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ÎN REPUBLICA LIBERIA
La Monrovia au avut Ioc, 

joi, convorbiri oficiale între 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liberia, 
Samuel Kanyon Doe.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Samuel Kanyon Doe au re
levat faptul că legăturile de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Liberia au cunoscut 
în ultimii ani o evoluție pozi
tivă, îndeosebi în urma intilni- 
rilor șl convorbirilor de la 
București, apreciind că există 
premise favorabile pentru ex
tinderea acestora în viitor, în 
primul rînd în domeniul eco
nomic.

In acest cadru, au fost exami
nate stadiul și perspectivele 
conlucrării româno-liberiene pe 
multiple planuri.

A fost reafirmată hotărîrea 
celor două țări de a-și intensi
fica relațiile economice, de a 
dezvolta o amplă colaborare 
pe baza unor acorduri și pro
grame de lungă durată, menite 
să asigure stabilitate, continui
tate, dinamism și o largă pers
pectivă extinderii schimburilor 
româno-liberiene reciproc avan
tajoase.

Cei doi șefi de stat au exami
nat o serie de proiecte pri
vind dezvoltarea industriei și 
agriculturii, a altor sectoare e- 
conomice liberiene, cu parti
ciparea unor întreprinderi 
românești, ajungind la conclu
zii comune pe baza cărora 
membrii celor două delegații 
urmează să perfecteze în cel 
mai scurt timp acorduri de 
cooperare corespunzătoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, de stimă și 
reciprocă.

înțelegere

★
Joi după-amiază, 

Nicolac Ceaușescu, 
le Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viccprim-ministru al gu
vernului român, le-a fost de
cernat, în cadrul unei cere
monii, titlul de doctor honoris 
causa al Universității Liberia.

Solemnitatea acordării pres
tigioaselor titluri distinșilor 
soli ai poporului nostru a pus 
pregnant în evidență strălu
cita apreciere de care se bucu
ră în lume opera teoretică, 
activitatea desfășurată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
consacrată înfloririi României 
socialiste, _ afirmării sale în lume, 
bunăstării și fericirii poporului 
român, nobilelor idealuri ale 
umanității, ale păcii, priete
niei, progresului și indepen
denței națiunilor.

Ceremonia decernării titluri
lor s-a desfășurat în Aula U- 
niversității, unde se aflau

tovarășului 
președinte-

președintele și vicepreședintele 
Republicii, alți membri ai 
conducerii liberiene, miniștri, 
întreg corpul profesoral, per
sonalități ale vieții științifice 
și culturale liberiene, numeroși 
studenți.

Solemnitatea a fost deschisă 
de președintele Universității, 
Stephen M. Yekeșon. eare a 
subliniat importanta deosebită1 
a evenimentului.

Se dă apoi citire hotăririi 
Senatului prin care se acordă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
titlul de doctor honoris causa 
a! Universității Liberia.

In aplauzele celor prezenți 
se petrece eșarfa academică 
peste toga purtată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
președintele Liberiei, din îm
puternicirea autorității acade
mice, inmînîndu-| apoi diplo
ma de doctor honoris causa al 
Universității Liberia.

In aceeași atmosferă solem
nă se dă citire hotăririi Se
natului privind acordarea ti
tlului de doctor honoris causa 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim Vice- 
prim-ministru al guvernului 
român, hotărire prin care se 
dă o înaltă prețuire marilor 
sale merite de strălucit om 
politic, de savant ce se I 
cură de un înalt prestigiu 
lume.

Aplauzele participanților 
ceremonie conferă o notă 
parte momentului in care 
petrece eșarfa academică pes
te toga purtată de tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Președintele Republicii Liberia 
înmînează apoi tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu deosebită stimă, 
diploma de doctor honoris 
causa al Universității Liberia.

Răspunzind invitației respec
tuoase a gazdelor, președintele 
Nicolae Ceaușescu rostește o 
euvîntare urmărită cu deose
bită atenție. Aplauzele repeta
te exprimă via satisfacție și 
prețuire cu eare sint primite 
ideile Șl conceptele cu privire 
la problemele cu care se 
confruntă omenirea. Ia necesi
tatea soluționării lor cu parti
ciparea și in interesul po
poarelor, al păcii, colaborării 
internaționale, edificării unei 
lumi in care să triumfe drep
tatea, aspirațiile de progres ale 
tuturor națiunilor.

In încheierea 
luat cuvintul 
Republicii Liberia, 
K any on Doe.

bu- 
în

la 
a- 
sc

ceremoniei a 
președintele 

Samuel

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șî tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus, joi, 
o coroană de flori Ia mormîn- 
tul lui William Tubman, crea
torul statului modern liberian, 
președinte al Liberiei în pe
rioada 1944—1971.

I

Vineri 11 martie 1988

avut 
de

La sfirșitul săptăminii, Campionatele Balcanice de schi

SPORTIVII NOȘTRI AȘTEAPTĂ 
ÎNCREZĂTORI STARTUL

Schiorii noștri se află în fa
ta ultimului examen al sezo
nului. După cum se știe, sîm- 
bătă si duminică, se va des
fășura în țara noastră cea de 
a XVH-a ediție a Balcaniadei 
de schi. La întreceri vor fi 
prezenți sportivi și sportive 
din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, Turcia și România. în de
legațiile oaspete au fost in
cluși schiori și schioare cu re- 
zultate remarcabile în

g internațională, 
g în vederea acestui

arena

_ _ eveni-
g: ment, sportivii români au ur- 

mat un program adecvat de 
g pregătire și avem convingerea 

că, în compania redutabililor 
lor adversari, vor înregistra 
performante notabile, care să 
mai atenueze nemulțumirile

generate de ultimele lor 
luțlL

Șchioapele alpine nu au 
pînă acum rezultate maj 
seamă în cadrul Balcaniadelor.
La ediția din acest an fetele 
noastre pot emite însă pretenții 
la locurile fruntașe. La ora ac
tuală există un grup de fete 
talentate, dornice de afirmare. 
Lidera lor. Mihaela Fera (încă 
Ia vîrsta Junioratului), după e- 
voluții neconcluden te la J.O. și 
la recentele jCampionate Națio
nale, poate arăta că cei ce cred 
în talentul el nu s-au înșelat. 
Claudia Postolache (dublă în
vingătoare ]■ „naționale"). Li-

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

PREMISELE MARII PERFORMANTE»
BUNA PREGĂTIRE

Comparațiile Intre momentul 
de vlrt al trecutului sezon In
door — debutul Campionatelor 
Mondiale de la Indianapolis, șl 
cei ai aotualulul sezon — a 19-a 
ediție a Campionatelor Eu
ropene de la Budapesta, au 
fost mereu prezente la „Sport- 
csarnok", nu numai pentru că 
atletismul este prin exoelență 
un sport al cifrelor comparate 
Oșl confruntate I), sau pentru 
că ia 1989 „mondialele" pe te
ren acoperit se vor disputa tot 
ta această sală. CI, mal ales, 
pentru că multe dintre rezulta
tele cu care s-au încheiat, slm- 
bătă șl duminică, cele 24 de 
probe aflate In concurs erau su
perioare celor înregistrate la 
prima ediție a „mondialelor", 

g Interesant de sub lini at prin a- 
g ceasta prismă m se pare, In 
g: primul rînd, faptul că ta timp 
g ce tn disputele masculine nici I ......

f

5

g

g

g

un campion de la Indianapolis 
’9l (evident, de pe bătrlnul 
continent) n-a dobîndlt acum 
titlul european ’83, ta cele femi
nine cinei atlete și-au reeditat 
succesul : Nelli ~ 
(Olanda) la 60 
linte (România) 
nella Oschkenat 
nă) la 60 mg, 
nova (Bulgaria) 
Heike Drechsler 
nă) la lungime, și tot de partea 
cifrelor înregistrate la Buda
pesta de învingătoarele probe
lor feminine se află superiorita
tea, acestea reușind de sase 
ori (60 m — 7,01, 400 m — 50.28, 
800 m — 2:01.19,- 3000 m — 8:44,50, 
60 mg — 7,77, lungime 7,30 m) 
rezultate mal bune decît la 
C.M., ta timp ce la bărbați s-au 
consemnat doar două asemenea

Cooman-Fiere 
m. Doina Me

la 1500 m, Cor- 
(R. D. Germa- 

Stefka Kostadl- 
la înălțime șl 
(H. D. Germa-

Pe agenda actualității: plenarele organizațiilor sportive

neamț MEDALIILE DE LA „MONDIALE" -
GARANȚIE PENTRU SUCCESE VIITOARE
După plenara C.J.E.F.S. 

Neamț, desfășurată cu un an 
în urmă, ne intitulam însem
nările astfel: „Sportul de ma
să la înălțimea Ceahlăului, cel 
de performanță la poalele a- 
cestuia". La recenta plenară, 
însă, am fost plăcut surprinși 
să consemnăm o însemnată 
modificare a uneia dintre „co
te". Sportul de masă a rămas 
și în 1987 — după cum se va 
vedea — tot „sus", în schimb 
— spre satisfacția unanimă — 
rezultatele obținute în arenele 
performanței au urcat vertigi
nos spre... crestele Ceahlăului.

Intr-adevăr, pentru prima 
dală reprezentanții acestui ju
deț au cucerit medalii de 
la Campionatele Mondiale : 
notoarea Valentina Vîrlan. 
două ori pe cea mai

aur 
ca
de 

. . __ înaltă
treaptă a podiumului de onoa
re iar colega sa Doina Ciuca-

nu s-a impus la J.M.U. Tot 
la cea mai mare competiție a a- 
nului, canotoarele de la Clu
bul Sportiv Ceahlăul (antre- 
noare Garoafa Cantemir) s-au 
clasat șl pe locurile 4 și 6. Un 
succes mai puțin așteptat l-a 
repurtat ciclistul Dănuț Cata- 
nă, de la Voința Piatra Neamț, 
care a cucerit două titluri de 
campion balcanic. De altfel, la 
întrecerile balcanice și alți 
sportivi ai acestui județ au ob
ținut succese notabile: gimnas
ta Irina Dodea (C.S.Ș. Piatra 
Neamț) a cucerit o medalie de 
argint și o alta de bronz, iar 
atletul Cornel Bontaș a intrat 
și el în posesia unei medalii 
de bronz. La Concursurile Prie
tenia reprezentanții județului 
Neamț au urcat în număr ma
re pe podium, cei mai multi 
fiind de la secțiile d» lupte și 
atletism.

Firește, panoplia sportivă a 
acestui județ a fost comple
tată și cu trofee obținute la 
numeroase alte competiții in
ternaționale șl. nu în ultimul 
rînd. cu cele de la Campiona
tele Naționale, succese obținu
te îndeosebi la atletism, gim
nastică, volei, handbal ș.a. 
Acum în județul Neamț sint 
formații care activează în e- 
șaloanele de elită: Relonul Să- 
vinești, în Divizia A la hand
bal și volei. Metalul Roman, la 
popice. Ceahlăul Piatra Neamț, 
în „B“ la fotbal, si multe alte 
echipe, tot de fotbal. în „C“.

Cert este că activitatea de 
performantă se află în plină 
ascensiune, rod al preocupări-

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag 2-3)

SI CONFRUNTAREA V
rezultate (200 m — 20,*3 șl 3 000 
m — 7:95,29).

Șl din această trecere ta re
vistă reiese dar locul pe care-1 
ocupă ta topul mondial reputata 
noastră atletă Doina Mellnte, 
singura sem-lfondlstă lntr-un 
pluton ai reprezentantelor pro
belor tehnice șl ajunsă deja la 
31 de ani. Pentru că una este să 
te menții ani buni ta acest top, 
ea sprinteră, o* de pildă Mar
ile» olsner-G3hr (R. D. Germa
nă, 2t de ani, acum, la Budapes
ta. medaliată pentru a noua oară) 
— ca să nu mal vorbim de cea
laltă vedetă a distanțelor scurte, 
olandeza Nelfl Cooman, campi
oană indoor, acum, la 24 ani,

Ion Lungociu poate fi unul din 
protagoniștii întrecerilor de fond 

Foto: Aurel D. NEAGU

ATLETICE
CU ELITA PROBEI
pentru a patra oară, dar oara 
nu se poate impune șl ta aer 
liber, la 100 m I — șl alta e să 
£14 mereu ta prlm-planul unor 
distanțe deosebit de solicitante, 
ca 800 șl 1500 m sau o milă. Șl 
venind vorba despre acest as
pect (definitoriu, de altfel, pen
tru școala feminină românească 
de semlfond și fond) să amin
tim eă, ta acest sezon preollmpte. 
Doina Mellnte (Știința C.F.R. 
Bacău, antrenor Dorin Mellnte)

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

la Încheierea Diviziei A de boschet lcminin

ÎNTRECEREA SENIOARELOR A FOST
DOMINATA DE

După o întreoere parcă mai 
echilibrată decît oricînd (la 
titlul de campioană a țării 
candidînd multă vreme patru 
echipe și doar in ultima par
te lupta redueîndu-se la

JUNIOARE
a suferit handicapul plecării • 
două Jucătoare de bază (Mag
dalena Jerebie și Suzana San
dor. care si-au încheiat stu
diile universitare) iar In ul
tima perioadă a competiției

Campioanele României — de la stingă la dreapta, rindui de sus 1 
Nicolae Martin (antrenor principal), Ildiko Manasses, Gabriela 
Kiss, Aurora Dragoș, Anca Șerbănoiu, Antoneia Boyte. Miorița Co- 
ciș, Maria Vigh, Horia Pop (antrenor secund) ; rîndul de jos : Vir
ginia Popa, Margareta Vereș, Tiinde Enyedi, Gabriela Mărgineanu, 
Delta Dragoste, Simona Morar, Carmen Constanașlu. Lipsesc : Paul* 
Misăllă și Roxana Ciugudeanu. Foto : Gheorghe IANCU — Sa tu Mare

două). locul 1 în ediția 1987— 
1988 a Diviziei A de 
feminin a fost cucerit

.chipa Universitatea 
Viitorul CluJ-Napoca 
nori : Nicolac Martin și Iloria 
Pop), pentru a noua oară de 
cînd se desfășoară campionatul 
național și pentru a șaptea 
oară tn ultimii opt ani. Deși

baschet 
de e- 
C.S.Ș. 

(antre-

Paula Misăilă Și Virginia Po
pa au fost indisponibile. re
prezentantele clubului sportiv 
studențesc din Cîuj-Napoca 
au obținut victoria pentru eă 
au fost adepte convinse ale

Dumitru STANCUIESCU

(Continuare tn pag. 2-3)



„MĂRȚIȘOR
In „Gazeta sporturilor" din 

30 septembrie 1924 se putea 
citi următoarea știre, privi
toare la prima Olimpiadă de 
șah experimentală, de la 
Paris : „In echipa Engliterei, 
intiiul caz cînd joacă o fe
meie — Edit Holomey.. 
Cu excepția corecturii nece- 

I sare tn numele totrepidei șa- 
hlsite, care era de faot Edith 

I Holloway, întregul text co
respunde realității. Curios, 
această autentică „premie
ră" a ieșit din statisticile cu
rente și marea revistă sovie
tică de specialitate „64 —
Sahmatnoe obozrenie" nota, 
n.u de mult, că prima pre
zență a unei jucătoare totr-o 
echipă masculină de șah da
tează din 1938 și aparține 
fostei campioane mondiale 
Vera Menchik.

Desigur, o rectificare în 
sensul amintit se impune, 
mal ales astăzi, cînd apari
țiile amazoanelor șahului în 
concursuri „mixte" nu mai 
sînt de domeniul extravagan
ței. Nona Gaprindașvili (pri
ma șahlstă care a obținut 
titlul de mare maestru inter
național. la masculin), Mala 
Ciburdanidze, Pia Cramling, 
Zsuzsa Polgar și jucătoarele 
fruntașe române, cum sînt 
Margareta Mureșan și Elisa- 
beta Polihroniade, joacă ade
sea alături de competitorii 
bărbați șl împotriva lor.

In mai puțin de jumătate 
de an. două meciuri între 
Selecționata mondială femi
nină și o echipă de cunoscuți 
mari maeștri s-au disputat la 
Biel șl Bruxelles. In primul, 
jucătoarele au fost dominate, 
plerzînd la scor, diar tn al 
doilea ele s-au ținut foarte 
bine : 16—16. Iată secvența 
finală a partidei Gaprindaș- 
vlli _ Dlugy. pornind din 
poziția -precedentei diagrame 
(alb - Rgl, De2, Tel, dl,

advers) l..,e:d5 (la 
urmează desigur 

cu cîștig de damă) 
(atac de mat...) 2<..g6 
și din nou dama nea-

Ce răspundem la 1... g5?

Radu VOIA

Nf4. Cf5, Pa’, b2, e5, 12, g2, 
b2 ; negru — RgS, Dd7, Ta8, 
f8, Nd5, e7, Pa6, b5, e6, 17, 
g7, h7), , foarte elocventă :
1. T:d5 ! (folosind slăbiciu
nile latente din sistemul de
fensiv 
l„.D:d5
2. C:e7+
2. Dg4 !
3, Ch6+ .
gră este pierdută, ca șl în
treg jocul. Un „Mărțișor" o- 
feri-t de marele maestru în
vins. De ce nu 1

începutul de an șa hist in
ternațional a fost dominat 
de meciurile candidaților la 
titlul mondial, desfășurate la 
St. John (Canada). Stop-ca- 
drul următor provine dintr-o 
confruntare oare a creat una 
diin surprizele competiției. 
Islandczul Johan Hjartarsson 
(cu albele) domină pe fostul 
vicecampion mondial Viktor 
Korcinoi 1

MAOATONUI SĂNĂTĂȚII"
SPORTIVĂ PI N HUI

ediție, 
organi- 

ziarul 
s-a bu- 
un fru- 

venit ama-

Ajuns la a VIII-a 
.Maratonul sănătății", 
zat de C.JE.F.S. și 
„Informația Harghitei", 
curat și în acest an de 
mos succes. Au 

tori ai mersului Pe schiuri căn 
județele Brasov Covasna. Ca- 
naș-Severin. Iași. Harghita. 
Prahova si m inicipiul Bucu
rești pentru a-si disputa întâie
tatea 
durii 
Ciuc.

Cei 
renti 
lor 12 km 
ne la trei puncte de control, 
cu speranța firească de a urca 
pe podium sau a termina cursa 
printre fruntași. Desigur. au 
învins reprezentanții generației 
tinere Melinda Csaszar (C.S.Ș 

— Voința Miercurea-Ciuc) Și 
Bela Antal (C.S.Ș. Gheorgheni), 
cărora le-a fost decernat tro
feul competiției dar toti cei 
înscriși pe lista de concurs au 
terminat acest veritabil mara
ton pe schiuri., fiecare trăind 
satisfacția unei zile cîștigată 
pentru sănătate si bună dispo
ziție. Printre cei care au trecut 
linia de sosire s-au numărat 
arhitectul loan Ghiordănescu 
din București (autorul emble
mei „Maratonului sănătății"), 
prezent la toate cele 8 ediții. 
Constantin Adumitresei din 
Iași, aflat Ia a 6-a ediție, sau 
Ion Ducaru din Brasov, venit 
pentru prima oară aici, care 
ne-a declarat că ..Important 
este să participi nu să câș
tigi". Veteranii de vîrstă au

pe liziera înălbită a Da
de la Băile Miercurea-

aproape 400 de concu- 
s-au aliniat la startul ce

de efort! cu treceri

A început primul turneu final la polo

SURPRIZĂ IN DERBYUL ZILEI: STEAUA A ÎNVINS PE DINAMO!
ORADEA, 10 (prin telefon). 

Sezonul de polo a început, 
ieri, cu meciurile etapei I a 
primului turneu final pentru 
locurile 1—6, care are loc la 
Oradea. tn jocul inaugural, 
RAPID BUCUREȘTI a învins 
pe VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
cu 6—5 (1—2, 1—1, 3—2, 1—0), 
după o dispută echilibrată, în 
care clujenii au pornit în for
ță, au condus cu 2—0, dar fe
roviarii au revenit treptat. Au 
marcat : Lupescu, Tschiltsche. 
Totolici, Ilie, D. Balanov, R. 
Tufan (R), Mujnai, Sabău,

Colceriu 2, Marc. Au condus 
V. Median — Gh. Chirculete. 

în partida următoare. CRIȘUL 
C.P.L. ORADEA a practicat un 

joc alert, căruia bucurestenii 
de la C.S.U. CONSTRUCȚII 
TMUCB i-au făcut față în pri
ma parte, gazdele impunîndu- 
se. apoi clar : 13—7 (2—2,
2—0. 3—2. 6—3). Autorii golu
rilor : Costrăș 5, Gordan 5, 
Bonca (debutant), Fejer, Făr- 
cuță, respectiv Popa, 
Geambașu, Mușat, 
Paolazzo, Ciobăniuc. 
trat V. Golan — V. Burdea.

Malecu,
Sta ciuc, 

Au arbi

Cea mai așteptată partidă 
s-a încheiat cu o surpriză : 
DINAMO — STEAUA 6—9 
(3—3, 0—1, 1—2, 2—3). A fost 
un meci foarte frumos, palpi
tant, din care nu au lipsit ra
tările — în special cele ale 
dinamoviștilor 
barelor, 
oportune 
Popescu 
Diaconu. 
mai bine 
și 2—1. Dar, după ce 
au egalat la 2, aceștia 
luat cu tot mal mult 

într-o desprindere 
în

în special cele
și datorită 

dar și intervențiilor 
ale portarilor 
(Steaua),

Campionii au
și au condus

Gh. 
respectiv 

început 
cu 1—0 
steliștii 

au evo- 
aplomb,

ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
RULMENTUL BRAȘOV — 

DOROBANȚUL PLOIEȘTI 24— 
14 (14—5). Meci restant 
etapa a XIV-a a Diviziei fe
minine A de handbal. Brașo- 
vencele au cîstieat destul de 
ușor, deși fără trei titulare : 
Tache. Beschi și Boriceanu.— 
accidentate. Au înscris : Marian 
7. Ion 6 (1 din 7 m). Partin
3 (1). Demeter 2. Iile 2. Știrbu 
2. Mureșan 1. Balea 1. respec
tiv Tudor 8 (3). Anton 2. Ma

din

rineac 1. Lupu 1. Petre 1. Scăr- 
lătescu 1.
Curelea și 
rești).

Carol

Au arbitrat î Th. 
I. Păunescu (Bucu-

GRUIA — coresp.
sala sporturilor din 

de la ora
• AZI, în 

Pitești se dispută, 
17,30. întîlnlrea restantă din e- 
tapa a XTV-a dintre diviziona
rele masculine Dacia Citești șl 
H.C Minaur Bala Mare. Arbitri: 
J. Mateescu — V. Dăncescu 
(București).

concretizat 
ce a ajuns Ia trei goluri 
repriza a treia. Dinamo a re
venit, a reușit egalarea (la 6) 
în min. 25,25, dar, așteptând 
prea mult de la Hagiu, s-a vă
zut depășită de o echipă tînă- 
ră și ambițioasă, care obține 
o prețioasă și meritată victo
rie. Au înscris : Niță 3. Nuțu 2, 
Chețan, Fruth, Angelescu, 
Balanov (S), Hagiu 2, E. 
nescu, Olaru 3. Arbitri : 
Timoc și B. Băjenaru.

Vineri au loc două reuniuni, 
de la orele 9 și 16.

Miron MOGA

L. 
To-

R.

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

lor responsabile, a muncii te
meinice prestate de toți cei an
grenați în această activitate. 
8.130 de sportivi legitimați, 
dintre care 33 fac parte din lo
turile reprezentative; 45.000 de 
tineri se află în curs de selec
ție la 16 ramuri sportive; 22 
săli de antrenament pentru 
sporturile individuale, 10 pen
tru jocuri; 6 terenuri de fotbal 
cu tribune; 3 bazine de înot 
(două acoperite); 6 popicarii și 
multe alte amenajări (în total 
214) stau la dispoziția sportivi
lor din acest județ moldav.

Cu siguranță — s-a subliniat 
la recenta plenară — rezulta
tele puteau să fie și mai bune. 
Bunăoară, Clubul Atletic Ro
man „nu a reușit să contribuie 
la realizarea unor performanțe 
pe măsura unui club de nivel 
internațional datorită muncii 
necorespunzătoare a antrenori
lor de la această unitate". Au 
mai fost făcute mențiuni nega
tive la 
tletism 
Neamț 
de box 
de la ACMRIC ș.a.

Sportul de masă a reunit și 
în anul trecut un impresionant 
număr de oameni ai muncit — 
tineri si vârstnici — din Între
prinderi. de la sate si din școli. 
Numai în cadrul competiției 
naționale Daciada au fost an
grenați 190.600 de participant!. 
De altfel, județul Nieamț s-a

adresa secțiilor de a- 
Piatra 

a celei 
și volei

de la C.S.Ș. 
și Tg. Neamț, 
de la Ceahlăul

situat pe locul 11 atît la în
trecerile de iarnă, cît și la cele 
de vară. Beneficiind de avan
tajele pe care le oferă relieful 
acestui județ, turismul de masă 
și cel competițional atrag an 
de an numeroși oameni ai 
muncii, în ’87 fiind depășită 
cifra de 100.000.

Gimnastica la locul de muncă 
este practicată pe o scară tot 
mai largă, de binefacerile a- 
cesteia convingîndu-se tot mai 
mulți oameni ai muncii. Anul 
trecut în alte 25 de unități e- 
conomice s-au făcut „ferestre" 
în program, prilejuind unui 
număr de circa 39 000 de oa
meni ai muncii să se destindă, 
să-și reîmprospăteze forțele 
prin exercițiul fizic. Smirodava 
și Confecția Roman, CPADM 
Bicaz, Volvatir și Arta Deco
rativă din Tg. Neamț sînt doar 
cîteva exemple evidențiate și 
de astă dată. La sate, de mult 
succes s-au bucurat duminicile 
sportive. Printre acțiunile bine 
organizate și cu o participare 
numeroasă s-au remarcat Cupe
le satelor precum si cele din 
comunele Dămuc. Trifești, Dul- 
cești. Ion Creangă 
De dată mai recentă, 
petiția feminină 
caz a reuinit ___________
din toate comunele de pe Va
lea Muntelui, de la Piatra 
Neamț pînă la Borca, la cros, 
handbal, volei, șah și tenis de 
masă. Dorința de mișcare, de 
■ face sport sînt evidente 
la fiecare sfîrșit de săptămînă 
cînd traseele montane, zonele

de agrement, terenurile de 
sport, pîrtiile de schi și săniuș 
sînt asaltate tot mai mult.

în ansamblu, bilanțul sportiv 
al județului Neamț rn anul 
care a trecut a marcat un apre
ciabil progres, iar planul de 
măsuri prezentat și aprobat la 
plenară oferă perspectiva ob
ținerii unor rezultate superi
oare în 1988.

0 COMPETIȚIE

ani)fosț Irma Boiar (61 de 
din Odorheiu Secuiesc si dr. 
Csuiak Gabor (77 de ani), care 

au străbătut integral cei 12 
km ai maratonului, toti oon- 
ourentii primind 
care atestă că au 
cursul.

Și în vreme 
se aflau pe 

rii au asistat oină 
concurenților. la 
dispute de sanie si 
elevilor de la Școala nr. 
Miercurea-Ciuc. precum si 
atractivă demonstrație de 
ou deltaplan cu motor efectua
tă de Miclos Barac de la aso
ciația sportivă Textila M. Ciuc. 
Așadar, atît spectatorii, cît si 
concurentii au luat parte la o 
adevărată sărbătoare a iubito
rilor de sport si natură, bine 
gîndită si organizată de iniția
torii ..Maratonului sănătății".
Vaier PAȘCANU — coresp.

ADMINISTRAȚIA DE

Sportul cu mănuși in

„TURNEUL PRIMĂVERII" I
SEZONUL PUGILISTIC

o diplomă 
terminat con-

ce
traseu.

! schiorii 
specta to

la sosirea 
entuziaste 
schi ale

12 
la o 

zbor

UN REUȘIT CONCURS

In.tr-o organizare foarte 
asigurată de clubul 
Capitală a avut loc 
curs de călărie al 
reușită prefață la 
confruntări oficiale, 
luînd parte sportivi _ 
ua. Dinamo și Olimpia, precum 
și componență lotului de penta
tlon. In program au figurat pro
be de obstacole de categorie 
semiușoară (pentru călăreți și 
cai începători) ști. ușoară (pen
tru avansați), remiarcîn-du-se 
Ioana Marian (OMmplia) cu Rlcă, 
Ionel Bucur (Dinamo) eu Stop, 
Mariana Moisei (Steaua) cu Bar
bados, Marian Feraru (Dinamo) 
cu Șarlatan, Gheorghe Claudiu 
(Ddnamo) cu Șicana, Mihai Alu- 
neanu (Olimpia) eu Rică etc.

bună, 
Olimpia, în 
primul con- 
sezonulul, o 

apropiatele 
la InLrQceri 
de La Stea-

LA ÎNCHEIEREA
(Urmare din pag. 1)

antrenamentelor intense, cu 
oonjinut specific baschetului 
modern. Internaționala de se
nioare Gabriela Kiss, junioa- 
reie din 1987 Aurora Dragoș, 
Ildiko Manasses, Tunde Enye- 
di, Delia Dragoste 
junioare Simona 
Margareta Vereș, 
celelalte echipiere 
ele foarte tinere) 
pînă la capăt, datorită pre
gătirii fizice remarcabile, oa
re le-a permis aplicarea apă
rării permanent agresive fu
nebri pressing) și păstrarea u- 
nui ritm rapid în acțiunile o- 
fensive. De altfel, formația 
ahijeană a cîștigaț destul de 
multe meciuri datorită tocmai 
plusului de rezistență față de 
adversar. Desigur, performan
ta este onorantă, dar apreciem 
că trebuie făcut și mai mult 
decît pînă acum pentru ea e- 
chipa Universitatea să aibă 
prestații bune și în competi
țiile internaționale (în primul 
rînd în C.C.E.). așa cum a 
fost pînă nu demult. în acest 
sens, conducerea C.S. Univer
sitatea poate avea o contri - 
buție hotărâtoare.

„Componența lotului și con
dițiile de pregătire asigurate 
de C.S. Voința București o- 
bligau pe jucătoarele acestei 
echipe la o comportare con-

și actualele
Morar și 
alături de 
clujene (și 

au răzbătut

• REZULTATE CONTRADICTORII 
FRUNTAȘI IN RECENTE TURNEE I

Iubitorii sportului cu 
nuși din Galați, Brăila 
Buzău vor avea prilejul 
urmărească, săptămîna viitoare 
(14—19 martie), cîteva gale de 
box interesante, orașele 
fiind gazdele 
măverii", tradiționala 
competiție pe categorii 
greutate. Spre deosebire 
celelalte ediții ale întrecerii, 
de data aceasta numărul celor 
înscriși a depășit chiar și cele 
mai optimiste așteptări. Peste 
400 de boxeri din întreaga 
tară, consacrați și tineri care 
vor să se impună în compania 
pugiliștllor seniori, vor lua 
startul în această primă oom- 
petiție oficială a anului or
ganizată de federația de spe
cialitate. Așteptăm să urmă
rim meciuri dîrz - disputate, în 
cane armele tehnicii se vor a- 
fla, sperăm, în prim-plan. 
Numai așa vor reuși, desigur, 
cei mai buni dintre partici- 
panții la întreceri să-i impre
sioneze pe tehnicienii federa
ției și să... forțeze, eventual, 
porțile lotului nostru olimpic.

Ce categorii de greutate vor 
putea urmări amatorii de 
spectacole pugilistice din cele 
trei orașe ? La Galați vor e- 
volua boxerii de la categorii
le muscă, semiușoară, mijlo
cie mică și grea. în total — 
147 de sportivi, cei mai mulți 
la categoria semiușoară, 62 ! 
La Brăila, 129 de pugiliști la 
categoriile semimuscă, pană, 
semimijloote și semigrea. Cea 
mai populată categorie — se- 
mimljlocie, cu 49 de boxeri. 
Tot 129 de sportivi și la Bu
zău, pentru categoriile oocoș, 
ușoară, mijlocie și supergrea.

mă
ri 
eă

Cei mai 
șoară. L

ș.a. 
com- 

de la Bi- 
particioante

• Am Intrat deja în ultima 
parte a săptămînll, timp tn care 
iubitorii concursurilor PRONO
SPORT trebuie să-și formuleze 
opțiunile la concursul acestei 
săptămîni. Și de data aceasta 
se profilează un interes deosebit 
din partea jucătorilor la acest 
sistem, cu o participare de ex
cepție. Este de ajuns, în acest 
sens, să reamintim de marile 
cîștigurl atribuite la ultimul 
concurs, ca și de suma repor
tată la categoria I, de peste trei 
sute mil lei 1 Pentru a veni tn 
sprijinul celor interesați, rea
mintim alcătuirea concursului 
1. A.s.A. — Victoria ; 2. C.S.M. 
Suceava — Sportul St. ț 3. S.C. 
Bacău — F.C. Argeș ; 4. Rapid 
— F.C. Olt ; 5. Univ. Craiova — 
FI. Moreni ; 6. Avellino — Ju
ventus ; 7. Cesena — Sampdo- 
rla ; 8. Como — Roma ; 9. Em- 
poli — Napoli; 10. Pescara — 
Fiorentina ; 11. Torino — Milan; 
12. Cremonese — Lazio ; 12. Mes
sina — Bologna.
• Spre marea bucurie a par-

lor
„Turneului pri- 

noastră 
de 
de

petiție c| 
zonul pil 
Sperăm I 
din puml 
com petit!
• Uni 

lotul no.1 
pat la 1 
de la Ii! 
Este voii 
(muscă), I 
Octavianl 
Petrică I 
Rudei (1 
și Pauli 
grea), □ 
dintre el 
pe podii] 
mai mu| 
lui ObrJ 
de al d] 
ticul R. | 
trecuse | 
R.D.G.) 
chiar ini 
o evolui 
dacă nel 
pe cîțivd 
ză pentJ
• Din 

tabăra 14 
ticipînd ] 
țional „| 
Iambol | 
DorofJM 
llima^E 
primuri 
ță (coco 
(mijlocie 
cund, I 
(mijlocie 
Bravo I

DIVIZIEI A DE BASCH
stant bună, lipsită de oscila
țiile care i-au barat drumul 
spre titlu". Aceste rânduri au 
apărut în ziarul nostru la în
cheierea campionatului 1986— 
1987 și sînt perfect valabile și 
după campionatul reoent ter
minat. Prea 
pierdute la 
mici (nu mai 
tre un punct 
prea bizare 
în fața 
prea mare scăderea 
în momentele ieșirii 
ren a internaționalei 
Borș (de altfel, un 
de dăruire pentru echipă _și 
de longevitate sportivă), 
mod cert, Voința 
Marian Strugaru 
Ungureanu) poate 
mult decît pînă 
avem oonvingerea că, prin-^in- 
tervenția energică a condu
cerii clubului (în primul rând 
asupra conținutului antrena
mentelor) și prin unele mă
suri organizatorice (de pildă : 
formarea unei echipe divizio
nare B în cane să se rodeze 
talentatele junioare provenite 
de la Voința și de la C.S.Ș. 2, 
promovarea la conducerea teh
nică a antrenorilor cu expe
riență și rezultate in -activi
tatea cu junioarele). echipa 
cooperației meșteșugărești va 
obține rezultate pe măsura 
valorii jucătoarelor ce o com
pun. cele mai multe fiind in
ternaționale.

multe meciuri 
diferente foarte 
puțin 
și trei 
unele 

formației

de 11 in- 
puncte !), 
înfrîngeri 
Olimpia, 
valorică 
din te- 
Ștefania 
exemplu

în
(antrenori : 
și Rodica 
mult mai 
acum și

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ticipanților, anunțăm că miercuri, 
ÎS martie, se organizează șl un 
concurs intermediar PRONO
SPORT, cupninzînd partide din 
returul cupelor intereuropene. 
Pentru pregătirea din timp a 
particip iii, consemnăm mal jos 
partidele 
Rangers 
Glasgow 
nan) ; 3. 
Miinchen ;
— Benfica Lisabona ; 
Eindhoven - 
deaux ; 6.
F.C. Malines . 
bona — Atalănta Bergamo ■; 
Ajax Amsterdam — Young Boys 
Berna ; 9. Werder Bremen —
Verona (pauză) ;
Bremen — Verona (final) : 
F.C. Bruges — Panathinalk.: 3 A- 
tena ; 12, T.J. Vitkovice — Es- 
panol Barcelona ; 13. F.C. Bar
celona — Bayer Leverkusen.

Câștigurile în bani și autoturisme 
vor răsplăti cum se cuvine aș
teptările celor ce îșl încearcă 
șansele I .

Vilcea .fl 
zul'tat • ■ 
final
flat in.i'M 
pentru 
locul s> M 
performaM 
lumului H 
depuse H 
fo.ll ! H

«Ii H 
tre, MaJB

lia
Stoch.'.î M
din
școlare ț 
r<-i«-a nia 
nu a fos 
tru schi
1 Cini -i < 
înaintea 
leități. îi
Bucuroși 
stantin 
ca și V. 
integral 
li tați lor

Tn rest

Br 
stantin I 
țiornilele 
și Camei 
.u'tizaiie 
dăjdmm 
de la po 
și mai s 
— cu su 
ani în ui 
tabilă re 
Pol ii elini.
(antrenor 
care plăt 
rabatul c 
tatea și 
mentei->r.

PARTI

respective : 1. Glasgow 
— Steaua (pauză) ; 2.
Rangers — Steaua (fi
neai Madrid — Bayern 

4. S.C. Anderlecht 
5. P.S.V. 

— Giirondins Bor- 
Dinamo Minsk — 

7. Sporting L i- 
8.

IN ATENȚIA CORESPON
DENȚILOR NOȘTRI I

10. Werder
11.

tri aceste zile, 
Pilc ar putea

• Nu uitați că, 
oricând Lozul In 
să fie un dar cum nu se poate 
mal nimerit pentru cel dragi I

Rugăm pe corespon
denții ziarului nostru să 
transmită rezultatele 
meciurilor de fotbal din 
Diviziile B și C, ime
diat după încheierea > a- 
cestora, la unul din te
lefoanele : 10.34.60,
11.04.28, interurban 437, 
sau prin centralele 
11.10.05 și 11.79.70, la in
terioarele 231. 217, 229
și 904.

Dublu n 
Mn d intri 
C.S.Ș. Un 
mișoara, 
11-a a D 
cu victori 
96—84 șl 
au produ 
sament, E 
cupe locu 
tehnica C 
(37 p).

Cen 
Centri 
educa 
sității 
in sal; 
pic al 
fi sus 
loturili



una dintre 
invocate a

JOC BĂRBĂTESC, INSA NUMAI
SPIRITUL REGULAMENTULUIIN
pentru rea-

I
I
I
I
I
I

de specialistI
I
I
I
I
I

; ele
faza 
are 

ceva.

Ca să nu 
reprobabilele 
ale adversa- 

sau cu pum- 
violente care

Opinii
de 

trebuie curmate 
intenției, dacă 

posibilitatea să 
Asemenea culpe

GHEORGHE LIMONA 
vicepreședinte al Colegiului 

Central al Arbitrilor

FAIR-PLAY
EAZA

CERILOR 
NALE
— la ,, 
încă din 

kr.^ectivă 
pst^oom- 
bază ee- 
lan intern. 
Ifacție șl
al valorii

boxeri din 
la partici- 
lernațional 
I Germană, 
lin Amzăr 
Iu (cocoș), 
Imi ușoară), 
pmijjocie), 
|cie mică) 
Iu (șuper- 
Inici unul 
jt să urce 
Imiere. ba 
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I in cel 
He sovie- 
L după ce 
Idewig — 
It învinși
II Desigur, 
l așteptări 
raptul că 
Ise contea- 
I Olimpice. 
I bună din 
piori. Par- 
I interna- 
1“ de la 
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I^^NicoIae 
HBit P<: 
ITuieorghi-
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locul se- 
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IN TEREN,

Rîmnicu 
imosul re- 
upind in 
ce s-a a- 
în luptâ 
car pentru 
Si la „U", 
Itorată vo- 

muncii 
lente de 
itoare vîl- 
Ibriela Pe- 
lei

I
I

., Laura 
jru, Dc- 
|rlarinela 
în 1987 
Diviziei 

Ține

I 
I

Principalul efort 
lizarea unor arbitraje cit mai 
ridicate calitativ, păstrînd rit
mul evoluției jocului și chiar 
al manierei de a conduce un 
joc, se concentrează asupra 
realizării unei cit mai pronun
țate uniformități în modul de 
comportare, în teren, al „ca
valerilor fluierului". Firește,
uniformitatea nu presupune 
arbitraje mecanice, mergînd
pînă la stereotipie. La unul din
tre cursurile organizate de 
F.I.F.A., regretatul Stanley
Rous, pe atunci președintele
forului mondial, afirma : „Nu 
trebuie să ne gîndim că se 
poate ajunge într-o zi la a- 
plicarca absolut mecanică a 
regulamentului. întrucît în ex
primarea în teren a arbitru
lui joacă un rol esențial și 
gradul dc experiență a aces
tuia, temperamentul său, spe
cificul caracterului și alte e- 
lcmentc, este firesc ca fieca
re conducător al meciului să 
aibă personalitatea sa. Numai 
că aceasta nu trebuie să în
calce — prin interpretarea ar
bitrului în cauză — spiritul, 
fondul regulilor jocului. Aceas
ta trebuie să fie dorința fie
cărui arbitru, animat de am
biția de a deveni un apreciat 
„cavaler al fluierului". în di
recția aceasta este necesar să 
acționeze atît organismele 
F.I.F.A., cît și cele ale fede
rațiilor naționale". într-adevăr, 
de ani și ani, la reuniunile 
pe care atît F.I.F.A., cît și 
U.E.F.A. le organizează cu re
gularitate, problema unității 
de interpretare se află în prim- 
plan. ~ 
nentă 
și a 
bitri, 
lucru 
sezon, adeseori și după înche
ierea unei stagiuni competi- 
ționale.

Discrepanțele privind modul 
de aplicare a prevederilor re
gulamentului apar mai ales în 
modul de apreciere a abateri
lor produse în interiorul sau 
în apropierea suprafeței de 
pedeapsă. Poziția ezitantă, u-

neori chiar părtinitoare, a u- 
nor arbitri in asemenea situa
ții poate provoca nu numai o 
degenerare a jocului, ci chiar 
o denaturare a rezultatului fi
nal. Cele mai frecvente erori 
care apar se manifestă fie prin 
trecerea cu vederea a respec
tivei infracțiuni, fie prin de
plasarea locului infracțiunii 
comise în zone mai „blînde", 
unde sancțiunea este și ea 
mai puțin severă. Asemenea 
atitudini nu pot fi invocate

I

Ea reprezintă o perma- 
și principală preocupare 

Colegiului nostru dc ar
in cadrul reuniunilor de 
dc Ia fiecare început de

prin temperamentul sau carac
terul arbitrului în cauză. Indi
ferent de acestea, deciziile tre
buie să fie aceleași.

Am vrea să ne oprim și a- 
supra altui subiect de actua
litate din arbitraj și anume a- 
părarea strictă a fair-play-ultri 
prin neîncetata preocupare de 
a face o netă deosebire între 
jocul bărbătesc și cel brutal. 
Realizarea acestei obligații a 
arbitrajului modern nu este de
fel rșoară. deoarece. în ultimii 
ani, aplicarea tot mai pronun
țată, în folosul spectaculozită
ții partidelor, a legii avantaju
lui poate duce la greșeli care 
permit practicarea jocului bru
tal. Viteza cu care acționează 
echipele s-a mărit considera
bil ; ea impune și o mărire a 
forței de reacție a arbitrilor 
care nu trebuie să sacrifice, 
totuși, sportivitatea și corecti
tudinea luptei din teren de 
dragul cursivității acțiunilor. 
Conducătorul meciului trebuie 
să diferențieze Jocul în forță, 
dar corect, dc cel dur, peri
culos, care nu respectă regulile 
fotbalului. Arbitrul care tole
rează împingerile, ținerile, 
denaturează întrecerea, favori
zează pe acel fotbaliști care 
apelează la mijloace în afîfra 
regulamentului. Comise de a- 
tacanți, spre a-și crea avan-

taje în păstrarea balonului sau 
în cîștigarea lui, asemenea 
comportări trebuie reprimate 
prompt și sever. De regulă, a- 
tunci cînd autorii lor sînt a- 
părătorii, aceștia nu urmăresc 
altceva decît împiedicarea ac
țiunilor ofensive, frîngerea 
continuității întrecerii, a spec
tacolului sportiv, 
mai vorbim de 
loviri intenționate 
rului, cu piciorul 
nul, de atacurile ___
periclitează însăși integritatea 
corporală a partenerului 
întrecere 
chiar în 
arbitrul 
facă așa
grave nu trebuie să omită a- 
plicarea celor mai severe sanc
țiuni, mergînd pînă la elimi
nare. Numai astfel se asigură 
nu numai deplina corectitudine 
a întrecerii, dar chiar progre
sul fotbalului la toate eșaloa
nele. în acest sens își propune 
să acționeze și responsabilii ar
bitrajului din țara noastră, de- 
monstrînd o sporită exigență 
în direcția aplicării corecte, e- 
gale și unitare a regulamen
tului.

DAR SI IN
a

Etapa inaugurală a retu
rului a programat șapte din 
cele nouă meciuri. S-au 
marcat 17 goluri, 12 de că
tre echipele care au evo
luat pe teren propriu, cinci 
de cele aflate în 
re. Prea puține, 
dar 
mult 
care vizează starea terenu
rilor abia ieșite din iarnă. 
Privită dintr-un alt unghi, 
cel disciplinar. etapa a 
18-a poate fi caracterizată 
ca exemplară, fiind acor
date doar șapte cartonașe 
galbene, nici unul 
roșu! Mai mult, în 
două meciuri, Oțe
lul — 
Petrolul 
mo, în 
echipele 
le

deplasa- 
desigur, 
cauzele 

fost cea

Rapid și
— Dina- 
care au 
de pe 

două locuri 
samentuiui, nu s-a 
nici un cartonaș. Și încă o 
constatare, a treia : numă
rul mare de spectatori pre- 
zenți în tribune. In total 
— 93 000. Pline au fost sta
dioanele din „Regie" (la cel 
mai frumos meci al etapei, 
cu jucătorii craioveni în 
prim-plan) și cele de la Ga
lați și Pitești. Este dovada 
elocventă că 
fotbalului, au fost cu ade
vărat dornici de a fi pre- 
zențl la reîntîlnirea cu 
sportul pe care-1 îndrăgesc 
atît de mult. Și pentru că 
am fost la Galați, pe sta
dionul Dunărea, în care nu 
aveai Ioc să arunci un ac, 
ne vedem obligați să subli
niem două aspecte DIAME
TRAL OPUSE, care se pot 
constitui în subiecte de me
ditație. Și nu doar de me
ditație. Despre ce 
vorba ?

BOGATA AGENDA

te
a 
are.
lcătoareior
edică pen
ii C.S.Ș. 
a se clasa 
uri cu ve- 
id Olimpia

Con.
care,

I
I

PROGRAMUL SI ARBITRII MECIURILOR»

DIN ETAPA A 19-a A DIVIZIEI A
pr : 
u), 
valorificat 
individua- 

iesc.
I cîștigarea 
latre Vo- 
por : Con- 
k interna-

Jerebie 
principale 

pârii ; nă
rii n orașul 
d va ținti 
n a făcut 

cu mulți 
șit, regre- 

formației 
Timișoara 
Bachner), 

ul acesta, 
atea. cali- 

antrena-

I
I
I
I
I
I

TG. MUREȘ — VIC- 
Al. Mustățea (Pitești)

A.S.A.
TORIA :
— Fl. Popescu (Ploiești) și V. 
Onu (Predeal).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — FLACARA MORENI : 
M Salomir (Cluj-Napoca) — 
Ad. Moroianu (Ploiești) ’ — 
Pura (Dej)

C.S.M. SUCEAVA — 
TUL STUDENȚESC : I. 
ciunescu (Rm. Vîlcea)

și D.

SPOR- 
Cră- 

— S.

Clubul Rapid anunță că 
biletele pentru meciul Rapid 
— F.C. Olt. care va avea 
loc duminică s-au D îs în 
vînzare numai la agenția 
din Gara de Nord și la ca
sele stadionului Giulești.

T.Necșulescu (Tîrgoviște) și 
Bone (Oradea)

RAPID — F.C. OLT:
Constantin (Rm. Vîlcea) — Șt. 
Rotărcscu (Iași) și A. Cuzma- 
novici (Reșița)

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — CORVINUL : M. Con- 
stantinescu — N. Voinea si M. 
Doncea (toti din București)

S.C. BACAU — F.C. ARGEȘ: 
D. Petrescu — M. Niculescu 
și T. Badea (toți din București).

DINAMO — F.C.M. BRA
ȘOV : I. Coț — Gh. Biziniche 
(ambii din Ploiești) și V. Tito- 
rov (Drobeta Tr.’ Severin)

„U“ CLUJ-NAPOCA — PE
TROLUL : O. Ștreng — I. Ca- 
raman (ambii din Oradea) și 
Gr. Macavei (Deva)

Partida Steaua — Oțelul 
(3—0) s-a disputat miercuri 
9 martie.

Gh.

ȚANȚĂ | CamPionatul echipelor de speranțeVICTORIA A
het mascu- 
Politehnica
ELBA Ti- 

i etapa a 
-a încheiat 
lei Ieșene : 
uitatele nu 
■1 în ela- 
u-înd să o- 
. Iar Po-li- 
i locul 12

I 
I
I

Duminică, șl echipele de spe
ranțe au reluat întrecerea, lan- 
sîndu-se, încă din prima etapă 
a „stagiunii" de primăvaiă, în- 
tr-o pasionantă dispută per.tru 
o poziție cit mal bună tn ie
rarhia schimbului de mîine al 
fotbalului nostru, pentru că — 
am mai spus-o nu o dată — 
această întrecere, pe lingă ca
drul strict competițional, are ca 
principală menire lansarea cît

Secționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 
ari. împreună cu Consiliul municipal pentru 

sport organizează sub auspiciile Univer- .
iințifice, luni, 14 martie a.c., orele 12,30, 
masă rotundă cu tema : „Potențialul olim- 
iportiv Rapid București". Manifestarea va 
intrenorii acestui club care au sportivi în 
ative pentru Jocurile Olimpice din 1988.

mai multor veritabile talente 
spre marea performanță.

Etapa a 18-a a fost dominată 
de un moment importa it al a- 
tractivului duel purtat între 
principalele candidate la poziția 
de lider, Dinamo și Victoria, 
care au făcut „rocadă", în frun
tea clasamentului. Speranțele e- 
chipei Victoria, pregătite de an
trenorul Gheorghe Timar, și-au 
valorificat calitatea de gazde 
în meciul cu „~ 
(1—0), în timp ce 
sub îndrumarea 
Constantin Frățilă. 
la egalitate (1—1) .
cu formația Petrolul, la Ploiești. 
Dintre celelalte rezultate ale. e- 
tapei Inaugurale a returului, re
marcăm victoria Universității 
Craiova la București (3—1) —
singura a etapei în deplasare — 
în fața echipei Sportul Studen
țesc. De asemenea, remarcăm

calitatea _
,Poli“ Timișoara 

dlnamoviștii, 
antrenorului 
au Încheiat 

partida-derby

viata 
im- 
de- 

spo- 
fot-

șansele, 
fără să 
la anti- 
care a 
golul și

DIN TRIBUNE, 
acestea sînt strîns 

formează 
și factorii

au generat un inci-
gru-

ți 
la

TRIBUNEI
Intîlnirea dintre Oțelul 

Rapid s-a desfășurat de 
început pe coordonatele 
fair-play-ului, deși una din
tre echipe, cea bucureștea- 
nă, avea mare nevoie de 
puncte. Feroviarii și-au a- 
părat cu ardoare 
dar foarte corect, 
recurgă la faulturi, 
joc. Ca și Oțelul, 
căutat cu insistență 
pe care l-a obținut destul 
de tîrziu, față de alte me
ciuri

evoluat 
ultinie- 

ale cla- 
acordat

ei, iubitorii

este

susținute acasă, în 
a marcat repede. Cu 

cuvinte, un meci fără 
nici un incident. 
Spre lauda ambe
lor formații. Și 
„disputa" celor 
două galerii pă- 

urmeze același 
traseu, numai că, DUPĂ 
ÎNCHEIEREA PARTIDEI, 
s-au găsit cîțiva cîrcotași 
care 
dent între cele două_
puri de suporteri, e adevă
rat foarte repede stins, dar 
care, iată, vine să arunce 
o pată neagră asupra com
portării civilizate a marii 
mase dc spectatori.

Milităm pentru jocuri de 
calitate; pentru arbitraje 
corecte, pentru fair-play. 
Dar si pentru COMPORTA
REA CIVILIZATA A CE
LOR 
Toate 
corelate, 
fotbalului 
plicati sînt datori să 
pună eforturi mereu 
rite pentru ca ea. viata __
balului nostru, să nu înre
gistreze „sincope" nici pe 
teren (în focul disp ițelor), 
nici în tribune...

Laurentiu DUMITRESCU

INTERNAȚIONALA A
se prezenta bine 
startul partidelor

ciuda absenței coordonatorului 
ei de joc, Stanici — cu 2—0. 
Partida revanșă are loc astăzi, 
vineri 11 martie, la Ruse. Vor 
urma meciurile oficiale,

Pentru a 
pregătite la 
oficiale pe care le au de sus
ținut în campionatele europe
ne, selecționatele noastre

Fază din primul meci amical al 
in compania echipei Bulgariei: 
el prezent in careul advers

juniori au nevoie de a sus
ține — cum e si firesc — cît 
mai multe întîlniri amicale 
cu echipe similare din alte 
țări. Ceea ce a făcut ca F.R.F., 
prin sectorul de juniori, să se 
preocupe, ca și în prima par
te a acestui an, de contracta
rea unor asemenea meciuri, ab
solut necesare în vederea unei 
foarte bune pregătiri pentru 
cele oficiale. Iată pe cele con
firmate pînă acum.

U.E.F.A. ’88. Miercuri echi
pa pregătită de Nicolae Pantea 
și Vasile Kraila a susținut pri
mul meci intertări din acest 
an, cel cu formația Bulgariei, 
pe care l-a ciștigat clar — în

TRECUT IN FRUNTE
„rămînerea tn bloc-starturi“ a 
ultimelor cinci formații din plu
ton, care, evoluînd în deplasa
re, nu au reușit să agonisească 
nici măcar un punct 1

Clasamentul se prezintă astfel:
1. VICTORIA
2. Dinamo
3. Steaua
4. Univ. Cv.
5. Petrolul
6. F.C. Olt
7. F. C. Argeș
8. F.C.M. Bv.
9. Flacăra

10. Oțelul
11. Sportul Stud.
12. S. C. Bacău.
13. Corvinul
14. „Poli" Tim.

15. Rapid
16. „IT“ CluJ-N.
17. C.S.M. Sv.
19. A.S.A. Tg. M.

18
18

18
17
19
18
17
17
18
18
18
18
18

o
2
3
5
4
2
2
0
3
2

3 38-13 45
1 52-19 43
5 48-25 35
6 45-22 32 

28-26 
25-19 
33-23 
30-33 
30-34 
40-34
27- 34 
19-28
28- 32 
21-32 
28-43
17-40 
17-48 
15-36

6
6
7

9
7
9
7
7
9

10 
12 
11 
12
13

32
28
27
27
26
24
23
22
20
20
18
15
14
U

selecționatei U.E.F.A. ’88, susținut 
fundașul Aprodu (nr. 2) este și 

Foto: Eduard ENEA
Austria (27 aprilie) și Turcia 
(14 mai), ambele în cadrul 
preliminariilor Campionatului 
European A. Pentru a se ca
lifica, va trebui să joace tran
șant, la victorie. La 21 august, 
această selecționată va susține 
o întîlnire amicală în Polonia, 
cu echipa similară a acestei 
țări.

U.E.F.A. ’89. Echipa pregăti
tă de Cornel Jurcă și Cornel

DIN NOU

O ATRACTIVA

k

JUNIORILOR NOȘTRI
Vlad are pe agenda ei un tur
neu de două jocuri în R. D. 
Germană, la 19 și 21 aprilie, 
la Halle, după care, în luna 
mai, va participa la un alt 
turneu de mai multe jocuri, 
în Elveția. Această selecționa
tă va fi prezentă, în vară, la 
Turneul Prietenia, organizat 
în acest an de federația de 
fotbal din Polonia.

U.E.F.A. ’90. Această selec» 
ționată se află în Uniunea 
Sovietică, la turneul de la Du- 
șanbe. A susținut pînă acum 
trei meciuri : 2—1 cu R.S..S.
Tadjică, 1—1 cu Bulgaria și 
0—1 cu Ungaria. Astăzi va în- 
tîlni selecționata U.R.S.S. I. In 
zilele - - • -
echipă 
Marin 
Pnaga 
mațiâ 
11 și 
turneul final al Campionatului 
European B, din Spania.

U.E.F.A. ’91. Cum spuneam 
recent, cea mai tînără echipă 
de juniori a țării va susține, 
în această primăvară, primele 
ei Intîlniri intertări. Sînt cele 
cu echipa Bulgarei. în den’a- 
sare, tn zilele de 5 și 7 a- 
prilie. în 26 și 28 aprilie sînt 
programate revanșele, Iar în 
august (25—27). selecționata va 
efectua un turneu în Polonia, 
în sfîrșit, în prima lună a 
toamnei (14—16 septembrie), 
cei mai tineri juniori „trico
lori" vor primi, acasă, replica 
juniorilor sovietici.

de 3 și 5 mai, această 
(antrenor • principal — 
Țițeica) va evolua la 
în două meciuri cu for

țării gazdă. Apoi, între 
21 mai, va participa la

Șl MARE OCAZIE I

de 25

18 și, 
extra-

• Un total de 
66 de numere, in 
cadrul a 7 extra
geri ;

• ULTIMA ZI de
participare, SIM-
BATA, 12 martie 1

• Biletele 
de lei participâ la 
toate extragerile ;

• Extrageri gru
pate, cu posibilita
tea de a se cîștiga 
și cu 3 din 
respectiv, 24 
se ;

L07O
1Q88

TRAGERE excepționala

BANI AUTOTURISME EXCURSII 
u ■ a
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MECIUL DE RUGBY ROMANIA- FRAN JA,

LA 27 NOIEMBRIE, IN BUCUREȘTI
A fost fixată data viitorului 

meci de rugby România — 
Franța, din cadrul actualei e-

CEHOSLOVACIA - CAMPIOANĂ
EUROPEANĂ Dt TENIS PE ECHIPE

ZURICH, 10 (Agerpres). Cam
pionatul European de tenis pe 
echipe s-a încheiat, la Ziirich, 
cu victoria selecționatei Ceho
slovaciei, care a întrecut în 
finală cu 2—0 formația Olandei. 
Milan Srejber l-a învins cu 
7—5. 7—6 pe Michiel Scha
pers, iar Petr Korda a cîștiga.t 
cu 6—3, 6—4 partida cu Menno 
Oosting.

dițil a Campionatului Euro
pean. Partida va avea loc la 
București, la 27 noiembrie, ea 
fiind, de fapt, revanșa meciu
lui disputat în noiembrie tre
cut la Agen. Reamintim că, în 
cadrul prestigioasei competiții 
continentale, echipa reprezen
tativă a României va mai juca, 
în stagiunea de primăvară, cu 
Italia (2 aprilie, la Milano) și 
Spania (17 aprilie, la Focșani).

Iată rezultatele înregistrate 
pînă acum: România —
U.R.S.S. 18—10 ; U.R.S.S. — Ita
lia 12—9 ; Franța — România 
49—3 ; Spania — Italia 
Franța — Italia 19—9.

ACTUALITĂȚI
PUGILISTICE

0—13 ;

OBIECTIV; TITLUL OLIMPIC 1
ATENA, 10 (Agerpres). In

tr-un interviu acordat cores
pondentului sportiv al agenției 
T.A.S.S., cunoscutul. baschetba
list grec Nikos Gallis a decla
rat, printre altele: 
noastră și-a început 
mentele în vederea 
olimpic. în programul 
gătire figurînd și o

„Echipa 
antrcna- 

turneului 
de pre

scrie de

mcciuri de verificare pe teren 
propriu și in Italia. împreună 
cu coechipierii mei sper ca e- 
chipa noastră să obțină titlul.o- 
limpic. Celor sceptici le amin
tesc că înaintea Campionatelor 
Europene nimeni nu a prevăzut, 
succesul nostru și totuși noi 
am cîstigat. De ce nu s-ar în- 
timpla la fel și la Olimpiada?"

• Echipa de box a S.U.A., 
' aflată în turneu în U.R.S.S., a
întîlnit, la Alma Ata, selecțio
nata țării gazdă. S-au disputat 
meciuri la opt categorii, vic
toria fiind obținută de pugiliș- 
tii sovietici cu scorul de 5—3.

• în turneul de la Halle, la 
categoria supergrea cubanezul 
Luis Hernandez l-a învins prin 
k.o. tehnic, în rundul doi, pe 
campionul european Ulii Kaden 
(R.D. Germană), Alti cîștigă- 
tori : Kasandjian (U.R.S.S.) la 
semimuscă ; Orlando Reyes 
(Cuba) la muscă ; Torsten 
Schmitz (R D. Germană) la 
mijlocie mică ; Angel Espinosa 
(Cuba) la mijlocie.
• Asociația Mondială de 

Box (W.B.A.). l-a desemnat 
drept cel mai bun pugilist al 
lunii februarie pe venezuelea- 
nul Bernardo rinango, cam
pion mondial la categoria su- 
percocos.

PREMISELE MARII PERFORMANȚE ATLETICE
li/ smart din pag l>

a terminat neînvinsă circuitul 
nord-amcrican (11 concursuri) 
la care a doborit și recordul 
mondial indoor la o milă, com- 
pletindu-1 cu o altă mare per
formanță. titlul european la 
1500 m.

Iar clasamentul final al aces
tei probe ni s-a părut de aseme
nea grăitor : în urma Doinei 
Melinte s-a clasat, foarte a- 
proape, o altă purtătoare a tri
coului tricolor, Mitica Junghiatu- 
Constantin (26 ani. Metalul 
București, antrenor Silviu Du
mitrescu), ambele detașate clar 
de medaliata cu bronz. Brigitte 
Kraus (R.F.G.), colegă de ge
nerația cu Doina șl posesoare a 
nu mal puțin de 8 medalii obți
nute la „eurooenele" pe teren 
acoperit I Adică, tandemul fina
listelor noastre și-a tăcut pe 
deplin datoria, obținînd maximul 
ppsibil printr-o colaborare tac
tică eficientă, care să aducă 
suocesul așteptat culorilor țării 
șl satisfacția cuvenită fiecăreia, 
după capacitatea sa reală. Ceea 
oe nu s-a intlmplat întotdeauna 
In ultimii ani, cînd rivalități 
greșit înțelese șl întreținute in
tre cele, mal bune alergătoare 
ale noastre le grevau randamen
tul șl șansele unei comune cla
sări superioare. In ceea ce o 
privește pe Mitica Constantin, 
am apreciat inițiativa pe care 
ea a dovedit-o în finală, con
vingerea cu care și-a susținut 
șansele, răspunzind cu prompti
tudine atacurilor adversarelor șl 
renunțtad Ia tactica de așteptare 
pe care o folosea de obicei. Nu
mai ta acest sens iș! va putea 
fructifica pregătirea șl 
capacitate ta acest important 
al Jocurilor Olimpice, șl 
carierei sale de performeră 
ternațlonală.

Sorin Matei (25 ani. 
înălțime. C.S.M. „U“ 
antrenor 
cel mai aplaudat medaliat 
bronz al Campionatelor 
curajul șl ținuta exemplară cu 
care șl-a susținut lupta cu co
rifeii înălțimii fSjoberg — 23 
ani — 2,00 m. Mogenburg — 27. 
— 2.01 m. Thrănhardt — 31 — 
1.99 m) a realizat in două săp- 
tămini două performanțe de 
excepție — 2,36 m. nou record 
național de sală, de reală va
loare internațională și. apoi, 
medalia de bronz ta C.E., cu un 

* rezultat foarte apropiat, 2,35 m.
Ceea ce exclude întîmplarea șl

Sorin Matei a concurat excelent, obținînd medalia de bronz 
intr-o companie deosebit de redutabilă

Foto: Aurel D. NEAGU

reala 
an, 

al 
ln-
m1.84

C.S.M. ,,U“ Craiova. 
Nicolae Mărășescu),- -- - cu 

pentru

dovedește creșterea evidentă a 
acestui talentat atlet, pe baza 
muncii asidue, calificate, dar șl 
a confruntării periodice cu elita 
probei sale, ambele laturi fiind 
deosebit de importante in obți
nerea progresiei rezultatelor și 
a menținerii unul real nivel 
competitiv.

Șl ajunși aci, să spunem că 
desfășurarea celei de a 15-a e- 
dlțli a C.E. a arătat că forul de 
resort a fost preg zglrcit cu se
lecția pentru această confrun
tare. în unele cazuri, și prea 
generos, în altele. Pentru noi, 
cel prezențl aoolo. a fost evi
dent că reticența cu care au 
fost privite probele feminine de 
semifond șl fond ne-au privat 
de alte clasări superioare. ia 
800 șl 3 006 m, sau, în cel mai 
rău caz, de un bun prilej de 
rodare a tineretului, tntr-o 
companie redutabilă. După cum 
credem că se impunea — mal 
ales după noul record de sală 
realizat de Vali Ionescu-Con- 
stantin. la Bacău — participa
rea acesteia la C.E. șl nu la 
turneul neo-zeelandez. Sigur, 
selecția nu poate atinge meren 
parametrii optimi ai eficienței, 
doar pregătirea poate fi planifi
cată cu rigurozitate, vlrful de 
formă mai depinzînd încă de 
suficlcnți factori imponderabili. 
Fapt dovedit, de altfel, acum șl 
de surprinzătoarea (dar pe de
plin meritată șl meritorie t) me-

dalie de bronz a hurdlerei Ml- 
hacla Pogăccanu (30 ani, Rapid 
București, antrenor Mihail Za- 
haria) care a ajuns la acest virf 
al carierei sale cînd puțini ii 
mal scontau.

Ceea ce dovedește, de fapt, 
încă o dată, că în atletism (ca 
șl în sport, în general) tiparele 
șl Ideile preconcepute nu au ce 
căuta, singurul criteriu al selec
ției și ierarhizării valorice ră- 
mlnlnd SERIA CIFRELOR reali
zate intr-o anume perioadă șl 
științific controlate dacă repre
zintă, cu adevărat, acumularea 
valorii, șl nu factori adlacențl, 
de conjunctură.

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI
(Urmare din vna 1)

liana Ichim șt Delia Parate sînt 
celelalte sportive române care 
vor reprezenta tara noastră în 
Întrecere.

„Alpinii" români, în schimb, 
au înregistrat de-a 1 insul ani
lor. numeroase performante în 
cadrul Balcaniadelor. Dan Cris- 
tea a fost ani la rînd cel mai 
bun schior din Balcani, el do- 
minînd cu autoritate competi
ția. Alături de el s-au aflat și 
Gheorghe Vulpe, Dorin Mun- 
teanu sau Nieolae Cretoi. Acum 
Vili Podaru, Emilian Focsenea- 
nu, ton Pinke. Dorin Dinu și 
Ion Frătilă încearcă să-i irmeze. 
în timp ce la iuniori 
cura Mihal Meghea. 
Benașic, Ion Moraru. 
ghiar și Ion Togan.

vor con-
Cătălin

Ion Ma-

In 
Ion 

Gavril 
Dobre.

Fondiștii seniori speră 
clasarea cît mai bună a lui 
Lungociu, Carol Kope, 
Boitiș sau Constantin 
Talentul juniorilor din actuala 
generație este incontestabil. 
Elemer Tanco, Viorel Șotropa, 
Valentin Cacina si ceilalți au 
datoria de a confirma.

Am lăsat la urmă, intenționat, 
grupul alergătoarelor pe schiuri. 
De cîtiva ani așteptăm ca ele 
să demonstreze că dispun de 
calități incontestabile pentru 
marea performantă. Dar, evo
luțiile lor la recentele Campio
nate Mondiale pentru juniori 
și la J.O. de la Calgary au fost 
departe de ceea ce se așteaptă 
de la ele. Ponte acum. Ia ulti
ma competiție internațională a 
sezonului...

aw
VA FI Șl BOB FEMININ?

•• In peisajul sportului con-
■ ■ țemporan, bobul a rămas una

' din puținele discipline rezer- 
' ‘ vate în exclusivitate bărba- 
., ților, cel puțin în ceea ce 
.. privește programul marilor 
-- competiții, al Jocurilor Olim-
- ■ pice bunăoară. Nici Calgary 
■■ 1938 n-a făcut, firește, excep- 
" ‘ ție de la regulă, cu observa- 
“ ’ ția că acolo, la „Canada O- 
” lympie Park", s-a născut și 
., s-a încins o discuție cu 
■. dresă la ceea ce
- - unii ziariști au nu- 
x mit „misoginismul 
., bobului", iar alții 
.. „șovinismul masculin".
-. Totul a plecat de la faptul
■ ■ că o canadlancă. Elaine Mac
■ • Donald, obișnuită să concu- 
■' reze în unele întreceri de 
'■ bob de mal mică importanță, 
"" de regulă ca pilot, alături

de soțul el, Dennis Marmeau 
.. (membru al lotului reprezen- 
.. tatJv lărgit), a cerut perml- 
-> slunea să facă. înaintea com- 
-■ petiției oficiale a boburilor 
■■ de două persoane, o coborîre 

demonstrativă. Numai că ju- 
" ‘ riul Internațional, condus de 
' ’ englezul John Hammond, s-a 
.. opus categoric, amenlnțînd 
-. chiar cu descalificarea echl-
■ ■ pajului Canada II (care se
■ ■ oferise „să imprumute" bo- 
•• bul lui Mac Donald). Bobera 
' ’ (iată un termen nou 1) însă 
“ ’ nu s-a lăsat șl a înaintat un 
",. protest, la care Hammond a 
.. răspuns nu tocmai convlngă-
- - tor. afirmînd că participarea
■ - femeilor la bob, chiar șl In 
-• afara concursului, ar contra- 
“ zice prevederile cartel olirn- 
• ■ pice. Nemulțumită de expll-

cețle, Mac Donald a mers 
-> mal departe, lntrind ta con- 

tact cu Walter Troeger, dl-

rectorul sportiv al C.I.O. '" 
După o zl ,,de gîndire", ’ 
Troeger a lămurit-o că C.I.O. ., 
n-a emis niciodată vreo dis- .. 
poziție privind interdicția a- - - 
mintită. Întreaga competență ■ ■ 
revenind Federației Interna- ■ - 
țlonale de Bob șl Sanie, sin- • ■ 
gura ta măsură să stablleas- '■ 
că regulile și, de la caz la ‘" 
caz, să le Interpreteze. A ur- .. 
mat pasul imediat următor : .. 
Întrevederea lui Mac Donald .» 

cu președintele • - 
F.I.B.S.. Klaus Ko- • - 
teer, care n-a a- " ’ 
dus însă, raid ' ’ 

rezolvare pe- , ‘ 
tlțlei sportivei canadiene,. . 
Koteer mențlonlnd că, ta .. 
condițiile inexistenței vreu- ■ ■ 
nul paragraf (în regulamen- ■ ■ 
tele internaționale) referitor ■ ■ 
la eventuala participare a ' ’ 
femeilor în probele de bob. ’ ‘ 
decizia rămîne la latitudinea " ’ 
juriului. Cercul s-a închis șl .. 
Elaine Mac Donald s-a văzut .. 
nevoită să renunțe.

Nu puține sînt insă vocile ■ - 
care susțin că demersurile ■ ■ 
făcute la Calgary de Mac ‘ ’ 
Donald au pus pe mulțl în " ‘ 
încurcătură, Inclusiv F.I.B.S., j" 
obllgîndu-1 să constate. nu .. 
cu plăcere, că regulamentele «■ 
sin,t incomplete. dacă nu ■ > 
chiar discriminatorii. E greu • ■ 
de presupus cum va evolua • ■ 
situația, Mac Donald (șl nu "" 
numai ea) amblțlonîndu-se să ’’ 
n.u renunțe, contlnuind dill- i' 
genițele, dar e cert că o „fi- ,. 
sură" s-a produs. Intr-o .» 
bună zl, poate chiar mai re- • ■ 
pede decît credem, concursu- - - 
rile feminine de bob vor fi "" 
recunoscute, s-a angajat " ’ 
Elaine Mac Donald. O ches- '" 
tiune. nu-1 așa. de urmărit i ’

Ovidiu lOANIfOAIA
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ULTIMUL joc din turul sfer
turilor de finală ale competiții
lor europene s-a desfășurat 
miercuri seara, în Cupa Cupelor. 
Echipa Young Boys Berna a pier
dut pe teren propriu, cu 1—0, 
în fața formației olandeze Ajax 
Amsterdam, singurul gol a fost 
marcat de Bosman. Returul par
tidei este programat la 1« mar
tie, cînd vor avea loc și cele
lalte meciuri din cupele euro
pene, cu excepția celui dintre 
Olympique Marseille șt P.S. Ro
vaniemi (In tur 1—0. la Lecce ta 
Italia) fixat pentru 15 martie, la 
MarsMia.

LA GRONINGEN, în prelimi
nariile olimpice : Olanda — Ita
lia 0—1 (0—0). A înscris VIrdis 
(mln. 61).

IN SPANIA s-a desfășurat 
miercuri etapa a 27-a a campio
natului (cu excepția partidei 
dintre Atletico Madrid șl Real 
Sociedad San Sebastian). Real

Madrid a rămas neînvinsă (1—1 
la Valencia) și continuă să con
ducă în clasament, cu 44 da 
puncte. Trei echipe au clștigat 
în deplasare : Espanol — Gljon 
1—3, Las Palmas — Osasuna 0—2 
și Cadiz — Vigo 1—2. Alte re
zultate : Logrones — Betls 2—6, 
Mallorca ~
Athletic 
1—6, 
1-1.

DUPĂ
E.F.E.. la 
nul „Santiago Bernabeu' __
Madrid, se va disputa un meci 
între o selecționată mondială șl 
o reprezentativă europeană, în
casările urmînd să fie donate 
Crucii Roșii Internaționale. Din 
selecționata mondială vor face 
parte, printre alții, argentinie
nii Diego Maradona și Jorge 
Valdano, algerlanul Rabah Mad- 
jer șl brazilianul Joslmar.
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F.C.

Betls
— F.C. Barcelona 1—0, 
Bilbao — Valladolid 

Sevilla — Zaragoza

cum anunța agenția
13 aprilie, pe stadlo-

dln

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

PENTRU PRIMA OARA IN AFRICA

plinesc 40 de ani, I.B.A. (Federația Interna
țională de Baseball) 50 de ani F.I.E. (Fede
rația Internațională de Scrimă) si I.T.F. (Fe
derația Internațională de Tenis) 75 de ani. 
iar F.I.N.A. (Federația Internațională de Na
talie) 80 de ani.

RECORDMAN, DAR NU Șl CAMPION !

i
f

3

în acest sezon, pen
tru prima oară în e- 
xistența sa. Campio
natele Mondiale de 
pentatlon modern vor 
fi găzduite de o tară 
africană: Egiptul. Cu
noscutul nostru spe
cialist. loan Mureșa- 
nu, președinte al co
mitetului tehnic din 
Uniunea Internaționa
lă de Pentatlon Mo
dern și Biatlon, a fă
cut. recent, o vizită la 
Cairo 
stata

pentru a
măsurile

acest an.

con- 
î.ntre-

prinse în 
ganizării 
este bine 
punct! Si 
pînă acum, pentatlo
nul modern este ca și 
necunoscut în lumea 
arabă si în Africa, or
ganizatorii egipteni au 
hotărît să înființeze 
un curs de instruire șl 
o competiție de tria- 
tlon (tir, înot și cros). 
O acțiune importantă 
pentru răspîndirea a- 
cestul frumos și util 
sport.

vederea or- 
C.M. Totul 

pU3 la 
pentru că.

ANIVERSĂRI
mai multe federații si foruriîn ____  __  ___ _____ _____ ... _____

sportive internaționale își aniversează decenii 
de existentă. Astfel. F.I.P.J.P.. adică Federa
ția Internațională de Petanque, aniversează 
trei decenii de la constituire. F.I.S.U. (Fede
rația Internațională a Sportului Universitar). 
C.I.S.M. (Comitetul International al Sportu
lui Militar) și U.I.P.M.B. (Uniunea Interna
țională de Pentatlon Modern și Biaflon) im-

Poate părea curios, 
dar în sport nu în
totdeauna cel mai 
bun, chiar un record
man. devine automat 
și campion I Anul 
trecut, la Strasbouig, 
la Campionatele Eu
ropene de natație, 
proba masculină de 
100 m liber a dat loc 
unei dispute de toată 
frumusețea. Titlul 
continental a fost cîș- 
tigat de înotătorul 
Sven Lodziewski (R.D. 
Germană) care l-a 

întrecut la limită pe 
francezul Stephan 
Caron. Primul a fost 
cronometrat în 49.79 s. 
învinsul său avînd un 
timp doar cu o sutime 
de secundă în plus: 
49.80 s.

Mai. apoi s-a des
fășurat croba de șta
fetă de 4X100 m li
ber oe primul sihimb 
al echipai fraa fi
gurină Caron. După 
cum este cunoscut, po

trivit regulamentului, 
doar înotătorii aflați 
pe primul schimb al 
unei formații de șta
fetă pot înregistra re
corduri. în serie. Ca
ron a fost înregistrat 
în 49,51 s — nou re
cord continental (ve
chiul record îi aparți
nea din 1983 lui Woi- 
the — R.D. Germană, 
cu 49,58). în continua
re. în finala cursei, 
Caron a înotat încă 
și mai bine: 49,35 ! 
La 61 de 
recordul mondial 

americanului 
BiondJ.
1986.

Si un 
teresant: 
cursei de 4X100 m li
ber. formația france
ză. cu Caron, a luat 
un start foarte spec
taculos. însă a fost 
descalificată pentru 
fectuarea greșită 
unui ..schimb" !

bine:
! sutimi de

I al 
Matt 

stablilt in

amănunt in- 
în finala

e- 
a

$

I
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Rubrică realizată de Romeo VILARA
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