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Astăzi, la București, in sferturile de finala ale C.C.E. la fotbal

STEAUA —GLASGOW RANGERS, 
UN MECI DE MARE INTERES
Mult succes echipei noastre campioane !

Pentru fotbalul nostru, noul 
sezon internațional oficial va 
avea astăzi o deschidere nu 
numai timpurie, dar și specta
culoasă, printr-un meci de mare 
interes, care va pune față în 
față echipele campioane ale 
României și Scoției, in prima 
manșă a sferturilor de finală 
din competiția nr. 1 a cluburi
lor europene.

Fiind singura formație româ
nească ajunsă la actuala ediție 
a cupelor continentale in aceas-

I

I
I.

Partida de azi, de pe 
stadionul Steaua, va în
cepe la orele 15 și va fi 
condusă de o brigadă de 
arbitri italieni, avîndu-1 
la centru pe reputatul 
Luigi Agnolin, iar la linie 
pe Luciano Luci și Salva
tore Lombardo.

Observator din partea 
U.E.F.A. este olandezul 
Leonardus van Der Kroft.

Partida Va fi transmisă 
în direct la radio si tele
viziune. I

tfi fază superioară Steaua are 
azi de apărat propriul său pres
tigiu. de cîstigătoare a Cupei 
Campionilor Europeni si a 
„Supercupei" Europei, cît si pe 
acela al fotbalului nostru in ge
neral. Deși va beneficia de a- 
vantajul propriului său teren, 
protejat cu multă grilă pentru 
acest important ioc precum si 
de caldele Încurajări — de do
rit permanente în toate cele 90 
de minute — ale spectatorilor 
din tribune, misiunea campioa

După manșa-retur din Cupa IH.F. la handbal (m)

MINAUR SE BUCURĂ PENTRU CALIFICARE,
ÎNSĂ ÎSI ANALIZEAZĂ LUCID LIPSURILEA

Publicația .J. P. Snort" din 
Copenhaga în numărul din 22 
februarie îsi înceoea astfel 
cronica meciului Hellerip — 
Minaur Baia Mare : Plecăm
de acasă cu cinci goluri. Dar 
oare sînt de ajuns ?“ Duminică 
la nrînz. la mai nutin de o 
săntămînâ de la această între
bare retorică, răsounsui era 
cunoscut : nu 5 goluri nu 
le-au fost suficiente handba- 
listilor din canitala Danemar-

în semifinale :

§ F. C. BARCELONA - H. C. MINAUR

Pe agenda actualității: plenarele organizațiilor sportive

vrancea REALIZĂRI MERITORII. DAR SE VREA (și se poate) MAI MULT
Vrancea, așa după cum se 

știe, nu este unul dintre jude
țele cu mare tradiție sportivă. 
Strănepoții Vrîncioaiei îndră
gesc însă din ce în ce mai mult 
sportul. Iată de ce a fost re
confortant să aflăm, la recenta 
plenară a C.J.E.F.S.. cît de mul
te s-au făcut în acest județ pe 
linia dezvoltării mișcării de e- 
ducație fizică și sport. Lucrări
le acesteia au fost folosite din 
plin pentru a se trece în re
vistă — fără a se insista prea 
mult, însă — unele dintre suc
cesele obținute atît în dome
niul sportului de masă, cît șl al 
celui de performanță dar mai 
ales pentru a dezbate, cu spi

nei noastre nu va fi insă deloc 
ușoară.

Adversara ei de azi este o 
echipă cu un palmares într-a- 
devăr bogat, atît pe olan 
național (a cîștigat de 38 de ori 
titlul de campioană si de 24 de 
ori Cupa Scoției), cît și inter
național (a participat la 9 edi
ții ale Cupei Campionilor Eu
ropeni, la 10 ediții ale Cupei

La unul din ultimele antrenamente ale echipei noastre campioane; 
in prim-plan, portarii Liliac și Stîngaciu pregătindu-se sub în

drumarea fostului goal-keeper stelist Vasile Iordache 
Foto: Aurel D. NEAGU

Cupelor, reușind chiar să cîști- 
ge o dată prețiosul trofeu, și 
la 7 ediții ale Cupel U.E.F.A., 
susținînd in total pînă acum 
135 de meciuri în aceste com
petiții. dintre care a cîștigat 65 
și pe alte 24 le-a terminat la 

ce! astfel că Minaur s-a ca
lificat în semifinalele Cupei 
I.H.F. A fost însă cim se știe, 
o calificare de o extraordinară 
dificultate, băimărenii trebuind 
să se mobilizeze exemplar în 
fața unei echipe cu o putere 
de luptă cu o prospețime fi

lon GAVRILESCU
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rit de răspundere, ceea ce 
...nu s-a făcut, ce urmează 
să se întreprindă în viitor pen
tru a se înregistra noi pași în
semnați pe drumul pe care s-a 
pornit, cu hotărîre, cu multă 
ambiție. Pentru sănătatea oa
menilor. pentru creșterea unui 
tineret viguros si. de bună sea
mă, pentru gloria sportivă a 
patriei.

S-a vorbit, mai întîl. despre 
dezvoltarea activității sportive 
de masă, concretizată prin a- 
tragerea preșcolarilor si elevi
lor la practicarea exercițiilor fi
zice șl sportului, între altele 
prin organizarea unor compe
tiții la atletism $1 handbal (evi- 

egalitate). în actuala ediție a 
C.C.E., Glasgow Rangers a eli
minat, încă din primul tur, pu
ternica echipă sovietică Dina
mo Kiev, după care a trecut și 
de formația poloneză Gornik 
Zabrze, ceea ce spune destul 
de mult despre potențialul sco
țienilor. Ca orice reprezentantă 
a școlii de fotbal britanice, e- 
chipa din Glasgow — în pre

zent situată pe locul secund în 
campionatul țării sale — se an
gajează total la efort, joacă in 
forță si foarte aspru, după 
cum și-a putut bine da seama 
si antrenorul Anghel Iordănes- 
cu. care l-a urmărit evoluția în 
două meciuri de campionat sus
ținute în deplasare cu Aber
deen si Dxndee United.

Constantin FIRANESCU

(Continuare In pag 2-3)

Sfîrșit de săptSmînă 
pe bazele sportive constănțene OFENSIVA TINEREȚII

Bazele sportive constănțene 
nu au... ferestre. Nu ne refe
rim la ceea ce se înțelege de 
regulă printr-o fereastră, ci la 
eventualele „goluri" in pro
gram, cînd vreo sală sau un 
teren să stea nefolosite. La 
sfîrșit de săptămână. ne-am 
propus să facem un raid la 
cîteva asemenea baze, din zori 
și pînă în seară.

Am început cu complexul 
Tomis, în plină renovare. Meș
terii taie, sudează, refac ten
cuieli și ziduri, vopsesc, sub ti - 
rul neîncetat al directorului 
A.B.S„ Dumitru Panait, al an- 

dențlate: școlile nr. 2. 5. 9 șl 
10, liceele nr. 2 și 4, Economic, 
Al. I. Cuza, „Unirea" — Foc
șani. Liceul de chimie Adjud. 
școlile din comunele Sihlea, 
Cotești, Tătăranu. Vulturu); 
practicarea gimnasticii la locul 
de muncă (în întreprinderile de 
Confecții șl tricotaje. Coopera
tiva Arta Manuală — Focsani. 
Cooperativa Progresul — Adjud, 
întreprinderea de tricotaje — 
Panciu); organizarea unor reu
șite acțiuni In mediul rural

Modesto FERRARINI
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Imaginea noua, luminoasa a localităților țării

ORȘOVA, PERLA A DUNĂRII, 
DAR ȘI ORAȘ AL SPORTULUI 

ȘI TURISMULUI
în acești ani luminoși ai socialismului, cu precădere in cei ai 

epocii istorice inaugurate de cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, România a cunoscut prefaceri substanțiale, așezările — ora
șele și satele, implicit oamenii — tnfățișindu-se astăzi intr-un 
chip nou, plin de încredere, de optimism, cu ambiția de a-și uni 
tot mai mult energiile pentru înfăptuirea mărețului program de 
edificare a socialismului și comunismului. Este un program bazat 
pe concepția profund științifică a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele' Repu^’’ 
blicii, ctitorul unei epoci cu cele mai rodnice împliniri din istoria 
multiseculară a țării, vizînd dezvoltarea economico-socială armo
nioasă a tuturor județelor, o chezășie a împlinirii aspirațiilor de 
progres și bunăstare ale oamenilor muncii, ale întregului nostru 
popor. între așezările României socialiste care au cunoscut o ra
dicală transformare în cei 20 de ani de la reorganizarea adminis- 
trativ-teritorială a țării se numără si Orșova, pe care o prezentăm 
în acest reportaj.

Dierna, Tsierna, Ursua, Or
șova. Iată numele în timp, în 
cele 18 secole de existență a- 
testată documentar, a uneia 
dintre cele mai vechi localități 
din patria noastră, situată în 
județul Mehedinți. Și totuși, 
Orșova se află printre cele mai 
noi așezări românești, pentru 
că vatra de ieri a orașului a 
intrat din anul 1967 în perime
trul lacului de acumulare a 
Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier’ O- 
rașul nou a fost înălțat cîțiva 
kilometri mai sus...

„Din fosta așezare a Orșovei 
n-a rămas decît un album..." 
ne spune primarul orașului. 
Constantin Negulescu. îi răs
foim filele, pentru a avea o i- 
magine și mai exactă a pasului 
dintre ieri și azi. Un pas care 
se putea realiza numai într-o 
societate, cum este cea socia
listă, cu grijă față de om și as
pirațiile sale spre bunăstare 
și frumos. Cei din Orșova, mai 
bine de 20 000 de locuitori, se 
mîndresc cu faptul că orașul 
de astăzi a fost ridicat într-o 
perioadă de referință a istoriei 
țării, cea mai luminoasă și mai 
fertilă, EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU. Este o mîndrie 
dublată de aceea de a locui la 
o poartă de lumină. Siluetele 
blocurilor, ale întreprinderilor 
și instituțiilor oglindite în al
bia bătrînului Danubiu, ca și 
întreaga ambianță a acestei a- 
șezări mehedințene, cu nume
roase spații verzi, îți creează o 
stare de seninătate și optimism, 
de încredere In viață, de cer
titudine în noi și noi împliniri. 
Oamenii Orșovei se bucură din 
plin de realizările lor, de roa
dele unei munci entuziaste, re- 
cunosctnd că în tot ce s-a în
făptuit sprijinul Consiliului 
Popular a fost tntotdeauna 
prompt, iar accesul la atributele 
urbanizării S-a făcut simțit zi 
de zi.

Peisajului atrăgător al Orșo
vei socialiste i se integrează cu 

trenorilor și sportivilor: „Cînd 
e gata?". Cert e că meșterii zo
resc și fac treabă bună, iar să
lile de antrenamente au si fost 
puse la dispoziția celor inte
resați. In sala de jocuri, prot 
Adrian Ioan și elevele sale 
(după înălțime e clar că sînt 
baschetbaliste) fac un prim an
trenament de dimineață echi
pa lor, C.S.Ș. 1 Conpref — pe 
locul I din prima serie a Divi- 
ziei B. vizînd promovarea în 
A. Iulia Alioman, Ramona Nea- 
goe, Dana Tudorovicî, ing. Ma
riana Beșleagă și celelalte a- 
leargă în iureș de la un panou 
la celălalt. Nu e ușor urcușul 
spre prima grupă valorică...

Trecem în sala de gimnasti
că. în care a crescut Camelia 
Voinea și unde alte zeci și zeci 
de fetițe îi... caută urma. Prin 
improvizațiile sugestive ale 
pianistei corepetitoare Marina 
Robu. la prima sa experiență 
cu gimnastele („parcă ar fi de- 
cînd lumea cu noii"), fetitele 
lucrează la bară, cu ochii mai 
mult la coregrafa Caracas Ro- 
dica decît la oglinda cît oerete-

In lurncul de Ia Torino, pentru ..Cupa Hondialft**

FL0RET1STA ROMÂNĂ REKA LAZĂR, ÎNVINGĂTOARE
Turneul Internațional feminin 

de floretă desfășurat la Tori
no și contind pentru Cupa 
Mondială, reunind deci cele 
mai bune sportive din lume, 

pregnanță multe amenajări des
tinate odihnei active a copiilor 
și tineretului, a oamenilor 
muncii. Chiar la intrarea în 
oraș, un spațiu apreciabil o- 
feră celor mici cadrul unde pot 
să se joace în voie, departe de 
primejdia traficului rutier. Și 
tot pentru copii, aproape de 
gară, un parc în care intîl- 
nești cîteva terenuri de sport 
Altele au fost amenajate în pe
rimetrul școlilor, al Liceului 
de marină și al Liceului indus
trial .Ștefan Plavăț*'. Sînt o 
diversitate de spații pe care se 
poate practica fie voleiul și 
handbalul, fie baschetul și te
nisul, mai recent badmintonul. 
La Liceul de marină ființează 
și o sală de sport. Dar, cum 
ne-am convins, copiii, tineretul 
studios preferă să practice spor
tul în aer liber, chiar si a- 
tunci cînd frigul, ploaia sau ză
pada te îndeamnă să stai pe 
lingă sobă.

Impresionantă prin proporții 
șl mai ales prin funcționalita
te se prezintă și baza nautică 
a Orșovei. acolo unde se iniția
ză și se perfecționează viitori 
campioni la caiac și canoe Sînt 
copii și școlari din oraș, dar și 
mulți sosiți din întreaga țară, 
din Botoșani și Baia Mare, din 
Sălaj și Buzău. O bază nautică 
ce se vrea să fie un fel de re
plică, în sporturile pe apă, dată 
Deltei, Snagovului, Bascovului 
și Călimăneștiului, cu o deschi
dere certă spre împliniri în 
performanță, cum ne asigură 
doi dintre profesoril-antrenori 
care activează aici, Beniamin 
Zabet șl Petre Goliciu.

Stadionul „Di»rna“ oferă o 
altă Imagine reconfortantă a 
ceea ce tinerii, oamenii muncii 
din oraș au putut realiza în 
plan sportiv. Și la fel cele vă-

Tiberiu STAMA
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le. Este grupa de performantă 
11-12 ani a C.S.Ș 1 Farul, pregă
tită de profesorii Nicolae For- 
minte și Olga Didilescu Mă- 
rănduca Daniela. Alexandru 
Izabela, Candet Monica și 
Giurcă Irina sînt doar cîteva 
din speranțele gimnasticii spor
tive constănțene.

Dăm o fugă la baza nautică 
Farul Conpref. Burnițează, e 
frig și bate vîntul dinspre larg, 
valurile fac „berbeci", nu e încă 
de ieșit pe apă. așa că se fac 
exerciții de gimnastică specifi
că șl alergări (dar ce alergări!) 
sub supravegherea antrenorilor 
Ștefan și Maria Aftenie (cam
pioană europeană la caiac 2 șl 
4. cînd o chema Lovin) Sînt 
soți. El e coordonator ea ad
junct Aici. Acasă . Deși lacul 
Mamaia nu are ieșire la., ma
re. caiacele constănțene vîslesc 
pînă la... loturi (Gin» Lotrea- 
nu. Emanuel Tudorache si lu-

Mirceo COSTE A

(Continuare In va o 2-3' 

s-a încheiat cu victoria repre
zentantei noastre Rek» Larăr. 
tn finală, floretlsta română a 
întrecut-o pe Annette Klug 
(R.F.G.) cu 10—9.



CUPA 8 MARTIE" LA ȘAH Divizia A de baschet feminin

în cadrul festivalului de sah 
„Tractorul 1988“, organizat de 
dibui din Brasov, principala 
atracție o constituie turneu] 
principal feminin dotat cu 
„Cupa 8 Martie", la care parti
cipă 8 maestre si 4 candidate 
de maestre. După patru runde. 
Emilia Chis (Danubiana Bucu
rești) si Dana Toma (Voința 
Rîmnicu Vîlcea) au acumulat 
cite 3.5 p si conduc în clasa
ment. în continuare. Daniela 
Popovicj (C.S.Ș. Brașovia). Ga
briela Olteanu (Calculator ti

CÎSTIGĂTORII „CUPEI U.T.C." LA PATINAJ VITEZĂ
Patinoarul artificial acoperit 

din Miercurea Ciiuc a găzduit 
timp de două zile finalele pe 
țară ale „Cupei U.T.C." la pa
tinaj viteză, concurs rezervat 
tinerilor din categoria de vir
ată 14—15 ani și organizat de 
C.C. al U.T.C., in colaborare 
cu Comitetul județean al 
U.T.C. și C.J.E.F.S. Harghita.

întrecerea nu a mai avut loc 
cum era prevăzut inițial, pe 
pista naturală de 400 m, dato
rită slabei calități a gheții. 
Majoritatea con cure n ților s-au 
prezentat intr-un evident pro
gres. cu o pregătire mult su
perioară față de edițiile pre
cedente. fapt confirmat, de alt
fel. și de unii dintre oficialii 
concursului.

încă din prima reuniune s-au 
impus reprezentanții județelor 
Harghita, Prahova, Cluj, Su

La... oglindă, micile gimnaste ale C.S.S. 1 Farul Constanța

PE BAZELE SPORTIVE CONSTANȚENE
(Urmare din pag l)

Han Bădulescu sînt la Iotul o- 
limpic de perspectivă). Așa se 
speră și cu cele două Cristine 
(Pîslar și Toader), cu cei doi 
Adrian (Mihai și Alexandru) și 
Dan Nicolae, tineri caiaciști 
care scrutează zările, ca și ca- 
noistul Rodion Grigore.

La complexul din Parcul Pio
nierilor fotbaliștii de la C.S.Ș. 
1, pregătiți de prof. Costel Cos- 
tin, brăzdează terenul de-a lun
gul și de-a latul. Echipa acti
vează în Campionatul de ju
niori I. De aici au fost promo
vați Marius Duda, în formația 
F. C. Constanta șt lotul 
U.E.F.A. '89, și Dănuț Moisescu, 
la U.E.F.A. ’90, calificată pen
tru turneul final B din Spania. 
Cine are valoare promovează și 
de aceea Marin Cătălin, Marian 
Cristea sau Nicolae Criciu în
vață din programul literalmen
te dur de pregătire că numai 
cu talentul nu poți .ajunge de
parte.

Din nou la complexul Tomis, 
de astă dată la echipele de 
gimnastică ritmică de categoria 
a II-a (prof. Gabriela Păun) și 
a IlI-a (prof. Mirela Damianj 
ale aceluiași club, care se pre
gătesc pentru „republicane" cu 
gîndul la lotul national, în care 
se află deja colegele Elena Mar- 
ghidan și Alina Voinea.

O scurtă trecere pe la bas- 
chetbaliștii antrenați de prof. 
Mărțișor Hondrilă, pe locul I, 
neînvinși, în seria a III-a a 
campionatului de juniori, îna

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 28 FE
BRUARIE 1988. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 17 variante 100% a 2.875 lei 
și 562 variante 25% a 719 lei ; 
Cat. 2 (12 rezultate) : 204 variante 
100% a 299 le! și 8267 variante 
25% a 75 lei; cat. 3 (11 rezultate): 
1399 variante 100% a 79 lei și 51692 
variante 25% a 20 lei.
• Desigur că, jucindu-șl nu. 

merele favorite la tragerea obiș
nuită PRONOEXPRES a acestei 
săptămîni, participanții au avut 
surpriza plăcută să constate că, 
începând de luni, 29 martie, au 
fost puse în vînzare șl biletele 
pentru TRAGEREA EXTRAOR
DINARA PRONOEXPRES pro. 
gramată pentru miercuri, 9 mar. 
fie 1988! lată, deci, un dar cum 

București) si Cristina Stanca 
(Metalul București) cu cite 2,5 
p. Mariana Ionită (Mecanică 
Fină București). Carmen Butt 
(Automatica București) si So
rina Dan (Politehnica Iași), cu 
cite 2 p etc.

Prima clasată va primi drep
tul de participare direct în li
ga B a Campionatului National 
individual feminin.

Rindele au loc la hotelul 
Postăvarul si sînt arbitrate de 
maestra sportului Elena Rădu- 
canu.

ceava și Sibiu, care, după o 
luptă foarte strînsă. au reușit 
să ocupe primele locuri în cla
samentul individual. Mențio
năm. însă, că foarte aproape 
de podiumul de premiere s-au 
aflat și tinerii patinatori din 
județele Brașov, Caraș-Seve- 
rin, Covasna și Hunedoara.

Clasament, fete: 1. Edith
Ballo (Harghita), 2. Cristiana 
Ceașcai (Cluj). 3. Amalia Popa 
(Sibiu), 4. Florina Zaharia 
(Brașov), 5. Simona Ionescu 
(Caraș-Severin), 6. Gyongyke 
Szocs (Covasna) ; băieți : 1. 
Cătălin Wolf (Prahova), 2. Ce
zar Popescu (Suceava), 3. Ia- 
noș Kaloz (Harghita), 4. Cătă
lin Olaru (Brașov). 5. Adrian 
Mitu (Hunedoara), 6. Liirincz 
Virag (Covasna).

Vaier PAȘCANU, coresp.

intea formațiilor Steaua și Di
namo.

La intrarea în sala de halte
re a C.S.Ș. 2 ne întîlnim cu 
Teodor Lipan, vicepreședintele 
secției de la Farul. își face 
obișnuitul rond de ... seară la 
grupa de juniori (13—18 ani) 
antrenată de Ion Filip. între 
sportivii prezenți cunoaștem pe 
Marian Pădeanu, un băietei de 
13 ani. Are 39 de kilograme, 
dar „smulge" 50 și „aruncă" 60. 
Vasile Mitică (cat. 67 kg) și-a 
bătut cu un ceas înainte recor
dul personal la stilul smuls, 
ridicînd bara de 117 kg. („Vreți 
să-1 mai bat o dată ?“). Și de 
aici a intrat în lotul de juniori 
și se pregătește cu „olimpicii" 
de la Bistrița un sportiv. Da
niel Bozagiu. Și nu numai el.

încheiem periplul nostru la 
sala de tenis de masă a ace
luiași club, în care grupa „mi
că" (9—12 ani) a Centrului 
olimpic de fete se află la al 
doilea antrenament al zilei. Pri
mul a fost la 7,30, acum este 
18,30 și, cu tot efortul de peste 
zi (antrenament-șeoală -antrena
ment), pofta de lucru este in
tactă. Antrenoarea Doina Badi 
ne prezintă pe Laura Nicolae, 
din Constanta, Gina Petre, din 
Galați și Simona Savu, din 
București, pe care le consideră 
reale speranțe. Le urăm succes 
la Jocurile Olimpice din... Nu 
precizăm anul, fetițele au 12 
ani, din vară tenisul de masă 
își face debutul ca sport olim
pic și sperăm că, dacă nu în 
1992, la ediția din 1996 își vor 
eîștiga dreptul de participare.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
nu se poate mai nimerit pentru 
cel dragi, în acest început de 
primăvară. Agențiile Loto-Prono- 
sport din întreaga țară vă stau la 
dispoziție, inclusiv cu informații 
detaliate șl prospecte gratuite pri
vind caracteristicile acestei tra
geri. înțelepciunea prevederii ne 
îndeamnă, însă, a juca din timp 
numerele favorite, pentru a evita 
aglomerația inerentă din zilele 
premergătoare termenului limită.
• Concursul Pronosport de 

duminică, 6 martie, programează 
și cele mai interesante partide 
din returul campionatului națio
nal. Iată care este alcătuirea con. 
cursului i 1. Corvinul — Steaua :

„U“ - VOINȚA, O FINALĂ

CU ADEVĂRAT LA ÎNĂLȚIME
SATU MARE, 1 (prin telefon). 

„Așa meci — da !“ Iată o afir
mație auzită în repetate rînduri, 
luni seara, în sala C.S.Ș., din 
localitate, la încheierea finalei 
Campionatelor Naționale de 
baschet feminin, disputată în
tre echipele Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca (antrenori 
Nicolae Martin și Horia Pop) și 
Voința C.S.Ș. 2 București (an
trenori Marian Strugaru și Ro
dită Ungureanu) și încheiată 
cu victoria formației studențești, 
la scorul de 79—75. Aceasta la 
capătul unei întreceri în care 
s-a văzut cam tot ce are mai 
frumos acest joc sportiv, inclu
siv o captivantă evoluție a sco
rului. Baschetbalistele de la „U“ 
au început furtunos și, pe fon
dul unei excelente apărări a- 
gresive, s-au distanțat aprecia
bil, obținînd în două rînduri 
(min. 30 și 31), un avans de 15 
puncte : 29—14 și 31—16. Riposta 
bucureștencelor a fost promptă, 
datorită atenției tot mai mari 
acordate defensivei, în special 
prin dominarea autoritară a 
luptei sub panouri, iar dife
rența a început să scadă ca 
urmare a suitei de coșuri în
scrise de Elena Filip. Voința a 
izbutit chiar să la conducerea 
(71—68 în mîn. 35), lăsînd im
presia că va eîștiga. în această 
revenire a echipei Voința s-au 
remarcat Elena Caloianu, Estela 
Urogdi, Rodica Jugănaru și E- 
lena Filip. Dat cînd totul pă
rea pierdut pentru formația U- 
niversitatea, aceasta (încurajată 
frenetic dar în mod sportiv de 
sutele de susținători veniți din 
Cluj-Napoca) a remontat și, în

PLENARELE
(Urmare din pag. 1)

(„Cupa Fitionești", „Cupa Pău- 
nești", „Cupa Vrîncioaia" — la 
handbal și volei; întreceri de 
șah, tenis de masă. fotbal) 
ș.a.m.d.

Notabile, de asemenea, 
sînt succesele obținute în acti
vitatea sportivă de performan
ță. Vrincenii au contribuit la 
obținerea de medalii la Jocuri
le Balcanice de tineret, C.E. de 
juniori. Campionatele Balcani
ce (juniori), precum și la Con
cursul „Prietenia". Pentru anul 
1987, județul Vrancea a fost 
nominalizat cu o secție de ni
vel olimpic (gimnastică), una 
de nivel internațional (tir), 25 
secții de nivel national si 374 
jle nivel local. Să reamintim că 
sportivii din județ au ocupat 
15 locuri I, 9 locuri II și 16

PERLĂ A DUNĂRII
(Urmare din pag. 1) 

zute în zonele Grațca și Dece- 
bal. Să mai adăugăm că orașul 
prezintă și o serie de puncte 
turistice direct învecinate, de 
un mare interes, cum se dove
desc, prin peștera de la Topol- 
nlța, satele de vacanță de la 
Bahna și Șvinița, centrul de 
schi și sanie de la Podeni-Iz- 
verna sau stațiunea balneo
climaterică de la Herculane.

Prin toate acestea (și prin 
multe alte proiecte pe care Con
siliul Popular, la sugestia și cu 
efortul tuturor oamenilor mun
cii dorește să le concretizeze, u- 
nele chiar în acest an), Orșova, 
noua perlă a Dunării, șe dove
dește și un oraș al sportului și 
turismului. O așezare plină de 
farmec în care totul atestă o 
racordare plenară la atributele 
civilizației socialiste.

2. Petrolul — Dinamo ; 3. Spor
tul St. — Univ. Craiova; 4. As- 
eoli — Como ; 5. Cesena — Avel- 
llno ; 6. Florentina — Torino :
7. Juventus — Inter ; 8. Milan — 
Verona ; 9. Napoli — Roma ;
10. Pisa — Empoli ; 11. Arezzo — 
Bari ; 12. Catanzaro — Genoa ; 
13. Piacenza — Cremonese.
• Duminică, 6 martie, are loc 

și o nouă TRAGERE LOTO 2 !
• Tragerea Pronoexpres de

astăzi, miercuri, 2 martie, va a. 
vea loc la ora în sala clu
bului din str. 2««>nnei nr. X 
București ; aspecte de la desfă
șurarea operațiunilor de tragere 
vor fi transmise la radio, pe 
programul I, In pauza partidei 
de fotbal dintre Steaua șl Glas, 
gow Rangeri 

scriind prin Margareta Vereș, 
Simona Morar și Gabriela Kiss 
(cea mai bună de la clujence), 
a reușit victoria.

A fost, repetăm, o întrecere 
de mare spectaculozitate și cu 
multe momente de suspans 
create fie de evoluția scorului, 
fie de ratările din momentele 
decisive (mai precis în ultimele 
două minute) a nu mai puțin 
de 4 aruncări libere — din 6 
executate — de către jucătoa
rele de la Voința. De altfel, se 
pare că precizia în aruncările 
libere a avut un rol determi
nant în stabilirea scorului final, 
cifrele fiind elocvente în aceas
tă privință: „U“ — 13 reușite 
din 18 încercări (72,20%), Voința 
— 9 din 17 (52,90%). La aruncă
rile din acțiune, egalitate de 
coșuri înscrise : „U“ — 32 din 
65 (2X3), procentaj 49,20% ; Vo
ința —32 din 69 (2X3), 46,30%. 
Au fost comise 39 de greșeli 
personale („U“ — 20, Voința — 
19) și a fost eliminată pentru 5 
faulturi o singură jucătoare în 
min. 39 (Ildiko Manasses, totuși 
excelentă în acest joc). Arbitrii 
FI. Baloșescu și Z. Raduly au 
condus în general bine, puține
le greșeli comise fiind inerente 
intr-un meci atît de aprig 
disputat.

Așadar, întîlnirea a constituit 
o frumoasă propagandă pentru 
baschet și s-a bucurat — ca de 
altfel întregul turneu — de con
diții de organizare ireproșabile, 
asigurate de F.R. Baschet, A.S. 
Mobila și Comisia județeană de 
specialitate.

Dumitru STĂNCULESCU

ORGANIZAȚIILOR
locuri III în campionatele re
publicane, premisă spre noi îm
pliniri în performanță.

Succesele — cum am făcut 
precizarea — au fost doar „a- 
mintite". Baza discuțiilor, a ra
portului prezentat au constitui
t-o sarcinile ce derivă din docu
mentele de partid, din obiecti
vele mișcării sportive vizînd 
dezvoltarea în continuare a 
sportului în județul Vrancea. Și 
pe rînd vorbitorii s-au referit la 
lipsurile existente, la măsurile 
ce trebuie luate pentru obține
rea de noi succese. Din noianul 
de subiecte amintite ne vom 
referi doar la cîteva.

De pildă, s-a precizat că în 
grădinițe, în unele școli, există 
o slabă preocupare pentru a- 
menajarea de micro-baze spor
tive. pentru obișnuirea copiilor, 
a elevilor cu practicarea siste
matică a exercițiului fizic în 
aer liber. Este o situație da
torată, între altele, faptului că 
din cele 248 cadre de educație 
fizică, 67 (deci 26 la sută) nu 
au calificarea necesară, iar o 
bună parte din cei calificați nu 
lucrează la nivelul dorit. Tot 
ca o urmare a activității nesa
tisfăcătoare a acestor cadre, a 
unor antrenori, reprezentanții 
unor comune (Nereju, Tulnici, 
Năruja, Chiojdeni, Pufești. Nă- 
nești, Măicănești) absentează 
nemotivat la fazele județene ala 
„Daciadei". De aici și compor-

O OCAZIE UNICĂ A SEZONULUI ! 

UN FRUMOS CADOU PENTRU CEI DRAGI !
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TRAGEREA EXTRAORDINARĂ 
a MĂRȚIȘORULUImo

COMPETIȚIILE DE
ÎN PLINĂ ACTUA1

Zăpada abundentă din princi
palele noastre stațiuni montane 
a permis disputarea altor com
petiții de schi prevăzute în ca
lendarul federației de specia
litate.
• Pe baza sportivă din Valea 

Rîșnoavei s-a desfășurat, zilele 
trecute, „Cupa Rîșnov" la blat- 
lon, cu participarea celor mai 
buni sportivi ai țării. REZUL
TATE, 10 km seniori: 1. Imrc 
Lestien (ASA) 38:03, 2. Iancu 
Diaconescu (Dinamo) 38:30, 3. 
Sorin Popa (Dinamo) 38:40 ; 10 
km, juniori I : 1. Paul Verman 
(Dinamo) 39:21, 2. Imre Pușcaș 
(ASA) 40:49, 3. Ion Șenchea (Di
namo) 41:02 ; 10 km, juniori II :
1. Stelian Dia (Brașovia) 42:03,
2. Valentin Velea (CSȘ Din. 
Rîșnov) 42:17, 3. Tiberiu Gran- 
cea (Brașovia) 43:37 ; 10 km, ju
niori III : 1. Constantin Diaco
nescu (CSȘ Din. Rîșnov) 48:05,
2. Istvan Olah (CSȘ M. Ciuc) 
43:50, 3. Vasile Șneagă (CSȘ 
Bistrița) 46:13 ; fete : 1. Daniela 
Manea (CSȘ Bușteni) 27:38, 2. 
Ricuța Oceanu (CSȘ Bușteni) 
28:27, 3. Anișoara Tocitu (CSȘ 
Bușteni) 29:29 ; copii 1: 1. Lu
cian Andrei (CSȘ Din. Rîșnov) 
23:12, 2. loan Blebea (CSȘ Din. 
Rîșnov), 3. Paul Bujac (CSȘ M. 
Ciuc) 23:41 ; copii II; 1. Radu 
Tanca (CSȘ Bistrița) 25:49, 2. 
Dân Heghedus (Brașovia) 28:20,
3. Cătălin Plăiașu (CSȘ Din. 
Rîșnov) 28:20.

• în Concursul Republican 
de biatlon al Cluburilor Sporti
ve Școlare au fost înregistrate 
următoarele rezultate : 12 km, 
juniori II: 1. Stelian Dia (Bra
șovia) 57:07, 2. Valentin Velea 
(CSȘ Din. Rîșnov) 58:39, 3. Io- 
nuț Brezean (CSȘ Din. Rîșnov) 
59:28, juniori III : 1. Florin An
drei (CSȘ Din. Rîșnov) 1 h 03:04, 
2. Constantin Diaconescu (CSȘ 
Din. Rîșnov) 1 h 04:22, 3. Ovidiu

Vrănău (CSȘ 
Copii 1:1. 
Din. Rîșnov) 
Lazăr (CSȘ 
3. Paul Buj 
26:03.
• „Cupa 4 

Sibiu". Slalom 
Anda CurujJ 
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Diana Cnirig 
copii II: 11
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(Minerul Boii 
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I : Cătălina 1 
2. Cristina H 
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SPORTIVE
tarea sub posibilități a repre 
zentanților acestui județ Me
diocre sînt și rezultatele la 
jocurile sportive (excepție, in
tr-un fel, rezultatele „Hidroteh
nicii", prezentă în seria a 2-a 
valorică la rugby și în „B“ la 
volei feminin...) în atletism, re
zultatele meritorii se datoresc 
muncii a 3—4 antrenori, din cei 
13 din județ!... Se menține în
că (?) o arie de selecție re- 
strînsă... Doar 9 dintre cele 44 
asociații sportive ale județului 
manifestă preocupări pentru 
activitatea de performanță... în 
ceea ce privește baza sportivă 
s-a afirmat că s-a acționat ne- 
corespuțizător pentru buna gos
podărire, întreținerea și folosi
rea terenurilor existente în o- 
rașe, comune și școli, în timp 
ce în Adjud. Odobești și Pan- 
ciu baza materială se prezintă 
sub cerințele activităților spor
tive de masă și de performan
tă.

S-a subliniat, în concluzie, 
că „se impun măsuri ener
gice din partea C.J.E.F.S., 
a tuturor factorilor cu atri
buții în vederea perfecționării 
organizării și conducerii acti
vității sportive, pentru promo
varea unui climat responsabil 
de muncă". Activiștii sportivi 
d.n județul Vrancea nu se 
mai arată, iată, dispuși să se 
mulțumească cu... puțin. Ei vor 
— și pot — să facă mult mai 
mult.

FEMININ 
tehnica 
Piatra 
Focșani 
seria a
— Comerțul 
C.S.M. Oțelul 
mia Tr. IV 
miercuri 2 
Constanța 
3—0 ; seria i 
București — 
rești 1—3. C. 
București 2—
— Spartac > 
3—0 ; seria ’ 
Brașov — Pc 
3—2, MARAT 
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oimii
copile II: 1.
Șoimii), 2. 

'(«fel). 3.
? Șoimii) ; 
an Bănică 
hai Filimon 
Cătălin Ni- 
•șa) ; copile 

(Brașovia), 
u (Pionie-

3. Kinga 
Gheorghe) ; 
reel Nilaș
Toma Șin- 

Jrașov), 3. 
Baia Sprie). 
pe primele 
ialuca Cris- 

Cătălina

Pînă mai ieri, unii cînd 
spuneau Progresul Brăila, 
spuneau în primul rînd Pe
trache.

Petrache
fost un fel 
Brăilei. (Mai puțin ca joc, 
mai mult ca firmă în oraș). 
Registrul aprecierilor în ju
rul numelui său era foarte 
larg Unii erau de părere că 
Petrache ar fi un jucător 
formidabil dacă ar putea fi 
utilizat doar ca executant al 
loviturilor libere, pentru ca 
apoi să aibă dreptul de a 
reveni imediat pe 
bancă. Alții erau — *■■■■■ 
și sînt — de păre- rBllDIOTG 
re că Petrache știe ISMÎMI 
fotbal, dar nu prea 
vrea. S-au mai 
unii care au 
la Viena, în 
Austria, a 
trache, pentru că acolo 
am avut vreo șase lovituri 
libere „de gol". Pe de altă 
parte, numeroși iubitori ai 
fotbalului brăilean nu consi
deră acceptabilă ideea că 
alții să alerge, iar Petrache 
să stea, așteptînd...

Cert e că Petrache a fost 
și este un jucător contro
versat. La fel de cert e că 
Petrache nu prea respecta 
un program de antrenament, 
permițîndu-și să „sară" peste 
unele zile de lucru, în fa
voarea unei presupuse întin
deri — nu prea evidente.

în preajma meciului cu 
Suceava, cînd emoțiile star-

tului creșteau vazînd cu o- 
chii, controversele erau tot 
mai aprinse. Petrache fusese 
sancționat de club pentru 
un lung șir de abateri, unii 
temîndu-se că vor veni, ine
vitabil, loviturile libere, spe
cialitatea Petrache.

Dar conducerea clubului a 
fost intransigentă: nici o 
concesie lipsei de atașament 
din partea unui jucător pe 
care toți l-au înconjurat cu 
dragoste.

Cu cîteva minute înaintea 
meciului cu Suceava, am a- 

vut șansa unui 
test... neprogramat. 
La stația de am
plificare s-a anun
țat absența lui 

(accidentat)... șiStamate 
după o pauză, cea a lui Pe
trache — sancționat de club, 
în acest moment, în tribună 
au început aplauzele. Tribu
na își spunea răspicat cuvîn- 
tul. Un cuvînt pe care avea 
să-l întărească și spre final, 
în cuvinte simple : „Dacă 
meciul a fost atît de iute și 
de frumos, e pentru că a 
lipsit... Petrache",

Aceste rînduri i se adre
sează în primul rînd lui Pe
trache — dar nu numai lui 
— pentru că nu vrem să-l 
considerăm pe Petrache un 
fotbalist sfîrșit. Cu o condi- • 
ție : să vrea și el. Și mai 
ales să demonstreze că

0 PROMIȚĂTOARE
Calificarea Olimpiei I.U.M. 

optimile Cupei • poate 
fi denumită un succes al ti
nereții. Parcurgînd lista ce
lor 12 jucători prezentați de 
sătmăreni în teren, veți con
stata că manea majoritate a 
oelor intrați în joc au pînă 
la 24 de ani. Iată-i deci pe 
cei care au realizat nu doar 
un meci bun, ci și o victorie 
prețioasă : Pteancu 
ani). Scheuerli (22), 
(28). Borhidan (24). 
Patkoș (20). Szilaghi 
dei (19). Palcsa (19). 
(20). Bolba (27). Czirbusz (24). 
Pe lista de rezerve : Ritli (19), 
P. Mihai (19), Ardeleanu (20). 
Dobraș (24). Trebuie să re
marcăm că semnele modului 
cum s-a realizat restructurarea 
lotului, după contopirea
grupurilor de jucători de la 
Olimpia și Unio, vorbesc
despre o reușită a alegerii fă-

FORMAJIE TÎNÂRĂ

(24 de 
Gnandt 

Puț (25) 
(28). Er-

Bencze

cute de antrenorii I. Vigu, 
V. Knoblau și N. Marcu. Tre
buie să amintim insă aici 
despre elementul 
care a facilitat alcătuirea 
tului actual anume grupul 
tinere talente furnizat de 
chipa de 
nalistă a 
publican 
nor : I. 
intre cei 
sau de pe banca de rezerve 
cinci erau foști juniori ai O- 
limpiei : Patkoș. Erdei. Pal- 
csa, Bencze. Ardeleanu. Noua 
formație reprezentativă a 
orașului Satu Mare joacă un 
fotbal rapid, dinamic; „punc
tul vital" al formației, linia de 
mijloc, acționează foarte in
genios, componențli ei sînt 
prezenți pe multe zone ale te
renului. învăluirile pe aripi se 
efectuează des. prezența fun
dașilor fiind frecventă (dovadă

și 
important 

lo
de 
e- 
fi- 
re- 

(antre- 
Duminică

jtmiori Olimpia, 
campionatului 

ediția 1985 
Kalmar).
16 jucători din teren

și marcarea unui gol de 
apărătorul lateral Puț), 
cluzia : formației actuale 
buie să i se acorde toată în
crederea. A se încerca implan
tări de „nume sonore" ar fi 
o mare greșeală. însăși victo
ria din Cupă reprezintă un 
argument 1

„U“ Cluj-Napoca nu trebuie 
judecată definitiv după aceas
tă primă nereușită din sezon. 
Clujenii au manifestat dificul
tăți în adaptarea la oondițiile 
terenului: o armă pe care se 
baza echipa lui R. Vlad. con
traatacul nu a putut fi pusă 
în valoare, acțiunile indivi
duale eșuînd din cauza stra
tului de zăpadă; absențele lui 
Popicu și Im Moldovan au 
contat în alcătuirea liniilor 
de fund și de mijloc, compar
timente care au vădit 
sincope. Să sperăm că 
pot fi îndreptate pînă 
fidele de campionat.

câine
Con- 
tne-

destul'’ 
ele mai 
la par-

Eftimie IONESCU

ACEEAȘI CARENJĂ: RATĂRILE
Iubitorii fotbalului din Sinaia 

și din- împrejurimi au luat cu 
asalt tribunele micuțului sta
dion de la marginea stațiunii, 
pentru a urmări partida de Cu
pă dintre Montana (una dintre 
cele mai tinere asociații sporti
ve din fotbalul nostru) și Di
namo București, a cărei carte 
de vizită — impresionantă — 
nu mai are nevoie de prezen
tare. Și meciul — care părea 
disproporționat tocmai datorită 
diferenței de valoare și ex
periență dintre cele două echi
pe — s-a încheiat doar cu vic-

” v. u : ia
'G.I.G.7.L. 
Timișoara 
Mare — 

:iuj-Napoca 
raqsebeș —

I î c.s.u.
>. Tîrgoviște

— C.S.M. 
PECO Plo- 
mfcv- 3-2 ; 
;o'r\hr Bueu- 
.G. Pi Oii ești

— I.M.G. 
-3, Electra

București 
I.A.T.S.A.

.M. Caran- 
id — Oltul 
aiul Hune-

Dr. Petru 
FV^^: Chi-
■W

ci^Pehnica 
Motorul IT 
ni a Șiroi eu 
ectro-mureș

I
I

GLORIA REȘIȚA Șl PROMOVAREA TALENTELOR
Gloria Reșița a avut o viață 

zbuciumată în toamna trecută. 
De aceea, bilanțul activității, 
consemnat în Ierarhia seriei a 
IlI-a, o situează pe poziția a 
15-a, iar la „adevăr" echipa are 
un neliniștitor —3. Din această 
cauză, pregătirile au fost re
luate din vreme, la începutul 
lui ianuarie, Ia Reșița, și au 
continuat la Semenic (18—28 
ianuarie) și la Băile Herculane 
(2° ianuarie — 8 februarie). An
trenorul Carol Otil a inclus în 
program multe meciuri de pre
gătire, dintre care amintim pe 
cele cu A.S. Drobeta Tr. Seve
rin. Gloria Pandurii Tg. Jiu, 
Universitatea Craiova, C.S.M. 
Reșița etc. • Lotul îi are în 
componență pe Sucilă, Bordea,

Manicea (transferat de la Vic
toria București — speranțe) — 
portari, Kapornyai, Matache, 
Mitar, Panescu, Irimia, Mestric, 
Porușniuc — fundași, Iacob, 
Doja, Croitoru, Marcu, Marcă, 
Radu, Trifan, Eftenic, Beloescu 
(de la Nera Bozovici) — mijlo
cași, Băleanu, Duță, Ciocan, 
Mutașcu — înaintași. • Ce și-a 
propus antrenorul pentru aceas
tă primăvară ? „In primul rînd, 
să realizăm o mai bună pregă
tire a portarilor, deoarece în 
toamnă s-au primit prea multe 
goluri din greșeli personale. De 
asemenea, vom cere jucătorilor 
cu mai multă experiență com- 
petiționalâ să aibă o comporta
re constant bună, atît acasă, cît 
și în deplasare, fiindcă în tur

n-am cîștigat nici un punct a- 
farâ. în atenția noastră este și 
pregătirea unor tineri, cum sînt 
Matache, Marcu și Mițar, toți 
cu gabarit și tehnicitate bună, 
ca să atingă o formă superioa
ră, să poată fi promovați în 
Divizia A. D3!4i, vom continua 
o bună tradiție de creștere și 
promovare a elementelor talen
tate așa cum s-a întîmplat eu 
Iovan — acum la Steaua, Goan- 
ță la Rapid București, Neagu la 
„Poli" Timișoara, Cojocaru la 
Victoria București și Ciurea la 
Universitatea Craiova." • Dar 
care este obiectivul echipei ? 
„Să' facem cît mai multe jocuri 
frumoase, așa cum au fost cele 
cu F.C. Maramureș Baia Mare. 
U.T. Arad și C.S.M. Reșița și, 
în finalul întrecerii, să rămî- 
nem în Divizia B. Este posibil 
să realizăm asta, deoarece avem 
condiții bune de pregătire și ju
cătorii sînt deciși să nu precu
pețească nici un efort".

toria la limită (2—1) a multi
plilor noștri campioni datorită 
unei mobilizări exemplare, unei 
dăruiri exemplare și unei am
biții exemplare din partea echi
pei cu șansa a doua. Montana 
jucînd la capacitatea maximă a 
jucătorilor ei, din rîndul cărora 
s-au remarcat Cașolțean, Bența 
(și antrenor al echipei), Coman, 
Frone (atît cît a jucat) și, în 
mod deosebit, portarul Pescaru, 
cel care a avut unele inter
venții cu adevărat salvatoare. 
Jucînd așa cum a jucat, Mon
tana are mari șanse de a re
cupera, în retur, punctele care 
o despart de liderul seriei a 
12-a a Diviziei C.

Victoria la limită a dinamo- 
viștilor are, la rîndul ei, și 
alte explicații, în afara celor 
datorate... adversarului. Dinamo

ar fi putut tranșa repede și la 
scor disputa dacă Mihăescu 
n-ar fi fost lipsit de șansă tot 
meciul (a avut și două bare I), 
dacă, la rîndul lor Andone (în 
vervă), Vaișcovici, Mateuț n-ar 
fi ratat și ei cîteva imense e- 
cazii de gol, dacă Lupu și Orac 
nu s-ar fi dovedit neinspi
rați tot timpul. Chiar așa însă, 
calificarea bucureștenilor n-a 
fost pusă nici un moment sub 
semnul întrebării. Stau mărtu
rie golurile marcate, barele, 
ocaziile, cornerele (15—1) și șu
turile expediate spre poarta lui 
Pescaru (24—8).

Dinamo — pentru a-și conti
nua cu succes cursa în disputa 
pentru titlu — va trebui să 
micșoreze cît mai mult dife
rența dintre ocaziile pe care si 
le ....................
le

creează și golurile pe care 
marchează.

Laurențiu DUMITRESCU

STEAUA - GLASGOW RANGERS

I
I Pomoiliu VINTILA

s.a

Mateescu, 
i, C. Albu, 

JeCheanu, 
V. Sabou, 

nu. S. Ni- 
Ștefan, N.

I

(Urmare din pao I)

Aspect de la antrenamentul 
scoțiană pe stadionul Steaua

optimi". nu fără a 
tata merituoasei el 
• Soare și Manea 
de atac a Gloriei, 
cei doi au inițiat 

dar portarul

pregătit din 
cu toată grija nentru 
nivelul ontim de ioc 
necesară la momentul 
Recentul turneu efec-

U- 
fel
e- 
cu 
au

că se află în țața 
greu, dar știu la 
că. mobilizîndu-se 
luntînd în teren,

toată dăruirea si energia

efectuat ieri dimineață de echipa 
Foto: Nicolae PROFIR

ÎSPODARI DE LA PAR- 
A nins 20 de ore, 

1-amîază. Cu un efort 
da, sute de oameni, mo- 
>rea fabricii, au curățat 
de Joc la meciul cu F.C. 
>11. # Divizionara C Par- 
întrecut pe sine, cedînd 
e minute a evoluat în 10 
timele 3 în 9!! Cei doi 
i părăsit terenul datori- 
it) sau a unei țineri si a 
5 (Ungureanul, ambii 
ifractiune după ce mai 
>nas galben. A Cartona, 
a n-au jucat din cau.
cartonașe galbene, iar 
fost indisponibil în 

narea Avădanei" care 
>poi de la un meci 
lisiune apariția lui An- 
laș central de marcaj: 
>n“ Al. Nicolae. un nou 
a Progresul Vulcan. • 
entru Dumitrescu (F.C. 
rampoane neregulamen- 
gat să schimbe ghetele, 
nit cu crampoanele ne- 
1 controlat si l-a trimis 
cu cartonașul galben! 
L MUREȘAN, înaintea 
„Astăzi vrem să... res. 

si A, după care tînjim 
să fie frumos, o să ve. 
i 1 a stadionului de lîn- 
în calitate de spectator, 
clier: „Mi-a plăcut fos- 
ite că la anu’ ea își 
revenirii în prima di- 

ești Inimoși suporteri", 
cum? Lam întrebat, 
lă ta Baia Mare. Dacă 
a a renunțat la servi. 
I în planul general al 

caracterizat partida 
„Poli", atît în tribune, 
lărut. din păcate si un 
3 finalul jocului, tam- 
: a aruncat o sticlă pe 

acei moment, specta- 
a tribunei l-au identi- 

3 cuină .șl l.au predat 
>. Opinia publică a 
așa cum ar trebui să 
> stadioanele tării.

• C.S.M. REȘIȚA s-a impus în fața e. 
chipei F.C.M. Brașov în prima repriză, cînd 
a fost la cîrma jocului și a hărțuit apăra
rea oaspeților. în acest sens, grăitoare sînt 
cîteva dater șuturi la poartă: 8—3 (pe spa
țiul porții: 5—1), cornere: 6—2, toate în 
favoarea localnicilor. • Ilic Pătruică, pre
ședintele secției de fotbal a C.S.M. Reșița, 
a dat un pronostic exact: „Vom cîștiga cu 
două goluri diferență"... • De scurt timp, 
la conducerea tehnică a echipei din Reșița 
se află experimentatul antrenor Traian lo- 
nescu, ajutat de mai tînărul Dan Firlțeanu. 
Primele roade s.au văzut duminică : mai 
toate acțiunile ofensive ale gazdelor au 
fost periculoase — Zah și Mărgineanțu au 
ratat din poziții deosebit de favorabile, iar 
apărarea a cedat doar o dată.
• LĂUDABILE EFORTURILE organizato. 

rilor meciului de Cupă de la Sinaia, care 
s.au străduit — deși ninsese pînă în ajunul 
partidei — să prezinte terenul în condiții 
acceptabile. • Cămătaru — indisponibil — 
a urmărit meciul de pe marginea terenu
lui. • Purtătorul tricoului cu numărul 10. 
Coman, va trăi multă vreme cu satisfacția 
înscrierii unui gol foarte frumos în poarta 
echipei Dinamo. • Răducioiu s-a „încălzit" 
cu marea nerăbdare a celui care abia aș
teaptă să intre în joc. Și, intrat în joc. 
s.a „bătut" cu ardoarea tinereții lui, lă. 
sînd celor din tribune o foarte frumoasă 
impresie. • Arbitrul V. Curt — care nu a 
avut decizii eronate — ar fi trebuit să fie, 
în două faze, mult mai sever, apelînd la 
cartonașul galben, cînd ei, jucătorii, au... 
apelat la unele intrări mai dure.
• MECIUL GLORIA BISTRIȚA — VIC

TORIA BUCUREȘTI, desfășurat în condiții, 
neprielnice (a nins continuu, terenul fiind 
acoperit cu strat gros de zăpadă), a cores
puns așteptărilor. S-a jucat într-un ritm 
alert, fazele alternînd la cele două porti. • 
în mod special, s.a evidențiat purtătorul 
tricoului cu numărul 7 al echipei Victoria, 
tînărul Uleșan. un jucător care a impre
sionat prin agresivitate, viteză, tehnică, și 
luciditate în joc. • Reprofilat pe postul de

' fundaș dreapta. Cojocaru pare că s-a aco
modat cu noua lui sarcină în cadrul echi
pei. Ei a jucat bine faza de apărare, apă- 
rlnd oportun și la finalizare. • Victoria 
s.a calificat meritat. în 
face eforturi vizibile în 
partenere de întrecere, 
sînt... cîstiguri în linia 
Colaborînd foarte bine.
numeroase acțiuni ofensive. __  ._____
Nitu s.a opus salvator, în cîteva rînduri. 
la suturile expediate de ei.

• RAPID își cinstește trecutele genera
ții. Frumoasă, într-adevăr, atitudinea con
ducerii clubului de a.i sărbători ne foștii 
jucători rapidiști cu prilejul deschiderii 
unei noi stagiuni fotbalistice. Lam putut 
revedea, așadar, împreună cu tribunele pli
ne. reuniți la centrul terenului, pe Ionică 
Bogdan (aș al fentei și al driblingului) 
Ion Costea (emerit și prin ceea ce a fă
cut, în Giulești, sub treningul de antrenor 
la copil), Gheorghe Georgescu (cel care în- 
tr.un meci cu Ripensia i.a înscris 3 goluri 
lui Zombori), Remus Ghiurițan (fundașul 
pe lingă care arareori s-a trecut). Iosif 
Lengheriu (apărător de nădejde șl sub tri
coul echipei naționale), Michi Mihăilescu 
(„iolly-jocker“.ul fără plămîni, cum 
spus), Andrei Rădulescu (centru înaintaș 
și al echipei reprezentative, eficace si spec
taculos, în egală măsură) și Dan Gavri- 
lescu (interul valoros de pe vremea „ca. 
reului magic"). Generoasele aplauze dărui, 
te foștilor jucători subliniau si ele oportu
nitatea micii festivități.
• MECIUL DINTRE OTELUL ORAȘ DR. 

PETRU GROZA ȘI UNIVERSITATEA CRA
IOVA a suscitat un interes cu totul deose
bit. „Peste 7000 de spectatori au luat loc în 
tribunele stadionului din localitate, ne snu. 
nea observatorul federal al partidei. Bujor 
Pătruțescu. Au venit iubitori ai fotbalului 
șl din Bciuș, și din Nucet, din Vascău, chiar 
de la Oradea. Meciul oferit de echipa loca, 
lă și reputata formație craioveană i-a răs
plătit pentru deplasarea făcută prin cali
tatea fotbalului practicat. Menționez, de a. 
semenea, organizarea excelentă a partidei", 
a încheiat interlocutorul nostru.
• „CREDEM. BĂIEȚI. ÎN VOT!" Asa scrie 

pe prima pagină a programului tntî’n’rii 
C.F.R. Pașcani — Flacăra Morenl. Si' băie 
ții lui L. Antobi au confirmat calificîn- 
du-se mai denarte. * „Bădia". cum 1 se 
spune lui Ursu (fostul jucător al Pol'ton- 
nicil Iași), a fost ... sufletul oășcăneniior 
A . jucat inteligent, s-a numărat ’ntre c»‘ 
mai buni de pe teren, a înscris si un no’ 
din „11 m“. A Flacăra a arătat deseori că. 
este, echipă de ,.A“. dar a șutat nu‘in or 
poartă și n-a avut „mijloc". A lin-dt îmi" 
Dragnea (gripat), iar doi din această !’"’«> 
au fost inlocuiti de antrenorul I. Nunv-eP. 
Ier. • Foarte bine a jucat, circa 
treimi din meci, fundașul Flăcării 
nescu.

Prevenită, deci, asupra difi
cultății acestei duble confrun
tări cu Glasgow Rangers (a că
rei primă manșă se dispută 
azi), a atuurilor adversarei sale, 
care — pe deasupra — deține si 
avantajul unei activități competi. 
ționale continue în timpul ier
nii Steaua s-a 
vreme si 
a atinge 
si forma 
oportun, 
tuat în Italia ne-a arătat-o. de 
altfel, oe campioana noastră în 
■©videntă ascensiune spre o cotă 
cît mai înaltă de exprimare a 
oos’bilitătilor sale.

Valoarea sa recunoscută în 
lumea fotbalului internațional, 
vasta experiență cîsțigată în 
ultimii ani pregătirea temeinică 
efectuată avantajul terenului 
si al publicului propriu consti
tuie suf’c'ente argumente pen
tru ca Steaua să abordeze cu 
donlină încredere importanta si 
dificila nartidă de azi în care 
este nosihil — si așteptat — un 
re7„Wat favorabil de natură a-i 
fac'Hta misiunea în meciul re
tur de la Glasgow si deci. 
nonfîn»a-nă frumoasei sale curse 
în primăvara europeană. De alt. 
fel aso cum Anehel Iordănes- 
cu snunea la antrenamentul de 
ieri dimineață, jucătorii săi sînt 
conștient! 
nui meci 
de bine 
vemn’ar

reușit alteori să treacă eu suc
ces de adversari si mai puter
nici. Ceea ce. desigur, cu toții 
sînt deciși să realizeze si acum.Fără a-i da încă o formă defi
nitivă, antrenorul stelist preco
nizează pentiu meciul de azi 
„unsprezecele" obișnuit.

Sosiți luni seara, scoțienii au 
efectuat ieri dimineață un an
trenament cu întreg efectivul de 
jucători aflat aici, inclusiv Ro
berts — căpitanul echipei — și 
McCoist, care nu pare atît de 
grav accidentat cum se spunea 
și despre care am fost infor
mați inițial că nici măcar n-a fă
cut deplasarea la București. So
licitat de noi să-și facă cunos
cută opinia asupra partidei de 
azi, antrenorul-jucător Sounnes 
ne-a declarat: „Meciul este 
foarte greu pentru echipa noas
tră. Am văzut-o recent pe cam
pioana dv. in două rînduri și 
apreciez că ea a rămas aceeași 
formație redutabilă din anii 
trecuț,. Consider, insă, că, pe 
ansamblul celor două partide, 
de ia București și Glasgow, 
avem și noi șanse".

Deși antrenorul Sounnes păs
trează o anumită discreție a- 
supra alcătuirii formației sale, 
gazetarii scoțieni sosiți la Bucu
rești înclină să creadă că ea ar 
putea fi următoarea : Woods — 
Nicholl. Gough. Roberts, Munro 
(Philips) — Wilkins, Durrant, 
Sounnes, D. Ferguson — Cooper, 
Me Coist (Francis).

Cu convingerea că echipa 
noastră campioană se va pre
zenta azi la înălțimea reputa
ției și valorii sale, II DORIM 
DEPLIN SUCCES!



LA Zl, ÎN CUPELE EUROPENE

Handbal: tragerea la sorți a semifinalelor
Ieri la Basel, a avut ioc tra

gerea la sorți a semifinalelor 
în cupele europene la handbal. 
Iată programul :

FEMININ

MASCULIN

C.C.E.: Radnicki Belgrad — 
Hypobank Viena și Spartacus 
Budapesta — Spartak Kiev. PE PIRTIILE

C.C.E. : Tusem Essen — Elgor 
Bidasoa (Spania) și Metaloplas- 
tîca Sabac (Iugoslavia) — 
T.S.K.A. Moscova.

CUPA CUPELOR : Gjerpen IF 
Skien (Norvegia) — Kuban 
Krasnodar și Vasas Budapesta 
— TV LUtzellinden (R.F.G.).

DE SCHI

CUPA CUPELOR : S.K.A. 
Minsk — Medvesceak Info Zagreb 
și TV Grosswaldstadt (RFG) — 
Banik Karvina (Cehoslovacia).

CUPA I.H F. : F.C. Barcelona 
— MINAUR BAIA MARE și 
Granitas Kaunas (U.R.S.S.) — 
St Otmar St. Gallen (Elveția).

CUPA I.H.F. : T.S.C. Berlin 
— Egie Vilnius și Belinka Olim
pia Ljubljana — Buducnost Ti
tograd.

Partidele tur au loc pe tere
nurile primelor echipe, între 28 
martie și 3 aprilie. Returul se 
dispută în perioada 4—10 aprilie.

Baschet: rezultate din turneul final al C. C. E

ROMA. 1 (Agerpres). — „Cu
pa Europei" la schi a progra
mat pe pîrtia de la Aosta (Ita
lia) o probă masculină de sla
lom, cîștigată de sportivul aus
triac Michael Tritscher —
1:56,59, urmat de compatriotul 
său Christian Orlainsky 
1:57,13 și italianul Marco 
nazzi — 1:57,16.

în clasamentul general, 
primul loc se află Walter 
gele (Austria), cu 
secundat 
Richard

MAI MULT DECÎT
UN FAPT DIVERS

To-

• La Salonic, în meci pentru 
turneul final al „Cupei Campio
nilor Europeni" de baschet (mas
culin), echipa locală Aris a în
trecut cu 93—77 (50—45) forma
ția Maccabl Tel Avlv. Coșgeterul 
echipei învingătoare a fost Gal-

lis, autorul a 36 de 
In cadrul aceleiași 
echipa F.C. Barcelona a dispus 

pe teren propriu, cu 116—85 (54— 
39), de formația vest-germană 
Saturn Koln.

puncte. • 
competiții.

pe
Gu-

61 puncte, 
de coechipierul său 

Kroell — 51 puncte.
★ 

feminină de slalom 
desfășurată pe pîrtia

Proba 
special 
de Ia Bled (Iugoslavia) a re
venit schioarei austriece Clau
dia Strobl, înregistrată în cele 
două manșe cu timpul de 1:48,18 
Pe locul secund s-a situat con
curenta suedeză Camilla Lund- 
back — 1:48,19.

DUPĂ MANȘA-RETUR DIN CUPA I. H.F. LA HANDBAL (m)
(Urmare din Dag I)

zică și cu o dorință de victorie 
care dau de eîndit oricărei for
mații...

Să revenim la meciurile lui 
Minaur acum, cind. în penulti
ma fază a competiției, indife
rent de numele adversarului (au 
rămas în cursă Granitas Kau
nas, St. Otmar St. Gallen, din 
Elveția, și F.C. Barcelona), fie
care meci va avea un grad mai 
mare de dificultate. Privite 
prin această prismă, deficiente
le pe care H.C. Minaur le-a 
manifestat, cu precădere in 
meciurile din deplasare (la Haîm- 
stad și Copenhaga), dar și tn 
disputele de oe nronriul teren 
cu echipele din Suedia și. res
pectiv, Danemarca, nu au fost 
nici puține, și nici lipsite de 
importanță. Probabil că este 
mai puțin plăcut — unii vor 
spune paradoxal — să facem 
acum referiri la erorile din a- 
mintitele dispute, din moment 
ce ele țin de... istorie si Minaur 
face dela carte din grupul celor

mai bune patru echipe din Eu
ropa prezente in Cupa I.H.F. 
Ei bine, opinia noastră este că 
TOCMAI DE ACEEA nu putem 
să nu reamintim de evoluția 
sub orice critică (la Halmstad), 
de aceea oarecum îmbunătățită, 
totuși necorespunzătoare (la Co
penhaga).

Compartimentul apărării a 
dovedit cele mai multe caren
țe. Cauza, cum recunoștea șl 
antrenorul emerit Lascăr Pană, 
trebuie pusă mai întîi pe re
plierea... bătrînească, pe ezita
rea întîmpinării adversarului 
cu mingea pentru a-1 stinghe
ri (evident. în limitele regula
mentului) să paseze sau să a- 
runce la poartă, neputința — 
în sfîrșit — de a frîna cursele 
extremelor, de pe aceste pos
turi, Minaur primind cele mai 
multe goluri atît la Halmstad, 
cit și (mai ales) la Copenhaga. 
Să adăugăm și faptul că nu 
puține au fost situațiile cind 
pasele erau trimise neglijent, 
coechipierii neputind prelua u- 
nu! de la altul mingea, că a- 
ceasta era pasată în... aut sau 
făcută cadou adversarului.

Nu este cazul să precizăm cît 
de mult doresc băimărenii, iu
bitorii handbalului din întreaga 
țară, ca Minaur să depășească șl 
faza semifinalelor. Cu atît mai 
mult, cu cît formația maramu
reșeană este singura echipă 
românească rămasă în cursa 
pentru cupele 
mal de aceea In 
reveniri la ceea ce a făcut bun 
Minaur în cele 
care au adus echipa pînă 
semifinale ($1 A FĂCUT LU
CRURI EXTRAORDINARE) — 
am preferat cele cîteva notații 
de atenționare. De altfel, an
trenorii Lascăr Pană si Petre 
Avramescu. iucătorii însîsi 
si-ai dat seama că evoluția 
formației a fost fluctuantă. Dar 
cel mai important ni se oare 
faDtul că tn meciurile de a- 
casă progresele — la toate ca
pitolele — au fost tot mai evi
dente. Este tocmai dovada li
nei crescute responsabilități, a 
dorinței băimărenilor de a 
reedita frumoasa figură făcută 
tn ediția 1984/1985, cînd au 
cîstigat Cupa I.H.F. Un nas va 
trebui făcut in semifinale!

rămasă 
europene. Toc- 
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Multiplu campion national, 
locul 4 la Olimpiada de la 
Sarajevo șl. luna trecută, 
campion al lumii la West 
Allis, la 500 m și poliation. 
Dan Jansen și-a făcut o fru. 
moașă carte de vizită pe ine
lele de gheață, calitățile sale 
de sprinter fiind nu o dată 
elogiate. N-a mirat deci pe 
nimeni faptul că. ajuns la 22 
de ani, vlrsta propice înaltei 
performante, Jansen a sosit 
la Calgary ca unul dintre 
favorițll probelor de viteză, 
către el îndreptîndu-se. în 
mod justificat, speranțele an
trenorilor.

Numai că Jocurile Olimpice 
de Iarnă de la Calgary a. 
veau să se transforme pentru 
Jansen într-un adevărat 
coșmar! Mal Intli, el a „fu. 
rat“ startul într-una din se
riile cursei de 500 m. După 
care, șl mai surprinzător, fi. 
lnd vorba despre un patina, 
tor recunoscut pentru tehni
ca sa, să cadă la repetarea 
probei, pe coardă. Ba Încă 
mai mult, „oosindu-l“ tn că
dere și pe japonezul Kuroiwa! 
Celor prezentl nu le-a scăpat, 
firește, lipsa de concentrare a 
campionului mondial („total, 
ment bouieversă", nota ,,1’Equi- 
pe“), dar l-a șocat de.a drep. 
tul modul In care Jansen a 
reacționat după abandon: șl-a 
cuprins capul In mîini și s-a 
pornit să pllngă In hohote I 
Nu părea să Ae doar regre
tul generat de o tnfringere. 
ci altceva, un „secret" pe ca- ' 
re, fără încuviințarea celui ta 
cauză, un coleg de echipă l-a

adus la cunoștința publicu. 
lui: cu jumătate de ceas tna. 
lntea startului, Jansen primi
se vestea mortli sorei sale 
Jane, răpusă de leucemie. O 
dramă cu attt mai dureroasă 
cu cit. Intr-o familie cu 9 
copii. Jane fusese cea care, 
ea însăși patinatoare, ti în
drumase si 11 susținuse pe 
fratele mal ttnâr (cu ' 5 ani) 
pe drumul performantei, pen
tru ca. mai tlrziu. să-i ascun. 
dă gravitatea bolii, neaccep. 
tind ca el să lipsească de la 
Calgary spre a o îngriji.

După incidentul de la 500 
m, toți l-au sfătuit pe Jan
sen să lase Olimpiada si să 
plece acasă. I s-a cumpăra I 
șl biletul de avion necesai. 
cind Jansen a decis să con
cureze si ta proba de 1 000 m. 
Doar că. tulburat, deprimat 
el a căzut din nou. Asaltat 
de ziariști, s-a limitat să co. 
menteze astfel: „Normal ar fi 
fost, la starea mea. să mă 
retrag. N-am procedat insă 
așa pentru că Jane obișnuia 
să spună că un adevărat 
sportiv trebuie să lupte pînă 
la capăt, să nu se predea In 
fața nici unui obstacol, știam 
că nu voi ciștiga la 1 000 m. 
dar era obligatoriu să parti, 
clp. Altfel, mi-ar A fost ru. 
șine pentru mine și pentru 
memoria sorei mele".

La prima vedere, un sim
plu fapt divers, tr. r 
Insă, veți fi de acord, 
mai mult decît atlt.

Ovidiu ÎOANIȚOAIA

tn realitate 
mult
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ATLETISM • Rezultate tn ca
drul campionatelor oe teren aco
perit ale R.D. Germane: mascu
lin: 60 m: Sven Matthes — 6.66; 
aruncarea greutății: Uit Timmer, 
maun — 21.20 m • 400 m : Thomas 
Schonlebe — 46.31; feminin: 400 
m: Petra MUller — 50.80: 60 m: 
Silke Moller — 7.0: 50 m gar
duri : Cornelia Dschkenat —7 82.

lui Ralph Schmidt (R.D.G.), În
registrat pe 104 km in 2h58:36.

CICLISM a Cea de-a 22.a edi
ție a Turului Cubei s-a Încheiat 
cu victoria rutierului cubanez 
Eduardo Alonso urmat tn clasa
mentul Anal de coechipierul _șău 
Eduardo Cruz a 
Jentzsch (R.D.G.- 
echipe, a cistigat 
zentativă a Cubei 
R.D. Germană la
etapă, a 14-a — circuit ne stră
zile orașului Havana, a revenit

ÎNOT • In ultima zl a cam. 
plonatelor unionale, desfășurate 
la Moscova, Nina Abramova a 
ciștigat proba feminină de S0 m 
liber, cu timpul de 26.45 iar 
Svetlana Kapocikova s-a 3ituat pe 
locul Intli ia 200 m fluture tn 
2:18.12. Proba masculină de tSOO 
m a revenit lui Vladimir Saini, 
kov. cronometrat cu timpul de 
15:20.91.

(Spania), iu fruntea clasamentu
lui se află marele maestru olan
dez Jan Tlmman ou 4,5 p, urmat 
de Beliavskl (URSS) — 3.5 p 
Nunn — (Anglia) — 3 p etc. în run
da a 5-a, Tlmman, cu piesele ne
gre, a ciștigat la Nikollci. Nunn 
l-a Învins pe Gheorghiev. Iar 
partidele Beliavski — 
și Ilescas — Portisch 
minat remiză.

FRANȚA (et. 26). Monaco este 
mereu în frunte, după ce a 
terminat la egalitate (0—0). In 
deplasare, cu Laval. Ea are 37 
p, fiind urmată de Racing Pa
ris 34 p. Bordeaux 33 p. St. 
Etienne 30 p, Marseille 29 p. 
Alte rezultate: St. Etienne — 
Marseille 0—1 (K.H. FJSrster),
Racing Paris — Lens 1—0 (Ben 
Mabrouck), Nantes — Auxerre 0—0, 
Nice — Metz 0—0, Cannes — Nlort 
2—1. Bordeaux — Paris St. Ger
main 0—0. Toulon — Toulouse 
1—0 Lille — Montpellier 
Brest — Le Havre 3—1.

Sliven — Sredet 2—1, Beroe Sta. 
ra Zagora — Lokomotiv Oreaho- 
vlța 1—0, Pirln Blagoevgrad — 
Slavia Sofia 3—0. tn clasament : 
1. Sredet 27 p, 2. Vitoșa 26 p. 
3. Lokomotiv Sofia cu 22 p.

3—1.

Gheorghiev.
Llubojevicl 

: s-au ter-

1:22 =t D'af 
la 1:40. Pe 
prima repre- 
secundată de

5:56. Ultima

POLO • tn turneul internațio
nal de la Kotor (Iugoslavia), e- 
chipa Partizan Belgrad a tntre- 
cut cu scorul de 10—8 (3—1. 3—2. 
2—3. 2—2) formația Spandau 04 
din Berlinul Occidental.

ȘAH • După 5 runde, tn tur
neul international de la Linares

TENIS 
feminin 
Martina 
cu 6—0. 
Turneul 
fost ciștigat de jucătorul ame
rican Tim Mayotte, care l-a În
vins tn Anală cu 4—6. 6—2. 6—2 
6—3 pe australianul John Fltz- 
—aid

• tn finala 
de la Fairfax 
Navratilova _ _______
6—2 pe Pam Shriver. • 

de la Philadelphia a

turneului 
(Virginia) 
a învins.o

Din
____ __________  s-au 

desfășurat doar cîteva meciuri: 
Aue — Lokomotive Leipzig 1—0. 
Dynamo Dresda — Riesa 0—0. 
Brandenburg — Karl Marx 
Stadt 3—1, Union Berlin — Frank
furt O. 2—2. tn clasament con
duce Dynamo Berlin cu 20 p (13 
j). urmată de Lokomotive Leip, 

zig 20 p (14 J), Dynamo Dresda
18 p (14 J).

R. D. GERMANA (et. 11). 
cauza timpului nefavorabil

GRECIA (et. 21) Lideră se men
ține echipa Larissa — 30 p. ur

mată de P.A.O.K. Salonic și A.F..K.
Atena — cu cite 29 p. Rezultate 
Înregistrate In etapa a 2t-a ! 
A.E.K. — O.F.I. Creta 2—1; Ver- 
rla _  Aris Salonic 0—0; Hera-
klls — Ethnikos 1—1; Olympia, 
kos Pireu 
Panahaiki •
Panionios 
Panseraikos
P.A.O.K. _

- Kalamaria
- Levadiakos
- Diagoras

— Larissa 
Panathinaikos

1- 11
1—1!
2— 0; 
0—0:

4—1.

(et. 22). „17 Nentori"ALBANIA ,
— Skanderbeg 3—0: Flamurtarl — 
Tomort 1—1; Korcea — Partizan 
0—0; Luftetari — Dlnamo 3—0: 
Apollonla — Lokomotiva 0—0 ; 
Bessa _  Vlasnia 1—0. tn clasa
ment conduce „17 Nentori". cu 
30 p. urmată de Apollonla — 25 p.

REZULTATE. ȘTIRI

«

BULGARIA (et. 17). Lokomotiv 
Sofia — Cemomoret 4—2. Vltoșa 
-- Trakia Plovdiv 1—0. Minior 
Pernik — Vrața 4—0. Etăr — 
Spartak Varna 3—0. Lokomotiv 
Plovdiv — Spartak Pleven 3—2.

SELECȚIONATA alcătuită 
foști internaționali va sus- 
o serie de meciuri In bene- 

victimelor sindromului 
" — (SIDA).
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• CU DOAR DOUA ZILE înainte de a 

se fi nensionri țaristul american Alex 
Timmar a urmărit meciul de box Hearns 
— Roldan pentru titlu: mondial WBC la 
categoria mijlocie, tn cel 31 de ani de_oa- 
rieră jurnalistică meciul 
dan a însemnat ce: de al 
nat mondial ne care -a 
URMA MODESTEI sale
„mondialele- de a Roma __
gătorul britanic Steve Ovett. 32 de ani a 
declarat că In sezonul 
nu va mai participa la 
la Jocurile Olimpice el 
te doar a cursa de 500 
ca rezultate se află 
Aouita. Deși anu.
eordtn tarn ii .s 5000 m si a devenit cam
pion mondia' a! acestei probe el a anun
țat că tn :988 nu va mal alerga pe aceas
tă distantă oe care es»e de netnvins. oi 
se va pregăt* centru ie t500 m și...
""5 m De altfel '• probe va și e-
volua in cadru: TO. « wra. una dintre 
oele tre! organlz.atT al* boxului mondial 
profesionist studiază posibilitatea creării 
a două no! ca"“eori’ de greutate : pa! 
(care există efa a WRO ai suoermtiio- 
cie -figurează 1» tBF' Tn acest fel WBA 
va avea 17 categorii te <rr»utate — record in 
mate~e 1 — fată de -oie ta ne care le au 
WBC șl TBF. <- DAR APROPO de cate
goria oa! Limita **' superioară de greuta
te este de i? A-oeefe înseam
nă că doi pugilist1 nat" nu fac împreu

nă dectt 94 kg eu 1 ke mat nutin decît

Hearns — Rol- 
527-lea campio- 

vizionat I • IN 
comportări la 
docul 10) aler-

comoetitional ’88 
sursa de 5000 m, 

dorind a lua par- 
m. La oolul opus 
marocanul Said 

i, ecut a dobortt re

Mike Tyson (I). campionul mondial -al 
greilor care oricum nu este un... colos 
• POȘTA DIN PARAGUAY a emis o se
rie de timbre dedicate Jocurilor Olimpice 
din... 1992 de la Barcelona • UZINELE 
FRANCEZE RENAULT, care au realizat 
tn 1982 automobilele speciale turbo pentru

cursele de Formula I au anunțat că de 
anul viitor vor renunța la acestea. Rena
ult va folos! motoare atmosferice ,:î_. 
om’) eu injecție slectronică care vor fi In 
măsură «ă dezvolte 130 c.p. ■ PILOTUL 
BRITANIC MANSELL a fost anul trecut 
la mică distanță de un record pentru 
cursele automobilistice de Formula I. El 
a obținut 6 victorii In Mar! Premii (re- 
eordu' este 7 victorii si aparține britani
cului Tim Clark — 1963 si francezului A- 
lain Prost — 1984) « „SPEED - SAIL* 
este un soon foarte popular pe țărmurile 
vlntoase ale Atlanticului, tn fapt este vor
ba de un fel de ..velă cu planșă" cu pa
tru roti eu care se rulează in funcție de 
vtnt chiar cu o viteză de neste too kmiti. 
Acest sport inventat In 1977 de Arnaud 
de Rosnav a programat anul trecut Cu
pa Mondială pe plaja de la Oostvoorne.

(1721

in apropiere de Rotterdam, In Olanda. De 
obicei au loc tntreceri de viteză, de rezis
tență și de slalom • UNUL DINTRE GO
LURILE cele mal comentate ale sezonului 
fotbalistic internațional 1987 a fost cel 
realizat de algerianul Madjer, atunci la 
F.C Porto, tn Anala C.C.E., de la Viena. 
el a consfințit victoria echipei sale asu
pra iul Bayern Munchen tnscriindu-1 iul 
Pfaff un gol extraordinar, eu călctiul. tn 
amintirea acestei superbe realizări tehni
ce, Madjer a lansat un parfum pe care l-a 
denumit simplu „Talonnade"... • ÎNTRE
BAT ce este atletismul. recordmanul 
mondial Bob Beamon (8.90 m la săritura 
tn lungime tn 1968) a dat următoarea de
finiți- • „Atletismul este o 
contemple r.. 
ailtatea Poți 
simntr atlet 
artă!’ • DAKARUL, capitala senegalului, 
nu este cunoscut — pe plan sportiv — 
doar pentru că reprezintă punctul termi
nus in silt de comentatul raliu automo
bilistic Paris — Dakar, ci și pentru că 
este de asemenea, punct terminus tntr-un 
..raliu nautic". Acesta a pornit din Fran- 

trecut
Canare 
Atlan- 
fpornit 

tn noiembrie trecut) ■ ajuns la Dakar.

O 
din 
ține 
fi ciul ________
imunodeflcitar dobtndit
Din selecționată, al cărei căpitan 
este brazilianul Pelg. mal fao 
parte, printre alții, francezul Mi
chel Platini. Italianul Paolo Ros
si, englezul Kevin Keegan si o- 
landezul Johan Cruvff. Primul 

Joc ar urma să se desfășoare la
22 aprilie, la Tokio.

la

la
_ _ e-

Dnepr Dnepro
petrovsk. care a Învins tn Anală, 
cu scorul de 2—0 (1—0). forma
ția uruguayană Penarol. train, 
tea partidei decisive. Dnenr 
Dnepropetrovsk a Întrecut cu 
2—1 ne Olimpia Asuncion. Iar 
Penarol Montevideo a dispus cu 
1—0 de Nacional.

• Turneul International de 
Montevideo a fosț_ ciștigat de 
ch'na sovietică

artă ! Este 
Mișcarea. Este tndlvldu- 
deveni campion sau doar 
Da. da. atletismul este o

• Finala Cupei Ligii engleze 
se va desfășura, la 24 auriile, tn. 
tre Luton Town șl Arsenal. Du
minică Luton, tn meci retur, a 
dispus cu 2—0 de Oxford dună 
ce prima partidă se terminase 

la egalitate fi—1). De notat că 
Arsenal este actuala deținătoare 
a Cupei Ligii (2—1 cu Liverpool 
tn Anala de anul trecut).

ta. d-» 'a Ca. Baule șl. după ce a 
pe ttngă insulele Azore. Madeira, 
si ale Caoului Verde, din Oceanul 
tic. după 3200 mile — 5800 km

Romeo VILARA
■»♦♦♦♦♦♦♦♦«> ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦«» HIHtHH 444444 4 444444.4.4.4^ »»4444444444444444444♦44444444444444444

• Astăzi, tn afara meciurilor 
din sferturile de Anală ale cupe
lor europene, are loc, printre 
altele, partida amicală pe care 
reprezentativa R.D. Germane o 
susține tn deplasare. In cadrul 
pregătirilor pentru preliminariile 
C.M.. cu formația Marocului.
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