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In vederea meciului de fotbal din C.C.E. cu Rangers

Luni, 14 martie, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nieolae Ceaușescu,
președintele Republicii So
cialiste România, și colonel 
Maaouya Ould Sid* Ahmed 
Taya, președintele Comitetului
Militar de Salvare Națională,
șef al statului Republica
Islamică Mauritania.

Cei doi președinți și-au ma
nifestat satisfacția față de re
zultatele rodnice ale vizitei, 
ale dialogului desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească, de 
stimă și înțelegere reciprocă, 
relevind că ele reprezintă o 
nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări.

A fost exprimată convingerea 
eă înțelegerile la care s-a 
ajuns deschid noi perspective 
colaborării reciproc avantajoa
se, asigurînd extinderea le
găturilor dintre România și 
Mauritania pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și 
in alte domenii de activitate, 
întărirea prieteniei dintre po
poarele noastre, in folosul și 
spre binele 
cauzei păcii 
națiuni.

dească noi succese în viitor, să 
contribuie la dezvoltarea rapi
dă a tării, la consolidarea in
dependentei Mauritaniei.

Pe intre* parcursul vizitei, 
muncitorii, precum și marinarii 
de pe navele ancorate în port 
și-au manifestat sentimentele 
prietenești, de prețuire și con
siderație fată de România șisiderațle fată de România 
inaiții oaspeți români.

★

So-Președintele Republicii 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șef al 
statului Republica Islamică 
Mauritania, colonel Maaouya 
Ould Sid’ Ahmed Taya, au 
semnat, luni după-amiază, Co
municatul comun româno-

STEAUA A SOSIT LA
• Ieri dimineață, un ultim antrenament la București, 
inainte de plecare • Azi, acomodarea cu terenul de 
joc de la Ibrox Park © Partida de miine este așteptată 
cu mare interes • Lovitura de incepere se va da la ora 

21,30 (ora României)
GLASGOW, 14 (prin tele- 

g fon, de la trimisul nostru 
g: special). Printr-un ultim 
g antrenament desfășurat luni 
g dimineață, la ora 10. pe pro- 
g priul stadion din Ghenoea, 
e Steaua și-a încheiat. în linii 
g generale, pregătirile

I

intense
g efectuate în vederea meciu- 

lui retur cu campioana Sco- 
g ției, Rangers, din cadrul

ambelor țări, al 
șl cooperării intre

★

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, Împreună cu șeful 
statului mauritan, colonel 
Maaouya Ould Sid* Ahmed 
Taya, și doamna Taya au vizitat 
luni dimineață portul autonom 
Nouakchott, obiectiv ce pune in 
evidență eforturile depuse in 
direcția sporirii potențialului e- 
conomie! naționale și întăririi, 
pe această cale, a independen
ței Mauritaniei.

Sosirea distinșilor oaspeți 
români a fost așteptată cu 
multă bucurie de muncitorii și 
specialiștii care iși desfășoară 
activitatea în noul port Noua
kchott.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu deosebită 
stimă de directorul general al 
portului, Ahmed Ould Zein, de 
membrii consiliului de condu
cere, care le-au adresat calde 
urări de bun venit, împreună 
cu vii mulțumiri pentru vizită. 
Distinșilor oaspeți le-au fost 
prezentate principalele date 
privind capacitatea, modul de 
organizare șl funcționarea por
tului care, in momentul de fa(ă 
asigură necesitățile de aprovi
zionare ale Mauritaniei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut cuvinte de apreciere 
pentru eforturile depuse de oa
menii muncii de aici, față de 
realizările obținute pină în pre
zent, șl le-au urat să dobin-

municatul 
mauritanian.

Ceremonia 
prezența 
Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului, loan ~ 
ministrul afacerilor 
Constantin Stanca, 
secretar de stat la 
Comerțului Exterior 
operării Economice Internațio
nale, alte persoane oficiale.

Au luat parte Ne Ould Abdel 
Malick, secretar permanent ad- 
interim al Comitetului Militar 
de Salvare Națională, Mohamed 
Lemine Ould N’Diayane, mi
nistrul afacerilor externe și co
operării, membru al C.M.S.N„ 
Hamdi Samba Diop, ministrul 
comerțului și transporturilor, 
alte persoane oficiale.

In aplauzele celor prezenți, 
după semnarea Comunicatului 
comun, cei doi șefi de stat 
felicitat cu căldură, s-au 
brățișat cu prietenie.

s-a desfășurat în 
tovarășei Elena

Totu, 
externe, 
ministru 

ministerul 
și Co-

g sferturilor de finală ale 
g C.C.E. la fotbal. Puțin timp 

după prînz, la ora 14, cornpo- 
g; nenții lotului campioanei 
g noastre se îmbarcau, pe ae- 
g reportul Otopeni, la bordul 

avionului, care avea să-i 
g aducă aici. în orașul celor 
g două mari reprezentante ale 
g fotbalului scoțian, Celtic, 
g actualul lider al clasamontu- 
g lui șt Rangers, ocupanta lo- 
g: cuiul secund. Au făcut 
g deplasarea la Glasgow urmă- 
g torii 18 jucători : Stingaciu și 
g Liliac — portari: Iovan Belode-
g dici. Bumbescu, Ungureanu, Ci- 
g reașă. Dan Petrescu — fun- 

Hagi,
Po-
Lă-

g reașă, 
g dași ț 
g Bălan, 
g pescu se

Dan
Stoica, Rotarin, 

Majaru, Gh.
— mijlocași ;

★

fn urma înțelegerilor conve
nite in cadrul dialogului la 
nivel înalt româno-mauritani- 
an, la Nouakchott au fost sem
nate Acordul între guvrtnul 
Republicii Socialiste Româuia 
și guvernul Republicii Islami
ce Mauritania privind promo
varea și garantarea reciprocă 
a investițiilor și un Aide-Me
moire privind dezvoltarea 
continuare a schimburilor 
merciale și a cooperării 
nomice între cele două țări.

Documentele au fost semna
te, din partea română, de Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului. iar din partea 
mauritaniană. de Mohamed 
Lemine Ould N’Diayane, mi
nistrul afacerilor externe și 
cooperării, pentru acordul gu
vernamental, și de Hamdi 
Samba Diop, ministrul comer
țului și transporturilor, pentru 
Aide-Memoire.

căluș, Pițurcă, Balint, Co- 
jocaru — înaintași.

După un zbor de 
tiv $ ore, fotbaliștii 
fost intimpinați pe
din Glasgow, atît de persoane

aproxima- 
noștri au 
aeroportul

GLASGOW 
oficiale din 
bului Ranger», 
prezentanți ai 
se. ai radioului 
din capitala 
tanil, care au 
pla reportaje de la sosirea 
campioanei noastre. Pe ae
roport se afla, de asemenea.

conducerea du
ett șl de re- 
presel acri
și televiziunii 
Marii Brl- 
realizat am-

Constantm FI RÂ NES CU

(Continuare in pag 2-3)
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Nelipsitele „reprize" de alergare din timpul antrenamentelor pentru 
Glasgoa, Foto s Nicolae PROFIR

FESTIVALUL SPORTULUI BUCUREȘTEAN A DESCHIS 
SERIA MARILOR ÎNTRECERI DE PRIMAVARA

OM
> *

Capitalei. precum și din 
Sectorul Agricol Ilfov.

De ci nd cu semifondistele 
noastre victorioase in mai 
toate marile concursuri in
ternaționale, lumea sportu
lui școlar a trecut in fruntea 
topului cu autografe pe Doina 
Melinte. Da, cele mai dispu
tate, cele mai ambițioase în- 

în 
liber. La categoria 10—11

' 1* * - *

III ;

£ i Ca ta fiecare duminică, in ? 
g 1 Parcul Tineretului din Ca- I 
g l pitali, întreceri de eroi... 1 

Foto: Nicolae PROFIR 1

Pe agenda actualității : plenarele organizațiilor sportive

Caraș-Severin: PE CIND Șl SENIORI VALOROȘI,
LA NIVELUL JUNIORILOR CAMPIONI ?

în anul 1986. la Campiona
tele Europene de gimnastică- 
juniori, doi sportivi reși- 
teni au fost la mare înălțime 
comportarea lor ; 
mantele repurtate 
nanim elogiate pe 
tinental. Sportivii 
norau la oel mai 
cartea de vizită a 
cărășean, cucerind 
mos buchet de medalii 
una din întrecerile de 
tanță și tradiție ale Europei 
erau 
naști 
rian 
duși 
triei

și perfor- 
fiind u- 

plan oon- 
care o- 

înalt nivel 
i sportului 

un fru- 
la 

pres-

tinerii și talentații gim-
Marius Tobă și Ma-

Stoiean, formați și con- 
spre vîrfurile măies- 

sportive în cadrul co
lectivului de la Clubul 
Sportiv Școlar din localitate, 
în 1987 a venit rîndul altor 
discipline să-și propulseze

truntașii In topurile marilor 
competiții. Francisc Vaștag, 
de la Asociația Sportivă Me
talul Bocșa, a cîștigat __
dalia de aur la Campionatele 
Mondiale de 
goria 67 kg, 
minița Dobrescu s-a numărat 
printre cele mai bune sporti
ve la Campionatele Europe
ne de la Strasbourg (meda
lie de argint în proba de șta
fetă 4 x 200 m liber și 
„bronz" la 200 m liber), pen
tru sportul cărășean punc- 
tînd și Romică Rașovan (me
dalie de aur Ia lupte libere, 
cat. 50 kg, la 
Europene de 
Katowice).

Ce dorim să 
menționarea 
frumoase

me-

tineret la cate- 
înotătoarea Lu-

Campionatele 
tineret de la

subliniem prin 
tuturor acestor 

rezultate ? în pri-

mul rînd, capacitatea compe
titivă ridicată a sportului 
din județul Caraș-Severin la 
nivelul juniorilor. iar în 
al doilea rînd profesionalita- 
tea recunoscută a antreno
rilor de pe aceste meleaguri, 
dorința lor de ă-și valorifica 
cit mai plenar pregătirea și 
condițiile materiale din ce 
în ce mai bune ce le sînt 
puse la dispoziție de către 
organele locale. Aceste rea
lități și numeroase alte as
pecte ale dezvoltării 
tulul de masă și de 
manță cărășean au 
vidențiate la recenta 
ră a C.J.E.F.S.

Duminică. Parcul
neretului Capitală,
aVut loc o suită de atrăgă
toare întreceri și jocuri dis
tractive organizate — sub 
genericul Daciadei de
C.M.B.E.F.S., în colaborare 
cu factorii cu atribuții în 
sport. Noua acțiune spor
tivă de masă din acest parc 
devenit — aproape la fie
care sfîrșit de săptămînă 
— gazda unor reușite 
cursuri, s-a intitulat 
valul sportului 
A fost cros, dar 
de biciclete, 
concursuri pe 
role etc., reuniuni 
participat sute c_ 
elevi, tineri din întreprinderi 
si instituții. sportivi din 
toate cele șase sectoare ale

con-
Festi- 

bucureștean. 
și întreceri 
minifoțbal 

oatine cu 
i la care au 
de pionieri

treceri au fost alergările 
aer ‘ '
ant a cîștigat pionierul Dra- 
goș ~ 
din 
dumneavoastră, 
profesoarei 
zică 
ieșit 
deosebit 
deranjăm 
bare 7 , • 
punde 
toanea 
sensul 
rea se 
goș. Ori. „ștafetele* 
trimise peste tot în pare, aduc 
șl alte vești. Vreji să no
tați ?.„ Spune, 
cum s-au încheiat 
le Ia bielelete 7 
profesoară, ca să fiu 
la Pegas, 13—14 ani au riș
ti gat Elena Stoica șl Tind
Roban de la noi. de la 114 !...“ 
Tu. Panait, ee veste îmi a- 
duci 7 „Tovarășă profesoară, 
la cros. 11—12 ani. pe primul

Oproiu de la Școala 114 
Sectorul B. • Elevul 

ne adresăm 
de educație fi.- 

Margareta Georgescu, a 
victorios intr-o cursă 

de frumoasă. Vă 
dacă punem o între- 

Mă deranjați, răs- 
zîmbind Interlocu- 
In ee sens 7 • In 

intreba-
• 
eă, bănuiesc,

i referă numai Ia Dra- 
Ori. „ștafetele* mele.

Zamfirescu, 
intreceri- 
Tovarășă 

scurt.

Vasile TOFAN

(Continuare în pag 2-3)

în „Cupa Mondială" la haltere

VICTORIE ROMANEASCA LA MELBOURNE
spor- 

perfor- 
fost e- 
plena-

Caraș-Severin.

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)

MELBOURNE, 14 (Ager- 
pres). In concursul inter
național de haltere, contînd 
pentru „Cupa Mondială" des
fășurat la Melbourne, sporti
vul român Nicu Vlad (categ. 
100 kg.) 
întîi, cu 
lor două

s-a clasat pe locul 
405 kg. la totalul ce- 
stiluri. Locul al doi-

lea a fost ocupat de ungurul 
A. Szany, cu 397,500 kg.

La categoria 110 kg. a riș- 
tigat sovieticul I. Zaharevlri 
cu 415 kg. la cele două stiluri, 
iar la categoria 90 kg. pe 
primul Ioc s-a situat A. 
Khrapatîi (U.R.S.S.) — 380 kg.



In prima el apă a Diviziei A de lupte libere

ECHIPELE FAVORITE AU OBȚINUT VICTORII CLARE
A 

DE LA

I La eBrșitul săptămînii 
trecute, luptătorii noștri 
fruntași s-au aliniat la star
tul unor importante competi
ții interne. In timp ce la 
Brașov se desfășurau între
cerile pentru desemnarea 
campionilor naționali de se
niori la lupte greco-romane, 
tn cîteva localități din țară 
s-au disputat parti dele pro
gramate în cadrul 
etape a Concursului 
can pe categorii 
și echipe, 
competiție 
prima divizie a țării.

primei 
Republi- 

de greutate 
la lupte libere, 
echivalentă eu

CLUJ-NAPOCA. în reu
niunea la care au participat 
formațiile Voința Cluj-Na
poca, Metalul Copșa Mică 
Armătura Zalău și înfrățirea 
Oradea. sportivii 
n-au reușit să-și 
avantajul „terenului 
priu“. datorită faptului 
Armătura Zalău a aliniat o 
echipă mai omogenă și bine 
pregătită, din rîndul căreia 
s-au remarcat luptătorii N. 
Goarnă și Fr. Silaghi. For
mația din Zalău a cîștigat 
toate intîlnirile susținute : 
6—4 cu Voința Cluj-Napoca. 
8—2 cu Metalul Copșa iții că 

■ și 5—4 cu înfrățirea Oradea.
Meciul lui Al. Koteleș (Ora
dea), component al lotului 
■național, a fost aminat. în
frățirea Oradea a depășit cu 
5—4 (un meci amînat. la cat. 
100 kg) pe Voința Cluj-Napoca 
ș) cu 8—2 pe Metalul Copșa 
Mică. EchiDa locală a obți
nut o singură victorie : 
cu 
Din 
dențiat 
și antrenor).
Dragoș Zuz.

prezente cinci echipe : Va
gonul Arad, Voința 
C.S.M. Caransebeș,
Iul Bocșa și Rapid București. 
Formația locală, nou pro
movată în competiția oeloir 
mai bune echipe din țară, a 
reușit trei victorii prețioase, 
dar n-a putut depăși pe Ra
pid București, oaspeții be
neficiind de o mult mai bo
gată experiență in primul 
eșalon. Rezultate : Vagonul 
Arad — Voința Lugoj 6—4, 
cu Metalul Bocșa 7r-3, cu 

și cu 
bucu- 
ceie- 

cu 
rezul-

Lugoj, 
M e ia

S. 
Gheorgbiu-Dej. 

locală s-au 
Corduneanu, 

i și A. Neagu. 
i Gh. Gheor- 
cîștigat două

localnici 
valorifice 

pro- 
că

Copsa
8-2

Mică.Metalul
formația gazdă s-a evi- 

Aurel Șuteu (sportiv 
iar de la Oradea

ARAD, 
localitate 
le «seriei

a 
a

Reuniunea din 
găzduit întreceri- 
Il-a. în care sint

nărea Galați și 5—4 cu C. 
Onești Gh. T
Din formația 
evidențiat C.
B. Hodorogeanu 
Sportivii de la 
ghiu-Dej au 
întâlniri cu același scor (6—3) 

cu

experiență 
Rezultate :

— Voința Lugoj 
Metalul Bocșa 7r-3,

Caransebeș 10—0
4—6. Raipidiștii

au cîștigat și 
intîlniri : 6—4

Lugoj, același 
Metalul Bocșa și 10—0

cu Viitorul Vaslui și 
Dunărea Galați. Galați 
Vaslui 6—4. (AL. NOUR 
coresp.).

C.S.M. 
Rapid 
reșteni 
lai te
Voința 
tat cu 
cu C.S.M. Caransebeș (echipă 
neregulamentar alcătuită). 
Voința Lugoj a Învins pe Me
talul Bocșa ou 6—4 și pe 
C.S.M. Caransebeș cu 10—0 
(O. BERBECARU — coresp).

Reuniunea e- 
seria I. desfă- 
localitate, s-a 

prezența unui nu- 
care a a- 

evoluțiile 
de la Jiul, yic-

în 
de 
public, 
cu căldură

PETRILA.
chipelor .din 
șurată 
bucurat 
meros 
plaudat
luptătorilor 
torioși in toate partidele sus
ținute : Jiul Petrila 
Timișoara 7—3. cu 
șița 7—3. și 6—4 
IURT Lugoj, 
au cîștigat două 
7—3 cu C.S.M. Reșița 
(20—18) cu Metalul 
Lugoj — Reșița 7—3. 
tivi remarcați : V.
căi și F. Bolohan (Jiul). M. 
Cosmin 
M. Botin 
resp.).

U.M.
C.S.M. Re- 

cu Metalul 
Timișorenii 

partide : 
și 5—5 
Lugoj. 
Spor- 

Aderi-

(Lugoj), și reșiteanul 
(T. CORNEA — co-

Sportivii localnici 
au dominat întrecerea, 
ținînd trei victorii : 9—1
Viitorul

IAȘI.
ob

ey 
Vaslui, 7—3 cu Du-

FESTIVALUL SPORTULUI BUCUREȘTEAN
lUrmart „in [>ag I)

loc s-a clasat tot o fată de la 
noi, Rodica Lupa“... Știți, in 
familia Georgescu, munca e 
Împărțită : eu, la școală, eu 
sportul de masă, soțul — Ște
fan Georgescu — la lotul na
țional de tenis, cu sportul de 
performanță.

Bine pregătiți s-au dovedit 
a fi și 
torul 4. 
multe
„A fost 
spunea 
vicepreședintele 
Întrecere 
să.
din 
cialiștii 
tism din Capitală 
de la 
multe talente Ia 
cat, am adăuga noi, că 
Festival ai sportului 
reștean nu s-a bucurat 
adecvată popularizare, 
oeea ce numim propagandă 
pentru sport, o stație de. am
plificare ar fi întregit at
mosfera ooncursului. Poate.

tinerii atleți din Sec- 
învingători la mai 
categorii de vîrstă. 
un cros de calitate, ne 
prof. Victor Firea. 

F.R.A. O 
deosebit de (trîn- 

poate cea mai frumoasă 
acest an. Păcat că spe- 

secțiilor de sile
au lipsit 

această reuniune cu 
talente Ia start". Pă- 

acest 
bucu- 
de o 

de

în acest fel. ar fi fost evitată 
și acea confuzie din jurul o- 
rei 10. cînd competitorii nu 
știau. încă, unde e startul și 
unde e sosirea...

Printre cei mai buni la : 
CROS — Nicoleta Grigore 
(10—11 ani, Șc. 190) Anghel 
Dragomir (Șc. 119). Oana 
Manciu (Șc. 189). ambii la 
cat. 13—14 ani. Cătălin Panait 
(peste 19 ani. Lie. Ind Repu
blica) ; BICICLETE (Pegas), 
cat. 11—12 ani : Luminița
Manole (Șc. 180), Ion Cristca 
(Șc. 93) : 
14 ani : 
(Șc. 122). 
(Șc. 178) ; 
cat. 10—11 
ca (Șc. 31).
(Șc. 59) : 12—13 ani : Monica 
Popescu (Șc. 23). Bogdan Lef
ter (Șc. 27) ; TRASUL CU 
FRÎNGHIA (10 elevi într-o 
echipă) : 1. Lie. ind. Republi
ca, 2. Lie. ind. 8. 3. Lie. ind. 
Pipera ; ARUNCAREA MIN
GII DE OINĂ : Doina Simion 
(Șc. 170). Roxana Tudorache 
(Șc. 59) și Ion Culda (Șc. 
117), Radu Popescu (Șc. 164).

semicurse. cat. 13— 
Alexandru Polivan 

Marian Dumbravă 
PATINE CU ROLE, 
ani : Monica Stoi- 

lonuț Bălăceanu

TÎRGOVIȘTE. 
terii C. 
A. Baciu, 
teanu 
mă 
s-a 
ni ri 
prezentat) :

București și 6—4 
Tg.
din 

evidențiat 
Diaconcscu, 

pe cei de la 
Vagonul a 

(M. AVANU — coresp.).

biana 
C.A.L. 
gorjeni. 
s-au 
și P. 
pășit 
6—4.
0—10.

Cu luptă-
Ciucioiu, Gh. lancu, 

M. Trușcă, M. Ol- 
și A. Panait într-o for- 
bună. echipa 

impus în ambele 
(Vagonul Caracal

7—3 cu

locală 
intîl- 

nu s-a 
Danu- 

cu 
Jiu. Sportivii 
rîndul cărora 

C. Dănăilă 
i-au de- 

Danubiana : 
pierdut cu

Prima reuniune, 
foarte bine de 

fost dominată ca- 
sportivii gazdă :

a
de
C.S.M. Sf. Gheorghe, 
Constructorul Hune-

BRAȘOV, 
organizată 
Dinamo, 
tegoric 
10—0 cu 
8—2 cu
doara, 9—1 cu Viitorul Gheor- 
gheni și 8—2 cu Mureșul Tg. 
Mureș. Hunedoara — Gheor- 
gheni 7—3. 6—4 cu Sf. Gheor
ghe și 8—2 cu Mureșul. Mu
reșul 4—6 cu Gheorgheni și 
4—6 cu Sf. Gheorghe. S-au 
evidențiat V. Buclea, T. Ma
rinescu. C. Nyiri, Gh. Fodore 
și A. Ianko (Dinamo) și I. 
Moisache de la Hunedoara. 
(C. GRUIA — coresp.).

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
MASCULINE A

Cu meciurile desfășurate 
simbătă și duminică 6-a în
cheiat turui ai doilea al Di
viziei masculine A de bas
chet. Lupta pentru titlul de 
campioană națională a ră
mas deschisă între echipele 
Steaua și Dinamo București, 
oare se vor mai întîlni în ca
drul turului 4 (16—17 apri
lie) și turneului final (21— 
23 aprilie). Pentru celelalte 
două locuri ale turneului fi
nal 1—4 oele mai mari șanse 
le au I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești și Dinamo I.M.P.S. O- 
radea, după cum Balanța 
C.S.U. Sibiu și Farul C.S.Ș. 
1 Constanța sînt candidate 
autorizate pentru califica
rea în grupa 5—8 a turneului 
final. Evitarea retrogradării 
provoacă în schimb o dispută 
aprigă între actualele ocu
pante ale locurilor 9—12, 
dintre care Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași este, deocamdată, 
cea mai amenințată.

,LA ZI*
3155:2536 
2999:2410 
2731:2870 
2690:2793 
2432:2775 
2322:2945

DIVIZIA ȘCOLARĂ 
Șl DE JUNIOR)

Clasamentele Diviziei școlare 
de juniori _ 1 _ r_:_ "
— MASCULIN, seria I : 1. CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca 20 p, 2. CSȘ 
Mediaș 19 p, 3. CSȘ Sibiu 17 p,
4. CSȘ Arad 17 p, 5. CSȘ 1 Ora
dea 16 p, 6. CSȘ Tg. Mureș 16 p. 
7. CSȘ Brașovia 16 p, 8. CSȘ Satu 
Mare 11 p ; seria a Il-a : 1. CSȘ 
TirgO'Vlște 21 ' ‘
București 10 
16 p, 4. CSȘ 
1« p, 5. CSȘ 
Tg. Jiu 13 -n, 
12 p ; seria a
Constanța 22 p, 2. CSȘ 3 Steaua 
21 p, 3. CSȘ 2 Dlnamo București 
20 p, 4. CSȘ Bacău 16 p, 5. CSȘ 
Ploiești 16 p, " *" ‘
14 p 7. CSȘ 
CSȘ Botoșani 
seria I : 1.
București 28
26 p, 3. CSȘ Focșani 23 p, 4. CSȘ 
1 Constanța 20 p, 5. CSȘ Tirgo- 
viște 20 p, 6. CSȘ Bacău 16 p, 
7. CSȘ Botoșani 17 p, « CSȘ U- 
nirea Iași 16 p ; seria a 
1. CSȘ Mediaș 26 p, 2. CSȘ 
25 p, 3. CSȘ 2 Oradea 22 
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca
5. CSȘ Dej 21 p, «. CSȘ

ri 
după două tururi : 

scria 1:1.

p, 2. CSȘ 4 ICED 
p, 3. CSȘ Pitești
5 Rapid București 

Găești 14 p, «. CSȘ 
7. CSȘ Rm. VHcea

IlI-a s 1. CSȘ 1

6, CSȘ Unirea laș) 
1 Galați 12 p, >.
11 p ; FEMININ, 

CSȘ 4 Politehnica 
p, 2. CSȘ Tuicea

FARUL 
— BALAN' 
și 83—81. G 
torită plus 
preciziei 
Jocurile au 
echilibrate. 
25+37, Teci 
19+14 de 
Dăian 28 
Bretz 17+1 
stantinescu 
măniță (<la 
coresp.).

POLITEH 
IAȘI — C 
BRAȘOV 8 
de mare i 
de echillbr 
care fac < 
retrogradai 
teanu 23+ 
Moscalu 11 
de la ga: 
16+45 (I), 
bai 16+17, 
I. Georgit 
Bădllă (B 
PINTEA -

CLASAMENTUL
27
27
14
11

9
2

1. Steaua
2. Dinamo
3. ICED Buc. 
«.Dinamo O.
5. Rapid •
6. Academia

30
30
30
30
30
30

3
3 

16
9 

21 
28

57
57
44
41
38
32

n-a : 
Arad 
v, 4.
22 p. 

„ . . .. Satu
Mare 19 p, 7. CSȘ Timișoara 17 p, 
8. CSȘ Reghin 16 p ; seria a 
în-a : 1. CSȘ Chimistul Rm. 
Vîloea 16 p. 2. CSȘ 5 Rapid 
București 26 P, 3. CSȘ 2 Voința 
București 24 p, 4. CSȘ Sf. 
Gheorghe 21 p, 5. CSȘ Sibiu 20 
p, «. CSȘ Brașovia 17 p, 7. CSȘ 
Ploiești 17 p, 8. CSȘ Gheorghenl 
17 P.

ELECTRC 
— RAMIR. 
și 101— 86. 
bițle, timiș 
victorii la 
în care ai 
nent condi 
29+25, Ion 
Bobroțchi 
pectiv C 
20+19, D.
I. Olaru d 
(Oradea). 
coresp.).

I
Du

30 21
30
30
30
30
30

18
14
13
13
11

3 2850:2537 51 
2717:2631 
2682:2693 
2736:2884 
2694:2694 
2618:2858

12
16
17
17
19

48
44
43
43
41

7. Balanța
8. Farul
9. ELBA

10. CSU Brașov
11. RAMIRA
12. Polit. iași

„TROFEUL SPORTUL- 
PENTRU EFICACITATE 

înscriind 62 de puncte Ui dublul 
meci cu Balanța Sibiu, Virgil 
B&iceanu (Farul) totalizează 891 
puncte și conduce cu autoritate 
in clasamentul „Trofeului Spor
tul** pentru eficacitate.

STEAUA
UN NOU LIDER LA POLO, CRIȘUE ORADEA
Primui turneu final pentru 

locurile 1—6 în campionatul de 
polo, disputat săptămîna tre
cută la Oradea, s-a deosebit 
categoric, prin rezultatele înre
gistrate de desfășurarea orică
ror altora din edițiile prece
dente. Pentru că șirul rezulta
telor mai puțin așteptate a 
condus la un clasament foarte 
sugestiv al întrecerii din bazi
nul bihorean : 1. Steaua 8 p. 
2. Grisul 7 p. 3. C.S.U. Con
strucții T.M.U.C.B. 6 p. 4. Di
namo 5 p. 5. Rapid 4 p. 6. 
Voința 0 p. A fost, prin urma
re. un turneu dominat de 
Steaua, echipa antrenată de V. 
Rus depășind in corpore tra
diționalul trio de frunte al 
poloului nostru, cedînd doar 
în fața celeilalte garnituri a 
tinereții. C.S.U.-T.M.U.C.B. (an
trenor. Gh. Zamfirescu). care 
a oferit de asemenea. unele 
surprize, cea mai notabilă fiind, 
desigur, victoria în meciul cu 
echipa campioană. în privința 
formațiilor ce aspiră la titlu, 
trebuie menționat că atît D!- 
namo. cît și Crișul au fost 
lipsit' de unii titulari, compo
nent! ai lotului național (Ș. 
Popescu și V. Șerban. respec
tiv Illes), dar mai ales în 
zul celei dintîi așteptările 
porterilor sînt altele...

ca- 
su-

Campionatele de atletism ale juniorilor II

0 REZERVA DE TALENTE CARE TREBUIE VALORIFICATA INTEGRAL
BACAu. In sala de atletism a 

municipiului de pe Bistrița s-au 
desfășurat, la sfîrșituj - ■ • * 
nil trecute, întrecerile 
cucerirea titiuirillor de 
naționali la juniorii de 
a n.a. Competiția s-a 
rat, în general, la un bun nivel, 
evidențiindu-se faptul că tinerii 
atleți din această categorie de 
vîrstă sînt nu numai talentați. 
ci în primul rind selecționați cu 
grijă șl pregătiți cu pricepere, eu 
precădere în cadrul cluburilor 
sportive școlare. întrecerile de 
ia Bacău au arătat cît se poate 
de clar că atletismul nostru dis
pune de serioase rezerve. De 
exigența antrenorilor-profesori, 
de ambianța din cadrul unităților 
în cadrul cărora activează, de 
sprijinul familiilor depinde în cea 
mai mare măsură ca acești ju
niori să se realizeze integral 
și pe plan sportiv.

Rezultatele tehnice înregistrate: 
BĂIEȚI: 60 m : Iulian Constan- 
tlnescu (CSȘ 1 Galați) «,95. Sil
viu Ghlțu (CSȘ C-lung) 7,327 
200 m : I, Const antinescu 23,35, 
S. Ghițu 23,85 ; 400 m : Marius 
Alba (CSȘ Zalău) 51,42, Claudiu 
Frențl (CSȘ Roman) 52,42 ; «00 
m : Petru Scripcă (CSȘ Sucea-

să pd^mi- 
pentru 

campioni 
categoria 
desfășu-

va) 2:01,04, Forln Kareli (CSS 
Sf. Gheorghe) 2:01,20; 1500 m: 
Marius Szdke (CSȘ Mediaș) 
4:03,85, Nlcolae Cristian Otobîcu 
(CSȘ Șoimii Sibiu) 4:05,55 ; 3000 
m : N.C. Otobîcu 8:45.50, Florin 
Ioneseu fCSȘ „M. Eminescu" Iași) 
8:47,74 ; 3 km marș : Daniel An
drei (Metalul Plopeni) 13:50,00,
Adrian Bezărău (CSȘ Bacău)
13:52,95 ; 60 mg : Sebastian Toma 
(CSȘ Satu Mare) 8,77, Mario Ra. 
fail (CSȘ 190 BUC.) 8,77 ; 4X200 
m : CSȘ Suceava (Măciucă, A- 
braniuc, Scripcă. Andrieș) 1:37.67, 
CS Brăila (Ivanciu, Curcumelis, 
Busuioc, Atală) 1:39,03 ; triplu: 
Ionuț Eftenie (CSȘ 4 Buc.) 14.52 
m, Liviu Robitu (CSȘ „Poli" Ti
mișoara) 14,11 m : înălțime: Ma. 
rian Stoica (CSȘ Olimpia Călă
rași) 2.04 m. Călin Span (CSSA 
Cluj-Napoca) 2.01 m. Marius 
Ghiilase (CSȘ „M. Eminescu" lași) 
2,01 m ; prăjină : Radu Stanciuc 
(CSS 5 Rapid Buc.) 2,90 m, ton 
Constantin (CSS 3 Steaua Buc.) 
3,60 m ; greutate : Robert 
(Ceahlăul P. Neamț) 15,39 
Sorin Stanescu (Metalul Buc.) 
14,84 m ; lungime : Cristian Mi- 
titelu (Prahova C.S.Ș. Ploiești) 
5,79 m, Ionuț Eftenie «,«4 
m. FETE : «Om: Caria

Os:
m.

(CSȘ 2 Constanța) 7,56, Va- 
Vătășoiu (CSȘ Aripi Pi- 
7,70 ; 200 m : Elena Tibichi 
Bacău) 25,41, Lorena MeJ- 
(CSȘ C-lung) 25,63 ; 400 m:

• - olimpia
(CSȘA Cluj-Napoca) 56,74;

Mirela Borțoi (CSM U-

Popa 
silica 
tești) 
(CSȘ 
drea . . ...
Lorena Mejdrea 56,58. 
Stoica ( 
1500 m : ______ ____ ..._____ „
niversitatea Craiova) 4:34,30, Md- 
haela Ciu (CSȘ Caracal) 4:36,82; 
3000 m : Mibaela Ciu 10:00,18. 
Nicoleta Ispravă (CSȘ Bistrița) 
10:05,26 ; 2 km marș: Mioara Pa
puc 8:48,15, Valeria Măcrescu 
(ambele Unirea CSȘ Focșani) 
9:25,35 ; 60 mg: Nicoleta Filip 
(CSȘ 2 Constanța) 8,81, Rodica 
Petrescu (CSȘ 4 Buc.) 8,83 ; lun
gime : Rodica Petrescu 6.11 m, 
Mi ha®" a Moldan (CSȘ „M. Emi
ne seu" Iași) 6.07 m, Beatrice Mi- 
had (CSȘ Prahova Ploiești) 6,07 
m; Înălțime: Oana Mușunoi
(CSȘ 2 Galați) 1.75 m, Liliana 
Marian (CSȘA Cluj Napoca) 1,72 
m; greutate: Filofteia Bomboși 
14,92 m, Simona Preda (ambele 
CSȘ C-lung) 13,40 m ; 4X200 m: 
CSȘ Bacău (Airinei, Băluță, Vi
zitiu, Tibichi) 1:45,71, CSȘ 2 Con. 
stanța (FUip. Diaconu, Zisu, Po
pa) 1:45,72 ; 800 m : Olimpia
Stoica (CSȘA Cluj-Napoca) 
2 :H2 65, Mirelia Ioniașou (CSȘ 
Vastul) 2:13,36.

Caracterizînd, pe scurt, tur
neul desfășurat la Oradea, an
trenorul federal A. Grințescu 
sublinia că rezultatele bune 
înregistrate de formațiile so
cotite cu șansa a doua s-au 
datorat, in principal, unei mo
bilizări superioare, dorinței de 
a depăși statutul de outsider. 
Remarcații săi. dintre compo- 
nenții lotului, sint portarul Gh. 
Popescu (cu un aport foarte 
important la zestrea de punc»e 
a Stelei) și Diaconu, Gordan, 
Hagiu, Angelescu, Geambașu, 
Costrăș, după cum ar fi de reți
nut debuturile spectaculoase al 
lui FI. Niță la Steaua și al 
lui Bonca — un junior. In 
vîrstă de 17 ani — la Crișul.

în clasamentul la zi al cam
pionatului sînt de notat pre
zenta echipei orădene pe pri
mul loc. cu două puncte avans 
față de actuala campioană, pre
cum și desprinderea „șapte- 
lui" stelist de contracandidata 
la treapta a treia a podiumu
lui. Rapid. Iată 
cest clasament.
1. CR1ȘUL
2. Dinamo
3. Steaua
4. Rapid
5. CSU-TMUCB 
«. Voința Cj.-N. 33

Dacă avanta,ul 
puncte va fi sau 
dacă dinamoviștii vor 
din nou nivelul lor optim In 
joc sau dacă Steaua și C.S.U. 
vor 
zele 
două 
poca 
resti

• 
DEZMINT !
cîștigarea 
Sportul — oferit de ziarul nos
tru celui mai eficace jucător 
al unui campionat — îi are în 
prim-plan pe Vlad Hagiu (Di
namo) și Corne! Gordan (Cri- 
șul), primul cu 123 de goluri, 
al doilea cu 120. Deci, aceiași 
apreciați poloiști. component) 
de bază ai lotului reprezentativ, 
au. fiecare, șanse de a cîștiga, 
în final, cupa cuvenită golge- 
terului campionatului. (G. R.).

„CW’A 8 MARTIE" i
Timp de cinci zile, 

Sporturilor din Cluj-Napoca 
a fost 
competiții 
„Cupa 8 
la care 
sportive, 
multe „rachete" 
cărți de 
start, 
surpriză : 
pioanei 
oare, 
trica 
Magdalena 
— 6—4, 7-5 — 
„optimi", să 
gerea experimentatei 
Pop (Progresul) de către ju
nioara Veneția Șchiopu (Di
namo) — 1—6, 6—1, 6—3 —. și 
victoria tinerei de 15 ani, 
Irina Spîriea (Dinamo) 
pra Măriei Romanov : 
7—5, 6—3. în bună dispoziție
de joc. Șchiopu a obținut o 
prețioasă victorie și în sfer
turi de finală. învingînd-o 
lejer (6—2, 6—0) pe Mirela 
Buciu (Steaua). In semifina
lă, însă, ea a trebuit să se în
chine — 1—6. 1—6 — în fața 
jocului matur și decis al 
Florențjned Curpene (ICIM 
Brașov). îti cealaltă semi- 
finală. Daniela Pavăl (Stea
ua) a dispus cu 6—4, 8 2 de 
Monica Chirilă (Dinamo).

Sala

tradiționaleigazda
feminine de tenis 

Martie", întrecere 
au participat 37 dc 
printre care mai 

cu cunoscute 
vizită. încă din 

oompetiția a marcat o 
eliminarea cam- 

naționale de juni- 
Angela Kerek (Elec- 

Timișoara), de către 
Raicovici (U.T.A.) 

ca apoi, în 
notăm înfrîn- 

Otilia

ani, 
asu- 
1—6,

Așadar, 
concurent 
ce antici] 
hrată și 
a și fost 

Primul
Florentin: 
impus 
spatele 
găsit ins; 
zind px 
și colorai 
niri la 1 
și-a a< 
doilea, 
ghemul 3 
cînd, la 
Pavăl a 
în avant 
versareî. 
forța (1 
fructifica 
brașoveni 
a puncta 
apropria 
cu 6—2.

în cup) 
(și ea d 
Florentin 
și finala 
rechii 
cu 6—4.

Prin 
telor ș 
„Curpa 8 
ca o oon 
tuți.

Nuț

cum arată a-

PLENARELE
f Urmat» lin pag I)

ORGj

33 
33
33
33
33

25
24
20
1«6
13

9

3
4

10
13
17
22

411-270
399-240
340-259
288-304
279-309 
262-345

55 
53 
43
36
29
20

5
5
3
4
3
2
celor două 
nu decis’v, 

atinge

ști să confirme... surpri- 
vom vcd.-a.în următoarele 
turnee finale :
(7—10 aprilie) și Bucu- 

(5—8 mii).
GOLGETERII

Disputa 
unui

Cluj-Na-

NU SE 
pentru 

alt Trofeu

ADMINISTRAȚIA DE
• Agențiile Loto-Pronosport 

vă așteaptă, ca de obicei, să vă 
Încercați șansele la una dintre 
tragerile dv. preferate — PRO- 
NOEXPRES — tragere ce va a- 
vea loc mtine. miercuri, 1* 
martie 1988. Așadar, nu uitați 
■ă vă exprimați chiar ASTAZI 
«de altfel. NUMAI ASTAZI). 
opțiunile *n legătură cu nume
rele favorite 1
• NU UITATI eă ASTAZI 

este și termenul lianlită pentru 
depunerea buletinelor la oon-

prilej cu care activiștii spor
tivi. performerii județului, 
toți tehnicienii au analizat 
critic si autocritic activita
tea desfășurată anul trecut și 
au stabilit căile și mijloa
cele perfecționării întregii 
activități organizatorice si 

pentru in
și 

acest an și

stabilit t 
perfecționării 

organizatorice 
politico-educative, 
deplinirea obiectivelor 
indicatorilor pe 
în perspectivă.

Tocmai 
dorința 
tătirii ______
s-a oprit mai ales asupra la
turilor care vor trebui corec
tate, încercînd »ă găseas
că soluții problemelor oare 
grevează încă asupra pro
gresului constant al spor
tului de masă și de perfor
manță din județ. S-a apre
ciat, de exemplu, că in dome
niul selecției nu se manifes
tă suficientă preocupare 
pentru preluarea experien
ței pozitive dobîndite de 
secția de înot a C.S.S. din

pentru 
unanimă 
activității.

că există 
a imbumă- 

plenara

Reșița ; 
ciații și 
mențin 
tivi fări 
iar un 
oe ni si 
ee mulț 
cu cițiv. 
știu pire 
junge 
autentici 
ei cred 
ravanul 
spec ti vă. 
noi ?“ 
xemplifii 
pitol r 
cieni 
Varodi. 
mitru Gi 
oerui. f 
dată stil 
subliniat 
ciuda Ui 
pe an: 
performs 
tuează s 
actuale, 
halterele 
tiv Mun 
le liber

STAT LOTO-PRONOSPORT
cursul PRONOSPORT programat 
pentru mîine, cuprinzînd parti
dele din cupele de fotbal 
continentului european, 
sferturilor de finală, 
atenția _ . .
tnittlnirile respective, 
considerate pronosticuri 
numai cele oare .corespund re
zultatelor înregistrate pe teren 
după consumarea timpului re
gulamentar de Joc (45 de minu- 
te pentru pronostic le pauză și, 
respectiv, două reprize a cite 45

ale 
faza 

Atragem 
partlcipanțllor că. ta 

vor n 
exacte

de mlmu 
final).
• Aoț 

constitui! 
tămîni e 
ȚIPLA I 
mată a 
martie 1 
tragere : 
gemea ut 
mere, 
„legate", 
și pentn 
trase.



JUCĂTORI CARE VIN •••

DE CE ATITA PESIMISM?O VICTORIE

FAIR-PLAY-UL ANGAJEAZA Șl TRIBUNA!

ROLUL UNUI COMPARTIMENT CHEIE

eșecuri

nesportivi, 
condamna-

cel 
jo- 
ac- 
dar 

el

, pentru
din impasul In care 

după accidentarea re
in toamnă. a lui

lor ou Petrolul 
cîștlgat-o foarte 
pe de o parte, 
prezentat bine 

apărare în care

acum o nefireas. 
o nervozitate ex- 
pe măsură ce 

se scurgea si ele.
Dinu nu reușeau

nevoie de 
a da încredere 
siper mult 
in fața v 

incomod să

Etapa s-a încheiat comentariile continuă

multe șarj e

Gol ! Sicu (in dreapta imaginii) a înscris in poarta Flăcării 
Morenl. Badea (11) jubilează, anticipînd parcă golul doi, pe 

care îl va înscrie Foto : Gh. DAN

Cu toată opoziția lui Avădanei (în echipament de culoare des
chisă), Mihăescu înscrie, reluînd o pasă primită de la Cămătaru. 
(Dinamo — F.C.M. Brasov, 5—1) Foto : Aurel D. NEAGU

DE MORAL...

de necăjiți au fost supor. 
Iul Sport Club pînă cînd 

tabela de marcaj... l-a liniștit 1 
Meciul, cum arătăm și in croni
că, a avut destule momente de 
suspans șl nu se știe ce curs ar 
fi luat partida, dacă F.C. Argeș 
n.ar fi făcut... pasul înapoi pen
tru a apăra rezultatul de egali
tate al primei reprize. Băcăua
nii, Însă, s-au trezit ca boxerii 
„din pumn", altfel nu se ex
plică „furia" lor din partea a 
doua a meciului, cînd și-au creat

nenumărate ocazii de gol. Ceea 
ce vrem să menționăm, însă, In 
rîndurile care urmează este plă. 
cuta, confirmare a unor jucători. 
Fulga a realizat ' _ I
spectaculoase pe partea stingă, 
a intrat in utile combinații cu 
Scinteie, ambii oreînd o adevă
rată panică printre fundașii pi- 
teștenl. Ultimul, care este și 
component al reprezentativei de 
tineret, și-a dovedit din plin ca
litățile de „vîrf", el aflîndu-se 
de vreo 5—8 ori în excelente si
tuații de marcare. Dacă vreți, 
seamănă mult la mișcare, la 
„deplasările" pe care le face, cu 
fostul international FI. Voinea. 
Are și calitatea pe care acesta 
din urmă o etalase la timpul 
său, aceea de a fi acolo unde 
s-ar -putea marca. Sigur că Spe-

riatu i.a refuzat de două ori go
lul, dar șl Scîntele știe că mal 
are de lucrat în privința pre
ciziei șutului la poartă. Oricum, 
el este în vizibilă creștere față 
de sezonul trecut șl sperăm ca 
băcăuanul să continue ascensiu
nea.

In sfîrșlt, noul venit la Bacău, 
debutantul Vasilache (pînă mai 
ieri fost divizionar B la Ceahlăul 
Piatra Neamț), ne-a lăsat o plă
cută impresie. Are nerv, este 
exploziv atunci cînd faza o ce
re (splendidă cursă a făcut la 
golul doi!), ca să nu amintim și 

de combinații 
care a partici- 

tot el a flnall- 
oel mal frumos
Deci, un debut

de acea suită 
spectaculoase la 
pat șl pe care 
zat-o, înscriind 
gol al meciului, 
peste așteptări.

Stelion TRANDAFIRESCU
Greu, foarte greu au cîștigat 

clujenii partida 
Ploiești ! Și au 
greu, deoarece, 
oaspeții s-au 
pregătiți (cu o
C. Ștefan a jucat fără greșeală, 
©u un atac Țălnar — Iordach? 
— I. Gușe care poate realiza 
multe acțiuni incisive), dar, pe 
de aMă parte, și pentru că „U“, 
deși a dominat în marea majo
ritate a timpului, s-a precipitat 
prea mult, chiar și după des
chiderea scorului. „Cred că nu
mai dacă ar fi marcat și ri 
doilea gol echipa și-ar fi re
găsit calmul, liniștea, siguranța 
pe care le avea pînă nu de 
mult“ — afirma, imediat după 
meci, Remus Cîmpeanu, pre
ședintele clubului de pe Someș. 
La rîndul lui, lucid șl deosebit 
de analitic, antrenorul princi
pal. Remus Vlad, ne declara : 
„Băieții n-au mai cîștigat un 
meci oficial din etapa a 14-a, 
de cîiul au jucat ©u Rapid și 
s-a accidentat atît de grav por
tarul nostru Lașko. Erau cu to
ții marcați psihic, s-a văzut 
clar acest lucru. în plus, pio
nul nostru de bază, Mujnal, 
care trebuia să limpezească 
cui, a intrat nerefăcut după 
cidentarea lui La Slatina, 
aveam absolută 
în Joc, pentru 
celorlalți. Sigur, 
victoria obținută 
adversar foarte 
dea încrederea necesară pentru 
a parcurge cu succes 
care a niai rămas din 
nat".

Așadar, după patru 
consecutive în campionat șl u- 
nul în „Cupa României44. „U“ a 
reușit să cîștdge meciul din e- 
tapa a lâ-a, făcînd apel la toa
te resursele el. jucătorilor ne- 
putîndU-M-se Imputa absolut 
nimic față de efortul pe care 
l-au făcut (în aceeași notă și 
petroliștii), pentru strădaniile 
de a ieși 
au intrat 
gretabiaă, 
Lașko.

Laurențiu DUMITRESCU

Premisele meciului de la Tg. 
Mureș nu erau defel liniștitoare. 
In tabăra echipei gazdă nemul
țumirile față de infringerea de 
la reluarea returului, la Pitești, 
fiind departe de a se atenua o 
dată cu scurgerea timpului. Ba 
am avut chiar impresia că sim. 
țindu-se frustrați (subiectiv), oei 

nu mai judecau cu 
căutînd vinovat) 

în dreapta. Atmos, 
cel puțin așa s-au

de a A.S.A. 
obiectivitate, 
in stînga și 
feră care — .___ ..
derulat faptele — s-a șl transmis 
în rîndul suporterilor locali, do
rinței firești a acestora de a-și 
vedea echipa favorită Intr-o zo
nă a clasamentului ferită de griji, 
adăugîndu.i-se 
că nerăbdare, 
cesivă. Care, 
timpul de joc 
vil lui Cornel
să Înscrie (apărarea fermă și bi
ne organizată a Victoriei închi
dea culoarele de infiltrare și șut 
ale lui Sabău, Craiu și Fanici) 
căpătau forme acute.

Șl dacă In cimpul de joc, „su
papele" n-au lăsat să lasă la 
suprafață decît obișnuitele faul
turi de joc și obstrucții — inter-

vențlile brigăzii de arbitri 
(prompte șl la obiect), condusă 
cu calm și obiectivitate de AL 
Mustățea, limitîndu.se doar la 
cartonașele galbene acordate lui 
Augustin, Jenei și L. Moldovan 
— din tribune se revărsau in
citațiile la violentă, imprecațiile 
și injuriile (nu de puține ori 
grosolane). Dar, ceea ce ni se 
pare mai grav și de neadmis 
este faptul că asemenea acte 
total nesportive veneau șl din 
tribuna oficială, un asemenea 
„personaj" așezat chiar lîngă 
unii dintre membrii condu
cerii Consiliului Județean pen
tru Educație Fizică și Sport, 
oferind un „repertoriu" care jig. 
nea auzul oricărui om civilizat, 
fără a prim! nici o replică (chiar 
și atunci cînd a fost solicitată 
de noi s-o facă).

Iată de ce ne permitem să în
trebăm : tribuna este un terito
riu exceptat de la regulile ele
mentare ale fair-play-ulul, mai 
ales de către factorii chemați, tn 
primul rind, să vegheze Ia bun* 
desfășurare a întrecerii sportive?

Paul SLAVESCU

Transmitem aceste rinduri de 
la Timișoara. Infringerea de du
minică l-a afectat pe iubitorii 
de fotbal din frumosul oraș 
de pe Bega ; am spume noi 
chiar peste măsură. Dar fotba
lul, cu a ti tea surprize, nu a 
început și nu s-a terminat aici 
și „Poli" trebuie să albă Încre
dere în forțele ei, să-i mobili
zeze pe tinerii jucători, pentru 
că mal sînt atîtea etape de ju
cat.

Unii acuză neacordarea unui 
penalty (ta prima repriză), 
spuntod că „mîna" iul Dubln- 
ciuc a fost în suprafața de pe
deapsă deși hunedoreanul șe 
afla In „afară". Mai întemeiată 
nl se pare decizia din mln. S5, 
cînd Manea l-a lovit cu cotul 
în piepit pe Petou, iar acesta a 
ripostat tatr-un moment cînd 
mingea era în altă parte. Dar 
nu știm dacă la o eventuală 
eliminare superioritatea nume
rică ar fi fost suficientă, pen
tru că superioritatea de ansam
blu a echipei Corvin ui, trebuie 
s-o spunem, era evidentă, mal 
ales în condițiile în care „Poli" 
acuza lipsa a trei titulari din

,Hață“ : China, Oloșutean *t 
Bozeșan 11.

Echipa oaspete s-a dovedit 
foarte sigură pe ea : solidă ta 
apărare, activă la mijlocul tere
nului (prin marele travaliu al 
lui Klein) și „la construcție" 
funde Petcu s-a dovedit inven
tiv), periculoasă ta atac (cu ua 
Gabor căruia nu i se putea lua 
balonul, el făcîndu-și o reintra
re spectaculoasă). E drept, „Po
li* a avut șl neșansa de ta „ba
ra" iul Botxa.ru fia 8—0) dar la 
cîteva situații atacanții el n-an 
avut decizia necesară. In final 
de reprize randamentul echipei 
a scăzut mult, ca să nu mal 
vorbim de naivitățile apărători
lor (toclusiv Moise) la primirea 
golurilor.

Oricum, s-ituațla echipei ti. 
mișorene nu -1 dramatică (cum 
încearcă uinil s-o prezinte). Cu 
calm și luciditate trebui- pre
gătite viitoarele partide, pentru 
că — iată — aceasta este a tre
ia taifrîngere consecutivă a se
zonului (Cupă + campionat) oa
re abia a început...

Constantin ALEXE

LOR SPORTIVE
aeo-
oare

Bse. 
de 
Bi- 

elor

x>r- 
pte-

i
DStlc

traseul 
campto-

Considerat, pe bună drepta
te. una dintre principalele par
tide ale etapei! nr. i a returu
lui, pentru munți chiar derbyul 
acestei .runde", jocul de Ia Su
ceava a avut așteptatul ecou ta 
orașul din Țara de Sus. Cu mai 
mult de două ore înaintea flu
ierului de Începere, stadionul 
era plin. Ultimii sosiți n-au mai 
găsit biletele mult dorite șl s-au 
mulțumit să .trăiască" partida 
la porțile de Intrare 1 C U.M.-U1 
beneficiază de suporteri fideli, 
care nu dezarmează la Insuc
ces. Și ceea ce ni se pare e- 
xemplar, spectatorii suceveni 
se comportă. In marca lor ma
joritate, de o sportivitate fără 
cusur, Ințelegînd să încurajeze 
echipa favorită fără să mani
feste nici un moment ostilitate, 
atitudini reprobabile față de 
oaspeți. Studenții bucureștenl 
au fost primiți eu aplauze la 
intrarea pe teren, ceea ce spu
ne foarte muK I

Meciul, deși avea o mare im
portanță pentru ambele comba
tante, nu a avut ntel o eeoven-

ță de comportare 
de gesturi sau acte 
bifle. S-a Jucat într-un total an* 
gajamemt, dar corect. Cele pe
tru cartonașe galbene au san
cționat mici abateri de la rego- 
Idle Jocului : o încercare (te
protest la deciziile arbitrului 
sau întîrziieri ale repunerii te
joc a balomului. Să ne oprim,
deci, și asupra acestui aspect 
pozitiv, tocmai pentru că I-mn 
înregistrat în întîlnirea cu ccn 
mai mare „miză44 a etapei.

Cfjevia elemente în plus te 
cronica întâlnirii. Gazdele și-<ui 
asigurat în cea mai mare par
te & meciului superioritatea te
ritorială. ca urmare a randa
mentului superior al compară, 
mentalul devenit cheie In fot
balul actual — cel de mijloc. 
Prezentând Jucători mai ușori 
și mai rapizi, în această linte* 
formația locală a învins mai uh 
șor (fci'fliculjtățiae terenului. In 
plus, combinațiile acestei MnM 
și ou funda șui-atacant Păte* 
și cu ©el mai în vervă om 
ri, Cașuba, s-a efectuat eu pre
cizie. Sportul Studențeso 
grupat bine în apărare, a rar- 
ptofi atacurile sucevenilor, (ten 
la ©eHe două șuturi ale W Cn- 
șuba, pe de o parte modul sur
prinzător, ingendos în oare •“ 
ceste a acționat, iar pe de rit* 
parte inexactitățile comise <te 
porterul Voioila, au determinai 
înscrierea celor două goluri rie 
gazdelor. Faza <Hn mfai. M, M 
Coraș șl Crdstes-cu tn rolurite 
principale, putea să ducă, hwte. 
te un alt deznodămînt ț pentm 
că, dacă egalau în acri mo
ment, oaspeții aveau alte pers
pective și șanse în privința m* 
zuHataSul final. Aceste momente 
de mare Intensitate psihică M 
făcut din repriza secundă par
tea cea «ai frumoasă a tntflnl-: 
rtl. Mai eete nevoie aă vă ape? 
nem ctt de bucuroși erau mf* 
perierii nuceveoi T eel enre Mi 
văsuț te lucra pe CJIJd., de B 
soelrea pw prima scenă, afirmă 
eă a tout cea mai bun* partid*
a «a.

STEAUA A SOSIT LA GLASGOW vedea eveLutod formația 
favorită în compania iniei 
echipe cu recunoscut presti
giu internațional, cum este 
Steaua.

La rîndul nostru, aperăm 
ca echipa bucureșteană aă 
arate și aici din plin ceea ce 
ea a putut șl poate, să treacă 
cu succes și de 
dificil obstacol, 
steliștii privesc 
partida și stat hotărlți 
lupte cu Întreaga lor «

Re- 
își 
ac-

Clubul Sportiv 
șița) - aproape 
justifică 
tivitatea
Școlar
departe de ceea ce se așteap
tă de mulți ani de la ea, mai 
ales in domeniu] atletismului, 
sport care intr-un întreg ci
clu olimpic nu * produs ni
mic la aoeastă unitate de per
formanță- De asemenea, in
tr-o situație precară se gă
sesc și jocurile sportive din 
județ, mai ales handbalul, 
despre care s-a afirmat că. cu 
toate eforturile depuse, nu 
reușește să depășească ni
velul mediocrității. Atît în 
materialul prezentat, cât și 
ta dezbateri a fost relevată o 
situație oare frămintă ta cel 
mai 
șean, 
mod 
roși, 
Bați ta mari întreceri 
naționale. nu-și confirmi re- 
numele ciștigat și in acti
vitatea de seniorat.

Frumoasele rezultate ob
ținute la „Cupa Prietenia" 
(șapte medalii) de Caria Ne
grea, Înotătoare de mare 
perspectivă, ca și succesele ti
nerilor 
Reșița, 
mare 
IV-a 
Btituie, _ _
dici că mișcarea sportivă că- 
rășeană 
competitiv 
juniorilor, 
stăruie și 
tate : pe

Școlar 
că 

existenta, 
Clubului 

Caransebeș

nu
iar

Sportiv 
este tocă

(Urmam din pag 1)

înalt grad sportul cără- 
și anume faptul 
repetat. juniorii 
campioni sau

că In 
valo- 

meda- 
înter-

gimnaști de la C.S.Ș. 
oare au dominat cu 

autoritate categoria a 
de clasificare, con- 
cu siguranță, noi ta-

are un 
bun 
Dar 

râmi ne 
cînd în

potențial 
la nivelul 

o întrebare 
to actuali- 
județul Ca- 

raș-Severin și seniori de ri
dicată valoare ?

antrenorul 
nescu. 
vineri < 
a urmări 
ciui de 
sîmbătă 
Motherwell, 
toți 
ine de a 
impresiile 
acesta și 
evoluției 
miercuri 
detaliile 
stata te 
tru vor fi 
lorilor in cadrul programului, 
de aici de pregătire a meciu
lui

De 
«teliști 
plecat 
,.Crest", 
liniștită a 
fi găzdui ți 
derii aici.

Dată fiind ora destul», 
tîrzie a 
jucătorii «teliști 
după cină în 
pentru odihnă, 
tua marți dimineață un 
trenament mai ușor. de 
treținere. și apoi, seara, la 
mina 
tul de 
de joc 
Park.

Anghel Iordă- 
venil aici tacă de 
după-amiază. pentru 
i pe Rangers in me- 

campionat susținut 
pe propriul teren, cu 

Prilej pentru 
membrii delegației noas- 

culege. fie și fugar, 
generale pe care 
ie-a tăcut asupra 
adversarilor de 

Desigur. tasă, că 
asupra celor 

de tehnicianul 
comunicate

con- 
nos- 

jucă-

la 

cu

aeroport, jucătorii 
antrenorii lor au 

autocarul la hotelul 
dintr-o zonă 
orașului, unde 

pe timpul

mai 
vor 
je-

de 
sofiirii noastre aici, 

s-au retras 
camerele lor. 
Ei vor efec- 

an- 
în- 
lu- 
al-neflectoarelor, un 

acomodare cu terenul 
al stadionului Ibrox

• Medul F.C. Olt — Steaua, 
din cadrul etapei a 20-a a Divi
ziei A (etapă ore se va dis
puta sîmbătă, 19 martie), se va 
jucia d-umindeă la ora 15.30.

Din primele informații cu- 
-- — -—-__ i noastră la

interesul 
așteptată 

Biletele 
de locuri 

Park

lese de la venirea 
Glasgow rezultă 
enorm cu care este 
partida de miercuri. 
pentru cele 75.000 
ale stadionului Ibrox 
au fost vîndute — aproape ta 
totalitate — tocă de săptămî- 
na trecută. Acest major 
interes al publicului este de
terminat nu 
ranța - 
de aici o 
realizabilă
revanșeze cu brio infringerea 
de ta București și să obțină 
astfel calificarea to semi
finalele competiției, ei mal 
ales de perspectiva de a-și

numai de ape- 
pe care nu toți oed 

consideră, totuși, 
ca Rangers eă

acest nou și 
De altfel, 

cu Încredere 
_ ___ ' Bă

lupte cu Întreaga lor energie 
pentru a-șl apăra șansele.

In Încheierea acestei prime 
corespondențe din Glasgow, 
să menționăm că meciul de 
miercuri via Începe le ora 
21,30 (ora Bucureștiulul) și 
ve fi condus de o brigadă de 
arbitri din Elveția, eu Bruno 
Gailer la centru. Eftimie IONESCV

UN EXEMPLU CARE AR TREBUI URMAT
Din dosarele Comisiei de disciplină

Asistîn.d la ședințele Comisiei 
de disciplină a F.R.F., am a- 
vu.t prilejul — din păcate, 
mal multe ori — să luăm 
aoștință de comportările 
damnabile ale unor antrenori 
oare, nemulțumiți de unele de
cizii ale arbitrilor și neputtnd 
să-și stăpînească nervii, au 
protestat, le-au adus injurii 
arbitrilor, ba au mers pină a- 
eolo incît să-I amenințe că .11 
vor scoate din arbitraj". Proce
dând în acest fel, tocmai el, 
chemați să-l educe 
acești antrenori au 
tine în teren șl în 
te pentru care au 
fel. sancționați cu

de 
eu- 

eon-

fel, tocmai 
pe fotbaliști, 
creat tensl- 

tribune, fap- 
fost, de aît- 

avertismeai-

te sau chiar cu suspendări pe wts 
sau mai multe etape.

Dar. tetă șl un caz deosebit 
— care ar trebui insă să devi
nă obișnuit l — relevat in ul
tima ședință a Comisiei de dis
ciplină. Deși a avut motive eă 
fie nemulțumit de modul cum 
arbitrul Aurel Gheorghe din 
Piatra Neamț a condus meciul 
Sportul Studențesc — Universi
tatea Craiova, din cadrul primei 
etape a returului Diviziei A, 
antrenorul craioveniloc, Gheor
ghe Constantin, n-a schițat nici 
un gest, cu toată amărăciunea 
pe care o resimțea la unele de
cizii greșite ale arbitrului, ma
joritatea In defavoarea echipei

■ale. Exemplul lui CHieargM 
Constantin ar trebui unnat 
toți antrenorii, aceștia netrebutad 
aă se râfuiaecă cu arbitrii, 
care ar fi decizi&e lor.

Referindu-ne la Aurei GHtoni- 
ghe nu putem dedt aă regre
tam faptul efl un arbitru caza 
a avut un bun toceput de an- 
tiiviitate, a evoluat slab ta ui- 
timul timp, ‘ '
impresii ale 
jungtod ta arbitrajul 1 
punzător de dumlnicu 
Ce ae întîmplă eu Aurel 
ghe T Atît repede a 
steagul ? Credem e- nu 
tirziu pentru 
dorința de 
ARBITRU, 
competent.

lnfirmtnd bune*» 
începutului, «6- 

necoresk 
trecută: 

I Glieor- 
pleca* 

e prea 
i voința, 
adevărat 

autoritar.

a-C regăsi 
a fi un 
atent.

:?ck BEEARIU

limit%25c3%25aendu.se
Botxa.ru


Azi și mîine, la Berlin

R. D. GERMANA ROMÂNIA LA POPICE
Continuind pregătirile în 

vederea C.M. de popice (15— 
20 mai. Budapesta). antre
norii Constantin Neguțoiu 
(la fete) și Tudorache Buzea 
(La băieți) au convocat 
torti selecționabili 
dubla întâlnire. de
mîine. cu puternicele 
tentative ale R. D.
mane : Doina Țăgean. 
neta Badea, Elisabeta Albert. 
Elena Birnaz, Viorica Boteza
ta. Octavia Ciocîrlaji. Maria 
Zsizsik, Adriana Antonesei. 
S teii an Boarlu, Silviu Beliva-

urmă- 
pentru 

azi și 
repre- 

Ger- 
Ni-

Birnaz.

că. Vasia Donos. ErnS Ger-
gely. Iile Hosu. Leontin Popp
șl Șandor Szekeiy. Este de
apreciat faptul că cei doi
specialiști ai federației au
promovat tineri (Adriana

Elena

sari extrem de puternici, cu o 
înaltă măiestrie in lansa
rea bilei, jocurile respec
tive urmi nd a da măsura e- 
xactă a stadiului pregătiri
lor efectuate pînă în prezent", 

întrecerile. care vor con
stitui un nou test al loturilor 
republicane de seniori, vor 
avea loc pe arena din Berlin, 
la probele clasice de 100 bile 
mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați. echipele fiind for
mate din cite 6 jucătoare și 
6 jucători.

KARIN KANIA

iiKH
PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ C. M DE HOCHEI

km 
de 

Falun
concursului 

de la
revenit sportivei 
Trude Dyben-

• Proba feminină de 5 
din cadrul
SCHI-FOND 
(Suedia) a 
norvegiene
dahl, eu timpul de 15:26,7. Pe 
locurile următoare s-au si
tuat Marie-Hellen Westin 
(Suedia) și Marjo Matikainen 
(Finlanda) 
metrate în
• Orașul 

a găzduit medul amical 
HOCHEI PE GHEAȚA

- ambele crono-
15:30,2.
iugoslav J esenice 

de 
din-

CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA PATINAJ
Antonesei.
Silviu Belivacă. Leontin Popp) 
pe temeiul 
valori oe.
tuîariza 
nale.
spus
Buzea. au de înfruntat

ascensiunii lor 
dornici de a se ti- 
în echipele națio- 

.,Elevii noștri. ne-a
antrenorul Tudorache 

adver-

OSLO. 14 
Campionatul 
minin de patinaj viteză des
fășurat in orașul norvegian 
Skien. a fost rfștigat de Ka
rin Kania (R. D. Germană), 
care a totalizat la poliatlon 
178.313 p. Pe locurile urmă
toare s-au situat Yvonne van 
Gennip (Olanda) 180.054 p și

(Agerpres). — 
Mondial fe-

(Polonia) 182,682 
zi de concura, 
a terminat în- 

în proba de 1500

Erwina Rys 
p. In ultima
Karin Kania 
vingătoare 
m, cu timpul de 2:09,78, iar 
Yvonne van Gennip a ocupat 
primul loc la 5 000 m tn 
7:53.31.

tre selecționatele Iugoslaviei 
și Japoniei. Jucătorii niponi 
au obținut victoria cu scorul 
de 6—3 (3—1, 2—0. 1—2).
• în ultima zi a concursu

lui de PATINAJ 
— sprinteri de la 
(Norvegia), contînd 
„Cupa Mondială". 
Jan Ykema a cîștigat proba 
de 500 m cu timpul de 37.96, 
iar americanul Nick Thometz 
s-a situat pe primul loc la 
1 000 m în 1:17,49.

• Proba 
SLALOM 
rată pe 
(Bulgaria) 
Europei", 
iugoslav 
cronometrat 
timpul de 2:26,76. 
rile următoare s-au 
vețianul 
2:26,98. 
Schick 
Marco Tonazzt

PE GHEAȚA (tineret)

VITEZA
Savalen 
pentru 

olandezul

TOKIO, 14 
Sapporo, în 
Campionatului 
chei pe gheață 
(Grupa B), echipa _ _ 
a întrecut ou scorul de 8—6 
(0—0. 4—3, 4—3) formația Japo
niei, Iar reprezentativele Aus
triei șl Olandei au terminat la 
egalitate : 5—5 (1—4. 1—1, 3—0).

(Agerpres). — La 
ziua a doua a 
Mondial de ho- 

pentru tineret 
Iugoslaviei 

ou scorul de

masculină de
URIAȘ, desfășu- 

pîrtia de la Bansko 
în cadru] ~ 
revenit 
Tomas 
în două

„Cupei 
schiorului 

Cizman, 
manșe cu 
Pe locu- 
situat el- 

Martin Knoeri — 
vest-germanul Josef 
- 2:28,48 și italianul 

2:28.90.

a

RECORD MONDIAL

LA HALTERE
• Cu prilejul unui concurs 

internațional de haltere desfă
șurat la Budapesta, sportivul 
bulgar Ștefan Botev, în vîrstă 
de 20 de ani, a stabilit un nou 
record . mondial la categoria 
110 kg, la stilul aruncat : 250 kg. 
Vechiul record al lumii 1a se
niori aparținea lut Iuri Zaha- 
revicd (U.R.S.S.) cu 248 kg

lidera Larissa a dispus, in de
plasare ou 1—0 de Panionios, 
A.E.K. a cîștlgat la Serres. tot 
ou 1—0, în timp ce O.F.I. Creta 
a pierdut cu 1—0 meciul la- 
Verla. Alte rezultate : P.A.O.K.
— Heraklis 0—2, Olympiakos
— Ethnikos 4—1, Panahalkl — 
Panathinaikos 1—0, Arls — Ka- 
lamarla 1—1, Levadia — Dlago- 
ras t—1. In fruntea clasamentu
lui I Larissa 34 p, A.E.K. 31 p. 
O.F.I. 30 p. După 19 etape 
BULGARIA, Vltoșa 
țează... Ea a dispus duminică, 
ou 3—0, de Oreahovlța, în timp 
oe Sredeț a fost învinsă cu 
3—0 la Plovdiv de către Loko
motiv. tn prezent, situația frun
tașelor este următoarea : Vitoșa 
30 p. Sredeț 27 p, Lokomotiv 
Sofia 29 p. Luptă foarte strînsă 
după 19 etape în IUGOSLAVIA. 
Trei echipe se află ta frunte, 
la egalitate de puncte : Slobo
da Tuzla, Steaua Roșie șl Velez 
Mostar, toate cu cîte 24 p. Re
zultate : F.C. Sarajevo — ze- 
leznicear Sarajevo 2—0, Partizan 
—Velez Mostar 1—0, Sloboda 
Tuzla — Buducnost 3—0,, Pris
tina — Steaua Roșie 2—3. Haj- 
duk Split — Rad 2—1. Radntckl 
Niș — Vardar 2—2, Dinamo Za
greb — Celik 2—0. Rijeka — 
Vojvodina 2—2, Sutjeska — O- 
sljek 0—0.

ULTIMUL med dta sferturile 
di finală ale CUPEI ANGLIEI s 
Liverpool — Manchester 
(liga a doua) 4—0 (au 
Houghton, Beardsley din 
Johnston și Barnes). In 
nale s-au mal calificat 
ham Forest, Luton și 
don.

MITUL

Romeo VILARA

și-a 
noua 
însă 

Boca 
Steffi

ea fiind, ori- 
puternică — 

lăsat impresia 
mondial

INVINCIBILITĂȚII

Glasgow

!. Dundee mal 
Glasgow Ran-

Vitkovjce 
Barcelona 
Panatht-

după consumarea 
retur din sferturile 
Iată programul (între 

scorurile din tur) :

- A- 
Ajax 

Boys Ber-

Hellas Verona

C.C.E.
Steaua'
Bayern MOnchen (2—3), 
Eindhoven — Bordeaux 
Anderlecht - Benfica

Glasgow Rangers — 
(0—2), Real Madrid — 
— ' - * P.S.V.

(1-1). 
(0-2).

LA ZI

:: in
■ ■ diale 
“ ’ s-au
" > mulți
■ ■ de (
'' Martina

fruntea ierarhiei mon- 
a tenisului feminin 

aflat, timp de mai 
ani două jucătoare 

exeeptie. americancele 
Navratilova și 

' Chri6 Evert. care au do- 
- - minat autoritar întreaga 
; “ desfășurare a aoestui sport. 
.. Ele au și cîștigat. de alt-
■ - fel. cele mai multe dintre 
”' turneele tenisistice in- 
-. ternaționale. în ultima
■ • vreme însă, în arena mon- 
Ț dială a tenisului și-a fă-

apariția o serie de 
care. în 

comportări

.. cut
• ■ jucătoare tinere
I urma unor

au ajuns să-și.. deosebite.
• • facă loc intre fruntașe și
:: să-și
.. tarii
•; 0 este

; manca
.. virată
■ ■ deosebit

adjudece chiar vic- 
Inremnate.

tinere
Steffi < 

de nunai 
talent.

Dintre 
vest-ger- 

Graf. în 
18 ani. un 
a izbutit 

” să se impună tot mai mult 
• - șl să câștige de mai multe

ori. chiar in fața Navrati- 
lovei și a lui Chris Evert, 
în acest fel, Steffi a adu
nat 31 de victorii consecu
tive. între care și victoria 
finală la Roland Garros.

Acest șir de succese i 
conferit tinerei jucătoa
re un oarecare mit de in
vincibilitate, 
cum, foarte 
ceea ce a 
că tenisul 
aflat în persoana ei 
-upencampioană. Iată 
că duminică, la 
Raton. în Florida.
Graf a evoluat în finală cu 
argentinian*» Gabriela Sa
batini șl ea foarte tînără. 
împotriva așteptărilor vic
toria a revenit lui Saba
tini. ca 2—6, 6—3. 6—1. 
după o partidă care a du
rat 108 minute...

ttfttttttttttttttttttttttttfttf+tttt++fitt

TURNEUL
România (tineret) învingătoare cu 19-16

mult interes, 
corespuns inte-

Așteptată ou 
partida nu a 
grai deoarece de ambele părți 
au fost multe momente de joc 
Incoerent. Circumstanțe atenuan
te există : selecționata noastră 
l-a aflat la primul ei meci în- 
tr-o formulă inedită, iar echi
pa poloneză nu recuperase tacă 
Hzlo după un drum obositor 
ou autocarul, de la Focșani ia 
București, sosind cu o oră îna
intea întîlnirii. ~ '
peți care 
ofensiv și 
oov au 
(Mentszel, 
Mentszel. 
mal regulamentar ; 
r.at de două ori.
'ondtiil unui Joo rapid 
osca dezordonat.

Rugbyștil oas- 
și-au probat apetitul 
în orașul de pe Mil- 

tascris 3 eseuri 
Marwan și. din nou. 
ultimul însă nu *:c- 

a transfor- 
Janus) pe 

ar »- 
Selecționata

noastră a înscris un 
eseu (I) semnat de Foca . 
prin FL Ion. Iată șl componen
ta selecționatei noastre : Popes
cu (Steaua) — Șerban (Steaua), 
Sava (Petroșani), Sirbulescu 
(Eenergla), Chirilă (lași) — FI. 
Iou (Dinamo),' Foca (Farul) — 
Rațiu (Petroșani) Giucăl (Fa
rul) Josef (Steaua) — Cojocariu 
(Din am o) Orotan
Mau (Oradea).
Cr. ”

singur 
și 5 l.p.

(Steaua) — 
Tufă (Dinamo), 

Constantin (Farul). Au mal 
Jucat: Stanciu (Rapid) Petre 
(Gr. Roșie) Tutunea (Dinamo). 
Gurănescu (Dinamo) și Boteza
ta (Btriad). A arbitrat Stoica 
Enciu. (D. C.).

Echipa de 
loniei și-a

★
rugby a 

Început
Po- 

turneul

• Miine vor fi cunoscute semifinalisteie cupelor euro
pene • Clasamentul golgeterilor europeni • Partide 
pasionante in campionate • F.C. Liverpool calificată 

in semifinalele Cupei Angliei • Știri

MI1NE seară vor fi cunoscute 
semifinalisteie cupelor europene 
intercluburl 
partidelor 
de finală, 
paranteze

CUPA CUPELOR : Olymplque 
Marseille — P.S. Rovaniemi 
(1—0), Dinamo Minsk — Malines 
(0—1). Sporting Lisabona 
taianta Bergamo (0—2). 
Amsterdam — Young 
na (I—0).

CUPA U.E.F.A. :
Ostrava — Espanol 
(0—2). F.C. Bruges 
naikos (2—2), F.C. Barcelona — 
Bayer Leverkusen (0—0), Wer-

noastră, jucînd la 
Focșani cu echipa locală Hi
drotehnica (seria a II-a a Divi
ziei A). Meciul 
mai ales atîta 
gătirea fizică a 
ției locale să 
reprezentativa poloneză.
la pauză ambele echipe înscri
seseră cîte un eseu : local
nicii prin Timofte, a transfor
mat Văcaru ; oaspeții prin 
Pinkowarski și Hodura l.p.. 
scorul (6—7) favorabil, 
dar, oaspeților, 
doua, rugbyștii 
înscriu 4 eseuri prin 
(tot el transformă), 
Marczack și Osiecki.
final: 6—25. A arbitrat P. Soare. 
(Fl. JECHIANU, coresp).

a fost frumos, 
timp rit pre- 
permis forma- 
țină pasul cu 

Pînă

_____ așa- 
tn repriza a 

polonezi mai 
Hodura 

Barneta, 
Rezultat

în
se dlstan-

der Bremen
(4-0).

Jucătorul Silvano Fontolan de 
la Verona a fost suspendat de 
către U.E.F.A. pentru un an, 
din toate competițiile europene, 
pentru că a folosit substanțe 
doping în meciul tur, cu Wer
der Bremen. De asemenea, clu
bul italian a fost amendat de 
către forul european cu 30 000 
de dolari I

CLASAMENTUL golgebarilor 
din campionatele naționale din 
Europa. Pe primul loo a trecut 
jucătorul turo Colak Tanju (Ga- 
latasaray) ou 29 de puncte mar
cate (duminică, ta campionat, el 
a mal înscris două - • •
tru echipa sa, ta 
Trabzonspor, 2—1). 
urmat de Tommy 
Dundee) — 28 g, și 
(Glasgow Rangers)

Să notăm că în Turcia 
stat de jucat 11 etape, în timp 
ce ta Scoția, F.C. 
are 9 jocuri, iar 
gers 8 partide.

goluri pen- 
meciul eu 

Tanju este 
Coyne (F.C. 
AUy McCoist 

— 27 g.
mal

City 
marcat 

penalty, 
semlfi- 

Notting- 
Wimble-

GRIVIȚA ROȘIE-
Cupa F. R. Rugby are un 

lublu rol : pe de o parte de 
i stabili o ierarhie a echipe
lor din oele doua serii ale 
Diviziei A ’ pe de alta de 
a lansa un nou eșalon de 
sportiv; tineri, din așa-zlsul 
„schimb de mîine". A fost 
?i cazul meciului RC GRI- 
VIȚA ROȘIE — ENERGIA 
BUCUREȘTI 31—12 (18—6)
meci frumos, cursiv în care 
inițiativa (organizată) a apar
ținut echipei mai bine orien
tată tactic. fruntașă în di
vizia de elită. Fără Neaga și 
Gurămare da lotul A). Petre 
(la tineret). Al. Marin și Tu- 
Jose (aocidentati) nu i-a fost 
totuși greu .XV-lul“ Gri- 
vlțet să se desprindă de la 
început. adversarii fiind o- 
bligați să ...greșească datori
tă joetriuj activ al gazde-

ENERGIA 3112
lor. Și transformerul T. Radu 
și-a făcut datoria : 4 l.p. și 
transformarea eseului lui 
Măcănesță (redivivus !). în 
replică. oaspeții au punctat 
prin Buga (drop) și M. Ma
rian (l.p.). La reluare, după o 
perioadă mai echilibrată 
Grivița și-a continuat seria : 
Carp (l.p.). Chirigiu (eseu) 
Carp (tr.). Tudor (eseu). Fi
nalul a aparținut oaspeților 
(pe fondul relaxării învin
gătorilor) care au măi mar
cat un spectaculos eseu. Drin 
M. Marian, transformat tot 
de el S-au mai remarcat 
Gaica și Stoica (Energia) iar 
de la Grivița Rosie echipa : 
Tudor — Chirigiu Carn Ni- 
colae. Calafeteanu — Radu 
(Anton), Udroiu — Po H pffnnT;. 
Dinescu, Dinu — Stroe. M«- 
căneață — A. Ion. Cîrcoi Bă

lan. A condus cu competență 
I Vasilică. (D. CALLIMA- 
CHI).

Iată celelalte rezultate : O- 
I.IMPIA P.T.T. ARAD - ȘTI
INȚA PETROȘANI 3-11. Rota- 
riu L p., respectiv Georghiu 
1. p„ Drumea șl Catană — e- 
șeuri. De remarcat că arbitrul 
D. Costea (Brașov) a Întrerupt 
jooul în min. 50, deoarece me
dicul delegat (dr. Codrență) s 
părăsit incinta stadionului, ne- 
fiind — deci — în măsură să 
acorde asistență unui jucător 
accidentat. (O. Berbecaru, co
resp.). FARUL CONSTANȚA 
'— T.C. IND. CONSTANTA 18—22 

(6—10) I! ; U.R.A. TECUCI — 
C.S.M. SUCEAVA 0—32 : META
LURGISTUL CUGIR - C.S.M. 
SIBIU 10—44 : GLORIA BUC. — 
SPORTUL STUDENȚESC 13—21 ; 
CHIMIA "BRÂILA — CONTAC- 
TOARE BUZĂU 9—35 : RUL
MENTUL BlRLAD — POLITEH
NICA IAȘI 16—19 ; U.A.M.T.-
C.S.U. ORADEA - ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE 9—25 (C.
Popa, C. Filiță. M. Vîlceanu, 
coresp.).

In OLANDA, 
lideră autori- 

a suferit 
a 

ia 
să

CAMPIONATE. 
Eindhoven, 
în campionat, 

în etapa 
Feyenoord, 

continuă 
în clasament.

P.S.V, 
tară 
prima înfrîngere, 
26-a : ‘ ’
Rotterdam, 
conducă detașat ___
ou 46 p fiind urmată de Ajax 
36 p Feyenoord șl Tilburg, cu 
eîte 30 p. Alte rezultate : Zwolle 
— Sparta 2—1. Haarlem — Ker- 
krade 2—1. Tilburg — Dordrecht 
2—0. ~ " ---- ------ " ’ ‘
0-0
4—2
3— 1.
sterdam 0—2. In 
consumat etapa a

1—2 cu
dar

Venlo
Groningen — 

Volendam — F.C.
Den Bosch

Twente Enschede 
Alkmaar 
Utrecht

— Ajax Am-
G RECIA s-a
23-a ta care

KATMANDU (Agerpres) — O 
puternică furtună, însoțită de 
grindină, a luat prin surprin
dere miile de spectatori care 
asistau la un meci pe stadionul 
din Katmandu (Nepal), tn ur
ma panicii care s-a produs 
șl-au pierdut viața cel puțin 40 
de persoane informează agen
ția China Nouă. Aproximativ 
400 de spectatori au fost răniți.

CONFEDERAȚIA africană de 
fotbal a decis ca ediția din a- 
nul 1990 a „Cupei Africii" să 
se desfășoare în Algeria, tr a- 
n.ul 1992 competiția va fi găz
duită de Senegal.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Concursul fe

minin de cros de la Bierbeek 
(Belgia) a fost cîștlgat de atle
ta engleză Angela Tobby care 
a parcurs 5 km în 18:29. Pe 
locul secund s-a clasat Vero- 
nique Collard (Belgia) — 18:58 
iar locul trei a fost ooupat de 
Zola Budd (Anglia) — 19:01.

BASCHET * Echipa El.P. 
Chineză a terminat Învingătoa
re în turneul feminin de la 
New Delhi după ce a tntrecut 
in finală ou 72—59 (48—31) se
lecționata Coreei de Sud.

CICLISM • Etapa a doua a 
„Cursei qplor două mări — Ti- 
ren liană și Adria tică“ a fost 
cîștigată de rutierul Italian A- 
driano Baffl, cronometrat pe 
distanța de 202 km cu timpul 
de 5 h 32:06. • Cursa Paris — Ni
sa a revenit anul acesta rutie
rului irlandez Sean Kelly ur
mat de francezii Penseo te 
18 s Gorospe la 36 s. Simon la 
1:20 și Flgnon la 2:08

GIMNASTICA • Concursul 
special pe aparate din cadrul 
competiției de la Canberra (A- 
u strait a) a fost dominat de 
sportivul sovietio Vladlimir 
Scepbskin. învingător la cal cu

minere inele și sărituri La 
sol pe primul loo s-a clasat 
Guo Llnxlan (R.P. Chineză). In 
concursul feminin, la toate ce
le patru aparate locul intîi a 
revenit gimnastei sovietice Olga 
Straseva.

SĂRITURI IN APA • Proba 
feminină de trambulină din ca
drul concursului de la Moscova 
a fost cîștigată de Yu Xiaoling 
(R.P. Chineză), cu 563,55 puncte. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat coechipiera sa Li Qlne — 
547.59 puncte șl Irina Lasko 
(U.R.S.S.) — 532 82 puncte

ȘAH • In runda a 3-a a tur
neului de la Amsterdam „Me
morialul Max Euwe". iugoslavul 
Liubomlr Liubojevici a cîștlgat 
Ia fostul campion mondial A- 
natoli Karpov, iar englezul Ni
gel Short l-a învins pe olande
zul Jan Timman. In clasament 
conduce Liuboievici, cu 2 pun
cte, urmat de Karpov — cu 1,9 
puncte. ' -

TENIS * Sovieticul Andrei Ces- 
nokov a terminat învingător în 
turneul de la Orlando (Florida), 
în finala căruia l-a întrecut cu 
7—6 6—1 pe jucătorul ceho-
stovao Miloslav Mecir.
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