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ÎN ȚĂRI DIN AFRICA Astâ-seară, la Glasgow, in C.C.E. la fotbal

Marți, 15 martie, s-a 
cheiat vizita oficială

în- 
____  ___ de 

prietenie pe care președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
efectuat-o in Republica 
lamică 
vitația 
tetului

cu 
a 

Is- 
in-Mauritania. 

președintelui 
Militar 

Națională, 
colonel 
Sid’Ahmed

înaintea 
rășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au rcintilnit cu șeful sta
tului mauritanian, intreți- 
uîndu-se in aceeași atmo
sferă cordială, prieteneas
că, ce a caracterizat Întrea
ga desfășurare a vizitei in 
Mauritania.

De ta reședință, 
tele Nicolae Ceaușescu 
tovarășa 
impreună 
Maaouya 
Taya și doamna 
îndreptat spre aeroportul in
ternațional din Nouakchott.

La sosirea la aeroport, 
răspunzind rugăminții adre
sate de reprezentanți ai pre
sei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o declara
ție cu privire ta rezultatele 
noului dialog la nivel 
româno-mauritanian.

La scara 
ședințele Nicolae 
și tovarășa 
au 
Cil

de 
șeful 

Maaouya 
Taya. 
plecării.

la
Comi- 

Salvare 
statului. 

Ould

tova-

Elena 
cu 

Ould

președin
ți 

Ceaușescu. 
președintele 
Sid’Ahmed 

Taya. s-au

inali

pre-avionului, 
Ceaușescu

Elena Ceaușescu 
fost salutați 
deosebită cordialitate 

prietenie. 
Maaouya 
Tava si

La ora 
zidențială 
tîndu-se

din nou. 
si 

președintele 
Sid’Ahmrd

de 
Ould 

itoamna Taya.
9.1# aeronava pre- 

a decolat. îndrep 
spre București.

+■
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republicii So
cialiste România, 
cu ' “
au 
In 
oficiale 
luate 
na — 
telul __
Provizoriu de Apărare a> Pc-

tovarășa
revenit. 

Capitală.
de 

in 
la invitația 

Consiliului

Repubiicii 
împreună 

Elena Ceaușescu 
după-amiază., 

din 
prietenie 

Republica

vizitele 
efee- 
Gha- 

presedin- 
Național

Ghana, Jerry 
in Republica 
Ia invitația 

Republicii

John 
Li- 

pre- 
Libe-

publicii 
Rawlings, 
beria — 
ședintelui 
ria, Samuel Iianyon Doe, in 
Republica Guineea — la in
vitația președintelui Comi
tetului Militar de Redresa
re Națională, președintele 
Republicii Guineea, Lansana 
Conte, in Republica Isla
mică Mauritania — la invita
ția președintelui Comitetului 
Militar de Salvare Națională, 
șef al statului Republica Is
lamică Mauritania, Maaouya 
Ould Sid’Ahmed Taya.

Un mare număr de oa - 
meni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Ca
pitalei 
port 
rășului 
tovarășei 
emoționante 
sosit Cei 
portretele I 
Ceaușescu. 
Ceaușescu, 
la adresa 
secretarului 
steaguri roșii 
șarfe și Pori, 
nat 
eu 
P.C.R. 
porul 1", 
mîndria 
Di» r. .

Și-au 
această 
ziastă, 
leasă 
recunoștință pe care toți oa
menii muncii, 
por le poartă secretarului ge
nera! a! partidului, 
ședințele Republicii, 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tru activitatea sa 
cousacrață înfloririi 
noastre socialiste, 
tot mai puternice a 
niel pe plan mondial, 
păcii, 
rărit 
cării anei 
mal drepte.

Tovarășul 
și tovarășa 
au răspuns 
ni testărilor 
locuitorilor 
pe aeroport

au venit pe 
pentru a adresa 

Ceaușescu, 
Ceaușescu 

s bun 
purtau

aero- 
tova-

Nicolae
Elena

l cuvinte de 
prezenți t 

tovarășului Nicolae 
tovarășei 
pancarte cu urări 

a 
i general, 
tricolore, e- 
au ovațio- 
au scandat 
„Ceaușescu—

partidului, 
său 
si 
Ei

STEAUA SE VA MOBILIZA EXEMPLAR
I
If în

PENTRU A PROMOVA IN SEMIFINALE

Elena

îndelung, 
însuflețire

„Ceaușescu și po- 
., Stima 
Ceaușescu 

„Ceaușescu 
găsit 
manifestare 

sentimentele 
dragoste

noastră și 
Româ- 
pace !" 

expresie. in 
entu- 

de a- 
și profundă

întregul po-

pre- 
tova- 
pen- 

neobosită 
patriei 

afirmării 
Româ- 
cauzei 

colabo- 
edifi-

dezarmării și 
internaționale, 

lumi mai bune și

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 
cu căldură ma- 
entuziaste ale 
Capitalei aflați

«S «K.CVJS

GLASGOW, 15 (prin 
fon, de la trimisul nostru 
cial). După aproape 
Steaua evoiuează 

capitala Scoției
19 

din

tele- 
spe- 
ani. 
nou

intr-un
g meci oficial din cadrul cu- 
g pelor europene. In toamna lui 

1969, ea a mai jucat aici, tot 
j cu Rangers, in Cupa Cupelor. 
i. fiind invinsă cu 2—0. Apoi,
J în partida retur de la Bucu- 
0 rești, echipa din Glasgow 

a obținut un rezultat de ega- 
ș- litate (0—0) cu care s-a caii- 
g ficat pentru etapa următoare 

_ . Acum, in noua
confruntare dintre Steaua și 
Rangers, de astă dată pe un 
alt „front", cel al Cupei Cam
pionilor Europeni, 
este exact inversă.
noastră este aceea 
realizat un prețios avantaj de 
două goluri in prima man
șă, disputată pe propriul 
teren, și a venit aici, pentru 
meciul retur, cu speranța, în
dreptățită. de a-și apăra 
acest avantaj și a promova 
în faza superioară a compe
tiției, adică in semifinalele ei.

Evident. raportul de forțe 
dintre cele două echipe 
mai este acela de 
ani.
o formație redutabilă pe plan 
internațional. cum o 
participarea aproape

a competiției.

situația 
Echipa 

care a

I
I

nu 
acum 19 

Dacă Rangers a rămas

atestă 
an de 

cu-

C.C.E. reușind să e- 
chiar pe

Steaua, £..
o ascensiune 

spectaculoasă, 
pregnant 

Și

pe Dinamo
in schimb, a 

va- 
care

Pe 
i-a

și echipa 
zile vor 

„de toc", 
cu Stea-

diție a 
limine 
Kiev), 
cunoscut 
lorică
a impus-o 
scena continentală 
permis să obțină performanțe 
de vîrf, cum a fost cîștigarea 
C.C.E și a Supercupeî Euro
pei.

Deplina ei 
ternațională, 
dicat de Joc de care dispu
ne și vasta 
gată dau 
tre posibilitatea să aspire din 
nou la calificarea 
finale ale 
înseamnă 
obstacolul 
timpina 
Glasgow, va fi ușor de trecut. 
Dimpotrivă, 
teren și cu 
cunoscută, 
nunțâ ca o adversară extrem 
de dificilă. - -
aici 
din 
cest 
doua 
rii. ea nu ignoră, totuși, ma
rea ambițid de care 
animați 
norii ei 
pentru 
București. 
norul-jucător 
linia într-un

consacrare 
potențialul

Irt- 
rl-

experiență cîști- 
campioanei noas-

in
C.C.E. Ceea ce 

insă, nicidecum, 
pe care-1 va 

miercuri aici.

fazele 
nu 
că 

in
ia

pe propriul ei 
maniera sa de joc 
Rangers se a-

Deși presa de 
recunoaște că echipa 
Glasgow pornește în a- 

meci retur cu șansa a 
în perspectiva callfică-

de
Jucătorii șl 
de a obține revanșa 
infrîngerea

Așa cum antre- 
Souness sub- 
inferviu te-

sînt 
aritre-

de la

levizat pentru el 
lui următoarele 10 
constitui o perioadă 
căci după meciul
ua va veni și cel din cam' 
pionat cu eterna rivală Cel
tic, actuala lideră a clasa
mentului, pe care, de aseme
nea, 
resc 
Se 
fapt.

cei de ia 
neapărat 

comentează 
Souness 

deosebi meciul 
noastră, pe care il consideră 
ca un apogeu al carierei sale 
fotbalistice. De altfel. d 

în ul- 
campionat 
n-a Ju- 

cu Mother-

Rangers do- 
să-1 cîștige. 

insă că, de 
vizează în- 

cu campioana

De ; 
s-a cam menajat 
tlmele partide de 
(la Dunfermline 
cat, iar sîmbătă. 
well, a intrat pe teren abia 
după pauză) pentru a se pre
zenta — cum singur a 
mărturisit-o — In deplinăta
tea puterilor sale în întîlnirea 
cu Steaua.

tn privința formației pe 
care Rangers o va alinia, in
formațiile pe care am izbu- ' 
tit să le obținem sînt puține 
și contradictorii. Se spu
ne, de pildă, că fundașii cen
trali Gough și Roberts ar fi 
indisponibili. dar — din ex
periența meciului de la

Constantin FIRANESCU
...... -....... -an și rezultatele sale tn

g pele europene (în actuala e-

l-----| SUCCESUL DIN „CUPA AMERICII” LA 
fo FRUMOASA PROMISIUNE PENTRU

(Continuare in pag 2-3}

GIMNASTICA,

NOUL SEZON
Iubitorii 

ț. noastră au 
satisfacție, 
evoluție a 
rius Tobă 

§ tate cu „C 
fășurate la 
trecute în

de sport din țara 
aflat, cu firească 
despre frumoasa 

gimnastului Ma
in întrecerile do- 

,Cupa Americii", des
tinele săpfămînii 

S.U.A., orașul

Fairfax. Intrucît informațiile 
agențiilor de presă sint de re
gulă laconice, rezumindu-se Ia 
clasamente și neintrind în deta- 

1-am rugat pe antrenorul 
Adrian Stoica, pre- 

competiție 
arbitru, 
cîteva i

acest prim

mân 
nent

Marius Tobă, 
al

compo- 
clubului Steaua.

Pe agenda actualității : plenarele organizațiilor sportive

EXIGENTA Șl DORINȚĂ DE AUTODEPĂȘIRE ÎN SPORTUL BUZOIAN
La remarcabilele realizări 

pe plan economic și social-edi- 
litar, municipiul Buzău și ju
dețul respectiv au înscris în 
anul care a trecut și noi suc
cese în activitatea sportivă de 
masă și de performanță. Cum 
se sublinia și în materialul 
prezentat la recenta plenară a 
Consiliului Județean pentru 
Educație Fizică șl Sport, în 
contextul profundelor transfor
mări care au avut loc în toate 
domeniile vieții, mișcarea spor
tivă buzoiană se integrează or
ganic în activitatea oamenilor 
de aici, cu profunde implicații 
social-educative, în vederea 
sporirii contribuției educației 
fizice și sportului la formarea 
omului nou. Stau mărturie în 
acest sens rezultatele obținute 
de sportivii bi’zoieni, apreciate 
ca fiind „cele mai bune din is
toria sportivă a acestui județ" 
(am citat din darea de seamă 
prezentată), concretizate în cele 
175 de medalii obținute la cam
pionatele și concursurile repu
blicane — cu 24 mai multc- 
decît în anul precedent —. și 
25 de medalii cucerite în com
petiții internaționale. Buzâui 
se mîndrește cu faptul că 52 de 
sportivi ai săi au fost copvocați 
la loturile naționale, că 6 din
tre echipele sale divizionare 
sînt prezente in primul eșalon 
că 3 sportivi fac parte din lo 
tui olimpic, 16' din cel de spe 
ranțe olimpice. 27 in ioturile

naționale de seniori, tineret și 
juniori, dintre care 12 au re
prezentat culorile tării la cam
pionatele mondiale. europene, 
balcanice și alte competiții in
ternaționale. La aceste fru
moase succese au contribuit a- 
sociații și cluburi ca A.S.A., 
Progresul și C.S.M. Buzău, la 
radioamatorism, tenis de masă 
și modelism. după cum mai 
merită a fi evidențiate Clubul 
Sportiv Școlar, Chimia și Voin
ța sau antrenori ca Emilian 
Băcioiu, de la C.S.M. Hidro
tehnica la tenis de masă 
(secție în care activează Iulia 
Rîșcanu, care a obținut două 
medalii la ultimele Campionate 
Europene de junioare). Corne- 
liu Goreac, la gimnastică — 
C.S. Școlar, Constantin Ștefan 
și Augustin Hîrjoi, la atletism— 
C.S.M.

Cit privește sportul de masă, 
s-a apreciat că în anul care a 
trecut, asociațiile sportive din 
întreprinderi, instituții, unități 
de invățămînt și comune au 
organizat mai bine întrecerile 
din cadrul Daciadet. astfel, la 
finalele pe țară, reprezentan
ții sportului de masă buzoian 
au cucerit 37 de medalii, dintre 
care 13 de aur. 13 de argint și 
11 de bronz, la opt ramuri de 
sport, evidențiind u-se sportivii 
de la Chimia, Ranid, Construc
torul, I.A.C.M. Liceul M. 
Eminescu, Locomotiva. Sănă
tatea, Voința, Liceul industrial

nr. 2 din Buzău, Metalurgistul 
și Liceul agroindustrial Km. 
Sărat sau Energia din comu
na Rîmnicelu.

Sînt toate acestea succese cu 
care, pe bună dreptate, sporti
vii, antrenorii și activiștii spor
tivi buzoieni se mîndresc, ur
mare a unei mai bune instruiri 
și a realizării unei baze mate
riale de care sportul din Bu
zău dispune azi.

Constantin ALEXE

(Continuare tn nao 2-3)

Iii. federal 
zent la 
litate de 
furnizeze 
despre 

’’nternațional al sezonului 1988. 
încheiat la masculin cu victoria 
meritată și îndelung aplau
dată a tinăruiui gimnast ro-

in ca
să ne 

amănunte 
concurs

- Ce 
ceasta 
unde se 
petițiile

este, de fapt, a- 
„Cupă a Americii", 
inscrie ea intre com- 
internationale ?

- Să 
concurs, 
din 1976

menționăm că acest 
organizat începînd 
este oarecum ase-

Constantin MACOVEI

(Continuare In t>aa a 4-a)

De astăzi, la Predeal, pe Valea Rișnoavei

CAMPIONATELE NAȚIONALE
începînd de astăzi ultimul 

act major al calendarului 
competițional intern la schi 
se va desfășura la Predeal, 
pe traseele din Valea Rîș 
novei. Este vorba despre 
Campionatele Naționale de 
schi fond feminin. pentru 
toate categoriile de vîrstă 
Printre competitoare. cel» 
mal bune schioare ale noas
tre Ileana Hangan, Rodica

DE SCHI FOND FEMININ
Drăguș, Adina Tuțulan. Da
niela Filimon, Mihaela Cirstol. 
apoi. componentele Cen
trului olimpic de la Vatra 
Dornei orecum și o repre
zentanță mai vîrstnică. Ele
na Reit. O interesantă ..În
cheiere de conturi" așadar 
un spectacol agreabil și mat 
mult ca sigur, o asistență pe 
măsură dintre mulții ama
tori de sporturi hibernale.

ÎN DRUM SPRE
CONSACRARE

în meciul de duminică după- 
amiază din sala Floreasca. 
prilej cu care s au intîlnit, 
in sfertut ile de finală ale 
„Cupei României" la hand
bal, Dinamo București și H.C. 
Minaur Raia Mare. tînărul 
dinamovist Robert Lieu (el 
este fiul lui Ghiță Li cu. fost 
campion mondial cu „ra
ționala" României) s-a re
marcat atît prin numărul de
(Continuare in pap. a 4-a)



BIN VIATA SPORTIVA A SATELOR
PERFORMERI DIN ȚINUTUL ZARANDULUI
O Trei asociații într-o singură comună • Talente 
promovate pe „bandă rulantă" • Cu dragoste pentru 

locurile natale

De la Arad pînă la Almaș 
e cale lungă de peste 100 km. 
Un drum de asfalt ce ne 
poartă printre sate pierdute 
pe sub copaci, păzite de dea
luri și de cîmpii din loc în 
loc înverzite de griul ie
șit la lumină, care anunță 
venirea primăverii. Almaș 
este o comună care cuprinde 
și satele Joia Mare, Cil și 
Rădești. Nu știm cîți ani au 
aceste așezări arădene.. cu 
multe case răsfirate pe coturt 
de deal din Depresiunea Za- 
randului, dar am putut să 
constatăm că sînt puter
nice și cu o acută dorință de 
a se înfrumuseța și bine 
gospodări. Deși preocupările 
oamenilor sînt legate. ca 
și în trecut, de pămînt, se 
trăiește în linii mari, la ni
velul unei localități urbane, 
în afară de o cooperativă a- 
gricolă de producție înstă
rită, de blocuri de locuințe, 
canalizare (deocamdată par
țială iar de curînd au înce
put lucrările pentru ali
mentarea cu apă potabilă), 
străzi pavate, dispensar, far
macie magazine, cămine 
culturale biblioteci în toa
te satele comunei pulsea
ză o bogată activitate'sporti
vă. întreținută de trei asocia
ții r Viitorul Almaș, Hidro
tehnica Cil, Măgura Joia 
Mare. Urmează ca din acest 
an și satul Rădești — unde 
tinerii au „pus la punct” un 
teren de fotbal —. să-și con
stituie asociația sportivă. 
De altfel. așezările comu
nei au terenuri de fotbal, 
handbal. oină. sectoare de 
atletism. mese de tenis și 
șah instalate în incinta că
minelor culturale respective, 
aparatură de gimnastică 
badminton. trasee de cros, 
săli de clasă destinate orelor 
de educație fizică. Pe dea
lurile Măgureaua șl Soco- 
dor au fost amenajate pîrtii 
de săniuțe și schi care găz
duiesc entuziaste întreceri 
în sezonul alb. în pre
pent. se construiește o arenă 
de popice cu două piste, prin 
identificarea și valorificarea 
resurselor proprii, cu de
șeuri provenite de la fa
brica de cărămidă Birsa, ni
sip și pietriș adunat de pe 
albia Crișului Alb. mano
pera fiind asigurată în ore
le libere de meșterii zidari 
Dota Petra. Toader Coșer, 
dulgherii Todor Oarcea șl 
Dumitru Felia. de alți mo 
seriași din comună.

E limpede că amatorii de 
mișcare din satele comunei 
Almaș au posibilitatea de 
a practica un sport sau altul 
în condiții apropiate oelor 
de la oraș. în spri jinul n- 
oestei afirmații, deopotrivă 
cu împlinirile arătate, vin 
alte numeroase argumente. 
Pe lîngă „duminicile cul

tural-sportive”, reuniunile de 
trîntă și diversele întreceri 
inter-sate. echipele de fot
bal handbal și oină ale 
comunei sînt angrenate în 
campionatele județene. oi- 
niștii reușind în repetate 
rînduri să se califice in fa
zele superioare ale „Cu
pei U.N.C.A.P.” și ale al
tor concursuri republicane. 
Jucătorii de tenis de masă, 
.badminton și șah, schiorii 
și crosiștii din Almaș și-au 
obținut dreptul de parti
cipare la finalele pe țară 
ale „Cupei U.T.C.”, „Cupei 
Pionierul” sau altor com
petiții de masă. Ajunsă la a 
15-a ediție. „Cupa Zaran- 
dului” la handbal, fotbal, 
oină și alte discipline consti
tuie o rampă de lansare pen
tru concurenții localnici care 
își dispută întîietatea cu 
adversari din alte județe, o- 
ferind în fiecare an un plus 
de interes locuitorilor co
munei. Talentați și dornici 
de afirmare, mulți dintre fiii 
țăranilor de aici au î neui
tat privirile unor tehnicieni 
veniți din diferite orașe. Bu
năoară Margareta Coșeri a 
fost selecționată la C.S.Ș 
— U. T. Arad și a devenit 
campioană balcanică la schif 
simplu junioare, în 1986 șl 
1987, Gheorghe Coșeri și 
Anton Buldoct au fost promo
vați în secția de caiac U. T 
Arad, handbalistele Euge
nia Ancateu și Marilena Dară- 
Domuța au fost legitimate la 

• formațiile A.E.M. Timișoara 
și. respectiv. ILSA Timi
șoara iar oiniștii Emil Popa 
și Tiberiu Dascău joacă la 
A.S.A. Constanța. Adeseori 
Cînd gustă din cupa vic
toriei. acești performeri pro- 
veniți din ținutul Zarandului 
își amintesc de satul na - 
tal, recunoștința îndreptîn- 
du-li-se către cei care le-au 
îndrumat primii pași î” 
sport.

Cine a sădit în acești ti
neri... livezi de vise înflorite 
pe drumul măiestriei spor
tive ? Printre alți mentori 
profesorul de educație fizi
că Octavian Lupei și în
vățătorul Lazăr Vesa, doi 
fii ai lucrătorilor pămintului 
de pe aceste meleaguri, am
bii pregătiți la școli superi
oare (din Timișoara și. res
pectiv. Arad) și reveniți a- 
casă pentru a-și dărui cu
noștințele copiilor consăte
nilor, devenind... sufletu1
activității sportive din Al
maș. O comună, altfel spus, 
care și-a descoperit menirea 
ca șl celelalte așezări din 
mediu] rural, sub soarele lu
minos al .EPOCII NICOLAE 
CEAUSESCU”. rostuîndu-si 
viața dună năzuințele ș' 
inima oamenilor ei.

Troian IOANIȚESCU

1).

Prin 
cîș- 
St.

1.
2.

3.

concurs pe circuit.

s-au detașat 
și

„CUPA PRIMĂVERII” LA CICLISM

D. 
V. 
C.

1

l

ACTUALITATEA IN TENIS

NEAGU

plenarele: SFI

București 
Nicoleta

____ _ 1 cu Voina,
6—1. 6—1 cu Alexe). 3. Antoanela 
Voina (CSS Reșița) 1 v (6—3. 3—6

ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE

Condiții dificile de întrecere 
pentru parțicipanții la ediția 
inaugurală a „Cupei 
măverii" la ciclism 
zator. clubul 
București). Vîntul, 
frigul au însoțit 
lupta cicliștilor 
cronometrelor. Practic, 
nea primilor patru clasați 
final a fost stabilită în etapa 
întîi (80 km), cînd, după în- 
toaroerea de la Oltenița, 
grupul de alergători format din 
V. Apostol, St. Bulăreanu, D. 
Răcășan (toți Lot) 
Tufan (Voința) 
prins treptat, 
permanent avansul.
sa, 
a trecut linia de sosire 
plutonul. condus de L. 
vacs (Lot). în etapa a doua 
(94 km.), destul de agitată, 
cu circa 10 km. înainte de

C. Pa- 
Val. Buduroi 

în urma lor, la

Prî- 
(organi- 

Voința din 
ploaia și 

permanent 
cu acele 

ordi- 
în

și Val. 
s-a des- 
mărindu-și 

In urma 
la aproape patru minute, 

și
Ko-

sosire 
raschiv 
(ambii Lot).
17 sec., V. Pavel (Steaua). L. 
Kovacs. N. Aldulea și St. An
ton (toți Lot.). Circuitul din 
strada Maior Coravu, ul
tima etapă, a revenit Iui V. 
Pavel, care i-a devansat pe 
I. Gancea, V. Mitrache (ara

In mai multe săli din Capitală — 
„23 August", Progresul și IPB 
Militari — s-a desfășurat .Cupa 
Mărțișorului", parțicipanții Bind 
înscriși la categoriile copii — 
fete (11—12 șl 13—14 ani) și bă. 
ieți (11—14 ani) — și juniori 
(15—18 ani). Iată rezultatele: co
pii, fete, 11—12 ani — 1. Raluca 
Nină (Progresul) 3 victorii (6—2. 
6—2 cu Pescariu, 6—0, 6—1 cu 
Vlădulescu, 6—0, 6—2 cu Maurer), 
2. Ana Maria Pescariu (TCB) 1 v 
(6—3, 6—5 cu Vlădulescu), 3. Mi
rela Vlădulescu (CSȘ Reșița) 1 v 
(6—2, 6—2 cu Maurer), 4. Elena 
Maurer (Steaua) 1 v (2—6, 6—4. 
6—2 cu Pescariu): 13—14 ani : 1. 
Simona Petru (CSȘ Reșița) 3 v 
(5—7. 6—3. 0—4 cu Cristea, 7—5. 
2—6. 6—2 cu Voina. 6—1, 6—0 cu 
Alexe), 2. Cătălina Cristea (Di
namo) 2 v (6—4. 6.

(Vrmart din pao I)

|-------------------------------------------------
EXCURSII DE 2 ZILE LA SOFIA 

ȘI 6 ZILE LA BUȘTENI
— cazare la hotel SILVA
— masa la restaurant (pe bază de bonuri valorice) 

uate ae plecare : 10 17. 24, 31 mai ; 7 iunie 1988. 
înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale

I.T.H.R. București.

Am fost de atîtea ori în a- 
cest oraș, pe timpul cînd Glo
ria Buzău activa în Divizia A 
la fotbal, orașul și stadionul 
ne deveniseră familiare. Dar 
acum, poposind din nou la fru
mosul stadion din Crîng, am 
avut ocazia să admirăm noi a- 
menajări, excelenta folosire a 
spațiului de sub tribuna prin
cipală, acolo unde, cu spriji
nul organelor locale, al unor 
întreprinderi, prin folosirea cu 
adevărat spirit gospodăresc a 
resurselor locale, trei secții 
fruntașe, de nivel olimpic sau 
internațional, dispun de 

moderne, funcționale.
vorba de tenis de masă, 
și lupte, fiecare cu dotările ei. 
Un sport cu excelente rezulta
te, tenisul de masă, are acum 
sala sa, unde, de pildă, într-o 
după-amiază am văzut cum an
trenorul Băcioiu conducea an
trenamentul a șapte fete și pa
tru băieți, dintre < 
sînt chiar în loturile 
de juniori, în frunte 
niela Mușetoiu, eleva 
sa a X-a a Liceului 
toare, care împreună 
tena ei Iulia Kî.șcanu, 
prezentă la centrul de pregă
tire de la Constanța, a cucerit 
locul I Ia Campionatele inter
naționale ale R. D. Germane. 
Buzăul lucrează mult în dome-

săli

DUPĂ REDESCHIDEREA ALERGĂRILOR
Luînd tn considerație rezulta

tele celor două reuniuni hipice, 
desfășurate în zilele de 6 și 13 
martie remarcăm formațiile N. 
Nicolae T. Marinescu, V. Moise 
și G. Solcan toate cu cite trei 
victorii ceei ce dovedește mo
dul serios cum au privit peri
oada de Întrerupere. Astfel, for. 
mațla antrenată de vlcecampio- 
nul anului 1987 N Nicolae — 
oare tn afira celor 3 victorii 
realizate cu Tufănela (care prin 
valoarea realizată și stilul de 
mers intră în rîndul vedetelor 
generației Hendorf și Fina) 
a mai fost protagonistă șl în al
te trei tlergări una dintre ele 
pierdută la mare luptă — își 
pune și în acest an candidatu
ra la unul din locurile podiu
mului laureaților, așa cum ne-a 
obișnuit în ultimii ani. T. Ma
rinescu, care în sezonul trecut

a avut o prestație mai slabă 
este pus în acest an pe fapte 
mari cele trei victorii realizate 
cu Hrean (în real progres), Pri- 
saca (lansată la atac pe ultima 
sută de metri) șl Filograf (a 
reușit victoria după ce se han
dicapase suplimentar cu un ga
lop de peste 100 m) aducîndu-1 
în luptă directă pentru un loc 
pe podium. Destoinicul G. Sol
can care își prezintă diversifi
cat pensionarii. a smuls trei 
victorii de prestigiu, cu Sonetlst 
(condus excelent de G. Marclu), 
Pitoresc și Opava (în mare for
mă). Am lăsat la urmă pe V. 
Moise care eu Dedlțel a reali
zat un valoros record de 1:24,8/ 
km Iar cu Valonla două succe
se prin care revine în rîndul 
speranțelor generației de 3 ani. 
Am remarcat formațiile C. Du
mitrescu și R.I. Nicolae oare

bii Lot.), S. Oprescu (I.M.G.B.) 
Ov. Mitran (Met. Plopeni) și 
Em. Panache (Voința). ~ 
adiționarea punctelor, 
tigător a fost declarat 
Bulăreanu, urmat de V. Apos
tol, D. Răcășan și Val. Tu- 

La juniori, clasamentul 
C. Bogdan

Alex. Ivan 
V. Dumitru

fan.
final a fost :
(Voința). 
(C.S.Ș. 
(Voința).
• Un 

desfășurat anterior. în orga
nizarea A.S. Confecția, a pri
lejuit următoarele clasamente: 
seniori — 1 
Răcășan, 3. 
Mitrache. 5. 
Paraschiv ;
V.
3. N. 
mici : 
in ța), 
3. P. 
pători 
2. D.
Boroi

• Sîmbătă. 
la ora 10. la sediul C.N.E.F.S.. 
va avea loc plenara F. R. Ci
clism. Sînt invitați să par
ticipe toți sportivii, antreno
rii, membrii Comitetului 
Biroului Federal. (II. S.).

• PARTICIPÎND la un puter. 
nic concurs în Bulgaria, jucă
toarele noastre Kinga Lohr, A- 
driana Năstase și Iulia Rișcanu 
au avut o comportare foarte bu
nă. In compania reprezentative
lor feminine din 9 țări, echipa 
noastră s_a situat pe locul se
cund, fiind învinsă în finală de 
formația Cehoslovaciei, 
piu. Kinga Lohr a fost

1. L. Kovacs, 2. 
V. Apostol, 4.
V. Pavel, 6. 

juniori mari : 
Dumitru, 2. Alex. Ivan. 

Sirbu (Stirom) ; juniori 
1. G. Iordănescu (Vo- 

2. L. Dumitru (Stirom). 
Trică (Olimpia) : înce- 

: 1. C. Stan (Voința). 
Nedelcu (C.S.Ș. 1). 3. E.
(Olimpia).

19 martie.

formația Cehoslovaciei. La sim
plu. Kinga Lohr a fost depășită, 
tot tn finală, de cunoscuta jucă- 
toare Daniela Gherghelceva (Bul
garia — locul 5 în clasamentul 
european) cu 2—3 (19. —11, 12,
—19, —14). La dublu. Kinga Lohr 
și Adriana Năstase au pierdut fi
nala cu 0—2 (—10. —10), în fața 
perechii cehoslovace Daniela Da- 
vîdkova, Renata Masarikova.

• LA CRAI 
rat întrecerile 
blican pe echl 
juniori n. lat 
nale: copil — 
București, 2. 
Craiova, 5L 
IJPIPS CțKțs 
Cluj-Napoc^-1 
torul Infrățir 
Geamul I.C.C. 
juniori II — 1. 
Craiova. 2. C.S. 
C.S.M. Cluj.N 
Bistrița, 5. 
A.C.H. IPC Sl 
Știința IJPIPS
• LA ORA DI 

aceste zile Con 
al echipelor fe 
junioare n.

6—1 cu Alexe), 4. Mădâlina A- 
lexe (Oltul Rm. Vilcea) 0 v. a 
Băieți, 11—14 ani : 1. Adrian Voi. 
nea (Victoria CCIAG) 3 v (6—1
6— 2 cu Ceuca, 6—4, 6—1 cu Bo- 
rsos, 6—3, 6—0 cu Mancioc), 2. 
Patrie Ceuca (Mecanica Bistrița) 
2 V (6—3. 7—6 cu Borsos, 6—7.
7— 6, 6—4 cu Mancioc). 3. Csaba 
Bonsos (Mecanica Bistrița 1 v 
(2—6, 6—4, 7—5 cu Mancioc), 4. 
Florentin Mancioc (Mecanica 
Bistrița) 0 v. • Juniori, 15—18 
ani : 1. clprian Porumb (Vic
toria CCIAG) 3 V (7—5, 6—4 cu 
Dragu, 6—4, 6—1 cu Onilă, 6—0. 
6—0 cu Niculae), 2. Daniel Dragu

• (CSS 2 Petromar Constanța) 1 V 
(2—6, 6—4, 6—0 cu Niculae): Ma
rian Onilă și Hari Niculae au 
fost descalificați.
• FRT reamintește că terme

nul limită pentru viza anuală a 
legitimațiilor sportive pe anul 
1988 este 5 aprilie 1988.

Apărarea la fileu cam
pioanelor (în această imagi
ne Mirela Cazangiu și Ioana 
Cotoranu) a fost punctul lor 
forte în partida din Capitală, 
cu Flacăra Roșie 
(care atacă prin 
Stanciu).

Foto : Aurel D.

care unii
• naționale 

cu Da- 
din cla- 
Contac- 

cu prie- - 
acum

și ele au învins in cite două 
curse, prima cu Ramon și Nuți, 
oare au confirmat bunele apre
cieri de formă. Iar a doua cu 
Ribița (una din speranțele ge
nerației) șl Rucsac (cu prețul 
ultimului efort). Campionul G. 
Tănase și-a făcut și ei onorată 
prezența cu Trandaf, reușind 
victoria în cursa importantă a 
penultimei reuniuni. O. Dumi
tru a dovedit că merită mai 
multă atenție, iar D. Toduță a 
prezentat-o pe Sarica în real 
progres, cîștigînd la mare luptă 
cu Saturn II oare, sufocat, a 
galopat pe potou. Mai slabe re
alizările formațiilor G. Suditu, 
care ocupă ultimul loc în cla
sament. și V. Pătrașcu.

A. MOSCU

Lupta pentru 
grupe valorice 
semne de înti 
natul feminin 
de volei și n 
masculin. Ultin 
hotărî care 
vor alătura cj 
sitatea C.F.R. 
decisă — și p( 
treze la zero 
lor) și altor 3 
Dacia Pitești, 
Dinamo Bucur 
marcheaz;

1. Univ. CFR C
2 Dacia Ptș.
3. FI. Roșie Bu
4. CSU Rapid
5. Farul C-ta
6. Dinamo Bu
7. Penicilina
8. Rapid Buc.
9. Oltcit Cv.

10. Chimia Rm.
11. CSM Lib. Si
12. Știința Bacă

niul juniorilor și pornind de la 
rezultatele de pînă acum, și 
boxul, și luptele cu siguranță, 
vor continua să dea sportivi de 
reală perspectivă.

Sigur, evidențiind toate a- 
ceste realizări, nu au fost o- 
colite nici rămînerile în urmă, 
faptul că în multe ramuri de 

■ sport rezultatele au rămas în 
urma bazei materiale care e- 
xistă. S-a spus, pe bună drep
tate, că e destul Ioc pentru 
mal bine, că sînt destule școli 
în care activitatea sportivă 
lasă de dorit, pornind chiar 
de la orele de educație fizică, 
că atletismul, din punct de ve
dere valoric, este modest^ că 
14 antrenori 
doar cu cei 
tegoria I, că 
azi, valoarea 
țațelor ce se 
lă la J.O., reclamă o 
de un cu totul alt nivel, că Bu. 
zăul trebuie să-și îmbunătă
țească contribuția la formarea 
lotului nostru olimpic. De 
pildă, bazinul dat în folosință 
de un an își așteaptă viitorii 
performeri, dar și antrenorii 
competenți care să-i îndrume. 
Nu însă profesori și antrenori 
ca unii dintre
(e un fel de a 
bul școlar și 
ditate, vor să 
lă, la catedră, la un loc 
duț”, fără responsabilități, pro
fesori din aceia (pentru că mai 
sînt) care la ora de educație 
fizică aruncă elevilor o minge

nu se pot lăuda 
4 sportivi de ca- 

performanța de 
ridicată â rezul- 
stabilesc de regu- 

muncă

cei ce lucrează 
zice) azi Ia clu- 
care. din como- 
treacă în școa-

„căl-

să facă cu ea ce vor ... Situa
ția de la clubul școlar se cere 
a fi analizată cu maximă 
rativitate de factorii cu 
buții, în primul rînd de Ins
pectoratul școlar județean. De
sigur. la plenară nu a fost o- 
colită nici situația actuală a 
fotbalului, pentru că Buzăul a 
avut o bună echipă de Divizia 
A (locul 5 în ediția 
dar care azi „înoată" 
mat. S-a cerut, deci, 
rilor să se preocupe 
de creșterea elementelor locale, 
să manifeste o grijă mai mare 
față de centrul olimpic, care 
azi... aleargă după un teren de 
pregătire. Așa cum spiritul 
gospodăresc s-a manifestat ple
nar în realizarea sălilor de 
care am amintit, ca și a celei 
pentru gimnastică, tot astfel 
baza Constructorul poate și 
trebuie să fie amenajată în a- 
ceastă vară, cu contribuția ti
neretului — precum s-a pre
cizat la plenară — centrul o- 
limpic și cele trei formații de 
rugby, în frunte cu divizionara 
A Contactoare, urmînd să be
neficieze de un teren al lor.

Cu exigență, cu dorința de 
autodepășire, pe care le-am în
țeles din cuvîntul oamenilor, 
Buzăul poate să-și întregească. 
harta sportivă, iar contribuția 
sa la afirmarea sportului româ
nesc să se înscrie pe noi co
ordonate. Baza materială și 
potențialul uman (tineret spor
tiv cu calități și cadre tehnice) 
obligă la ridicarea ștachetei.

ope- 
atri-

1984—85), 
în anoni- 
antreno- 

mai mult

VACANTE la munte
I.T.H.R. BUCUREȘTI oferă posibilitatea petrecerii con

cediului de odihnă la munte. în stațiunile :
SINAIA
BUȘTENI
PREDEAL
POIANA BRASOV
TUȘNAD

Plecări zilnice în luna martie, sejur minim 3 zile.
Tarife reduse cu 40% față de sezon. începînd cu data 

de 15.03.1988. înscrieri și informații la toate agențiile de 
turism ale I.T.H.R. București.

• IN Z 
DE AGREA 
apropie^^

-

tiție an™ 
șl la care 
dre medic, 
troșani și 
concurs fr 
fruntașe c 
Liviu Durj 
Aldica șl 
Edmund lo 
cestei între 
demnă de 
dus-o med 
colae Aldic 
soelației sl 
Lupeni. 
destinate Ji 
(V. POENA 
LEA STRIA 
ghita a av 
de sărituri 
prezența 
sportivi din 
disciplină, 
de particip 
mo, A.S.A. 
via din Bi 
namo Rîșn 
seni organ 
ți el) a.u £c 
mătorli eîș 
Gross (A.S. 
nlorl Gigi 
Bra-șovia) h 
Forika (Raf 
pil mari ș: 
(Rapid 
mici (B. M 
PA FIII S. 
12 -a ediție, 
special v 
schiori d 
numărat, ir 
tre primii 
Grîgore (ca 
ani), Dumț 
35—40 de e 
rea (cat. 4 
Emil Potirr 
45 de ani) 
• PIRTIA 
a fost locu 
al concur 
„Cupa Tocii 
tr-o probă 
6 categorii 
culin și per 
Iată și llsti 
tn această
nă : Doina 
la Coliban, 
Damian, St 
Comșa, S. S 
șl A. Kiss, 
con ou ren ți 
numai 7 an 
Fejervari și 
VASILE] • 
FONDIȘTI, 
s-au întreci

Sl



SCHI ALPIN

AL COPII! OR

(CSS Sfîntu Gheorghe) și 
Lukacs (CSS Miercurea 
copii I: C. Nicoară (Pio- 
Borșa) și Raluca Cristea

(ONfURSLL REPLBLICAN

LA

Ierul

ta și

AMENTE

MASCULIN

ivizii 
cel 

vor 
se

iver- 
oare 
păs. 

gerl-

Motorul C.S.Ș. 2 
șanse egale !

Desfășurate la Borșa, întreceri
le din cadrul Concursului Repu. 
blican al copiilor au dat următo. 
rii ciștigători: slalom uriaș, co
pii II: I. Trandafir (Brașovia) 
și Gerlinde Mihuț (CSȘ Petro
șani); copii I: s. Moldoveanu 
(CSȘ Sinaia) și Raluca Cristea 
(Brașovia) ; coborîre, copii II: H. Vltus - . .
CsiUa
Ciuc): 
nierul
(Brașovia); slalom, copii n: I. 
Trandafir (Brașovia) și Anama- 
ria Becze (CSȘ Miercurea Ciuc); 
copii I: S. Moldovan (CSȘ Șina, 
la) și Ana Nastasi (CSȘ Sinaia)

ne). Se pare că șanse mai mari 
de calificare în grupa locurilor 
1—6 le au C.S.U. Rapid Galați și 
Flacăra Roșie București, dacă 
Penicilina Iași nu va continua 
seria succeselor, sau dacă nu se 
va redresa Oltcit Craiova. Mai 
puține speranțe pentru Rapid 
București... Singurul semn de 
întrebare, la mijlocul clasamen
tului. la masculin, se referă la 
locul șase, pe care și-l dispută 
Universitatea C.F.R. Craiova 
Explorări 
Mare Cu

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Elcond D. Zalău
4. Viitorul D. Bc.
5. Tractorul Bv.
6. Univ. CFR Cv.
7. Explorări B.M.
8. Electromuneș
9. Relonul Săv. 

ti). C.S.M.U. Sv.
11. „Poli" Timiș.
12. CSU Sănăt. Or.

18 17
18 16
18 12
18 11
18 11
18 10
18 9
18 7
18 7
18 5
18 2
18 1
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HIORI 
uniori 
igul a

trei zile, pe o pîrtle 
stațiunea Păltiniș ia tradi
ționalul concurs republican 
denumit „Cupa Șoimii I.P.A. 
Sibiu”. Au terminat învin
gători : Veronica Cioran (Si
biu) Mircea Piticaru (Vatra 
Dornei) Cristina Mărgărit 
(Bușteni), Ionică Mazilu (Si
biu) Rozalia Supeală (Buș
teni) Eberhard Răducanu 
(Sibiu) și Sorin Milaș (Si
biu). II. IONESCU] • A 
16-A EDIȚIE a „Cupei mici
lor vinători de munte” s-a 
bucurat de un adevărat suc
ces, pe muntele -Băișoara din 
județul Cluj 
concurențl — 
teciștl — din 
tane și de la 
tematlcă-fizlcă 
poca probele 
fiind de schi ------ ,
atlon pe categorii de virstă. 
La fond primii au fost Lu
cian Mihuț (Beli?) Viorica 
Pok (Sîncrai) Aurel Mariș 
(Mărișel) și Simona Ghie 
(Răcătău). tir la biatlon 
ciștigătorii se numesc Mari
ana Purcel (Mărișel) și Vi
orel Bîlc (Beliș). Pe centre, 
ordinea a fost următoarea : 
l Mărișel. 2. Sîncrai, 3. Be
liș (I. POCOL) • LA VA
TRA dornei s-au întîlnit 
214 coneurenți — copii — re- 
prezentînd 23 de cluburi 
asociații sportive din 
la Concursul republican 
schi fond. în probele indivi- 
duile s-a alergat în tehnică 
clasică, iar la ștafetă în teh
nică liberă. După două zile 
de întreceri pe pîrtla Dorna 
Arini au fost stabilite clasa
mentele : 3 km fete miei — 
1. Ileana Albușoiu (Steagul 
Roșu Brașov). 2. Sanda Șer- 
ban (St. Roșu — CSȘ Dinamo 
Rîșnov) 3. Biborka Xantus
(C.S.Ș. Miercurea-Ciuc) ; 3
km băieți mici — 1. Cornel 
Duicu, 2. Adrian Vlad, 
drian Purcaru (toți 
Brasov) ; 5 km fete I 
Rodica Tudor (CSS D 
Rîșnov). 
(C.S.Ș. 
Brașov) 
cea (A. S.A.

reunlndu se 
pionieri și u- 

8 centre mon- 
Liceul de ma- 

din Cluj-Na- 
de concurs 
fond și bi-

3. A-
A.S.A.

— 1. 
Dinamo 

2. Adeluta Baciu 
Brașovia Tractorul 

3. Daniela Gîrba- 
„„„ Brașov) ; 5 km
băieți I — 1. Marius Rășanu 
(C.S.Ș. Pionierul Brașov). 2. 
Ioan Biedea (C.S.Ș Dinamo 
Rîsnov). 3. Ionică Mazilu 
(C.S.Ș. Șoimii I.P.A. Sibiu). 
La Ștafete ; cîștigătoareie 

categoriile menționate) 
C.S.Ș Bistrița.

Pionierul Brașov 
Vatra Dornei șl C.S.Ș. 
Dornei și C.S.Ș. Plo- 
Brașov. (P. CHIRI-

(pe 
au 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
Vatri 
nlerul 
LUȘ1.

fost :

la Arad

I IOTUL OLIMPIC O.F.K. BEOGRAD

meci de verificare

STEAUA SE VA MOBILIZA EXEMPLAR
(Urmare din pag. 1)

București 
încredere 
menea 
se crede

— nu putem avea 
deplină 

vești. In

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ARAD, 15 (prin telefon). în 
vederea partidei cu Polo
nia. de la 30 martie, din pre
liminările J.O., lotul olimpic 
susține azi pe 
U.T.A. o întîlnire 
care cu formația 
O.F.K. Beograd, 
tru a sosit la Arad 
amiază și marți

stadionul 
de verifi- 
iugoslavă 

Lotul nos- 
I luni după- 
a efectuat 

un prim antrenament la care 
au participat toți jucătorii 
convocați : Nițu, Speriatu.
Ad. Popescu, Mirea, D. Ște
fan. C. Solomon, Balaur I, 
Eduard, Badea (Univ. Craio
va), Mujnai. T. Ivan, Goan- 
ță, Eftimie, M. Popescu, Ca- 
dar. Pena, Craiu și Ralea. 
Medicul Petre Bendiu și : 
sorul Parcea Iordache 
depus toate eforturile de 
cuperare ale lui Mujnai 
M. Popescu. accidentați 
meciurile de campionat, 
mai dificilă este refacerea 
D. Ștefan, care suportă efec
tele unei crize de sciatică.

ma- 
au 
re-

Si 
în 

daT 
lui

O.F.K. 
celebrilor 
Sekularaț, 
de rezonanță, este în 
în divizia secundă și 
etapa de duminică a 
pe locul doi, la două 
de lidera Nepredak și 
să revină în primul 
cum ne spunea 
D. Georgevici cane 
acum o echipă tînără, 
păstrează însă caracteristi
cile jocului tehnic și spec
taculos.

Pregătirile olimpicilor noș
tri sînt conduse de FI. Hala- 
gian, 
fiind 
jocul Polonia 
grupa 
care se 
nia.

Meciul
la ora 16 șî va fi condus de 
N. Dinescu (Rm. Vilcea).

Beograd, echipa 
M. Milutinovici și 
echipă cu nume 

prezent 
după 

trecut 
puncte 
speră 

eșalon
antrenorul 

conduce 
ce-si

secundul său. T. Dima, 
plecat să urmărească 

Grecia, din 
partidă 

în Polo-
preliminară, 
dispută azi.

de Ia Arad va începe

în ase- 
general, 

că Souness va mer
ge pe formula „ll“-lui __
primul meci, căci nu are prea 
multe alte variante la înde- 
mînă.

Indiferent însă de 
nevrele adversarilor, 
de replica pe care ei o pre
gătesc în vederea meciului 
de miercuri. campionii noș
tri sînt conștienți 
tru a se califica 
Iele competiției 
solul necesar să 
„Ibrox Park” Ia 
vîrf al 
măsura i 
se bucură 
milioanelor de inimi care 
vor bate pentru ei în țară. 
„Știm că meciul va fi foarte 
dificil, ne spunea antreno
rul Anghel Iordănescu la 
sosirea noastră aici. dar 
ne-am pregătit bine pentru 
el și dispunem de capacita
tea de a ne apăra avantajul 
obținut la București. Sînt 
convins că băieții noștri vor 
lupta cu toată dăruirea și e- 
nergia pentru a ne putea 
continua cursa de primăvară 
in principala competiție 
cluburilor europene

din

ma
ca și

că — pen- 
in semifina- 
— este ab- 
evolueze pe 
nivelul de 

potențialului lor, pe 
prestigiului de care 
i și a așteptărilor 

de inimi

ceeași bună stare de spirit 
și încredere in forțele pro
prii am constatat-o, de altfel, 
și la toți jucătorii care 
făcut 
ția.

în
tre, 
este 
vite 
fundași în absența lui Bum
bescu (care a însoțit totuși 
echipa aici, dar nu va putea 

de 
va 

.,so-

----- au
deplasarea în Sco-

privința formației noas- 
problema numărul 1 

găsirea celei mai potri- 
formule a liniei de

juca din cauza cumulului 
cartonașe galbene). Se 
opta probabil pentru
luția" Cireașă — Iovan 
Belodedici — Ungureanu, 
care s-a recurs și
partida din campionat 
Oțelul. Dar nu este 
nici folosirea lui 
pescu ca 
linia de 
Hagi, iar 
obișnuită : 
furcă.

Reamintind că 
începe la 21,30 
reștiului), că va 
de o brigadă de 
Elveția cu Bruno Galler 
centru, că va fi 
rect la posturile 
radio, să sperăm 
seară (n.r. azi) 
noastră o să ne ofere, ca in a- 
tîtea alte ocazii, o nouă 
mare satisfacție.

la 
pentru 

cu 
exclusă 

Gh. Po- 
fundaș central. în 

mijloc va reintra 
în atac, o formulă 

Lăcătuș — Pi-

meciul 
(ora 

fi 
arbitri

va 
Bucu- 

conduș 
din 

Ia 
di- 
de 

miine

transmis 
noastre 

că 
campioana

Si 
Baia

Constantin ALEXE

INTRE VESTIAR...

MAI BINE MAI TÎRZIU...

...Șl GAZON

• PORTARUL CLUJENI
LOR lașko a suferit, cu pu
ține zile în urmă o nouă in
tervenție chirurgicală, care îl 
va ține încă foarte multă 
vreme în afara gazonului. 
„Are însă o voință de fier și 
trăiește cu ferma convingere 
că va reveni” — afirmă Re
mus Cîmpeanu, președintele 
lui „U“. • -Petrolul a apărut pe 
stadionul clujean în cu totul 
alte culori decît cele tradițio
nale : complet în roșu, în loo 
de galben.albastru! • S-au 
spus cuvinte frumoase des
pre noul fundaș al „alb-negri- 
lor”. Doboș, cel care a făcut 
„rocada" cu Ciocan la Sticla 
Arieșul Turda. Și, într-a. 
devăr. Doboș n-a lăsat nici o 
clipă impresia că se află 
doar la al doilea meci în „A” 
• Un debut bun si cei al 
portarului Dîrjan. Cineva l-ar 
putea acuza că n-a ieșit decis 
la golul primit, dar el a avut 
în continuare eîteva interven
ții cu adevărat salvatoare • 
Titus Lucaciu, suporter vechi 
al „șepcilor roșii", a venit de 
la Oradea — unde locuiește — 
pentru a fi alături de echipa 
pe care o iubește: „Azi au 
cîștigat greu, dar e bine că 
au cîștigat, asta în perspecti. 
va viitoarelor meciuri. care 
vor fi toate foarte grele. 
C-așa-i în retur”.
• LIBERO-UL REDNIC a 

fost principala cauză a ...iuti- 
rii jocului dinamoviștilor în 
partida eu F.C.M., Brașov. 
Cîndva libero al „cangurilor” 
în Australia.- Rednie a impri, 
mat prin execuții tehnice 
rapide — un tempo ridicat șl 
celorlalte compartimente. • 
Remarcabil, din nou - jocul 
lui I. Varga, care — am putea 
spune — a jucat în stilul lui 
Briegel, adică pe întreg cu
loarul său șl chiar pe flan
cul opus. De urmărit... • 
Tînărul portar stelea nu a 
avut prea mult de lucru, dar 
se remarcă — de la un mec! 
Ia altul — prin eleganța ges
tului și prin o anume auto
ritate în careul său • Lupu 
Si Lupescu, dribleri rafinați, 
au contribuit la cursivitatea 
jocului dinamoviștilor. Mateut 
— mai puțin...
• MECIUL. DE LA SUCEA. 

VA, într-un comentariu post- 
Joc al antrenorului V. Slmio- 
naș : Momentul în care am 
întîlnit pe Sportul Studențesc, 
echipă în care apar multi ju
cători valoroși — internațio
nali eonsacrați, alături de ve. 
ritabile speranțe ale fotbalu
lui nostru — era foarte deli
cat pentru noi. Veneam după 
două înfrîngeri. moralul echi
pei noastre era pus la grea 
încercare. Spre satisfacția 
noastră, formația suceveana a 
jucat cu mult aplomb, fără 
teama care te cuprinde ade
seori în partidele cu mare 
miză. Cred că acest succes al 
coeziunii sufletești l-a deter
minat pe celălalt, cel de pe 
tabela de marcaj”. • Alt de
but (după al lui Rădută) în 
formația bueureșteană: Ivaș- 
cu (20 de ani, provenit din 
propria pepinieră, „rodat” la 
I.M.U.C.), vîrf de atac: în
ceput promițător de partidă, 
apoi apariții mai discrete. A 
reapărut șl Rădută (în mi
nutul 70) șl intrarea lui s.a 
simtit, vigoarea atacurilor oas
peților crescînd vizibil • La

suceveni, numele noi ale se
zonului sini. Susan si Ghen- 
cean (ce! din urmă făcîndu-si 
apariția în penultimul minut 
de joc). • Cristian n-a mai 
reintrat în teren după prima 
repriză a meciului cu Uni 
versitatea Craiova, el suferind, 
la pauză, efectele unei vio
lente crize lombo-sciatice. Nu 
s-a refăcut pînă la întîlnirea 
de la Suceava, tot Voicilă 
înloeuindu-I. Am înțeles în. 
să că s-ar putea ca. în etapa 
de sîmbătă, tricoul cu nr. 1 
în „unsDrezecele” din Regie . 
să fie preluat de Mânu. • 
Apropo de indisponibilitățile 
din lotul „alb-negrilor": în 
afara lui Cristian, nu au fă
cut deplasarea la Suceava 
Cristea si Stănici, în conti
nuare accidentați, si S. Ră- 
ducanu — două cartonase 
galbene.
• NU ÎNTOTDEAUNA O 

schimbare de jucători înseam. 
nă si o singură modificare în 
plan tactic. O mostră : dumi
nică, în Giulești, după pau
ză. în rîndurile oaspeților a 
apărut Huiban, cel rămas la 
cabine fiind Laurențiu. Proas
pătul intrat a preluat sarci. 
nile fundașului stînga. din li
nia mediană Moraru a fost 
retras pe postul lui Laurențiu. 
iar I. Dumitrescu a urcat la 
„mijloc". Și nu se poate spu
ne că toate aceste mutații au 
trecut neobservate • De la 
meci la meci, progresele fun
dașului giuleștean Matei sînt 
tot mai evidente. Păcat însă 
că. uneori, intrările sale sînt 
dincolo de litera regulamen
tului, așa cum s-a întîmplat 
duminică, în debutul partidei, 
cînd a scăpat ca prin ure
chile acului de un cartonaș 
galben ■ Frumos gestul for. 
mației vizitatoare, la finele 
partidei, care, prin interme
diul „secundului” I. Oble- 
menco, a felicitat echipa în-

Era minutul 12 cînd Nica a fost la un pas de deschiderea 
scorului în urma unei excelente centrări a lui Șt. Popa 

(Fază din meciul Rapid — F.C. Olt 1—0)
Foto : Nicolae PROFIR

reni, a contractat o viroză 
pulmonară, care l-a obligat Bă 
urmeze un tratament medical 
intensiv șl Bă stea mai mul
te zile în repaus. Sarcina lui 
a fost preluată de Costel 
Pană. • Fată de evoluția din 
turul campionatului, Universi. 
ta tea Craiova este mult 
schimbată în bine. Joacă in 
viteză. varietatea acțiunilor 
fiind gustată șl apreciată de 
spectatori. Tinerețea echipei 
din „Bănie” (doar Lung. Ne- 
grilă și Geolgău au mai ră
mas din... vechea gardă), este 
dovada reclădirii din mers a 
unei echipe puternice, care să 
reediteze frumoasa perioadă a 
anilor de glorie al Cralovei. 
Un mare merit — după cum 
afirmă oameni din antura
jul echipei — îl are antreno
rul Gheorghe Constantin, care

Chirlță, este copia lui Cămă- 
taru. Și ca statură, șl ca ges
turi. pătrunderile frontale fi. 
ind preferate de tînărul ju
cător al Fiecărei • Reîntîlnl- 
re cu Aurică Beldeanu. El 
este antrenorul juniorilor re
publicani ai Universității Cra
iova care, duminică. în pri
ma etapă a returului, au în. 
vins cu 7—0 pe Sportul Mun
citoresc Caracal.
• PREȚUL... SUSPENDĂ

RILOR. Doi jucători de bază 
ai Sport Clubului au lipsit 
duminică de la partida cu 
F.C. Argeș: Penoff si Ciudin. 
Primul — pentru cumul de 
cartonașe galbene: al doilea a 
primit o etapă de suspendare 
după eliminarea de pe teren 
din partida de 
niei", ...............
Și cît 
sen ța 
cei 19 
căuan 
frumoase confesiuni în 
gramul meciului.

____  __ „Cupa Româ- 
disputată la Tg. Jiu. 
de mult s-a simtit ab. 
lor din echipă I • La 
ani ai săi. „vîrful" bă-
Daniel Scînteie

I
I

• CÂȘTIGURILE CONCURSU.
LUI PRONOSPORT DIN 13 MAR. 
TIE 1988. Cat. 1 (13 rezultate) t 
4 variante 100% a 12.286 lei și 
257 variante 25% a 3.071 lei: cat. 
2 (12 rezultate): 110 variante
100% a 544 lei și 5.485 variante 
25% a 136 lei: cat. 3 (11 rezulta, 
te): 931 variante 100% a 111 lei 
și 44.686 variante 25 % a 28 lei.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri. 16 
martie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str.

Jucător temperamental, care, cînd intră pe teren, cum 
se spune, dă totul, fundașul dreapta cralovean Negrită ~.----. —... .----- tJ u

cî- 
in pri- 
el și-a 
intrare 

M. Pa-

este mereu „foc și pară". Așa cum s-a tntimplat si 
meciul de duminici, cu Flacăra Moreni, cind, după 
teva atacuri dure asupra lui Văldean, a primit, ' 
ma repriză, cartonașul galben. In continuare, 
văzut de joc pînă in minutul SO. Atunci, la o 
violentă, cu ambele picioare, l-a accidentat ve 
nă, astfel că arbitrul l-a eliminat justificat.

Luni dimineață ne-a telefonat la redacție antrenorul 
Ion Nunweiller, adueindu-ne la cunoștință un fapt lău
dabil. „Aseară, tîrziu m-a sunat de la Craiova Negrilă, 
certndu-șl scuze pentru gestul luî necontrolat, iniere- 
sîndu-se de starea de sănătate a lui M. Pană. Să fiu 
sincer, in îndelungata mea carieră de antrenor, nu-mi 
amintesc să mai fi tntilntt un asemenea act, Negrilă, 
dlnd dovadă că a regretat cu adevărat gestul..."

Desigur, Negrilă a oferit un exemplu de omenie. Tar
div, e adevărat, dar „Hău" in teren, blind tn afara 
lui. Mai rămîne ca aprigul fundaș să nu se limiteze la... 
blîndețea și fair-plau ui din afara terenului. (Gh. Ner.).

vingătoare, precum și pe cei 
trei „cavaleri ai fluierului" 
pentru calitatea arbitrajului 
prestat. „Pentru cit i.am dat 
de furcă lui Toader nu pu
team spera la mai mult. Da
că am ti fost mai îndrăzneți 
în jumătatea de teren adver
să, cine știe...“, a subliniat, cu 
sportivitate, fostul „tunar” al 
primei noastre divizii.
• DRAGNEA, conducătorul 

de ioț al echipei Flacăra Mo-

a transmis jucătorilor o con
cepție modernă de joc • 
Geolgău, care in ultimii doi- 
trei 'ani intrase într-o nedori
tă mediocritate, a început să 
joace ca în zilele lui bune. 
Retras în linia a doua, Gheor- 
ghiță s-a numărat printre evl. 
dențiațll craiovenr în primele 
două etape ale returului, cu 
Sportul Studențesc și Flacă
ra Moreni • Vîrful de atac 
al echipei Flacăra Moreni.

face 
pro- 

„_____ ________ Spicuim
eîteva din ele: Cea mai mare 
satisfacție — selecționarea în 
reprezentativa de tineret; cei 
mai dificili adversari — Be
lodedici si Bumbescu: Idolii 
săi — Hagi și K.H. Rumme- 
nigge: echipe care l-au im. 
presionat — Steaua si Rea1 
Madrid: publicul cel mai spor* 
tiv — din orașul CIuj-Napoca 
gazonul cel mai bun ne care 
a jucat — cel de la stadionul 
Steaua • Mijlocașul ofensiv 
Guda, nou! venit în garnitu
ra pitesteană (de fapt o re. 
venire la ...prima dragoste), s 
fost cel mai bun jucător al 
oaspeților. Știe să manevreze 
bine în regim de viteză, are 
serviciu bun și nu ezită să 
șuteze la poartă. Ti așteptăm 
că confirme, în continuare * 
Antrenorul N. Vătafu despre 
Cristian Sava: Este un ju
cător cu frumoase calități 
dar îi recomand să-sl scuture 
mai repede... timiditatea de 
care dă dovadă. Eu cred în 
el șî ii întrevăd... -urcușul»" 
• „Ce-o fi cu Soiman 7“ — 
lată întrebarea care si-au pu. 
s-o. după joc, cei mai mult! 
suporteri ai „alb-roșiior". F 
drept că „șeptarul" gazdelor 
a marcat golul doi. dar. în 
rest, n-a făcut mai nimic

ADWNISIPATIA OL MAI LOrO-PRONOSPORl INLORMEAZA
Doamnei nr. 2. începînd de la 
ora 15,50. Aspecte de la opera
țiunile de tragere vor fi trans
mise la radio, pe programul I. 
la ora 16.15: numerele extrase 
vor fi radiodifuzate și în relua
re, pe același program, la orele 
șl datele obișnuite.
• Pentru a putea pregăti din 

timp pronosticurile la concursul 
PRONOSPORT de duminică. 20

martie, reproducem mal jos al. 
cătuirea concursului respectiv, 
care cuprinde exclusiv partide 
din campionatul italian: 1. As. 
coli — Inter: 2. Florentina — 
Cesena : 3. Napoli — Como t 6. 
Roma — Empoli : 5. Sampdoria 
— Avellino : 6. Verona — Tori
no; 7. Atalanta — Lecce: 8. 
Barletta — Cremonese : 9. Bo
logna — Genoa : 10. Catanzaro —

Bari ; 11. Padova — Lazio ; 12. 
Piacenza — Udinese ; 13. Taran
to — Brescia
• Avlnd în vedere că din a- 

ceastă săptămlnă s.a reluat pro
gramarea 
gerilor la 
noexpres. 
panti că. 
avea loo - ------- ----------
BIȘNUITA LOTO, astfel că au 
mai rămas DOAR DOUA ZILE 
pentru procurarea biletelor cu 
numerele favorite!

cu regularitate a tra- 
sistemele Loto și Pro- 
anuntăm De partici- 
vlneri 18 martie. va 
o nouă TRAGERE O-



TINERII NOȘTRI REPREZENTANȚI- 
PE PODIUM LA CONCURSUL DIN POLONIA

In competiție sportivi din 11 țări
TURNEU INTERNAȚIONAL U. R. S. S R. D. G. LA ÎNOT

Concursul de patinaj ar
tistic dotat cu Trofeul Fede
rației Poloneze, desfășurat 
săptămîna trecută la Gdansk, 
s-a încheiat cu rezultate 
foarte bune pentru tinerii re
prezentanți români. Astfel, 
in întrecerea juniorilor, am
bii noștri sportivi au urcat pe 
podium, Zsolt Kerekes în
cheind victorios, iar Corne! 
Gheorghe — pe locul 3. (Pe 
locul 2 s-a clasat sovieticul 
Roman Ekimov). Au fost 
prezenți 21 de patinatori din 
Austria, Cehoslovacia, Fran

ța, Iugoslavia, Marea Brita- 
nie, Polonia. R. D. Germană 
România, Suedia și U.R.S.g.

Codruța Moiseanu a ocupat lo
cul 3 (fiind precedată de 
lues Klubal — Suedia și Iu
lian Șișkina — U.R.S.S.),
iar Beatrice Kurceakovschi 
pe locul 12. Au luat startul 
16 concurente din Cehoslova
cia, Iugoslavia. Manea Bri- 
tanie. Polonia, R. D. Germană. 
România, Suedia. Ungaria șl 
U.R.S.S.

DE LUPTE
SOFIA. 15 (Agerpres). 

turneul internațional 
lupte libere 
Dan Kolov", 
lambol 
Gheorghe 
48 kg.) s-a 
2-lea, iar 
Gheorghe

La 
de 

„Memorialul 
desfășurat la 

sportivul român
Rașovan (categ.

clasat pe locul al 
coechipierul său 

Bîrcu (categ.
kg.) a ocupat locul 
tre cîștigătorii la 
categorii s-au 
Țonev (Bulgaria). 
Sik (R.P.D. Coreeană), 
mîșev (U.R.S.S.)

MOSCOVA, 15 (Agerpres). — 
Rezultate înregistrate în prima 
zi a meciului de înot dintre e- 
chipele U.R.S.S. și R.D. Germa
ne, ce se desfășoară la Tallin : 
Feminin : 100 m liber: Katrln
Meissner (R.D.G.) 55,61 : 200 m
mixt : Kathleen Nord (R.D.G.)

2:15,71 masculin : 109 m liber l 
Gnenadi Prigoda (U.R.S.S.) 
50,43; 400 m liber: Stefan Liess 
(R.D.G.) 3:52.58: 100 m bras s
Dmitri Volkov (U.R.S.S.) 1:02,02!
100 m fluture: Vadim laroșciuk 
(U.R.S.S.) 53,76.

Contrapunct

SUCCESUL DIN „CUPA americiu
(Urmare din pag. 1)

Campionatele 
ale României 

simila- 
bucurîndu-se. 

de participări se- 
poate afirma. pe 

că ea este o com- 
orgoliu pentru glm- 
gimnaștii americani, 

de dorința de a ter- 
vlctorioși în dispu-

52
3. Prin- 
difer ițele 
numărat 

Kin En 
Ma-

i
2

I
ASA AU DECISu

„PROPRIETARII" 1
gloria pe 
visul unui 

participarea 
tn măsura

mănător cu 
Internationale 
sau cu alte întreceri 
re din Europa 
de regulă. 
Ierte Se 
alt plan, 
petiție de 
nas tele 
animați 
mina 
tele cu sportivii de pe bătrî- 
nul nostru continent sau din 
Asia. Șj vă asigur că asa a 
fost si tn acest an.

Șl

—Și, totuși, Marius Tobă 
u ieșit invingător in rața u- 
uui buchet 
tentici atit 
și din alte 
vă rugăm, 
despre evoluția 
tru eimnast

de performeri »u- 
din America, cit 
țări. Oferiți-ne. 
cîteva amănunte 

tinărului nos-

— Încă din prima zi. cînd 
s-a desfășurat concursul 
preliminar de calificare pen
tru .Cupa Americii", 
rius a manifestat o 
deosebită obținînd 
mai mari note la trei 
cele sase aparate și calificîn- 
du-se intre cei opt finaliști 
pe poziția a doua. Să men
ționăm că printre cei care au 
ratat calificarea s-au nu
mărat între alții. multi
plul campion mondial și o- 
iimpic Li Ning, din 
Chineză. bulgarul 1 
Gheraskov dublu 
la ultimele campionate 
diale. Apoi 
propri u-zis. 
încurajat și 
butul său 
concurat în 
camoion. sigur pe el.

Ma- 
formă 

cele 
din

i R. P. 
Liiibomir 
medaliat 

mon- 
în concursul 

Marius Tobă, 
stimulat de de- 

remarcabil. a 
manieră de mare 

con-

slant valoric, 
au fost bine 
apreciate de 
terna ționale 
publicul 

500

exercițiile salt 
executate și bine 

brigăzile în
de arbitri și de 

spectator (9.800 la 
la cai minere.

— Cum au evoluat sportivii 
români Gabriela Potorac și 
Marius Tobă la Allentown, 
în concursul „pe perechi" ?

3

Marius Tonă

Se poate aprecia că bine, 
oele 19 cupluri care 

startul, după trei 
succesive. sportivii 

l s-au aflat in final 
, al

mâni 
locul 
tel cum 
Phoebe 
(S.U.A.) 
Baitova 
(U.R.S.S.) 
Potorac 
10.625 p.

au 
ta
ro- 
pe 

alt- 
: 1.

I

la inele. 9.750 la sărituri, 
la paralele și 9.700 la 
fixă). Ln acest fel. el 

desprins la mai bine de 
zecimi de principalii 

la locul I. Igor 
(URSS) și Kevin 

(S.U.A.). Frumoasă și 
la Individual com- 

Gabrielei Potorac. mai 
paralele în concursul 

probă în cane s-a 
Iodul al doilea

9.850 
bară 
s-a 
două
candidați 
Korobcinski 
Davis 
evoluția 
pus a 
ales la
preliminar, 
situat pe 
(9,875).

ÎN DRUM SPRE CONSACRARE
(Urmare din pag. 1)

goluri înscrise (4) cit mai a. 
Ies orintr-o 
de pătrundere 
ofensive spre 
versă Motiv 
Robert Lieu a 
în lotul 
seniori
aflîndu-se 
ter national 
cu echipa

Sintem

mare putere 
tn acțiunile 
poarta ad- 

pentru care 
și fost cooptat

reprezentativ de 
chiar tn aceste zile 

la un turneu in- 
tn Iugoslavia 

României.
siguri că, suh

două ..baghete" — cea a ta
tălui său. antrenor principal 
la Dinamo București și a lui 
Cornel Oțetea noul „dirijor" 
al echipei reprezentative — 
tînărui Robert Lieu va de
veni un .nume" în handbalul 
românesc.

tn imaginea surprinsă de_fo- 
toreporterul Aurel D. 
GU, Robert 
gătește să 
te blocajul 
băimărene. (I. GV.).

Lieu se 
arunce 

din fata

NEA- 
pre- 
pes- 

oortii

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Alergătorul tan. 

zanian John Burra a cîștigat con
cursul de maraton disputat la 
Arusha (Tanzania), după ce _a 
parcurs 42,195 
locul secund 
nul Thadesse 
startul cursei

km în 2.09:03. Pe 
s-a situat etiopla- 
Belayhn, î.12.23. La 

_____ au fost prezent! 
210 snortivi din Kenya. 
Etiopia. Tanzania și alte țări.

CICLISM • Cea de.a 5S-a edi
ție a Turului Campaniei a reve
nit 'a sprint rutierului 
Adriano I___ ...____
distanta de 226 km în 6.41:12. Pe 
locurile următoare, 
timp cu învingătorul, au 
coechinierii săi Angelo __
nieri si Maurizio Fondriest.

SCHI • Proba masculină 
sla'om superuriaș desfășurată 
Vall (Colorado) * 
pel Mondiale" 
tivu'ui francez 
card cu timpul 
urmat Markus Wasmeier (R. F 
Germanial 1:46.19 și Marc Gi. 
raMeții (Luxemburg) 1:46.25

SAH * Turneul International 
de ’a Lugano (desfășurat in sis
tem elvețian) a fost cîștigat de 
macsirul cehoslovac Lubomir 
Ftaonik — 7 puncte din 10 po
sibile urmat, cu același număr

S.U.A.

italian 
Baffi. înregistrat pe

în același 
sosi* 

Canzo-

în cadrul 
a revenit 

Franck 
de 1:45.97.

de 
la 

.Cu- 
spor- 
Plc- 
L-av

de puncte, dar cu un coeficient 
Bucholz inferior, de Torre (Fill, 
pine) și Korcinoi (Elveția).

TENIS • In finala turneului 
de la Lisabona, jucătorul spaniol 
Javier Sanchez l.a învins cu 6—1. 
6—1 pe neozeelandezul Dave 
Lewis.

i

*

I 
s
9

I s

treilea. Iată de 
arată clasamentul 
Mills — Kevin Davis 

59,075. 2. Svetlana
Igor Korobcinski 

59.000. 3. Gabriela 
TobăMarius

trebui 
succes

apreciat 
al unui

— Cum ar 
icest prim 
gimnast român in „Cupa A- 
•nericil" !

— Ca o consecuție firească 
frumoaselor reușite de 

a ultimele campionate mon
diale. ca un certificat de matu
ritate al tinărului 
(pregătit tn 
trului Olimpic 
de un colectiv 
între care Dan 
Albu și Ștefan 
o promisiune 
examen competițional 
acestui an. Jocurile Olimpice 
din toamnă

gimnast 
cadrul Cen- 
de la Reșița, 
de tehnicieni 
Grecii. loan 
Hărgălaș). ca 
pentru greul 

al

3

I

I

i

3

I

indiferent de 
care a adunat-o. 
sportiv rămîne 
ta Olimpiadă și, 
posibilităților, obținerea unul
succes sub semnul msgna- 
nim al celor cinci cercuri în
gemănate. Aceasta pare să 
fie. izbînda olimpică, supre
ma satisfacție a unui perfor
mer, biletul său de Intrare 
in Gotha sportului interna
țional. Semnificativă tn a- 
seastă direcție cămine, alea
să dintre atîtea altele, o de- 
olarațle făcută recent de «el 
care e socotit fotbalistul nu
mărul 1 al lumii (dacă nu 
și al Istoriei jocului cu balo
nul rotund), argentinianul 
Diego Maradona, care men
ționa că, dacă i-ar sta in 
putință, ar întreprinde orice 
pentru a primi dreptul (Îm
potriva actualului regulament 
al F.I.F.A.) să evolueze la 
Jocurile Olimpice.

Plectnd de aici, să spunem 
că spre surpriza generală 
ta proaspăt încheiata Olim
piadă Albă de la Calgary, e- 
chipa de hochei pe gheață a 
Canadei, prezumtiv favorită 
prin prisma tradiției și a a- 
vantajulul de gazdă, n-a ali
niat decît puțini dintre îucâ- 
torii cu renume, 
neîntîrzlind : 
n-a mulțumit 
Cînd scriem surpriză.
In vedere faptul că, spre deo
sebire de fotbal, turneul final 
de hochei al J.O. nu preve
dea nici o îngrădire, regulamen
tul permlțînd prezenta pe 
gheață 
Indiferent 
(amator

câtor canadian de tioctiel al 
tuturor timpurilor, să lămu
rească motivele absenței sale 
din echipa națio-nală la J.O. 
„Dacă ar fi fos<t după mine 
a precizat intervievatul, cu si
guranță că aș fi luat parte la 
Olimpiadă, dorind să contri
bui la victoria selecționatei 
Canadei. Dar hotărîrea nu 
mi-a aparținut, iar cu nu 
m-am putut dezice de inter
dicția dictată de clubul cu 
care am contract, fkltnonton 
Ollers “

Clar ca ounâ d>ua. au 5 
Urmărindu-și propriile inte
rese (întîi și tntîi financiare; 
legate de reprezentarea tn 
Nord Hockey League (care 
nu s-a întrerupt pe durata 
J.O. !). Edmonton Oilers a 
Interzis lui Gretzky și altor 
5 colegi ai săi să apere culo
rile hocheiului canadian. în- 
găduind-u-le 
mărinimie !,
partidele de la Calgary 
micuj ecnan î Firește, 
rația a încercat cîteva demer
suri, diar ele n-au condu» ni
căieri. Ce dorința Jucători
lor înșiși ce reprezentarea 
națională, ce prestigiul țării 
profiturile Iui E. O.
tat, ele și numai ele. un con
ducător al 
du-se să afirme 
federația (n.n. ca 
ceilalți să joace), 
trenorul, o vrea 
blică. dar nu vrem noi, car** 
sintem ai n gurii proprietari* 
Proprietari al clubului. c!e- 
sigur. dar nu numai atit 
ai sportivilor înșiși ! încă o 
dovadă deci, a cîta r 
profesionismul nu ține 
de sentimente.
pentru a-și atinge scopurile

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

insă teribilă 
să urmărească 

pe 
fede-

3

f

i

consecința 
un loo 4, care 

pe nimeni !
■ " avem

prezenta 
a oricărui fiocneist.

de statutul său 
,______ sau profesionist).
Sub titlul .Gretzky se expli
că". ziarul polonez „Soort" 
l-a invitat pe Wayne Gretzky, 
cotai dreot cel mal bun iu-

iu con

nesflin- 
„o vrea 

Și

i

i
clubului 

că 
Gretzky 
o vrea an- 
opinia pu-

sfidînd

că 
cont 
totul

3

• Orele de începere ale unor meciuri din cupele 
europene • Campionate: F.C. Porto și Real Madrid — 
lidere autoritare; Malines și F.C. Bruges, învingătoare;

Dynamo Berlin, întrecută pe teren propriu I
ASTAZI au loc meciurile retur 

din sferturile de ftnală ale cu
pelor europene, după programul 
anunțat în ziarul nostru de ieri 
Vom menționa că toate partidele 
se desfășoară în nocturnă. Iată 
cîteva dintre ele, cu orele de în
cepere (după ora Bucureștiulul): 
Glasgow Rangers — Steaua 21,30. 
Real Madrid — Bayern Miinchen 
22,00; Dinamo Minsk — Malines 
18,00. Jocul care începe cel mal 
devreme : Vitkovice — Espano» 
17,00 iar cel mal tîrzlu : Sporting 
Lisabona — A tal an ta 23,00.

REZULTATE din etapa a 25-a 
a campionatului BELGIEI : 
Standard Liege — Beerschot 2—1; 
Anderlecht Bruxelles — Winter
slag 4—0; F.C. Malines — Lokeren 
2—1; Racing JET Bruxelles — 
FC Bruges 0—4; Antwerpen — 
Molenbeek 4—0; Cercle Bruges — 
Waregem 4—0; Courtrai —- F.C. 
Liăge 1—1. Clasament: F.C. Ma. 
lines — 39 p, F.C. Bruges — 37 
p; Antwerpen 37 p.

ÎN ETAPA a 25-a 
GALLA, F.C. Porto 
ta egalitate: 1—1, în _____
Covilha. Alte rezultate: Sporting 
Lisabona — Belenenses 
Elvas — Benfica Lisabona 
Portimonense — Boavista 
Chaves — Academica 1—1: 
bal — Varzim 5—0; F.C.
— Rio Ave 1—0; Maritimo — Gui
maraes 1—0. Clasament:

tn PORTU- 
a terminat 

deplasare cu
1—1:
0—0:

1—0 î
Setu- 

Braga
F.C.

37 p.Porto - 44 p; Benfica 
Belenenses — 31 p.

DUPĂ 28 de etape, în SPANIA 
continuă să conducă Real Madrid
— 46 p. urmată de Rea! Sociedad
— 39 p (un Joc mal puțin dispu. 
tat) și Atletico Madrid — 37 p. 
Rezultate complete înregistrate tn 
etapa a 28-a: Betls Sevilla — 
Celts Vigo 3—1; Murcia — Mal
lorca 0—0; Real Sociedad — 
Sabadell 1—0 ; Valladolid — At. 
letlco Madrid 0—0; Sporting Gijon
— Valencia 2—2; F.C. Barcelona
— Logrones 2—1; Rea! Madrid — 
Athletic Bilbao 5—0; Zaragoza — 
Espanol Barcelona 1—1; Las Pal
mas — Cadiz t—0.

REZULTATE în etapa a 16-a în 
R.D. GERMANA: Dynamo Berlin
— Lokomotive Leipzig 0—2 ; 
Magdeburg — Rostock 2—1: Aue

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
UNGARIA • Campio

natele Mondiale de pati
naj artistic se vor desfă
șura în perioada 
martie la Budapesta, 
anunțat participarea 
tivi si sportive din 
țări, tntrecerile vor ___
loc la patinoarul artificial 
de la Palatul sporturilor

PERU • Concursul in
ternațional de motocros 
„Raliul Inca“ se va des. 
fășura între 4—18 iunie în 
apropiere de Lima șl va 
reuni peste 208 de sportivi 
din America retină. Euro
pa, S.U.A. Japonia etc.

îi—n 
Șl-au 
spor- 
27 de
avea

R.P. CHINEZA • tn zi
lele de 19 șl 20 mai se va 
desfășura la Jinan un tur. 
neu internațional feminin 
de volei la care vor 
oarticlpa selecționatele 
Cubei, Japoniei. S.U.A șl 
tării-gazdă.

GRECIA • Federația de 
box din Grecia a informat 
despre Începerea pregăti
rilor în vederea Campio
natelor Europene ce vor 
avea loc la Atena. în a. 
nul t989. Campionatul con
tinental de box se află la 
a J8-a ediție.

— Dynamo Dresda t—3: Erfurt — 
(talie 2—3; Riesa — FC Kari 
Marx Stadt 1—2 ; Jena — 
Frankfurt pe Oder 2—1: Branden. 
burg — Union Berlin 3—2. In 
clasament: Dynamo Berlin, Loko. 
motive Leipzig si Dynamo Dres
da toate cu cite 22 p.

LA SYDNEY in preliminariile 
olimpice: Australia — Noua Ze- 

înscris Pa- 
respectiv

elandă 3—1 (1—0). Au 
tikas. Crino. Farina 
McGarry.

LA CASABLANCA, 
narille _ '
— Câte d’ Ivoire 1 
Fotbaliștii algerieni 
scorul prin Belloumi 
golul egalizator fiind marcat de 
Traor (mln.

TURNEUL 
fost ciștlgat 
cală care a _______
fi—07 formația din Shanghai.

tn preliml- 
,Cupei Africii";

d' Ivoire 1—1
au deschis 

(min. 19).

Algeria 
(1—0).

47).
de la Hong Kong a 
de selecționata Io. 
întrecut. cu 3—2

O SOLUȚIE greu de găsit
Cee. ce părea să (te doar un protect fără prea mart șanse de tz- 

blndă a devenit, iată, fapt împlinit : din toamnă, echipele italiene 
din prima divizie („serie A") vor avea dreptul să folosească .1 ju
cători străini față de 2. ciți a admis regulamentul in ultimele se
zoane Luind o asemenea decizie, adică votind pentru o „aeschide- 
re“ îndelung și vehement contestată de o parte a presei și a spe
cialiștilor (care au tratat-o ca o piedici tn calea afirmării talente
lor autohtone și. Implicit, a reprezentării Internationale). forul di
riguitor al fotbalului peninsular a făcut, de fant. jocul marilor ciu
băr' din Mltono Roma, Torino și Napoli, ispitite orietnd să așeze 
propriile interese îndeobște materiale ■ ■ ■
dre azzurra"

Numai ci noua hotărire a declanșat 
tul Asociației jucătorilor profesioniști 
Campana, a declarat : „Socotim ci apariția unui al treilea străin 
e păgubitoa- sub toate aspectele. La ii mai 19S7. am semnat cu 
Franco Carraro comisarul federației un acord care garanta ci In 
aceasta direcție nu va Interveni nici o ‘Chimmre. tn pofida preț lu
nilor. Dar din garanțiile și asigurările acelea n-au mai rămas azi 
dectt vorbe drept centru care am stabilit să adoptăm o linie dură", 
tn fata unei asemenea amenințări. însuși președintele lui .Feder- 
ealclo" Antonio Matarrese. a Intervenit cu promptitudine invitfn- 
du-l pc Campana la masa tratativelor si obținînd. Intr-o primă fa
ză. ca greva preconizată de A.J.P. să fie amtnată Cum partidele 
din etapa a iă-a de campionat au început totuși ev o jumătate de 
oră întârziere problema care se pune. cu acuitate, e dacă greva 
va h e> itatf cu totul. „Sintem In căutarea unei soluții" a spus Ma- 
larrese. dar comentatorii stnt tentat! să creadă că el nu urmărește 
decît să ciștlge timp, pentru ca toată lumea să se... familiarizeze eu 

Concomitent insă cluburile potentate Ișl văd de 
treburile lor. ..Jure", de pildă trlml‘indv-si emisarii după urucua- 
panul Francescofl (in prezent la Matra Racing Paris). vi(tor colea 
de echipă, se zice, cu danezul Laudrup ți galezu! Rush

...
*
9
9
9
9
9
9
0
9
9
9
9»
9
9
9
$
9
9
t noua decizie !
9
»
9
9
9*

înaintea celorn ale

o puiemicd reacție >a 
al cărei președinte.
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