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La Palatul de Stat au avut 
loc. marți. 8 martie, convorbiri 
oficiale intre președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu si 
președintele Consiliului Natio
nal Provizoriu de Apărare al 
Republicii Ghana, Jerry John 

Rawlings.
Șeful statului ghanez a sa

lutat cu multă cordialitate vi
zita oficială de prietenie, pe 
care președintele Nicolao 
Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu. o 
întreprinde în Ghana, relevînd 
că vizita constituie un moment 
important în cronica relațiilor 
de colaborare dintre cele două 
țări si nopoare. în același timp, 
președintele Jerry John Raw
lings si-a manifestat satisfacția 
de a se întîlni si a avea con
vorbiri cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, în probleme de in
teres comun. subliniind ad
mirația deosebită fată de dez
voltarea economico-socială a 
României, înalta apreciere de 
care se bucură în Ghana. în 
toate țările Africii, personalita
tea șefului statului român, ini
țiativele si acțiunile sale între
prinse Pe olan mondial. în 
vederea întăririi păcii. înfăp
tuirii dezarmării. promovării 
înțelegerii si cooperării între 
națiuni. si care a adus un 
prestigiu international atît de 
mare României.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit, în numele său și 
al tovarășei Elena Ceaușescu. 
pentru calda ospitalitate de 

ț care s-a bucurat în Ghana încă 
de la sosire, evidențiind că 
vede in aceasta o expresie a 
sentimentelor de prietenie pe 
care si le nutresc reciproc po
poarele celor două târî.

în acest cadru au fost subli
niate posibilitățile existente 
pentru, extinderea Pe baze 
echitabile, reciproc avantajoa
se. a colaborării si cooperării 
economice, tehnico-stiintifice si 
în alte sfere de activitate, pre
cum. și pentru creșterea si di
versificarea schimburilor co
merciale bilaterale.

Schimbul de păreri cu pri
vire la situația actuală inter
națională a pus în evidentă 

■ apropierea punctelor de vedere 
ale celor două tărî în proble
mele abordate

A fost reliefată necesitatea 
eliminării forței și amenințării 
cu forța din viața internațio
nală, reglementării pe cale paș
nică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase.

în cadrul convorbirilor, o 
atenție, deosebită a fost acor
dată situației de pe continen
tul african.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat, și cu acest prilej, 
solidaritatea șj sprijinul Româ
niei față de lupta popoarelor 
africane pentru lichidarea to
tală a colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru apă
rarea și consolidarea indepen
denței lor naționale și înain
tarea liberă pe calea progresu
lui economic și social.

în. legătură cu situația eco
nomică mondială, s-a relevat

că se impune să se facă totul 
pentru soluționarea probleme
lor subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat însemnătatea orga
nizării unei Conferințe inter
naționale, în cadrul O.N.U., la 
care să participe, cu drepturi 

egale, toate țările în curs de 
dezvoltare și țările dezvoltate, 
pentru a se ajunge la soluții 
reciproc acceptabile în pro
blemele economice, inclusiv in 
problema datoriilor externe 
extrem de mari ale țărilor in 
curs de dezvoltare.

S-a relevat că un rol impor
tant in viața internațională, in 
imprimarea unui curs nou pe 
arena mondială, revine țărilor 
mici și mijlocii, țărilor în curs 
de dezvoltare si celor nealinia
te, care reprezintă marea ma
joritate a statelor lumii și sînt 
direct interesate într-o oolitică 
de pace, de respect al inde
pendenței naționale, de co
laborare egală între toate națiu
nile.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă pri
etenie și înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceausescu au 
făcut. în cursul dimineții. de 
marți, o vizită la Universitatea 
Ghanei.

Au fost vizitate, cu acest 
prilej. Institutul de Studii A- 
fricane si laboratoare • de cer
cetare ale secției de medicină 
a Facultății de științe, unde, ca
dre didactice — unele dintre 
ele absolvente ale învățămîntu- 
lui superior din România — e- 
fectuează lucrări științifice în 
domeniul perfecționării ocrotirii 
sănătății. Au fost înfățișate mă
surile întreprinse de guvern în 
vederea dezvoltării învătămîn- 
tului sl creșterii aportului a- 
cestuia la formarea si pregă
tirea de specialiști. Ia implicarea 
Iui mai amplă în realizarea pla
nurilor de dezvoltare a tării.

Tot în cursul dimineții de 
marți au fost vizitate cartiere 
ale capitalei ghaneze.

★
în onoarea președintelui Re

publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu; si 
a tovarășei Elena Ceaușescu a 
fost oferită. marți seara. o 
recepție oficială de către pre
ședintele Consiliului National 
Provizoriu de Apărare al Re
publicii Ghana. Jerry John 
Rawlings. si doamna Nana 
Konadu Agyetnan-Rawlings.

In acest cadru. președintele 
Jerry John Rawlings si pre
ședintele Nicolae Ceausescu au 
rostit toasturi, urmărite cu viu 
interes de cei prezenți.

în timpul recepției președin
tele Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ceausescu s-au 
întreținut cordial cu Jerry 
John Rawlings si doamna Nana 
Konadu Agyeman-Rawlings. cu 
alte personalități prezente la 
recepție, care a salutat și cu 
acest prilej cu sentimente de 
stimă sl prețuire pe distinșii 
oaspeți români.
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La Campionatele Europene de atletism in sală

MEDALIAȚII NOȘTRI AU CONCURAT 
CU MULTĂ AMBIȚIE Șl DĂRUIRE

g DIMENSIUNILE UNEI COM- 
g PETIȚII ATLETICE sînt date 
Ș de valoarea sportivilor aliniati 
gîla start și a performantelor 
^obținute. La cea de a 19-a edi- 
jî tie a Campionatelor Europene 

de atletism pe teren acoperit, 
^desfășurată la Sportcsarnok din 
^Budapesta, au fost prezenți nu- 
î-meroși medaliati olimpici, mon- 
țJ diali și europeni, grăitor fiind 
g faptul că dintre cei șase dețl- 

nători ai recordurilor mondiale 
de sală, stabilite în acest în- 

J; ceput de an olimpic, au concu- 
rat la Budapesta patru :

Stefka Kostadinova (Bulgaria! 
— 2,06 m la înălțime. Heike 
Drechsler — 7.37 m la lungime 
si Thomas SchSnlebe — 
400 m. (ambii R.D.G.) 
Thrănhardt (R.F.G.) — 
la înălțime. PRINTRE MARII 
PERFORMERI ai celor patru 
reuniuni desfășurate sîmbătă si 
d tminică. s-au aflat, evident, si 
reprezentanții noștri Doina Me- 
linte si Sorin Matei, prima a- 
crecltată nu numai Drin titlul 
campioană mondială indoor la 
1500 m obținut anul trecut, 
si orin recenta suită victorioasă

45.05 la
Carlo

2,42 m

de

ci

—:-----------------------
țASTAZI, PE TERENURILE DE FOTBAL

..MECIUL DE PRIMĂ DIVIZIE STEAUA
0 Etapa a 19-a din Divizia A 
g; de fotbal începe astăzi prin 
gi disputarea Partidei Steaua — 
gș Otelul. înlîlnlrea va avea Ioc 
g: Pe stadionul din Bd. Ghencea 
s? cu Începere da la ora 15,30.

Devansarea partidei este deter
minată de neoesitatea de a se 
acorda formației noastre cam
pioane posibilitatea de a pre
găti cu maximă concentrare 
importanta întîlnire din C.C.E.. 
de la 16 martie, cu Rangers, de 
la Glasgow.

Jocul de astăzi opune forma- 
ției Steaua (locul 1 în clasa- 

sgment. 32 de puncte la activ). 
8 una dintre revelațiile actualei 
I-----------------------------------------------

! I

OȚELUL
întreceri de pe prima scenă, 
gălățenii (locul 4, cu 22 de 
puncte acumulate) reușind un 
tur cu un pronunțat caracter de 
regularitate. în partida din pri
ma parte a campionatului (dis
putată la 26 august), campioana 
a învins eu 2—1. Oaspeții 
astăzi ai stadionului 
obținut un 1—0 
duîui în etapa 
sezonului de 
perspectivă, deci, 
resanț.

întilnirea va fi condusă la

de
Steaua au 

in fața Rapi- 
inaugurală a 
primăvară. în 
un meci inte-

(Continuare In vag 2-3)

din circuitul nord-americaa. 
contînd si pentru Marele Pre
miu I.A.A.F. iar cel de al doi
lea nu numai prin ascensiunea 
spectaculoasă din anul trecut, 
ci si prin noul record național 
la înălțime (2.36 m) stabilit cu 
puțin timp în irmă chiar în 
concursul international desfășu
rat in sala gazdă a .europene
lor". SI AMBII ATLEȚI 
ROMANI și-au onorat ne de- 
plin cartea de vizită. Prima și 
reputata noastră semifondistă 
a dominat clar finala probei 
prin resurse si orientare tacti
că. tatonată de mai tînăra Mi
tica Constantin deși schimba
rea de fus orar în urma re
centei întoarceri a celor două 
alergătoare din circuitul nord- 
american. le-a perturbat pro
gramul cotidian. Clasa si pregă
tirea si-au spus însă cuvîntul. 
Cît despre Sorin Matei liota 
lui cu giganții probei Thrăn
hardt — 2.42 m în anul 1988, 
Sjoberg — 2,41 m în 1987 și 
Moegenburg — 2.39 m în 1985, 
aflați cu aceste cifre pe pri
mele 3 locuri ale clasamentului 
săritorilor în înălțime indooir 
din toate timpurile, a semănat 
cu cea a lui... David cu Goliat. 
Cu o ambiție sl o putere de 
concentrare exemplare. Sorin 
Matei a dovedit la aceste ..eu
ropene" că a nășit în elita 
mondială a probei, făcînd fată

Paul SLAVESCU
(Continuare in vag a 4-a)

Pe agenda actualității: plenarele organizațiilor sportive• •

5? tntir-un județ ca Alba, cu un po- 
tențlal organizatoric corespunză- 

îȘ tor (peste 1500 de instructori 
5; sportivi. 232 profesori de educație 
g: fizică. 96 antrenori. 8 medici 
g: implicați direct în activitatea 
ă sportivă s.a.). unde anul tre- . 
g: cut aproape 140 000 de copil, 
S tineri și oameni ai muncii au 
g fost cuprinși în competiția na- 
gî țională Daciada, multe fapte 
g; pot defini coordonatele vieții 
g: sportive. în mare măsură, ele 

au și constituit ordinea de zi 
a recentei plenare, o reuniu
ne dominată de realism și dis- 
cernămînt, de spirit, critic și 
autocritic.

S-a vrut și s-a reușit în a- 
cest făl 
nerală a 
imprime un dinamism și o e- 

8 ficiență în creștere la toate ni-

este concluzia ge- 
plenarei — să se

velurile activității sportive și 
la toți cei incluși într-un fel 
sau altul în această muncă. 
Bunele fapte trecute nu au ni
mic spectaculos, poate puțin 
inedit, dar, cu siguranță au 
fost marcate de valoarea mun
cii efective, de operativitate, 
de eficacitate. Doar astfel pot 
fi explicate rezultatele județu
lui în sportul de masă : locul 
4 la etapa de iarnă a Da- 
ciadei, 11 la cea de vară șt 
7 Ia totalul general. Numai 
manifestările tradiționale pro
prii — „Chemarea munților" 
si ..Serbările albe" la Cîmneni 
„Inimi fierbinți în tara de pia
tră" la Abrud, festivalul „Fe
telor de pe Tîrnave" la Blaj, 
crosul „Punte peste veacuri" 
la Alba Iulia — au reunit cîte- 
va zeci de mii de tineri șl

Evident că rezultatele sînt le
gate de activitatea celor peste ' 
350 de secții existente in ju
deț, dintre care doar trei sînt 
de nivel international si una de 
nivel olimpic. Acestea din ur
mă au absolvit, este adevărat, 
examenele anului 1987. nu insă 
cu aceleași calificative. Cele de 
nivel internațional — tenis de 
masă (Metalurgistul Cugir). tir- 
talere (Constructorul Alba lu- 
lia) șl haltere (Unirea Alba lu- 
lia) — cu note nu prea bune, 
dacă se are in vedere crite
riul „contribuția județului la 
constituirea loturilor reprezen
tative". Doar unul-două nume 
pe o listă ce s-ar fi dorit mai 
cuprinzătoare. Și condiții au 
fost, iar rezerve in 1udeț sint 
destule. Atunci ? Nu toți cel

vîrstnici din majoritatea locali
tăților iucteț ilui.

în sportul de performanță, 
alte cerințe, dar și alte rigori.

loan NOVAC

(Continuare in vag 2-31

Campionatul de polo înaintea noului sezon

RECONSTHUCȚIA ECHIPEI NAȚIONALE NECESITA 
UN SAU DE CAEIIAEE IA CLUBURI

A CA IN PLINĂ IARNĂ I...
| Clăbucetul, primitoarea pîrtle de schi din ve- 
j cinat ut ea Predealului, exercita și in aceste zile 
) nc început de martie o atracție deosebita, ca 
l în plina Iarna. Motivația e simplă : ultimele 
) ninsori căzute in Bucegi au împrospătat stratul

de zăpadă de pe Clăbucet (ca. de altfel, st de 
pe alte pirtii de schi din tară), determining o 
mult dorită prelungire a activității sporturilor 
specifice sezonului alb...

Așadar pasionați ai schiului, Clăbucetul va 
invită, in continuare I...

Foto : Aurel D. NEAGU

Actuala ediție a campionatu
lui de polo se află înaintea fa
zei superioare, a întrecerii în 
cadrul turneelor finale. De 
bună seamă, punctul de inte
res îl oferă disputa pentru pri
mele șase poziții în clasa
mentul general, dispută care 
debutează în această săptămînă 
la Oradea șl va continua prin 
alte două turnee. în aprilie și 
in mai. Dar, se cuvine să re
amintim, echipele fruntașe 
pleacă în noul sezon cu ceea 
ce au acumulat în etapele du
ble săptămînale ale stagiunii 
de toamnă. Așadar, Dinamo 
pornește cu 48 de puncte și un

golaveraj de 359—203, Crișul 
tot de la 48 p, însă ca 360 go
luri la activ față de 230 pri
mite, Steaua ca 35 p. Rapid 
— 32 p, C.S.U. Construcții 
T.M.U.C.B. — 23 p, Voința 
Cluj-Napoca ca 20 p.

Cum sportul nostru cu min
gea oe apă nu are în acest an 
un obiectiv major, campiona
tului ii rămîne — dincolo de 
scopul său imediat, de stabilire 
a ierarhiei interne — menirea

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pap. 2-3)



La Voinfa

Piatra Neamf

VOCAȚIA DE MEȘTEȘUGAR ISCUSIT

REZ
DIVIZ

SE ÎMPLETEȘTE CU CEA DE SPORTIV PASIONAT
MECIURI IMPORTANTE LA BUCUREȘTI

Aproape 6 500 de tineri și vîrstnici își fac timp pentru 
o practica exercițiul fizic, sportul îndrăgit, sub genericul 

naționalecompetiției
Aproape 6500 de muncitori 

și tehnicieni care lucrează în 
cooperativele meșteșugărești 
din județul Neamț desfășoară, 
sub culorile asociației sporti
ve Voința, o activitate dintre 
oele mai rodnice. Cuprinși în 
6 unități de cooperație 
Piatra Neamț. Bicăz și 
nov, tîmplari. cizmari, 
teri, confecționeri în metalur
gie etc., își fac timp, aproape 
zilnic, pentru a fi prezenți pe 
stadioane și a practica sportul 
îndrăgit.

Ce place mai mult la Voin
ța 7 „Fotbalul !“, va răspun
de fără nici o ezitare și Ște
fan Urziceanu, președintele 
asociației sportive, și Savițiu 
Cărășilă, vicepreședintele coo
perativei — ■
metal. Iar instructorul 
tiv Neculai Cosma va 
firma, prin fapte : un 
pionat de casă, desfășurat sub 
însemnele Daciadei, reunește, 
în fiecare sezon, chiar și acum 
iarna, pînă la 10 echipe, re- 
prezentînd toate unitățile.

„Dar și popicele!...“ inter
vine Constantin Pitaru, de la 
cooperativa Petrodava. Apre
ciatul muncitor cismar este și 
instructor voluntar în acest 
sport care reunește pe arene
le de la ștrandul Tineretului 
sau de la Relonul Săvinești 
pe exponenții tuturor secțiilor 
și sectoarelor de muncă.

Un dub destul de bine ame
najat în cadrul cooperativei 
Izvorul din Bicaz oferă însă

din
Roz- 

tri co

Prestarea—Electro- 
spor- 

con- 
cam-

și alte invitații la activitatea 
sportivă ; de pildă, către șah 
și tenis de masă. “Nu mai pu
țin de 20, de mese de șah și 
două de tenis se află la dispo

ne atrage a- 
Modest

ziția amatorilor", 
tenția tehnicianul 
Ciobanu, care ne și... provoa
că la un meci alături de ze
cile de tineri 
campionatul 
apoi, adversar 
rul Antonie 
U.J.C.M.

întîlnim, însă, între 
nații de sport de la Voința și 
mulți amatori de volei, cazul 
tehnicianului Dan Drescan, 
„Sufletul" formației mascu- 
.line, chre activează în campio
natul județean. Iar acum, iar
na. mentor al schiului și săni- 

Pîrtiile de pe Cozla nu 
odihna... După cum 

cunoștință cu mulți a- 
de culturism, sport 
tînăr în Neamț, prin

participant! la 
intercooperatist ; 
ne este 
Colccag

croito- 
de la

pasio-

ușului. 
cunosc 
facem 
maiori 
foarte 
ambiția și stăruința tehnicia
nului Vasile Chimina. în 1986, 
când a fost organizată o de- 
monstrație-experiment 
Casa de cultură din 
Neamț, sala a fost arhiplină...

Chiar dacă s-ar rezuma la 
atît, activitatea sportivă de 
masă a oettor de la Voința 
Piatra Neamț ar putea fi a- 
pneciată ca meritorie- Iată, 
însă, că treptat au apărut și 
mugurii performanței : meș
teșugarii de aici se pot mîndri 
cu ciclistul Dănuț Catană, frun
taș pe țară în probe de fond

la
Piatra

și ridocrae, atletul Cornel 
Bantaș — medalie de bronz la 
Balcaniadă, în proba de disc, 
boxerul Vasile Butnaru, pro
tagonist al Voințiadelor. # o- 
rientariștii Petronela Vișan, 
vicecampioană națională în 
proba pe schiuri, și Constan
tin Lungu, component al lo
tului republican.

Înțelegem din dialogul pur
tat, în final, cu Neculai Dăs
căliță, secretarul asociației 
sportive, că ambițiile sînt cu 
mult mai mari, „perspectiva 
creșterii volumului activită
ții de masă și - de performanță 
vizează chiar anul în care ne 
aflăm", ni se face precizarea. 
Sînt. însă, necesare cîteva a- 
mendamente legate de finali
zarea lucrărilor la amenajările 
sportive de sub tribuna prin
cipală a stadionului „Ceahlă
ul", unde se află și sediul Vo
inței, ceea ce vrea să însemne 
un plus de calitate în activita
tea secțiilor de box, șah și te
nis de masă, a gimnasticii de 
întreținere, cu oel mai puter
nic oentru pe județ și recent 
și a gimnasticii aerobice, o 
noutate primită cu un mare 
interes. Finalizări sînt în curs 
și Ia microbaza sportivă de pe 
Dealul Cirloma.mil ui (pentru 
fotbal și tenis) și din zona 
Gîrcina—Balauru, locul de 
pregătire a orientariștilor, mai 
ales acum cînd zăpada s-a aș
terni rt din nou si promite 
să rămînă așa pînă la... ivirea 
ghioceilor...

Tiberiu STAMA

Campionatele Naționale de biatlon-juniori

DINAMOVISTII BRAȘOVENI PE PRIMELE LOCURI» J
La baza de pe Valea Rîș- 

noavei, din apropierea Pre
dealului, s-au desfășurat, zi
lele trecute, Campionatele Na
ționale de biatlon pentru ju
niori, 
cursul 
lor II 
titluri 
lor de 
ne confirmă. în acest feL suc- 
oesul seniorilor, învingăitori la 
rîndul lor în toate cursele.

REZULTATE TEHNICE, 20 
km juniori I : 1. Stelian Țe- 
posu (Dinamo Bv.) 1 h 13:57,8 
—- campion național, 2. Imre 
Pușcaș (ASA Bv.) 1 h 16:25,9, 
3. ion Șenchea (Dinamo) 1 h 
16 :41,7 ; 10 km, juniori I : 1.

_1 (Dinamo Bv.) 
campion național, 

Macovei 
Claudiu

37 :11,8 ; 
juniori I :

concomitent cu Oon- 
Republican al juuiori- 
și 'III. Toate cele trei 
au revenit biattaniști- 
la Dinamo Brașov, ca-

XV . 11, I , IU 
Paul Verman
35 : 27,3 — 
X Ajieliain
36 :54,8, 3.
(Dinamo)
4 X 7,5 km, .
mano Brașov (St. Țeposu, Cl. 
Magdo, I. Șenchea și P- Ver
man) — campioană națională, 
3. A.S.A. Brașov, 3. Dinamo II 
Brașov ; 15 km jun. II : Ste
lian Dia (St Roșu — Braso- 
viia) ; 12 km, juin. III : Istvan 
Olah (CSȘ M. Ciuc — C.O.

(ASA) 
Magdo 
ștafeta 
1. Di-

ASA) ; 10 km, fete : Monica 
Jauca (Gloria Bistrița) ; 10
km iun. II : Marin Geisler 
(CSȘ Dinamo Rîșnov), 7,5 km. 
jun. III : Istvan Olah : 5 km 
tete : Monica Jauca ; ștafeta 
4 X 7>5 jun. H • C.S.Ș. Dina

mo Rîșnov.
„CUPA A.S.A.*  LA FOND

Pe traseele unde, peste cî
teva zile, va avea loc Balca
niada de schi, oel mai buni 
schiori fondiști a; noștri s-au 
întrecut, într-o ultimă veri
ficare, în „Cupa A.S.A.". Re
zultatele înregistrate ne dau 
speranțe într-o evoluție bună 
în disputa cu oei mai buni' a- 
lergători pe schiuri din Bal
cani. REZULTATE. TEH
NICE. 15 km băieți : ' 
mer Tanco (Dinamo) 
2. Valentin Cacina 
44 :10,3, 3. Anton
(ASA) 44:i0,7 ; 5
1. Elena Reit 
16:05,3, 2. Csalka
Miercurea Ciuc) 
Daniela Filimon (CSȘ 
Dornei) 16 : 30.9 ; 
4 X 10 km, băieți : 1. .
Brașov 2 h 11:48,7, 2. Dina
mo 2hl2:45,0. 3. Ramira
Baia Sprie 2h23:20,3.

TEH-
1. F.le- 
42 : 40,2, 

(ASA) 
Bulbuc 

km fete : 
(Tractorul) 

Fodor (CSȘ 
16:27,8. 3.

Vatra 
ștafeta 
A.S.A.

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
Cu totul altfel stau lucrurile 

la judo, unde s-au înregistrat 
fapte notabile, evident, gene
rate de activitatea unor oa
meni : Alexandru Bucico (pre
ședintele comisiei județene), 
Beniamin Bodea (directorul Li
ceului industrial 3 Alba Iulia), 
ing.- loan Ranga (președintele 
secției de ~
tehnicianul 
(președintele 
talul Aiuid). .. __  ...
dru Fiiip, Ștefan Cacoveanu, loan 
Todor, Ana Scrobotă, arbitrii 
Virgil Sicoe și Major Pali 
Csaba ș.a. Colaborînd excelent, 
ei au reușit să creeze în județ 
o largă mișcare de masă, re
prezentată de 12 secții care-și 
desfășoară activitatea în cadrul 
unor campionate proprii, de Ia 
copii la seniori, culminînd cu 
întrecerea interjudețeană. „Cu
pa Apulum". Asa se si face că 
pe lista celor incluși în diver
sele loturi naționale se află 
șapte sportivi : Nicolae Apahi- 
dean, Daniel Fufezan. Sorin 
Cojocaru. Marin Fenciu. loan 
Roșnic, Ana Scrobotă ți Ga-

(Urmare din pag. 1)

răspunzători au fost conectați 
ta ritmuri maxime, s-a lucrat 
uneori la întîmplare, nu s-a 
muncit totdeauna sistematic. 
Cel mai elocvent exemplu este 
sportul cu mingea de celuloid, 
unde btiza de masă numai că 
nu .s-a desființat, Ia sfîrșitul 
hri 1987 rămînînd în activitate 
doar trei secții de nivel local, 
din 13. La începutul lui fe
bruarie a.c. s-au operat schim
bări de substanță și viitorul 
va confirma, credem, o spo
rire a calității. 'Nu numai la 
tenis de masă — unde se aș
teaptă ca actualul președinte 
al comisiei județene, prof. Va
lerin Șușman. si antrenorul Ni- 
colae Dornic să aibă o contri
buție hotărîtoare la mai bu
nul mers al acestei noi 
pline olimpice —, ci și 
alte două sporturi, cu 
deni apreciațl, precum 
stantin Codrcanu, Mircea 
team și Mircea Tonzei — „ _ _
prof. Levente Rimboș și loan 
Prăji LI — la haltere.

la Constructorul), 
Vasilo Fufezan 

secției da» la Me- 
antrenoirii Alexan-

Șl BACAU IN ETAPA INTERMEDIARA
simt
celei

Campionatele

Astăzi, miercuri, 
gramate partidele 
17-a etape în 
(feminin și masculin) ale Di
viziei A de volei. Ode 
importante întîlniri aa i 
București și Bacău. In

pra
de a

> mai 
loc la 
Capi-

CLASAMENTE 
FEMININ

1. Univ. Cv. 15 15 0 45 î 8 30
2. Dacia Pitești 16 11 5 38:29 27
3. Flacăra Roșie 16 10 6 39:24 26
4. CSU Rapid 16 10 6 33:24 26
5. Farul C-ța. 14 10 4 33:20 24
6. Oltcit Cv. 16 8 8 31:33 24
7. Dinamo Buc. 15 8 7 32:24 23
8. Rapid Buc. 16 7 9 30:33 23
9. Penicilina Iași 16 7 9 28:32 23

10. Chim. Rm. V. 16 4 12 22:42 20
11. CSM Lîb. Sb. 16 3 13 17:42 19
12. Știința Bc. 16 1 15 8:45 17

MASCULIN
1. Dinamo 16 15 1 46:15 31
2. Steaua 16 14 2 43: 9 30
3. Elcond Din. 16 11 5 37:21 27
4. Viit. Din. 16 10 6 38:27 26
5. Tractorul Bv. 16 10 6 32:26 26
6. Univ. Cv. 16 9 7 34:28 25
7. Expl. B. M. 16 8 8 30:32 24
8. ASA Electr om. 16 6 10 27:32 22
9. Relonul Săv. 16 6 10 27:35 22

10. CSMU Sv. 16 5 11 20:41 21
11. CS>U Oradea 16 1 15 16:46 17
12. „Poli" Tmș. 16 1 15 8:46 17

tală, Dinamo, care vizează ca
lificarea în grupa I valorică, 
întîlnește pe ocupanta locu
lui al doilea, Dacia Pitești. 
Un meci care se anunță echi
librat și interesant, avînd o 
importanță mai mare pentru 
gazde. La Bacău se întâlnesc

aspirantele la treapta a treia 
a podiumului în competiția 
masculină, echipa locală Vii
torul Dinamo și Elcond Dina
mo Zalău. Prilej 
pentru gazde de 
a-și egala la punc
te adversarii 
astăzi, 
gramul 
etapei 
NIN : 
București — 
Pitești (Sala 
mo. ora 17), 
versitatea 
Craiova — 
Rapid Galați. Fa
rul Constanta — 
Oltcit Craiova, Chi
mia Rm. Vîlcea — 
Penicilina Iași, 
C.S.M. Libertatea 
Sibiu — Flacăra Ro
sie București, Ști
ința Bacău — Ra
pid București; 
MASCULIN: Viito
rul Dinamo Bacău
— Elcond Dinamo 
Zalău. Universita
tea C.FJt. Craiova
— Tractorul Bra
șov. Relonul Săvi- 
nesti — A S.A. E- 
lectromures Tg. Mu
reș. C.S.M.U. Su
ceava — Dinamo 
București. C.S.U.
Sănătatea Oradea — 
Steaua București, 
Explorări Motorul
— Politehnica Timișoara.

de
Iată pro- 
complet al 
— FEMI- 

Dinamo
Dacia 
Dina- 
Uni- 

C.F.R. 
c.s.u.

disci- 
de la 
tehni-

Con- 
Mun- 
la tir.

omit (raiova: MULTĂ SERIOZITATE Șl PROMISIUNI
am discutat cu inginerul șef 
al întreprinderii — Silian An
drei. Am început, nu se pu
tea altfel, cu felicitări pentru 
succesele

Ne-am aflat, pentru cîteva 
ore. la cunoscuta întreprin
dere craioveană OLTCIT, a- 
dică... acasă la campioana de 
raliuri, la automobilism, a a-

E.Un „Oltcit" (în echipaj P. Cojocaru — 
Pop) in Raliul Dunării.

Foto: Al. SOMOGYI — Oradea

nului 1987. Am vizitat câteva 
secții de producție, comparti
mentul de competiții (unde se 
pregătesc mașinile de concurs 
pentru sezonul ’88), după care

bricla Aldea. „Centrul olimpic 
de la Alba Iulia, celelalte sec
ții din județ, își propun ca o- 
biectiv principal al activității 
lor promovarea unui număr cit 
mai mare de sportivi în lotu
rile naționale" — preciza pre
ședintele comisiei județene, A- 
lexandru Bucico.

Această dorință a fost remar
cată acum și la activul altor 
discipline : la atletism, mai a- 
les dacă sînt încheiate lucrările 
la pista stadionului „Cetate" 
din Alba Iulia, la înot, care de 
aproximativ un an beneficiază 
de 
că. 
un 
tea 
rea
centrul județean de pregătire 
olimpică, la schi, handbal, mo- 
delism, rugby și (volei, fie că 
sînt sau nu sporturi prioritare 
în județ. Sigur, doar faptele 
viitoare vor fi 
demonstreze cît 
tele

obținute în anul ca
re a trecut: primul 
titlu de campioană 
— pe echipe; cla
sarea a 3 echipaje 
craiovene pe lista 
„primilor 10 spor
tivi ai anului1 
bilită de 
A.C.R.; 
primelor 
la Grupa 
2; selectionarea e- 
chipajului C. Du
val — Gh. Nemeș 
(campion Ia Gr. 
„A") îiitre cele 5 
cupluri ce vor for
ma Iotul reprezen
tativ.

Dipă oare a ur
mat. firesc. între
barea : ce planuri 
are OLTCIT Craio
va pentru anul 
1988 7 La care in
ginerul S. Andrei 
ne-a răspuns: Con
siderăm cîstigarea 
titlului de campion 
în 1987 ca o încer

care reușită, nu însă și ca un final 
de drum. Ne considerăm încă 
niște debutanți în curse, 
tiv pentru care încercăm 
ne perfecționăm pe parcursul 
campionatului republican din 
1988. îmbunătățind, perfecțio- 
nînd mereu mașina, lansînd 
noi piloți, pentru că vrem să 
confirmăm calitățile acestei 
mașini nu numai în interiorul

i“ s‘a-
Federatia 
ocuparea 
4 locuri 
„A". cl.

mo- 
să

o excelentă piscină olimpi- 
la fotbal, unde se așteaptă 
mai mare sprijin din par- 
federației pentru asigura- 
unor condiții optime la

în măsură să 
au crescut co- 

sportive ale județului.

In Dlv 
s.a dea 
turului I 

FEMIN 
II Iași | 
reș 2—3j 
plltana I 
Piatra-N 
Focșani 
etafilk tl 
nidraea 
A.S.S.U. 
Brăila 3 
— CHIM 
merțul d

Fază de atac a 
de Constantin, 
blocajul băcăuani 
nea faze in meciul 
Floreasca... Fol

Baia Mare

țării, ci și in afara granițelor 
ei • în ce campionate va fi 
prezxsnt, in ’88, automobilul 
Oltcit 7 • Numai în cei de 
raliuri. Acest gen de întreceri 
este dur, dovedeșje fiabilitatea 

informează rapid...
Dunc- 
moto-

mașinii, 
întreprinderea asupra 
telor nevralgice ale 
rului, suspensiei, direcției ș.a.
• Deci mașina Oltcit poate 
„da“ mai mult decît pînă a- 
cum 7 • Da, părerea mea 
este că mașina poate fi mult 
îmbunătățită intre altele șl 
prin observațiile făcute în con
cursuri, prin noi dotări. Intre 
preocupările Iotului nostru este 
și aceea de a explica succesul 
la export într-o serie de țări 
(Franța, Italia, Bulgaria, O- 
landa și, în special Cehoslova
cia, unde autoturismul a fost 
deosebit de bine primit), de 
a duce la extinderea lui • Vă 
urăm suiocos și rugăm să ne 

prezentați echipajele OLTCIT din 
campionatul! ’88. Precizarea este 
făcjită de ing. H. Iohrendt. cane 
răspunde de oom,petiții . • C. 
Duval — Gh. Nemes. C. Bușu- 
lescu — I. Dicoi. A. Sava — 
D. Popa. P. Cojocaru — E. 
Pop — dintre cei mai vechi 
(soții Cordan. din motive o- 
biective, nu vor mai concura 
pentru echipa noastră), pre
cum și două echipaje tinere 
promovate din Divizia B de 
raliuri. Este vorba de cuplu
rile P. Prună — I. Dumitru 
și N. Duval (fratele celui de 
mai sus) — C. Păseuilescu. cu 
toții piloți talentați. tineri. în
drăgostiți de mașini, dar mai a- 
les temerari.

Modesto FERRARIN)

ADMINISTRAȚIA Dt SUI LOIO-PRONOSPORI IMOP'ltAlA
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 MARTIE 
Categoria 1 (13 rezultate) : 1

variantă 25% — 
cia 1300“ ; cat.
6 variante 160% 
variante 25% a 
(11 rezultate) : _ ... __
a 2.323 lei și 1.310 variante 25% 
a 582 lei.

Report la categoria 1 : 301.109 
lei.

Autoturismul 
la categoria 1, 
rtantă jucată 
participantului 
Timișoara, care obține și o sultă 
de cîșviguri ta numerar la cele
lalte două categorii.
• TRAGEREA EXTRAORDI- ' 

NARA PBONOEXPRES de as
tăzi, miercuri, 9 martie, va a- 
vea ioc In sala „SAVOI" a Tea
trului Muzical „Constantin Tă- 
nase“, începînd de la ora 17,15. 
Accesul ta sală este valabil nu
mai cu invitații sau cu bilete 
de intrare. Numerele extrase vor

autoturism „Da- 
2 (12 rezultate) : 
a 21.208 lei și ai 
5.302 lei ;. cat. 3 

71 variante 100%

„Dacia 1300“ de 
obținut pe o va- 
25%, a revenit 

Petru Coandă. din

ffi radiodifuzate pe programul I, 
ta aceeași zi, la ora 23,05.
• După marile acțduuni care 

au marcat începutul lunii mar
tie, participanții care așteaptă 
cu nerăbdare șl reluarea ritmu
lui regulat al tragerilor cu ca
racter obișnuit vor avea această 
satisfacție începînd de vineri, 11 
martie,, cînd va avea loc Trage
rea săptămînală LOTO.
• O știre importantă pentru 

partlclpanți este și aceea că, 
începînd de luni, 7 martie, au 
fost puse în vînzare și biletele 
la O nouă TRAGERE EXCEP
ȚIONALA LOTO, ce va avea loc 
duminică, 13 martie ! Se efec
tuează 7 extrageri, în două faze, 
ou un total de 66 de numere. Se 
poate cîștiga și cu 3 numere ctiin 
13 sau 24 extrase. Biletele de 
25 de lei au acces la toate cele 
13 categorii die cîștiguri, din care 
nu lipsesc autoturismele și ex
cursiile în R.D. Germană, ală
turi de marile sume de bani, 
de valori fixe și variabile.
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DIN
INERET „CUPA VOINȚA- LA POLO

ret de volei 
ia etapă a 
ltatele:
: Penicilina 
ca Tg. Mu- 
iceni — To- 
A.C.M.R.I.C. 
lidrotehnica 
i meci din 
anM--— Pe- 
lajr Ii-a:
BRAICONF 

'r. Măgurele 
ța 1—3, Co- 
ițelul C.S.M.

Opt echipe au luat parte la 
un reușit 
fășurat la 
gani zarea 
de clubul 
localitate, 
și al C.J.E.F.S. Trofeul — 
pa Voința" — a fost cucerit 
de echipa Dinamo București, 
care a întrecut în .finală for
mația Voința Cluj-Napoca: 
13—8 (3—0, 2—2. 3—4. 5—2).
Alte rezultate: pentru locurile
3— 4: Crișul Oradea — Rapid 
București 10—6 (1—2, 2—1. 3—1.
4— 2); locurile 5—6: I.L. Timi
șoara — Lotul național de ju
niori născuți în 1971 9—7 (3—0, 
1—2, 3—2, 2—3); locurile 7—8: 
Lotul de juniori 1969 — Vago
nul Arad 13—5 (4—0. 2—2. 4—1, 
3—2).

întrecerile au constituit 
un bun prilej de verificare 
pregătirilor divizionarelor A 
vederea apropiatei reluări 
activității competitionale 
ciale.

Mircea RADU — coresp.

turneu de polo des- 
Ouj-Napoca. în or- 
exem piară asigurată 
sportiv Voința din 
cu sprijinul U.J.C.M. 
----- ----  ‘ ,Cu- BULGARIA

atractiva partida amicală

ROMÂNIA

I
perspectiva 

partide, dim cadrul 
nariilor Campionatului 
pean de juniori A, im 
nia reprezentativelor 
și Turciei, programate 
coastă primăvară, 
îm___deplasare.

’88 a României

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI

dificilelor 
prelim i- 

Euro- 
compa- 

Austriei 
în a- 
ambele 

______ selecționata 
U.E.F.A. ’88 a României va 
susține, în cursul săptăminii. 
două intilniri amicale, parte
neră fiindu-i echipa , Bulga
riei.

Primul meci va 
tăzi pe stadionul 
de la ora 13,30, 
vanșă urmînd a 
vineri la Ruse.

Aceste două meciuri de ve
rificare vor constitui tot a- 
tîtea prilejuri pentru antreno
rii Nicolae Pantea și Vasile 
Kraila de a testa Dotențialul

al celor selecționați: 
Arcanu și Constantin ;
Aprodu. Bucur. Stan. 
Voica. Riviș; mijlo-

O se reiau întrecerile 
DIN PRELIMINARIILE OLIM
PICE. Echipa olimpică a țării 
noastre va susține prima întîl- 
nire ofi-cială din sezonul de pri
măvară cu formația Poloniei. 
Par tilda va avea loc în ziiua de 
30 martie, în localitatea Piotr- 
kow Trybuinalskl, și va fi con
dusă de arbitrul bulgar T. Ko
lev. In cadrul pregătirilor pen
tru acest joc, olimpicii noștri 
vor susiține două meciuri de 
verificare, cu O.F.K. Beograd, 
La 16 martie, și Tatabanya (Un_ 
garia). la 23 martie. Următoarea 
partidă din prpiimLnariile J.O., 
România — Grecia, din ziua de 
13 aprilie, va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Ungaria,

avîndu-l la 'entiu pe L. Molnor. 
La .cele ' 

a delegat 
Polonia 
GIoeckner 
mânia — 
(Franța).

două partide, F.I.F.A, 
următorii observatori :

Rudy 
îermiaină) ; Ro- 

Grecia, Georges Favre

— România, 
(R.D.

• INTILNIREA Cipru — Iu
goslavia, din cadrul Oampiona- 
tufljui European de juniori', care 
se va disputa ia 23 martie, va 
fii condusă de arbitrul roman 
Mircea Salomir.

I
I avea loc as- 

Autobuzul, 
partida re- 
se disnuta

actual 
portari : 
fundași: 
Dumitru.
cași: Ștefănică. ’Minea. Moldo
van. M. Popescu, Grăbean,u ; 
înaintași: Selimesi,• Răducipiu, 
Hanganu, Danciu.

I

flacara moreni

T.

[nalizată 
rregătit 
aseme-

reprezentată, 
Lupescu sau

după med era ștefan Popa : 
lui Goanță nimerea poarta, Oțelul 
putut înscrie, era prea tirziu".

DE LA GALAȚI
singură variantă : apărarea, 

dus spre poarta .ui Că- 
. rapidul atacant al fe-

S.C. BA-

RECONSTRUCȚIA
(Urmare din pag 1)

a
î, din sala 

NEAGU
Una 

că nu-i 
răimîi

0 DUMINICA, '13 martie, 
vor relua întrecerea echi-pcil e 
Divizia B, iar la 20 martie 
începe returul și la Divizia

lși 
de 
ve 

C.

ECHIPEI NAȚIONALE

sa IlI-a: 
țurești 

0—3, I.
București 

mrești — 
iria a IV-a:

G.I.G.C.L.
Electronica 

ORMIN Ca. 
mica Timi- 
Bala Mare

-L Metalul 
. Ga- 

i Tulcea — 
ARO Tirgo- 

3—0; seria 
ltd — Calcu- 
13, I.M.G.

Electra 
iova I.P.G. 
rureștl 3—0; 

Oraș Dr. 
.S.A. Dacia 
. Vîlcea — 

1—0, C.S.M. 
Arad 3—1; 

lectromureș 
iia Victoria 
Motorul II 
•eu Sil- 

iulia — 
•2.

Mateescu, 
Al. Nour, 

>ianu, D.
Pocol, N, 

Jiaconu, R. 
O. Nemeș,

V DINA, 
lunță că 
ipionatul 
— Stea, 
iputa In 
irtle a.c, 
ti legitl- 
eliberate 
oare ro

și cele 
Însoțite

de a oferi, prin doritul salt 
de calitate, suportul necesar 
pentru reconstruirea echipei 
naționale (timpul cerut de un 
asemenea proces există, în 

contextul dat).
Ce a arătat. prin această 

prismă, prima parte a întrecerii 7
Dinamo țl-a (re)etalat com

petitivitatea, 
nală. Pentr.u 
lucru să _ ___
lea an consecutiv 
tagonistele cupelor 
stoparea din cursă 
du-se la „revelația" întrecerii, 
Sisley Pescara,' cîștigătoarea 
C.C.E. Oricum, prezența în 
semifinale, în cvartetul de eli
tă al continentului înseamnă o 
performanță pentru .poloul nos
tru, pentru sp'ortul nostru, 
ternqționalii, pregătiți de 
liu Capsa, au jucat, pînă 
ora partidei de la Pescara, 
tr-o manieră realmente i 
vingătoare, nereușita 
Italia generînd însă 6 lesne se
sizabilă cădere psihică, cu ur
mări directe asupra prestații
lor din campionat. Și totuși, 

■'Simion, Diaconu, E. Ionescu, 
Răducanu, Dan, Hagiu, S. Po
pescu. Moiceanu, Olaru, Ar
delean, V, Șerban, Zaharia, 
Găvruș au izbutit să iasă me
reu neînvinși din apă, cele 
două înfrîngeri de la activ da- 
torîndu-se, se știe, unor deci
zii la ..masa verde", după 
inexactitățile în comariletarea foi
lor de arbitraj. Cei mai mulți 
dintre jucătorii numiți sînt 
cuprinși și în actuala formulă 
a lotului reprezentativ. Ceea 
ce e firesc, dar, nu-i așa, o- 
bligă...

Crișul continuă să valorifi
ce, cu realism, experiența atît 

de „sudatului" cvartet Garo- 
feanu. Fejer, Gordan. Costrăș. 
avîndu-1 tn frunte pe ... antre
nor. Alături de ei, portarul 
Rada, Illcs sau Pantea au men
ținut echipa orădeană, chiar

internațio- 
puțîn 

al trei- 
între pro- 
europene, 
produeîn-

. In- 
Iu- 
la

, în- 
con- 
din

printr-un joc cel mai adesea e- 
eonomicos, în prim-planul dis
putei. în creștere evidentă de 
randament s-a prezentat, în 
toamnă, Illes, și el printre se- 
lecționabili.

Dacă Steaua și-a atras multe 
simpatii, aceasta s-a datorat 
jocului avîntat al tinerilor săi 
(portarul Gh. Popescu se vede 
un „veteran" printre Ange- 
lescu, Balanov, Geantă, Ste- 
mate și ceilalți), joc care i-a 
permis, între altele, cele două 
egaluri consecutive cu cam
pioana. Cum însă tinerețe mai 
poate însemna și o anume... 
inconstanță, elevii lui V. Rus și 
L. Pleșca au avut un parcurs 
inegal și așteptînd de la ei 
maturitate în joc ne gîndim, 
mai întîi, la- beneficiul 
ționalei.

Rapid își caută formula 
deală între experiența unor 
Gh. Ilie, Florincescu, R. Tufan 
sau Crețu și dorința de afir
mare plenară 
spre pildă, de 
Fărtăiș. Totul e ca acest pro
ces de reconstrucție să nu se 
prelungească prea mult... Fără 
nume sonore (excepția e 
dată de Ciobăniuc), C.S.U.- 
T.M.U.C.B. are meritul de a fi 
încercat adesea să-și, depășeas. 
că condiția, arătînd că știe să 
joace ceva. Geambașu e un 
golfteter de temiuit. Popa a in
trat în vederile selecționerilor. 
Pe cînd mai mult ? în ce o 
privește pe Voința Cluj-Napo
ca, despre un alt mod de abor
dare a campionatului vorbește... 
o cifră, 5, egală cu numărul 
mai mare de victorii reușite în 
toamnă față de întreaga ediție 
precedentă. Dar de la echipa 
unui jucător atît de eficace 
precum Colceriu, de la poloul 
clujean, în general, se dorește 
altceva, mai aproape de „ză
pezile de altădată". Nu în ulti
mul rînd un titular, măcar, 
pentru reprezentativă. O can
didatură există : Cosmațchi.

Sînt doar cîteva gîndurl 
începutul unui alt sezon...

0 IN PARTIDA 
mizat doar pe o 
Singurul care s-a mai... 
lugăru a fost Țîră, dar. . _„r____________ __
roviairilo-r s-a accidentat și a fost înlocuit cu 
um minut înainte de pauză, e Ca aproape în
totdeauna, și de astă diată stadionul Dunărea a 
devenit neî-noăpător, deși adversara Oțelului nu 
era nici Steaua, nici Dinamo, nici o altă echipă 
fruntaișă. Era Rapid, iar Rapid continuă să se 
numere printre echipele cele mai îndrăgite din 
țară dovadă că în tribune s-au aflat și cî- 
teva sute de suporteri ai feroviarilor. • Oțelul, 
evoluând fără aplombul el cunoscut, ira cam 
dezamăgit pe cei care o susțin. Pînă Ia urmă, 
însă, au plecat cu toții acasă spunîndu-și : 
..două puncte rămîn două puncte, ele contează 
înainte d'e toate". 0 Unul dintre cei mai afec
tați jucători ' “
„Dacă șutul 
n-ar mai fi 
Dacă....
• MECIUL _________ _______ ___ ____

CAU a fost amînat deoarece șapte dintre jucă
torii*  Flacărel au fost inapți de joc (bolnavi): 
Dragnea, C. .Pană, Stăncscu, G. Radu, Butufei, 
Beldie și Dohot. Biroul federal, analizînd me
moriu] echipei Flacăra. a hotărît amînarea 
partidei, situația constituind u-n „caz de forță 
majoră", conform articolului 62 din Regula
mentul de organizare a activității fotbalistice 
din țara noastră.

O F.C. ARGEȘ resimte lipsa unui*  ,,vîrf“ au
tentic, chiar dacă cele trei goluri marcate du
minică ar putea să pună sub semnul întrebă
rii o asemenea opinie. Ignat, avansat pe a- 
ces post, e și nu e o soluție : a marcat, e 
drept primul gol al returului, ieșind Drom.pt 

, .,1a rampă", dar în alte momente a confirmat 
că locuR Lui e cu... un pas înapoi. 0 La A.S.A. 
continuă — relativ încet, dar sigur — operațiu
nea de întinerire. In mecdiufl de la Pitești, în 
llndla de fund au evoluat Nicolae Barbu (tot 
timpul) șl Mihai Dorobanțu (o repriză), ambii 
în vîrstă de 20 de ani, iar la mijloc Lucian 
Moldovan a dovedit că poate fi titularizat ală
tur, de ex-clujeanul Ovidiu Sabău (19 and) și 
Ion Craiu (20 de ani), de pe acum — două cer- 
tituldind ale „noului val" din fotbalul nostru.
• ANTRENORUL „ȘEPCILOR ROȘII", Remus 

Vlad, era foarte abătut înaintea meciului de la 
Slatina. „Nu pot să scap de suita de acciden
tări. Ultimul accidentat — sper să fie ultimul

a fost Biro, devenit indisponibil după par
tida amicală cu inter Sibiu**.  Din nefericire, 
suita a continuat, Mujnai accldentîndu-se șl el 
după o intervenție a lui Minea. a Apropo de 
mijlocașul clujean, el a fost însoțit de aplau
zele tribunei în momentele cînd se îndrepta 
spre vestiar, spectatorii din Slatina meritînd 
astfeU o notă maximă la reîntîlntlirea cu fotba
lul. 0 Un start marcant a avut și programul 
editat ia meciul F.C. Olt — *.U “ Cluj-Napoca 
realizatorul lui. Nicolae Pumîchl, probînd încă 
o dală deosebita sa profesiionalitate.

0 PRINTRE SPECTATORII de la meciul 
Sportul Studențesc — Univ. Craiova s-au aflat

șl cîțiva jucători de la Steaua. A venit să vadă 
jocuil șl Hagi, care avea laba picioru
lui drept în ghips e „Zi.ua bună se cu
noaște de dimineață", spune proverbul care s-a 
potrivit și meciului din „Regie". încă de la 
primul schimb de mingi s-a văzut că va fi o 
partidă tiună. Șl așa a fost, spre satisfacția 
unul stadion arhiplin (Inclusiv... pomii din a- 
propiere). • Meciul de speranțe s-a jucat la 
Complexul sportiv studențesc de la Tel, Aici 
s-a dat în folosință un frumos teren gâzonait, 
împrejmuit de tribune cu clteva mii de locuri. 
• A surprins pe mulțl prezența tușierului V. 
Titorov, pentru că. așa cum s-a anunțat și în 
ziar, din brigadă făcea parte I. Tărcan. Acesta, 
eum am aflat, s-a îmbolnăvit și a devenit in
disponibil, ® „Metoda" cu notatul în carnețel a 
jucătoruiiul care a comis un fault dur șl ‘ar fi 
meritat un cartonaș galben a devenit un lucru 
care irită tribunele și pe cei din teren. O me
todă diplomatică de a menaja pe unii jucători, 
dar care duce la scăderea caliMiicativulul indul
gentului arbitru. Oa în cazul lui A. Gheorghe, 
din Piatra Neamț.
• CÎND EȘTI PE... FAZA i Se pare că fostu

lui „vîrf" dinamovist, Damaschin I, îl priește... 
aerul echipei Victoria. „N-a făcut el lucruri 
nemaipomenite în joc, zicea președintele clu
bului. Dumitru Dragomir, dar a marcat două 
goluri, fiindcă a fost acolo cînd AUnășan a 
respins cu dificultate șuturile iul Augustin și, 
respectiv, Zare" ® C. Solomon, la cei 
29 de ani. a fost inepuizabil pe tot terenul. 
Prin clarviziunea și tehnicitatea sa recunoscută, 
el poate fi socotit „numărul unu" în echipa lui. 
Poate că ar trebui (re) chemat la lotul olimpic, 
«a Antrenorul Ion V. Ionescu are mari proble
me, în această primăvară, cu alcătuirea liniei

la

i COMPETIȚIE A RUGBYȘTILOR JUNIORI
iul ui din 
timp de 
iei com- 
rnale. re- 

juniorL 
:iipat e- 
erei ge- 
doved in

forma-
•. C.S.Ș.

care a 
nte fru- 
S.Ș. î 
a clasat 
ta. care

s-a impus în urma executării 
seriiilor de lovituri de pedeap
să. la scurgerea timpului de 
ioc si a prelungirilor. în parti
da cu C.S.Ș. Unirea Iași, rezul
tatul fiind 18—18.

La competiție au partiriipat, 
în manea majoritate, comno- 
nentii lotul ii de juniori pentru 
apropiatul Turneu F.I.R.A.. din 
Iugoslavia. După cum ne spu
nea ex-i'nternationalul Petre 
Ianusevici. antrenor al lotului, 
s-au remarcat. printre alții. 
Barbu. Cilincă, Brădătan. (Lo
comotiva București). Dragne. A.

Petrescii. Gorea (C.S.Ș. 2 Buc.),
Dan Mazilu. Negreci (C.S.Ș. 2 
Constanta).

ANUNȚ
București anunță că în perioada 

a avea loc examenul de • reatestare 
colaboratori externi, atestați și 

I6.
are candidații se vor prezenta în 
ixamen sînt afișate la sediul O.N.T. 
și la sala Dalles. Informații supli- 
ite zilnic, intre orele 10—15, la Cabi- 
4.51.60/292) sau la telefon 15.80.96,

i

- I

*

ofensive. Echipa se grupează bine în apărare, 
iese frumos pe contraatac, însă debutanții Du- 
daș și Banii, în ciuda eforturilor pe care le . 
fac, nu pot stnpttini deocamdată absența „vîrfu- , 
rilor" specializate. Apropo de „vîrfuri", cînd 
e China (Da meciul de Cupă de la Bala Mare), i 
nu e Ucu (a fost accidentat), cînd e Ucu, nu e 
China (duminică a jucat la speranțe, pentru 
cumul de cartonașe galbene) !

O ȘANTA, PORTARUL DE REZERVA al lui 
F.C.M. Brașov pentru meciul cu 2.S.M. Sucea
va, a împlinit duminică 25 de ani. Print e alte ( 
.atenții" făcute de coechipieri s-a numărat P’ 
această victorie obținută la un scor conforta
bil a Sancționat de conducerea tehnică pentru 
slaba prestație de la Reșița, în Cnpă, Terheș a 1 
privit meciul de undeva din tribună. In „des
chidere". dar pe uin alt teren, el jucase în for
mația de speranțe și marcase două din cele 
tred goluri aile echipei antrenate de N. Pescaru. 
O autocritică venită la timp, aceasta făctflă de 
Terheș, în urma căreia el va reîmbrăca. cît d'e 
curînd, tricoul cu nr. 9 • In min. 82, la un 
șut puternic al Iul V. Ștefan, mingea a lovit 
sub „tranversală". a căzut pe linia porții (ca 
pe Wembley, la finala C.M.). după care a fost 
degajată, cu sete, de un fundaș, sucevean. Sco
rul fiind 3—0. faza n-a mai stirnit discuții ca 
a tund. în finala mai sus amintită.

| UNIREA FOCSANI - IMBUNATATIREA
meciuri disputate „acasă", încă 
un amăn-unit : „acasă", Unirea a 
cîști’giat toate punctele puse în 
joc (1® din 18 !), aducînd din 
deplasare 3 puncte (acestea.

I
I
I
I
i

• Jucătorii vrînceni ne-au 
obișnuit în ultimii ani ou evolu
ții de bun nivel calitativ, cu 
victorii în fața candidatelor la 
promovare șl cu o situare fi
nală In primele 6 locuri ale 
clasamentului. ® Lucrurile stau 
asemănător șl după disputarea 
turului actualului campionat : 
locul 5, cu 21 puncte, +3 la „a- 
devăr". diar un golaveraj nega
tiv (—3). De asemenea, trebuie 
evidențiate victoriile obținute tn 
fața aspirantelor la promovare -. 
1—0 cu Politehnica Iași, 4—3 cu 
F.C. Constanța șl 1—0 cu F.C.M. 
Progres-ul Brăila, toate aceste

Priviri
eșalonul

spre 
secund
în etapa a 9-a, 
a turului jucă-

BALUL PRIMĂVERII
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl 

RESTAURANTE BUCUREȘTI organizează la Băile 
Govora, in zilele de 26 și 27 martie 1988, BALUL 
PRIMĂVERII, lată programul :

26 martie : la orele 12,30, plecare de la hote
lul „Intercontinental", pe traseul Pitești — Rimnicu 
Vilcea - Govora; cazare în vile; la orele 20, cină 
festivă la restaurantul „Palas", cu concursuri tema
tice, jocuri distractive, tombolă, dans.

27 martie : vizitarea stațiunii și a împrejuri- 5 
milor: la orele 11. dejun festiv, apoi plecarea spre < 
București, cu sosire în jurul orelor 20. ț

înscrieri și informații la toate agențiile de ; 
turism ole I.T.H.R. București. î

JOCULUI OFENSIV

însă, numai pină 
în a doua parte 
toril focșăneni pierzînd cu regu
laritate meolurlle disputate „a- 
fară") a De la această stare de 
lucruri, cei doi antrenori (Cris
tian Costea șl Aurei Pastla) eu 
dat startul pregătirilor tn ziua 
de 11 ianuarie. Apoi, în perioada 
19—31 ianuarie, component» e- 
chipei s-au deplasat, la Soveja, 
tn vederea cantonamentului cen
tralizat. Oa și celelalte formații, 
cluibui-fanlon al Focșaniulul a 
afectat luna februarie meciuri
lor de verificare, adversare 
IndiUHi Dunărea Călărași 
Olimpia Hm. Sărat (1—0 și 
FCM Delta Dinamo Tulcea 
MECON Gh. Gheorghiu-Dej 
2—2) și Metalul Plopeni
• în ceea ce privește lotul, a-

ti- 
(2-»), 
0—2), 

(0—0), 
(2—0, 

(0-1).

cesta nu a suferit modificări im
portante. A plecat FI, Sandu, la 
Inter Vaslui, în sehltmb s-au ală
turat echipei Argeșeanu (revenit 
de la F.C. Olt) — atacant, 
Popa (de la Luceafărul Adjud) 
șl Oprea (de la Foresta Gugeștl) 
— ambii mijlioca’i, Fcraru (tot 
de la Foresta Gugeștl) — ata
cant și Savin (revenit după sa- 
tisifacerea stagiului militar) — 
portar, tn resit, lotul echipei tl 
cuprinde pe : Paraschiv (portar), 
Matei, Galan, Burgă, Posmac, 
G. Susanu, Babalîc, Lupu șl Baba 
(fundași), Alexandru, Popescu, 
Brutaru, Dragu (mijlocași), Cr. 
Rusu, Chiriță șl Hegheduș fla— 
tacanți). • „Bilanțul realizat tn 
tur este bun, chiar daci în par
tea a doua a acestuia jocul prac
ticat nu s-a ridicat la nivelul 
celui prestat în prima sa parte. 
Golaverajul negativ ne determi
ni să punem un accent sporit 
pe Jocul ofensiv și pe o creștere 
a spectaculozității acestuia. O- 
biectivul nostru : clasarea tn 
primele 4—5 locuri", ne declara 
antrenorul prinoipal al echipei', 
Cristian Costea.

Paul ZAnARIA

ASTĂZI, PE TERENURILE DE FOTBAL
(Continuare in nao a IV -a)

centru c2e C. Gheorghc (Sucea
va).
...SI ÎNTiLNIREA DE CUPĂ 
CĂRPAȚI AGNITA - SPOR

TUL STUDENȚESC
La ora 14,30 se va da lovi

tura de începere a partidei- 
restanță din 16-imile Cupei din
tre Carpați Agnita si Sportul 
Studențesc. Un meci caire îi

interesează mult pe suporterii 
merituoasei formații din cam
pionatul județean Sibiu, ajunsă 
în această avansată fază a 
popularei competiții, aflată sub 
egida Daciadei. Pentru divizio
nara A bucuresteană. intîlnirea 
se constituie intr-un prilej de 
..apăsare Pe accelerator" cJupă 
jocul oi Universitatea Craiova 
(în care a pierdut un punct) si 
înaintea celui de la Suceava.

Va arbitra D. Buciumau (Ti
mișoara).

Drom.pt
%25e2%2580%259eZi.ua
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VICTORII ALE ATLETELOR NOASTRE ÎN NOUA ZEELANDĂ Șl CUBA
In continuarea turneului în

tre prin* tn Noua Zeelandă. 
crupul de atlete române a 
Înregistrat următoarele re
zultate : la Christchurch :
100 mg : 1. Liliana Nasta.se 
12,98, lungime; 1. Vali Constan
tin 6,71 m, greutate: 1. Li vi a 
Meheș 19,05 m, 2. Mariana Io- 
nescu-Lcngyel 17,46 m, disc : 1. 
loneseu-Lcngyel 61,78 m ; 400 
mg : 2. Nicoleta Cărufașu 60,07 
(1. Beaugeant — Franța 57.49) 
la Aukland : heptatlon : 2. Li
liana Năstase 6102 p (100 mg — 
12.94. înălțime — L74 m.

TOKIO, 8 (Agerpres). —• 
Conouraul feminin de mara
ton de la Nagoya (Japonia) a 
test câștigat de atleta Zhao 
Ydufeng (R. P. Chineză) tn- 
aeglstrată pe distanta de

POLIVALENȚĂ SAU SPECIALIZARE IN SCHIUL ALPIN?

Ac(u<iliHitc șl perspective

Mărturie a extinderii continue 
a schiului stă (și) orcandzarea 
în premieră la Calgary, a pro
bei de slalom superurias. mas
culin și feminin. Astfel că. ta 
momentul de față schiul alpin 
totalizează 10 seturi de medalii, 
fapt care consolidează oozitia 
fruntașă a disciplinei între snor- 
tuirile olimpice eu o mare oon- 
dere, după atletism. înot, oano- 
taj, tir etc. și aproximativ eeal 
cu gimnastica. De altfel, ca o 
curiozitate, schiul alpin, gim
nastica și pati-natal viteză 'exem
plele sînt mai multe !...) pot fi 
privite dintr-un anume punct de 
vedere ca fiind asemănătoare, 
ele oferind aceluiași sportiv po
sibilitatea de a cîstiga mal 
multe titluri sau medialii tntr-o 
mare competiție, olimpică, mon
dială sau europeană. Altfel 
spus, tnvestindu-se într-un sin
gur performer, se pot obține 
mat multe trofee de aur, argint 
sau bronz. în privința sportului 
lunecării pe zăpadă, această ca
racteristică reactualizează o pro
blemă ceva mal veche, dar o 
pune tn alți termeni fădnd-o 
mal acută, mai interesantă : a- 
ceea a relației dintre polivalen
ță și specializare. Un schior al
pin ar putea să concureze la 
cel mal înalt nivel la toate pro
bele (slalom, slalom uriaș, su- 
peruriaș, coborîre și combinată 
alpină) sau ar trebui să se mul- 
turnească cu cite una-două din
tre ele. cele mai asemănătoare.

Cu 20 de ani în urmă. Jean 
Claude Killy răspundea afirma
tiv la dilema universalizării. »- 
ducînd în balanță cele trei me
dalii de aur cucerite la J.O. din 
1968. Astăzi pare însă Imposibilă 
o performantă care să aducă în 
buzunarul uniui sin.gur g chior 
toate cele 5 medalii strălucitoa
re. o miză fabuloasă, dar o al’tă 
barieră-limită pentru depășirea 
căreia vor alerga încă mult și 
bine elita actuală și cele viitoa
re ale schiului. Cum acest viitor 
pare departe, să vedem ce se

greutate — 13,10 m. 200 m — 
24,39, lungime — 6.19 m. su
liță — 40,34 m. 600 m —
2:21.33).

HAVANA, 8 (Agerpres). — 
La Havana. în concursul inter
național „Memorialul Bar
rientos". proba feminină de 
200 m a revenit sportivei ro
mâne Daniela Pleșcan, cro
nometrată cu timpul de 23.66. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Alice Jackson (S.U.A.) 
24,08 și Liliana Allen (Cuba) 
24,26. Alte rezultate : săritura 

42,195 km. cu timpul de 
2h27:56. Pe locurile următoa
re s-au situat olandeza Caria 
Beurskens — 2h.28:58 si Brigitt 
Stephan (R. D. Germană) — 
2h29:19.

în sporturile de iarnă

tatîmplă acum cu problema ta 
discuție ?

Pirmin Zurbriggen este cam
pionul care vizează universali
zarea concomitentă a evoluțiilor 
sale. Și înregistrează chiar unele 
succese pe acest drum, cum ar 
fi. bunăoară, punctele adunate 
ta. Cupa Mondială La toate pro
bele, de la slalom ia coborîre 
(anul trecut s-a impus în 4 din 
cele 5 ierarhii ale ..circului 
alb" !). Puncte bune care îl ’ in
stalează, iată, ta fruntea aces
tui maraton în etape, deși n-a 
cîștigait decît 3 concursuri în 
acest sezon I Alberto Tomba, în 
schimb, este în momentul de 
față specialist incontestabil în 
probele „tehnice", slalom și 
slalom uriaș, din 9 starturi prea
labile J.O. limpunîndu-se ta 7,

Vrenl Schneider (Elveția), dublă campioană olimpică, se înscrie și 
ea, in variantă feminină, tn urmărirea idealului multilateralității 

in schiul alpin...

T

tn lungime bărbați : Jaime 
Jefferson (Cuba) o,16 m : a- 
runcarea suliței femei : Ivo- 
na Leal (Cuba) 66.22 m : 200 
m plat bărbați : James But- 
tler (S.U.A.) 20,36 : înălțime
bărbați : Javier Sotomayor 
(Cuba) 2,35 m.

REPREZENTATIVA DE HOCHEI - TINERET
LA CAMPIONATUL MONDIAL DIN JAPONIA

Reprezentativa ie hochei- 
tinerct a țârii noastre a plecat 
Ia Sapporo (Japonia), unde va 
participa la întrecerile Cam
pionatului Mondial — grupa 
B. Au făcut deplasarea, intre 
alții. Ionel Corci o/ă — por- 

ceea ce denotă o supremație 
greu contestabilă, dar... limita
tă ! Deocamdată pe locul secund 
în clasamentul Cupei Mondiale 
și obligat să se .încline deci îna
intea clasărilor mai slabe, dar 
mai numeroase ale elvețianului 
bolognezul are totuși satisfacția 
infinit mai mare, de a fi cîști
gait două titluri olimpice -ta 
ti-mp ce Zurbriggen doar unul. 
Este — și va fi — o luptă spor
tivă interesantă, propunînd două 
căi de a accede Ia aceeași dorită 
perfecțiune. Zurbriggen .atacă" 
pe toate fronturile, 5 la număr, 
ale schiulud alpin, Tomba și-a 
desăvîrșit mai întîi evoluțiile în 
probele scurte pentru a încerca 
de-abla de acum înainte asaltul 
coborîrii, al super-U și. în con
secință, al combinatei...

Care dintre ei va ajunge pri
mul Ia Idealul multilateralității 
ta schiul alpin ? Poate... un al 
treilea !

Radu TIMOFTE

SUCCES AL GIMNASTICII
NEW YORK, 8 (Agerpres). 

Proba masculină din cadrul 
concursului international de 
gimnastică de la Fairfax 
(S.U.A.) s-a încheiat cu victo
ria sportivului român Marius 
Tobă, urmat în clasamentul fi
na] la individual compus de 
Igor Korobcinski (U.R.S.S.), 
Kevin Davis (S.U.A.). Dan Hay
den (S.U.A.). Sven Tippelt 
(R.D.G.). Antonio Trecate (Ita
lia) Casimiro Suarez (Cuba). 
Trakahiro Yamada (Japonia). 
Gimnastul român, relatează co
respondenții agențiilor de pre
să a făcut o excelentă impre
sie spectatorilor prin acurate- 

tar. Ion Dimache, Dă nat F’o- 
povici. Jeno Salam on. Aurel 
Voican — apărători, Gheorghe 
Dragomir. Csaba Gal. Victor 
Somfăleanu și Cătălin Ceru — 
a ta cânți. Antrenori — Ioan 
Bașa și Gheorghe Flonan. în
tre cei care vor oficia la C.M. 
se află și arbitrul internatio
nal Mihai Dinu.

Programul meciurilor (se 
joacă sistem turneu) — 12
martie : cu Japonia : 14 : Nor
vegia ; 15: Elveția; 17: Fran
ța : 18 : Austria ; 20 : Iugo
slavia; 21 : Olanda.

9 F. C. Porto rămîne neînvinsă • Surprize în Belgia •
A început turneul final în Elveția 9 P.S.V. Eindhoven 

a înscris pînă acum 93 de goluri I
F.C. PORTO continuă să fie ne

învinsă în campionatul PORTU
GALIEI! In etapa a 24-a a dis
pus din nou cu un scor catego
ric. 3—0 de Braga. Benfica, în 
formă, a ciștigat cu 4—1 derbyul 
local cu Sporting. Alte rezultate: 
Boavista — Setubal 1—0, Bele- 
nenses — Maritimo 1—0, Rio 
Ave — Penafiei 0—0, Guimaraes 
— Portlmonense 0—1, Espinho — 
Salgueiros 1—0, Varzim — Covil- 
ha 1—0, Academica — Elvas 0—0, 
Farense — Chaves 1—0, în clasa
ment: F.C. Porto 43 p, Benfica 
36 p. Boavista 30 p.

MECI restant în ANGLIA: Ar
senal — Tottenham 2—1. Rezul
tatul nu afectează pozițiile pri
melor clasate. Liverpool conduce 
detașat cu 72 p (28 j), urmată de 
Manchester United 55 p (30 j). 
Nottingham 52 p (27 j). Arsenal 
se află pe poziția a 5-a, cu 51 
p (29 j) iar Tottenham pe lo
cul 8 cu 39 p (31 j).

F.C. LIEGE a surclasat pe fos
ta lideră Antwerpen, cu 5—0, în 
etapa a 24-a din campionatul 
BELGIEI. în schimb, Malines a 
cîștigat, în deplasare, cu 1—0 la 
Charleroi, trecînd ta fruntea cla
samentului. în revenire de formă 
se află Anderlecht (de cînd 
director tehnic a devenit fostul 
selecționer Raymond Goethals). 
care a învins cu 3—0, ta deplasa
re, pe Waregem. Alte rezultate: 
Winterslag — Beveren 1—0. 
Beerschot — Cercle Bruges 1—1, 
F.C. Bruges — Courtrai 3—0, LO- 
keren — Racing Jet 0—2!. Mo- 
lembeek — Standard 1—1. La

ROMÂNEȘTI iN S.U.A.
tea tehnică a exercitiilor si sti
lul său acrobatic.

La feminin, ne locul întîi s-a 
clasat Phoebe . Mills (S.U.A.), 
urmată de Svetlana Baitova 
(U.R.S.S.). Cheile Stack (S.U.A.), 
Gabriela Polorac (România) etc.

„CUPA 8 MARTIE** 
LA TENIS DE MASĂ, 

ÎN CAPITALA BULGARIEI
SOFIA, 8 (Agerpres). — 

Concursul internațional fe
minin de tenis de masă des
fășurat. la Sofia. îa cinstea 
..Zilei d'e 8 Martie" a fost 
cîștigat de echipa Cehoslcva- 
ciei, urmată de Rom inia, Po
lonia. Ungaria. R. F. Germa
nia. Bulgaria și Grecia.

„MARELE PREMIU ' LA TENIS
PARIS, 8 (Agerpres). în urma 

rezultatelor înregistrate în tur. 
neul de la Indian Wells, pe pri
mul loc in clasamentul general al 
„Marelui Premiu" a trecut te- 
nismanul australian Pat Cash, 
cu un total de 1230 puncte. TI 
urmează suedezii Mats Wilander 
— 1200 puncte. Ștefan Edberg — 
1022 puncte, vest-germanul Bor!» 
Becker — 928 puncte, americanul 
Andre Agassi — 720 puncte șl 
francezul Yannick Noah — 695 
puncte.

Gantoise — St. Trond 1—3. In 
clasament: Malines 37 p, F.C. 
Bruges și Antwerpen cu cite 
35 p, F.C. Liege 31 p, Waregem 
și Anderlecht cu cîte 28 p.

ÎN ELVEȚIA a început turneul 
final: Lausanne Xamax Neu- 
châtel 1—3, Servette — St. Gâllen 
4—1. Din cauza timpului nefavo
rabil două meciuri nu s_au dis
putat: Young Boys — Aarau șl 
Lucerna — Grasshoppers. Tn 
clasament conduce Xamax cu 
18 p, .urmată de Grasshoppers 
eu 15 p (un joc mai puțin) și 
Servette — 14 p.

P.S.V. EINDHOVEN își conti
nuă seria succeselor, dispunînd 
cu 5—0 de Venlo, în campiona
tul OLANDEI. După 24 de jocuri, 
Eindhoven are 45 p (93 de go
luri înscrise!), fiind urmată de 
A,|ax 36 p (25 j) și Feyenoord 
28 p (23 j). Alte rezultate: Alk- 
maâr — Haarlem 2—2 Dordrecht
— Feyenoord 1—1, Sparta — Til
burg 2—1, Kerkrade — Zwolle 
2—0, Den Haag — Ajax 1—1, 
Utrecht Sittard 2—1. Twente
— Volendam 2—0. Meciul Gronin
gen — Den Bosch nu s-a disputat.

A FOST reluat campionatul ta 
UNGARIA, cu etapa a 16-a (pri
ma din retur): Honved — Vao 
2—0, Gyor — Kaposvar 1—0. Va. 
sas — Szombathely 0—1. Tata- 
banya — Siofok 2—2. Debrețin — 
Ferencvaros 2—2. Pccs — Bekecș- 
saba 2—0, M.T.K. — Videoton 
1—1, Zalaegerszeg — Ujpesti Doz- 
sa 1—1. In clasament: Honved 
23 p. Gyor 22 p. Ujpesti Dozsa 
20 p.

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM ÎN SALĂ
(Urmare din pag D

eu succes nu numai întrecerii 
twaori l-zise, cu ștacheta d si 
presiunilor psihologice vehicu
late de cei trei principali ad
versari. versat! si In această 
privință. Continuîndu-sl pregă
tirea cu grijă si responsabilita
te. fără a ceda unor interese 
mărunte sau de conjunctură. 
Doina Melinte. Sorin Matei si 
Mitica Constantin not obține si 
ta marea întrecere în aer liber 
a acestui an. Jocurile Olimpice, 
rezultate de valoare si presti
giu International. VENIND 
VORBA de săritura în înălți
me. să precizăm că a fost 
Xa... înălțime, prin rezultate si 
spectaculozitate, atît dramatica 
dispută pentru medalii din în
trecerea masculină, rit și cursa 
solitară a Stefkăi Kostadinova 
din cea feminină, avînd ca punct 
terminus încercarea doborîrli re
cordurilor mondiale. Ratate de 
puțin în ambele cazuri, aceste 
încercări au constituit, totuși, 
premisa unor noi mart rezul
tate tn acest an olimpic. RE
CENTUL DEȚINĂTOR ai re
cordului. însă. vest-germanul 
Thrănhardt nu si-a onorat a- 
ceastă calitate, crezînd că-i este 
permis orîce în concurs. Inclu

siv încălcarea regulamentului 
internațional și a sportivității. 
Supărat că arbitrii probei î-au 
refuzat prima încercare la 2,30 
m pentru depășirea timpului re
gulamentar (cronometrat elec-

Corespondenții agențiilor Internationale dte presă au 
subliniat performantele aUețilar din România. Astfel. în 
comentariul agenției D.P.A. Hamburg se scrie : „în pasio
nanta probă feminină de 1500 m, cunoscuta campioană 
română Doina Melinte si mai tinăra sa coechipieră Mitica 
Junghiatu-Constantin au reușit eventul. cîștigînd medaliile 
de aur si argint. în timp ce recordmana vest-germană 
Brigitte Kraus (de cinci ori laureată la C.E.) a trebuit să 
se mulțumească cu medalia de bronz".

De asemenea, tn comentariile agențiilor A.D.N. Berlin. 
China Nouă. TANIUG si A.P.A. Viena este consemnat suc
cesul sportivelor române tn cursa de 1500 m. precum și 
evoluția bună a Mihaelei Pogăceanu si a lui Sorin Matei, 

probele de 60 m.g. si. res-ambii medaliâti ci bronz in 
pectiv. săritura în înălțime.

tronic, în văzul întregii săli), 
și-a scos numărul de concurs 
aruncîndu-1 într-unul din arbi
tri și după ce s-a dezechipat 
a părăsit neautorizat locul de 
concurs și sala. în dezaprobarea 
vehementă a publicului. Reve
nirea peste cîteva minute (între 
timp îi expirase și chemarea 
pentru a doua încercare) și re

intrarea în concurs au produs 
stupoare, mai ales că săriturile 
lut erau luate in considerație 
ca și cum nu s-ar fi întîmplat 
nimic, el încheind proba, ca și 
Sorin Matei, cu 2,35 m. Con

testația depusă de delegația 
noastră, pe deplin Îndreptățită 
și regulamentară, a fost apro
bată de Juriul de Apel (Erika 
Strasse — Austria Rudolf Du- 
sek — Cehoslovacia si Etienne 
Wante — Belgia) care consta- 
tînd evidenta rv> baza consultă
rii arbitrilor si a dovezilor re
levate de înregistrările video. 

a decis clasarea pe locul 3 a 
sportivului nostru si descalifica
rea lui Thranhardt. Dar. reve
nind. i-a acordat valabilă aoes- 
tuia din urmă doar săritura 
anterioară incidentului, cea de 
2,24 m. cu care acesta s-a situat 
Pe locul 8. PENTRU MULTI. 
..bronzul" Mihaelri Pogăccanu 
(30 de ani !) a fost o surpriză. 
Finala 1a 60 m.g. n-a fost însă 
a tinereții, ceea ce arată că 
numărul anilor nu este totdea
una edificator, pentru că. iată, 
atleta noastră a obtinut acum 
ce! mai mare succes al carierei 
sale. întreeînd-o ne colega sa 
de generație, bulgăroaica Zagor- 
ceva din anul trecut record
mani mondială în aer liber. 
DINTRE CEI 24 DE CAMPI
ONI ai ediției precedente, doar 
7 au fost prezenti la Budapes
ta (Nelli Cooman — 60 m. 
Stefka Kostadinova — înălți
me. Heike Drechsler — lungi
me. J.L. Gonzales — 3000 m. 
J. Priblinec — 5 km mars. P. 
SjSberg — înălțime. R. DruP- 
perș — 800 m). cu excepția 
ultim ilui toti ceilalți ieșind din 
nou tnvingători. MARILE SUR
PRIZE ale ediției '88: Infrînge- 
rile lui Markov (triplusalt) Rid- 
geon (60 m.g.) Christie (200 m) 
si lipsa de oe podium a Za- 
gorcevei (la 60 m g.) cn si vic
toriile lui Hoeffer (60 m.g.) 
Razgonov (200 m) si Sakirkin 
(triplusalt).

Rezultatele probelor de dumini
că : FEMININ — înălțime: ștefka 
Kostadinova (Bul.) 2.04 m, Hei
ke Bedetzkl (R.F.G.) 1,97 tn. La
risa Koslțlna (U.R.S.S.) t.97 m| 
200 m — Ewa Kasprzyk (Pol.) 
22,00. Taitlana Paplllna (U.R.S.S.) 
22,79, Silice Knoll (R.F.G.) 23.12? 
«0 m i NeUt Cooman (Ol.) 7.04. 
Silke Moller (R.D.G.) 7,05. Mar
ties Gâhr (R.D.G.) 7,07 ; 800 m : 
Sabine Zwlener (R.F.G.) 2:01,10, 
Olga Nelubova (U.R.S.S.) 2:01 St, 
Gabl Lesch (R.F.G.) 2:01.8S ;
400 m : Petra Muller țR.D.G.) 
50,28, Helga Arendt (R.F.G.) 
51.00. Dagmar Neubauer (R.D.G.) 
51,57 ; 1500 m : Doina Melinte
(Rom.) 4:05,77, Mitica Constan
tin (Rom.) 4:06,10, Brigitte Kraus 
(R.F.G.) 4:07,06 ; MASCULIN —
2 000 m î J. L. Gonzales (Spa.) 
7:55,29, m: Hacksteiner (Elv.) 
7:36,04, M. Dasko (U.R.S.S.) 
7:56,51 ; 60 mg: A. Hoeffer (Ceh.) 
7,96 J. Rldgeon (M. Brit.) 7,57, 
C. Sala (Spa.) 7,67 ; 206 m t N. 
Razgomov (U.R.S.S.) 20,62. N.
Antonov (Bul.) 20,65. L. Christie 
(M. Belt.) 20,83 ; 800 m : D.
Sharpe (M. Brit.) 1:49.17 R. 
Druppers (Ol.) 1:49.45 G. KU-
bert (Elv.) 1:49.96 ; prăjină ; R. 
Gataulln (U.R.S.S.) 5.75 m N.
Nlkolov 5,70 m. A. Tarev 5 70 m 
(ambii Bul.) : 5 km marș t J.
Prlbllneo 18:44,46. R. Mrazelc 
18:44.93 (ambii Ceh.) S. Urba- 
nlk (Ung.) 18:45.91.
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