
VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
w

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU
ÎN LIBERIA Șl GUINEEA

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, $1 președintele Re
publicii Liberia, Samuel Ka- 
nyon Doe. au semnat, vineri di
mineața. Comunicatul 
româno-liberian.

Solemnitatea â avut 
prezența tovarășei 
Ceaușescu.

Exprimindu-și satisfacția — în 
numele tuturor liberienilor — 
pentru încheierea acestui im
portant document, președintele 
Samuel Kanyon Doe a sublimat 
eă rezultatele 
concluziile la 
reflectate In 
mun, sint in 
două popoare și țări.

Șeful statului liberian a 
tat pentru relații bune și 
nice tntre popoarele celor 
țări, intre Republica Liberia și 
Republica Socialistă România, 
in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Răspunzind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
satisfacția poporului român pen
tru cursul pozitiv al relațiilor 
dintre România și Liberia și * 
subliniat că in timpul vizitei si 
al convorbirilor au fost reali- 
lați noi pași in direcția dez
voltării acestor raporturi.

In Încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu a toastat pen
tru o bună colaborare intre 
România și Liberia, in sănăta
tea președintelui Liberiei. a 
tuturor celor prezenți.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au părăsit, 
vineri dimineața Liberia.

Ceremoniei plecării, care a 
avut loe la Palatul preziden
țial, marcată de inalte onoruri, 
i-au urmat caldele manifestări 
de simpatie din partea popu
lației capitalei, la care au răs
puns cu cordialitate președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu președintele Liberiei.

Pe aeroportul internațional 
al Monroviei, solii poporului 
român au fost conduși de 
președintele Samuel kanyon 
Doe, de vicepreședintele repu
blicii și alți membri ai 
conducerii liberiene.

La scara avionului, președin
tele Liberiei a adresat calde 
urări de drum bun tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, cei doi șefi 
de stat exprimînd, și cu acest 
prilej, satisfacția pentru intil- 
nirea și convorbirile 
convingerea că 
nivel înalt va da 
puls raporturilor 
riene.

Comun
toc în 

Elena

convorbirilor, 
care s-a ajuns. 

Comunicatul Co- 
interesul celor

to»s- 
trai- 
două

avute, 
dialogul Ia 
un nou im- 
româno-Iibe-

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
sosit, vineri. 11 martie, la Co
nakry. unde, la invitația pre
ședintelui Comitetului Militar 
de Redresare Națională, pre
ședintele Republicii Guineea, 
Lansana Conte, efectuează o 
vizită oficială de prietenie in 
această țară.

La aeroport, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intlm- 
pinați cu multă cordialitate de 
președintele Comitetului Miii-

tar de Redresare Națională, 
președintele Republicii Guine
ea, general Lansana Conte și 
doamna Henriette Contie, care 
le-au adresat calde urări de 
bun venit pe pămintul guineez.

După o scurtă oprire in Sa
lonul de onoare al aerogărit 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Lansana Conte, tovarășa 
Elena Ceaușescu șl doamna 
Henriette Conte s-au îndreptat 
spre Capitală.

La reședință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 

întreținut, in- 
, cu pre- 

si
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Ceaușescu s-au întreții 
tr-o atmosferă'cordială, 
ședințele Lansana Conte 
doamna Henriette Conte.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au tntîlnlt, vineri 
amiază, cu Lansana 
președintele Comitetului 
li tar de Redresare Națională,
președintele Republicii Gui
neea.

In acest cadru, cel doi șefi 
de stat au avut convorbiri, în- 
tr-o atmosferă de stimă și în
țelegere reciprocă, consacrate 
actualității internaționale.

★
La Palatul Națiunilor din 

Conakry au inceput, vineri, 11 
martie, convorbirile oficiale 
intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
Lansana Conte, președintele 
Comitetului Militar de Redresa
re Națională, președintele Re
publicii Guineea.

Sub semnul dorinței comune 
de a da un conținut tot mai 
bogat conlucrării dintre Româ
nia și Guineea, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Lansana 
Conte au avut un prim schimb 
de păreri In legătură cu per
spectivele dezvoltării raportu
rilor dintre 
respunzător 
tuale.

Președinții
și Lansana Conte au însărcinat 
pe membrii celor două 
delegații să analizeze căile 
pentru extinderea în continua
re a colaborării, în concordanță 
cu cerințele și programele de 
dezvoltare ale celor două țări, 
de progres economic și social 
al popoarelor român și guineez, 
și care să asigure, totodată, 
o conlucrare fructuoasă pe 
plan internațional în direcția 
soluționării problemelor com
plexe ale lumii.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de stimă și 
prietenie.

după- 
Conte,

Mi

cele două țări co- 
posibililăților ac-
Nicolae Ceaușescu

★
în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
a fost oferit, vineri, 11 martie, 
un banchet oficial, la Palatul 
Națiunilor, de către președin
tele Comitetului Militar de 
Redresare Națională, 
tele Republicii 
Lansana Conte, și 
Henriette Conte.
în timpul banchetului, des

fășurat intr-o atmosferă cordia
lă, prietenească, cel doi șefi de 
Stat au rostit toasturi, urmări
te cu deosebită atenție și sub
liniate cu aplauze de cel pre- 
zenți.

Militar 
președin- 
Guincca, 
doamna

Proletari țin_țoațe târile uniti-vi!portul
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Pe agenda actualității

t START IN CEA
f DE A XVIII-a EDIJIE

i A BALCANIADEI DE SCHI
f
§ Azi și miine, pe traseele din 
g Valea Rîșnoavei din apropie- 
S; rea Predealului și pe pîrtille 

din Postăvar, se va desfășura 
s? cea de-a XVIII-a ediție a Bal- 
g caniadei de schi. Organizato- 
g rii au pus totul la punct, ofi- 

cialii competiție! slnt la locu- 
g rile de concurs, care se va 
" " ’ după următorul pro-

SÎMBATA, plrtia Su- 
slalom uriaș, ora 10: 
I senioare, seniori șl 
,__ manșa a

Il-a; fond, traseele din Valea 
Rîșnoavei, ora 10 : cursa de 5 

g km, senioare ; ora 11 : probele 
g de 10 km juniori și 15 km 
gntori; DUMINICA, plrtia 
g linar, slalom special, ora 
g manșa I senioare, seniori și 
1^ nlori ; ora 12,30: manșa a 

II-a ; fond : traseele din Valea 
Rîșnoavei, ora 10: cursele de 
ștafetă 3X5 km senioare ; 3x8 
km juniori și 3X10 km seniori.

La ora 15 festivitatea de 
g premiere și închidere.I---------------

caniadei de schi. Organizato-

derula 
g gram ;
g linar,
g manșa
g juniori ; ora 12,30;II se- 

Su- 
10 ! 
lu

Azi și mii ne, in Divizia A de baschet

TRADIȚIONALUL DERBY DINAMO-STEAUA
Tradiționalele candidate la 

titlul de campioană a Româ
niei la baschet masculin — e- 
chipele Dinamo București și 
Steaua — se Intîlnesc astăzi șl 
miine, fn sala Dinamo, In ca
drul etapei a 15-a a Diviziei 
A. Aflate la egalitate de pune 
te (54) șl de victorii In întîl- 
nirile directe (2—2), fruntașele 
baschetului nostru sînt depar
tajate doar de coșaverajul 
direct, favorabil cu puțin ste- 
liștilor (362—357). Atit situația 
din clasament, cit șl desfășura
rea partidelor precedente anti
cipează și de data aceasta par
tide echilibrate, viu disputate, 
spectaculoase, din care dorim 
să nu lipsească spiritul de dis
ciplină. A da un pronostic a- 
supra rezultatelor ar fi un ha
zard lipsit de sens, mai cu 
seamă că Înseși tntîinirile din 
actualul campionat s-au înche
iat la diferențe foarte mici, iar 
victoriile au alternat meci de 
meci. Dan Nicuiescu. Alexan
dru Vinereanu, loan Uglai, 
Viorel Constantin, Victor Ia- 
cob, Mihai Sinevici (Dinamo), 
Costel Cernat, Florentin Er- 
murache, Petre Itrănișteanu, 
Viorel Ioan, Sorin Ardelean, 
Virgil Căpușan (Steaua) și cei-

lalți componenți ai protagonis
telor Campionatului Național 
se vor strădui, sîntem con
vinși, nu numai să obțină vic
toria pentru echipele din care 
fac parte, ci să și creeze un 
spectacol sportiv agreabil.

Programul etapei — grupa
1— 6: Dinamo București —
Steaua (locurile ocupate In 
clasament: 2 și respectiv 11 
rezultatele anterioare • 2—2),
Dinamo I.M.P.S. Oradea — 
Rapid C.S.Ș. 5 București (4—5;
2— 2), I.C.E.D. C.S.Ș 4 Bucu
rești — Academia Militară Me
canică Fină București (3—6 ; 
4—0) t " - “ '
C.S.Ș. 
C.S.U.
litehnica C.S.Ș. Unirea Iași — 
C.S.U. T.A.G.C. Ind. Brasov 
(12—9; 1—3), ELBA Timișoa
ra — RAMIRA Baia Mare 
(11—10 ; 2—2) ,

Programul jocurilor din Ca
pitală — sala Dinamo, simbâtă 
de la ora 16, duminică de la 
ora 9,30: I.C.E.D — Acade
mia Militară, Dinamo — 
Steaua ; sala Olimpia, dumi
nică ora 10,15: URBIS - Po
litehnica Mine Energie Bucu
rești (m. B.).

grupa 7—12: Farul
1 Constanța — Balanța 
Sibiu (8—7; 2—2), Po-

Etapa a 19-a in Divizia A de fotbal

I
l PARTIDE ECHILIBRATE PE MAJORITATEA STADIOANELORI

• La Tg. Mureș, un joc intre ț. două echipe cu ... spirit ofen- 
siv • La Craiova, Universitatea 
vrea să confirme evoluția bună 
din Capitală, iar Flacăra, locul 
din clasament • La Suceava, 
Sportul, în căutat ea punctelor 

r—-

Șilor • La Timișoara, „Poli', in 
fața unui partener dificil • La 
Bacău, Sport Club intilnețte o 
specialistă a meciurilor din de-

plasare • Pe Dinamo, gazdele, 
singurele favorite certe • La 
Cluj-Napoca, un joc dominat de 

nevoia de puncte

PROGRAMUL JOCURILOR-
Tg. Mureș : 
Craiova : 
Suceava : 
București :

pierdute acasă, dar C.S.M. nu 
uită că a făcut 2-2 în .Regie" 
• fn Giulești, un meci care de
pinde de randamentul mainta

CLASAMENTUL „LA ZI

f 1. STEAUA 18 16 2 0 69-10 34
g 2. Dinaino 18 15 2 1 41-12 32g 3. Victoria 18 11 1 6 31-20 23
g 4. Oțelul 19 10 2 7 28-23 22g 5. Flacăra 17 84 5 20-18 20
g 6. Corvinul 17 82 7 32-27 18g 7. Univ. Cv. 18 74 7 26-29 18
g 8. F.C. Olt 18 82 8 25-34 18g 9. F.C.M. Bv. 18 65 7 29-21 17
g 10. „Poli" Tim. 18 64 8 21-24 16

11. F.C. Argeș 18 G 4 8 19-24 16
^12. A.S.A. 18 7 1 10 30-36 15
gl3-
^11-

Sp. Stud. 18 54 9 20-28 14
„U“ Cj.Np. 18 45 9 18-29 13

gl5. S.C. Bacău 17 36 8 15-32 12
glG. C.S.M. Sv. 18 4 4 10 17-37 12
glT. Rapid 18 3 5 10 13-30 11
Vi 18. Petrolul 18 3 5 10 12-32 11

Timișoara : 
Bacău : 
București :

plenarele unităților sportive

SIBIU INTRE ACTIVITATEA DE MASĂ
Șl CEA DE PERFORMANȚĂ-O VERIGĂ TRAINICĂ

„Sportul sibian se bucură de 
prestigiu pe plan național... Să 
1-1 apărăm și să i-1 sporim an 
de an". Am reținut această 
apreciere finală, făcută la 
plenara C.J.E.F.S. Sibiu, ca o 
potrivită, logică concluzie la 
riguroasa analiză a activității 
desfășurate anul trecut Ea ve
nea să sublinieze deopotrivă 
bilanțul rezultatelor recente — 
fie la nivelul „sportului pentru 
toti", fie la cel a] performan
tei — si îndelungata, puterni
ca tradiție a multor discipline 
Pe malurile Cibinului și In 
Împrejurimi.

Intr-adevăr, de-a lungul ani-

lor Sibiul a însemnat mereu 
ceva deosebit, a afirmat mereu 
vocația sportivă a tineretului 
său. Și nu numai a tineretului. 
Ar fi poate de ajuns să adu
cem ca argumente în acest 
sens tradiția turismului de ma
să (cu atît de activele sale 
Cercuri) sau acea recentă si 
superbă acțiune „Chemarea 
toamnei“. cu faima mondială 
de a fi adunat deodată, 
mijlocul naturii.
peste 40 000 de „__ .....____
tradiția jocurilor de echipă sau 
noua firmă a natației (cine 
era și este mai presus ca si- 
bienil la sărituri în apă. pen-

in
la mișcare, 

participanți.

tru ca acum să pornească de 
aici pe urmele lui Carmen Bu- 
naciu o pleiadă de valoroși 
înotători?), tradiția gimnasticii, 
boxului, atletismului. echita- 
tiei. motociclismului sau actu
ala afirmare a schiului și pa
tinajului... O polivalentă care 
a înscris mereu județul printre 
fruntașe. Și nu-i de mirare că 
în clasamentele marii competi
ții naționale Dadada, găsim 
constant Sibiul pe locuri ono-

Aurelîon BREBEANU

(Continuare In pag 2-3)

A.S.A.
UNIVERSITATEA - FLACĂRA

- SPORTUL STUDENȚESC
- F.C OLT

Rapid)
- CORVINUL
- F.C. ARGEȘ
- F.C.M. BRAȘOV

Dinamo)
- PETROLUL

s-a disputat miercuri (3—0)

C.S.M.
RAPID

(stadionul 
„POLI" 
SPORT CLUB 
DINAMO

(stadionul 
,.U"Cluj-Napoca :

Intilnirea STEAUA - OȚELUL

Toate partidele vor începe la

- VICTORIA

ora 15,30

Campionatele Naționale de lupte greco-romane

iN PRIMA ZI, VICTORII SCONTATE
BRAȘOV, 11 (prin telefon). 

Vineri dimineața, în Sala Spor
turilor din localitate, au în
ceput întrecerile turneului 
nai al Campionatului 
individual de lupte 
mane pentru seniori, 
competiției în care __
dreptul de participare 156 de 
sportivi. Numărul mare de 
competitori și necesitatea in- 
cheierii concursului in numai 
două zile i-au obligat pe orga
nizatori și concuteriti la efor
turi suplimentare. meciurile 
disputîndu-se pe trei saltele 
în asemenea condiții, posibili
tatea de a se impune au avu
t-o numai concurentii care au 
beneficiat de o pregătire co
respunzătoare.

Pentru o stabilire mai corec
tă a valorilor, federația a decis 
ca întrecerile să nu se mai 
desfășoare ne două grupe, ast
fel că încă din primele tururi 
s-au putut intîlni principalii 
candidați la locurile fruntașe 
ale categoriilor respective. Așa 
se explică și faptul că Gh. Sa- 
vu. C. Udrea (ambii Dinamo) 
principalii favoriti ai categori
ei 62 kg s-au întîlnit incă din 
Prima zi. A punctat la început 
Savu (1—0. în urma unei cen-

fi- 
Na tio nai 

greco-ro- 
fază a 
au avut

turări laterale incomplete). In
tr-o situație identică, a egalat 
Uță. Acesta din urmă a mai 
reușit un tur de braț (4—1) si 
încă o fixare (5—1) cîștigînd 
la puncte.

Dispute aprige și la catego
ria 48 kg. Unul dintre favo- 
riți. N. lordache
Buc.) a fost învins prin tus în 
urma unui tur de cap surprin
zător, de rapidistul bucureștean 
D. Vechiu. în schimb celălalt 
sportiv rapidist Ion lase în 
care antrenorii iși puneau mari 
speranțe a pierdut la puncte 
(2—3) meciul cu slătineapul 
I. Mergbianu. Promițător con
curează juniorul V. Rebegea 
(Pitești). După victoria prin tuș 
asupra colegului său de 
R. Ciobanu. l-a învins 
descalificare De 1. Voicu 
namo).

La celelalte categorii. în 
ioritatea cazurilor. principalii 
candidați la titlurile de cam
pioni au obtinut victorii care-i 
mențin în lupta pentru locuri 
fruntașe. M. Cișmaș (Steaua)

(Construcția

sală, 
orin 
(Di-
ma-

Mihoi TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)



I I Miine, in „Cupa României" la handbal

JOCURI DECISIVE PENTRU CALIFICAREA ÎN SEMIFINALE

I

Vom inct'pe. de această dată, cu o mare acțiune organi
zată în Capitală și. cum se spune, „pe Capitală", întrucât 
isi propune să reunească iubitor ai «portmui d:n -oate 
sectoarele. Este vorba de un mare Festival sportiv bucu- 
reștean care va avea loc mîine 'n tdeia anticipați.,.) Piriuî 
Tineretului, de la ora 10. Un nou priiej de a ieși în, aer 
liber si de a face snort, un prilej de întrecere Pentru vîrste 
și vîrste asa cum e și bine să fie într-un feshval de ase
menea anvergură. în program multe puncte" de interes, 
începînd cu crosuri pe 5 categorii de alergători (de la 
„foarte, foarte tineri" la „încă tineri"), cu partide oe tere
nurile (si... miniterenurile) de fotbal, cu concursuri de Pa*’- 
riaj pe rotile și de ciclism pe aleile și platformele asfaltate, 
cu alte întreceri care au o miză în plus 31 anume voia 
bună cum sînt cele de aruncări cu mingea de oină, 
alergările în saci și trasul frînghiei. Parcul Tineretulu' își 
deschide astfel sezonul sportiv de primăvară cu o (s-o 
numim) invitație generală la care, sîntem siguri, răspun
surile vor' fi pe cît de numeroase Pe atît de cuprinzntorre 
în ordinea vîrstelor.

în tară multe .întreceri mici" cum ar fi. spre 
plu, „Cupa Ghiocelul" la șah și tenis de masa, anunțata 
pentru duminică la Găești, dar și „județenele" unor ..cupe 
din cadrul polivalent al Daciadei: „Cupa Pionierii. • la 
gimnastică (la cat. 14—19 ani) la tenis de masă ș> șa' ( a 
toate categoriile). „Cupa caselor pionierilor" la tenis de masă 
6i „Cupa U.Ț.C." ia tenis de masă (la categoriile 14—19 ani).

I

I

I
I
I
I

Azi. în Sala Floreasca : STEAUA — RELONUL SĂVINEȘTI (în Divizia A)
Activitatea competițională hand

balistică reține în continuare a- 
tenția atît prin meciuri din «Cu
pa României*4 (masculin și fe
minin), cît și — azi — printr-o 
partidă din programul etapei a 
XlX-a a Campionatului 
masculine 
Săvinești.

Revenind 
mîine sînt 
retur ale 
ceea ce înseamnă că vor fi cu
noscute echipele semifinaliste. 
Precizăm că și în semifinale (ca 
de altfel și în finală) vor avea 
loc, de asemenea, „meciuri du
ble44, și prin aceasta „Cupa 
României" se ridică la aceeași 
cotă valorică șl de interes ca 
șl Campionatul Diviziei A.

Programul returului sferturilor 
de finală (mîine).

MASCULIN
SERIA I : Dacia Pitești — Di

namo Brașov (în tur 22—32). Ar
bitri : VI. Cojocaru — I. MihAl- 
lescu (Craiova). Dinamo Bucu
rești — H. C. Minaur Baia Mare 
(25—25). (Sala Floreasca, de la ora 
16,15). Arbitri : AI. Isop (Pi
tești) — Gh. Mihalașcu (Buzău).

Seria A H-a : Steaua — Rc- 
lonul Săvinești (30—27). (Sala

A, Steaua

inel a
•iviziei

Betonul

la „Cupa României", 
programate meciurile 
sferturilor de finală.

Floreasca, de la ora 15). Arbitri: 
S. Sticea — C. Bening (Brașov). 
Politehnica Timișoara — Univer
sitatea Craiova (23—27). Arbitri î 
P. Sîrbu — E. Flueras (Arad).

FEMININ
Seria I : Rulmentul Brașov — 

TEROM Iași (24—30). Arbitri : 
Al. Vîrtopeanu — Șt. Georgescu 
(București). Oțelul Galați — Mu
reșul Tg. Mureș (21—38). Arbi
tri : M. Stăncilâ (București) — 
I. Nicoiae (Ploiești).

Seria a Il-a ; Hidrotehnica

Constanța — Chimistul Rm. VII- 
cea (18—29). Arbitri : T. Cu- 
relea — I. Păunescu (București). 
Știința Bacău — Rapid Bucu
rești (22—26). Arbitri : C. Suditu 
— A. Zaharia (Buzău).
• Azi, de la ora 17,30 

Floreasca se va disputa 
vans din etapa a XlX-a
ziei masculine A) meciul dintre 
STEAUA șl RELONUL SAVI- 
NEȘTI. Arbitri : A. Simlon — V. 
Ivanciu (Ploiești).

în Sala 
(în de- 
a Dlvi-

Reportaj pe bazele sportive sătmărene munioiiii in îNnncmi

ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL (masculin)

LINIȘTEA A FOST
Sfîrșit de săptămînă aparent 

liniștit la Satu Mare. Nu me
ciuri de fotbal, nu jocuri în 
Divizia A de baschet, nu în
treceri republicane Ia scrimă. 
S-ar părea că tineretul (și nu 
numai el) a stat „la gura so
bei", a mers la cinematograf 
ori a vizitat vreo expoziție. 
Aparențele sînt înșelătoare, 
însă, deoarece, de fapt, ama
torii de sport din frumosul 
oraș de pe Someș au avut o 
activitate deosebit de' bogată, 
așa cum vom vedea în rân
durile ce urmează.
• „CUPA U.T.C." la sanie 

a întrunit (în etapa județeană) 
circa 80 de participant la în
trecerile disputate la Huța 
Certeze, în inima Țării Oașu
lui. Sănieri între 14 șl 19 ani 
din Satu Mare, Cărei, Negrești, 
din comunele Certeze, Bixad, 
Poiana Codrului s-au bucurat 
din plin de frumusețea iernii 
care mai persistă la acest început 
de primăvară și au luptat cu 
ardoare pentru o perfornrtanță 
cît mai bună. S-au clasat pe 
locul I Adriana Roja șl Ro
bert Șuta, ambii elevi ai Li
ceului industrial nr. 7 din Satu 
Mare. « CROStJL „ALEARGA 
PENTRU SĂNĂTATEA TA", 
tradițional la Satu Mare, s-a 
desfășurat de data aceasta sub 
denumirea1 „Crosul Mărțișoru
lui", în organizarea C.J.E.F.S., 
Inspectoratului școlar județean, 
a Clubului sportiv municipal 
și cu sprijinul școlilor gene- 
raje din municipiul Satu Mare. 
Cîștigători : toți participanții, 
prin însusi faptul că s-au pre
gătit și au concurat ; eviden
țieri : Daniela Greisler (Șc. 
gen. 21), Gabriela Feleg, Dinu 
I.ăpu.ște, Alexandru Rișco (Șc. 
gen. 20) la categoria 11—12 
ani : Simona Cioca (Șc. gen. 
13), Lucia Ignat (Șc. gen. 5), 
Cristian Ardos (Șc. gen. 21) și 
Ștefan Bobotan (Șc. gen. 8) la 
cat. 13—14 ani. e „DACIADA"

- ■■ . j-, .«aaaseeBMBnaMMB

DOAR APARENTA
a inspirat organizarea unui 
reușit schimb de experiență 
(cu tema „Amenajarea bazelor 
sportive simple"), între asocia
ția sportivă I.UJW. UNIO Satu 
Mare șl Victoria F.I.U.T. Că
rei. Cu acest prilej au avut loc 
șl întreceri la judo, șah și 
popice, • ETAPA I a returu
lui Campionatului județean de 
popice. găzduită de sălile 
UNIO și Someșul, a eviden
țiat echipele Someșul, Mobila 
la băieți și Comerțul la fete, 
toate candidând la calificarea 
în Divizia A. Deocamdată lo
cul I este deținut de Someșul 
în întrecerea masculină șl Co
merțul în cea feminină, aceasta 
din urmă prezentând o forma
ție mult întinerită, printre 
sportivele cele mai dotate a- 
flîndu-se Nicoleta Roca și Mi- 
haela Cocîan. • PE BAZA 
SPORTIVA IPSUIC, a asocia
ției sportive Someșul, s-au 
desfășurat concursuri de casă 
la șah (s-a remarcat Fanea 
Crăsneanu) și de orientare . tu
ristică (cei mai buni : Elisa- 
beta Revesz si Stefan Catona). 
• CU MULT INTERES a fost 
așteptată etapa județeană a 
Campionatului Național de 
lupte libere pentru juniori. Au 
participat numeroși luptători, 
dintre care s-au distins cei de 
la UNIO, C.F.R.. Lie. ind. nr. 
1, Luceafărul I.J.P.I.P.S. din 
Satu Mare, Victoria F.I.U.T. 
Cărei, Voinicelul Odoreu. Vic
toria Livada ș.a.

Pe bună dreptate ne spunea, 
la sfîrșitul săptămînii „liniș
tite", prof Ioan Sabău, meto
dist al C.J.E.F.S. Satu Mare : 
„Asa e la noi : activitate non
stop. Tinerelul dorește să facă 
sport, nu numai să asiste la 
întreceri sportive. Și pentru a- 
ceasta, competițiile, la diferite 
nivele, se succed săptămînă de 
săptămână".

Dumitru STÂNCULESCU

Recent. La Timișoara. într-o 
excelentă organizare, s-a desfă
șurat turul Campionatului Na
țional pe echipe la haltere-ju- 
niori, la care au participat 260 
de sportivi, în cele ’2 echipe 
din Divizia A și 18 din B. în 
fruntea clasamentului primului 
eșalon se află Vagonul Arad — 
7 953 p, Olimpia Buc. — 7 397 p. 
Steaua — 7 248 p, iar în cel se
cund, conduce Strungul Arad — 
5330 p. în întrecerile pe catego
rii, cele mai bu.ne rezultate au 
fost obținute de halterofilii din 
lotul național : T. Cihărean (O- 
ltmpia) 250 kg (la cat. 56 kg), 
D. Negreanu (Steaua) 255 kg 
(60 kg), D. Morar (Vagonul) 275 
kg (75 kg) și A. Culicl (Olim
pia) 360 
va avea 
Galați.

PITEȘTI, 11 (prin telefon). 
DACIA PITEȘTI — II. C. MI
NAUR BAIA MARE 27—27 
(16—13). Timp de 25 de mi
nute din prima repriză, iniția
tiva — pe fondul unul joc bun, 
cu pase rapide, — a aparținut ju
cătorilor de la Dacia Aceștia, 
avind în Mihăilă și Cosma doi 
realizatori de mare forță, im
posibil de stopat, se distanțea
ză ușor la 4 și 5 goluri : 8—5 în 
min. 12, 10—6 (1 A. 11—6 (16). 
Intervine un reviriment al 
băimărenilor, care au în Mări
cel Voinea un jucător pe care 
echipa se bazează, el înscrie 
cîteva goluri consecutive și își 
aduce formația la doar un gel 
diferență : 13—12 (26) și 14—13 
(29) pentru Dacia. în partea a 
doua tot Dacia are inițiativa, 
dar 11 minute mai tîrziu Mi
naur va egala : 20—20. Din a-

cest moment jocul și... jucă
torii devin nervoși pentru că 
ambele formații înscriu superb 
și... ratează copilărește. Totuși, 
în min. 49, prin trei goluri 
ale lui Stamate, Minaur preia 
conducerea 24—23,-24—24, 25—24 
și 26—24 (53). Ultimele 7 mi
nute aparțin handbaliștilor de 
la Dacia, care reușesc să ega
leze 26—26, preiau conducerea 
27—26, pentru ca Minaur să 
egaleze în minutul 60. Din 
echipa Vizitatoare o formă deo
sebită a arătat portarul Neșo- 
vici.

Au înscris : Mihăilă 9, Cos- 
ma 8, Grabovschi 5, Neagu 2, 
Paraschiv 1, Gîdea 1 și Oprea 
1, pentru Dacia, respectiv Voi- 
nea 8, Ilalmagyi 4, Stamate 4, 
Covaoiu 3, Porumb 3, Marta 3, 
Iacob 1 și Rădulescu 1. Au ar
bitrat cu scăpări un meci foar
te greu V. Dăncescu șl J. Ma- 
teescu (București).

Ion GAVRILESCU

„CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ

Volei

PLENARELE UNITĂȚILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

ran te. Astfel, în clasamentele 
pe 1987. ocupă poziția a patr» 
în bilanțul (cumulat) al etape
lor de iarnă si de vară la ac
tivitățile de masă și a treia 
la etapa de iarnă a performan
ței- Poate că. evocînd realiză
rile anului trecut (aproape 
200 000 de participant! la com
petițiile de masă din cadru' 
Daciadei. peste 117 000 de ab
solvenți ai complexului „Sport 
și sănătate" 116 000 de practi- 
canti ai turismului și 41 000 ai 
gimnasticii la locul de muncă 
mai bine de 7 000 de copii ini- 
țiați în tainele înotului, 35 000 
de copii trecuți prin sita selec
ției pentru diverse discipline 
87 de performeri cooptați în lo
turile olimpice si naționale. 25 
de titluri de campioni șl 24 de 
recorduri ale tării, 19 medalii 
la Campionatele balcanice Si 
11 la concursurile „Prietenia"), 
avem într-un fel explicația a- 
mintitelor poziții de frunte.

Dar nu întâmplător ne vom 
întoarce la afirmația de în
ceput Da. sportul sibian s-a 
bucurat și se bucură de un 
prestigiu care merită și trebuie 
apărat. S-a mai spus, însă, la

plenară, la fel de pertinent, că
— în ciuda unor deficiente pri
vitoare la baza materială. Si
biul numărîndu -se printre 
foarte puținele județe fără o 
sală polivalentă — „dispune de 
resurse inepuizabile de afirma
re", că rezultatele sînt. in ge
neral. mult sub potențialul 
său real. A reieșit că valorifi
carea acestuia doar în parte 
decurge, înainte de toate, din 
modul adesea deficitar în care 
se acționează Ia granița din
tre activitatea de masă șl cea 
de performanță. Acolo unde 
„sportul pentru toți" ar trebui 
să cuprindă în primul rînd — 
și la nivelul calitativ ridicat
— întreaga masă a copiilor și 
tineretului, pentru a se înde
plini atît obiectivul fundamen
tal al mișcării sportive, cît și 
cel al selecției pentru înalta 
performantă. Iar această defi
cientă derivă dintr-un anume 
formalism care grevează lec
țiile de educație fizică și acti
vitățile „extra" ale elevilor 
sau acțiunile de selecție în u- 
nele discipline (Abia de aici 
încolo se pune problema cali
tății pregătirii, care împinge o 
disciplină sau alta spre culmi
le performantei sau spre me
diocritate). Dacă înotul sibian

kg (+110 kg). Returul 
loc tn noiembrie, la

DISPUTE PENTRU
Returul campionatelor națio

nale de volei se îndreaptă spre 
finiș cu o interesantă dispută la 
mijloc de pluton pentru locurile 
în prima grupă valorică. La fe
te. cei puțin, doar trei echipe 
ies din disouțle. Etapa de mîine, 
a 18-a, programează cîteva par
tide de real interes, cu efecte 
importante în zona departajării. 
La feminin, se detașează întîl- 
nlrlle de la București (cea în 
care campioanele vor avea de 
treout un nou obstacol greu), 
Iași șl Galați, iar la masculin 
partidele de la Brașov și Tg. 
Mureș.

Iată programul complet 
tapei :
— FEMININ : Flacăra
București — Universitatea 
Craiova (sala Lie. Ind.
ora 10), Penicilina Iași — Farul 
Constanța, C.S.U. Rapid Galați
— Dlnamo București, Rapid 
București — C.S.M. Libertatea 
Siibiu (sala Rapid, ora 12). Da
cia Pitești — Chimia Hm. Vîleea 
și Olteit Craiova — știința Ba
cău.

MASCULIN: Tractorul Brașov — 
Explorări Motorul C.S.Ș. 2 Baia 
Mare, A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș — Universitatea C.F.R. 
Craiova, Politehnica Timișoara
— Viitorui Dlnamo Bacău, El- 
oond Dlnamo Zalău — C.S.U. 
Sănătatea Oradea, Steaua Bucu

al e-
Roșie 

C.F.R. 
M.I.U.,

(prin actualele sale reprezen
tante de prim-plan național și 
internațional: Liana Coman și 
Livia Copariu), schiul (cn Mi- 
haela Fera, Doris Bonfert etc.), 
săriturile în apă (cu valorile 
sale care se numesc Elisabeta 
Kopatz, Sorin Boca și Bogdan 
Cibu), gimnastica sportivă (cu 
Corina și Alexandra Popa pe 
urmele Melitei Ruhn. Camelie: 
și Simonei Renciu și ale Iul 
Marius Gherman) sau patina
jul (și — rețineți! — pregăti
rea se tace acasă pe rotile, iar 
pe gheată prin vecini, deoare
ce patinoarul existent nu func
ționează) s-au detașat în rin- 
dul sporturilor individuale, 
prin rezultate deosebite, aceas
ta se datorează mai judicioasei 
prospectări a bazei de masă a 
performanței. Și nu întîmplă- 
tor boxul, atletismul nu se mal 
înscriu cu rezultate bune. 
Dacă fotbalul, prin port-drape- 
Iul județean care a devenit 
F.C. Inter, este aproape de o 
mare și dorită izbîndă — pro
movarea Pe prima scenă — a- 
ceasta este consecința firească 
a temeiniciei eu care a început 
să se lucreze la... pasul spre 
performantă. Și nu întâmplător 
— ân pofida tradiției — nivelul 
altor jocuri sportive: voleiul 
(cu tehnicieni apreciațl. dar 
care nu pot face singuri totul).

„Cupa primăverii" Ia marș, 
tradițională competiție a sezo
nului, programează duminică, de 
la ora 9, pe traseele din strada 
Maior Coravu din Capitală, pri
ma sa etapă. întrecerea este 
deschis celor patru categorii — 
juniori, junioare, seniori, seni
oare. (G. Lazăr —- coresp.).

MIJLOCUL CLASAMENTELOR
rești — c.S.M.u, Suceava (sala 
Floreasca, ora »), Dinamo Bucu
rești — Relonul Săvinești (sala 
Dinamo ora 12,30).
• Partida feminină din urmă

toarea etapă dintre C.S.M. Li
bertatea Sibiu și Știința Bacău 
a fost devansată și se va 
pută marți 15 martie.

CLASAMENTE

dds-

FEMININ
1. Univ. CFR 16 16 0 48: 8 32
2. Dacia 17 11 6 38 :32 28
3. FI. Roșie 1-7 10 7 41:27 27
4. CSU Rapid 17 10 7 33:27 27
5. Farul 15 11 4 36:20 26
6. Dlnamo 16 9 7 35:24 25
7. Rapid Buc. 17 8 9 33:35 25
8. Penicilina 17 8 9 31:33 25
9. Olteit 17 8 9 31:36 25

10. Chimia 17 4 13 23:45 21
11. CSM Libertatea 17 4 13 20:44 21
12. Știința 17 1 16 10:48 18

MASCULIN
1. Dinamo Buc. n 16 1 49:15 33
2. Steaua Buc. 17 15 2 46: 9 32
3. Vlit. Dinamo 17 11 6 41:27 28
4. Elcond Din. 17 11 6 37:24 28
5. Un.iv. CFR 17 10 7 37:28 27
6. Tractorul 17 10 7 32:29 27
7. Exp'lorări 17 9 8 33:32 26
8. Relonul 17 7 10 30:36 24
9. Electro-mureș 17 6 11 28:35 23

10. CSMU Sv. 17 5 12 20:44 22
11. CSU Sănătatea 17 1 16 16:49 18
M. Politehnica 17 1 16 8:49 18

handbalul, rugbyul sau bas
chetul frizează acum, mediocri
tatea...

De acord, sportul sibian are 
și tradiție, si resurse inepuiza
bile, dar valorificarea lor opti
mă în viitor va depinde de tă
ria acestei verigi atât, de deli
cate care leagă sportul de ma
să de cel de performanță. Trăi
nicia ei i-o pot asigura cei 320 
de profesori și peste 1 700 de 
instructori. Pentru ca apoi, în 
planul strict al performantei, 
să-și dovedească (sau nu) mă
iestria si pasiunea cei 165 de 
antrenori. La acea verigă ar 
trebui însă să se întîlnească 
cu toții...

de popi
Mureș — Hrdi 
Voința Timiș 
Mureș, U.T. 
șița, Dermag 
Voința Crai
heiu Secuiesc 
masculin, se 
București — 
Gloria Bucur
stanța, Carp a 
pra București.

Bersan
6,8 ; co 

Vastag 
4,4 2.
Tractor

PATINA

ou o precizii 
El a rezolvat 
o tehnică dw 
e adevărat, 
fost mai mu 
acest meci 
liderul echipe 
vut o pregă 
bună, credem 
făcut o „figu 
De altfel, nic 
Olimpia, prin 
a lăsat prea 
concentrare p 
peți.

• OPTZECI 
patinatori rep 
din toată țara 
fcru locuri cît 
cursul Repub 
lor și copiilo 
desfășurat — 
mînii trecute 
artificial din 
Iată nuntjpe 
cat pe po5fu
1. Magdalena 
Buc.) 2,0 p, 
stantin (ICE 
Reka 
Ciuc) 
rina 
lăți) 
(CSȘ 
Ramona Cruc 
Reșița) 5,2 ; 
Chiper (CSȘ
2. Marius Car
Reșița). 3. Ș
Miercurea Ci 
1 Tovanca Cn 
(CSȘ 1 Timi! 
Kedves, Ghe 
Miercurea Ci 
Griin, Ciprlan 
Timișoara) 4.‘
1. Iovanca C
Buc.) 2.0, 2. 
Miercurea C 
Velișcu (CSȘ 
băieți : 1. 
(ICEMENERG) 
litaru (ICEME 
dan Dumitru 
poreclii ; 1.
Cătălin Frății 
ra) 1.4. 2.
Mihai Negoes 
ra) 2,8, 3.
Doica (CSȘ 
speranțe II, 
Dospotovici (C
2. Andreea L
3.2, 3. Mânu
Timișoara) 
tălin Ghe 
Galați) 2

RECORDURI ÎN CONCURSUL REPUS
Ajuns ia a patra ediție, Con

cursul Republican de patinaj vi
teză pe pistă redusă, rezervat 
speranțelor și copiidor, a fost 
găzduit de patinoarul artificial 
din Miircurea Ciuc. La start s-au 
aliniat 106 concurenți pînă la 14 
an$ din București, Brașov, Tg. 
Mureș, Sibiu, ploiești. Cluj-Na
poca, Miercurea Ciuc și alte 
centre de patinaj. De menționat 
că secțiile Petrolul Ploiești (an
trenor — ion Opincaru), Trac
torul Brașov (Ernest Ulrich-Pe- 
tric) Viitorul Cluj-Napoea (Mi
hai Timiș, Alexandru Pîrv), 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc arma 
Mezei, șefă a colectivului de 
profesori eu specializarea pati
naj) și C.S.Ș. Tractorul Brașov 
(Angela Bondar) au prezentat 
în întreceri un mare număr» de 
viteziști, muițl a fl*a ți la 
lor evoluție publică.

Acordîndu-se o atenție 
selecției, de data aceasta 
butaț numeroase talente 
pentVu performanță.

prima

sporită 
*xa de
ci etate 

Dornici de

afirmare, ml 
disputat întîi 

-specifică vîrs 
și băieți reu. 
mlțătoare. ca 
recorduri naț 
respective de 
gătoril : spor: 
pint M 
iești) 66 
(C.S.S.
(v.r. 66 
1000 m
Miercurea CI 
galat), 2:12,9 : 
ves (S.2.M. 
62,4). 1000 m 
Miercurea 
2:09,5) ; copii 
m — Gabriel 
rul Brașov) 
(v.r. 2:01,6). 
Petruța (VW 
58,9 ; 1000 m 
torul CluJ- 
m — I.

, Napoca) 3:

De pe arenele
Programul etapei a XlI-a ddn 

Campionatul Diviziei A de po
pice cuprinde azi următoarele 
meciuri — feminin, seria Sud : 
Voința Galați — Voința Ploiești, 
Rapid București — Mucava Mo
lid Vama, Olimpia București — 
Carpațl Sinaia, Petrolul Băjeni 
— Voința București, Lgromet 
București — Gloria București ; 
seria Nord : Eliectromureș Tg.

JUNIORII
Pe juniorul Florin Drăgan 

l-am cunoscut cu prilejul Cam
pionatelor Naționale individuale 
și pe perechi de anul trecut, 
desfășurate pe moderna arenă 
din Roman. După fiecare reu
niune a sondorilor, rămînea în 
sală împreună cu Mihai Reman 
(și ei component al echipei Me
talul Roman) și am în doi lan sau 
bilă după bilă pînă seara târziu, 
nelăsînd pistele să se ,răcească". 
L-am întrebat atunci de unde 
această pasiune pentru popice « 
Mi a răspuns simplu : ,.Pentru 
că îmi place. Simt că oot să a- 
ting și eu performanțele spor
tivilor ce au evoluat dimineață 
în concurs".

...Tînărul popicar <in Roman 
s-a ținut de cuvînl wiai repede 
decit ne așteptam. Sîmbăta tre
cută, pe arena Olimpia lin Ca
pitală (ia meciul dintre echi
pele masculine Metalul Roman 
și Olimpia București). !-am re
văzut pe Florin. A jucat cu o 
mare dezinvoltură, lansind bila

REZULTATE

INVITAȚIE LA PREDEAL
9

Autenticul decor de iarnă din stațiunea Predeal, unde 
grosimea stratului de zăpadă măsoară 90 cm constituie o 
atrăgătoare invitație la schi și patinaj.

Tinerii din marile întreprindeți și instituții bucurester-e 
pot petrece în cadrul unui sejur de 6 zile, seri minunate 
în discotecile Cioplea" ,$i ..Orizont". în săl*!e de jocuri 
electronice, biliard și șubah, pot participa la cursur le 
școlii de schi sau să beneficieze de plimbări cu sania trasă 
de cai.

NU UITAȚI, PREDEALUL VĂ AȘTEAPTĂ !

Rezultate di 
neret — MA 
C.S.U. Oțehuî 
Inox Tîrgovi 
I.C.E.D. II C 
Carp-a ți Buci 
București 96- 
inox — Po 
nergie Bucur 
C.S.U. Oțelul 
82—72 *
Rm. V îl cea - 
(39—35) : seric 
C.S.Ș. Mediaș 
C.S.Ș. Tg. M 
Olimpia C.S.Ș 
sitatea C.S.Ș. 
Roșu Cluj-N. 
62). Automatic 
tal ©tehnica 
(51—40) Univ 
poca — Mecî 
(59—26), Me ta 
reș — Olirnpi 
33) ; FEMINTF 
C.S.Ș. Botoșar

(43—38)
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• Cu PUȚIN timp In urmă, 

pe patinoarul descoperit din Ti
mișoara a avut loc „Cupa Ti
mișoara**. iată primii trei clasați 
în întrecerea seniorilor șl se
nioarelor, precum și învingătorii 
celorlalte categorii de vîrstă : 
senioare — 1. Codru ța Moiseanu 
(Triumf Buc. Co IMF), 2. Bea
trice Kurceakovschl (CSȘ Miercu
rea Clue CO IMF), 3. Raluca 
Duda (CS Dunărea Galați CO 
IMF): seniori: 1. Zsolt Kerekes 
(CSȘ Miercurea Ciuc CO IMF). 2. 
Marius Negrea (Cs Voința Bra
șov). 3. Luis Taifas (ICEMENERG 
CO IMF); copii I : Gina Dima 
(CSM Dunărea Galați) și Gheor
ghe Chiper (CSS Miercurea 
Ciuc) ; copii II : Ramona Cru- 
ceru (CSȘ Olimpia Reșița) și 
Stefan Neacșu (CSȘ Miercurea 
Ciuc) ; speranțe I : Eva Kedves 
(CSȘ Miercurea Ciuc) șl Clau- 
diu Grigoraș (CSM Dunărea Ga
lați) ; speranțe II : Manuela 
Dolga șl Calus Polgar (CSȘ 1 
Timișoara). (C. CREȚU, coresp.).
• „CUPA OLIMPIA**, desfășu

rată la Reșița, a avut următo
rii învingători : senioare : 1. Co- 
druța Moiseanu, 2. Beatrice 
Kurceakovschl, 3. Raluca D-ida ; 
seniori : 1. Marius Negrea, 2.
Zsolt Kerekes, 3. Marian Pri- 
săcaru (CSM Dunărea Galați 
CO IMF); junioare I : Eva Gegb 
(CSȘ Miercurea Ciuc) ; junioa
re II : Reka Bersan (CSȘ Miercu
rea Ciuc) : copii 1 : Gina Dlma 
șl Gheorghe Chiper ; copii 2 : 
Ramona Cruceru șl Liviu Marin 
(CS Pionierul Ploiești) ; speran
țe I ; Raluca Colati (CSS Olim
pia Reșița) șl Claudiu Grigoraș 
(CSM Dunărea Galați) ; speran
țe II • Roxana Despotovici (CSȘ 
1 Timișoara) și Cătălin Gheor
ghiu (CSM Dunărea Galați).

I 
I
I

Mîine, pe 27 de stadioane din fără
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CLASAMENTE GENERALE ? 
speranțe, (f) 1. Despina Me
hedinții, Monica Nicolae (am
bele Petrolul Ploiești) 3 p, 2. 
Eniko Istvan (CSȘ Miei'eurea 
Ciuc) 5 p, 3. Kinga Boroș (CSȘ 
Miercurea Clue) 2 p ; (b) — 1. 
V. Nagy 10 p, 2. A. Pop (Victo
rul Cluj-Napoca) 4 p, 3. C. Fa
bian (CSȘ Miercurea Ciuc) 3 p; 
copii I. (f) — i. Tiinde Ballo
10 p, 2. Monica Turna (CSȘ 
Miercurea Ciuc). Claudia Che- 
recheș (Viitorul) 3 p, 3. Cătă
lina Nicolesou, Codruța Berin- 
dean (ambele Petrolul) 2 p ; (b) 
— R. Gîrbea, F. Chedveș (ambiii 
S.C.M. Ciuc), E. Novac 5 p, 2. R. 
Simon (Electro mureș Tg. Mu
reș) 4 p, 3. R. Pană (Petrolul) 
2 p ; copii I, (f) — 1. Gabriela 
Vpgassy 15 p, 2. Ilona Tanke 
(S. C. Miercurea Ciuc) 9 p, 3. 
Metania Tokoș (CSȘ M. Ciuc) 6 
p ; (b) — 1. I. Varga 10 p, 2. 
L. Gaboș, S. Petruța 5 p, 3. S. 
Bejite (CSȘ M. Ciuc) 4,5 p.

, ETAPA A 12 a
Brașov. Constructorul Galați Rulmentul
)ța Tg. Brașov — Chimpex Constanța ;
M. Re- seria Nord : Aurul Baia Mare
reș — — Tehnoutilaj Odorheiu Secu-
Odo-r- lese. Chimica Tîrnăveni — Elec-

)radea; tromureș Tg. Mureș, Olimpia
Voința Reșița — UNIO Satu Ms.re.

eurhști C.F.R. Tg. Mureș Metalul Hu-
. Con- n-edoara. Constructorul Tg. Mu-

Olim- reș — Victoria C.F.R. Timi-
man — șoara.

RMĂ...------------------------
ronom. Revenind la juniorul nostru, 
cile cu îi reproducem cuvintele ce ni 

ratat, le-a spus la terminarea meciu- 
ile au lui : „Muncesc pe... rupte, cum 
>rît în se spune, și nu obosesc niclo-

fiind dată. Pentru saltul meu calitativ
• fi a- mulțumesc colegului de echipă 

mai și totodată antrenorul meu, Ion 
ar fi Isciuc, pe care l-am rugat să 

moașă. mă pregătească pentru viitoa-
n sala rele Campionate Mondiale de
ea, nu juniori la care doresc din tot 
nte de sufletul să particip".
ii oaș- îi urăm succes...

Ion PAN A, eoresp.

B
de ti- 

ria 11:
Oțel- 

42—45), 
M. 6 
URBTS

Oțel- 
rine-E. 
41—41) 
URBIS 
C.S.Ș. 
74—73

hnica 
!—-47)

DE TINERET LA BASCHET
Bacău 66—68 (27—28), Rapid II 
C.S.Ș. 5 București — Voința 
C.S.Ș. Unirea lași 54—57 (23—27), 
C.s.ș. 1 compref Constanța — 
Confecția C.S.Ș. Focșani 77—53 
(33—31), Robotul Bacău — Con
fecția Focșani 75—55 (45—35), Vo
ința Iași — Electro Botoșani 83— 
63 (46—46), C.S.Ș. 1 COMPREF
Constanța — Rapid II București 
98—93 (43—41) î seria a n-a :
Constructorul C.S.Ș. Arad — 
Crlșul C.S.Ș. 2 Oradea 70—67 
(40—27) Mobila II C.S.Ș. Satu 
Mare — Comerțul C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe 49—96 (25—56), Crișul
Oradea — Comerțul Sf. Gheor
ghe 71—64 (40—30), Con
structorul Craiova — Construc
torul Arad 84—71 (41—46).

Corespondenți : M. Avan», Ch. 
Goldenberg, A. Nour, E. Teirău, 
St. Gurgui, I. Ghișa, T. Slriopol, 
N. Strejan, M. Radu, C. Albu, 
A. Soare, N. Ștefan, O. Guțu.

Etapa a 19-a a Diviziei A

„CAPUL DE AFIȘ" LA... SUCEAVA
Capul de afiș al etapei a 

19-a este — orlcît ar părea 
de curios — la Suceava. Pen
tru că aici se joacă un meci 
a fi sau a nu fi pentru am
bele echipe. Sportul Studențesc, 
aflată la un neașteptat minus 
șase, este obligată să joace ceJ 
puțin la remiză, mai ales că în 
etapa următoare va primi acasă 
replica unei echipe (Dinamo) 
care știe să nu piardă în de
plasare. Pe de altă parte, su
cevenii. care se află la minus 
patru, o cotă aproape onora
bilă pentru o echipă promo
vată și care nu a putut să-și 
întăr^scă locul, au prilejul u- 
nei veritabile relansări de or
din psihic, cu atît mai mult 
cu cit in acest retur vor pri
mi și replica Stelei, pe teren 
propriu.

Dacă meciul de la Suceava 
este, din acest punct de ve
dere, un ,.cap de afiș", alte 
partide sînt destul de aproape 
de amintitul a fi sau a nu fi. 
Ne gîndim la meciul din Giu- 
lești, unde Rapid nu-și poate 
permite luxul unui pas greșit 
tot sub povara „adevărului**, 
care spune clar că giuleștenii, 
pentru a nu pierde dreptul la 
speranță, trebuie să cîștlge to
tul acasă.

Veți spune, desigur, că me
ciul de la Timișoara pare unul 
mai liniștit, dar și In acest 
caz, orice punct pierdut in

fața Corvinului amintește gaz
delor că vor primi cîndva și 
vizita Stelei. O situație și mai 
grea are S. C. Bacău în fața 
lui F. C. Argeș, care, după 
victoria asupra mureșenilor, va 
repune pe rol contraatacul, 
indiferent dacă antrenorul său 
se va afla pe bancă sau in 
tribună.

Un meci palpitant se joacă 
la Tg. Mureș, unde Victoria 
vrea să-și legitimeze dreptul 
de a juca în Cupa U.E.F.A 
Dar A.S.A., după meciul pier
dut la Pitești, are o motiva
ție în plus...

La Craiova, gazdele sînt fa
vorite prin prisma excelentu
lui lor joc din Regie, dar da
tele problemei se schimbă, cu
loarele se îngustează, iar cra- 
iovenii au găsit' greu (deseori) 
drumul spre poarta oaspeților, 
indiferent de valoare. Să ve
dem ce va spune Constantin...

Pe Dinamo și la Cluj-Napo- 
ea gazdele sînt favorite, chiar 
dacă Petrolul, în fața lui „U“, 
va arunca în luptă ultimele re
zerve de energie

etapă echilibrată, chiar 
dacă ultimele două meciuri ci
tate par să susțină contrariul. 
Prin simplă impresie, părerea 
noastră e că oaspeții pot a- 
duna mai mult decît cele trei 
puncte ale etapei inaugurale. 
Ar fi și în interesul campio
natului...

Mîine, cele 54 de concurente 
sie Diviziei B reiau întrecerea 
lor — pe 34 de etape — între
ruptă la jumătatea cursei, în 
toamna trecută. Ce perspective 
ne oferă a doua parte a campio
natului? Dacă privim clasamen
tele, observăm că întrecerea din 
frunte, cea care va decide pe 
viitoarele trei divizionare A, a 
căpătat un caracter mal larg. 
Dacă în ultimele ediții, referii), 
du-ne mai cu seamă la seriile I 
și a ll-a, competiția se rezuma 
la 2—3 principale aspirante, 
acum constatăm (cu satisfacție) 
că cercul s-a lărgit. In fiecare 
grupă apar cel puțin trei echipe 
direct angajate în lupta pentru 
promovare iar alte 2—3 pot in
terveni și ele in această întrece
re. In prima serie, liderul. F.C. 
Constanța, este departajat de 
ocupanta locului secund. Poli
tehnica Iași, de golaveraj. Iar 
F.C.M. Progresul Brăila. Steaua 
Mizii și Unirea Focșani au jus
tificate argumente de a Be în. 
scrie în grupul protagonistelor, 
ele fiind plasate, pe intervalul 
a două puncte, pe locurile 3—5. 
In seria a Il.a. Jiul, anunțata 
primă favorită a ediției, deține

prima poziție. însă replicile pu
ternice date de Inter Sibiu, E- 
lectroputere și C.S.M. Pandurii 
Tg. Jiu fac ca lupta pentru lo
cui promovant să capete no! di
mensiuni și variante. în fine, 
in seria a IlI-a. F.C. Bihor, cel 
mal autoritar lider, nu este nici 
el lipsit de emoții. în ciuda ce
lor trei puncte avans. De ce? 
Pentru că outsidenele — patru 
la număr — sînt puternice, ca
pabile de replici mult mai con
sistente în retur. Ne referim la 
U.T.A., Gloria Bistrița, C.SJH. 
Reșița și F.C. Maramureș.

Considerațiile de mai sus, re. 
fertndu.se la perspectivele pur 
competlționale ale returului, tre
buie să fie privite, mai cu sea
mă, prin obligația ca o Întrece
re mai echilibrată și mai amplă, 
pentru promovare, să ne ofere 
și O creștere a valorii fotbalului 
din acest campionat. Al cărui 
nivel se plasează incă mult sub 
ootele pretinse unei competiții a 
performanței, aflată in imediata 
apropiere (ne scara eompetltio- 
naiă) de prima divizie

PREGĂTIRILE LOTULUI OLIMPIC
După turneul efectuat, în iar- 

1 na, în Albania, lotul olimpic își 
Va continua pregătirile pentru 

I primul meci oficial al sezonului 
de primăvară, întâlnirea cu e- 
chipa POLONIEI, din prelimina- 

Iriile J.O., meci care va avea loc 
Ia 30 martie, în localitatea Piotr- 
kow Trybunalski.

Lu.n.1 dimineață, olimpicii 6e 
Ivor reuni ia București, după 

care. în cursul aceleiași zile, 
vor pleca la Arad, unde, 
miercuri, pe stadionul U.T.A., 

I-----------------------------------------—

| LA JUNIORI, BULGARIA - 
ROMÂNIA 0-1 (0-0)

I După ce a câștigat la, București, 
cu 2—0, partida amicală cu seftec- 

Iționata de juniori a Bulgariei, e- 
chipa noastră a învins și în me
ciul revanșă de la Ruse cu 1—0. 
A marcat Moldovan în min. 65.

■
 Juniorii U.E.F.A. ’88 au aliniat 

formația : Arcanu — Voica, Stan, 
Bucur, Aprod-u — Minea, Ștefăni- 
că, Hanganu — Moldovan, Răd'u-

I
cio-iu, Selimeși (min. 70, Popes
cu, min. 80,Danciu).

vor în.tîlni, în meci de verifica
re, cunoscuta echipă O.F.K. 
Beograd. Partida va începe la 
ora 15,30.

în vederea acestui joc de pre
gătire și verificare, antrenorii 
Florin Halagian și Tănase Dima 
au convocat următorii jucători : 
Nițu și Speriatu — portari : Ad. 
Popescu (Univ. Craiova), Mirca, 
D. Ștefan, Eduard, Balaur I — 
fundași ; C. Solomon, T. Ivan, 
Eftimie, Badea (Univ. Craiova), 
Mujnai, Goanță, M. Popescu 
(F.C. Olt) — mijlocași ; Cadar, 
Pena, Ralea și Craiu — înain
tași.

în continuarea pregătirilor, 
Iotul olimpic va susține un nou 
joc de verificare, la 23 martie, 
de data aceasta în deplasare, 
cînd va întâlni formația Tata- 
banya, din Ungaria.

• BRIGADA DE ARBITRI RO
MÂNI LA UN MECI DIN PRE
LIMINARIILE J.O. întâlnirea Ce
hoslovacia — Austria, din pre
liminariile olimpice, care va a- 
vea ioc lia 12 aprilie, va fi con
dusa de o brigadă de arbitri din 
țara noastră, formată din G. Io- 
neson — lia centru, C. Gheorghe 
și. St. Rotărescu la linde.

CLASAMENTELE TURULUI
SERIA 1

1. F.C. CONST. 17 10 3 4 29-12 232. Polit. Iași 17 10 3 4 30-13 233. Prog. Brăadia 17 9 4 4 31-15 224. Steaua Mizii 17 10 1 6 37-19 215. Un. Focșani 17 9 3 5 20-23 216. Șiretul Pașc. 17 8 2 7 18-21 187. Gloria Bz. 17 6 5 6 29-16 17
8. FEPA ’74 17 6 5 6 20-15 179. Met. Plopenl 17 8 1 8 25-26 1710. Prahova PI. 17 6 4 7 20-18 16

11. CS Botoșani 17 6 4 7 17-21 16
12. CFR Pașoand 17 7 1 9 27-25 1513. Uniirea Slob. 17 6 3 8 15-26 15
14. Inter Vaslui 17 7 1 9 14-26 16
15. Deita Tulcea 17 6 2 9 19-28 14
16. Ceah. p. N. 17 6 1 10 20-27 13
17. Olimp. Rm. S. 17 6 1 10 15-32 13
13. Petrolul Br. 17 3 4 10 15-38 10

SERIA A ll-A
1. JIUL 17 1'1 1 5 28-15 23
2. Inter Sibiu 17 11 1 5 23-14 23
3. Electr op. 17 10 1 6 39-16 21
4. Pand. Tg. J. 17 9 3 5 25-15 21
5. TraetoruQ Bv. 17 9 2 6 23-18 20
6. Gaz Metan 17 10 0 7 25-27 20
7. Chim. Rm. V. 17 8 2 7 29-19 18
8. Sp. ,,30 Dec." 

ICIM Bv.
17 8 2 7 17-16 18

9. 17 6 5 6 19-16 17
10. Sp. Mun. SI. 17 7 3 7 20-21 lfl
11. Electromureș 17 7 3 7 21-25 17
12. AS Drobeta 17 7 3 7 28-33 17
13. C.S. T-viste 17 7 2 8 28-23 16
14. Mec. Fină 17 7 1 9 16-26 15
16. Sp. Mun. C. 17 5 3 9 13-30 13
16. Met. Buc. 17 4 3 10 16-23 11
17. Autobuzul 17 4 3 10 12-26 11
18. Prog. Buc. 17 2 4 1-1 10-25 8

SERIA A III-A
1. F.C. BIHOR 17 11 4 2 38-10 26
2. U.T.A. 17 10 3 4 34-12 23
3. Gloria B-ta 17 9 4 4 38-16 22
4. CSM Reșița 17 10 1 6 19-19 21
5. FC Maram. 17 8 4 5 20-16 20
6. Strungul Ar. 17 7 4 6 23-20 18
7. Olimpia S.M. 17 6 5 6 53-19 17
8. AS Paroșeni 17 7 3 7 29-22 17
9. Met. Bocșa 17 6 5 6 22-21 17

10. Armătura 17 6 5 6 19-23 17
11. Vict. Oarei 17 7 1 9 16-20 15
12. Chimdca 17 6 3 8 24-37 15
13. Dacia Or. 17 6 2 9 21-25 14
14. Prog. Tlm. 17 5 4 8 22-31 14
15. Gl. Reșița 17 5 3 9 20-33 13
16. Sticla Turda 17 6 1 10 21-35 13
17. CIL Sighet 17 4 4 9 16-27 12
18. Mln. B. Sprie 14 4 4 9 12-32 12

PROGRAMUL Șl ARBITRII
SERIA I: Prahova C.S.U. Plo

iești — F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea: P. Cadar (Brașov).
C.F.R. Pașcani — Olimpia Rm. 
Sărat: A. Grama (Bistrița). Uni
rea Slobozia — F.C. Constanta: 
J. Grama (București). Gloria 
Buzău — Ceahlăul P. Neamț: 
V. Ilie (București), F.E.P.A. >74 
Birlad — Politehnica Iași: V.
Angheloiu (București). C.S. Bo
toșani — Șiretul Pașcani: D. A- 
vrîgeanu (București), Unirea 
Focșani — Petrolul Brăila: T. 
Cheiu (Giurgiu). F.C.M. Progre
sul Brăila — Inter Vaslui: M. 
Toncea (București), Steaua Mi. 
zii — Metalul Plopenl: F. Scoica, 
ru (București).

SERIA A II-A: Jiul Petroșani
— Progresul București: A. Po- 
rumboiu (Vaslui), Inter Sibiu — 
Electromureș Tg. Mureș: N. Bi- 
țin (Salonta), Gaz Metan Mediaș
— Metalul București: R. Cim- 
peanu (Arad), Tractorul Brașov
— Electroputere Craiova: A. Co- 
mănescu (Bacău). Chimia Rm. 
Vîlcea — Sportul Muncitoreso 
Slatina: N. Gogoașe (Buzău), 
Gloria Pandurii Tg. Jiu — A.S. 
Drobeta Tr. Severin: B. Cațaros 
(Călărași), C.S. Tirgovlște — 
Sportul 30 Decembrie: S. Pante- 
limonescu (Boldești Scăleni), Me. 
eanleă Fină București — Sportul 
Muncitoresc Cara'cal (stadionul 
Mecanică Fină): V. Cenușe 
(Constanța), Autobuzul Bucu
rești — I.C.I.M. Brașov (stadio. 
nul Autobuzul): C. Popovlcl 
(Cîmpia Turzll).

SERIA A III-A: Victoria F.I.U.T 
Cărei — F.C. Bihor: Gh. Toth 
(Aiud), C.I.L. Sighet — Minerul 
Baia Sprie: M. Dărăban (Cisnă- 
die). Metalul Bocșa — Gloria 
Reșița : P.D. Manole (București), 
Chimica Tîrnăveni — C.S.U.T. 
Arad: V. Alexandru (București). 
Strungul Arad — A.S.A. Progre
sul Timisoara: I. Tănase (Tîr- 
goviște). C.S.M. Reșița — Sticla 
Ariesul Turda: St. Hampu (Bucu
rești). F.C. Maramureș — Gloria 
Bistrița: G>. Ionescu (București). 
Armătura Zalău — Olimpia 
T.M.U. Satu Mare: G. Andrei 
(București). Dacia Mecanica O- 
răștie — A.S. Paroșeni Vulcani 
A. Mițaru (Rm. Vîlcea).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

I Cu antrenorul Mircea Radulescu despre problemele echipei de tiheret

I „CAMPIONATUL (Șl NUMAI EL) VA FI ADEVĂRATUL... SELECȚIONER"
Primăvara fotbalistică a in

trat pe deplin în drepturile ei. 
După deschiderea sezonului 
oficial, iată că și loturile re
prezentative intră în acti
vitate în vederea apropiatelor 
examene ale acestei perioade 
— unele oficiale (vezi echipa 
olimpică, pe ultima turnantă), 
altele cu caracter de verifica
re pentru startul din toamnă.

Cel al echipei A (în prelimi
nariile C.M.) și cel al forma
ției de tineret (în perspectiva 
preliminariilor C.E.. ediția 
1986—1988.

Despre problemele actuale 
ale noii echipe de tineret 
ne-am propus să discutăm în 
rindurîle care urmează, inter
locutor fiindu-ne antrenorul 
acesteia. Mircea Radulescu.

I miNIMRATIA DI STAT L0I0-PD0MASP0R1 INIORWAZA

I« NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 11 
MARTIE 1988. Extragerea I : 
89 11 46 69 36 55 84 53 1 ; Ex-

I tragerea a II-a : 88 22 82 77 27
26 73 42 5. Fond total de cîști- 
guri : 808.910 lei. din care
28.884 lei. report la cat. 1.

I
« C1ȘTIGUR1LE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 6 MARTIE 1988. 
Cat 1 : 1 variantă 25% a 56.060 
lei : cat. 2 : 1 variantă 1C0",, a 
26.328 lei si 6 variante 25% a

1
 6.582 lei ; cat. 3 : 14,25 a 4.619 

lei : cat. 4 : 69,50 a 974 tei • cat.

5 : 278.00 a 200 lei î cat. 6 :
2.007.00 a 100 lei. REPORT LA

I
CAT. 1 : 15.820 lei Participanta 
Stojee Elena din Sibiu, a clș- 
tigat. în numerar suma de 50.000 
lei.

I
* Dacă doriți să reeditați suc
cesele realizate în ultimul timp 
de numeroșii participant) la ac
țiunile diverse ale sistemului 
LOTO n-aveți decît să iucați si 

Ila TRAGEREA EXCEPTTONAT.A 
LOTO care încununează sfîr- 
șitul acestei săptămînl. Rețineți

însă că NUMAI ASTAZI vă 
mai puteți procura bilete cu nu
merele favorite la tragerea res
pectivă !

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de mîine. duminică. 13 
martie, va avea loc in Bucu
rești. în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2 îneepînd de la 
ora 16.30. Accesul în sală este 
liber pentru toți ce) .nteresati. 
Aspecte de la operațiunile de 
tragere vor fi transmise la ra
dio pe programul I ia ora '7 30. 
Numerele extrase vor fi retrans
mise îs orele cunoscute.

•» Tot ASTAZT este ?! TER- 
MENUI LIMITA pentru depune
rea bulet’Po’nr ou pronosticurile 
dv. la deosebit de *nter’«an*”1 
concurs PRONOSPORT de mîi
ne duminică. R“amln*’m că a- 
».oetf'd*atea d» excepție con- 
curstiu» roenemiv este setă ru 
nume’ de alcătuirea «a ni sț 
d® mare*» -enort de -es+e 
șan aoa iei „imoc qp ,a rinciipQ'ii 

uc spornste sim- 
tî+nr ue va*n—’ticare
a aee-p'nr

— Știm că un prim test al lo
tului s-a consumat nu demult 
în Grecia. Acum ce urmează ?

— Pe agenda pregătirilor din 
această primăvară sînt perfec
tate trei jocuri amicale care 
pot oferi concluzii edificatoa
re asupra etapei premergătoa
re startului oficial din toam
nă : un meci cu R.D.G., pro
gramat la 29 martie, la Mo
rali, un altul cu Bulgaria, în 
deplasare, la 13 aprilie (deci 
cu adversarul de la 19 octom
brie din preliminariile C.E., 
probabil la Sofia) și ultimul, 
cu Polonia, pe teren propriu, 
la 17 mai.

— Despre lot oe no puteți 
spune ?

— în linii mari, este același, 
cu cel convocat pentru tur
neu! din Grecia. Sigur că vor 
mai interveni unele modifi
cări, întrucît sîntem în peri
oada căutărilor. Vreau să 
soun însă că această „crista
lizare** depinde și de starea de 
sănătate a jucătorilor, dar mai 
ales de randamentul lor in 
locurile din campionat, de gri
ja antrenorilor care-i pregă
tesc. în ceea ce mă privește, 
mî-am pronus să urmăresc cu 
atenție partidele Diviziei A, 
să mă informez prin toate 
mi Roasele nosibîle cum au 
evoluat ,.X“ .,Y“ sau „Z“>
chiar 'i la „speranțe**.

— Aveți ceva concluzii ?
— Cea mai importantă este

aceea că divizionarele A do
vedesc maj multă grijă și cu
raj in promovarea și titulari
zarea unor tineri jucători care 
se încadrează în baremul vîr- 
stei impus de C.E. „under 
21“. Aceasta face ca aria de 
selecție să fie mai cuprinză
toare. Venind mai la concret 
am auzit lucruiri bune despre 
ploieșteanul Ursea, clujeanul 
L. Moldovan, despre fundașul 
I. Dumitrescu, de la F.C, Olt. 
și despre băcăuanul Scinteie. 
Titularizarea acestuia la Sport 
Club trebuie să-i amplifice 
însă ambițiile valorificării fru
moaselor lui calități.

— Probabil că există si li
nele.. . probleme.

— Din păcate mă îngrijo
rează situația lui Stănici, care 
a început sezonul slînd pe 
tușă, din cauza unei recidive 
în turneul din Italia cu Spor
tul Studențesc. Mare păcat. O 
dozare a efortului acestuia 
s-ar fi impus, chiar o mal 
mare grijă față de el. Gălă- 
țeanul Măstăcan. cei de acolo 
mi-au spus-e, are oscilații de 
formă sportivă, deși ar tre
bui să convingă pentru înves
titura de Ia echipa de tineret. 
Pe viu, i-am văzut duminică 
pe Uleșan de la Victoria ca
re mi-a lăsat o frumoasă im
presie. Chiar și p>e Henzel, căru
ia trebuie să-| reproșez, insă, 
că driblează prea mult, se 
complică in joe, eficiența sa 
nefiind In raport eu disooni- 
bilitățile. In eoncluzie. sper 
să depășim aceste probleme 
inerente începutului de drum. 
Campionatul — și numai el — 
să fie adevăratul selecționer J

Stelion TRANDAFIRESCU

fertndu.se


In turneul final de polo i
DE LA ORADEA, ALTE DOUĂ SURPRIZE..; |

IN lume:
ORADEA. 11 (prin telefon). 

Surpriză și în cea de a doua 
etapă a primului turneu final 
la polo: după debutul specta
culos — victorie în fata campi
oanei — STEAUA a părăsit în
vinsă, vineri dimineață, bazinul 
din localitate ! Surpriza a oro- 
dus-0 C.S.U. CONSTRUCȚII 
T.M.U.C.B., care a cîștigat în 
cele din urmă cu 10—9 (2—4. 
3—01, 2—2, 1—3). Interesant 
prin ardoarea disputei, meciul 
a avut o desfășurare mal puțin 
obișnuită. în special în reocsza 
secundă, cîștigată de formația 
universitară cu 5—0, după 
care Steaua a pornit intr-o 
cursă de urmărire si a reușit 
cgalaiea, 9—9. în minutul 24. 
Ultimele patru minute au adus 
faze la ambele porți. unde s-a 
ratat mult, C.S.U. reușind to
tuși un gol prețios prin Geam- 
bașu (min. 26). Au marcat 
Gcambașu 5, Ciobăniuc 3. Popa, 
Malecu (gol de la centru) pen
tru învingători. Angelescu 2, L. 
Balanov 2, Ragea 2, Fruth. Du- 
culeț și Chcțan. Au arbitrat R. 
Timoc șl V. Goi an.

CRISUL C.P.L. ORADEA — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 14—11 
(2—2, 7—1. 4—2, 1—61). Marca
tori: Gordan 3, Raț 2, G. In- 
dlg 2, Costrăș. Bonca, Fejer, 
Puntea, Fărcuță (C). Cosmaț- 
chi 3, Mujnai 2, Triteanu 2. 
Marc. Cadar, Marosi și SebOk. 
Au condus B. Bă jenaxu — Gh. 
Chirculete.

DINAMO — RAPID 11—8 
(2—1, 3—1, 3—2, 3—4). Meci 
controlat de dinamoviști. care 
au înotat mai m ilt șl au ore- 
gătit minuțios atacul, dovedin- 
du-se mai realiști și mai 
eficace decât în ajun. Ferovia
rii au dat o replică bună, dar

au ratat multe contraatacuri. I 
Autorii golurilor: Hagiu 3, Mo- |1 
iceanu 2, E. Ionescu 2, Zaha- 
ria. Dan, Olaru, Toth (D). Lu- I 
pescu 4, Ilie 2, Tschiltsche și I 
Fărtăiș. Arbitri: V. Burdea și 1 
St. Karacsony.

în reuniunea de după-amiază, I 
DINAMO a dispus clar de VO- I 
INȚA : 8—4 (2—1, 2—1, 0—1,
4—1). Dacă pînă în min. 21, g 
echilibrul s-a păstrat, din a- I
cel moment bucureștenii au1
forțat și au înscris cît în pri- . 
mele trei reprize. Marcatori : I 
Hagiu 3, Moiceanu 3, Cr. Dan I 
2 (D), Marc, SebSk, Cosmațchi 
și Blaga (V). Arbitri : B. Bă- I 
jenaru — St. Karacsony. în | 
continuarea programului, RA
PID a întrecut pe C.S.U. CON- | 
STRUCȚn T.M.U.C.B. cu 9—8 I 
(2—3, 2—2, 2—2, 3—1), după un ’ 
joc echilibrat, dar cu un ritm g 
mal scăzut, cu multe greșeli I 
tehnice de ambele părți. Au ■ 
marcat : Lupescu 3, Florin- - 
cescu, Bărbulescu, Tufan, Po- I 
tolici, Mcdianu, Balanov (R), I 
respectiv Staciuc 2, Ciobăniuc, 
Gcambașu, Ștefănescu, Mușat, I 
Paolazzo și Malccu. în finalul | 
etapei, o nouă surpriză : CRI- 
ȘUL C.P.L. — STEAUA 8—9 | 
(1—3, 3—3, 1—1, 3—2). După I 
insuccesul din fața studenților ’ 
bucureștenl. Steaua s-a mobili- • 
zat exemplar, controlînd întîl- I 
nirea de la un capăt la altul. I 
Au marcat : Angelescu 3 Fruth 
2, Duculeț, Nuțu, Ragea și L. I 
Balanov pentru învlngătoil, | 
Gordan 4. I’ărcuță 2. Raț, Pan- 
tea pentru învinși. Au condus: I 
R. Timoc (Cluj-Napoca) si V. I 
Mcdianu (Buc).

Miron MOGA

REAL MADRID A CblIGAT

„CUPA KORACl’
în meci retur pentru finala 

competiției internaționale mas
culine de baschet „Cupa 
Koraci", echipa iugoslavă Ci-

bona Zagreb a întrecut pe te
ren propriu, cu scorul de 94— 
93 (44—37), formația Real Ma
drid.

învingători în prima manșă 
cu 102—89, baschetballș*ii spa

nioli au cucerit trofeul.

PE GHEAJĂ Șl PE ZĂPADĂ
• tn cadrul 

internațional de 
(Bulgaria), proba masculină de 
slalom uriaș a fost cîștlgată de 
sportivul bulgar Liubomlc San- 
kiskl, înregistrat în cele două 
manșe cu timpul de 2:37,51. 
L-au urmat concurențil ceho
slovaci Martin Vokat 2:38,35 șt 
Vladimir Vokral 2:39.08. •
„Cupa Europei" a programat pe 
pîrtla de la Monte Amlato (Ita
lia) o probă feminină de slalom 
special, cîștlgată de sportiva 
suedeză Camilla Lundback tn 
1:51,93. Pe locul doi s-a clasat 
coechipiera sa Inger Kohler 
1:53,29, iar locul trei a fost ocu
pat de italianca Cecilia Lucco 
1 :53,66. tntr-o nouă cuirsă de sla
lom special, Camilla Lundback a 
cîștigat iarăși (1:46,81 tn două 
ntanșe). Pe locurile următoare s-au 
clasat austriaca Ma-rtina Sykora,

concursului 
la Boroveț

Actualitate șl perspective In sporturile de iarnă

ÎN SCHIUL DE FOND VALOAREA AUTENTICĂ 
REZISTĂ ANI SI ANI

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN
Sezonul de rugby a fost 

inaugurat acum o săptămînă, 
la ordinea zilei aflîndu-se din 
nou partidele din Cupa Fede
rației. Astăzi și mîine, com
petiția internă cu nr. 2 își con
tinuă drumul... Două înttlniri 
se vor disputa chiar azi. Glo
ria va primi vizita XV-lui u- 
niversitar Sportul Studențesc- 
Construcții (stadion Gloria, 
ora 15), în timp ce la Brăila, 
Chimia CFA va primi replica 
sportivilor de la AS Contac- 
toare Buzău. Cum se vede, 
două formații din seria se
cundă a Diviziei A primesc 
oaspeți din eșalonul de elită. 
Va compensa avantajai tere
nului handicapul experienței și 
al unei valori superioare ?

Iată și partidele programate 
mîine : R.C. Grivifa Roșie — 
Energia București — frun
tașă în clasamentul seriei a 
doua a Diviziei A (stadion

„CUPA f. 0. TIUGBV“ I
Parcul Copilului ora 10) -. Farul I 
Constanța — TC Ind. Con- 1 
stanța ; URA Tecuci — CSM ■ 
Suceava ; Rulmentul Bîrlad — I 
Politehnica Iași (recordmana • 
scorului din ultima etapă, - 
92—0 ! cu URA Tecuci) ; Mc- I 
talurgistul Cugir — CSM Si- | 
biu; Carpați Mîr.șa — IOB 
Balș ; Gloria PTT Arad — Ști- I 
ința Petroșani și UAMT-CSU I 
Oradea — Știința CEMIN Baia 
Mare. |
• După cum am anunțat, ■ 

zilele acestea va juca în țara . 
noastră reprezentativa de rug- I 
by a Poloniei. Iată programul I 
complet al turneului : cu divi
zionara A Hidrotehnica (azi la I 
Focșani) ; cu Lotul de Tineret | 
(luni la București, stadionul 
Steaua, ora 15) ; cu Lotul re | 
prezeniativ (joi, 17 martie, pe I 
același stadion Steaua, începînd 1 
de la ora 15). ■

1:47,85 șl americanca Sally Knight, 
l :48,14. a în campionatul 
U.R.S.S. de hochei echipa Ari
pile Sovietelor Moscova a În
vins cu scorul de 5—1 (2—1, 0—6, 
3—0) formația Dinamo Moscova, 
iar S.K.A. Leningrad a dispus 
cu 5—4 (2—1, 0—1. 3—2) de Hi- 
mik Voskresensk.

Mal în glumă mal în serios, 
un apropiat al schiului de fond 
afirma că n-ar îi exclus ca, ta 
curînd, să poată fi întîlnlți a- 
lergînd pe aceeași pîrtie, în ur
mărirea acelorași medalii, pă
rinții cu copiii lor 1 E un dram 
de adevăr ta aceste spuse : 
„bronzul" probei feminine de 20 
kilometri de la Calgary, Balsa 
Smetantaa, are 36 de ani, „ar
gintul" de la 50 km, Mauriiio de 
Zolt — 42. ALtfel exprimat, schiul 
de fond statutează un anume tra
diționalism : de multe decenii, 
performanțele maxime sînt a- 
tinse tn jurul vîrstel de 25—26 
de and șl se păstrează, cu jpici 
fluctuații, tacă cel puțin 10 ani. 
Acumulările sînt deci îndelun
gate și dificile dar, o dată desă- 
vîrșite. alergarea pe schiuri își 
menține mult timp campionii. 
Așa stînd lucrurile, această dis
ciplină oferă pe unii dintre cei 
mai galonați medaliați la mari 
competiții internaționale : sue
dezul Sixtin Jernberg, bunăoară, 
partteipînd la 4 ediții ale J.O.. 
a cucerit 4 medalii de aur, 3 de 
argint Și două de bronz, tar so
vietica Galina Kulakova a con
curat la înalt nivel între 
1966 șl 1983, numărtad numai 
în palmaresul său olimpic 4 me- 
cla’iil de aur. două de argint și 
tot atîtea de bronz. Un alt sue
dez, Thomas Wassberg, are 32 
de ani, dar asta nu l-a împiedi
cat ca, la „mondialele" de anul 
trecut, să cîștlge două titluri su
preme și două medalii de ar
gint, pe care le aurește cu 4 
titluri olimpice cucerite din 1980 
pînă ta 1988.

Care să fie. oare, tdeea de 
forță care traversează schiul de 
fond mondial la această oră î 
tn primul rtnd că revoluția pro
dusă de descoperirea pasului de 
patinaj s-a potolit, lumea aier-

GUNDE SVAN

CAMPIONATUL DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din paț> U

favoritul categoriei 52 kg, l-a 
învins prin descalificare pe I. 
Grigoraș (Medgidia), iar C. 
Chirită (Dinamo) a cîștigat 
prin superioritate (15—0) me
ciul cu M. Cîmpan (Bacău). N. 
Zamfir (Dinamo), la 57 kg a 
obținut victoria la diferență 
(15—2) în meciul cu ploieștea
nul T. Cristea, iar N. Nițoiu 
(Steaua) și R. Strubert (Dina
mo) au reușit succese catego

rice an fața sportivilor I. Că
rare (Galați) și., respectiv. A. 
MunteaniF (Bacău).

Meci echilibrat si viu dis
putat la 68 kg. între P. Cărare 
(Dinamo) și M. Constantin 
(Progresul Buc.), încheiat cu 
victoria la limită (2—0) a dina- 
movistului. La 74 kg. toți cei 
patru favoriți (A. Arghira, M. 
Huțuleac, I. Mavlea si Șt. Ru- 
su) au obținut victorii catego
rice, care-i mențin în lupta 
pentru titlu.

I 
I
I
I
I

ÎNAINTEA RETURULUI
Glasgow Bangers este una 

dintre vechile „abonate" ale 
competițiilor europene interciu- 
burl. Ea a luat parte la 9 ediții 
ale C.C.E., la 10 ediții a'e Cupei 
Cupelor (la ediția din 1971/72 a 
fost chiar cîștigătoarea trofeu
lui, întrecînd în finală cu 3—2) 
șl la 7 ediții ale Cupel U.E.F.A.

In cadrul acestor competiții 
Glasgow Rangers a susținut,

DE LA GLASGOW...
pînă acum, 104 meciuri avînd 
următorul bilanț :
104 49 19 36 166—146 117 p

Steaua a luat parte la 8 edi
ții ale C.C.E. (a cîștigat la edi
ția din 1985/86 întrecînd in fi
nală pe F.C. Barcelona, la Se
villa, ou 2—0, după loviturile de 
ia 11 m), la 8 ediții ale Cupei 
Cupelor șl la 2 ediții ale Cupei 
U.E.F.A., avînd următorul bilanț: 
50 22 IU 17 68—60 55 p

gătorilar realizînd că se poate 
alerga atît tn stil clasic, cît și 
ta cel liber (pasul de patinaj), 
că deci, indiferent de modali
tatea alergării,oricine poate cu
ceri medalii, dacă se antrenează 
adecvat. Condiția esențială ră- 
mîne însă, ta acest sport mal 
cu seamă, înmagazinarea unei 
imense cantități de muncă în 
procesul de pregătire fizică ge
nerală și specifică. A pro dua 
senzație, de pildă, o recentă 
conferință de presă, în cadrul 
căreia campionul suedez Gundo 
Svan, medalie de aur la 50 de 
kilometri la Calgary, a dezvăluit 
că „am parcurs la antrenamente, 
tatr-un an, 30 000 km» (schiorii 
noștri ating pe schiuri, pe bi
cicletă șl pe role 10 000). Acesta 
este primul preț pe care trebuie 
să-l plătească un performer 
pentru a se putea scrie despre 
el așa cum s-a scris despre ,A1- 
batrosui zăpezii" : „Aleargă în 
ritmul unei simfonii desăvîrșite”.

Așadar : date fidnd vitezele di
ferențiate, realizate în cede două 
stiluri, se poate presupune că 
actuala împărțire pe curse spe
cifice pentru fiecare fel de aler
gare se va menține, rămînînd 
concomitent accesibile oricărui 
performer care se pregătește a- 
decvat. Remarcînd aceiași cam
pioni excepționali, recentele în
treceri de la Calgary, progra
mate atît la stilul liber cît și la 
cel clasic, au demonstrat că, 
promovată o vreme, ta schiul 
fond, specializarea (menținută 
la probele alpine) n-a fost bi
nevenită.

Radu TIMOFTE

REZULTATE, ȘTIRI
PREȘEDINTELE Federației In

ternaționale de Fotbal (F.I.F.A.), 
Joao Haveiange, efectuează în 
prezent o vizită de documentare 
în Maroc, pentru a constata po
sibilitățile de găzduire ie către 
această țară a celei de-a 16-a 
ediții a turneului final al Cam
pionatului Mondial. Pentru or
ganizarea „Cupei ’ Mondiale" din 
1994 candidează, alături de Ma
roc. federațiile din Brazilia șl 
S.U.A. Așa cum se cunoaște, 
ediția a 15-a a Campionatului 
Mondial d.e fotbal va avea loc 
în anul 1990, în Italia.

IN OBAȘUL La Valetta s-a 
disputat meciul dintre selecțio
natele Maltei Și Spaniei, eontind 
pentru preliminariile Campiona
tului European rezervat echipe
lor de juniori n (cădeți). Fotba
liștii spanioli au terminat învin
gători eu 2—0 (9—0).

LĂ IZMIR s-a disputai meciul 
amical dintre selecționatele de 
juniori II (cădeți) ale Turciei și 
Austriei. Gazdele au obținut vic
toria cu, 3—1 (1—1).

COMISIA de discip'ină a 
U.E.F.A. l-a suspendat centru 
un meci din cupa U.E F.A. pe 
jucătorul Elkjaer de La Verona, 
astfel că acesta nu va putea 
juca in partida retur din sfer
turile de finală cu Bremen. 
Sancțiunea a fost aplicată pen. 
tru ofense aduse antrenorului 
echipei vest-germane.

Comisia de disciplină a Fede
rației Italiene l-a amendat cu 
300 de dolari pe Diego Mara
dona, de la Napoli, pentru pro
teste la deciziile arbitrului tn 
partida cu A.S. Roma, de du
minica trecută.

• STEPHANE SECKLEB, un vecni me-
■ ■ canlo auto, specialist al curselor de For- 
' ’ mula l. a inventat un vehicul aerodinamio 
” ’ care poate zbura circa 1100 km cu o vi- 
' teză de 250 km/h. O dată pus pe pămtot 
., avionuil devine... automobil, de două 
.. tocuri, care dezvoltă o viteză de 60 km/h.
■ - Să fie acesta vehiculul viitorului ’ • RE-
■ ■ PUTATUL PATINATOR artistio sovietic
■ ■ Aleksandr Fadeev, pe lingă patinaj, Iubește 
■; foarte mult muzica, literatura șl motoci-

clismul, motociclismul competițlonal, Fa.
., deev lulnd parte, șl încă cu succes, 19 ta- 
.. treceri de anvergură la motocros a IN 
.. B.F. GERMANIA există în evidența foru-
- ■ iul pugilistic federal peste 30 de arbltre
■ - judecătoare, despre care se spune că își

îndeplinesc funcția cu toată seriozitatea și
• ’ competența. Deciziile tor stat mal puțin

: contestate dccît cele ale bărbaților 1 a UN 
.. RECORD MONDIAL, despre care se 9pune 
.. că este greu, chiar foarte greu de tatre- 
.. cut, este acela al pilotului britanic Jackie
- ■ Stewart, care a cîștigat 13 Mari Premii la 
-■ Formula 1. mențlntadu-se ta frunte de la
■ • plecare și pînă la sosire, tn clasamentul 
' determinat de o astfel de „tactică”. Ste-

: wart conduce cu 13 curse, fiind urmat de 
,. Jim Clark — 11 curse ș! de Niki Lauda — 
.. 7 curse. Recordul iul Stewart este greu de
.. întrecut, deoarece ta cursele de astăzi tac-
■ - tlca piloțllor este condiționată de econo-
• - mia de carburant, ta timp ce Stewart
■ ■ șl Clark puteau goni în voie... De altfel,

Stewart mal deține și alte recorduri : ta 
27 de curse a înregistrat „cel mai bun 
timp pe un tur" și tot în 27 de curse de 
Grand Prlx a obținut victoria... a UUPA 
PAbebea rugbystulul francez Serge Blan
co. unul dintre cei mal buni fundași din

lume : „a fi fundaș nu înseamnă a fi, e- 
ventual, portar, ta virtutea faptului că 
ești ultimul apărător al echipei” sau că 
„fiind totuși ultimul apărător, plasat, de 
obicei, singur, nu Înseamnă că șl ești sin
gur iar, din ultim apărător, nu o dată tre
buie să devii... primul atacant 1“ Șl, In
tr-adevăr. prezența iul Blanco ta fazele 
ofensive ale echipei sale s-a soldat, nu 
doar o dată, cu înscrierea unor eseuri de
cisive, așa cum a fost șl cel din meciul 
cu Australia, în cadrul primei Cupe Mon
diale. de anul trecut, cînd Blanco a în
scris eseul -victoriei ta ultimele secunde 
ale partidei • UNIUNEA EUROPEANA de 
tenis de masă numără 4 708 000 de Jucători 
legitimați. Dintre aceștia, peste 3 milioane 
sînt în Uniunea Sovietică șl peste 700 000 
in R.F. Germania A FOSTUL INTERNA
ȚIONAL brazilian Paulo Cesar, component

al echipei campioane mondiale don 1970, ..
este noul antrenor al reprezentativei de • ■ 
fotbal a Senegalului • SOVIETICUL Ja- - - 
nls Kipurs, pilotul bobului de 2 persoane • ■ 
al Uniunii Sovietice, recentul cîștlgător al ' ’ 
titlului olimpic la Calgary, este șl un fost ;; 
atlet, ca mulți dintre actualii practieanți .. 
al bobului. Pînă mai deunăzi, Kipurs par- .. 
ticipa cu succes la concursuri de arunca- . . 
rea greutății și a discului • PENTRU .. 
PRIMA OARA In istoria Olimpiadelor albe, - • 
flacăra olimpică a fost transportată o • ~ 
bună distanță pe teritoriul Canadei ta- ' ’ 
tr-u.n „ski-doo", care este un scooter pen- '; 
tru zăpadă, vehicul foarte familiar, pe ., 
timp de iarnă, locuitorilor țării din r or- .. 
du! continentului american a DATA .. 
FIIND scăderea tot mal accentuată a in- • - 
teresulul publicului și a sponsorilor pen- - - 
tru cursele cicliste de șase zile, organiza- • ■ 
torii se văd puși din ce ta ce mal des ta ‘ ‘ 
situația de a anula diferite curse, tn lu- ; _ 
mea ciclismului se spune că. în ritmul a- ,. 
eesta, nu peste prea multă vreme cursele ., 
cicliste de șase zile vor fi doar o amin- .. 
tire ! A PENTRU ANUL 1989 este prevă- - - 
zută desfășurarea unul raliu automobilis- ■ • 
tio de mari proporții, Paris — Moscova • ■ 
A ÎN CA UN SPORTIV renumit a devenit " 
actor de cinema: se numește Jean-Pierre 
Rives șt a fost Jucător, ta linia a treia, a .. 
reprezentativei de rugby a Franței.

Romeo VILARA

+++4-+4-444-4-4-4-0-+4-444-4-444 4 4 44 4 4 444 444 4 444 444444444444 0 44 4444-4-4 4 444444444444444444444-4-44-444-»-4-

• PE SCURT •
AUTOMOBILISM a După cum 

s-a mal anunțat, Ia 3 aprilie se 
va da startul! în noua ediție a 
Campionatului Mondial de 
automobilism rezervat p*lo- 
țllor de Formula 1, pri
mul concurs — Marele Premiu** 
al Braziliei — urmînd să se 
desfășoare pe circuitul de ia 
Jacarepagua (ttn apropiere de 
Rio de Janeiro). La primul an
trenament oficial, cel mal bun 
timp a fost realizat de italianul 
Michelle Alboretto („Ferrari") 
înregistrat pe un tur de circuit 
cu timpul de 1:30.21. Rezultate 
bune au mai obținut belgianul 
Thiery Boutsen („Ford"), aus
triacul Gerhard Berger („Fer
rari") șl brazilianul Nelson Pi
quet (..Lotus-Honda").

CICLISM a După trei etape, 
în Turul feminin ai Columbiei 
conduce campioana franceză 
Jeannie Longo urmată la 3:38 
de coechipiera sa Cecile Odin. 
Etapa a treia, desfășurată în 
circuit ia Pereira, a fost cîștl- 
gată de Virginia Lafargue (Fran
ța), înregistrată pe distanta de 
60 km cu timpul de 1.32:34 • 
Etapa a doua a cursei Paris — 
Nisa a revenit rutierului danez 
Soren Lilhoit, cronometrat pe 
distanța de 200 km cu timpul de 
4.47:10.

Lider al clasamentului gene
ral se menține englezul Sean

HANDBAL A Meciuri dispu
tate în turneul internațional fe
minin de la Neubrandenburg 
(R.D. Germană) : Bulgaria — 
Olanda 22—19 (13—10) ; R.D. Ger
mană — R.P. Chineză 30—20 
(16—11) î U.R.S.S. (junioare) — 
Austria 19—12 (10-8) ; Ungaria
— Suedia 23—19 (11—11).

TENIS • tn optimile de fi
nală ale turneului de la Orlando 
(Florida) Jay Berger (S.U.A.) 
1-a întrecut cu 6—0, 7—5 pe sue
dezul Mata Wilander. Boris Bec
ker (R.F.G.) a fost eliminat cu 
5—4, 5—4 de Amos Mansdo-rf
(israel). Alte rezultate : Mllo- 
3lav Mecir (Cehoslovacia) — To — 
mas Smld (Cehoslovacia) 6—2, 
7—6 ; Andrei Cesnokov (U.R.S.S.)
— Andres Gomez (Ecuador) 
3—6. 6—1. 6-3.
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