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ÎN GHANA
La Palatul de. Stai din Acera 

»-au Încheiat, miercuri, convor
birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, oresedinteie 
Republicii Socialiste România, 
si Jerry John Rawlings, pre
ședintele Consiliului National 
Provizoriu de Apărare al Re
publicii. Ghana.

Președintele Nicolae Ceausescu 
si președintele Jerry John Raw. 
liners si-au exprimat satisfacția 
fată de convorbirile purtate, 
subliniind că Înțelegerile la care 
s-a ajuns deschid noi s! largi 
perspective dezvoltării relațiilor 
de prietenie si colaborare romă, 
no-ghaneze pe plan politic, eco
nomic. tehnico-stiintifie si în 
alte domenii de activitate. in 
interesul reciproc al celor două 
țări si popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
in aceeași atmosferă de caldă 
prietenie și înțelegere reciprocă.

★
Miercuri. 9 martie, s-a înche

iat vizita oficială de priete
nie a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu. in 
Ghana la invitația președinte
lui Consiliului National Provi
zoriu de Apărare al Republicii 
Ghana. Jerry John Rawlings. 

_ De la reședința rezervată dis
tinșilor soli ai ponorului român, 
oresedinteie Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu, 
însoțiți de președintele Jerry 

John Rawlings si doamna Nana 
Konadu Agyeman-Rawlings. 
s-au îndreptat sore aeroportul 
Kotoka din Accra, unde a avut 
loc ceremonia plecări) marcată 
de onoruri militare.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ccaușescu și-au 
luat un călduros rămas bun de 
ta președintele Jerry John Raw
lings si doamna Nana Konadu 
Agyeman-Rawlings

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele _ Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
început, miercuri, 9 martie, vi
zita oficială de prietenie în 
Republica Liberia, la invitația 
președintelui Samuel Kanyon 
Doe.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpinați, Ia scara a- 
vionuluj, cu aleasă prietenie 
și cordialitate, de președintele 
Liberiei, Samuel Kanyon Doe. 
Cei doi șefi de stat și-au strîns 
mîinile cu căldură, exprimîn- 
du-și deosebita satisfacție de a 
se întilni din nou, de această 
dată pe pămintul Liberiei.

Garda militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Liberia. în 
timp ce, în semn de salut, 
s-au tras 21 salve de artilerie. 
S-a trecut apoi în revistă gar
da de onoare și a fost primită 
defilarea acesteia.

După încheierea ceremoniei 
sosirii, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Samuel 
Kanyon Doe, împreună cu per
soanele oficiale române și li- 
beriene s-au îndreptat spre re
ședința rezervată înal(ilor oas-

Pe agenda actualității: plenarele organizațiilor sportive

CONSTANT*: MEREU iN LUPTA PENTRU PODIUMUL PERFORMANȚEI
Cupa și Diploma conferite de 

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport pentru o- 
cuparea locului al III-lea in 
ediția 1987, etapa de vară. a 
Dacladei la sport de performan
ță a revenit județului Constan
ța. în cadrul plenarei care a 
avut loc recent a fost 
menționat faptul că județul 
Constanta s-a aflat, ediție dc 
ediție, oe nodiumul Daeiadei la 
performantă, ceea ce dovedește 
preocuparea majoră a celor de 
aici pentru calitate, fapt confir
mat și de poziția a III-a în 
clasamentul județelor care au

$1 LIBERIA
pe|i români la Palatul prezi- 
dențiaL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifestă
rilor de stimă și prețuire fă
cute de locuitorii Monroviei.

La intrarea coloanei de ma
șini oficiale la oraș, a avut 
loc o călduroasă manifestare 
populară. Primarul orașului și 
un reprezentant ai studenților 
din capitala Liberiei au urat 
înalților oaspeți un călduros 
bun venit în Monrovia.

în aclamațiile mulțimii, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
i-a fost inmînată cheia ora
șului Monrovia.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat mulțumiri pentru 
primirea deosebit de călduroa
să — expresie a prieteniei din
tre populația celor două capi
tale — București și Monrovia, 
dintre popoarele român și li
berian, pentru manifestările e- 
moționante ale studențimil și 
a urat tinerilor noi succese în 
însușirea cuceririlor științei și 
tehnicii, pentru â-și aduce o 
contribuție tot mai mare la 
dezvoltarea patriei lor.

La sosirea Ia Palatul prezi
dențial, distinșii oaspeți români 
au fost întîmpinați, de ase
menea, cu cele mai înalta o- 
noruri.

în acest cadru președintele 
Republicii Liberia, Samuel 
Kanyon Doe, a rostit o alocu
țiune de bun sosit în onoarea 
înalților oaspeți.

întîmpinat cu vii aplauze, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, a rostit o 
alocuțiune de răspuns.

★
Președintele Republicii So

cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Împreună 
eu tovarășa Elena Ceausescu, 
s-a intîlnit. miercuri cu pre
ședintele Republicii Liberia. 
Samuel Kanyon Doe.

într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, a avut loc un prim 
schimb de păreri, premergătoa
re convorbirilor oficiale.

Cu acest prilej, cei doi șefi 
de stat au trecut în revistă 
evoluția si stadiul actual al 
raporturilor româno-liberiene, 
apreciind că există noi posi
bilități de dezvoltare a acestor 
relații în diferite domenii. în- 
deosebi ne plan economic sl 
tehnico-stiintifie.

în acest context președinții 
Nicolae Ceausescu si Samuel 
Kanyon Doe au convenit ca 
membrii . celor două delegații 
să examineze soluții concrete 
oentru dezvoltarea si amplifi
carea colaborării româno-li
beriene.

★
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, si tovarășa Elena 
Ceausescu au participat la di
neul oficial oferit în onoarea 
lor de președintele Republicii 
Liberia, Samuel Kanyon Doe.

în cursul dineului, desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească. președintele Samuel 
Kanypn Doe si prescdintel- 
Nicolac Ceausescu au rostit 
toasturi, care au fost urmărite 
cu deosebită atentie sl subli
niate cu vii aplauze.

contribuit la succesele interna
ționale ale sportului românesc 
(62 de medalii, dintre care 28 
de aur, 31 de argint și 3 de 
bronz; 10 la campionatele mon
diale, 5 la „universitare". 9 la 
„europene". 24 la Balcaniade și 
14 la Concursul Prietenia), ea 
și locul al IT-lea. după Muni
cipiul București. în ce privește 
rezultatele juniorilor. Județul 
Constanța are 131 de sportivi 
în loturile naționale de seniori, 
tineret și juniori și 7 în lotu
rile olimpice. Dar. cum s-a a- 
rătat în raportul prezentat ple
narei și in luările de cuvînt, a-
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SUCCESELE TINERELOR NOASTRE

Înotătoare și semnificațiile lor
Schimbul de mîine al înotu

lui nostru promite cu adevărat. 
O demonstrează recentele re
zultate Înregistrate in tradițio
nalul „patrulater" care a reu
nit — în acest an, la Praga — 
tineri sportivi (fete de 13 ani, 
băieți de 14 ani) din Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polo
nia si România. Astfel, repre
zentantele noastre au cîștigat 
11 din cele 16 probe! Sibianca 
Liana Coman s-a impus in pa
tru curse: 200 mixt cu timpul 
de 2:24,93, record al categoriei. 
100 m bras — 1:15,69, 200 bras 
— 2:46,05, 100 m. fluture — 
1:06,39. Tot în patru rinduri a 
terminat învingătoare și brăi- 
leanca Beatrice Coadă, cu 
1:00,87 la 100 m liber, 2:09,34 
la 200 liber, 9:11,98 la 800 liber 
șl 5:04,77 la 400 mixt. Cîte o 
probă a revenit sucevencel Iu- 
liana Pantilimon 2:24,91 la 
200 fluture și reșițenced Carina 
Tărăpoancă — 28,40 la 50 liber, 
împreună cu ploieșteanca Geor
giana Ștefan, Pantilimon, Tă
răpoancă șl Coadă au încheiat 
pe primul loc disputa ștafete
lor de 4X100 m liber, înregis
trate cu 4:08,27 (2. R.D.G.
4:11,60).

Au mai fost consemnate alte 
poziții fruntașe pentru Tără
poancă (de 4 ori a doua sau a 
treia). Ștefan (3), Pantilimon 
sau Coadă — cite o dată, dar 
și pentru cîțiva băieți: I. Be- ... ..... ... s

’, S. Anastase, 
unei

ne (3), Al. Ioanovici (2). 
Roșea, A. Nagy, “ 
fiecare în finalul cîte 
curse. Dar cea mai prețioasă 
victorie ne apare a fi aceea a

g

g
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Etapa a XVII-a

GAZDELE, ÎNVINGĂTOARE IN PARTIDELE-DERBY

5
g

g
g feri după-amiază au fost oro- 
g gramate partidele etapei a 
g XVII-a în campionatele primei 
g divizii do volei. Vă prezentăm 
g rezultatele și scurte comentarii.

FEMININ

g DINAMO BUCUREȘTI — DA- 
gCIA PITEȘTI 3—0 (13. 7. 8).

Spectatorii prezent! în sala Di- 
g namo au fost surprinși de ores- 
g tatia ștearsă a oaspetelor care 

’> așteptări 
meci ce se 

etapei. Pentru 
, concluzia era 

meciului. că 
n-ar ti vrut să 

,____ __ o analiză mai
atentă a partidei însă rezultă 
altceva : n-au putut să ioace. 

g Pe de o parte pentru că dir.a- 
g movistele au avut două at iuri 
ț. decisive: serviciul forțat (cu 
g: rezultate poate peste prevederi) 

si o mobilitate net superioară 
g in teren. Pe de altă parte oen- 
g tru că oaspetele (cu excepția 
g Corinei Holban) au prezentat o 
g tehnică precară destulă stîngă- 
g cie și rigiditate în mișcări. Pre
ss luarea din serviciu a constituit 
s? înainte de toate călciiul lui

g au coborît m ilt sub 
g ștacheta unui ----
g anunța... al
g unii dintre el,

la sfîrșitul
g piteștencele
g joace. La 

ceste cifre notabile nu slnt de 
natură să-i mulțumească pe cei 
ce muncesc în domeniul spor
tului.

Adevărul este că tn îudetul 
Constanta s-a creat o puterni
că tradiție tn performanta 
sportivă lucru deloc ușor de 
realizat si — cum se știe — 
greu de menținut. De reținut 
este faptul că folosindu-se cu

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3) 

echipei la fete, o victorie cu 
valoare de premieră: 1. Româ
nia 193,3 p, 2. R.D.G. 173 p, 3. 
Cehoslovacia 111,3 p, 4. Polonia 
<50 p. Un succes cu multiple 
semnificații. Pentru că a fost 
obținut în fata reprezentantelor 
celei mai puternice școli din 
înotul feminin mondial, iar el 
a venit din partea generației 
oe debutează în vară într-o im
portantă competiție internațio
nală, Concursul Prietenia (unde 
așteptăm, de bună seamă, confir
marea!). Și mai ales fiindcă 
un asemenea succes generează 
speranțe intr-un posibil fruc
tuos schimb de ștafetă pentru 
marile campioane de azi 
natației românești. (G.R.).

Portarul gdlățean Călugăru in 
dificultate, așa cum a fost de 
multe ori in meciul cu Steaua. 
De data asta, insă, nu va fi gol I 

Aurel D. NEAGU

Divizia

Achile. Practic. Ditestencele au 
contat în joc doar a doua jumă
tate a setului întîi. învingătoa
rele au aliniat formația: Cris
tina Pîrv, Alina Pralea, Maria 
Chitic. Mirela Popa. Irina Ve- 
licu. Daniela Cosoveanu( Geor- 
geta Ene). Bun arbitrajul : D. 
Octavian si V. Vrăjescu (A.B.)

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — C.S.U. RAPID 
GALAȚI 3—0 (5. 5. 4). Craio- 
vencele au avut cea mai bună 
orestatle De teren propriu din 
actualul campionat. Net supe
rioare in toate compartimente
le ele au ctstigat la o diferen
ță mai mare decît era de aștep
tat partenerele — cu toate e- 
forturile Violetei Vuc si ale 
Ilenei Berdila — nereușind 
nici măcar un total de D incte 
oîte sînt necesare adjudecării

Balcaniada de schi

LA STARTUL ÎNTRECERILOR. SPORTIVI
BINE COTAȚI IN ARENA INTERNAȚIONALA

La sfîrșitul acestei săptămîni 
stațiunea montană Predeal va 
fi gazda inui important eve
niment din sporturile de iar
nă : cea de-a XVII-a ediție a 
Balcaniadei de schi.

Această tradițională compe
tiție va fl găzduită de tara 
noastră pentru a patra oară. 
Cei mai buni schiori din Bal
cani și-au mai disputat întîie- 
tatea în România, la Poiana 
Brașov. în anii 1969 1973 și
1980. Deci. acum, se poate a- 
firma că pentru Predeal este 
o premieră în organizarea unei 
întreceri de asemenea anver
gură si sîntem siguri câ fac
torii locali cu atribuții vor fa
ce tot ce le stă în puteri pen
tru reușita deplină a acestei 
competiții internaționale. așa 
cum de altfel se petrec lucru
rile la orice concurs de schi 
organizat pe oîrtiile din Valea

IERI, LA FOTBAL
Steaua — Oțelul 3—0, 
meci contind pentru e- 
tapa a 19-a a Diviziei A 
Sportul Studențesc — 
ultima calificată in „op
timile** Cupei
Victorie a Selecționatei 
U.E.F.A. '88 în „amica
lul** cu echipa de ju
niori a Bulgariei : 2—0

Citiți cronicile acestor partide 
în pag. 2—3.

unui set I Campioanele au evo
luat tn unul sl același sextet în
treaga partidă: Mirela Zanfir. 
Ioana Cotoranu. Mirela Cazan
giu. Monica Șusman. Eugenia 
Cotescu. Tanta Drăgoi. Au ar
bitrat D. Netrroiu si C Oprea. 
(V. POPOVICI. coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — RAPID 
BUCUREȘTI 2—3 (12 —6 —11.
11. —4). Gazdele au început 
foarte 
si în set rl al patrulea 
mai disputat — peste... 
din clasament dar au 
șă cedeze tn fata unor 
sare mai valoroase si care în 
plus, s-au bătut" pentru fie
care minge, sef de set.. Re
marcate : Gabriel» Dumitrescu.

■4). Gazdele au 
bine partida au jucat 

— cel 
locul 

trebuit 
adver-

(Continuare in pag o 4-a)

Rîșnoavei sau cele din Pos
tăvar.

întrecerile balcanice de schi 
au dat prilejul multor sportivi 
să se afirme în arena interna
țională. Printre cei remarcați 
la aceste concursuri și care 
apoi au ajuns vedete interna
ționale pe plrtiile de schi din 
întreaga lume se află Petar 
Popanghelov (Bulgaria) Bojan 
Krizaj. Boris Strei și Mateja 
Svet (Iugoslavia) laureat! ai 
întrecerilor de „Cupă Mondia
lă", la J.O. sau Campionate 
Mondiale.

Dintre schiorii români s-a 
remarcat în aceste întreceri 
balcanice Dan Crlstea, care.

Paul IOVAN

(Continuare în pag, a 4-a)



FESTIVALUL DE ȘAH DE LA BRAȘOV In premieră,

VOINEASA ZIUA DE MIINE"

A SCHIULUI VILCEAN
Pionierul Ionel Marin. din 

«lașa a Vl-a a Școlii din Voi
neasa. una din ..speranțele" 
schiului vîloean. are toate mo
tivele să fie contrariat. Ne și 
spune de ce : „La noi. la Voi- 
neasa. singurul Ioc din jude
țul Vîicea în care zăpada se 
menține cea mal mare parte 
a iernii (n.n. în prezent stra
tul de nea are aproape 50 de 
centimetri...) sînt programate 
toate concursurile de schi si 
sanie. Aici sint cunoscut! cam
pionii pe județ in Cupa Pio
nierul si Cupa U.T.C., frun
tașii altor întreceri specifice 
sezonului alb. Și totuși. Voi- 
neasa intirzie să fie mai mult 
decit o simplă gazdă, ocazio
nală. a competițiilor iernii...** 

înțelegem din .of“-ul aces
tui purtător al cravatei roșii 
cu tricolor că atît el. cît si co-

localității 
jude- 
spor- 
mult. 

cum
Vlo- 
vină

sibilă consacrarea 
ca sediu al unui centru 
țean de perspectivă în 
turile de iarnă. Mai 
chiar C.J.E.F.S. Vîicea. 
ne-a dat de înțeles prof, 
rica Enescu. dorește să
în întîmpi narea unui astfel 
de proiect : „De vreme ce Ia 
Voineasa toată lumea e dis
pusă să sprijine un astfel de 
proiect, nu 
opreliște 
lui...**

în acest i 
sibilitatea <
Iar la Voineasa să ființeze o 
secție de schi si sanie afiliată 
la Clubul sportiv școlar din 
Rimnicu Vîicea. Cît privește 
punerea la punct a pîrtiilor a- 
mintite. copiii din Voineasa și 
din satele învecinate — Voi- 
nesita si Valea Măcicsului —

poate fi nici o 
in materializarea

Pe pirtiile de la Voineasa-Vilcea, in aceste zile de început de 
primăvară... Foto: Nicolae PROFIR
legii săi de la șooala din Voi
neasa (Traian Comșa și Geor- 
geta Popescu. Vasile Zabo și 
Carmen Mătușoiu. pentru a 
aminti doar cîtiva) doresc ca 
această pitorească așezare 
montană vileeană să aibă un 
alt statut sportiv, pe măsura 
tradiției care s-a statornicit 
aici in schi și sanie, dar si în 
turism și chiar în unele „jo
curi" sportive, ceva în genul 
cunoscutelor centre de la Șir- 
nea și Fundata din județul 
Brașov de unde, de-a lungul 
anilor, au fost descoperiți și 
modelați in cadrul unor clu
buri sportive multi schiori de 
performantă.

Directorul școlii din Voinea
sa. prof. Gheorghe Ploaie, a- 
utorul — printre altele — a 

unei foarte reușite monogra
fii a văii Lotrului (un prim 
volum a fost epuizat, altul se 
află sub tipar !) consideră că. 
Intr-adevăr. Voineasa are 
toate condițiile geografice 
pentru a deveni un puternic 
oentru pentru copii (deocam
dată) tn schi și sanie. Și, pen
tru a ne convinge, ne-a con
dus către pîrtille cele mai im
portante din localitate. Una. 
cunoscută pe plan local sub 
numele de „Poienița" are o 
lungime de circa 500 de metri, 
cu o diferență de nivel 
peste 100 
sită cu
care se 
doua, cu 
la 800 de 
na Dîlme 
recent primul .Carnaval al ză
pezii 88“ inițiat șl organizat 
de clubul turistic montan Lo
tru din Voineasa. Există și o 
a treia pîrtie, tn zona Haituri, 
cea mai lungă, cea mai spec
taculoasă. care poate atinge 
— cu unele mici amenajări 
(defrișări ale unor tufărișuri 
de alun) pînă la 2 kilometri, 
diferența de nivel fiind de 
600 de metri.

Conducerea stațiunii clima
terice Voineasa (director. Mi
hai Stănilescu) consideră po-

sînt gata să participe la o 
amplă acțiune obștească. Pre
ședintele clubului turistic 
montan Lotru, Ștefan Sporiș, 
maistru la sectorul tehnic al 
Complexului turistic din loca
litate. și-a oferit și el servi
ciile (împreună cu toți mem
brii clubului). In acest efort 
colectiv de a face din Voi
neasa primul oentru de schi 
și sanie din județul Vîloea și, 
în anii următori 
va da in 
montană 
kilometri 
neasa la 
te 1 100 de metri
unul dintre principalele cen
tre din țară !“

Ionel Marin și colegii săi 
pasionați ai schiului și săniu- 
șului au toate motivele să se 
bucure...

„după ce se 
folosință și stațiunea 

de la Vidra
către vest de Voi- 

o altitudine de pes- 
să devină

25 de

Tiberiu STAMA

Maestra bucureșteană Emilia 
Chiș 
vans 
rată 
șah 
șov.

a cîștigat cu un punct a- 
„Cupa 8 Martie" desfășu- 
în cadrul Festivalului de 
„Tractorul 1988". la Bra- 
Ea a realizat

6 remize.
Clasament final:

Chiș (Danubiana . .
8 p. 2. Dana Toma (Voința 
Rîmnicu Vîicea) 7 p, 3. Cristi
na Stanca (Metalul București)

6.5 n. 4—7. Angelica Cabariu
(Mecanică 
Carmen 
București)
(Calculatorul București) și Ma
riana Ioniță (Mecanică fină 
București), toate cu cîte 6 p, 
8—9. Voichița Călinescu 
(I.A.U.C. București si Sorina 
Dan (Politehnica Iași) 5,5 p. 
10. Lelia Savin (I.T. București)
4.5 p, 11. Daniela Popovici 
(C.S.S. Brașovia) 4 p, 12. Lo
retta Crișan (Voința Timișoa
ra) 1 p. Neînvinsă, ca și Emi
lia Chiș. tînăra Dana Toma ob-

5 victorii si

1. Emilia 
București)

fină București). 
Butt (Automatica 
Gabriel,-i Olteanu

ține calificarea în liga B a 
Campionatului Național indivi
dual feminin (Chiș avea deja 
dreptul de participare, păstrat 
de la liga B de anul trecut) 
Concursul a fost arbitrat de E- 
lena Răducanu (București).

Openul paralel s-a bucurat 
de participarea unor maeștri și 
candidați de maeștri din toa
tă tara. Primul loc i-a revenit 
lui Sergiu Lupu (Electromotor 
Timișoara), cu 10 puncte (din 
11 posibile), urmat de Marcel 
Iosif (Metalul București) 9,5 p 
și Daniel Popescu (Calculato
rul București) 8 p. La open a 
concurat și maestra F.I.D.E. 
Smaranda Boicu (Metalul Bucu
rești). Ea a totalizat 6,5 p.

Festivalul a fost o reușită 
din punct de vedere organiza
toric (marea maestră Elisabeta 
Polihroniade și Maria Nădejde 
au asigurat cadrul 
confirmă reintrarea 
în circuitul unor 
turnee interne.

10 ECHIPE AU PAHCUIIS

PLENARELE
(Urmare lin pap D

pricepere si eficientă condițiile 
create de partid sportului si în 
această parte a tării, talentul 
si calitățile tineretului 
ieti si 
pulul 
cadru 
punct 
activ i____
mențină o paletă largă de ra
muri sportive, unele de o com
plexitate 
sportivă 
rugby, 
canotaj, 
tenis, atletism.
popice sport iri tehnico-apli- 
cative (anul acesta cu 3 vice- 
campioni mondiali) mai recent 
tenis de masă. iată. într-o or
dine întîmplătoare sporturi 
practicate în secții de nivel 
olimpic international si na
tional. tn centre de perspecti
vă olimpică. In cadrul unei 
rețele de unități sportive care 
pornesc de la Inițiere si Dină

bă-
i fete — capacitatea cor- 

de tehnicieni într-un 
organizatoric bine pus la 
sî sprijinit pe un larg 

obștesc, s-a reușit să se

deosebită. Gimnastică 
si ritmică. lupte, 

caiac-canoe. handbal, 
box. baschet, 
volei, fotbal.

judo

adecvat) si
Brașovului 

frumoase

ORGANIZAȚIILOR
la înalta performanță. Anual 
sînt organizate acțiuni de se
lecție. numai în 1987 fiind tes
tată întreaga populație școlară 
din cele 49 de comune. în 
acest an urmînd cea din me
diul urban.

Rezultatele cunosc în timp —, 
în general, — și perioade de re
flux, dar ia Constanța nu s-a 
coborît niciodată sub un anu
mit nivel de calitate s-au luat 
măsuri și performanța constan- 
țeană a confirmat an de an.

în acest spirit a fost tratată 
performanta si la recenta ple
nară. cu exigentă si răspunde
re, rezultate cu care alții s-ar 
mulțumi fiind aspru criticate. 

Ay fost considerate nesatisfă- 
catoare ultimele realizări la 

box. scrimă. lupte greco-ro- 
mane. iudo. handbal, baschet 
ș.a. înlre cauze au fost citate 
formalismul și graba în unele 
acțiuni de selecție, folosirea 
unor metode de pregătire prin 
care erau formați cîndva cam
pioni mondiali dar care nu 
mai corespund în prezent, au- 
tomulțumirea unor antrenori

De azi, la Oradea

PRIMUL TURNEU FINAL LA POLO

de 
de metri. Este folo- 
oredilectie de copiii 
inițiază în schi. A 
o lungime pe pînă 
metri se află In zo
pe care a avut loc

CLUBUL SPORTIV DI
NAMO BUCUREȘTI a- 
nuntă că la meciurile de 
baschet Dinamo — Stea
ua. din campionatul Di
viziei A. care se vor 
disputa sîmbătă 12 mar
tie si duminică 13 mar
tie a.c. tn sala Dinamo, 
vor avea acces nu
mai legitimațiile-abona- 
ment (eliberate de 
C.N.E.F.S.) de culoare 
roșie, iar cele verzi si 
gri însoțite de tichete. I

Astăzi începe la Oradea pri
mul turneu final pentru locu
rile 1—6 țn campionatul Divi
ziei A la polo. Reuniunea inau
gurală este programată de la 
ora 16 și cuprinde meciurile 
Rapid București—Voința Cluj- 
Napoca, Crișul — CSU Con
strucții TMUCB, Dinamo — 
Steaua. Miine sînt programate 
două etapa. Dimineață: Crișul

— Voința, Dinamo — Rapid, 
Steaua — CSU, iar după-amia
ză Dinamo — Voința, Rapid — 
CSU. Crișul — Steaua. Sîmbătă 
se dispută întîlnirile Steaua — 
Voința. Dinamo — CSU, Crișul
— Rapid, pentru ca duminică 
turneul să se încheie cu par
tidele CSU — Voința, Steaua — 
Rapid și Dinamo — Crișul.

Timp de cinci zile, in peri
metrul Cheile Bicazului — La
cul Roșu — Suhard, 27 echipe 
de alpiniști, reprezentind 23 
cluburi și asociații sportive, au 
participat la una dintre cele 
mai grele etape ale calendaru
lui lor competițional intern — 
Alpiniada de iarnă. Făcînd do
vada unei excelente pregătiri 
generale și speciale. 19 forma
ții au trecut — pe o vrem? nu 
totdeauna favorab’iă — cu bine 
acest examen, reușind să se 
încadreze in baremurile-iimită 
de timp, stabilite de Comisia 
centrală tehnică a F.R. Turism- 
Alpinism, să obțină max mum 
de punctaj acordat și. deci, 
credit pentru următoarele două 
etape — de vară si... finală.

Pîrtîa dinspre Suhardu) Mare 
(mai exact, un traseu de cca 
800 m lungime, pe care au fost

SPORTIVE
care au dat cîndva mari spor
tivi, insuficienta implicare a 

unele ramuri și pro- 
control exercitat de 

factorii de răspundere în unele 
secții ale cluburilor și asocia
țiilor mari, ca și neajunsurile 
în munca educativă cu sporti
vii și antrenorii.

Interesant de reținut este 
faptul că asemenea a-pneceri 
nu s-au făcut numai în raport, 
ci si în discuții scurte. la 
obiect, pătrunse de spirit dc 
răspundere. Biroul Executiv al 
Consiliului județean a arătat 
sincer partea de vină care le 
revine, lui și activului său, iar 
reprezentanții cluburilor (I. Ola- 
ru — Farul, prof. S. Popescu — 

C.S.Ș. 1 prof. T. Marinescu — 
C.S.S. 2 ș.a.) ai organelor ju
dețene cu răspunderi si atri
buții (D Pisică — ^indicate. _C. 
Marchitan — 
Bucovală — 
iar etc) de 
arătat nimeni 
altcineva, ci 
pe propriile 
propuneri de 
ajunsurilor, a 
menite să ducă la îndeplinirea 
obiectivelor și indicatorilor pen
tru anul 1988, supuși 
rîlor plenarei.

In toate secțiile de 
mantă ale unităților 
constăntene există în 
tul de fată un important nu
măr de sportivi tineri deja 
afirmați sau în curs de afir
mare. Există premise certe că 
iudetnl va continua — asa a 
fost formulat si angajamentul 
factorilor de răspundere — să 
lupte oentru un loc de seamă 
în dezvoltarea ne mal departe 
a performanței românești la 
un important număr de ra
muri si probe.

științei în 
be, slabul

U.T.C.. prof. Tr. 
Inspectoratul sco- 
asemenea. Nu a 
cu degetul sore 

fiecare a insistat 
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ATLETISM, la campionatele euro
pene de atletism pe teren acoperit, de la 
Budapesta, am regretat că n-am avut re
prezentante ta probele de 800 șl 3000 m, 
alergări Încheiate cu timpi accesibili atle
telor noastre de prim pluton. De unde se 
vede că nu întotdeauna socoteala de a- 
casă se potrivește cu cea din tîrg. • PE 
LISTA SEMIFINALIȘTILOR la 800 m băr
bați apărea în locui lui Petre Drăgoescu 
Italianul Viall, care nici măcar nu luase 
startul tn seriile preliminarii. Deși gre
șeala a fost reparată la timp, ...timpul în
registrat de semlfondlstuj nostru n-a fost 
de natură să-1 califice pentru finală, el 
încheind plutonul. Or fi știut ceva cei 
care alcătuiseră listele inițiale 7 • MARE 
SURPRIZA la anunțarea electronică a fi- 
naliștilor la 400 m bărbați : recentul re
cordman mondial al probei Thomas SchSn- 
lebe (R.D.G.) nu se prezenta la start. S-a 
spus după aceea că el suferise o întindere 
musculară în semifinale. Același lucru să 
se fi petrecut șl cu sprintera franceză 
Laurence Billy înaintea finalei la 60 m 7 
• ARUNCĂTORUL cehoslovac Karel Sula a 
trimis de două ori, consecutiv, greutatea 
în afara țarcului, amenințind sprinterii 
aflați înaintea startului. Din fericire, lipsa 
de coordonare a aruncătorului n-a avut 
urmări, dar sperietura a rămas. Măcar 
dacă o fi fugit vreunul mai repede I • 
PERFORMERE. Mariies Gohr (R.D.G.) a 
obținut acu>m. la a 19-a ediție a C.E. pe 
teren acoperit, ta proba de 60 m, cea de 
a noua medalie la Întrecerile continentale 
semlfondlsta Brigitte Kraus (R.F.G.) pe a 
opta, iar sprintera olandeză Nelli Cooman 
a cincea (P. SL).

ÎNOT, la O RECENTA competiție des
fășurată peste hotare, cea mai lungă pro
bă 1500 m liber, a avut o sosire ca la 
sprint : un tînăr reprezentant al nostru a 
pierdut lntr-un finiș foarte disputat, după 
ce condusese multă vreme. S-a tattmplat 
la Praga. iar tlnărui învins eu 69 de su
timi de secundă tn „maratonul” Înotului 
clasic este Iulian Bene, sportiv al Cen
trului de toot Steagul Roșu Brașov. Un 
amănunt în plus ne-a fost oferit de antre
norul federal Dan Ionescu : Iulian a Îno
tat acum ta martie eu 36 de secunde mal 
repede decît ta decembrie trecut 1 Dacă 
păstrează un asemenea ritm... (G. R.).

PATINAJ ARTISTIC. am fost sur
prinși cînd am văzut listele cu rezulta
tele concursurilor dotate cu Cupa Timi
șoara și Cupa Olimpia, desfășurate cu pu-

țln timp in urmă, la Timișoara și, respec
tiv, Reșița. Felix Sinitean (categoria ju
niori 1). Cătălin Frățilă (juniori 2 ; imbii 
CSS 1 Timișoara), Eliza șl Marton Miklos 
(speranțe perechi) și Eva Kedves, Gheor
ghe Chlper (copii perechi; ambele cupluri 
de la CSS Miercurea Cluc) s-au clasat, 
fiecare, pe primul loc ei fiind insă și- 
unicii sportivi înscriși ia categoriile res
pective ! Cu! folosește acest lucru ? Pati
natorilor, în orice caz, nu. deoarece ei au 
nevoie de concursuri adevărate ! ,Vina- 
nu trebuie căutată în... dorința antreno
rilor de a figura cu sportivi pe podium 
ci ea este a corpului de arbitri, care au 
permis startul, deși Regulamentul special 
pentru concursurile de patinaj artistic pre
vede clar, scurt și concis : „O competiție 
va avea loc dacă au fost înscriși cel puțin 
trei concurențl și dacă doi dintre aceștia

POST-SCRIPTUM
ă\\XXX\\\\\\XX^
se prezintă la start”. (Validitatea concur
surilor, Art- tl8, punctul D). Deci... (D. S.) 

RUGBY, a fost alcătuit, cum 
anunțat, un clasament al... arbitrilor, pe 
baza prestațiilor din sezonul trecut. 
orice ierarhie de acest fel, clasamentul în 
speță poate fi socotit mai mult sau mai 
puțin obiectiv. Atît doar că un amănunt, 
remarcat de dr. Gabriel Eftimescu. pre
ședintele Colegiului centrai al F.R.R., face 
extrem de interesantă inițiativa. Pentru că 
au „votat* cavalerii fluierului divizionari 
(nici unul neavînd însă dreptul să se auto- 
aprecleze), iar primii 10 astfel stabiliți au 
fost aceiași cu fruntașii desemnați de Co
legiu. Culmea e că similitudinea a conti
nuat ș! In ce privește lista — pe tema 
respectivă — întocmită de antrenori I Să 
recunoaștem că Intr-un asemenea caz 
clasamentul cu pricina poate fi conside
rat ...obiectiv. (G. R.).

PATINAJ VITEZA. alAturi de tinerii 
noștri vltezlștl care au cucerit două me
dalii de aur, două de argint șl una de 
bronz la recenta ediție a „Cupei Priete
nia”. ta importanta competiție au debu
tat și trei patinatori care se află tocă la 
vîrsta juniorilor mici. Este vorba de plo
ieșteanul Marius Vaida, de manca Irene 
Engeleiter ți de Zsolt Balo din Miercurea

am
Ca

Cluc. Cu toții au reușit să-și corecteze re
cordurile personale la una sau la mai 
multe probe. inregistrind un remarcabil 
salt. Să concretizăm. Marius Vaida la 300 m 
de la 44,27 la 43,8 ; 1 000 m : 1:31,06—1:29,9 : 
1 500 m: 2:20,28—2:15,0 ; ----- ------
4:53,2 ; 5 000 m -------
la 500 m : 
1:27,5 ;
4:51,77—4:45,6 ; 5 000 m :
Irene Engelciter la 3 000 m : 5:26,5—5:16,7. 
Așadar, au fost cîștlgate secunde și zecimi 
de secundă care înmagazinează in ele În
semnate... cantități de muncă și perseve
rență (TR. I).

SCHI. A SURPRINS abandonul Mihaelel 
Fera, marea favorită a „naționalelor" de 
schi alpin, in prima probă disputată, cea 
de slalom uriaș. Sigur, poate fi vorba de 
o coincidență, dar poate că nu : cu mai 
puțin de un minut înaintea startului. Fera 
nu avea tncă schlurile in picioare, și nici 
numărul de concurs prins regulamentar 1 I 
Urmarea t A luat un start precipitat, cu 
sufletul la gură, cum se spune. Poate că 
această mică lecție ii va folosi șl ei, și 
antrenorului. Intr-un concurs, dacă vrei 
să cîștigi, nu există amănunt neglijabil. 
• LA SLALOMUL SPECIAL masculin, ar
bitrii de poeți au anunțat o trecere ncre- 
gulamentară a concursului Bonito Ma
ghiar. Surprinzător, directorul de concurs 
ștefan Stoichiț a luat Inițiativa menținerii 
acestuia tn concurs, urmind ca juriul să 
decidă la finalul întrecerii. De ce aseme
nea interpretări personale ale regulamen
tului, cînd lucrurile erau cît se poate de 
clare, situația trebuind 
cirul manșei respective, 
Dacă mal adăugăm și 
deplasate, ale aceluiași 
se impune de la sine :

1 500

3 000 m : 5:04.3— 
8:34,62—8:27,5 ; Zsolt Balo 

43,37—42,5 ; 1 000 m : 1:29,8—
m : 2:16,5—2:10.6 ; 3 000 m :

5 000 m: 8:28,35—8:2’.3 ;
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„ — —___ - mai multă atenție
în încredințarea acestei sarcini n-ar stri
ca. • CE FEL DE TRASEU convine uneia 
sau alteia dintre concurente 7 — iată o 
problemă des vehiculată. Cum scriam șl 
ta cronică, juriul a decis ta modul ce! 
mat echitabil, prima manșă fiind ..desena
tă” de antrenorul MIhaelel Fera, cea se
cundă de cel a) Claudiel Postolache. Spor
tivele. tntr-adevăr. și-au împărțit victo
riile ta manșe, dar fiecare a eîștigat ne... 
traseul celuilalt antrenor. Din nou. deci, 
o concluzie limpede : valoare să fie, va
loare adevărată și constant exprimată. 
Fiindcă atunci modul ta care sint așezate 
porțile are mal mică Importanță... (S. A.)
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DIFICULTATE MAXIMA
G.I.G.C.L. și Steagul Roșu din 
Brașov.

Echipele de seniori au avut 
de executat două escaladări in 
Suhard. pe traseul Anna:a 
Sentinela de la flitul Iadului 
Fisura Artei si Fisura Surtu
cului. Și cum aceste denumiri 
nu indică îndeajuns dificultă
țile, adăugăm: pereți de stîn- 
că avînd fete netede, numeroa
se succesiuni de surplombe 
hornuri (despicăturâ verticală 
strimtă, în peretele stincosl 
spălate, platforme de regrupa
re foarte incomode, o diferen
ță de nivel de cel puțin 300 m. 
Pe scurt, în limbaj de speciali
tate. trasee de grad VI. în ast
fel de condiții once manevră u 
fost complicată, iar tempera
tura din zilele concursului 
(sub zero grade' a „plusat" la 
greutățile existente. Spre lau
da lor. zece formații (din 14) 
au absolvit cu bine acest ex
trem de anevoios examen A 
fost pentru prima dată în is
toria alpinismului nostru cînd 
10 echipe au parcurs două tra
see. de maximă dificultate. în 
condiții de iarnă. Din rîndul 
acestora s-au detașat Armata 
Brașov (cap de coardă Dionisie 
Daro), Torpedo Zărnești (Ion 
Scînteîe) și Electro Sf. Gheor- 
ghe I (Aurel Cozanu), cu ade
vărate recorduri de escaladare, 
în jurul a 3'h ore un traseu 
Dar și ofelelalte șapte echipe 
merită a fi menționate cniar 
dacă unul sau altul dintre 
„drumuri" a fost străbătut în 
aproape șase ore, barem însă, 
admis de regulament: Electro 
Sf. Gheorghe II (Nicolae Oltca- 
nu). Electrometal Cluj-Napoca 
(Ion Rațiu), Sănătatea Deva 
(Gheorghe Vizitiu), Eiectromu- 
reș Tg. Mureș (loan Botez), 
Grivița Roșie București (Liviu 
Balea), Voința Cluj-Napoca 
(Ion Kerekeș).

„A fost una dintre cele mai 
reușite ediții de campionat din 
ultimii ani — a ținut să preci
zeze Matei Schen, secretarul 
Comisiei 'centrale tehnice a 
F.R. Turism-AIpinism. prezent 
la concurs. Poate și datorită 
condițiilor deosebite asigurate 
participanțîlor de Nicolae Că
lin, președintele comisiei de 
organizare a întrecerii, de Teo
dor Tompea, șeful cazării de 
la Oficiul de turism Lacul Ro
șu. Sperăm ca și la cabana 
Bilea Lac, locul viitoarei în- 
tilniri a echipelor de fete și de 
tineret, în perioada 21—31 mar
tie, să ne bucurăm de aceleași 
bune condiții".

loan NOVAC

pind de vineri

IȚELOR DE IUPTE GRECO ROMANE

I ROMÂNIA-BULGARIA 2-0 (10)
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Pe cochetul stadion Autobu
zul din Capitală și beneficiind 
de o organizare foarte bună 
s-a desfășurat ieri prima par
tidă amicală dintre selecționa
tele U.E.F.A. ’88 ale României 
și Bulgariei (vineri la Ruse va 
avea loc intîlnirea revanșă). 
Conform anticipărilor, meciul 
a constituit un util test de ve
rificare pentru tinerii tricolori 
pregătiți de antrenorii Nicolae 
Pantea și Vasile Kraila, replica 
juniorilor bulgari fiind destul 
de dîrză, solicitantă Pe toată 
durata întîlnirii. oaspeții evi- 
dențiindu-se în planul angaja
mentului în joc. Echipa noas
tră a obținut o meritată victo
rie cu 2—0 (1—0), un frumos 
succes de palmares. însă tre
buie spus că pe ansamblu evo
luția jucătorilor români nu a 
satisfăcut pe deplin. în unele 
momente ea a acționat confuz, 
fără orizont, fazele de real pe
ricol pentru 
conturîndu -se 
cumstanță ar 
dițiile vitrege 
și frig pătrunzător. De altfel, 
abia după prima jumătate de 
oră se poate spune că echipa 
noastră s-a „încălzit" și a reu
șit să construiască acțiuni mai 
viguroase. Jucătorii bulgari au 
manevrat mult mai simplu în 
atac, ei avînd si două bune si
tuații. în min. 10 prin Tranda- 
filov și în min. 19 prin Slavcev. 
O ocazie favorabilă și pentru 
Aprodu, în min. 35. cînd el a 
reluat cu capul pe lingă bară, 
în min. 39, o acțiune incisivă 
a lui Voica este respinsă dc

buturile adverse 
anevoios. O cir- 
constitui-o con- 
de ieri, cu vint

defensiva bulgară in corner 
După executarea Iui. același 
Voica trimite spre poartă, Pet- 
kov respinge pînă la SELIME- 
SI. care reușește să împingă 
mingea în plasă din apropiere: 
1—0.

La 
este 
după . . ____  .
pediate de Moldovan (min. 53 
și 56). echipa României iși va 
mări avantajul in min. 59 prin 
RĂDUCIOIU. care a fructifi
cat centrarea lui Moldovan, 
după o combinație cu Minea. 
Jucătorii noștri forțează pro
porțiile scorului, însă lipsa de 
atenție în fazele de finalizare 
le barează drumul spre un re
zultat mult mai net. Au ratat 
și Hanganu (min. 70), și Ște- 
fănică (min. 74). dar mai ales 
Moldovan (min. 81). Au trecut 
pe lîngă gol și oaspeții, In min. 
82 prin Trandafilov și în min. 
89 prin Ganev.

Arbitrul bucureștean Dan Pe
trescu a condus foarte bine ur
mătoarele formații:

ROMANIA: Arcanu — Apro
du (min. 83 Dumitru). STAN. 
BUCUR. Voica — MOLDOVAN 
Minea. ȘTEFANICA, SELI- 
MESI (min. 85 M. Popescu) — 
RĂDUCIOIU (min. 75 Danciu), 
Hanganu.

BULGARIA: TRIFONOV — 
Mecev, PETKOV, Penev, Rusev 
— Nikolov. Tvetanov, TRAN
DAFILOV, Ganev — Jevizov 
(min. 51 Vanov). SLAVCEV.

reluare, ofensiva noastră 
mult mai accentuată si 
două suturi puternice ex-

Adrian VASILESCU
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Faza premergătoare înscrierii primului gol: Voica (nr. 4) trimite 
cu capul mingea spre poartă Foto: Eduard ENEA

Meci restant din „16“-imile Cupei României

I CARPAȚI AGNITA - SPORTUL STUDENȚESC 0-1 (0-1)
I

„Prolog*4 la etapa a 19-a a Diviziei A

INTR-UN SINGUR SENS
Meciul dintre Steaua și Oțe

lul Galati, tinînd de etap» a 
19-a a Diviziei A. dar devan
sat pentru a permite echipei 
campioane să pregătească in 
liniște returul cu Glasgow Ran
gers, s-a Încheiat cu victoria 
clară și meritată a Steiei. Deși 
lipsită de cițiva titulari (Ro- 
tariu. Lăcătuș și Hagi acciden
tați, Bumbescu rezervă, el nea- 
vînd drept de joc la Glasgow), 
formația militară a dominat în- 
tîlnirea cu Oțelul la toate ca
pitolele. In majoritatea zdrobi
toare a timpului partida avînd 
un singur sens, către poarta lui 
Călugăru. Fără să facă un joc 
de excepție (menajîndu-se pen
tru miercurea viitoare), elevii 
lui Iordănescu și Troi șî-au 
presat fără întrerupere adver
sarii. iar înlocuitorii titularilor 
absenți s-au încadrat bine în 
mecanismul echipei. Gică Po
pescu. I. Cojocaru și I. Stan, 
deși la debutul oficial sub cu
lorile Stelei în campionat, lă- 
sînd o frumoasă impresie

Ca urmare a unei presiuni 
cvasipermanente, s -au marca* 
și golurile. în min. 12, P.ȚUR- 

CA a transformat impecabil 
un penalty acordat la o deze
chilibrare a Iul Belodedici (de 
către Agiu) în careu, golgete- 
rul primei noastre divizii în
scriind astfel cel dintîi gol al 
său dintr-o lovitură de la 11 
metri în actualul campionat. 
MAJARU a ridicat, în min. 30. 
scorul Ia 2—0, o pasă venită 
de Ia adversar anulindu-i po
ziția de ofsaid. în sfîrșit, abia 
intrat. I. COJOCARU a stabilit

CLASAMENTUL „LA ZI*
1. STEAUA 18 16 2 0 69-10 342. Dinamo 18 15 2 1 41-12 323. Victoria 18 11 1 6 31-20 23
4. Oțelul 19 10 2 7 28-23 225. Flacăra 17 8 4 5 20-18 206. Corvin ul 17 8 2 7 32-27 18
7. Univ. Craiova 18 7 4 7 26-29 188. F. C. Olt 18 8 2 8 25-34 189. F.C.M. Brașov 18 6 5 7 29-21 1710. „Poli4* Tim. 18 6 4 8 21-24 1611. F. C. Argeș 18 6 4 8 19-24 1612. A.S.A. 18 7 1 10 30-36 1513. Sportul Stud. 18 5 4 9 20-28 1414. „U** Cj-Nap. 18 4 5 9 18-29 1315. S.C. Bacău 17 3 6 8 15-32 1216. C.S.M. Sv. 18 4 4 10 17-37 1217. Rapid 18 3 5 10 13-30 1118. Petrolul 18 3 5 10 12-32 11

I STEAUAI OȚELUL

Stadion Steaua ; teren bun ; 
timp friguros, vint ; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi : 26—4 (pe 
poartă : 12—1). Cornere : 10—5. 
Au marcat : PITURCA (min. 12 
din 11 m). MAJARU (min. 30) 
I. COJOCARU (min. 68).

STEAUA : Liliac 7 
7. lovan 7 
rea nu 
(mim 
(min. 
pescu

OTELUL t 
raH 6 Anghelinei 6. Agiu 6, 
Popetcu 6 — M. Stan 6, Burcea 
7, Hanghluc 6 (min. 65 C. Stan). 
Ralea 6 (min. 65 Nicoară) — An
tohi 6 O. Popescu 6.

A arbitrat satisfăcător C. 
Gheorghe (Suceava) ; la linie: 
M. Axentc (Arad) șl M. Florea 
(Craiova).

Cartonașe galbene : ANGHELI- 
NEI, AGIU

La speranțe : 3—1 (1—0)

7 — 
7« L 
58 I.
8 —

Cireașă
Belodedici 8. Ungu-

Stoica 8, Bălan 1 
8

po-
T.
Stan). Majaru 

Cojocaru 8), Gh. 
Pițurcă 7, Balint 7.
Călugăru 6 Bo- 

G

rezultatul final, in încercarea 
sa disperată _  .. _
Anghelinei nereușitul 
decît să prelungească 
in plasă (min. 68). In rest, o- 
cazii peste ocazii la poarta lui 
Călugăru (numai Balint a iro
sit 4—5. cea mai mare fiind 
consemnată în min. 23), dar și. 
spre sfîrșitul meciului, la cea 

a lui Liliac. Antohi trecînd de 
puțin. în minutele 88 și 89. pe 
lingă golul ,dc onoare al oas
peților.

întîlnind un adversar evident 
mai valoros, cu o adevărată 
„morișcă" la centrul terenului 
(stăptait de T. Stoica și Gh. 
Popescu). Oțelul păstrează me
ritul de a fi jucat deschis, fără 
complexe, sportiv. N-a fost nici 
o clipă k.o., dar nici n-a lăsat 
nici un dubiu asupra soartei 
partidei, urmărind parcă 
să-și vîndă pielea cit 
scump. Atacul oaspeților 
singur șut pe poartă și ____
abia în minutul 80!) nici n-a 
contat, cele 2—3 incursiuni ale 
lui mai primejdioase pentru 
Liliac petreeîndu-se la 0—3, 

eînd Steaua sigură pe o izbîndă 
fără dubii, era de-acum cu 
gîndul la... Glasgow.

Ovidiu IOANIȚOAIA

de a evita golul, 
altceva 
mingea

doar 
mai 
(un 

acela

Priviri spre eșalonul secund

INTER VASLUI URMĂREȘTE

le mdi- 
-romane 
t an se 
sme de- 
nd un 

poten- 
îabi’ilor 
de pre
pari i la 

(11—13 
eompe- 

va dis-

pută la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni.

începînd de vineri diminea
ța. cei mai buni luptători ai tă
rii, calificați în urma fazei de 
zonă sau component! ai lotului 
național, se vor reuni în Sala 
Sporturilor din Brașov pentru 
desemnarea campionilor 
Se așteaptă prezența a 
200 de participanți.

tării, 
peste

I

CELENTE PENTRU PRACTICAREA
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existent la Sinaia. Predeal, Bușteni, 
u. Vatra Dornei, Păltiniș, Semenic, 
asigură pentru toată luna martie posl- 
schiului si sănius ilui.

I
I

I
I

iează mijloace mecanice de 
hi, centre pentru închirierea 
1.

transport 
materia-

I I
I

se obțin de la toate oficiile
r.H.R. București sau direct de la dis- 
ile' stațiunilor respective.

iudetene I I
I I

AGNITA, 9 (prin telefon).
Partida restantă din Cupa 
României dintre Carpați Agni
ta (din campionatul județului 
Sibiu — locul 1) și Sportul 
Studențesc a constituit „un 
mare eveniment" pentru local
nici, așa cum se scria și în a- 
fișeie din micul oraș transil
van (18 000 de locuitori). For
mația din Agnita — care a 
trecut de cinci adversari pînă 
în această fază a competiției 
(golaveraj: 10—4). intre care și 
divizionarele B Gaz Metan 
Mediaș și Jiul Petroșani — a 
început partida cu emoție, fi
rește. în fața internaționalilor 
echipei bucureștene. „Alb-ne- 
gr:i“ au țesut de la început 
meticulos, mizînd pe experien
ța lor. dar. foarte repede, și 
localnicii au răspuns printr-un 
joc legat, în viteză. într-o evo
luție frumoasă de ambele părți, 
două au fost momentele mai 
importante ale primei reprize. 
In min. 8, la un atac al stu
denților, ȚÎRLEA a reușit, dln- 
tr-o aglomerare, să trimită 
mingea în plasă de la numai 
8 m: 0—1. în min. 15. arbitrul 
a acordat 11 m în favoarea 
gazdelor, la un fault in careu 
asupra lui Oliu. Prilej de ega- 
lare. pe care însă — spre in
satisfacția celor circa 2000 de 
spectatori — Pavel l-a ratat. 
El a tras puternic penaltyul.

dar Voicilă a apărat, intuind 
direcția loviturii. Cu scorul 
stabilit în min. 8 s-a încheiat 
repriza, ca de altfel și întrea
ga partidă.

După pauză. Sportul Studen
țesc a combinat mult, a atacat 
in majoritatea timpului, fără 
însă a mai putea să înscrie, 
deși ta minutele 67. 60 și 73 
S. Răducanu, T>rlea și Pologea 
au beneficiat de mari ocazii de 
gol. Un merit revine, totuși, și 
gazdelor, care au jucat la fel 
de frumos ca și in prima parte 
a întîlnirii. în min. 80. ei au 
avut chiar o mare ocazie de a 
egala, prin Ciceu, dar Voicilă 
s-a opus din nou excelent. Car
pați Agnita părăsește cu frun
tea sus competiția.

Arbitrul D. Buciuman 
m ușoara) a condus bine forma
țiile:

CARP ATI: Zombati — Ko
vacs (min. 58 Schappes), PA
VEL. Olteanu, POPESCU — 
Zedler, CICEU, Bălăceanu — 
OLIU. Banu (min. 46 Siia), Iri- 
mie.

SPORTUL STUDENȚESC: 
VOICILĂ — Ciucă, C. PANA. 
Iorgulescu. Munteanu II — Po
logea (min. 84 Achim), TI- 
CLEANU. Răduță — ȚÎRLEA. 
CORAȘ. S. Răducanu (min. 67 
Ivașcu).

Modesta FERRARINI

m-

;e la 
inara ADMINISTRATA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

IK

: 22 16 
a II-a:

extragerea a Vl-a : 13 10 7 40 45 
26; extragerea • VII-a: 25 13 
14 5 39 26; extragerea a VIII-a:

4
41 6 32 
IX-a: 15

4 15; extragerea a 
11 33 9 17.

CREȘTEREA CALITĂȚII JOCULUI
Inter Vaslui, ca echipă nou 

promovată în eșalonul secund, 
deși _a avut un bun debut, 
tiștigînd în fața unei preten- 

eeriei I — 
Brăila. a 

traversat apoi o perioadă grea, 
ca urmare a trei eșecuri con
secutive (dintre care unul pe 
propriul teren). înspre fina
lul turului. Inter a evoluat la 
un nivel bun, reducînd astfel 
la 
Și 
în 
14
• 
fectuat unele modificări 
consiliul
ședințe de onoare a fost ales 
inginerul Constantin Roiu, iar 
conduoerea tehnică a echipei 
a fost încredințată antrenoru
lui Aurel Savanoea • Antre
namentele au fost reluate la 
14 ianuarie, la Vaslui, unde 
s-a pus accentul pe readap
tarea organismului la efort, 
apoi s-au continuat la Slănic 
Moldova, ta perioada 17 
nuarie — 2 februarie. în 
gram au fost Incluse mai 
te meciuri de verificare.

dente la șefia 
F.C.M. Progresul

— 1 deficitul de la .adevăr" 
cu cele 15 puncte cîștigate 
toamnă s-a clasat pe locul 
în clasamentul seriei I 
în vacanta de iarnă «-au e- 

ta 
asociației, ca pre-

la- 
pro- 

mul- 
cu

rea a 
ragerea 
8 ; ex- 
32 9 1;

FAZA
X-a: 20

a
13

III-a: Extragerea a
24 31 44 28.

Fond
2.700.659

total de eîstieurl : 
lei.

• Așa cum s-a mai anunțat, 
tncepind de mîlne se reia seria 
tragerilor obișnuite LOTO, ast
fel că particlpanțil tșl vor pu
tea Încerca din nou șansele la 
acțiunile obișnuite care au loc 
săptămlnă de săptămtnă. Așadar, 
astăzi, joi. 10 martie, este ul
tima ZI pentru a vă procura bi
lete cu numerele favorite la tra
gerea LOTO de mîine.

• Nu uitați că duminică, 13 
martie, vi se rezervă Încă o nouă 
șl plăcută surpriză, ta contex
tul tragerilor cu caracter aparte, 
o dată cu organizarea unei deose
bit de atractive TRAGERI EX
CEPȚIONALE LOTO care atri
buie ctștiguri ta bani, autotu
risme și excursii ta R.n. Ger
mană. Jucați-vă din timp nu-

merele favorite, pentru a evita 
aglomerația inerentă care «e 
creează la agențiile Loto-Prone- 
sport In ultimele zHe ale săp- 
tăminil !

AUTOTURISME

echipele : Minerul Comănești,
—sUJ_l Mangalia, Petrolul 

O- 
Pe-

Metalul Mangalia, 
Moinești. Aripile Bacău, 
țelul Galați (tur-retur). . _ 

ianca. Unirea Focșani, 
Suceava, Steaua 

canica Huși și Victoria

trolul 
C.S.M. Me- 

Te-
cuci • în perioada de tran
sferări. _ _____ ___ a___
Cîrîe pentru Unirea Slobozia. 
Ca noutăți : Mihuț II, mijlo
caș, a venit de la Politehnicr 
Iași, Mindru, fundaș de la 
Aripile Bacău, Ciobanu, fun
daș centra], de la Dunărea 
C.S.U. Galați, Florin Sandu, 
înaintaș a revenit după sa
tisfacerea stagiului r. ilitar. și 
Tocariuc. mijlocaș, de la Mol- 
dosin Vaslui. Lotul mai cu
prinde pe următorii jucători : 
Anton, Dobre — portari, Cio- 

Neculai, Zalupca. A- 
drian Dumitru — fundași. Ți- 
bulcă. lonescu, Moise, Baci a, 
Lupu — mijlocași. Pachițeanu, 
Stoica Cioncu, Chirilă, Pe- 
trea — înaintași • „Știm că 
ne așteaptă un retur greu, 
ne-a spus Nicolae Calmuschi. 
președintele secției de fotbal. 
Obiectivul nostru este de a 
rămine ta Divizia B și de a- 
eeea toți jucătorii s-au pre
gătit cu multă conștiinciozita
te. La antrenamente s-a lu
crat intens pentru îmbunătă
țirea jocului, atît in faza 
înaintare, cit și in aceea 
apărare. Vrem ca echipa 
practice un joc de calitate, 
re să satisfacă pe toți supor
terii noștri. De altfel, sini 
create premisele realizării o- 
biectivelor propuse : lotul de 
Jucători este mult întinerit 
față de toamnă, media de 
virstă scăzind la 22 ani si 6 
luni".

a primit dezlegare

chină.

de 
de 
să 

ca-

PompHiu VINTILA



Vili Podaru, unul dintre cei mai buni alpini români ai momen~ 
tului, va reuși tă urce pe podium la Balcaniadă ?

BALCANIADA DE SCHI

4CHAIITAIEA ȘAIIISlA

(Urmare din pag 1)

ani la rind, a fost liderul spe
cialiștilor din această zonă a 
bătrînului continent, el impu- 
nîndu-se cu autoritate în pro
bele de slalom special si sla
lom uriaș între anii 1968 si 
1975. La cea de a X-a ediție, 
din anul 1978, la Mont Pillion 
(Grecia) au fost lansați Bojan 
Krizaj și Boris Strei, iar un 
an mai tîrziu la disputele de 
la Vitoșa (Bulgaria) a apărut 
la rampă Petar Popanghelov, 
cu totii schiori care au domi
nat apoi disputele balcanice.

Dar nu doar „alpinii" au fost 
cei care au obținut rezultate

TURNEUL DE HANDBAL (f) DIN R.D. GERMANĂ
BERLIN (Agerpres). Me

ciurile disputate în prima zi a 
turneului internațional feminin 
de handbal de ia Neubranden
burg (R.D. Germană) s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te: Norvegia — R-P. Chineză 
30—20 (14—8); R.D. Germană — 
Bulgaria 24—22 (12—12); Unga
ria — R.D. Germană (B) 25—12

Atletism • Mexicanul Mar
tin Mondragon a terminat în
vingător în concursul internațio
nal de maraton de la Los Ange
les, fiind înregistrat cu timpul 
de 2h 10:19. Pe locui doi, la 21 
secunde de cîștigător, a sosit 
coechipierul său Jesus Herrera. 
In cursa feminină, pe primul Icc 
s-a situat Blanca Jaime (Me
xic) 2hS6:lo. * Prima ediție a 
concursului de maraton de la 
Casablanca a fost cîștlgată da 
atletul cehoslovac Peter Claems, 
cronometrat cu timpul de 
2hl6:32.3. L-au urmat scoțianul 
Fraiser și brazilianul Da Silva. 
• Cursa de super maraton, de 
patru zile, desfășurată în deșer
tul Sahara, a revenit atletului 
elvețian Daniel Oppliger. care a 
acoperit 160 lan în 10h07:ll,

BIATLON * Proba de ștafetă 
3X5 km din cadrul Campiona
telor Mondiale feminine, des
fășurate la Chamonix (Franța), 
a revenit echipei U.R.S.S. —

Daniela Taga si Cristina An
ton (R), Loredana Polocoșeri 
si Niculina Cucereanu (S), Ar
bitri : E. Ududec — D. Do- 
brescu (L. MANDLER coresp.).

FARUL CONSTANȚA — 
OLTCIT CRAIOVA 3—0 (9, 12. 
12). în ciuda scorului net fa
vorabil gazdelor, meclil a fost 
foarte disnutat. oaspetele lun- 
tînd mult si încercînd să cts- 
tige măcar un set. Constăn- 
tencele în revenire de formă, 
s-au impus printr-un joc va
riat la fileu, fortînd eficient 
în finalurile de set. Mai bune : 
Maria Enache, Marinela Neac- 
șu. Elena Bălan (F). Mirela 
Neculițâ și Roxana Oprea (O). 
Arbitri : Gh. Vișan — N. Con. 
stanti nescu. (C. POPA coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
— FLACĂRA ROSIE BUCU
REȘTI 3—2 (—12 7 —12. 13.
16). Partidă de rar dramatism 
încheiată după două ore si 8 
minute de ioc cu victoria 
echipei care a rezistat mai 
bine tensiunii din final. Cu ex
cepția setului secund toate 
celelalte au stat sub semnul 
echilibrului pronunțat. Arbitrii 
Gh. Ferariu si M. Vlădescu ni 
condus echinele : C.S.M. Li
bertatea — Mirela Nistor Re
bate Markus (Carmen Nicolae. 
Gcdrgeta Rus) Ottilia Szent- 
kovics Anca Mocanu Ano» Nis- 
tor (Maria Popoviciu) Liliana 

bune la Balcaniade, cl și aler
gătorii pe schiuri. Se pot mîn- 
dri cu titlurile cucerite de Ni- 
colae Dudu în cursa de 13 km 
în 1974 (Grecia) șl Elena Belt, 
la 5 km. în Bansko (Bulgaria) 
în 1986.

Ce va fi la această ediție a 
XVII-a este greu de prevăzut 
Un lucru este clar. Federațiile 
de schi din țările participante 

— Bulgaria. Grecia. Iugoslavia, 
Turcia și România — au anun
țat că în loturile prezente la 
Predeal se vor afla cel mai 
buni schiori din țările respec
tive la această oră. Ceea ce în
seamnă 6 premisă a unor dis
pute de cel mal bun nivel.

(12—5); Suedia — Austria
20—19 (9—10).

în ziua a doua a competiției 
selecționata de juniori a URSS 
a întrecut cu scorul de 20—18 
(10—9) echipa Suediei, iar re
prezentativa R.D, Germane a 
dispus cu 21—17 (12—10) de. 
formația Olandei. Alte rezulta-

• PE SCURT •
57:17,1 urmată de formațiile 
Norvegiei — 57:56 și Suediei — 
53:11,1.

BOX 0 Australianul Jeff Fe- 
nech este noul campion mon
dial la categoria pană (versiu
nea C.M.B.). în urma victoriei 
obținute prin k.o., în repriza a 
16-a, asupra lui Victor Caii cai as 
(Ponto Rico). Meciul s-a disputat 
la Sydney, în fața a 10 000 spec
tatori.

CICLISM • Francezul Thierry 
Arquey â terminat învingător în 
curea Internațională de ia Her
nan! (Spania), după ce a par
curs 120 km în 2h 51:38. Pe lo
curile următoare, în același 
timip. s-au clasat compatriotul 
său Philippe Supersac și spanio
lul Fermin Tru-ebe

hochei pe GHEATĂ • Cam
pionatul unional a fost reluat 
cu meciul dintre formațiile Ari-

DIV1ZIA A
(Urmare din pag. 1)

DE VOLEI
Șerban ; Flacăra Roșie — 
rica Bîrsăsteanu. Corina 
teanu Viorica Mazllescu 
coleta Stanciu (Georgeta

Vio. 
Ol- 
Ni- 
Po-

nescu Mihaela Butuc) Corne
lia Colda Niculina Bujor. (I. 
IONESCU, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA - 
PENICILINA IAȘI 1—3 (—4,
12. —12 —9). Victorie meritată 
a oasoetetor mai bune la toa
te capitolele. Vîlcencele au nre- 
zentât mari carențe la servi
ciu si oreilare. S-au. rem»’-"»* 
Aurelia Preda si Tatiana Pona 
de la învingătoare. Arbitri : 
Gh. Simulescu si A. Dinicu 
(S. GEORNOIU coresp).

MASCULIN
VIITORUL DINAMO BACĂU 

— ELCOND DINAMO ZALĂU 
3—0 (10. 9. 10). Derbyul etapei 
a corespuns pe denlin ast°o*ă- 
rilor oferind un joc de bună” 
calitate cu faze spectaculos se. 
învingătorii au aliniat forma
ția : Pralea. A. Ion. Icnită. 
Dumitru. Cretu. Drăghici (Da- 
mlescu Grigoras). De la în
vinși cei. mai buni : Tulovan 
si Ștreang. Arbitri : D Do- 
brescu si E. Ud jdec. (Fl. FI- 
LIOREANU. coresn.).

UNIVERSITATEA C F R. 
CRAIOVA — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—0 (8. 9 14). Echi
librul disputei a du-at do->r 
nînă la jumătatea flec8-ula 
din primele două seturi. în al 
treilea o răsturnare soectacu-

MADRID — Turneul interna
țional de șah de la Llnareș s-a 
încheiat cu victoria marelui 
maestru olandez Jan Tim arm, 
cu 8,5 p din 11 posibile, urmat 
de Beliavskl (U.R.S.S.) 7 p, lu- 
supov (U.R.S.S.) 6,5 p, Liuboje- 
vicl (Iugoslavia), Chandler ' (An
glia) 6 p etc.

★La ST. JOHN (Canada) a avut 
loc al doilea turneu „open“ din 
cadrul suitei de competiții șa- 
histe organizate cu ocazia me
ciurilor candldaților la titlul 
mondial. Cițiva dintre aceștia au 
fost prezenți la acest ultim con
curs. în care primul loc a re
venit lui ¥. Seirawan (S.U.A.), 
cu 7 punote din 9 posibile, ur
mat de S. Lputian (U.R.S.S.) șl 
B. Damlianovlci (Iugoslavia) 
6,3 p. In grupul celor cu 6 p 
s-au mal numărat marii maeștri 
sovietici M. Tal, R. Vaganian, 
A. lusupov, J. Ehlvest. Repre
zentantul țării noastre, maestrul 
internațional Ovidlu Foișor, a 
totalizat 3,5 p. '

CICLIȘTI ROMANI LA 
TURUL NIEDERSACHSEN

Cea de-a 12-a ediție a cursei 
dcldste internaționale „Turui 
Niedersachsen" se va desfășura 
între 3 și 13 aprilie, pe un tra
seu de 1560 km, în zece etape, 
ou plecarea de la Hanovra și 
sosirea Ia Wolfsburg. Au fost 
invitate formații din Bulgaria, 
Polonia, R.D. Germană, Olanda, 
Romania, Danemarca, Tunisia și 
alte țări.

te: Norvegia — Bulgaria 26—25 
(15—13); R.D. Germană (B) — 
Austria 16—15 (8—6).

• SCORURI STRÎNSE ÎN CAMPIONATUL IUGOSLA
VIEI • CUPA ITALIEI • REZULTATE

A FOST RELUAT șl campio
natul IUGOSLAVIEI, cu etapa a 
18-a. Scorurile au fost in gene
ral foarte 6trinse : Vardar — 

pile Sovietelor Moscova și S.K.A. 
Leningrad, meci cîștlgat de pri
ma echipă ou scorul de 4—2 
(2—1, 2—0, 0—1).

SĂRITURI IN APĂ • Proba 
feminină de platformă din ca
drul concursului internațional 
de Ia Rostock a revenit spor
tivei chineze Lin Haichan, cu
270.34 p, urmată de îulia Irak-
Ileva (U.R.S.S.) — 269,07 p și
Ute Wetzig (R. D. Germană) — 
267,93 p. tn proba similară mas
culină, pe primul loc s-a situat 
Georghl Șogovadze (U.R.S.S.) —
434.34 p, secundat de Stephen 
Haager (R.D. Germană) — 425,37 p.

SĂRITURI CU SCHIURILE • 
Concursul de sărituri cu sehlu- 
rile desfășurat pe trambulina de 
Ia Zakopane a fost cîștlgat de 
sportivul polonez Zbigniew Ka
linowski, ou un total de 228,6 p 
(sărituri de 119 m și 114 m).
L-au urmat coechipierul său Pe
ter Fijas — 218,5 p și concuren
tul cehoslovac M. Poliak 185,3 p.

loasă de scor realizată de gaz
de. de la 7—14. Evidențiați : 
N. Stoian. Schoberl si Iuhasz, 
respectiv I. Stoian si Zamfir. 
Arbitri : C. Oprea si D. Ne- 
groiu (M. VLĂDOIANU. co
resn.).

C.S.M.U. SUCEAVA— DINA
MO BUCUREȘTI 0—3 (—13,
—14. —6). Replică bună a lo
calnicilor tn fata liderilor. Su
cevenii au condus cu 13—6 în 
setul I si cu 14—10 în cel 
de-al doilea I Remarcări : Pop. 
Vrîncut. Căta-Chitiga de la 
bucuresteni. Mărginean si 
Mîndru de la gazde. Arbitri : 
Al. Ignat si C. Antonovici. (I. 
MÎNDRESCU, coresp.).

EXPLORĂRI MOTORUL 
C.S.Ș. 2 BAIA MARE — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 3—0 
(7. 2. 3). Joc scurt, de numai 46 
de minute dominat tn ambele 
linii de gazde si de... greșelile 
oaspeților. S-au remarcat băi- 
mărenii Roiban. Dumitru si 
Szeibel. Arbitri : V. Dusa si 
N. Dobre. (A. CRIȘAN. co
resn).

RELONUL SĂVINEȘTI — 
A.S A ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 3—1 (10 —7. 10. 7).
Gazdele au dominat mai ales 
în atac un joc în gene’-ai fru
mos. Cei mal buni : Vîtelaru. 
B’irus si Șorron. nesnecHv Sa- 
nislav si Măreăsan. Arbitri : 
V. Pavel si ’I. Leizeriuc.’ (N. 
MARCU. coresn.). ș

CSV. SĂNĂTATEA ORA
DEA — STEAUA BUBUREȘTI 
0—3 (—1, —10, —5).

La zi PRIMA EXPLICAȚIE
Reunind la start 4 echipe 

Uralocika Sverdlovsk, Dy
namo Berlin, Olimpia Teo
dora Ravenna Și T-S.K.A. 
Sofia, turneul final al Cupei 
Campionilor Europeni la vo
lei feminin s-a încheiat nu 
demult in Grecia, la Salonic, 
cu lzbînda formației italiene! 
Am folosit semnul exclamă
rii Intrucît marea favorită 
părea să fie. după toate cal
culele, Uraloclka. specialiștii 
incllnînd să creadă că Olim
pia nu va reuși, nici de a- 
ceastă dată, să întrerupă su
premația voleibalistelor so
vietice, urmînd ca ea să se 
mulțumescă, după .scena
riul” ultimelor 4 ediții, cm 
locul t. Numai că și acesta 
(postura de „eternă” fina
listă) a fost la un moment 
dat serios amenințat. In se
mifinale, Olympia și Dynamo 
au mers umăr la umăr plnâ 
in setul 5, cînd, însă, jucind 
excepțional, jucătoarele din 
Berlin s-au detașat la 14—8 I 
Numai că. prlntr-o concen
trare șl o ambiție incredibile 
(„magica impresa”, nota 
Giorgio Bottaro în „l’Undtă”), 
voleibalistele din Ravenna au 
răsturnat soarta unei partide 
„fără salvare”, anulind 9 me- 
cibolurl (!) și eîștigînd setul 
(16—14) și partida ! în con
dițiile în care itaiiencele a- 
bordaiu finala după o aseme
nea întîlnire-maraton. n-a 
mirat pe nimeni faptul că 
Uralooika și-a adjudecat sec, 
fără replică, primul set 
(15—7), părînd să se Îndrepte 
spre o victorie confortabilă. 
Dar elevele antrenorului Ser
gio Guerra (care împlinea în 
acele zile 16 ani de la pre
luarea echipei) au vrut și 
au putut să Be altfel ! Be-

Pristina 1—0, Velez Mostar — 
Dinamo Zagreb 0—0, Rad — Su- 
tieska 3—1, Zeleznicear — Osijek 
1—1, Steaua Roșie — Hajduk 
I—1, Cellk — Radnlckl 1—0, Voj- 
vodina — Partizan 1—0, Buduc- 
nost — Rijeka 1—0, Sarajevo — 
Sloboda 0—0. tn clasament con
duce Velez cu 24 p, urmată de 
Steaua Roșie și Vardar cu cite 
22 p.

PRIN TRAGERE Ia sorți au 
fost stabilite meciurile din se
mifinalele Cupei Italiei : Torino 
— Juventus și Internazionale — 
Sampdoria. Zilele de desfășurare 
nu au tost încă precizate. dar 
partidele tur-retur vor avea ioo 
în martie și aprilie. Să notăm 
că Torino șl Juventus se vor 
tntîlnd de trei ori : de două ori 
ta , Cupă, tar la 1 mai in cam
pionat !

DISPUTAT tn localitatea San 
Pedro. meciul internațional din
tre echipa uruguayană Nacionat 
și selecționata din Honduras s-a 
terminat la egalitate : 0—0.

FURTUNĂ LA PIREU...
Cum fotbalul grec ne Interesează în mod deosebit, în perspectiva 

preliminariilor pentru C.M. 1990, să zăbovim o clipă asupra lui, spu- 
nind că pare azi mai tulburat ca orlcînd! Ceea ce ziariștii eleni au 
denumit, comentând abundent, „furtuna dl-n Pireu" s-a legat și se 
leagă de „operația fără precedent întreprinsă de noul patron al lut! 
Olympiakog Pireu". Intr-adevăr, cumpărînd majoritatea acțiunilor 
lui „Oly". magnatul Koskotas a hotărît să pună capăt impasului prim 
care trece campioana en titre, făcînd schimbări radicale. în cîteva 
săptămîni, 16 jucători (intre care polonezul Kazimlerski șl suedezul 
Sandberg, dar șl reputații in terna țio-nali greci Kokolakis și Ko-stâkos!) 
au fost îndepărtați, locul lor fiind luat de alți .14, primenire .,în 
masă", fără precedent în istoria fotbalului elen! Nu s-au alăturat 
„cooiilor Pireulul" doar cîțiva dintre cel mai bine cotați fotbaliști 
autohtoni ai momentului, în frunte cu Baniotis (PAOK), Plitsis ('por
tarul Larissei, lidera campionatului)', Moustakldis (Arls), Tia.nopoulos 
(Panseraikos), Tsiantakis (Panionios) etc. cl și argentinianul Funes 
(de la River Plate) și uruguayanul Aguirre (de la Penarol), suima 
transferurilor (efectuate într-o lună) depășind, se zice, 7 milioane de 
dolari ! Deși abia numit, antrenorul olandez Thijs Libregts a fost 
găsit „necoresp'unzător" de Koskotas și demis după 56 de zile, fostul 
său secund, Pavlos Grigoriadis trecînd la cîrma echipei !

Fără șanse de a-și păstra titlul, sau măcar de a ocupa o poziție 
fruntașă în campionat, „Oly" și-a îndreptat atenția, logic, către Cupa 
Greciei, nădăjduind o reprezentare europeană prin intermediul el, 
drept pentru care, în „sferturi", a eliminat pe AEK Atena după un 1—1 
acasă și un surprinzător 3—1 în deplasare. Numai că, la cîteva zile 
după meciul retur, portarul Papadopoulos (AEK) a declarat în ziarul 
„Filatlos" că, pentru o „atenție" de 15 milioane de drahme, el șl 
alți 3 coechipieri (Vasllopoulos Hatzopoulos și Vasilakos) au înles
nit victoria lui Olymplakos ! Ceilalți au negat vreun amestec, Papa
dopoulos a fost suspendat sine die (cL fiind și portarul „naționalei"), 
iar federația din Atena a deschis o anchetă, u-rmind să se pronunțe 
asupra soartei partidei.

Ov. I.

NAPOLI ÎN
Cea mal mare surpriză în e- 

tapa a 21-a din campionatul 
Italiei a fost înregistrată dumi
nică la Neapole. Echipa 'ocală 
Napoli, după ce a fost elimina
tă recent din sferturile de fi
nală ale Cupei Italie! de către 
Torino (1—î în deplasare și 2—3 
pe teren propriu !). a suferit șl 
prima înf rin gore acasă, în cam
pionat î Echipa lui Maradona 
a fost întrecută fără drerot de 
apel de către A.S. Roma cu 2—1. 
după ce pînă în minutul 80 
oaspeții conduceau cu 2—0

aelli, Bernardi, Prati și Zam- 
beili au renăscut ca prin mi
nune și, eîștigînd minge după 
minge, s-au instalat la cîrma 
partidei, nelăsind adversarelor 
nici o șansă : 16—10, 16—9,
15—11 !

Dar nu pentru a descrie 
cele petrecute la Salonic am 
pus mina pe condei. Nici 
pentru a vă prezenta, cit de 
succint. evoluția formației 
din Ravenna, înființată (abia) 
ta 1965, le î ori campioană 
* țării șl Inepuizabil rezervor 
de talente (din „curtea” ei 
au plecat renumitele Bigla- 
rinl. Tavoiierl, Pași, Ar- 
telii). Altceva ne-a împins 
către hirtle, o anume tntim- 
plare consumată după obține
rea succesului, cînd întregul 
oraș Ravenna se pornise în în- 
tîmpinarea proaspetelor cam
pioane europene, organizln- 
du-le o primire „fierbinte”, 
tipie meridională. Spre sur
prinderea generală insă, 
Guerra l-a abordat pe prima
rul urbei tocmai cînd acesta 
se pregătea să dea citire cu- 
vînlului de salut! „V-am ruga, 
a spus antrenorul, să amînăm 
sărbătorirea cu cîteva ore. A- 
oum, avem tn program un 
scurt antrenamentl” I.

Sigur că lzbînda Olimpiei 
poate fl explicată în fel și 
chip. Prin sprijinul sponso
rilor (care au înlesnit. între 
altele, legitimarea a două 
Jucătoare americane). prin 
reclamă, prin atenția muni
cipalității ete. Dar prima ex
plicație rămîne cea furni
zată, chiar dacă indirect, de 
Sergio Guerra : timpul mun
cii este tot timpul I

Ovidiu IOANIȚOAIA

f ■ - ■ , ■ f'

TURNEUL desfășurat la Miami 
(Florida) a fost cîștlgat de e- 
chipa oolumblană Nacionai Me
dellin, care a invlns in finală 
eu 3—2 (1—1) selecționata S.U.A. 
tn partida pentru locurile 3—4, 
formația Colo Colo (Chile) a în
trecut cu 2—1 (2—0) echipa Mii- 
llonarios (Columbia).

BEIJING. 9 (Agerpres). tntr» 
1 și la iunie se va desfășura în 
R. P. Chineză un turneu inter
național feminin la oare au fost 
invitate 12 selecționate. Echi
pele participante vor evolua în 
cadrul a trei grupe preliminare, 
după cum urmează : R. P. Chi
neză. Olanda, Canada. Cote 
D’Ivoire (grupa A) : Thailanda, 
Norvegia, Australia, Brazilia 
(grupa B) șl Japonia, Suedia, 
Cehoslovacia, S.U.A. (grupa C). 
Meciurile se vor disputa tn ora
șele Guangzhou, Rushan, Jlang- 
men și Panyu.

DECLIN ?
(Giannini, mln 21 șl Oddi mln. 
70). Napoli a înscris golul de 
onoare, abia In min. 80. prin 
Careoa. La partidă au asistat 
77 000 de spectatori. Presa ita
liană comentează mult scăderea 
de formă a napolitanito-r si îșl 
pune întrebarea dacă în jele 9 
etape care au mai rămas. Milan 
ar putea recupera cele l puncte 
care o despart de actualul li
der. Duminică însă șl Milan a 
decepționat, pierzînd un P’nct 
prețios, acasă, cu Verona (0—0).

Așa că... vom vede» 1
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