
(43—45) și 71—92 (34—49). Com
portări diferite, care au și de
cis rezultatele respective. Coș
getere : Lambrino 25+24 (nouă 
aruncări de 3 p !), Brezoianu 
8+10, Grigoraș 13+4, Oprescu

REUNIUNI SPECTACULOASE
(Urmare din pag I)

concurs, nemotivat față de or
ganizatori și de propriul club. 
Un flagrant exemplu de indis
ciplină și lipsă de respect față 
de un Campionat Național din 
partea unei sportive, de la care 
mal tinerele sale adversare ar 
trebui să aibă ce învăța I

Pe foile de arbitraj au fost 
înscrise următoarele rezultate : 
FEMEI : 400 m : Iolanda Oanță 
(Rapid Buc.) 54,33, Daniela 
Pleșcan (CS Brăila) 54,98 — 
campioană de tineret, Crlstiea- 
na Matei (CSM Universitatea 
Craiova) 55,33 ; 1 500 m : Elena 
Fidatov (CSM Delta Tulcea) 
4:13,42, Violeta Beclea (CSM 
Suceava) 4:13,70, Iulia Beșliu 
(Știința CFR Bacău) 4:14,57 — 
campioană de tineret, Lumi
nița Zaițuc (Minerul Deva) 
4:25,00 ; 3 km marș : Victoria 
Oprea (Steaua) 13:09,78, Mioa
ra Papuc (Unirea CSȘ Focșani) 
13:27,38 — campioană de tine
rei, Lenuța Ignat (Viitorul

14+5 de la C.S.U., respectiv 
Jerebie 34+29, Hînda 20+26, 
Turtoi 11+7. Arbitri : R. Stăn- 
ciulescu — M. Martiș și R. 
Stănciulescu — D. Petrișor. 
(O. BALTEANU — coresp.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE
— POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA 2—0 : 69—62 (34—26) și 
87—80 (42—41). Victorii merita
te, la capătul a două partide 
echilibrate, în care sătmăren- 
cele au avut finaluri mai bune, 
Coșgetere : Szcncs 19+20, Szocs 
21+10. Kindris 11+23 de la 
Mobila, respectiv Grădinaru 
25+18, G. Nagy 8+16, Kovacs 
8+20. Arbitri : V. Constantincs- 
cu — Al. Columban. (Șt. VIDA
— coresp.).

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MU
REȘ — METALUL I.M.P.S. 
C.S.Ș. SALONTA 2—0 : 81—70
(44—31) și 73—71 (36—38). Două 
întâlniri de mare luptă, în care 
ambele echipe și-au disputat 
fără menajamente punctele în 
clasament. Coșgetere : Prăzaru- 
Mate 19+21, Sandor 24+14, 
Fărcaș 17+9, M. Nagy 7+15 de 
la Comerțul, respectiv Balogh 
26+13, Gulyas 12+23, Bihari 
4+19, Brînda 15+5. Arbitri : 
M. Hodrea și M. Hurgoi, (C. 
ALBU — coresp.).

LA BĂIEȚI, VICTORII DUBLE 
ALE GAZDELOR

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
2—0: 98—84 (43—46) și 90—72 
(37—33). în prima partidă a 
reuniunii de sîmbătă, din sala 
Floreasca, rapidiștii nu s-au 
lăsat impresionați de „cartea 
de vizită" a dinamoviștilor (la 
care nu a jucat Al. Vinereanu), 
ei reușind să dea o replică 
dîrză. Conduc la pauză, men
țin echilibrul pînă în min. 29 
(63—63), după care Dinamo, cu 
Dan Niculescu neobosit, ia con
ducerea și nu o mai cedează. 
Duminică, din nou meci echi
librat, dar dinamoviștii, mai 
siguri pe ei, realizează și al 
doilea succes. Au marcat: 
Niculescu 34+32, Hălmăgeanu 
0+7, Sinevici 7+9, Bărbulescu 
1+3, Ionescu 8+8, Iacob 6+4, 
Uglai 25+10, David 3+2, V. 
Constantin 14+15 pentru Dina-, 
mo, respectiv Popovici 23+14, 
Marinache 13+13, Ghiță 20+4, 
M. Dumitru 7+10, G. Mihai 
9+0, Gh. Dumitru 2+5, Sipoș 
2+0, Suciu 8+17, Cudric 0+3, 
Csatari 0+6. Arbitri: Z. Ra- 
duly — N. Ionescu și I. Olaru 
— O. Vestinian.

STEAUA — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
BUCUREȘTI 2—0: 92—81 (43—42) 
și 94—87 (51—44). Foarte bună 
replica dată campionilor (de la 
care a lipsit P. Brănișteanu) de 
jucătorii de la I.C.E.D. Aceștia 
au avut acțiuni rapide, cu com
binații frumoase (s-au remar
cat V. Pogonaru și C. Popa), 
spre deosebire de Steaua, care 
a jucat prea lent. Doar dumi
nică, după introducerea mai 
tinerilor M. Cristescu și CI. 
Munteanu jocul s-a animat. 
Steliștii și-au adjudecat victo
riile în finalurile partidelor, 
datorită plusului lor de expe
riență Au marcat: Ermurache 
17+15, Ardelean 19+9, Reisen- 
buchler 6+8, Cristescu 0+8, 
Munteanu 0+7, Cernat 17+2, 
Căpușan 5+15, Opsitaru 12+18, 
Netolițchi 16+2, V. loan 0+10 
pentru Steaua, respectiv Păsă
rică 8+8, Pintea 1+0, Toader 
12+4, Popa 0+28, Mihalcea 
11+13, C. loan 9+15, Mădîrjac

Vaslui) 14:06,22 ; 60 mg : Mi- 
haela Pogăceanu (Rapid) 7,97, 
Liliana Năstase (CSU Galați) 
8,04, Gabriela Zaharia (Voința 
Buc.) 8,32 — campioană de ti
neret ; lungime : Văii Ionescu- 
Constantin (Rapid) 6,96 m, Ma- 
rieta Ilcu (Metalul Hunedoara) 
6,77 m, Liliana Năstase 6,57 m, 
Estera Szabo (Rapid) 6,41 m — 
campioană de tineret j înălți
me : Niculina Ilie (Voința 
Buc.) 1,81 m (în baraj 1,84 m), 
Elena Schromm (Rapid) 1,81 m, 
Lenuța Giulescu (Luceafărul 
Brașov) și Daniela Colțea (CSȘ 
Reșița) 1,78 m — campioane de 
tineret ; greutate : Livia Meheș 
(CSM Universitatea Cv.) 18,56 
m, Jana Căpățînă-Ciobotaru 
(Dinamo) 17,76 — campioană 
de tineret. Mariana Lengyel 
(CSM Universitatea Cv.) 17,45 
m ; 4X1 tur : Rapid București 
1:41,57, CS Brăila 1:44,34 — 
campioană la tineret, CA Roman 

1:46,26. Rezultatele competiției 
masculine și de la celelalte 
probe feminine le vom publica 
ta numărul următor.

Spectaculos duel pentru minge, 
cu Dan Niculescu (tricou alb) 

in prim-plan
Foto: Nicolae PROFIR

4+0, Costin 0+2, Voicu 6+0, 
Grădișteanu 2+0, Pogonaru 
28+17. Arbitri : FI. Baloșescu 
— M. Oprea și Z. Raduly — 
B. Bădin

Nicoleta ALDEA

DINAMO I.M.P.S. ORADEA 
— ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
2—0 : 97—65 (50—28) șl 115—100 
(60—44). Gazdele au demonstrat 
mal multă inventivitate în joc 
și un plus de eficiență în ac
țiunile ofensive, impunîndu-se 
categoric, mai ales sîmbătă. Au 
înscris : Cristea 13+25, Nicoară 
18+19, Antochi 14+13, Flaundra 
16+18, Kosa 14+21, Șarlă 9+17, 
Pascu 11+0, Gellert 2+0, Szabo 
0+2 pentru Dinamo, respectiv 
Braboveanu 26+18 (au fost me
ciurile de debut la Academia 
Militară), Panaitescu 2+26, 
Zdrenghea 2+23, Scarlat 13+5, 
Bîrsan 16+7, Marinescu 2+17, 
Niculescu 4+2, Neagu 0+2. Ar
bitri: I. Georgiu — P. Bara 
(I. GHIȘA — coresp.).

GRUPA 7-12

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTAN
ȚA — C.S.U. T.A.G.C. IND. 
BRAȘOV 2—0 : 109—94 (58—43) 
și 103—84 (59—35). Coșgeteri : 
Băiceanu 47+50 (!), Tecău
22+14, Moldoveanu 23+12 de la 
Farul, respectiv Vasilică 30+18, 
Tace 24+21, Hegyesi 21+18. Ar
bitri : C. Dumitrache — N. 
Constantinescu. (Ch. GOLDEN
BERG — coresp.).

BALANȚA C.S.U. SIBIU — 
RAMIRA BAIA MARE 2—0 : 
97—95 (56—42) și 105—61 (52—39). 
Coșgeteri : Dăian 29+22, Her
bert 13+37, Bleahu 7+29, Bretz 
17+4 de la Balanța, respectiv 
Ciocian 28+13, Cociș 17+13, Po
pescu 17+12, Mara 13+9. Ar
bitri : R. Vaida — C. Isofache. 
(I IONESCU — coresp.).

ACTUALITĂȚI
Pregătirile pentru noul sezon 

slnt, șl tn cazul rugbyului, la 
ordinea zilei? Pe multiple pla
nuri...
• AU ÎNCEPUT JOCURILE 

DE VERIFICARE. Chiar Intre 
echipe din primul eșalon valo
ric al sportului nostru cu balo
nul oval, cum a fost cazul par
tidei de sîmbătă, din Parcul 
Copilului : Grivlța Roșie a pri
mit replica „universitarilor" de 
la Sportul Studențesc Construc
ții TMUCB. Partida s-a Înche
iat cu scoruil de 46—16 (28—0) In 
favoarea studenților, de la care 
s-au remarcat Florin Faraon și 
Doru Gheorghe.
• REVELAȚIA anului prece

dent a fost socotită știința 
CEMIN Bala Mare. Rugbyștil 
maramureșeni au ratat un loo 
pe podium (bronzul, chiar ar
gintul campionatului 1986—87) pe 
„linia de sosire", pentru ca du
pă prima jumătate a Întrecerii 
actuale să se afle, ca șl Dtnnmo 
București, la patru puncte de 
lideră, echipa Steaua. O poziție, 
o alăturare onorantă, In păstra
rea căreia Ișl pun speranțe șl 
antrenorii Florin Popovici — 
Rada Trnyancsev („el an muncit 
mal mult șl mai bine anul tre
cut dectt te cel anterior, eeea

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 
23—18 (11—10). Spectatorii (în 
număr destul de mare) pre- 
zenți duminică după-amiază în 
Sala Floreasca au urmărit un 
meci care a început furtunos 
(3—0 pentru bucureșteni în mi
nutul 7), dar s-a „stins** pie 
parcurs, pe de o parte pentru 
că dinamoviștii au slăbit rit
mul, iar pe de altă parte, pen
tru că studenților le-a reușit 
tactica propusă, de fragmenta
re a acțiunilor gazdelor. Pri
ma repriză putea să se termi
ne la egalitate dacă în fina
lul ei Gabriel Marian nu ar 
fi ratat o aruncare de la 7 m. 
Am notat „fața** nouă a for
mației dinamovisbe, în care ti
nerii nu mai sînt doar jucă
tori^ de schimb, ei intrînd din 
ce în ce mai mult în rolurile 
principale. După reluare, mai 
atenți, în special în fazele de 
apărare, elevii antrenorilor 
Ghiță Licu și Valentin Samun- 
gi s-au desprins în cîștigători 
siguri, dar din păcate nu la 
diferența la care ar fi putut 
să o realizeze. Studenții au 
făcut o partidă curajoasă și. 
cum scriam, tactica preconizată 
de antrenorul George Burcea 
Ie-a reușit în mare măsură. 
Marcatori: Zaharia 8, Licu 6, 
Antonescu 4, Bedivan 2, Moca- 
nu 2 și Simion 1, pentru în
vingători, respectiv Dumitru 6, 
Răduță 4, G. Marian 4, Agapie 
3 și Neagu 1. Au arbitrat ine
gal (cu greșeli, care însă nu 
au influențat rezultatul — în 
prima repriză și bine — după 
reluare) Ad. Simion și V. Ivan- 
ciu (Ploiești).

Mihail VESA

ASA ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — H.C. MINAUR 
BAIA MARE 30—29 (15—11). 
Un rezultat supriză, însă vic
toria mureșenilor este merita
tă, ei făcînd duminică dimi
neață cel mai bun meci din 
actuala ediție de campionat. 
ASA Electromureș Tg. Mureș 
a condus tot timpul, chiar și cu 
4—5 goluri, în min. 38 : 20—16 
în min. 47: 25—20, în min. 51: 
27—22, în min. 56 : 29—26.
Minaur a făcut tot posibilul 
pentru a schimba soarta me
ciului, dar nu a reușit dato
rită jocului bun al întregii
echipe a gazdelor. Au înscris:
Mureșan 10, Furnea 8, I. Mol
dovan 4, Ciobanu 3, Bădău 3,
Vajda 2, respectiv M. Voinea
10, Marta 5, Andronic 4, Ra
dulescu 3, Stamate 3, Coman 2, 
Covaciu 1, Cuc 1. (A. SZA
BO — coresp.).

DINAMO BRAȘOV -STEA
UA 21—24 (9—14). Bucureș-
tenii au abordat partida cu 
convingere chiar din start, cei 
mai eficienți dintre ei fiind 
Dumitru și Stingă, dar și por
tarul Nicolae Munteanu, care 
a fost aproape imbatabil. Suc- 
oesul campioanei este cu atât 
mal prețios, cu cit din for
mație a lipsit conducătorul de 
joc Adrian Ghimeș (acciden
tat de mai multă vreme). Deși 
au fost tot timpul conduși, 
brașovenii au făcut multă ri
sipă de energie, avînd în Do- 
nosa și Donca doi jucători me
reu în „priză**, iar în Roșea 
același handbalist de clasă, 
uneori prea individualist însă.

Au înscris : Roșea 6, Dono- 
sa 5, Donca 4, Micle 2, Ni- 
colescu 1, Streinu 1, Hosu 1,

DIN RUGBY
ce a făcut ca, din jucători fără 
NUME, să avem acum o echipă 
cu nume", remarca Miron Mar
tin, vicepreședinte al asociației), 
șl jucătorii, de la „veteranul" 
Pujină (37 de ani) pînă la cei 
mal tineri. Returul anunță un 
program realmente dificil șl el 
este pregătit In orașul de reșe
dință, cîteva zile la o mie de 
metrj altitudine, în stațiunea Iz
voare, apoi prin meciuri de ve
rificare. Noutăți nu sînt in lot, 
atîta doar că Demian, Nistor 
sau Pascale șl-au revenit din 
accidentări serioase. Rămîne, in 
schimb, Incertă folosirea lui 
Rădol. După cum rămîne pro
blema bazei materiale : terenul 
nou nu este gata, cel de antre
nament reprezintă, în continua
re, un deziderat... Oamenii rug- 
byului băimărean mai speră și 
Intr-o apropiată premieră inter
națională — organizarea unei 
partide interțăr! tn orașul lor, 
eu efect stimulativ, propagan
distic. (G. R.)
• ȘI ARBITRU se pregăteso. 

Consfătuirea anuală, ce se va 
desfășura la Predeal, între ÎS șl 
28 februarie. Avînd efectuată vi
zita medicală, ei urmează să 
susțină atât teste fizice, cft și 
teoretice.

Moldovan 1, respectiv Stingă 
II, Dumitru 6, Petre 2, Mun
teanu (din poartă in poartă) 1, 
Stot 1, Drăgăniță 1, Berbece 1, 
Cicu 1. Din dorința de a 
sancționa totul, arbitrii cra- 
ioveni Vi. Cojocaru și I. Mi- 
hăilescu s-au pripit cu unele 
eliminări (pentru ambele for
mații).

Paul IOVAN

ȘTIINȚA BACAU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 22— 
20 (11—6). în prima repriză
jocul a fost obstructionist din 
partea timișorenilor, Vasilache 
fiind descalificat pentru fault 
grosolan (după 2 eliminări an
terioare) asupra lui Bondar, 
pe care l-a lovit cînd acesta 
era căzut. La această fază 
antrenorul Roland Gunesch a 
primit cartonaș roșu (a in
trat pe teren fără permisiu
nea arbitrilor, a.postrofîndu-i 
pe aceștia pentru decizia dic
tată împotriva lui Vasilache). 
Băcăuanii au cîștigat pe de
plin meritat pentru că au con
dus tot timpul atît în joc, cît 
și pe tabela electronică. Au 
înscris; Chirilă 10, Vasilca 7, 
Bondar 3, Gerhard 1, Gîr- 
lescu 1, respectiv Ionescu 6, 
Matei 5, Dobrescu 3, Gal 2, 
Vasilache 2, 1st ode 1, Giur- 
gea 1. Au arbitrat R. Iamandi 
și Tr. Ene (Buzău). (S. NE- 
NIȚA — coresp.).

METALUL BISTRIȚA — 
UNIVERSITATEA CUG CLUJ- 
NAPOCA 21—20 (13-13). Au
înscris : Bejan 6, Țermurc 6, 
Cojocaru 4, Irimieș 3, Loch- 
ner 2, respectiv Crainic 5, Bo- 
torce 5, Simboan 4, Kiss 3, 
Pop 2, Căldare 1. Au arbitrat 
V. Dăncescu și J. Mateescu 
(București). (Fl, TOMA — co
resp.).

DACIA PITEȘTI — RELO- 
NUL SĂVINEȘTI 25—24 (13— 
14). Au marcat : Mihăilă 8, 
Barbu 4, Grabovschi 4, Gîdea 
3, Cozma 2, Paraschiv 2, O- 
prea 1, Neagu 1, respectiv 
Zaharia 9, C. Bursuc 4, Zam
fir 3, Iurea 3, Pitaru 3, Șt. 
Bursuc >2. Au arbitrat A. Vîr- 
topeanu și Șt. Georgescu 
(București). (Narcisa FEȚEA- 
NU — coresp.).

FEMININ

ȘTIINȚA BACAU — DO
ROBANȚUL PLOIEȘTI 37—20 
(17—10). Rezultatul este pe 
deplin edificator asupra su
periorității campioanelor de-a 
lungul întregului meci. Au 
înscris : Tîrcă 8 (3 din 7 m). 
Ciubotaru 7 (2), Popa 6, Da- 
nilof 5, Butnărașu 3, Lunca 2, 
Petrea 2, Darvaș 2, Cerven- 
ciuc 2, respectiv Tudor 10 (3)’ 
Anton 4, Keilcr 2, Stoencscu 
2, Marineac 1, Lupu 1. Au 
arbitrat C. Suditu și A. Zaha

ria (Pite 
coresp.).
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ÎN DI VIZ.
(Urmare din pag. 1)

ambele formații au avut o 
prestație mediocră sub raport 
tehnic, dar în care s-a făcut, 
într-adevăr, multă risipă de e- 
nergie. Au cîștigat gazdele 
pe... greșelile flagrante ale ad
versarilor din finalul setului 
decisiv. Remarcați : Reissfeld, 
Moroianu (E), Sanislav și Bai- 
doc (A.S.A.). Arbitri : V. Chio- 
reanu — Al. Dinu. (A. CRIȘAN, 
coresp.).

C.S.U. sanatatea ora
dea — RELONUL SĂVINEȘTI 
2—3 (10, —6, —7, 6, —6). Oră- 
denii au pierdut încă un meci, 
în fața unor adversari ambi
țioși și încrezători în șansa lor. 
Remarcări : Vițelaru, Btiruș și 
Sofron de la Relonul, Strauff 
de la C.S.U. Arbitri : V. Ran- 
ghel și I. Păduraru. (I. GHIȘA, 
coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—3 (—13, 
—10, 11, 8, —6). Evoluție bună 
a brașovenilor, care au avut 
în Sterea, Crișan și Ferariu 
artizanii victoriei, de la gazde 
mai aproape de valoarea lor 
fiind Mîndru și Mogoș. (I. MÎN- 
DRESCU, coresp).

FEMININ

DINAMO BUCUREȘTI — 
OLTCIT CRAIOVA 3—0 (1, 6, 
13). Dinamovistele au forțat 
serviciul încă de la începutul 
partidei, ceea ce le-a și faci
litat distanțarea rapidă de ad
versare. Pe rînd, Irina Velicu, 
Cristina Pîrv și Dana Coșo- 
veanu fie că au punctat direct, 
fie că și-au pus partenerele în 
dificultate la preluare, cu 
continuări necruțătoare în a-
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„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 14 (prin 

telefon). Simbătă și duminică, 
ultima zi a competiției, au 
continuat întrecerile Turneului 
internațional de hochei dotat 
cu „Cupa Federației". Trofeul 
a revenit echipei sovietice So
kol Kiev, urmată de România 
A. Bulgaria și România B.

ROMANIA A — BULGARIA 
3—2 (2—0, 0—1, 1—1). Prima 
noastră formație a făcut cel 
mai slab meci din ultima vre
me, cu excepția primei repri
ze, cînd și-a presat adversarul 
în propria lui „treime", 
marcat două goluri, dar 
ratat numeroase altele. în 
lipsa oricărei idei tactice, 
bling la nesfîrșit și imprecizie 
în pase și șuturi, în condițiile 

a

S-au 
s-au 
rest, 
dri-

unei replici generale slabe 
oaspeților bulgari.

Au marcat: Gliga, Burada 
Horvath, respectiv Zonkov 
Dimov. Bun arbitrajul brigăzii 
V. Osipciuk (U.R.S.S.) — M. 
Dinu, Gh. Tașnadi.

și 
și

ROMANIA A — SOKOL 
KIEV 2-10 (0—2, 1—1, 1—7). 
în primele două reprize am 
asistat la un joc strașnic, cu 
atacuri în iureș, de la o poar
tă la alta, aplaudat la scenă 
deschisă de cei aproximativ 
3 000 de spectatori care au 
umplut pînă la refuz tribu
nele patinoarului. Hocheiștii 
din Kiev, cu patinajul lor ra
pid și pasele de o extraordi
nară precizie și eficacitate, au 
întâlnit o rezistență pe măsu
ră, sportivii noștri făcînd față 
cu suooes ritmului impus. 
După 1—3 la- sfârșitul reprizei 
secunde, oaspeții au păstrat 
ritmul de joc. în timp ce ai 
noștri au slăbit treptat, de 
unde și diferența din această 
repriză. Marcatori.: I. Po- 
povici, Cs. Antal, pentru Ro
mânia A, respectiv Zemcenko,

Stepaniscev și Sahtin
2. Iuldasov. Narimanov. Liub- 
min si Naida. Au arbitrat foar
te bine : I. Becze 
Both și M. Dinu.

ROMÂNIA B — SOKOL 
KIEV 0—16 (0—10, 0—3, 0—3). 
Diferența de valoare și-a spus 
cuvîntul, mai ales în prima re
priză. cînd hocheiștii noștri, 
care au abordat curajos parti
da, au jucat „la crosă", unul 
din capitolele forte ale tehni
cilor jucători sovietici. Și după 
cele zece goluri primite, în re
priza a doua si a treia elevii 
antrenorilor I. Bașa și FI. 
Gheorghe au folosit cu precă
dere angajările în forță, cu 
corpul, ceea ce a limitat scorul. O 
mențiune pentru portarul Cor- 
ciovă si pentru cei mai buni 
realizatori de la Sokol — Sas- 
tin și Zemcenko, care au mar
cat cite trei goluri. Bun arbi
trajul prestat de S. Iliev (Bul
garia), asistat de Gh. Mîcu și 
D. Trandafir.

SPER SA CONFIRM

Cinci minute

I
I
I

BIJiriINlJl TUlNSFERAllllOn

IN DIVIZIA „B*'
prezentăm principalei» 

transferări din eșalonul secund» 
înregistrate în registrele de e<c«- 
trol ale F.R.F. j

Săbău

SELECTIONAREA IN ECHIPA NAȚIONALA"

ROMÂNIA B — BULGARIA 
2—4 (1—0, 0—3, 1—1). Echipa 
noastră de tineret a dominat 
în prima repriză printr-un pa
tinaj rapid și joc de pase a și 
marcat un gol pr.n Dragomir, 
cea de a doua aparținînd oaspeți
lor, pînă în min. 27, jocul fiind 
dinamic, frumos, apoi 
ceput duritățile de 
părți, situație din care 
în avantaj jucătorii 
prin cele trei goluri

au în- 
ambele 

au ieșit 
bulgari 

marcate 
de Zenev pe grave greșeli 
apărare. în repriza a treia 
nerii hocheiști români au 
venit, dar au ratat mult 
după ce Cs. Gal a adus scorul 
la 2—3. Batcearov a stabilit 
scorul final în min. 58: 2—4.
M. Presneanu, asistat de D. 
Trandafir și Gh. Mîcu, a con
dus autoritar un meci dificil.

de 
ti- 
re- 
și.

Mircea COSTEA

„NAȚIONALELE" DE BIATLON
(Urmare din pag. 1)

au tras fără greșeală la oele 
două treceri prin poligon și 
Popa a predat ștafeta colegu
lui său Vladimir Todașcă cu 
un avans de 30 de secunde. 
La ASA. în schimbul 2, Irnre 
Lestien a făcut o cursă foar
te bună și a reușit să-l de
pășească pe dinamovist care, 
deși a tras foarte bine, a aler
gat ceva mai slab și ASA a 
preluat conducerea. în schim
bul 3. Nicolae Șerban (ASA) 
continuă să conducă. Dar în 
poligon el și adversarul său 
direct Marius Vor ni cu fac 
cite o tură de penalizare la

prima tragere și distanța se 
menține. La „picioare" Șerban 
mai faoe două ture, in timp 
oe Vornicu trage foarte bine 
și avansul se diminuează vă- 
zînd cu ochii. în ultimul 
schimb, Rădulescu cade pe 
parcurs, sosește totuși primul 
în poligon, trage și pornește. 
Diacoinescu este și el-aproape, 
iar la ..picioare" sportivul de 
la ASA este ajuns de Diaco- 
nescu și acesta 
echipa spne

își oonduce 
victorie.

VOLEI
tru ca în cel decisiv, după ce 
piteștencele au condus mereu 
la două puncte, rapidistele să 
revină și să fie la un pas de 
a cîștiga partida, conducînd cu 
13-—9. Și totuși ele vor rămîne 
parcă... țintuite în loc, nemai- 
reușind să realizeze nici un 
punct, cedînd setul și meciul ! 
în ceea ce privește calitatea 
jocului, fazele de volei ade
vărat au fost destul de puține, 
prestația la serviciu fiind in
fluențată deseori de preluările 
greșite. Iar în atac comițîn- 
du-se nepermis de multe erori 
(lovituri în fileu sau în afara 
terenului). Victoria oaspetelor 
s-a datorat, în special, apor
tului perechii de coordonatoa
re — Corina Holban, Claudia 
Tătucu constanței în joc a 
Danci Marinescu și revenirii 
Feliciei Popescu în finalul par
tidei, pînă atunci ca și ab
sentă din teren. De partea 
cealaltă, incoerența ridicătoa
rei Gabriela Dumitrescu (în zi 
foarte slabă) a frînat elanul 
coechipierelor. în aceste con
diții doar Cristina Anton și 
Daniela Bumbăcilă au redus 
din numărul greșelilor, insufi
cient însă pentru a decide și 
victoria în favoarea Rapidului. 
A arbitrat cuplul D. Dobrescu 
— Z. Moldoveanu. (Gh. LA
ZAR, coresp.).

FLACÂRA roșie bucu
rești — C.S.U. RAPID GA
LAȚI 3—0 (13, 6, 11). Victorie 
clară a bucureștencelor, de la 
care am reținut jocul Corne
liei Colda. Corinei Olteanu și 
Vioricăi Bîrsăsteanu. Gălățen- 
cele au dat o ripostă destul 
de dîrză. mai ales în primul 
și în ultimul set, cînd s-au 
remarcat Daniela Dinică și

I

I
I
I
I
I
I
I

I
Rezultate : 

șov lh30:46,4 
țională, 2. 
lh31:02,0 ; 3. 
Ih38:21,4.

1. Dinamo I Bra- 
— campioană na- 

ASA I Brașov
ASA II Brașov

Speranța Gaman. Au arbitrat 
C. Pitaru și V. Lazariu. (O. 
GUȚU, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — CHIMIA RM. 
VILCEA 3—0 (8, 9, 6). Chiar dacă 
nu au evoluat la valoarea obiș
nuită și deși au fost lipsite 
de aportul jucătoarelor Mîrela 
Bojescu, Eugenia Cotescu și 
Carmen Cuejdeanu, campioa
nele au învins fără probleme 
o echipă resemnată parcă din 
start. Cu Tanța Drăgoi (ca de 
obicei), Ioana Cotoranu (pre
cisă în toate fazele) și Carmen 
Titiliuc mai active, craioven- 
cele au fructificat atac după 
atac. De la vîlcence doar Ma- 
rilena Dubinciuc și Dorina 
Pavel au contat într-o dispu
tă inegală de la început pînă 
la sfîrșit. Au arbitrat C. Ma- 
laxia și V. Vrăjescu. (Șt. GUR
GUI, coresp).

C.S.M. SIBIU — FARUL 
CONSTANȚA 0—3 (—5, —13, 
—13). Deficitare atît la blocaj, cît 
și în linia a doua, sibiencele 
nu au reușit să-și adjudece 
nici măcar un set, deși în ul
timele două și-au urmărit în
deaproape partenerele de joc. 
S-au remarcat Maria Enache, 
Marinela Neacșu și Elena Bă
lan, de la învingătoare. Arbi
tri : M. Stamate si G. Volcu. 
(I. IONESCU, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — PENI
CILINA IAȘI 1—3 (—8, —10, 
7, —10). Oaspetele au obținut 
o victorie meritată, luptînd 
pentru fiecare minge și profi- 
tînd de numeroasele greșeli la j 
serviciu și la preluare ale 
băcăuancelor. Evidențiate : Ta
tiana Popa, Gabriela Copcca, 
Daniela Donciu, Daniela Blă- 
naru (P), Marilena Popa și 
Liliana Bora. Arbitri : CI. Mur- 
gulescu — A. Dinieu. 
MANDLER, coresp.).

<1.
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despre 
si Ion 
scenă.

Remus 
chema

Tot auzeam. în urmă cu 3—4 
ani. că este un junior foarte 
talentat la ,.U“ Cluj-Napoca. 11 
chema Sabău și antrenorul 
lui. Nicolae Săbăslău, era tare 
mulțumit de el. Juniorul clu- 
jan avea să apară, curînd. în 
Selecționata U.E.F.A. /86, confir- 
mînd cele ce se spuneau 
el. Ascensiunea continua 
Sabău urca si pe prima 
Promovat curajos de 
Vlad. Lotul de tineret îl
si el în partide importante. Am
bițiosul fotbalist din orașul de 
pe Somes se afirma si în această 
selecționată ca un jucător poli
valent. capabil să îndeplinească 
rolurile care 1 se dădeau, un 
evantai mai larg de misiuni de- 
cît cele care i se încredințează, 
de regulă, unui mijlocaș stînga. 
postul 
Sabău. 
tru că 
ces si 
..aripă ....„ . ______ ________
nă 1987 n-a fost prea darnic în 
satisfacții pentru Sabău. O in
tervenție chirurgicală si urmă
rile ei l-au ținut departe de te
ren. Dar 1988 a venit, rapid, cu 
bucurii pentru el. La nici 20 de 
ani (i-a împlinit la 12 februa
rie). Sabău a debutat în echipa 
reprezentativă. în meciul cu 
selecționata Israelului. „Jucător 
cu o excelentă mobilitate, cu o 
deosebită forță de orientare in 
teren, utilizînd buna tehnică de 
care dispune în scop tactic. 
Sabău poate ajunge un fotbalist 
de frunte pentru că dovedește 
multă ambiție, seriozitate, do-

unde evolua de regulă 
Spunem, de regulă, pen
el a fost utilizat cu suc
ea fundaș lateral si ca 
falsă". Sezonul de toam-

rință de a se afirma", astfel îl 
caracterizează antrenorul fede
ral Cornel Drăgușin.

„M-am refăcut complet de oe 
urma accidentărilor si a opera
ției la care am fost supus in 
1987. ne spunea Ion Sabău. 
Mi-am pus în gînd să recâștig 
terenul pierdut chiar din startul 
noului sezon. Am beneficiat de 
o pregătire excelentă cu lotul 
A.S.A. Tg. Mureș, echipă unde 
voi evolua tn returul campio
natului. Am realizat acumu
lări deosebite Ia capitolul fi
zic. am lucrat mult oentr 
îmbunătățirea forței. Asa că. 
în momentul cînd m-am pre
zentat la lotul A. ce plăcută 
surpriză pentru mine 1, mă 
simțeam capabil să fiu la înăl
țimea onoarei ce mi se făcuse. 
Atmosfera de încurajare de 
amiciție sinceră găsită la echi
pa națională, atenția acordată de 
antrenori, totul 
norm dificilul 
butului".

— Așteptăm,
marea spectaculosului start.

— Da. si știu că acest. lucre 
e mai greu decît însuși debu
tul în prima echipă națională. 
Sper însă să reușesc si în cam
pionat si la loturile reprezenta
tive la care voi fi chemat, să 
nu-i dezamăgesc pe antrenorii 
care au avut încredere în mine 
din anii junioratului, apoi 
Divizia ’ A 
formațiile 
țională.

mi-a ușurat e- 
moment ăl de-

acum, confir-

si mai departe, 
de tineret si la

In 
la 

na-

Eftimie IONESCU

In seria I : Argeșanu (F.C. 
Olt) la Unirea Focșani ;
țolu (Sportul Studențesc). Cirfe 
(Inter Vaslui) — la Unirea Slo
bozia ; Glonț (Autobuzul Bucu
rești), Viorel Radu (Rapid Bu
curești), Grozea (Petrolul Brăi
la) — la F.C.M. Progresul Brăi
la ; Bambu (Șiretul Pașcani) —
— la Politehnica Iași ; Mircea 
Radu, Cănănău (ambii Politeh
nica Iași), Murariu (Ceahiăoa 
Piatra-Neamț), Karda (Gaz Me
tan Mediaș) — la Șiretul paș
cani ; I. Rotaru (F.C.M. Delta 
Tulcea) — la C.F.R. Pașcani | 
FI. stoica și petre Grigore (am
bii C.S.M. Suceava) — la Ceah
lăul Piatra-Neamț ;

In seria a H-a : Bogdan 
Florin Simion (Dinatno Buoo- 
reștl), Ion Petre (Inter Sibiu), 
Tică, cioacă (ambii MeoanM 
Fină București) — ia Progresul 
București ; Adr. Vasile (I.C I.M. 
Brașov), M. Popescu (Chimia Rm. 
Vîloea) — la Tractorul. Brașov f 
Mulțescu (C.S.M Suceava). 
Ploaie (C. s. Tîrgovlște), 
Curelea (Rapid București), Dh- 
chia (Dinamo București), Ivațcu 
(Sportul studențesc București)
— la Autobuzul București ; M. 
Zamfir (F.C. Olt). Bolbore* 
(Progresul București) — a in
ter Sibiu; L. Săndol (Flacăra 
Moreni) — la Jiul Petroșani.

In seria a ni-a : Ciocan („U* 
Cluj-Napoca) — la Sticla Arie- 
șul Turda ; Pătcaș, Keizer, Dr*- 
goș, Kupaș, Cheregi, Mezel (Vio- 
toria F.i.u.T. Cărei) — la Olim
pia I.U.M. Satu Mare) ; Ger 
stenmayer, Tăbăcaru, Boje (toți 
Olimpia I.U.M. Satu Mare) — la 
Victoria F.I.U.T. Cărei ; Manl- 
cea (Victoria București) — la 
Gloria Reșița ; Mandoca (F C.M. 
Brașov), Bereczki (înfrățire® 
Oradea) — la F.C. Bihor ț A. 
Toma, Trocea (ambii Victoria 
București). N. Ivan, p. Petre (am
bii Progresul București), Ochlo- 
su (Metalul București) — la 
F.C. Maramureș ; Dosan (Jiul 
Petroșani) — la A.S Paroșem 
Vulcan ; Ficu (I.C.I.M. Brașov), 
L Stredie (Dacia Mecanioa O- 
răștte) Titi Nicolae (A.S.A. Pro
gresul Timișoara) — la Strungul 
Arad ; Marta (F.C. Bihor). Labh 
(Strungul Arad), Adr. Sima, 
Șunda, Lehmann (toți Polltenni- 
ca Timișoara) — la A.S.A. Pro
gresul Timișoara ; Vancea (Uni
versitatea Craiova). Mfihiroth 
(Vagonul Arad) — la U.T.A.

MECIURI AMICALE
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

— F.C. OLT 4—3 (1—1). Partidă 
antrenantă, goluri multe, specta
torii — destui de mulți 
plaudînd frumoasele faze 
au abundat la ambele 
lurile craiovenilor au 
cate de Bîcu (min. 
(min. 65), Biță (min. 
Pentru echipa învinsă_ ...___
Turcu (min. 44 și 53) și Pena 
(min. 52). De notat că,’ în min. 
53, formația antrenată de ,.ex- 
craioveanul“ Silviu Stănescu 
conducea echipa locală cu scorul 
de 3—1! Formațiile folosite: Uni
versitatea: Lung — Negrilă, Ad. 
Popescu. Cioroianu. Irimescu — 
Mănăilă, Ciurea, Bîcu — Geol- 
gău, Biță, Ghiță. Au mai jucat: 
Badea și Stoica; F.C. Olt; Ghe- 
rasim — Dumitrescu, Mihali, Mi- 
nea, C. Gheorghe — Eftimie, Le- 
ța, Pistol, M. Popescu — Turcu, 
Pena. Au mai fost folosiți: Pa
vel, Ad. GeorgeCu, M. Ene 
Ad. Popescu. (ȘT. GURGUI 
coresp.).

- fl
oare 

porțl. Go- 
fost mar. 

19). Badea 
74 și 89). 
au înscris

• CORVINUL HUNEDOARA — 
C.S.M. SUCEAVA 5—1 (2—0). Au 
Înscris: Văetuș (mln. 20), Petcu 
(min. 43 șl 77), Hanganu (mln. 
70), Costăchescu (min. 85), res
pectiv Breniuc (min, '
nul: loniță — Bardac, 
Stroda, Tîrnoveanu — 
cu, Burlan — Văetuș, __ .... __
clu. Au mai jucat: Trică, Mesza- 
roș, Hanganu, Girleșteanu, Cos
tăchescu, Bejenaru și Dubinciuc; 
C.S.M.: Bucu n — Cristescu, 
Ghencean, Gălușcă, Ciobanu — 
Mucilean, GafencU) Goian — Bu- 
liga, Cașuba, Buțerchi. Au mai 
fost folosiți: Breniuc, Sumulan- 
sehl. Susanu, Păiuș, Popa. Sfri. 
jan. (I. VLAD.coresp).

79). Corvl- 
Mărginean, 
Klein, Pet- 
Nieșa, Su-

• F.C. CONSTANȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—1 (1—1). Ambele 
goluri au fost marcate In prima 
repriză: Zahln (mln. 39), respec
tiv Goanță (mln. 43). Rapid: Toa-

ADMINISTRAȚIA DE
REZULTATELE
LUI PRONOSPORT DIN

CONCURSU-
14 FE-

BRUARIE 1988

1. Ascoli — Milan
2. Cesena — Pescara 

Fiorentina — Empoli 
Internazionale — Torinc 
Juventus — Verona 
Napoli — Avellino

7. Pisa — Roma
8. Arezzo — Barletta
9. Atalanta — Taranto

10. Modena — Cremonese

3.
4.
5.
6.

X
2

X
2

X
1

X
X
1
1

der — Vlad, Rada, Mustățea. 
Cîrstea — Drăghici, Goanță, Bo
zeșan I, M. stoica — Țîră, Nica. 
Au mai jucat: Ciocan, Marines
cu, Matei, Bacoș, St. Popa, Da- 
maschin II, Mânu II și L. Iile. 
(C. POPA-coresp).

• U.T.A. — OLIMPIA S. MA
RE 4—2 (2—1). Au marcat: Nagy 
(min. 31), Negrău (min. 7), VI- 
nătoru (min. 59 și 66). respectiv. 
Bolba (mln. 12 și 62). (N. STRA
JA N, coresp.).

• INDUSTRIA SÎRMEI ClM- 
PIA TURZII — „U“ CLUJ-NAPO. 
CA 2—2 (0—0). Universitarii au 
avut în multe momente inițiati
va, au șl condus de două ori pe 
tabela de marcaj, dar echipa lo
cală a găsit resurse pentru a 
egala scorul. Au marcat: Matei 
(min. 65 șl 83), respectiv Ctm- 
peanu II (min. 54) și Mujnai 
(mln. 66). „U“ a început jocul 
cu următoarea formulă de echl. 
pă: Caval — Cadar, Dobrotă, 
Neamțu, Muntean — Doboș, FI. 
Pop, Mujnai, Cîmpeanu II — 
Biro, Boeru. Au mal fost folosiți: 
Mia, Moldovan, Meszaroș. (P. 
TONEA-coresp.).
• F.C.M. BRAȘOV — INTER 

SIBIU 4—1 (2-0). Și la al doilea 
joc cu public, echipa antrenată 
de Costică Ștefănescu (primul a 
avut loc săptămîna trecută: 6—0 
cu S.C. Bacău) a dovedit apetit 
de gol. Au înscris: Naghi (min. 
15), Andrași (min. 20), Barbu 
(min. 47 — din penalty) și Ter- 
heș (min. 86), respectiv C. Zam
fir (min. 89). F.C.M.: Polgar — 
Bălan, Naghi, Pătru, Kiss — St. 
Vasile, Andrași, Mărgărit, Cigan 
— Fîșic, Barbu. Au mai jucat: 
Santa, L. Petre, Sulea, Avădanei, 
Selimesi, Moldovan, Bucur, Ter- 
hes, Harșani. (C. GRUIA.coresp.)
• F.C BIHOR — „POLI” TIMI

ȘOARA 0—0. Divizionara A a în
ceput partida cu următoarea 
formație: Moise — Pascu, Cră
ciun. Oancea, Andreas 
tă, Manea, Bobaru — l 
daș, Bozeșan II. Au 1 
Tanasoglu, Iacob șl l 
GHIȘA.coresp.).

i — Stincu- 
China, Du- 
mai jucat: 
Banu. (I.

• F.C.M. DELTA TULCEA — 
CIMENTUL MEDGIDIA 1—I 
(1—0). Au înscris: Iamandi (min. 
43), respectiv Nedelcu (min. 78). 
(L. DIACONU-coresp.).
• AVlNTUL REGHIN — MI

NERUL BAIA SPRIE 1—0 (0—0). 
A marcat Sălăgean (mln. 88). CL 
ORMENIȘ AN-coresp.).
• ELECTROPUTERE CRAIOVA 

— MINERUL MOTRU 13—1 (3—1)0 
(ST. GURGUI-coresp.).
• „CUPA 10 FEBRUARIE». In 

organizarea Consiliului Județean 
al Sindicatelor șl al C.J.E.F.S. 
Buzău, in Sala „Dacia" s-a dis
putat „Cupa 16 Februarie" la 
minifotbal. la care au participat 
8 echipe, împărțite tn două se
rii. Cîștlgătoarele de serii, Glo
ria Buzău I și Gloria Buzău 
n, și-au disputat finala, care 
a revenit primei echipe cu sco
rul de 9—7. Pentru locurile 3—4, 
Centrul Olimpic Viitorul — O- 
limpia Rm. Sărat 5—0. (V. DRA
GOMIR, coresp.).
• „CUPA MUSCELUL». în or

ganizarea divizionarei C Musce
lul Cîmpulung, săptămîna trecu, 
tă s-a disputat „Cupa Muscelul", 
l-a care au mai luat parte Uni
rea Pitești (Div. C) și A.S.A.’ 
Craiova. Metalul Berevoiești, Mi
nerul Cîmpulung, din campiona
tele județene. Trofeul a revenit 
echipei gazdă, conform următoa
relor rezultate: 1—1 cu Metalul 
Berevoiești, 3—1 eu Minerul 
Cîmpulung și 2—1 cu Unirea 
Pitești. Duminică dimineață. 
Muscelul a primit vizita echipei 
de speranțe a lui F.C. Argeș, de 
care a fost învinsă cu 2—0 (1—0). 
prin golurile înscrise de D. Io- 
nescu $1 I. Gheorghe. (Paul MA- 
TEOTU, coresp.).

eu

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
11. Parma — Brescia
12. Piacenza — Bari
13. Udinese — Bologna

X
1

X

CIȘTI-

333.302 lei, report la catego
ria 1.

FOND TOTAL DE
GURI : 3.204.319 LEI, din care

• NUMERELE EXTRASE LA 
------- 2“ DIN ‘ 

1988
TRAGEREA „LOTO 

FEBRUARIE
14

*3

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

9 33 34

EXTRAGEREA
35 37 68

FOND 
GURI : 
104.441 
goria 1.

TOTAL
885.792 :
lei,

I: 
a

a

52 8 62
Il-a :

III-a

54
69

32

, DE CÎȘTI- 
lei, din care 

report la cate-



„Europa Top 72" la tenis de masa seniori

învingători scontați 
LA AMBELE CATEGORII 

(omponarc meritorie a Junioarei noastre Otllla traaeseu * ÎNCEPUI OLIMPIADA ALBA DE EA CAI GARY

ACTUALITATEA ȘAHISTA
CANDIDATELOR 

mondial feminin a 
Thaltubo (U.R.S.S.) 
11-a. în care Iose-

In sala „Tivoli" din Ljublja
na a-au încheiat întrecerile ce
lei de a XVIII-a ediții a con
cursului «Europa Top 12“ pen
tru seniori si senioare la tenis 
de masă. la ■ capătul căruia tî- 
năra noastră reprezentantă, ju
nioara Otiiia Bădescu, la pri
ma ei participare la această 
mare competiție, a ocupat lo
cul 6 — la egalitate cu sporti
vele de pe pozițiile 4 (Elena 
Kovtun) și S (Renata Kasalo- 
va), dar cu un setaveraj mai 
scăzut —. fiind întrecută, ast
fel. de cîteva jucătoare de ma
re valoare (Fliura Bulatova, 
Bettine Vriesekoop ș.a.). dar 
depășind, la rîndu-i. nume 
foarte cunoscute în tenisul de 
masă internațional (Mirjam 
Klopenburg. Alena Safarova. 
Edit Urban. Valentina Popova. 
Jasria Fazlici. Gordana Perku- 
cin).

Si în ultimele sase tururi. 
Otiiia Bădescu a întîlnit spor
tive cu o bogată experiență 
competițională. în fața cărora 
a acționat curajos, fiind, une
ori. cu greu întrecută, așa cum 
s-a întîmplat în partidele cu 
Fliura Bulatova (U.R.S.S.) — 
câștigătoarea turneului; meda
lie de argint la C.E. 1984 și 
1986; învingătoare la „Top" și 
în 1986 — în fața căreia a ce
dat cu 1—2 și Bcttine Vriese- 
koop (Olanda) — de două ori 
pe locul 1 la „Top" (1982. 1985) 
Si de cinci ori pe cel secund 
(1978. 1980. 1981. 1984. 1988);
campioană europeană în 1982 
— de care a fost depășită cu

2—0. Dar, dacă Otiiia Bădescu 
a pierdut, previzibil, aceste în- 
tîlniri, în schimb în celelalte 
a acționat perfect, ea cîștigînd 
cu 2—1 meciurile cu Elena 
Kovtun (U.R.S.S.) — medalie
de argint la C.E. 1986 Ia dublu 
—, Gordana Perkucin (Iugosla
via) — la a Vl-a participare la 
„Top", locul 15 în clasamentul 
european —. Valentina Popova 
(U.R.S.S.) — triplă campioană 
europeană în 1984 — și cu 2—0 
jocul cu Mirjam Klopenburg 
(Olanda) — locul 13 în ierar
hia europeană.

Așadar, Otiiia Bădescu și-a 
confirmat, prin acest bun re
zultat, poziția ocupată între 
cele mal bune jucătoare ale 
Europei, finind seama de va
loarea competitoarelor și expe
riența acestora, ceea ce o face 
să privească cu încredere și 
spre viitoarele confruntări in
ternaționale.

Cum era de așteptat, compe
tiția masculină a fost dominată 
de jucătorii suedezi, care au 
ocupat primele două locuri, 
prin Jan Owe Waldner și 
JSrgen Perrson, în urma lor a- 
flîndu-se un pluton format de 
asemenea din sportivi de mare 
valoare, principalii candidați, 
de altfel, la medaliile ediției 
1988 a „europenelor": Andrzej 
Grubba, Lech Kucharski (Po
lonia), Jorg Rosskopf (R.F.G.), 
Andrei Mazunov (U.R.S.S.), 
Mikael Appelgren (Suedia), 
Jean Philippe Gatien (Franța) 
etc.

MONTREAL, 14 (Agerpres). 
La Calgary (Canada), pe sta
dionul McMahon, într-un decor 
feeric și în prezența a 62 000 
de spectatori, a avut loc festi
vitatea de deschidere a celei de 
a XV-a ediții a Jocurilor Olim
pice de iarnă, tradiționala 
competiție ce reunește sub sem
nul idealurilor olimpice de 
pace și prietenie sportivi din 
57 de țări, între care și 
România.

După defilarea delegațiilor 
participante, avind în frunte, 
potrivit tradiției, delegația Gre
ciei, țara de origine a Olim
piadelor, președintele Comitetu
lui de organizare, Frank Kling, 
și președintele Comitetului In
ternațional Olimpic, J.A. Sa
maranch, au rostit scurte alo
cuțiuni, urînd sportivilor bun 
venit și succes în întreceri.

Apoi, guvernatorul general 
al Canadei, Jeanne Sauve, a 
declarat deschisă cea de a 
XV-a ediție a Olimpiadei Albe. 
In sunetele imnului olimpic, pe 
Catarg a fost înălțat drapelul 
olimpic cu cele 5 cercuri înlăn
țuite, simbol al înfrățirii ra
selor și continentelor. într-o 
uriașă cupă de metal a fost 
aprinsă flacăra olimpică (ea a 
fost purtată de ștafete de-a 
lungul a 18 000 km), simbol e- 
tern al Jocurilor, care va arde 
aici pînă la 28 februarie, ziua 
închiderii competiției.

A fost rostit jurămîntul 
limpic, în timp ce fanfara 
tona imnul Olimpiadelor,

deasupra tribunelor se înălțau 
sute de porumbei albi.

★
In cunsul serii, la patinoarul 

acoperit Saddledome, s-au dis
putat primele meciuri ale tur
neului de hochei pe gheață, 
încheiate cu următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Norvegia 
5—0 (0—0, 3—0, 2—0), R.F. Ger
mania — Cehoslovacia 2—1 
(0—1, 1—0, 1—0), S.U.A. — Aus
tria 10—6 (2—1, 4—0, 4—5).

TURNEUL 
pentru titlul 
continuat la 
cu runda a . 
llani a cîstigat la Ahmîlovskaia, 
iar Gaprindasvili la Aleksandria. 
Partidele Levitina — Litinska- 
ia si Arahamia — Brustman 
s-au încheiat remiză. Pe locuit 
se află Lltinskaia. cu 7 o II). 
urmată de Ioseliani cu 7 p 
și Ahmîlovskaia. cu 6.5 p

IN RUNDA A 7-a a turneu
lui Internațional feminin de la 
Varșovia au fost consemnate re
zultatele Wiese — Hofmann 1—0. 
Sveczyk — Mureșan 1—0. Bă- 
dulescu — Nikolin 0.5—0,5. 
renska — Lelciuk 0,5—0,5. Li- 
sovska — Ghenova 0,5—0.5. în 
clasament conduc, cu cîte 5,5 p, 
Erenska, Lelciuk și Sofieva, ur
mate de Szmacinska 4 p (1). 
Bădulescu 4 p. etc.

E-
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Contrapunct ,,SCLAVI MODERNI"

o- 
in- 
iar

ATLETISM e In cadrul cam
pionatelor unionale pe teren a- 
coperit la Volgograd, Natalia 
Llsovskaia a terminat învingă
toare la aruncarea greutății, cu 
21,60 m. iar Vladimir Bobîlov a 
obținut victoria în proba mas
culină de săritură în lungime, 
ou 8,23 m.

BASCHET • Turneul final al 
Cupei Campionilor Europeni, 
masculin : Barcelona — Maocabi 
Tel Aviv 106—80 (56—36), Tracer 
Milano — Saturn Koln 11S—104 
(56—54). Partizan Belgrad — Den 
Bosch 106—85 (49—50), Orthez — 
Arts Salonic 97—81 (40—39). In 
clasament : Partizan IS p. Arts 
13 p etc. • In C.C.E., feminin, 
la Vicenza, într-o partidă contînd 
pentru sferturile de finală, echipa 
locală Primigi a surclasat pe Je-

• PE SCURT •
dlnstvo Tuzla : 102—66 (46—31).
• Rezultatele meciurilor tur din 
semifinalele competiției feminine 
dotate cu Cupa „Liliana Ron- 
chetti44 : Dinamo Kiev — V.S. 
Praga 77—65 (39—37), Spartak Le
ningrad — Deborah Milano 99—92 
(42—38).

BOX • Intîlnire amicală, la 
Zabrze, între selecționatele Polo
niei și Irlandei. Pugitliștdl • polo
nezii au învins cu 12—6.

CICLISM • Rutierul olandez 
Adrien Wijnants a terminat în
vingător la spriin-t. în cursa in
ternațională desfășurată pe tra
seul Marseille — Aubagne. El a 
fost cronometrat pe 133 km în

3hl8:43, fiind urmat, în același 
timp, de compatriotul său Van 
Vliet.

HANDBAL • In orașul norve
gian Tromsoe, s-au întîlnit re
prezentativele masculine ale Nor
vegiei șl Danemarcei. Oaspeții au 
obținut victoria cu 29—22 (14—11).

POLO • Disputat la Duisburg, 
meciul dintre selecționatele R.F. 
Germania și Italiei a consemnat 
un scor egal : 6—6 (2—2, 2—1. 
2—1. 0-2).

TENIS • La Rotterdam, în- 
tr-uin turneu contînd pentru Ma
rele Premiu, Edberg l-a învins 
pe Gustafsson, cu 6—2, 6—7, 6—4, 
Connors a dispus de Piimek, cu 
6—2, 6—3, Schapers l-a eliminat 
pe Goldle, cu 6—3, 6—4, iar Srej- 
ber a cîștlgat la Flbak, cu 6—2, 
4—6, 6—3.

încă u. scandal de pro
porții vine, iată, să tulbure 
apele, și așa tulburi, ale 
boxului profesionist, să-i 
denunțe adevăratul chip. De 
data aceasta, el a izbucnit 
în Anglia, fiind provocat de 
retragerea și mărturisirile 
lui Terry Marsh, ex-cam
pion mondial (1986) la cate
goria superușoară, în ver
siunea I.B.F. După ce, în 
urma victoriei asupra ame
ricanului Joe Manley, Marsh 
dobîndise centura supremă, 
el ajunsese să se bucure de 
o cotă dintre cele mai înalte 
și de o popularitate deose
bită, fiind socotit în țara 
sa, după cum nota revista 
italiană „Boxe Ring", „l’eroe 
di casa". Numai că, surprin- 
zînd pe toată lumea, „eroul 
casei" a abandonat recent 
activitatea competițională (la 
30 de ani), anunțîndu-și re
tragerea într-o manieră cu 
totul ieșită din comun : 
printr-o declarație încre
dințată, 
ziarului 
care recunoștea 
de epilepsie I

Cum dovezile 
invocate de fostul 
nu puteau fi atacate, comi
sia de resort a federației 
britanice de box (B.B.B.C.) a 
preferat să tacă, fără ca a- 
titudinea adoptată s-o fe
rească de critici și ironii, 
căci „riguroasele" ei con
troale îl găsiseră pe Marsh, 
invariabil, apt să urce trep
tele ringului ! A sărit însă

ieșită din 
declarație 
in exclusivitate, 
„The Sun“, prin 

că suferă

medicale 
campion

ca ars Frank Warren, ma
nagerul pugilistului în dis
cuție, în prezența căruia, 
cu tam-tam-ul obișnuit, 
Marsli semnase — cu nici 
24 de ore înainte de a da 
publicității scrisoarea de 
adio I — un contract „gras" 
în vederea întîlnirii (stabili
tă pentru 10 martie) cu a- 
rnericanul Frankie Warren, 
in joc fiind titlul mondial ! 
Nu atît rezilierea înțelegerii 
l-a deranjat, se oare, pe 
manager, cît l-au înfuriat 
declarațiile făcute de „cli
entul" său, pe care citata 
„Boxe Ring" le-a tipărit 
sub un titlu grăitor : „Siamo 
trattati come schiavi". „Bo
xerii nu sînt altceva decît 
niște sclavi moderni", a 

'completat Terry Marsh, pe 
care managerii și organiza
torii de gale, de multe ori 
una și aceeași persoană, îi 
manipulează după bunul lor 
plac, căutînd — și reușind 
— să realizeze profituri cît 
mai substanțiale. Cu orice 
Preț.

Marsh susține că Warren 
știa că e bolnav. Amenințat 
cu suspendarea, ’ "
chiar cu detenția, 
neagă, întreaga poveste fiind 
pe punctul de a intra pe 
ușile tribunalului. Ce va 
decide acesta, vom vedea. 
Pînă atunci însă, boxul pro
fesionist a mai scos în e- 
vidență o dată (a cita oa
ră ?) goliciunea lui, lipsa de 
moralitate,

Ovidiu IOANIȚOAIA

dacă nu 
Warren

•> - fl »

CAMPIONATE, ȘTIRI, REZULTATE
• învingătoare cu 3—2 în me

ciul cu Talleres Cordoba, echipa 
Racing Club Buenos Aires coin
duce, după 22 de etape, în cam
pionatul Argentinei, cu 31 p. O 
urmează Newell’s și San Lorenzo, 
cu cîte 30 p. Alte rezultate din 
etapa a 22-a • Deportivo — Ar
gentines Juniors 2—0, Velez Sars- 
field — Gimnasia 2-M). Deportivo 
Armen io — Newell’s 2—2, Ferroca- 
ril — Banfield 0—0. • Meci ami
cal în Scoția: Dunfermline — Bor
deaux 5—3, după executarea lo
vi tăriilor de la 11 metri. După 90 
de minute. scorul fusese egal. 
0—0. • La Le Havre (Franța),
echipa locală, divizionară, A, a 
întrecut cu 3—1 (2—1) pe cam
pioana Poloniei, Gornik Zabrze. 
• Partidă de verificare la Maas
tricht (Olanda): M.V.V. Maas
tricht — V.f.B. Stuttgart 3—4 
(2—3). • începîndu-și turneul în 
Anglia, lidera de toamnă a cam

CINE SEAMĂNĂ VÎNT...
Că unii ziariști italieni. chiar de sport, au obiceiul sA 

„inventeze" senzații cit mai tari nu mai e de mult o nou
tate I Lucrurile surprind insă, ca să nu zicem altfel, cînd 
o publicație recunoscută ca fiind cumpătată „Corriere 
dello Sport", ajunge sâ scrie, chiar pe prima pagină. că 
„tragerea la sorți a grupelor turneului final al Campiona
tului European a fost măsluită"?! Nu în detrimentul echipei 
Italiei, cum ați fi tentati să credeți, ci în... favoarea repre
zentativei R.F.G.. „pentru care s-au depus toate eforturile 
să nu intre într-o serie cu Anglia. U.R.S.S. sau Olanda", se
lecționate care, dată fiind forța lor. nu le-ar fi convenit 
fotbaliștilor vest-germani !

Acuzația pe cît de gravă, pe atît de greu de susținut (la 
tragerea la sorti au asistat, pe lingă numeroase oficialități, 
aproape 400 de gazetari, evenimentul s-a televizat etc.), n-a 
putut fi sub nici o formă dovedită, ea părîndu-li-se unora 
chiar ..comică", din moment ce. desemnate drept capi de 
serie, echipele R.F.G. și Angliei n-ar fi avut cum să facă 
var te din aceeași grupă ! Dacă, invitat de V.E.F.A. să pro
ducă probe. „Corriere" a preferat să schimbe discuția, proas
pătul președinte al federației italiene. Antonio Matarese, s-a 
văzut nevoit să ceară scuze forului continental. Cum „des
coperirea" tipărită de ziarul amintit a fost preluată de în
treaga. presă peninsulară. U.E.F.A. nu exclude posibilitatea 
de a acționa in iudecată ne „Corriere dello Sport" ! Cine 
seamănă vint...

pionatului francez. AS. Monaco, 
â dispus de Newcastle, cu 2—1 
(l—1). • Sub egida F.I.F.A., in
tre 1 și 12 iunie se va desfășura 
în R.P. Chineză, la Guangzhou 
(Canton un mare turneu rezer
vat echipelor feminine. Intre cele 
12 invitate, reprezentativele Aus
traliei Braziliei. Angliei, Franței, 
Italiei etc. a Rezultate înregis
trate în etapa a 19-a a campio
nat u,l ui Italian, în urma cărora 
Napoli și-a consolidat poziția : 
A scoli — Milan 1—1 (Gulltt elimi
nat la 0—0 !). Cesena — Pescara 
0—1, Fiorentina — Empoli 0—0, 
Internazionale — Torino 0—1, Ju
ventus — Verona 0—0 (Rush a șu
tat de două ori în bară !), Na
poli — Avelli-no 4—0 (Maradona, 
alte două goluri), Pisa — Roma 
1—1, Sampdoria — Como 3—0. Cu 
33 p, Napold s-a detașat față de 
Milan, cu 28 p, șl Roma, cu 25 p.

Tur de orizont in campionatele naționale

R.F. GERMANIA: CONDUCE WERDER BREMEN!
Bundesliga s-a situat. în pla

nul eficacității, în cotele nor
male, relativ îpalte. în cele 169 
meciuri disputate s-au marcat 
536 goluri, ceea ce înseamnă 28,2 
goluri pe etapă și 3,1 pe meci. 
Permiteți-ne a vă prezenta, în 
completarea celui alăturat. 3 cLa-

Lothar Matthaus, unul dintre iu- 
cătorii de bază de la Bayern 
Munchen. Pînă cînd ? Se pare 
că în viitorul sezon el va evolua 

la Internazionale
samente: punct de plecare al co
mentariului nostru: 1) „Adevă. 
rul“ : Bremen 4-12 ; F.C. Kbln 
4-10; Bayern Miinchen 4-7: 
Mdnchengladbach 4-8— Dort
mund. Schalke, Bochum. Uerdln- 
gen — cîte —5; Homburg —7; 2) 

Cele mai bune atacuri: Bayern 
44 g, Mdnchengladbach și Stuttgart 
— cîte 41 g; 3) Cele mai bune 
apărări: Bremen 9 g, F.C. Koln 
14 p, Niirnberg 16 g.

Werder Bremen (antrenor Otto 
Rehhagel) a jucat mai prudent, 
neavîntîndu-se excesiv în atac 
(a marcat doar 32 goluri) și a 
avut o apărare de excepție, în 
formula Reck — Sauer, Brat- 
seth (internațional norvegian), 
Borowka, Otten. Linia de mijloc 
(Schaaf, Votava, Meier, Molii, 
mann — căpitanul echipei) s-a 
constituit într-o adevărată placă 
turnantă, dovedindu-se a fi un 
element de echilibru între com- 
Dartimentul defensiv și cel de 
atac. văduviit de prezența lui 
Vdller (plecat la A.S. Roma), 
dar care beneficiază de aportul 
a doi valoroși jucători de 22 ani 
(Riedle și Ordenewitz). Constan
ța a fost unul din atuurile prin
cipale ale echipei, ea pierzînd 
.acasă44 un singur punct (0—0 
cu Bochum), aducînd din depla
sare 13 puncte (din 18 posibile) 
și cedînd într.un singur meci 
(1—2 cu Bayern Munchen). F.C. 
Koln, deși lipsită, din vară, de 
serviciile lui Klaus Allofs (ple
cat la Marseille), Bein (la Ham
burger S.V.), Geils (la Hanno
ver) și, nu în ultimul rînd. Schu
macher (la Schalke), a avut o 
comportare peste așteptări, ră. 
mînînd neînvinsă timp de 14 e- 
tape, pierzînd un singur punct 
acasă (0—0 cu Leverkusen) și 
clacînd neașteptat la Kaiserslau
tern (0—3). Omogenitatea echi
pei: Illgner — Kohler, Steiner, 
M. Olsen, Honcrbach — Engels 
(căpitanul echipei). Hassler, Litt- 
barski, Gortz — Povlsen (in
ternațional danez, transferat de 
La F.C. Castilla), Thomas Allofs, 
capacitatea profesională a antre
norului Christoph Da ura, precum 
și talentul de psiholog al direc
torului tehnic. Udo Lattek. cx- 

antrenorul lui Bayern Munchen, 
au fost, după părerea specialiș
tilor, ,,argumentele44 lui F. C. 
Koln. O altă candidată es4e 
Bayem Munchen, campioana „en 
titre44 cu un nou antrenor — 
Jupp Heynckes, dar cu, in linii 
mari, aceeași echipă: Pfaff — 
Nachtweih, Eder, Augcnțhaler, 
Pfliigler — Brehme, Matthaus,

1. Werder
2. F.C. Koln
3. Bayern
4. Borussia M.
5. NUrnberg
6. VfB Stuttgart
7. Leverkusen
8. Hamburger
9. Eintracht F.

10. Waldhof M.
11. Karlsruhe
12. Kaiserslautern
13. Hannover
14. Borussia D.
1'5. VfL Bochum
16. Schalke 04
17. Uerdingen
18. FC Homburg

18 13 4 1 32. 9 30
19 11 6 2 32-14 28
19 13 1 5 44-27 27
19 :12 2 5 41-28 26
19 9 6 4 30-16 24
19 8 5 6 41-28 21
19 6 7 6 27.27 19
19 6 6 7 34-42 18
19 7 3 9 30-29 17
19 5 7 7 22-30 17
19 6 4 9 23-37 16
19 6 3 10 30-37 15
19 6 3 10 27.34 15
18 4 5 9 23-30 13
18 4 5 9 23-32 13
18 5 3 10 25-40 13
19 5 3 11 25-35 13
19 3 7 9 25-39 13

Kogi, 
mann, 
mele ghes, 
tățit 
nor,

M. Rummenlgge — Weg. 
Wohlfarth sau. din ultl- 

stape, galezul Mark Hu- 
Bavarezii au înd.rep- 
doi-lnța nou lui ant re-,

aceea de a juca, um fot
bal mult mal spectaculos, axat 
pe ofensivă (cel mai bun atao 
din Bundesliga), primind. n 
schimb, mult prea multe goluri 
(27) Surprinzător, de „afară el 
au adus, doar 9 puncte (din 18 
posibile), pierzînd, în plus, aca
să. două puncte prețioase (l—» 
cu Dorim u-nd). tn fine. Bo
russia (Kamps — Dressen, 
Bakalorz, Bruns, Herbst 
Winkhold, Herlovsen — inter
național norvegian. Hochstatter, 
Frontzeck-Rahn — căpitanul e- 
chipei. Criens). Insă, antrenorul 
Wolf Werner are de rezolvat atit 
disproporția atac ef'cient-apăra. 
re penetrabllă. cit șl o ușoară 
inconstantă în evoluția de an samblu (două infringed „acasă . 
1—2 cn Hannover și tot 1—z cu 
Bremen).

Paul ZAHARIA


