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0 nouă performanță a campioanei României

A

Joi 17 martie 1988

in C.C.E. la fotbal

STEAUA, ÎN SEMIFINALE

SI PE PLAN>
Există unele sparturi gi mal 

cu seamă unele probe din atle
tism a căror practicare nu 
necesită amenaiări deosebite, 
materiale ajutătoare pretențioa
se. echipament special etc. Asa 
cum e cazul crosului. Este su
ficient să se întîlnească talen
tul sportivului, dorința sa de 
afirmare manifestată în pri
mul rînd prin muncă asiduă, 
cu priceperea si pasiunea an
trenor jlui. si performantele 
încep să apară. Asa cum s-a 
intim plat si la Tg. Jiu.

Ou patru ani în urmă. un 
fost practicant al atletismului 
la Craiova. Ion Bură, s-a sta
bilit pe meleagurile goriene, 
fiind angajat ' la A.S. Voința

TG. JIU ÎNCEP 
PRIN REZULTATE 
INTERNATIONAL»
Tg. Jtu. Pasionat si perseve
rent, el a găsit înțelegerea ne
cesară la organele sportive lo
cale si sprijinul din pante* 
unor profesări de educație fi
zică. cum stnt Adrian Puiunț 
Livin Micu, de la Liceul In

dustrial nr. 2. unitate de tnvfc- 
tămtnt cane constituie princî- 
pafla bază de selecție.

In prezent, secția condusă de 
tlnărul antrenor Ion Bură (aju
tat de fosta atletă Violet* 
Mânu) numără peste 30 de ti
neri st tinere, de diferite vtrs- 
te profilat! în cea mai mar*

Mihai TRANCĂ
(Continuare in pag 2-3)

• Aseară, la Glasgow: 1-2 (1-2) cu Rangers, dar echipa 
noastră s-a calificat cu scorul general de 3-2
• Lăcătuș, autorul golului formației bucureștene

După Balcaniada de la Predeal

BILANJ BUM, STIMULATOR PENTRU
GLASGOW, 16 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Echipa noastră campioană a 
realizat în această seară o 
nouă performanță de răsunet 
internațional. Confirmînd va
loarea ei binecunoscută, Steaua 
s-a calificat în semifinalele ac
tualei ediții a C.C.E. Deși 
scorul din partida retur a fost 
de 2—1 pentru gazde, jucă
torii steliști au meritul de a fi 
reușit să-și valorifice avantajul 
obținut la București (2—0), ca 
urmare a unei mobilizări și 
dăruiri exemplare, a unei pre
gătiri tehnico-tactice adecvate 
și a unei valori generale supe
rioare redutabilei ei partenere, 
Glasgow Rangers.

Pe un stadion ’arhiplin 
(70 000 de spectatori), în fața 
unor suporteri dezlănțuiți, pe 
un teren greu, după ploaia că
zută în zilele precedente, 
Steaua a avut un start fulmi
nant și eficace, dcschizînd sco
rul în minutul 4, cînd, după 
o pasă inspirată a Iui T. Stoi
ca, LĂCĂTUȘ a țîșnit irezisti
bil printre fundașii centrali și 
de la 14 m a lobat cu pre
cizie balonul peste portarul 
Woods: 0—1 (din acest mo
ment Steaua conducea pe an-

La Combinatul metalurgic din Tulcea

...UN „ALIAJ SPECIAL1 ÎN (ARE
INTRĂ ȘI SPORTUL

„Vă puteți imagina viața in 
general și viața sportivă in 
special fără vilamine 7“ O în
trebare mai mult retorică, 
după care interlocutorul ne 
lămurește „dintr-un foc“ a- 
supra feroaliajelor : „Sînt — 
așa li se și spune — -vitami
nele- oțelului. Noi producem, 
în primul rînd, asemenea com
puși indispensabili vieții ori
cărui tip de oțel. Iar toate 
cele 7 mărci de feroaliaje, fie
care cu cile 3—4 variante, con
cepute și făcute aici, consti
tuie unicate in metalurgia ro
mânească. Nimeni din țară nu 
Ie mai produce, dar, fără e- 
xagerare, o țară întreagă are 
nevoie de ele, zi de zi, pentru 
oțelării". Maistrul oțelar Se
verin Iriciuc, cel cane ne-a 
răspuns, se numără între oei 
2300 de oameni ai muncii de 
la Combinatul metalurgic din 
Tuloea, fiind venit aid ’ cu 
multe luni înaintea primei 
șarje create, în 1976, „la por
țile Deltei", ca premieră me
talurgică de importanță na
țională.

De atund încoace - cum ne 
convinge secretarul Comitetu
lui de partid al combinatului, 
tehnicianul Dumitru Dumitru 
— în acest cadru s-a făurit, 
din elemente foarte diferite, 
topite la temperaturile ridica
te ale adevăratelor pasiuni, o 
colectivitate pusă pe fapte 
deosebite șl... extraprofesional. 
în sport. între altele. „Nici nu 
vă închipuiți cit de puternic* 
sintem !...“ — anticipează pre
ședintele asociației sportive 
(Metalurgistul), una și aceeași 
persoană cu... maistrul Seve
rin Iriciuc. Foarte „în temă" 
și in această privință, oțelarul 
de înaltă performanță (dova
dă : „Ordinul Muncii" clasa I 
cu care a fost distins) ne-a... 
etalonat un „aliaj special", nu 
atît unicat, cît .specific. „prin 
procentaje proprii" ; POLI-

Lăcătus
samblul disputei cu campioa
na Scoției cu scorul general 
de 3—0 I). Rangers resimte pu
ternic acest șoc, atacă cu în
verșunare, dar apărarea Stelei 
este la post. Mai mult, ea răs
punde și prin contraatacuri vi

guroase, cum a fost acela din 
min. 7, cînd Hagi a șutat cu 
efect pe lingă poartă. Jocul 
este echilibrat, încep să apară 
acele acțiuni tipic britanice,

SPORTIVITATEA. Cu probele 
de rigoare (individuale și co
lective), ca la orice șarjă. A- 
eociația combinatului are, in- 
tr-o simplă enumerare (în or
dine... alfabetică), secții de 
automobilism, box, ciclotu
rism, fotbal, handbal, judo, 
șah și — una mai nouă și mai 
aparte — turism nautic spor
tiv • Ultima, ca să-i dăm 
prioritate tocmai fiindcă iese 
din obișnuit, abia așteaptă 
„redeschiderea sezonului".
Din primăvară pînă în toam
nă, într-o etapizare ce se in
tensifică pînă la... săptămî- 
nal, numeroși iubitori ai „miș
cării pe apă" ies mereu pe la
cul Somova sau pe Dunăre. 
Cu o șalupă și niște bărci cu

George ROTARU

(Continuare In pag 2-3)

LOTUL „A“ DE RUGBY ÎNTÎLNEȘTE 

0 SELECȚIONATĂ A POLONIEI
Partida se desfășoară pe stadionul Steaua

Pe stadionul Steaua (ora 
15), va avea loc azi ultimul 
med al Selecționatei divi
zionare a Poloniei din cadrul 
turneului întreprins în țara 
noastră. Rugbyștii polonezi 
vor juca de astă-dată in com
pania Lotului nostru repre
zentativ, care pregătește 
primul med oficial al anului, 
din 2 aprilie, de la Milano, 
cu echipa națională a Italiei. 
Prin această prismă medul 
de azi capătă un interes a- 
parte, el urmînd să ’ arate 
stadiul actual de pregătire a 
internaționalilor noștri. Pe 
frumosul stadion al clubului 

centrările înalte în fața porții 
lui Stîngaciu, care manifestă, 
uneori, unele momente de ne
siguranță. Cele mai multe din
tre aceste „mingi-ploaie“ sînt 
realizate mai cu seamă de 
Cooper. Așa a fost și acțiunea 
care a dus la golul egalizator 
din min. 16 : la un balon tri
mis din lovitură de colț, Stîn
gaciu a ratat intercepția și 
GOUGH a înscris cu capul : 
1—1. Steaua răspunde prin ac
țiuni surprinzătoare (min. 17 — 
Lăcătuș, min. 18 — Cireașă ; 
min. 21 — Pițurcă, min. 23 — 
Hagi). într-o perioadă de joc 
echilibrat, formația gazdă va 
lua conducerea la o fază care 
nu anunța nimic periculos, în 
min 32 : la incursiunea lui 
Durrant, Belodedici comite 
fault în suprafața de pedeapsă 
și McCQIST transformă pe- 
naltyul acordat : 2—1. Pînă la 
pauză același echilibru, cu 
acțiuni la ambele porți.

La reluare. Bangers forțează 
refacerea handicapului, mer- 
gînd pînă la un angajament 
care, uneori, a depășit limi
tele regulamentare. în min. 
46 și 47 notăm două acțiuni 
periculoase soldate cu șuturi 
imprecise la poarta lui Stîn
gaciu. Replica Stelei vine ime
diat (min. 49). la acțiunea Iul 
T. Stoica fundașul Gough reu
șind să pună un „picior" sal
vator. Din min. 60 Steaua 
controlează partida, în ciuda 
marilor eforturi depuse de par
tenera sa de întrecere. Oca
ziile de gol se trec mai mult 
in contul echipei noastre. Min. 
63 — șut puternic Hagi, Woods

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe agenda actualitâfH : plenarele organizațiilor sportive

ARGEȘ TRECEREA DE LA JUNIORI LA SENIORI, 
0 CURSĂ CU OBSTACOLE CE TREBUIE DEPĂȘITĂ

Numărul — încă mare — de 
pierderi în procesul trecerii de 
la categoria juniorilor la cea 
a seniorilor constituie una din
tre principalele bariere aflate 
încă în calea performanței ar- 
geșene. E adevărat că indicato
rii activității sportive de per
formanță au fost îndepliniți în 
anul trecut, că au fost convo- 

camplon îi vom vedea evo- 
luînd pe ci ți va dintre cei mai 
buni rugbyști ai țării, consa- 
crații Munleanu, Murariu, Ca- 
ragea, Rădulescu. Dumitraș, 
Lungu, Codoi, Toian, alături 
de reprezentanții de frun
te aj tinerei generații. La 
rîndul lor, rugbyștii polonezi- 
au probat. în cele două me
ciuri de pînă acum, că știu 
să joace spectaculos. In 
perspectivă, așadar, o par
tidă interesantă.

în deschidere (ora 13), Lo
tul de tineret va intîlni o Se
lecționată a Capitalei.

UN PROGRES REAL
Cea de a XVIII-a ediție a 

Balcaniadei de schi, des
fășurată săptămina trecută 
în țara noastră, a reunit la 
start schiori fruntași, din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România.

Spre satisfacția celor pre-
zenți în jurul traseelor și pan
telor, reprezentanții țării
noastre au avut prestații
mal bune ca la edițiile prece
dente și, normal, bilanțul de
legației a fost mult mai bo
gat : 3 locuri I, patru clasări 
pe locul secund și două pozi
ții pe treapta a treia a podiu
mului de premiere. Acest 
bilanț a satisfăcut, cu atît 
mai mult cu cît la întreceri, 
în delegațiile oaspete s-au 
aflat și mulți schiori care, 
cu puțină vreme in urmă, au 
fost prezenți la întrecerile 
olimpioe de la Calgary. De
sigur, ne-am așteptat ca (Continuare in pag. a 4-a)

Claudia Postolache în cursă. Foto : Eduard ENEA

câți la loturile naționale aproa
pe 100 de performeri din județ, 
că 20 de medalii din competi
ții internaționale au fost „ope
ra" sportivilor de pe aceste 
meleaguri sau că, pe plan in
tern, numai la atletism și înot 
au fost realizate 23 de noi 
recorduri naționale. Dar marea 
majoritate a acestor reușite au 
fost obținute de către copii și 
juniori și, în consecință, foarte 
puține dintre ele- aparțin se
niorilor.

Bunăoară, colaborarea dintre 
secțiile specializate în desco
perirea, inițierea și creșterea 
tinerilor performeri și cete des
tinate să-i „împingă", mai ales 
din punct de vedere valoric, 
spre virfurile ierarhiilor, na
ționale mai întii, apoi spre ce
le internaționale, rămine defi
citară. Exemplul cel mai eloc
vent de cum ., n-ar trebui să 
se petreacă lucrurile il oferă 
cele două secții de atletism din 
Cimpulung, Muscelul si C.S.Ș. : 
clubul elevilor n-a oferit nici 
un talent in ultimii ani secției 
de seniori, cele formate ple- 
cînd spre alte localități. Și nu 
e bine, pentru că. existînd un 
cadru adecvat de promovare el 
nu este suficient exploatat. La 
fel (sau cam la fel) stau lucru
rile și în cazul tandemului pi- 
teștean de judo C.S.M.-Petro
chimistul sau al celui de hand
bal feminin Viitorul-Argetex, 
de asemenea din capitala jude-

AT SCHIULUI NOSTRU
Cetele noastre de Ia fond 
și alpine să Înregistreze per
formanțe mai bune, ceea o* 
s-a și întimplat, iar realizării* 
lor au fost completate de e- 
voluțiile satisfăcătoare al* 
fondiștilor juniori. Dar, 
fiindcă trebuie să precizăm 
că există un dar, acest bilanț 
fructuos de la întrecerile bal
canice trebuie privit cu 
realism, cu mult simț de răs
pundere. cu convingerea că 
pentru a ajunge în elita schiu
lui mai este mult de făcut. 

De câțiva ani s-a format un 
lot de tinere schioare fon- 
diste, selecționate după cri
terii modeme. științific*. 
Ele au fost supuse unui pro
gram de pregătire, în care 
responsabilii tehnici au font

Paul IOVAN

țului. Nici clubul-fanion al 
fotbalului argeșean, Argeșul, 
nu beneficiază de elementele 
crescute în secțiile de juniori 
ale teritoriului, situația trebu
ind a fi remediată in cel mai 
scurt timp.

O specialistă a performanței 
argeșene, antrenoarea de inot 
Gica Deac, are o idee care tre
buie luată în studiu de către 
factorii cu atribuții la nivelul 
județului: „Fiecare secție im
portantă de performanță ar 
trebui tutelată de către o în
treprindere cu pondere econo
mică din județ, aceasta din 
urmă acordind sprijin activ și 
efectiv in rezolvarea unor pro
bleme tehnico-organizatorice și 
de bază materială. Aceste în
treprinderi ar oTeri condiții de 
încadrare în muncă a celor 
mai valoroși sportivi, legîndu-i 
in acest fel mai strins de ju
deț, de mișcarea sportivă ar- 
gcșcană", Reputata specialistă 
privea, desigur, lucrurile prin 
prisma natației, dar. in opinia 
noastră, lucrurile sint valabile 
pentru toate sporturile de vîrf 
de aici: se va construi astfel, 
în timp, o bază trainică, alcă
tuită din noile, dar si din ve
chile generații de performeri ai 
celor mai diferite discipline.

Radu T MOFTE

(Continuare in pag 2-3)
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»» LA JUDO, ULTIMELE
POT ANULA TOIUL"
Primele opinii exprimate 

de Mircea Frățică după ce 
a trecut pe banca antrenorilor
Ne propusesem. încă de la începutul anu

lui trecut să scriem despre Mircea Frățică, 
după ce se retrăsese din activitatea com pe- 
tlțlonală și luase „al doilea start". De fie
care dată, însă, ne-am reținut. 11 cunoșteam 
prea bine. îl văzusem ooncurînd de prea 
multe ori și tocmai de aceea credeam că nu 
va renunța așa de ușor. Era tocă prea pu
ternic șl greu de depășit chiar de adversari 
valoroși. Firesc, nu împlinise nici 30 de ani. 
La finalele „Naționalelor" individuale, din 
primăvară, lipsea din foile de concurs — un 
prim semn că nu se răzgîndise. Aveau să 
urmeze, în toamnă, etapele divizionare și 
cum Nitramonia echipa sa își cam subțiase 
garnitura așteptam cu explicabilă curiozitate 
reacția lui Frățică. Formația făgărășeană de
butase cu trei înfrîngerl și numai două vic
torii. Cu Mircea în echipă altfel ar fi concu
rat Nitramonia. S-a încheiat și competiția di
vizionară. iar Frățică a continuat să râmînă 
pe banca antrenorilor. Reținerea noastră 
nu-și mal avea deci rostul.

Zilele trecute l-am tatîlnlt la federație. Ve
nise cu niște forme de legitimare a unor 
tineri de la Nitramonia. De astă dată n-am 
mai scăpat prilejul.

— l-am văzut, la „mondiale" fn.n. ta no
iembrie. la Essen) pe unii dintre adversarii 
tăi, Mircea, șl n-au .mers* rău. Nu cumva 
te-ai pripit 1

— Nici vorbă. De cînd mă știu am avut un 
fel de barometru al meu. care nu prea a 
dat greș. Mă pregăteam la antrenamente cu 
ceilalți șl la terminarea lor rămîneam mai 
mereu în sală să lucrez. Simțeam ceva neis
prăvit. Cum să vă spun, ca să mă înțelegeți 
mai bine ; se muncea mult, nimic de zis, 
dar eu n-aveam siguranță decît. cum spu
neam. după barometrul meu. Cînd n-am 
mal reușit să fac totul ca înainte, era inutil 
să Insist, Ceva nu mai era ca înainte, se 
șubrezise parcă șl oricît aș fi încercat nu se 
mal outea face mare lucru.

— Așa 
rometrul"

— E ta

o fi, dar poate se defectase „ba- 
j
treaba asta ceva mal dificil de în-

■ ■■■■■■■■■■■

ATLETII DE LA
(Urmare ain pag 1)

măsură pe alergările de semi- 
fond și fond. Și nu 6e 
poate spune că ținerii a- 
tleți de la Voința Tg. Jiu 
sînt cunoșcuți numai In zo
na Goriului. In anul trecut, la 
Campionatele Naționale, atletii 
gorieni au ocupat locuri frun
tașe la toate categoriile de 
vîrstă în alergările de semi- 
fond și fond. Și, spre mîndria 
iubitorilor Sbortulul cîln județ. 
Viorica Ghican a devenit dublă 
campioană mondială universi
tară la cros (individual și pe 
echipe), titluri obținute la în- 
ceoutul acestui an la întrece
rile dgsfăsurate la Bologna.

Dintre elevii săi. tehnicianul 
l-a amintit pe Tom» Jcrdea, 
deținătorul recordului national 
la 800 m (sală) al juniorilor II 
— din luna octombrie legitimat 
la Dinamo București. Victoria 
Oprea (multiplă recordmană la 
marș), legitimată de cîteva 
luni, la clubul Stea ia Florina 
Pană, recordmană națională la 
2000 m lunioare II. Elena Ilie. 
clasată pe locul secund la 
Campionatele Naționale de ti
neret în proba de 1500 m, iar 
dintre cei mai tineri, ne Ion 
Avramescu (16 ani) clasat De 
locul 3 atît la Crosul Tinene-

10 SECUNDE

START
țeles la prima vedere. Ați fost la ultima 
etapă de divizie, la Dinamo. In meciul de
cisiv. un tînăr de la Nitramonia — nu-i mai 
amintesc numele — conducea la puncte șl ta 
ultimele 10 secunde a pierdut tot avantajul. 
Băieții l-au privit cu necaz, dar cui îi mal 
păsa de asta cînd din cauza lui pierduse 
toată echipa. Era vorba de un punct care 
ne-ar fi săltat cîteva locuri bune în clasa
ment. Numai 10 secunde, atît ar fi trebuit 
să reziste. El Insă 
cum să mal poată, 
șese eu să mă fac 
din final trebuie să 
antrenament, ca să 
„motoarele". Ei cred că-i 
transpirați din cap pînă-n

nu mai putea, nu avea 
în privința asta nu reu- 
înțeles. Pentru sec-undele 
lucrezi în plus la fiecare 
fii sigur că nu se opresc 

suficient să fie 
____ ____ r_ ______ c_______  picioare și se 
duc liniștiți la vestiare. Ce să le mai spun ? 
Programu-i, program.

— Dar ei nu știu cum ai cucerit titlul de 
campion european ? Apropo : cîte secunde 
mai erau cînd ai reușit să punctezi victorios 
în meciul din finală cu sovieticul Șota 
Habareli ?

— 10 1 Dacă n-aș mal fi avut rezerve...
— ...nu-ți mai apărea fotografia pe prima 

pagină. Acum mi-am amintit și de povestea 
primului tău antrenor, Sorin Arjoca.

— Ce poveste ?
— Ascult-o, așa cum mi-a spus-o el cu 

ani în urmă. „Cînd s-a urcat în tramvai 
privea curios pe fereastră Șoseaua Panteli- 
mon, care se transforma într-o impresio
nantă magistrală. M-am apropiat de Mircea 
incepînd să-1 descos. Apoi l-am întrebat 
dacă vrea să facă sport, dar nu fotbal, box 
sau altceva, ci judo. Frățică — pe atunci 
avea 13 ani — a făcut ochii mari, neprea- 
știind despre ce era vorba. L-am invitat la 
sală, la Energia. A stat pînă seara tîrziu, 
nerăbdător să afle cit mai multe din tainele 
acestui sport. Așa a început. Au urmat, fi
rește, antrenamente și iar antrenamente. 
Mircea se străduia să facă tot ce-i ceream 
și după ce termina mai răminea în sală. 
Singur. Ridica haltere — pe care le ridicase 
de multe ori pînă atunci —, se urca pe

■ ■■■■■■■

TG. JIU
si la ..naționalele" detului. cît — _ . .

juniori în proba de 5000 m.
Despre pregătirile efectuate 

pentru aceste performante I. 
Bură ne-a spus că antrena
mentele au loc si pe stadion, 
dar el preferă alergările pe 
terenul denivelat din Dealul 
Tîrgului antrenamentele de 
acest gen fiind mult mal efi
ciente pentru cros, semifond și 
fond. Referitor la succesul rea
lizat de Viorica Ghican. inter
locutorul nostru a apreciat că 
eleva sa dispune de o deosebită 
ușurință în alergare, este foar
te conștiincioasă In pregătire 
Si duce o ■ exemplară viată 
sportivă el fiind convins că 
Viorica Ghican mai are încă 
suficiente resurse de progres, 
tinînd seama si de faptul că 
este in vîrstă de numai 23 de 
ani. într-o probă în care per
formantele maxime ae reali
zează, de obicei, ta jurul vira
tei de 25—30 de ani. Cu mult 
optimism ne-a descris-o si De 
junioara Florina Pană, despre 
care ne-a mărturisit că este o 
sportivă de mare perspectivă. 
Judecind Drin prisma modestiei 
cu care antrenorul gorjan ne-a 
prezentat succesele sale, avem 
destule motive să credem in 
afirmațiile lui si să așteptăm 
noi realizări ale atletilor de la 
Tg. Jiu.

NOU, NOU, NOU!
Federația Automobil Club Român prin clubul București, In 

colaborare cu I.T.H.R. București, organizează pentru automo- 
biliștl, membrii A.C.R., excursii externe combinate, tatr-o țară
socialistă (U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă), 
ta stațiuni balneoclimaterice din țară.

3. RSC:

Excursiile se organizează ta lunile :
— mai, iunie, septembrie octombrie și noiembrie. 
Iată programul excursiilor :

1. urss:

2. RPB:

ODESSA — 3 zile + LACUL SARAT — « ztte
CHIȘINAU — 3 zile + LACUL SARAT — 6 zi le
CERNĂUȚI — 3 zile + BALTAȚEȘTT — C zileSOFIA — 3 zile + HERCULANE — 6 zile
STARA ZAGORA: 3 zile + BUȘTENI — 6 zile
GABROVO — 2 zile + BUȘTENI — « zile
VARNA — 2 zile + NEPTUN — 6 zile
TIRNOVO — 2 zile + BUȘTENI — 6 zile
PLEVNA — 2 zile + BUȘTENI — 6 zile
KOSICE — 3 zile + FELIX — e zile
PRESOV — 3 zile + FELIX — 6 zHe

șl informații la Agenția de turism din Șoșeauaînscrieri
Colentina nr.' L telefon’ 35.02.15.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 16 MARTIE 1988 
EXTRAGEREA

43 36 2
EXTRAGEREA

32 12 14 41 4
FOND TOTAL

GURI : 748.265 LEI, din 
14.811 lei, report la categoria 1 
și 8.907 lei, report la catego
ria 2.
• Anunțăm pe partlclpaințli la 

concursul PRONOSPORT de 
miercuri. 14 martie, că din cauza 
disputării tu ore Urzii a unor

I : 23 10

a Il-a :
21
21

DE CIȘTI-
care

Din nou emoții pentru Mircea Frfițlcâ ; pe 
tatami evoluează unul dintre elevii săi. 

Foto : Jaqueline Zwonevschl

frînghle, făcea sprinturi... N-am dat impor
tanță, lăsindu-1 in voia lui. După un timp 
mă și obișnuisem cu asta și-1 dădeam cheia 
să Încuie sala". Ei ce zici 1

— Așa a fost, altfel n-aș fi reușit să devin 
campion continental ta ’82, să iau „bronzul" 
la „europenele" din 19, la „mondialele" din 
’83 șl la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, 
prima medalie cucerită de un judoka român.

— Al trecut peste cele 7 titluri de campion 
balcanic și peste cele t de campion repu
blican. Le-am reamintit in speranța că elevii 
tăi de la Nitramonia șl de la lotul de ju
niori vor ști să-ți prețulască mal mult ex
periența. Succes, Mircea Frățică, in cel de 
al doilea start I

Costin CHIRIAC

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

Nu trebuie uitat nicidecum fap
tul că neadecvat rezolvată, 
problema alegerii nnei meserii, 
a ocupării unui loc de muncă 
se poate transforma intr-un 
factor destabilizator In perioa
da trecerii de Ia juniorat Ia 
categoria de vîrstă superioară.

Menținerea în județ a perfor
merilor care cresc în vîrstă 
poate fi realizată și prin orga
nizarea unui calendar eompe- 
tițional propriu bine gîndit, co- 
respunzind bazei materiale 
existente, sistemului de spor
turi prioritare din județ, tradi
ției, profilului și valorii spe
cialiștilor existențL Un cadru 
stimulator, potrivit practicării 
performanței nu numai la ni
velul juniorilor (unde lucrurile 
stau, In general, bine) — iată

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
ȘTIINȚA
3-1 LA

BACĂU
VOLEI
în devans, 
divizionarele

C.S.M

Desfășurată 
partida dintre 
A de volei feminin 
Libertatea Sibiu și Știința 
Bacău s-a încheiat cu victo
ria sibiencelor la scorul de 
3—1 (—10, 4, 0, 9). După un 
set pierdut lamentabil (deși 
au condus cu 9—3 !), gazde
le — Mirela Nistor, Carmen 
Nicolae (Georgeta Rus), Oti- 
lia Szentkovics, Anca Mo- 
eanu, Anca Nistor (Renale 
Markus). Liliana Șerban -
și-au revenit și, practici nd
un volei mai aproape de po
sibilitățile lor, 
superioare în
De la oaspete 
doar Marcela

au fost net 
celelalte trei, 
s-au remarcai 

Olteanu și 
Loredana Poloooșeri. A ar
bitrat brigada : V. Valentin 
— Gh. Vișan (Ilie IONESCU, 
coneso.)

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
partide, rezultatele concursului 
respectiv vor fi publicate ta în
tregime în rubrica noastră de 
mîine vineri, 18 martie I
• ASTAZI DAR NUMAI AS

TĂZI l mai este tacă timp pen
tru a vă încerca șansele, jucînd 
numerele favorite, la TRAGEREA 
OBIȘNUITA LOTO de mîine. vi
neri, 18 martie !
• Așa cum am mal anunțat, 

este în Plină desfășurare vînza- 
rea bjjetelor la TRAGEREA MUL
TIPLA PRONOEXPRES ce va a- 
vea loc duminică, 20 martie 1938! 
Vă reamintim că aceasta va fi 
o ocazie deosebit de favorabilă, 
prin faptul că se vor extrage nu 
mal puțin de 4» de numere, <He

45, în cadrul a 8 extrageri, cu
prinse în două faze. Se pot cîști- 
ga autoturisme, excursii în R.D. 
Germană, precum și o largă suită 
de sume de bani, de valori fixe 
șl variabile. De precizat că bile
tele de 25 de lei participă la toa
te extragerile și, în consecință, 
au acces la toate cele 14 cate
gorii de cîștiguri. De fapt, după 
cum sugerează și denumirea tra
gerii, participant» vor avea o- 
cazia ca, procurîndu-șl bilete 
cu numerele favorite, să-și asi
gure participarea la mai multe 
trageri PRONOEXPRES 1 De re
ținut, însă, că ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE este SIMȘATA, ÎS 
martie 1988 I

un deziderat pe cale de a se 
realiza și ta județul Argeș, da
că e să studiem amănunțit, 
noul calendar competițional 
aprobat de recenta Plenară a 
C.J.E.F.S.

In fine, dar nu ta ultimul 
rînd, Încă o problemă perfec
tibilă, evidențiată de pre
ședintele asociației sportive 
Petrochimistul, Nicolae Hrista- 
che: „Am reușit să facem pro
grese mari eu echipa de rugby, 
acum pe locul I In Divizia B, 
cu șanse de promovare, înlo
cuind pe jucătorii plafonați, 
imbătriniți ca joe, ea mentali
tate, unii chiar ca vîrstă, eu 
alții tineri, dornici de afirma
re". S-ar simți nevoia ca exem
plul Petrochimistului aă fie 
urmat și de alte echipe sau de 
secții (la unele sporturi Indi
viduale), la mai multe disci
pline, cu aceleași efecte bene
fice ta planul performanței. 
Ciștigul ar consta *i ta oferi
rea posibilităților de afirmare 
unor tineri performeri care în
cheie junioratul ,i sporirea ni
velului calitativ al rezultatelor.

Sigur, problema eradicării 
sau micșorării rateurilor ta 
procesul schimbului de genera
ții este mult mai complexă. In- 
cercînd să schițăm „din exte
rior" unele jaloane privind re
zolvările ei, n-am făcut altceva 
decît să oferim un Început de 
drum celor care știu cel mai bi
ne cum stau lucrurile și mai 
ales cum pot fi ele soluționa
te. Celor de la fața locului.

• ••

Si ta
nos- 

unele 
unde

Finalele Campionatelo

UN TEST ÎNAINTEA
La sfîrșitui săptămînii 

trecute Sala Sporturilor din 
Brașov a găzduit turneul final 
al Campionatelor 
individuale de 
romane pentru 
petiție care a 1 
toți oomponenții 
tional. Programată 
mai devreme 
ani. întrecerea 
un moment 
planul genera] 
a luptătorilor 
în vederea 
Campionatele 
13 mai) și. în 
test de verificare a potenția
lului lor de luptă, acum, cu 
două luni înaintea com
petiției continentale.

Trebuie să spunem de la 
început că pentru majorita
tea selecționabililor turneul 
de la Brașov a fost foarte 
solicitant, cei care s-au cali
ficat în fazele superioare ale 
competiției fiind obligați 
să 6UBțină cîte 6—7 meciuri 
în mai puțin de două zile. 
Au 
ta te 
de 
sul 
diurnului 
foarte 
rii în 
du-se 
cunde 
situație s-a întîlnlt 
goria 74 kg. unde 
jarea premiaților s-a 
în urma unor meciuri 
disputate și echilibrate. Iu
lian Mavlca, Mircea Huțuieac, 
Anton Arghira, Ștefan Rusu și 
Cătălin Trofin luptînd cu 
multă ambiție pentru ti
tlul de campion. Parteneri 
dificili a trebuit să depășeas
că și Constantin Uță, pentru 
a se putea clasa pe primul 
loc la categoria 62 kg. Din
tre aceștia, cu cea mai mare 
ardoare și-au apărat șansele 
colegii săi de sală. Constan
tin Coșovan și Gheorghe Savu 
(ambii Dinamo) și Nicolae 
Marinei (Dacia Pitești). Si
tuații asemănătoare, ta care 
învingătorii — component! 
ai lotului național — au fost 
obligați să depună mari efor
turi pentru a-și apropria tri
courile de campioni ai țării 
s-au putut constata și la Ca
tegoriile 52 kg, 57 kg șl 68 
kg. In aceste condiții, pen
tru campionii Mihal Cis- 
maș (52 kg.), Nicolae Zamfir 
(57 kg.). Petre Cărare (68 kg.), 
competiția de la Brașov 
n-a oonstituit o simplă for
malitate, ci un concurs ta 
cane au fost obligați să depu
nă eforturi considerabile. 
Pentru că l-au încheiat eu 
bine, este meritul lor și al an-

(Gb. Șu-
C. re
asigurat

Nafionale 
lupte greco- 
seniori, com- 
adus la start 

i lotului na
ni uit 

decît In alți 
a oonstituit 

Important In 
de pregătire 

noștri fruntași 
participării la 
Europene (11— 
același timp, un

existat categorii de greu- 
cu mai mulți ooncurenți 
valori apropiate, acce- 

spre prima treaptă a po- 
de premiere fiind 

anevoios, învingăto- 
multe partide stabilin- 
numai în ultimele se

rie luptă. O asemenea 
la cate- 
deiparta- 

făcut 
foarte

toenorilor lotului 
teu, V. Gherasîm, 
trcscu), care le-au 
o bună pregătire.

Așa cum aminteam 
cronica din numărul 
tru de luni, au fost șl 
categorii de greutate

ALIAJ SPECIAL"rr
(Urmare din pag. 1)

motor recondiționate *1 ,je- 
fasonate" (proprietatea aso
ciației), cu alte bărci (ale 
„nauticilor înșiși"), ei pleacă In 
grup, cu familiile, poposind la 
cabana-anexă a combinatului, 
de la Ilgani, ori în locuri unde 
pot tace „și alte sporturi", a- 
dicâ „mai un volei", „cîte un 
mic fotbal", concursuri de pes
cuit (cu... haremuri sportive) 
și, mai ales, multă mișcare in 
aer liber. Animați fie de mai
strul Vasile Bălan, de lăcătu
șul Gheorghe Iordache sau de 
bobinatorul Marcel Drăgan, 
fie de inginerii Andrei Gheor- 
ghe și Eugen Andrieș._ Ulti
mul este și președintele sec
ției de automobilism (divizio
nară B la raliuri), unul dintre 
pionierii acestui sport în ju
deț. Alături de maistrul Spi
ridon Gavrilă, face parte și 
din echipajul care a îndepli
nit un total de puncte pentru 
„A". Intr-o vitrină, de lingă 
aceea cu mostre de feroaliaje 
produse în combinat, se pot 
vedea și cîteva trofee „aduse 
mai ales de automobiliste" j 
economista Ileana Canamela 
(fostă baschetbaliste de por

din

CARE

operatoarea 
din secția

Tot Ja

formanță) și tehniciană Mar
cela Buzachievici. Secția or
ganizează și întreceri proprii, 
cum ar fi concursurile de ta- 
demînare și un așa-numit 
„Raliu al economiei" (pe ba
za... unui 4 litru de combusti
bil !) • Sportul feminin are, 
aid. și o campioană națională 
la parașutism : 
Vasilica Cristea,
Produse magnetice.
„Magnezieni", loc de muncă 
în care ponderea e... feminină, 
lucrează și tînărul meoanic 
Emil Căciulă („manager, or
ganizator de competiții, H pla
ce și să scrie despre sport..."). 
Din inițiativa lui a luat ființă 
echipa (și secția) de handbal 
a fetelor, care, în ianuarie, a 
cîștigat primul (său) concurs 
la nivel municipal • Vin apoi 
(adică... se duc ori de cite ori 
pot) cidoturiștii, fiecare cu 
vehiculul lui, toți însă pe a- 
celeași drumuri, cum a fost, 
anul trecut, și „Turul litora
lului Mării Negre" (pînă la 
Varna). Intre liderii „de ca
ravană" — secretarul Comite
tului U.T.C, din combinat, e- 
lectricianul Feodor Pan, ci
clist oonvins. care numai că 
nu exclamă că startul primu
lui tur al acestui an e iminent

• B< 
va a 
tică

■ ■ 
legitii 
urcați 
la fi 
ția a 
di ții),

chipa

care 
de p 
e... o 
țean", 
are... 
trebu 
și de 
ne, d 
prefei 
sau ; 
con vii 
tului 
rește. 
cel m 
cu cu 
Iriciu 
tie S[ 
unei 
nu ști 
mult : 
sport, 
roalia 
pă o 
Si..."



fale de lupte greco-romane

ENELOR", TRECUT CU BINE I
Subiecte de actualitate

Iu fost •oiid- 
de adversarii 
n Herțea (82 

(90 kg.), Va- 
I kg.) și Ion 
g.) au câștigat 
purință toate 
|ă cazul ca- 

kg și 130 
eon- 

le 
Sorin

Ion 
dar

nu au 
lare să 
Lbleme. 
datei și 
bîndu-se
e întrecere, la 
g. există un 
i reale posibi- 
re pe plan In- 
pn Irimiciuc 
B-a dovedit un 
I pentru Va- 
ar numai anul 
Izia turneului 
L atunci când 
k prezentat cu 
pregătire și cu 

de a învin- 
de a ciștiga 

valorosul său 
La lipsit nici 
L la Brașov.

capacitatea 
unei

a
bpetate de la 
I situație tn 
I să evolueze 
•ît în pri- 

itit timp 
[se fizioe...

ti. 
cință a 
țiciale, u-

Am lăsat la final referirile 
la categoria 48 kg, 
campion 
de 17 ani. 
component 
nai de juniori 
Dolipschi, L 
Badea și, în 
Gh. Berceanu). 
a realizat 
însemnate 
țîndu-se 
ranță 
întreceri. Dintre 
de generație s-au 
dențiat și alți juniori care 
făcut față mai mult decît 
norabil Intr-o dispută 
seniorilor. ~ 
amintim 
(82 kg.), 
kg.), Ilie 
Gheorghe 
Adrian Munteanu și 
tin Dodiță (57 kg.), 
Iacob (90 kg.), Flc. 
(130 kg.) ș.a.

Nu putem încheia 
de a aprecia favorabil 
unor arbitri, a căror 
titudine și competență au con
tribuit la buna desfășurare 
a competiției : I. Ionescu 
(Reșița), Gh. Marton (Cluj- 
Napoca), M. Bolocan (Pitești), 
V. Gui (Baia Mare), V. Bîr- 
jac (Brașov) V. Coman, I. 
Gabor, S. Popcscu, O. Lazăr 
(toți din București).

al cărei 
a devenit un tinăr 

Valentin Rebegea, 
al lotului 

(antrenori 
Dragomir, 
ultimul

A east 
ultima

națio-
V. 
c. 

timp, 
junior 
vreme 
anun-

în
progrese,

ca o veritabilă epe- 
pentru viitoarele mari 

colegii săi 
mai evi- 

au 
o- 
a 
îl

lntr-o
Dintre aceștia

Bacanov 
Jinga (48 
(52 kg.),

(52 kg.),
Constan- 

Laurențiu 
Florin

pe Alexe 
Laurențiu 
Minciună 
Zabaria

Iacob

înainte 
munca 
corec-

Mihai TRANCĂ

WJL DE EDUCAȚIE FIZICĂ
lume pe pîrti- 

fașovulul. Tele- 
I mal prididesc, 
k e plin de... 
Lge atenția o 
I) de gîgîlici. a- 
h loc în care 
pulce: năsucuri 
I de cărbune, 
t firul văii, in-: 
Lslușească acest 
pti&k care este 
unui mal cade, 
neral, un altul 
ul și celălalt se 
Ită și vor par. 
petri tn alune
lor metri 
tesorul 
pia a- 
larcăm
părul 

că-
se desfășoară

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

I
I
I

Ieri, la Arad, in meci de verificare

LOTUL OLIMPIC AL ROMÂNIEI
0. F.K. BELGRAD 1-0 (1-0)

ARAD, 16 (prin telefon). Pe 
stadionul U.T.A. din localitate, 
miercuri după-amlază, Lotul 
olimpic al României a susținut 
un meci de verificare cu O.F.K. 
Belgrad, azi divizionară B, 
care speră să revină în primul 
eșalon al fotbalului Iugoslav. 
Cei peste 4 000 de spectatori 
au urmărit o partidă destul de 
echilibrată, la capătul căreia 
echipa noastră a obținut vic
toria cu scorul de 1—0 (1—0), 
un succes la limită, în pofida 
superiorității manifestate pe 
toate planurile (11—3 la șuturi, 
4—2 pe spațiul porții, 12—2 la 
cornere).

începutul de meci a fost des
tul de lent, de ambele părți 
manifestîndu-se o exagerată 
prudență. Prima acțiune mai 
periculoasă am înregistrat-o în 
min. 13, cînd Ralea și Craiu 
nu au profitat de o excelentă 
centrare a lui Eftimie. In min. 
22, din lovitură liberă de la 
20 m, P Badea a trimis pe 
lîngă colțul porții, pentru ca 
peste 4 minute Ralea să rateze, 
cu capul, o centrare de gol. 
O frumoasă fază creată de cra- 
ioveanul R. Badea s-a încheiat 
cu un șut în plasa la
terală (min. 41). In ultimul 
minut al reprizei a fost înscris*

ARBITRII ETAPEI
A 20-a A DIVIZIEI A

CÎTE MINUTE DE JOC (efectiv)
ARE O PARTIDA ?

F. C. OLT IA. Gheorghe
(ambii din 
Antohi (laș

I
țțTwț
^Mi’l e vorba, 
deosebi drept 
ani șl ani. al 

ii de la noi 
cunoscut tn a- 
i. fiindcă pne- 
a ocupat mult 
festivalul bas. 

il de la 
-ile de schi pe 
itabil propovă- 
cițiului “ ‘ '
pe 40 
CSȘ t 
tetulul_ .
o modestă ca. 
iparată, deve- 
: de cazare al 
ranți la gloria 
a. Că nici unul 
șl s_au adunat 
lungul șir da 

uns la notorie- 
este o altă po- 
însă. devenit!

noi.

fizic le 
de ani.

Bucu- 
de pă-

între timp profesori, ingineri, 
medici sau muncitori stimati 
la locul lor de muncă, au 
rămas cu o pasiune pe viață 
__ schiul. Sînt cel pe care, 
simbătă de sîmbătă. îl vom 
putea întîlnl în Gara de Nord, 
luînd cu asalt trenurile ce 
merg pe „linia 300", fiind 
convinși de adevărul că ni
mic nu poate fi mai frumos, 
mai dătător de energie, de. 
cît un final de săptămînă pe 
schiuri. In ceea ce-1 privește 
pe profesorul Ștefan Gheor
ghiu, nea Tlllcă, după cum 
îl știu generații întregi de ab
solvenți. să-l notăm o singură 

declarație : „Pen
tru mine nu exis
tă satisfacție mai 
mare decît aceea 
de a vedea că

pîrtHle sînt pline de foști 
elevi de.ai mei; cînd mă mal 
încumet să plec de Ungă 
..promoția-88" și să mal fac 
și eu cite o coborire, sînt 
salutat tot timpul de oameni 
cărora eu le-am pus schiuri, 
le In picioare, cărora le-am 
inoculat această pasiune. 
Ce-șl poate dori mai mult 
un dascăl de educație fizică?" 
Intr-adevăr...

Să încheiem, spunîndu-vă 
că cel ce ne.a semnalat pre
zenta pe pîrtie a grupului dc 
„tUici" și a profesorului kw 
a fost regizorul Dinu Cemes- 
eu. Unul din foștii elevi al 
profesorului Stelian Gheor
ghiu, unul din oel care. a. 
cum. iau cu asalt trenurile 
ce merg pe „linia 300". Un alt 
fost elev fiind... actualul se
cretar al F.R. Schi, Ștefan 
Sava...

Sorin SATMARI

PORTUL ULTIMELE

I
I
I
I
I
I
I

STEAUA : 
Gh. Vodă 

i P. Neamț) șl V 
Antohi (Iași). Se dispută du
minică, 20 martie.

A.S.A. TG. MUREȘ — PO- TIMIȘOARA, 
(Rm. Vîlcea) — 

D. Vatran

UTEHNICA 
I. Crăciunescu 
M. Axente și 
bii din Arad).

flacara
SUCEAVA : I.
D răcea (ambii 
și C. Corocan

C.S.M.
— D.
Craiova)
Șita).

F.C.M.

MORENI

BRAȘOV

(ani-

Velea 
din 

(Re-

put, acum cîți- 
„unicat" (Mi- 
numărînd în 

Ide sportivi 
i ,,ne“), unii 
>nale“ și chiar 
ilicane. Sec- 
„cupă“ (3 e- 
boxerilor din 
rgice" • E- 
age“ în căm
in de califi- 
i, „are șanse 
Doar fotbalul 

os. în „jude- 
tot al nostru și 
masă"

i (și nu 
etițiile 
5ă cum 
îfru un 
nai mulți 
icticarea 
e zi“ îi 
)te. Dar 
te să încheiem 
sluiași maistru 
te de asocia- 
■ și căpitanul 

secție : „Nici 
fortifică mai 

ajele pentru 
ul pentru fe
nd tot el du- 
•obabil că și....

• Ar 
puțin) 
inter- 

sînt și 
sport 
s-au 

spor- 
întă- 
poate

CONCURSURI
DE SANIE

Pe pîrtia de bob de la Sinaia, 
datorită condițiilor corespunză
toare ale pistei, la sfîrșitul 
săptămînii trecute s-au desfă
șurat ultimele întreceri ale să- 
nierilor.

VOINȚA" i simplu, 
Dan Comșa (Ni - 

Făgăraș), feminin : 
Pelin (ASA Bra- 

,CUPA FEDERAȚIEI" : 
Apostol 

feminin ; 
I. Apos- 
Brașov);

I

..U* 
CLUJ-NAPOCA : V. Alexan
dru (București) — Ad. Moroi»- 
nu (Ploiești) șl E. Seracin (Ti
mișoara).

SPORTUL STUDENȚESC — 
DINAMO : D. Petrescu — J 
Grama și G. Andrei (toți din 
București).

VICTORIA — S. C. BA
CĂU : V. Titorov — C. Oltea- 
nu (ambii din Drobeta Tr. Se
verin) și C. Gheorghe (Su
ceava).

PETROLUL — RAPID : Ad. 
Porumboiu (Vaslui) Cr. Teo- 
dorescu (Buzău) și A. Mițaru 
(Rm. Vîlcea).

OȚELUL GALAȚI — COR- 
VINUL : I. Igna (Timișoara) 
— M. Niculescu (București) și 
Gh. Pîrvu (Constanta).

F. C. ARGEȘ — UNIVER
SITATEA CRAIOVA : 
Necșulescu (Tîrgoviște) ■ 
Buciuman (Timișoara) 
D. P Manole (București)

s. 
D. 
sl

„CUPA 
masculin : 
tramonia 
Li via 
Șov) ; „i 
masculin : Ion
(ASA Brașov), 
Livia Pelin, dublouri : 
toI+Elviu Cepoi (ASA

Concursul Republican al clu
burilor sportive școlare s juni
ori I : Liviu Turea (C.S.Ș. Si
naia), juniori II : Toma Bobea 
(C.S.Ș. Sinaia), junioare I : 
Corina Tereeoasă (C.S.Ș. Sina
ia), junioare II : Gabriela Iacob 
(C.S.Ș. Bistrița), dublouri, ju
niori I : D. Jugănaru + C. Ist
van (C.S.Ș. Sinaia), juniori II: 
L. Turea + D. Bobea (C.S.Ș. 
Sinaia). Prin adiționarea punc
telor, locul întîi pe cluburi a 
fost ocupat de C.S.Ș. Sinaia, 
urmat de C.S.Ș. Petroșani și 
C.S.Ș. Bistrița.

Vasile FELDMAN — coresp.

I
I
I
I
I
I
I

singurul gol al partidei, la o 
pasă în adîncime a lui Eftimie 
urmată de o fentă a iui Goan
ță și de o reluare, de Ia 10 m, 
a lui RALEA.

După pauză, jocul a fost de 
mai bună calitate, mal rapid, 
timp de 20—25 de minute echi
pa noastră arătîndu-se a fi 
mai activă. Dar Craiu a ratat 
ocazia de a mări avantajul „o- 
limpicilor" în min. 53, apoi, în 
min. 56, „bomba" lui Goanță a 
fost respinsă de portarul Iu- 
sici, iar în final (min. 83), după 
ce Balaur I a făcut o frumoa
să preluare pe piept și a șutat 
din voleu, același Iusici a, scos 
spectaculos o altă minge de 
gol. In min. 90, scorul putea 
fi ...egal ; la un corner, C. So
lomon a respins de pe linia 
porții, iar Vasici a trimis, cu 
capul, de la 3 m, direct în Spe
ria tu. Replica oaspeților a fost 
pe alocuri cam dură, Petrici, 
Stankovici și Vasici primind 
cartonaș galben, ca și T. Ivan, 
care a ripostat.

Arbitrul N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea), ajutat de M. Axente 
(Arad) și D. Buciuman (Timi
șoara), a condus 
formațiile :

Lotul olimpic : 
Speriatu) — Ad. 
Solomon, D. Ștefan, Eduard — 
Eftimie (min. 46 
rea (min. 46 T.
P. Badea (min.
Ralea (min. 46 
(min. 62 M. Popescu).

O.F.K. Belgrad: Brzakovici 
— Musici, Stankovici, Vasici, 
Petrici — Makslmovici, Gruici, 
Marinkovici, Stevovici — Lon- 
cear, Crclmarevlci. (Au mai 
jucat după pauză: Iusjci, De- 
libasici, Petrovici, Ștefanovici. 
Hricvia).

foarte bine

Nițu (min. 46 
Popescu, C.

Balaur I), Mi- 
Ivan), Goanță,

64 Cadar) — 
Pena), Craiu

Constantin ALEXE

U.T.A.,

în turul campionatului, di
vizionar A, ediția 1987—1988. 
s-au constatat foarte mul
te întreruperi ale jocului

întîrzieri, uneori 
pentru reluarea 

Regulamentul
mai

precum și 
foarte mari 
acestuia.
joc, ediția 1987, cel 
cent-»editat de F.I.F.A. 
vede la 
partidei
„...a) arbitrul va trebui să 
adauge la fiecare repriză 
timpul pe care-1 va aprecia că 
a fost pierdut ca urmare a li
nei inlocuiri, transportul In 
afara terenului a jucători
lor accidentați, tragerii 
timp sau pentru orice 
motiv".

în lumina celor de mal 
înseamnă 
buie să 
tocmai, 
anunțe 
jucătorii 
de timp 
adaugă I 
joc, ele 
durata normală a jocului.

în rândurile de față iată, pe 
scurt, constatările unul spe
cialist — George N. Gherghe. 
fost arbitru, astăzi 
tor federal, care 
rit cu cronometrul 
mai multe partide de Divizia 
A, disputate în toamnă !

1. Jocul STEAUA — COR- 
VINUL

— Număr de întreruperi pe 
întregul meci i-» 106

— Timp pierdut sau risipit 
= 28 min. și 47 sec.

— Timp efectiv de joc s 61 
min. și 13 sec.

— Timp de prelungire a- 
dăugat de arbitru

2. Jocul RAPID 
LUL

— Număr de 
pe întregul meci

— Timp pierdut 
= 27 min. și 22

— Timp efectiv 
62 min. și 32 sec.

— Timp de prelungire a- 
dăugat de arbitru w 4 min.

3. Jocul VICTORIA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA

— Număr de întreruperi pe 
întregul meci «<* 128

de 
re- 

pre- 
art. VII — Durata 

următoarele r 
va 

fiecare

- Timp pierdut sau risipit 
30 min. și 18 sec.
- Timp efectiv de joc = 

sec.
de prelungire 

arbitru » 7 min.
DINAMO — F.

59

de 
alt

sus 
tre- 
fn- 
să
Iar

că arbitrul 
se conformeze 
nefiind obligat 
timpul adăugat, 
să știe că pierderile
voite sau nevoite se 
Ia timpul efectiv de 

tăcînd parte din

observa- 
a urmă- 
în mină

1 mtn.
PETRO-

întreruperi 
w 125*
sau risipit 

sec.
de joc

INTRE SPERANȚE Șl UN
Ceea oe-și propusese U.T.A. 

la începutul actualei edi
ții a campionatului („Vreau 
să promovăm și ne-am pre
gătit în acest sens !" — G.
Vaczi, vicepreședinte cu pro
bleme de fotbal 
clubului arădean) 
valahii și acum, 
returului, după 
spus 
in tea 
nică, 
Insă, că după meci. (Chimica 
Tîrnăveni 
drumul spre Tg. 
Helmut Ducadam - 
învingător din 
lei victorioase 
plecat de la U.T.A. șl reîn
tors acasă, cu familia — a 
nuanțat afirmația : „Facem 
totul să ne păstrăm in lupta 
pentru titlu, deși contra- 
oandidații, în primul rînd 
F. C. Bihor, nu se arată dis-

în cadrul 
a rămas 

la debutul 
cum ne-a 

același interlocutor îna- 
meciului de dumi- 

de la Tîrnăveni. Sigur,

puși să facă vreo concesie..." 
Așadar, U.T.A. n-a pășit 

cu dreptul în retur, deși tși 
legase — 
speranțe 
Tîrnăveni, 
faptul că 
mica, nu are o poziție liniș-

mărturisit — multe 
de meciul de la 

chiar știut fiind 
adversara sa, Chi-

Priviri spre 
eșalonul secund

U.T.A. 2—0). In
Mureș, 
manele 

poarta Ste
la Sevilla.

în clasament. Spe- 
porneau, desigur, de 
jău, îmbunătățit și

ti toane 
ranțele 
la lotul 
mult mai omogen față de e- 
dițiile trecute, de la 
binarea experienței și 
lorii unor jucători ea 
bănică. Mureșan, Tirban, 
tinerețea și dorința de 
mare a altora, ca de exem
plu portarul Sinescu, fun-

îm- 
va- 

Șer- 
cu 

afir-

ÎNCEPE SEZONUL Șl PENTRU ECHIPELE DIN EȘALONUL NR. 3
tncepe noul sezon șl pentru 

echipele din eșalonul nr. 3. Du
minică se reiau Întrecerile în 
campionatul Diviziei C. Cele 192 
de echipe intră tai returul com
petiției, ediția 1987/1988, allnlln- 
du-se Ia startul etapei a 16-a. 
Numeroșii suporteri ai echipelor 
de „C“ așteaptă de la favoritele 
lor o comportare frumoasă, In 
limitele sportivității, meciuri de 
bun pivei tehnic, raportate, evi
dent, la nivelul categoriei res
pective. In toamnă, o serie de 
formații au evoluat mulțumitor 
atît din punct de vedere tehnic 
Cit și disciplinar, tn acest plu
ton s-au numărat formațiile Uni
rea Urziceni Partizanul Bacău, 
Montana Sinaia (nou promovată) 
șl Oțelul Or. dr. Petru Groza 
care s-au calificat intr-o fază su
perioară a „Cupei României", tn 
,,16“-zecimi. și au încheiat ono
rabil evoluția lor în populara 
competiție. pierzînd la scoruri 
foarte strînse in compania divi
zionarelor A. Dar marea majo
ritate a concurentelor au jucat 
cu mult sub pretențiile unei com
petiții de performanță cum este

Divizia C. Pentru aceste formații, 
returul reprezintă prilejul unei 
comportări superioare, mal a- 
proape de cerințele fotbalului 
modern.

Chiar în prima etapă a retu
rului, aproape în toate cele U 
serii au loc jocuri atractive. Din 
program se evidențiază derbyu- 
rile : Relonul Săvineștl — A.S.A. 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc (seria I) Dunărea C.S.U. 
Galati — Metalul Mangalia (se
ria a IlI-a) șl Automatica Bucu
rești — Avicola Crevedia (seria 
„bucureșteană"). Reține atenția, 
In mod special, meciul de la Ga
lati unde fosta divizionară B. 
Dunărea, va Încerca s-o „detro
neze" din postura de lideră pe 
Metalul Mangalia, singura forma
ție care n-a 
in tur.

Suporterii 
în retur vor 
disputate. în 
să lupte cu toată ardoarea pen
tru victorie. Iar ...jumătățile de 
măsură rezultatele de egalitate 
să fie, ca șl în tur. foarte pu
ține Noul sistem de punctaj in

cunoscut înfrîngerea

echipelor speră că 
asista ta jocuri viu 
care combatantele

dasament (3 p pentru victorie și 
1 p pentru egalitate) a avut — 
Intr-o oarecare măsură — darul 
ca să dinamizeze partidele. Dar, 
cum arătam calitatea fotbalului 
a lăsat mult de dorit.

Iată, acum, echipele deținătoa
re ale primelor șl ultimelor locuri 
în clasamente : seria I — Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc (pe 
ultimul loc Electro Botoșani) ; 
seria a Il-a — Aripile Bacău 
(Moldosin Vaslui) ; seria a ni-a,
— Metalul Mangalia (Minerul 
Mahmudiai : seria a IV-a —■ Du
nărea Călărași (Metalul Buzău) ; 
seria a V-a — Automatica Bucu
rești (Tehnometal București) ; 
seria a Vl-a — Dacia Pitești 
(C.F.R. Craiova) : seria a VlI-a
— Minerul Motru (Metalurgistul 
Sadul • seria a VIII-a •— C.F.R. 
Timișoara (Unirea Valea lui Ml- 
hal) : seria a IX-a — Minerul 
Cavnic (Motor IRA Clul-Napo- 
ca> • seria a X-a — Unirea Alba 
Iulia (Mecanica Alba Iulla) ț se
ria a Xl-a — Progresul Odorheiu 
Secuiesc (Laminorul Beclean) ; 
seria a Xll-a »- Electro Sf. 
Gheorghe (Carpațl Sinaia).

nin. si 52
— Timp 

dăugat de
4. Jocul

ARGEȘ
— Număr de întreruperi 

întregul meci = 116
— Timp pierdut sau risipit 

“= 29 min. și 9 sec.
—Timp efectiv de joc •= 61 

min. și 51 sec.
— Timp de 

dăugat de arbitru
Rezultă din cele 

mai sus că timpul 
joc a fost in medie 
și 23 sec. Deci cu

a-

c.

pe

prelungire a- 
■=• 0 
menționate 
efectiv de 
dc 61 min. 
28 min. și 

37 sec. mai puțin deci! 
ta normală a jocului 
așa cum se știe, este de 
minute. — 
lungirile 
bitri 
derile reale ale timpului de 
joc.

Timpul pierdut ca 
re a întreruperilor 
dictate de arbitri s-a 
între 3 secunde (minimum) 
pînă la 120 secunde (maxi
mum). cele mai multe între
ruperi depășind 10 secunde. 
Situațiile în 
statat că s-a 
timp oînă la 
oului au 
loviturile 
„zid", 
loviturile de Ia 11 m, marca
rea 
jucători

Cauzele 
treruperi 
torează 
comise de 
re a lipsurilor dc ordin tehnic 
și fizic manifestate 
Intrucît 
nu 
timpul efectiv 
siderăm că 
răspunzători 
cătorii 
tril au 
măsurile 
tru a asigura jocurilor o 
fășurare normală. îft 
tele oelor 90 de minute efec
tive de ioc.

De asemenea, 
adăugate 71c 

n-au eompensat

dura- 
care,

90 de 
pre- 
ar- 

pier-

urma- 
jocului 
situat

care s-au 
pierdut 
reluarea 

următoarele :
fără 
colț.

fost
libere cu și 

loviturile de

con- 
muH 

jo-

golurilor, înlocuirile dr 
și accidentările, 

numeroaselor în- 
ale jocului se da- 
desigur, greșelilor 
jucători ca urma-

in joc 
regulamentul de joc 

admite derogări de la 
de j 

factorii 
respectiv 

antrenorii și 
obligația să ia 
ce se impun

DEBUT
Dumitru

Negrău și
Numai

de 
joc. oon- 
i direct 

tu- 
arbi- 
toate 
pem- 
des- 

limi-

RATAT
Popescu, vîr- 

extrema St. 
că. în meciul 
reluarea oam-

echipa arădeană 
de G. Birău și S. 
a evoluat neaștep- 

crispat, fapt . re- 
evident contrast 

maniera combinați vă,
cu care și-a dominat 

adversara. Tonul 
compartimentul de- 

deseori prins

dașul 
ful 
Nagy. 
care a marcat
pionatului. 
pregătită 
Iorgulescu, 
tat de 
levat prin 
cu 
cursivă 
Chimica 
l-a dat 
fensiv. deseori prins pe pi
cior greșit de manevrele o- 
fensive ale gazdelor, anima
te de căpitanul echipei. Ce- 
nan, extrema Oprișor și 
vîrful de atac Mărginean (ul
timii doi autorii golurilor).

U.T.A. s-a pus greu pe pi
cioare (a și primit golurile în 
primele zece 
fiecărei reprize), 
în față un retur, 
suporterii săi (și 
Uni !) așteaptă 
victorios pe linia 
care duce spre ,.A“-

minute 
dar 

așa că 
nu sînt 

un

aie 
are 
toți 
pu- 

finiș 
dreaptă

Paul SLAVESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• SE PUN IN VtNZARE BI

LETELE DE INTRARE PENTRU 
MECIUL SPORTUL STUDEN
ȚESC — DINAMO care se va dis
puta sîmbătă, 19 martie, de la ora 
15,30, pe stadionul din „Regie". 
Ele pot fi procurate, începînd de 
mîlne. la casele de la stadioa
nele Sportul Studențesc și Di
namo ca și la magazinul de vân
zare a materialelor de propagan
dă din strada Mendeleev nr. 4 
(Piața Amzei). Legitimațiile abo
nament emise de C.N.E.F.S. au 
valabilitate pentru acest meci.
• ASTAZI SE

C.N.E.F.S. au

w __ ____ _____VA DISPUTA
LA SIBIU partida internațională 
amicală dintre divizionara B din 
localitate Inter și R.A.J.A. Ca
sablanca din Maroc.
• dunarea c.s.u. galați 

— ZARIA BALTI (U.R.S.S.) 4—C 
(2—0). Au marcat : State (min. 5 
și 62) șl Balaban (min. 31 șl 64). 
(T. Siriopol — coresp.).



Campionatele Naționale <te schi fond feminin

rodica drăguș PRIMA ÎNVINGĂTOARE,
IN PROBA DE 10 KM

PREDEAL, 16 (prin telefon). 
Pîrtia: Valea Rîșnoavet; probele: 
10 km open șl 7 km junioare HI; 
timp : frumos, soare ; tempera
tura : aerului 7°C, zăpezii 4*C.

Un timp călduros, după o luna 
de ger șl iarnă adevărată, a de
terminat înmuierea puternică a 
stratului de zăpadă în această 
primă zi a Campionatelor Națio
nale de schi fond feminin. Am
bianță plăcută pentru spectatori, 
în schimb condiții nefavorabile 
pentru alergătoare, obligate real
mente să „înoate" pe un traseu 
ou o zăpadă udă. foarte grea, so- 
llclUnd mari eforturi.

Vom comenta cursa de 10 km. 
în cadrul căreia au luat startul 
toate concurentele, junioare L H 
și senioare, pentru că nl se pare 
mal semnificativ privind modul 
de desfășurare a competiției. Să 
menționăm, în primul rind, că 
in lupta pentru podiumul clasa
mentului general au fost prezen
te sportive de toate vlrstele : 
Elena Reit (27 ani), Rodica Dră
guș (24), ricana Hangan (19), Mi
haela cirstoi (17) etc. Se poate 
vorbi, deci, în momentul de față, 
de o nivelare valorică, indife
rent de vlrstă. in schiul nostru 
feminin de fond. O nivelare sem
nificativă... Ce! mal bine s-a a- 
daptat la condițiile dificile de 
întrecere bistrițeanca Rodica 
Drăguș (recentă' campioană bal
canică la 5 km) sosită în cel mai 
bun timp. într-o alergare în stil 
liber. Ea probează capacități fi
zice șl morale sporite, competiția 
fiind pentru ea un prilej de a se 
mobiliza la maximum, la nivelul 
superior de care este 
Ea a pornit mal slab........._ _
făcut diferența care o separa, la

capabilă, 
dar a re-

DUPĂ BALCANIADA
(Urmare im 010 li

citeva rinduri.
Adina Tuțu- 

Filimon, ludit 
promiteau la 

și a priml-

Eleria Belt, 
dintre toa>te 
că sportiva

un moment dat. de 
plecată cel mal tare 
concurentele. Numai 
de la Tractorul Brașov n-a re
zistat, n-a mal menținut șl pe 
ultimii kilometri ritmul inițial, 
fiind, în consecință, întrecută nu 
numai de Drăguș, ci șl de Ileana 
Hangan, în revenire apreciabilă, 
șl de Adina Tuțulan. acestea din 
urmă componente ale lotului o- 
llmpic. In fine, o prestație bună 
a avut junioara mică ăjihaela 
Cirstoi, ocupanta unul promiță
tor loc 5 în clasamentul general, 
dar prima în ierarhia specială a 
categoriei sale. La categoria ju
nioare mari, Hangan n-a avut 
probleme. dar numai după o 
luptă frumoasă. cu colega sa 
Adina Țuțulan, care a urmat-o 
In clasament.

REZULTATE TEHNICE — 10 tan 
open : 1. Rodica Drăguș (C.S.M. 
Bistrița) 35,25 — campioană na
țională, 2. Ileana Hangan (C.S.S. 
Bistrița-A.S.A. Brașov) 35,34, 3.
Adina Tuțulan (C.S.S. I.P.A. Sibiu- 
A.S.A. Brașov) 35,62, 4. Elena Reit 
(Tractorul Brașov) 36.27, 5. Miha
ela Cirstoi (C.S.S. Armata Pre
deal) 37.19, 6. Daniela Fllimon 
(C.S.S. Vatra Dornei-A.S.A. Bra
șov) 33.25 ; junioare I : 1. Ileana 
Hangan — campioană națională, 
2. Adina Tuțulan. 3. Mihaela 
Cîrstoi ; junioare II : 1.. Mihaela 
Cîrstol, 
(C.S.S. 
rina 
Sprie) 
oare ” 
(C.S Ș. Bistrița) 30,37, 
oara Tudor (Steagul Roșu 
șov) 30,39. 3. Adina Landa (C.S.S. 
Vatra Dornei) 30.50.

Radu ȚMOFT-

2. Ioana 
Bistrița) : 

Csula 
39.51 ;

III : 1

3.

i Popandron
39.50. * _

(RAMTRA 
7 km.
Maria

3. Co- 
Baia 
junl- 

Burbulea 
2. Mari- 

Bra-

DE LA PREDEAL

AZI ÎNCEP CAMPIONATELE

BALCANICE DE JUDO DECIZIE
încep astăzi

Balcanice da
care va

La Atena 
Campionatele 
judo, competiție 
reuni echipe masculine șl fe
minine de tineret și seniori. 
Țara noastră este reprezen
tată de două formații mascu
line, Dragoș Bolbose 
tegoria superușoară), 
Murcșan (semiușoară), 
fan Nagy (ușoară),

(ca-
Dan
Ște- 

Iulian

Rusa 
Anițoae
Cioc (grea) și Valentin
(open) alcătuiesc 
garnitură. In echipa de tine
ret, evoluează, printre alții, 
Florin Lascău, Nicolac Mihu și 
Ștefan Cristescu. Sportivii ro
mâni 6Înt însoțiți de antreno
rul Constantin Niculae.

(semimijlocie),
(mijlocie),

Petre 
Mihai 
Bazon 
prima

menținută

ADRIANA ANDREESCU A CÎȘTIGAT
MARATONUL

grup de alergători 
a pârtiei pat zilele 
la tradiționalul 
internațional de 
de la Tel Aviv.

frumos succes a înregis- 
Adriana Andrcescu care 

pe primul

DE
ro- 

tre- 
con- 
ma-

Un 
mâni 
cutp. 
curs 
raton

Un 
trat
a terminat cursa 
loc. Eleva antenorului Gheor- 
ghe Boghean. a fost crono
metrată cu timpul de 2.44:03.

LA TEL AVIV
Concursul masculin a re

venit alergătorului francez 
Jean-Claude Louison, înre
gistrat în 2.22:15, care a în- 

> ultima porțiune a 
pe atleții români A- 
Chiran - 2.23:10 și 
Sandu — 2.26:12. La

au participat 150

trecut pe 
traseului 1 
lexandru 
Gheorghe 
întrecere 
de alergători.

schimbați în 
Ileana Hangan. 
lan. Daniela 
Bako și altele 
vînsta copilăriei 
lor ani de juniorat că vor a- 
lunge la marea performanță. 
Pe drum, uneie au renunțat, 
altele nu au mai corespuns, și 
In lotul respectiv au apărut 
nume noi. ca Rodica Hoha, 
Csalka Fodor, Mihaela Cirstoi 
otc. 
fetele 
principal 
norabilă 
Mondiale 
J.O. de ! 
ambele 
tele au 
teptări.
cute nu au fost „amorti
zate", cum se spune. Talentul 
șl calitățile sportivelor sînt in
contestabile, puterea de muncă 
remarcabilă. Cauzele neîmpli- 
nirilor trebuie căutate la con
ducerea tehnică și rezolvarea 
acestei probleme trebuie grab
nic făcută. Cu tinerii fondiști 
t-a încercat cite ceva, dar prea 
nuțin pentru a emite preten- 
di. Dispunem acum de cîțiva 
tineri talentați ; Elemcr Tanco 
revelația sezonului). Valentin 
Cacina și Viorel Șotropa — de

are 
ce

în- 
loc

?■

g

sezonului 
ca obiectiv 

reprezentare o- 
Campionatele 
junioare 

Calgary, 
competiții.

fost departe de
Deci investițiile fă- 

au fost

La începutul 
aveau 

o 
la 
dc

la
Și 

Dar, la 
rezulta- 

aș-

FENOMENUL
S-au căutat îndelung răs

punsuri la întrebarea legi
timității supremației pe ca
re o dovedesc automobiliș- 
tii scandinavi mai cu sea
mă in cursele de raliuri. 
De mai bine de 10 ani, 
Allen, Salonen, 
nen, Vatanen, 
Berglund, finlandezi și su
edezi în special, monopoli
zează podiumurile curselor 
din Campionatul Mondial 
al genului și cîștigă cu o... 
insolentă dezarmantă ma- 

-cilo Încercări de rezistență 
de genul lui Paris-Dakar. 
Că e vorba despre „1000 de 
lacuri", de „Faraoni". de
.Acropole". de „Camei 
Trophy" din Insulele Indo
neziei. de „Raliul Alpilor". 
de „Iarna suedeză" sau de 
R.A.C.-ul britanic, sau, da
că vreți, de trasee de bă- 
mînt de piatră, de nisip 
in dune, de gheață, noroi

Kankku-
Piironen.

g ori zăpadă, nimic nu-1 îm-
g ■ piedică pe acești urmași ai 
g vikingilor să coboare în-
g vingători. la sfîrșitul curse-

g lor, din mașinile lor duse
cel mai rapid, mai sigur și 
mai precis spre finișurile 
probelor speciale cele mal 
dificile. O dată cu trecerea

la care așteptăm confirmări de 
cîțiva ani — pot scoate fondul 
nostru masculin din anonimat. 
Federația de specialitate 
datoria de a lua măsurile 
se impun.

Fetele de la alpine au 
chelat sezonul în forță. Un
întîi și două poziții secunde 
prin Claudia Postolache și Mi
haela Fcra, în compania schi- 
oarelor iugoslave, care nu mai 
au nevoie de prezentare, ne 
dau speranțe că printr-o mun
că și mal intensă, mai atentă, 
fetele de mai sus, la care se 
mal pot adăuga două-trei tine
re speranțe, pot înregistra re
zultate și mai bune.

Nimic nou sub soare pentru 
„alpini". Evoluțiile lor la Bal
caniadă ne-au arătat că sîntem 
departe de pisc. La slalomul 
uriaș, cîștigat de bulgarul S. 
Șalamanov în 2:32,98, primul 
dintre schiorii noștri a realizat 
2:45,14! In aceeași probă, la 
seniori, cîștigătorul a realizat 
2:31,43, iar primul român 2:40,24. 
Comentariile sînt de prisos.

Aceasta este realitatea și bi
lanțul bun de la Balcaniadă 
trebuie să constituie un imbold 
la o muncă și mai susținută, 
dar și o apreciere lucidă a ni
velului atins, cei chemați să 
găsească rezolvarea fiind, în 
primul rind, tehnicienii schiu
lui nostru.

• Meciurile disputate în 
ziuă a treia a Campionatului 
Mondial de hochei pe 
pentru tineret (grupa 
Sapporo, s-au încheiat 
mătoarele rezultate : 
vegia 
5—0, 1—0) ; 
ța 6-5 (2—1. 1-4, 3—0). 
fruntea clasamentului 
află Norvegia și Elveția 
dte 4 puncte, urmate 
Iugoslavia, România și Fran
ța. cîte 2 puncte. Austria șl 
Olanda cite 1 punct. Japonia 
0 puncte.

gheață 
B), la 
cu ur- 

Nor- 
România 8—0 (2—0, 

Elveția — Fr an
in 
ee 
cu 
de

• „Cupa Mondială" la 
schi a programat pe pîrtia de 
la Rossland 
feminină de 
victoria a 
elvețiene 
înregistrată 
1:42,41 
100,080 km), 
cui doi, în 1:43,30. coechipiera 
sa Brigitte 
să conducă 
general, cu 
mată de Michela Fi gi ni 
puncte.

(Canada) o probă 
coborire, in care 
revenit sportivei 

Michela Figlni, 
cu timpul 

(medie orară 
Clasată pe lo-

de 
de

SCANDINAV
anilor, „fenomenul scandi
nav" în automobilismul 
mondial a devenifo proble
mă. cu cauze deseori insu
ficient descifrate, cu con
secințe dintre cele mai im
portante la cele mai sur
prinzătoare n’veluri : spor-

so-

ast- 
ca-

. tiv, economic, financiar, 
ci al.

Au fost evidențiate, 
fel. rațiunile geografice
re ar sta la baza suocesu- 
lul repetat al piloților scan
dinavi. S-a spus, bunăoară, 
că. dat fiind faptul că 80 
la sută dintre raliuri soli
cită derapajul ca prim pro
cedeu tehnic, simțul lune
cării, dezvokat la finlan
dezi și la suedezi din cau
za condițiilor geografice spe
cifice, a devenit definitoriu. 
Frigul, zăpada și gheața 
i-au obligat să trăiască din 
greu în Istoria lor. fortifi- 
cîndu-le în același timp 
curajul șl forța de caracter. 
„Nordicii — declară un fost 
as al volanului, franoezul 
Barnard Darniche — n-au 
stări de suflet, nu trăiesc

OerUi 
in

222

continuă 
clasamentul 
puncte, ur-

219»

Anul trecut, la Campionatele 
Mondiale de atletism de la 
Roma organizatorii, la cererea 
I.A.A.F., au efectuat zeci șl 
zeci de controale antidoping. 
Marea majoritate a acestora 
au fost negative, dar între 
cele puține pozitive s-a aflat 
șl semifondista elvețiană San
dra Gasser, medaliată ou 
bronz in cursa de 1 500 m. Ea 
a fost, de altfel, singurul 
sportiv deținător al ynel me
dalii care a fost depistat „po
zitiv". Ulterior, alergătoarea 
elvețiană a ciștigat, la Bru
xelles, gala finală a Marelui 
Premii- I.A.A.F.-Mobil In pro
ba de 1 500 m. Dar prin de
cizia forului atletic interna
țional Sandra Gasser a fost 
descalificată, la „mondiale" 
șl la Marele Premiu, șl obli
gată să restituie trofeele cîș- 
tigale. Pînâ aici nimic nou în 
această poveste...

Sandra Gasser și-a angajat 
însă avocațl ren uimiți care au 
acționat in justiție I.A.A.F. (1), 
apreciind descalificarea ca pe 
un atac la libertatea persoa
nei atletei. Completul de ju
decată elvețian, chfar o curte 
federală, a studiat dosarul, a 
audiat martori, a ascultat ple
doariile etc. și a decis să in
firme decizia I.A.A.F., cerînd 
federației elvețiene să nu o 
aplice. Clar ?

Cu respectiva hotărîre în 
buzunar Sandra Gasser, a vo
cații ei șl reprezentanți al fe
derației de atletism din Elve
ția s-au prezentat înaintea u- 
nul complet al I.A.A.F. com
pus din Lauri Tarastl — Fin
landa, Robert Ellicott — Aus
tralia și Evelin Herberg — 
R.D. Germană.

După o ședință care a durat 
mai bine de șapte ore, com
pletul de judecată al I.A.A.F. 
a menținut decizia de suspen
dare a atletei Sandra Gasser, 
pini la 5 septembrie 1989. Mal 
mult chiar, s-a atras atenția 
că in coca ce privește pro
blemele care țin de compe
tența sa. înțelegînd să-și ape
re autonomia statutară, Fede
rația Internațională de Atle
tism nu va admite imixtiunea 
nici unui organism sportiv 
sa<u instanță judecătorească I

Romeo VILARA

I

SEMIFINALESTEAUA
(Urmare din pag. I)

respinge cu dificultate ;
73 — centrare Lăcătuș, „stop" 
Hagi, pasă către Belodedici, in
trat în careu, portarul lui Ran
gers blochează și-l dezechili
brează pe .libero“-ul nostru ; 
min. 76 — două cornere exe
cutate de Hagi dau mari emoții 
echipei locale ; min. 82 — con-

tensiuni și emoții ca 
latinii, de 
cursă să 
gă. Atît".

Calmul, 
nordicilor 
plicații. Pilotul 
nu va da niciodată vina pe 
mașină, pentru simplul mo
tiv că. bună sau nea, o 
dată cursa terminată, el co
boară de la volan și... tace. 
11 lasă astfel pe construc
tor ori pe șeful ecuriei să 
explice presei cum vrea și 
ce vrea, oricum în favoarea 
intereselor firmei, publici
tății șl veniturilor. Firesc 
deci ca tăcutul pilot fin
landez să fie preferat și în 
viitor guralivilor din sudul 
continentului, aceiași 
izbucnesc în invective 
adresa... defectelor 
șinii, înainte de a se 
liza pe ei înșiși și greșeli
le comise pe traseu. De a- 
ici. inflația de piloți nor
dici în formațiile principa
lelor firme, de aici șanse
le reduse ca altcineva în 
afara lor să urce pe po
diumuri. Și cum fenomenul 
tinde să se amplifice asal
tul scandinav în automo
bilismul mondial rămîne o 
problemă de urmărit.

nol, 
pildă. Ei vin la 
cîștige și... cîsti-

vestitul calm al 
are și alte im- 

scandinav

cane 
la 

ma- 
ana-

- Rd Tim. -
g *

traatac Lăcătuș, pasă lui Hagi, 
dar acesta șl-a trimis prea 
înainte balonul și Woods, care 
se vedea învins, a înlăturat 
golul ; min. ,83 — Hagi pă
trunde în careu, portarul îl a- 
croșează, fără ca arbitrul să 
acorde penaltyul care 
impunea.

Așadar. cele două ,-.oluri 
marcate în prima manșă. la 
București, și acela înscris aici. 
Pe terenul lui Rangers (scor 
general, după ambele manșe : 

3—2 pentru echipa noastră),, 
i-au permis Stelei să-și r.ttncă 
obiectivul propus — • intrarea 
în semifinalele C.C.E. Echipa 
și-a pus in valoare măiestria 
jocului său combinativ șl spec
tacular. cu acțiuni de atac că-

se

rora, în anul cîștigării trofeu
lui continental, nu i-au putut 
rezista alte echipe cu mare fir
mă cum au fost Anderlecht șl 
F. C. Barcelona.
Bravo, băieți, felicitări și mult 

succes pentru reeditarea acelei 
frumoase primăveri din anul 
1986.

In ziarul de miine. noi amă- 
nute și ecouri de la fața lo
cului.

Arbitrul elvețian B. Galler 
a condus bine următoarele for
mații :

RANGERS : Woods — Nisbet 
(min. 73 T. Francis). GOUGH, 
Roberts. Munro — D. FERGU
SON. SOUNESS Wilkins. Coo
per — McCOIST, DURRANT,

STEAUA : Stingaciu (min. 
58 Liliac) — Cireașă. IOV AN. 
BELODEDICI. Ungureanu (min. 
84 Bălan) — T. STOICA, GH. 
POPESCU. Hagi. Rotariu — 
LĂCĂTUȘ, Pițurcă.

ADVERSARELE reprezentativei 
țării noastre în preliminariile 
CJM. din 1990 îșl încep pregăti
rile. După cum anunță agențiile 
de presă, echipa GRECIEI va in- 
tîlnj la 6 aprilie, la Atena, în 
joc amical, naționala Austriei (ora 
19). La 27 aprilie, la Viena. Aus
tria va susține tot un amical cu 
DANEMARCA (ora 20,30).

FINALA Cupei ligii engleze (a

nu se confunda cu 
este programată la 
stadionul Wembley 
Arsenal (care a eliminat în se
mifinale pe campioana ultimei 
ediții a campionatului, F.C. E- 
verton, cu 1—0 șl 3—1), va sus
ține partida decisivă cu Luton 
(care în penultima fază a scos din 
cursă pe Oxford, 2—0

Cupa Angliei) 
24 aprilie, pe 
di,n Londra :

și 3—1),

de finală 
calificat

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară s-au desfășurat meciurile retur ale sferturilor 

’! s-auîn cupele europene. Echipele scrise cu majuscule
pentru scmitinale. Iată rezultatele (între paranteze figurează sco
rurile din prima manșă)

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
REAL MADRID — Bayern Miinchen (2—3) 2—0
P.S.V. EINDHOVEN —Bordeaux (1—1) 0—0
Glasgow Rangers — STEAUA (0-2) 2—1
Anderlecht — BENFICA

CUPA CUPELOR
(0-2) 1—0

OLYMPIQUE MARSEILLE — P.S. Rovaniemi (1-0) 3—0
Dinamo Minsk — malines C>-1) 1—1
Sporting Lisabona — ATALANTA (0—2) 1—1
AJAX AMSTERDAM — Young Boys Berna

CUPA U.E.F.A.
(1-0) 1—0

F.C. Barcelona — BAYER LEVERKUSEN (0-0) 0—1
WERDER BREMEN — Verona (1—0) 1—1
F. C. BRUGES — Panathinaikos (2-2) 1—0
Vitkovico — ESPANOL BARCELONA (0—2) 0—0
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