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Un spectaculos meci de rugby

SELECȚIONATA ROMANA
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Calificarea echipei Steaua in semifinalele C.C.E. la fotbal

UN SUCCES CARE CONFIRMA VALOAREA 
SI COMPETITIVITATEA CAMPIOANEI NOASTRE 
»

După victoria la numai dauă 
goluri diferență obținută în 
meciul de la București, pe care
— cel puțin în prima repriză — 
l-a dominat copios fără înaăa 
reuși să fructifice mai multe 
dintre ocaziile clare ce si le-a 
creat, era de prevăzut că Steaua 
nu va avea o misiune ușoară 
în partida retur cu Glasgow 
Rangers. Dar dificultatea ices- 
tei noi confruntări cu campioa
na Scoției s-a dovedit, parcă 
mai mare chiar decît ne-am fi 
așteptat. Mal întîi din motivul 
că însăși echipa noastră nu s-a 
putut prezenta la acest joc >n 
plenitudinea puterilor sale 
fiind handicapată atît de ab
sența Iui Bumbescu și tic xm- 
ficienta refacere — în ciuda 
eforturilor depuse — a titula
rilor accidentați în prima man
șă cu Rangers (Lăcătuș șl 
Hagi. îndeosebi), cît si de scă
derea de potențial a lui Uiigu- 
reanu, care încă 
10 al partidei — 
admirabil spirit
— a jucat pînă

din minutul 
dovedind un 
de sacrificiu 
la înlocuirea 

sa dinspre final cu glezna um
flată (rămînerea în teren, chiar 
și în aceste condiții fiind In 
mod justificat apreciată de an
trenori ca utilă echipei!

în principal, însă, meciul de 
la Glasgow a devenit 
Steaua mai greu decît se an
ticipa datorită replicii .__
așteptări de puternice a for
mației scoțiene. în comparația 
cu ceea ce a arătat la Bucu
rești. Rangers a fost de aceas
tă dată parcă o cu totul altă 
echipă. Nu numai pentru că. 
spre deosebire de primul meci, 
cînd s-a limitat aproape exclu
siv la apărare, acum — în in
tenția evidentă de a întoarce 
rezultatul și a obține califi
carea în semifinalele competi
ției — a pus un accent total 
pe ofensivă. ci și (sau mai 
ales) prin maniera în care a 
făcut-o. Depășind nivelul ulti
melor sale evoluții — după 
cum subliniau înșiși ziariștii 
scoțieni — echipa din Glas
gow a făcut o enormă risipă 
de energie, a atacat cu o vi
goare și o tortă rar întîlmte 
acțiunile sale 
te surprinzînd 
stelistă;

Cu atît mai 
apare și meritul 
noastre care nu numai -ă 
pregătit foarte bine, 
te aspectele, acest 
mare miză, ci a reușit

pentru
peste

rapide și varia 
uneori apărarea
mare însâ ne 

campioane^ 
a 

sub toa- 
mecj de 

cu

Campionatele Naționale de schi iond feminin

ILEANA HANGAN-CEA MAI BUNA LA SPRINT

experiența cîstigată in atitca 
grele dispute — să se adapteze 
din mers si acestei noi situa
ții, estompind și apoi, pe mă
sura scurgerii timpului, dimi- 
nuind tot mal mult periculo
zitatea si eficienta ofensivei 
adverse.

încă de la început, spre po
sibila surprindere a adversarei 
sale. Steaua nu s-a cantonat în 
defensivă, pentru a-și apăra 
avantajul de două goluri rea
lizat în partida de la București, 
ci a contraatacat viguros, pen
tru a prinde descoperită arier
garda scoțienilor. Și această 
tactică s-a dovedit deosebit de 
eficientă, la unul din primele 
lor contraatacuri stelîștii reu
șind să deschidă scorul prin 
Lăcătuș. Din păcate, ei nu au 
profitat de acest moment ex
trem de favorabil pentru a-și 
descumpăni și mai mult adver
sarii. permitîndu-și o ușoară 
relaxare, speculată prompt de 
gazde, care nu renunțaseră la 
ideea răsturnării rezultatului si 
care au reușit apoi să ia con
ducerea prin două goluri mar
cate destul de ușor în urma 
unor erori ale 
tri.

După acest 
steliștii și-au 
și-au impus 
echilibrînd jocul, 
continuat si ei să forțeze ma
jorarea scorului, chiar cu pre
țul unor repetate durități in 
careul nostru Ia duelurile pen
tru balon si al unor atacuri 
directe asupra portarului Stîn-

Prea puternici rugbyștii ro
mâni pentru (firava) selecțio
nată ....................................... ~
unde 
care 
ai rugbyului nostru au cîștigat: 
65—10 (29—6). Cum lesne se 
poate deduce, jocul a curs în... 
sens unic, superioritatea rug- 
byștilor noștri în momentele 
fixe (grămezi și margini) fiind 
categorică, la aceasta adăugîn- 
du-se și o netă depășire a 
gîndirii tactice a partenerilor 
de întrecere și un evident a- 
vantaj tehnic de partea spor
tivilor români. Poate tocmai 
de aceea ne este greu să jude
căm rezultatul șl evoluția rug- 
byștilor noștri, ieri, pe sta
dionul Steaua. Ne vom 
mărgini doar la descrierea fa
zelor de joc, mult gustate de 
un public destul de numeros 
pentru o zi de mijloc de săp- 
tămînă.

IGNAT (noua uvertură) des
prinde relativ repede echipa 
noastră, transformînd două l.p. 
(după ofsaiduri adverse pe 
linia de 22 m): 6—0. Murariu, 
ieri în vervă, ia o acțiune pe 
cont propriu, intră pe partea 
dreaptă și pasează (în momen
tul cînd e prins) spre stingă, 
balonul dueîndu-se pînă la ari
pa BOLDOR-eseu. După nu
mai 2 min. o nouă acțiune co
lectivă îi prilejuiește lui DU- 
MITRAȘ un eseu cu înaintarea 
(după un șut cu adresă al lui 
Tofan). Și scorul se rotunjeș
te la 14—0. NEAGA intercep
tează o minge greșită de Ho- 
dura și se duce nestingherit în 
eseu (IGNAT transf.): 20—0. 
în fine, un atac polonez mai 
incisiv (balonul îi sare din bra-

divizionară poloneză. De 
și scorul categoric cu 

reprezentanții de frunte

țe lui Gurămare) și BARNETA 
înscrie un eseu, pe care îl 
transformă HODURA : 20—6.
Reacție românească rapidă, 
LEONTE realizează un eseu cu 
grămada, IGNAT transformă și 
tot el mai izbutește un drop: 
29—6, scor la pauză.

în repriza secundă tînărul 
BOI.DOR (o aripă promițătoare) 
mai marchează patru eseuri 
(un adevărat recital!), DUMI- 
TRAȘ repetă isprava din pri
ma repriză și își trece în cont 
un al doilea eseu; în timp ce 
PITI (trecut după pauză de pe 
poziția de fundaș, pe aripă) 
face o cursă spectaculoasă de 
80 de metri și reușește un nou 
eseu. IGNAT (alte 4 transfor
mări), „gelos" pe coechipierii 
săi care au marcat eseuri, se 
decide și în ultimul minut al 
jocului ia o acțiune pe cont 
propriu, culcînd balonul între 
buturi! De menționat că tn a- 
ceastă parte a jocului, MOT- 
ZOC realizează a doua încer
care a oaspeților.

Brigada de arbitri I. Vasilică 
(la centru), <V. Chirondojan și 
O. Stanca a condus impecabil 
un meci ușor.

SELECȚIONATA ROMANA : 
Piti (Codoi) — Fulina, Lun- 
gu, Tofan, Boldor — Ignat, 
Neaga (Munteanu) — Murariu, 
Dumitraș, Gurămare — Cara- 
gea (Rădulescu), Ciorăscu — 
Dumitrescu, Munteanu (Paș- 
cu), Leonte. SELECȚIONATA 
POLONEZA: Osiecki — Marc- 
zak, Janus, Barneta, Wilk — 
Hodura, Piwowarski — Iagus, 
Wleciorek, Rejman — Motzoc, 
Hentszel — Kaluzny, Nowak, 
Podlasek.

Dimitrie CALLIMACHI

apărătorilor nos-
rapid duș rece, 
revenit la timp 
din nou tactica.

Scoțienii au

PREDEAL, 17 (prin 
fon). Traseu : Valea 
noavei ; proba : 5 km ; 
mărul concurentelor : 
(senioare — 7. junioare 
7, junioare II 
III — 42) ; |
rului : 1“C, a zăpezii

Deși nu chiar ca 
precedentă, 
a persistat și în ziua a doua 
a Campionatului Național 
de schi fond feminin, cu pro
ba cea mai scurtă în pro
gram. Aceleași greutăți de 
parcurs prin zăpadă udă și- 
cam aceleași protagoniste 1 
Cu diferența că. între pri
mele șase ale clasamentului 
general open în locul Ele
nei Reit a urcat încă o foarte 
tînără concurentă. junioară 
III Marioara Tudor de la 
Steagul Roșu Brașov (antre
nor de club — Vasile Nan. 
pregătită în ultimul sezon 
la Centrul Olimpic V. Dornei). 
ocupanta locului 8. Un argu
ment pentru a fi urmărită în

teie-
Riș- 
nu- 

80
I —

24, junioare 
temperatura ae- 

" ; 4°C.
în ziua 

valul de căldură

continuare. O altă 
ță față de proba de 
a fost inversarea din 
clasamentului între 
Drăguș, de astă dată 
cui secund, și junioara mare 
Ileana Hangan, acum campi
oană și la senioare. După îm
bolnăvirea din ultimele săp- 
tămînl, Hangan își revine de 
la o zi la alta, demonstrînd că 
distanțele scurte 
îndemînă, că 
bine pregătită 
în concordanță 
pe care o are. Tot în progres 
demonstrează a fi. din 
nou. Mihaela Cîrstoi (juni
oară II) sosită pe locul 3 
în clasamentul general, la 
o diferență destul de mică de 
cele două alergătoare care 
au precedat-o. Cum Fili- 
mon (locul 4. la o secundă de

diferen- 
10 km 
fruntea 
Rodi ca 
pe lo-

îi 
este 
pentru 

cu

sînt la 
totuși 

ele. 
vîrsta

Radu TIMOrTE

(Continuare în pag. a 4-a)

La începutul sâptăminil viitoare

„CUPA F. R. CICLISM"
Cea de a 31-a ediție a 

tradiționalei curse cicliste 
pe etape .Cupa F. R. Ci
clism” pentru seniori. se 
va desfășura, timp de o săp- 
tămînă, pe șosele din îm
prejurimile municipiului Con
stanța. La întreceri și-au 
anunțat participarea circa 
100 de sportivi de la toate 
secțiile din țară, precum șl 
o echipă din R. D. Germană. 
Iată programul desfășurării 
competiției :

— etapa I. luni 21 martie, 
start în bloc, ora 15, Con
stanța — Mangalia — Con
stanța (80 km.) ;

—etapa a II-a. marți 22 
martie start în bloc ora 14. 
Constanta — Tariverde — 
Constanța (100 km.) :

— etaoa a III-a miercuri 23 
martie start în bloc ora 14 
Constanta — Midia — Tari
verde — Constanta (110 km.) ;

— etapa a TV-a. joi 24 
martie, start în bloc, ora 14.

Constanța — Mangalia — 
Constanța (80 km.) ;

— etapa a V-a, vineri 25 
martie, start individual, ora 
14, Tuzla — Mangalia — Tuz
la (20 km.) ;

— etapa a Vl-a, sîmbătă 26 
martie, start în bloc, ora 14, 
Constanța — Adam chei — 
Constanța (130 km.) ;

— etapa a Vil-a. duminică 
27 martie start în bloc, ora 
9,30 circuit în Stațiunea 
Mamaia (20 de ture X 2,5 km.).

Toate plecările festive se 
vor da din fața Sălii Sportu
rilor din Constanța, iar star
turile tehnice și sosirile vor 
avea loc în afara orașului. 
Pentru etapa de contratimp 
individual plecarea și so
sirea fiecărui concurent vor 
avea loc la kilometrul 7 al 
șoselei spre Basarabi. Șe
dința tehnică va avea loc 
la sediul C.J.E.F.S. Constan
ța In ziua de 21 martie, la 
ora 11,30.

Constantin FIRÂNESCU

(Continuare în pag. 2-3) Rttfll'Vftii români atacă in corpore ; Mircea Munteanu (cu balo
nul) caută un unghi ideal de... eseu Foto : Nicolae PROFIR

„PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII MUNCII,

ATENȚIE SPORITĂ SELECȚIEI Șl PREGĂTIRII"

J&ato/ra intrsaăă m 
^FtămțHLi răspund

Interlocutor: Corneliu Voiculescu, 
secretarul F. R. Motociclism

Pentru cele trei ramuri —• dlrt- 
track, mo-tocros și viteză pe șo
sea — care definesc activitatea 
F.R. Motociclism, forul de resort 
a luat o serie de măsuri privind 
dezvoltarea și afirmarea acestor 
sporturi ale curajului și îndemî- 
nării. Amănunte în acest sens 
ne-a furnizat Corneliu Voicules
cu, secretarul federației de re
sort. • „In următoarele zile 
piloțil dfai toate secțiile vor trece 
prin filtrul normelor de control, 
mai pretențioase ca orieînd. Sîn- 
tem informați că sportivii de 
toate categoriile au muncit mai 
mult și mai bine în timpul Ier
nii, efectuînd programe de pre
gătire riguros alcătuite. Pe te
meiul conștiinciozității șl ascen
siunii lor valorice, mulți tineri a-

au fost promovați în 
A. Toma,

iergătorl 
loturile reprezentative 
A. Oaneș, N. Dragoman, H. Iași 
la dirt-track, D. Titilencu, P. 
Gagyl. Tr. Timpan C. Duță, S. 
Cirtoage la motocros, O. Vrăji- 
toru, S. Stancovici. I. Nemeș la 
viteză, ca să dau numai clteva 
exemple. In prezent, antrenorii 
de dirt-track Gh. Voiculescu. N 
Rîureanu și A. Pis au convocat 
selecționabliii pentru un prim 
test cu echipa Poloniei, progra
mat milne pc pista stadionului 
I.P.A. Sibiu. Lotul republican de 
motocros se va reuni la 28 mar
tie sub indrumarea maeștrilor e 
meriți ai sportului Gh. loniță, 
St. Chițu și a fostului alergător 
T. Bălănoiu, la Moreni, unde va 
avea loc etapa finală a „Cupei

Prietenla”, competiție in care 
sportivii au de realizat principa
lul lor obiectiv in acest an. tn 
sfirșit, un grup de vlteziști, con
dus de antrenorul Tr. Mihăilescu, 
se află tn Cuba pentru un turneu 
de clteva concursuri”. Deci toate 
bune, se pare. Se pare deoarece 
nu vrem sâ pierdem din vedere 
faptul că în 
s-au obținut 
scontate, atît 
terne cît șl 
nale. * ..Afirmînd că munca la 
loturile naționale și tn secțiile 
de performanță a marcat o coti-

sezonul trecut nu 
uneori rezultatele 

în concursurile in- 
în cele înternatio-

Traian IOANITESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Plenarele organizațiilor sportive

SUCEAVA AFIRMARE, ÎMPLINIRI, PROIECTE, SPERANȚE
Suceava a țișnit încă de a- 

cum 20 de ani pe verticala 
modernizării, o dată cu reor
ganizarea teritorial-adminis- 
trativă a României. înfăptuită 
din inițiativa secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Viața a confirmat pe deplin 
eficiența măsurilor privind 
reorganizarea teritorial-ad
ministrativă a țării. Toate 
județele au cunoscut rit
mul alert al unor adînci pre
faceri la scară națională. 
Printre ele Suceava se 
prezintă astăzi la înaltele 
cote ale modernizării și în- 
fl oririi economi co-sociale. în
tre care activitatea sportivă

constituie, adeseori, o pre
zență remarcabilă. Dispunind 
de o gamă largă de modali
tăți de acțiune în cadrul Da- 
ciadei, județului Suceava 
1 s-a înmînat din partea Con
siliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport — la 
recenta plenară a Consiliului 
județean — o Cupă pentru lo
cul I la sport de masă — eta
pa de iarnă — și locul IV în 
clasamentul general al în
trecerii pe județe.

Atît raportul, cît și dezba
terile din olenară au eviden
țiat bilanțul fructuos care 
a încheiat anul 1987 de că
tre sportivii suceveni atît

la sport de masă, cît și la 
sport de performanță.

în perioada de iarnă au fost 
organizate numeroase com
petiții pe plan local și jude
țean, majoritatea lor tra
diționale : Festivalul spor
turilor de iarnă. Feerie pe 
luciul gheții. Bucuriile zăpe
zii — de la Cîmpulung Mol
dovenesc. Cupa Oușorul — 
la Dorna Candreni Cupa 
Suhardului — Ia Ciocănești- 
Cîriibaba Floarea de colț
— la Crucea Săgeata zăpezii
— la Botuș Fundu Moldovei.

Elena DOBINCA

(Continuare în pag. 2-3)



La clubul sportiv Politehnica București

0 DISTANȚĂ PREA MARE INTRE SPORTDl. 
PENTRU TOȚI Șl ACTIVITATEA DE PERFORMANȚĂ...

ANTICAMERA PERFORMANTEI

De mai bine de un deceniu 
studenții Institutului Politehnic 
din București se impun aten
ției în sportul de masă, în 
competițiile înscrise sub gene- 
ricu] Daciadei — Cupa anilor I 
61 etapele pe facultăți ale Cam
pionatelor RepubLcane Univer
sitare, întrecerile sportive pe 
profil profesional (Mecanică, 
Electrotehnică, Chimie, T.C.M 
etc.). Campionatul Municipal 
studențesc, categoria Onoare. 
Politehniada sau tradiționalele 
concursuri de cros Punctaj 
maxim pe Cenrul Universitar 
București și la fel între in
stitutele fruntașe dm țară.

Firesc ar fi ca în planul 
activității de performanță, stu
denții de aici să continue acest 
drum ascendent, să se afirme 
în cît mai multe ramuri de 
sport. Ce-i drept. în unele se 
afirmă în șah. de pildă, echi
pa Politehnicii fiind campioa
nă republicană la seniori — 
masculin și mixt și juniori — 
fete și băieți. Notabilă este, în 
plan internațional, calificarea 
studentului Marin Mihail. în 
Turneul interzonal din Unga
ria. Sportul minții constituie, 
certamente. o secție puternică, 
avînd în componență 2 mari 
maeștri internaționali (Elisabe- 
ta Polihroniade-Rusu și Theo
dor Ghițescu) și nu mai puțin 
de 7 maeștri internaționali. în 
frunte cu Mi hai Ghindă, care 
este si antrenor coordonator. 
Există, de asemenea la șah, o 
a doua echipă, Universitatea, 
și ea cu mulți jucători de va
loare, printre care și 2 maeștri 
FIDE. Lingă șah, în prim-plan 
se situează și secția de orien
tare turistică (antrenor ing. L. 
Gălățeanu), recomandată de un 
titlu de campioană republicană 
la ștafetă bărbați (Mihnea Gre- 
cu, Horia Gălă’eanu, Vlad 
Seitan. Cristian Marcu), per
formanță repetată la Campio
natul Republican Universitar. 
Să reținem din buchetul de 
succese ale orinmariștilor și 
cele două locuri I, 4 locuri II 
și 6 locuri III înregistrate .a 
concursul internațional „Tro
feul Valea Prahovei", cu 1200 
de pârtiei panți din 9 țări.

în două alte secții, ambele 
cu profil tehnico-aplicativ. Po
litehnica București face parte 
din elita mișcării noastre spor 
tive la modelism (antrenor, 
Horațiu Donia) cu un litiu de 
campioană la rachetomodeie 
seniori și locurile III la rache- 
tomodele clasice — juniori — 
echipe și machete spațiale — 
individual, precum și același 
loc în „Cupa României" la au- 
tomodele individual. Să notăm 
la capitolul .reușite" și activi
tatea secției de oină (antrenor, 
?>rof. Vlad Dogarul, cu un loc 
II în „Cupa României", într-o 

confruntare sportivă foarte 
strinsă cu redutabilele formații 
fruntașe ale sportului nostru 
național, Dinamo București șl

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare pag 1)

Festivalul sportului mărgi • 
nean ș.a.

Intorcîndu-ne în timp, în 
perioada de vară au fost or
ganizate. tot în sportul de 
masă, competiții ca : Fes
tivalul sportului feminin 
sucevean. Crosul fetelor si 
Toamnă humoreană la Gura 
Humorului, Cupa sportului 
sătesc, cu participarea ju
dețelor Maramureș. Bistri- 
ța-Năsăud, aflată la a 
XlV-a ediție, festivaluri și 
duminici cultural-sportive, an
sambluri de gimnastică pe
stadioane — prilejuite de
deschiderea și închiderea fi
nului sportiv școlar și de
pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, de
monstrații sportive la a- 
tletism, lupte greco-romane. 
modelism etc.

Rezultate bune în 1987 au 
fost obținute și pe linia 
sporturilor tehnico-aplieative. 
S-a acționat pentru extin
derea cercurilor de mode- 
îfem, radioamatorism, pla
norism, parașutism, automo
bilism și karting. Se cuvine 

Combinatul Poligrafic Casa 
Scînteii. Să notăm, de aseme
nea, ca o promisiune pentru 
mîine, și rezultatele secției de 
tenis (antrenor. V. Novăceanu) 
— locul III în Campionatul Na
țional prin Bernadeta Martin 
(categ. 17—18 ani) și același 
loc prin Dana Buricea (11—12 
ani).

în schimb nu satisfac rezul
tatele celor care practică bas
chetul, disciplină sportivă cu o 
îndelungată tradiție la Politeh
nica, dar cu o formație femi
nină în Divizia A. care n-a a- 
juns să se exprime la nivelul 
pretențiilor acestui club și cu 
o alta, masculină, în Divizia B. 
Sigur. în explicarea neîmplini- 
rilor din acest sport pot fi a- 
duse multe justificări, princi
pala ar fi fluctuația continuă 
de sportivi și sportive. Trebuie 
să ținem cont însă că la cîrma 
celor două echipe se află doi 
dintre cei mai prestigioși teh
nicieni din baschetul nostru de 
performanță, șefii de lucrări 
Constantin Dinescu și Grigore 
Costdscu. Mai mult, că acest 
sport trece net pe locul I între 
cele mai îndrăgite de masa de 
studenți și studente. Mai e ne
cesar să amintim că în cadrul 
colectivului catedrei de educa
ție fizică a Politehnicii nu mai 
puțin de 8 (opt) cadre didacti
ce au specialitatea baschet?

Toate aceste aspecte relevate 
cu prilejul plenarei clubului au 
fost reluate recent într-un 
dialog purtat cu conf. dr. ing. 
Eugen Negruș, noul președinte 
al clubului sportiv Politehnica 
București. S-au recunoscut, fi
rește. neajunsurile care au stat 
în calea propășirii și consoli
dării unor secții, a clubului în 
totalitatea sa, au fost semnala
te direcțiile de viitor. Am înțe
les că există o preocupare pen
tru instaurarea unui climat de 
muncă mult mai propice bu
nelor rezultate, nu numai în 
activitatea sportivă de masă, ci 
și în cea de performantă, do
rința unei conlucrări mai strîn- 
se între toți factorii interesați 
din institut. Este însă necesar 
ca și federațiile de resort, une
le unități sportive (C.S.S. 1, de 
pildă. în cazul șahului). sau 
întreprinderi (Dacia Pitești. 
Oltcit Craiova I.T.B., în cazul 
automobilismului etc.) să mani
feste un plus de audiență la 
nevoile clubului, așa cum fac 
I.E.F.S. sau Centrul Univers! • 
tar București. Ar fi în folosul 
unui club cu mari disponibili
tăți umane, cu multi oameni 
dispuși să asigure o simbioză 
perfectă între învățătură și 
sport, o prezență activă a 
reprezentanților Politehnicii 
București nu numai în loturile 
naționale, ci — ca în cazul șa
hului — chiar și în cele olim
pice.

Tiberiu STAMA

să subliniem faptul că ju
dețului Suceava i-a fost 
încredințată (pentru a doua 
oară) organizarea, în a- 
ceastă toamnă, a Campio
natelor Europene de racheto- 
modelism de către federația 
de specialitate.

Activitatea sportivă de 
performanță a județului s-a 
afirmat din plin prin cele 2 
secții de nivel olimpic la lup
te greco-romane (C.S.M. Su
ceava și C.S.M. Metalul Ră
dăuți), 9 secții de nivel in
ternațional : atletism, la
C.S.M. și C.S.Ș. Suceava, ca • 
notaj — Centrul nautic Fălti
ceni, natație la C.S.Ș. Sucea • 
va. sanie C.S.Ș. Vatra Dor- 
nei. tir cu arcul la C.S.Ș. și 
Voința Rădăuți, schi fond 
la C.S.Ș. — Centrul olimpic 
Vatra Dornei, volei masculin 
Ia C.S.M. Suceava, rinei ra
muri de înaltă performantă 
(atletism. lupte greco-ro
mane. sanie, schi fond, tir 
cu arcul). 42 de secții de ni- 
veil național și 394 de nivel 
local. La jocuri sportive ju
dețul este prezent în Divizia 
A eu 5 echipe, la fotbal, vo
iri, rugby, hochei și popice.

„...încă o dată finalul ! 
N-a ieșit alinierea !“ — și 
banda cu melodia veselă și 
plină de antren a început să se 
deruleze. In sala de sport a 
Clubului Sportiv Școlar de 
atletism din cadrul Școlii 
Generale nr. 190, 6 mogildețe 
sc zbenguiau pe covor tn 
ritmul muzicii. In acest ca
dru, profesoara Mariana Be- 
cic, ajutată de Doina Bîrcă 
și corepetitoarea Rafila Bu- 
tilă (ultimele două de la Ca
sa Pionierilor și Șoimilor 
Patriei din sectorul 4) pu
neau la punct ultimele deta
lii din exercițiile cu care 
micuțele gimnaste se vor 
prezenta la Cupa Pionierul. 
Repetau intrările șl piruete
le, ronda flick și roata flu- 
turaș, astfel incit „Păpușica" 
Georgianei, „break-dance**- 
ul Teodorei și exercițiul în
tregii echipe (din care mal 
făceau parte Cristina, Alice, 
Lavinia și Adelina) să le a- 
ducă note cit mal mari, și 
în consecință clasări cît mat 
bune. Iar sala in care se 
antrenează de mai bine de 
10 ani elevii școlii are parcă 
ceva din strălucirea medalii
lor cucerite la competiții in
terne și internaționale, căci 
Sorin Matei, Liviu Giurgian, 
Nicoleta Vornicu-Căruțașu 
si Lucian Sfia au început 
primele antrenamente cu 
profesorii de aici. Deși ple
cați ia alte cluburi, acești 
„abonați" la locurile frunta
șe ale marilor concursuri 
sînt. un permanent exemplu 
pentru micii sportivi din

Sferturile de finală ale ..Cupei 
României44 au necesitat întreru
perea campionatelor Diviziei A 
care vor fi reluate duminica vi
itoare. O privire atentă a clasa
mentelor, feminin și masculin, 
poate face mai ușoară aprecie
rea șanselor echipelor angajate 
în lupta pentru cucerirea titluri
lor. ca șl celor aflate în dis
puta pentru rămînerea pe prima 
scenă handbalistică a țării.

In întrecerea feminină, cu opt 
etape înaintea finalului, se pare 
că laureata ediției a XXX-a va 
fi aleasă dintre știința Bacău (39 
de puncte), Mureșul Tg. Mureș 
(38) șl Chimistul Rm. Vilcea (38). 
Interesantă se anunță disputa 
directă dintre aceste formații, 
fiecare avînd de susținut cite o 
partidă pe teren propriu și una 
in deplasare, așa că jocul rezul
tatelor directe poate influența șl 
el configurația finală a clasamen
tului. In zona „fierbinte*4, prin
cipalele amenințate sînt (Itot trei 
formații) Oțelul Galați (10), Do
robanțul Ploiești (10) și C.S.M. 
Independența Sibiu (IH8), ocupan
ta locului 9 — Constructorul Ti
mișoara avînd 24 de puncte, fi
rește cu griji mai puține. Situa
ția la zi se prezintă astfel :

In campionatul masculin lucru
rile s-au simplificat oarecum în 
ceea ce privește lupta pentru tit
lu : după Politehnica Timișoara 
(cu cele cinci înfrîngeri pînă a- 
cum), ieșită practic din lupta 
pentru locul I, și Minaur își vede 
serios amenințate șansele, al pa
trulea rezultat de egalitate (Ha 
Pitești), alături de cele două în
frîngeri, plus faptul că ambele

1. știința 14 1.1 3 0 415-301 39
2. Mureșul 14 12 0 2 384-266 38
3. Chimistul 14 12 0 2 356-295 38
4. Rulmentul 14 10 0 4 308-262 34
5. TEROM 14 5 4 5 365-354 28
6. Confecția 14 7 0 7 316-338 28
7. Rapid 14 5 2 7 321-337 26
8. Hidrotehn. 14 5 1 8 265-276 25
9. Construct. 14 4 2 8 286-321 24

10. Oțeluil 14 1 3 10 285-352 19
11-, Dorobanțul 14 2 1 lil 256-345 19
12. CSM Sibiu 14 1 2 11 235-245 19

Sportivii suceveni s-au a- 
firmat și peste hotare, prin 
Adriana Antonesei, de la 
asociația Mucava Molid — 
Vama, care a obținut 3 me
dalii (aur, argint și bronz) 
la Campionatele Mondiale 
de junioare la popice ; loan 
Catargiu și Dorin Torodoc, 
de la C.S.T.A. Suceava. vi- 
cecampion mondial și, res
pectiv. medaliat cu bronz 
la C.M. de rachetomodele de 
la Belgrad ; Doina Homneac, 
de la C.S.Ș. Fălticeni — vioe- 
campioană europeană la 
1500 m (j) ; Ilie Matei, de la 
C.S.M. Suceava, locurile IV 
la C.M. de lupte greco-roma
ne și VI la C.E. și alții.

Alături de sportivii men
ționați. se cuvin eviden
tial și tehnicienii Doru 
Frunză de la Mucava Molid — 
Vama. Moraru Silvestru — 
C.S.T.A. Suceava. Toader 
Flămînd — C.S.Ș. Fălticeni, 
Mihai Acsinte — C.S.Ș. Su
ceava. care au muncit cu pa
siune și pricepere pentru ca 
sportul sucevean să se a- 
firme tot mai viguros ne 
plan intern și internațional.

Anul 1987 le-a adus iubito
rilor sportului din acest 
județ una din cele mai mari 

rindul cărora se vor ridica 
alți și' alți performeri. Că se 
vor numi Simona Blaga sau 
Anca Dinu (fiica antrenoa- 
rei de... fotbal Ersica Dinu), 
Cristian Soare și Gelu Sta- 
mate (locul II la săritura in 
înălțime în cadrul Campio
natului Național al juniorilor 
I, respectiv juniorilor III), 
Mario Rafail (locul II la 60 
mg în cadrul Campionatului 
Național al juniorilor II — 
învingătorul decizindu-se la 
fotografie) sau oricare din 
cel aproape 1900 de elevi ai 
școlii nu se poate spune în
că. însă, cu siguranță, per
formanțele nu vor întirzia să 
apară. Mărturie stă, pe lîn
gă pasiunea copiilor, dărui
rea și talentul profesorilor 
Doru Bădini (coordonatorul 
clubului) și Constantin Ro- 
maniuc, Mariana Ling, Ileana 
Poștaru sau Gheorghe Teșu, 
într-un cuvînt al tuturor an
trenorilor clubului, superba 
bază materială compusă din 
cite două terenuri de volei, 
baschet și handbal, un mini- 
stadion cu pistă de atletism 
de 200 m, sectoare de înăl
țime, lungime, greutate, un 
teren de baschet și unul de 
minifotbal, precum și sala 
de atletism in care repetau.», 
gimnastele.

Și poate n-ar fi rău ca, 
din cînd în cînd, reprezen
tanți ai cluburilor de marcă 
să-și arunce cite un ochi în 
curtea acestei Școli, să co
laboreze cu profesorii și an
trenorii. Talente sînt...

Monica BUCUR, coresp.

partide, dificile, cu Steaua și Di
namo București, le va susține în 
deplasare, fac ca în mod aproa
pe sigur și cel de-al XXX-lea 
titlu național să rămînă tot în 
Capitală, 
ind 
opt 
mai 
sînt

sdngura întrebare fl- 
— Steaua sau Dinamo ? Cu 
etape înainte de final, cele 
amenințate cu retrogradarea 

Relonul Săvinești (23) și 
Dacia Pitești (22), cu atît mai 
mai mult cu cît ambele formații 
voit susține partidele cu A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș în de
plasare, formația mureșean ă 
fiind și ea uina dintre amenin-
țațe. Iată cum arată clasamentul:
1. Steaua 15 13 0 2 416-336 41
2. Din. Buc. 14 10 2 2 357-310 36
3. Minaur 14 8 4 2 388-341 34
4. Politehnica 14 9 0 5 389-339 32
5. Știința Bc. 14 6 2 6 334-370 28
6. Metalul 14 5 2 7 295-326 26
7. Dinamo Bv. 14 5 1 8 333-339 25
8. „U“ Cj.-N. 14 5 1 8 329-349 25
9. Univ. Cv. 14 4 2 8 307-314 24

10. A.S.A 14 5 0 9 330-363 24
11. Rel. Săv. 15 4 0 lil 321-357 23
12. Dacia 14 3 2 9 329-384 22
• Semifinalele „Cupei Româ-

s-au calificat

niei“ se vor desfășura după ur
mătorul program : FEMININ — 
turul — 17 aprilie, returul —• 24 
aprilie : MASCULIN — turul — 
24 aprilie, returul — 1 mai. Pen
tru această etapă _ .
echipele : TEROM Iași, Mureșul 
Tg. Mureș, Știința Bacău și Chi
mistul Rm. Vîlcea (feminin), Di
namo Brașov. Dinamo București, 
Steaua și Politehnica Timișoara 
(masculin).
• In imaginea alăturată, sur

prinsă de fotoreporterul Aurel 
D. Neagu, unul dintre tinerii 
care „vin44 puternic, Cristian 
Zaharia, jucător de bază la „na
ționala44 de tineret, recent coop
tat și în lotul mare, component 
al formației Dinamo București. O 
promisiune pe care o dorim cît 
mal repede și cît mai temeinic 
confirmată.

Rubrico realizata de
Mihail VESA

satisfacții : promovarea (după 
ani și ani) a echipei de fot
bal C.S.M. Suceava în Divizia 
A. Spunem după ani și ani. 
pentru că regiunea Suceava 
a mai avut echipă de fotbal 
în Divizia A prin anii ’50, pe 
Armata Cimpulung Moldo
venesc, în care au jucat în
tre alții, Ion Alexandrescu. 
Onisie, Birtașu, Caricaș ș.a. 
La ceasul de bilanț al plena
rei, echipa de fotbal nu 
s-a prezentat, însă, într-o 
situație prea fericită. Redre
sarea ei depinde însă de ju
cători. care printr-un efort 
colectiv și o disciplină e- 
xemplară în teren (să nu 
uităm că în tur a avut multe 
cartonașe galbene) ar pu
tea să urce — salvator — în 
.,clasamentul adevărului".

Plenara a evidențiat preo
cuparea statornică a jude
țului, a specialiștilor, pen
tru îmbunătățirea perma
nentă a activității sportive 
de masă și de performanță în 
așa fel incit sportul sâ facă 
pași tot mai mari și mai si
guri pe scara mult doritelor 
împliniri, a unei progresive 
afirmări valorice pentru 
care există, subliniem, toa
te premisele, toate condițiile.

In f'umosul mane} timișorean s-au des/d 
de-a V-a ediții a „Cupei feteli

Un reușit concurs d

„CUPA FETELOR BĂ
în modernul manej al noii 

baze hipice din Timișoara 
s-au desfășurat întrecerile 
celei de a V-a ediții a „Cu
pei fetelor bănățene", la care 
au luat parte concurente de 
la K. K. Graniăar Novi Sad 
(Iugoslavia), C.S.M. Lugoj' 
A.S.A. Cluj-Napoca, Olimpia

Bucureșli| 
reș, Red 
Izvin. 1 
au urmi 
curs de 
condiții 
făcut o 
lari zare 
frumoase 
gurile ba

REZIIJ 
proba nr| 
— 25^J

la :1W1
Varga «j 
ghin 30 I 
Pop (AS 
Păcală 21 
rina Păi 
Mures) ci 
proba nr] 
concurent] 
.janovici | 
Op. 2. | 
Izvin) cJ 
cică Pop| 
cu Para] 
ba nr. 3] 
concnrenl| 
șan (Tfeq 
Banal +| 
Ilin (C.d 
+ Pamell
Dana Ne
Hi-Fi +

Oe azi, la Patinoarul „23 A

CAMPIONATELE Df PATINAJ ARTISTIC
dumi- 

de 
Au-

Astăzi, mîine și 
nică, pe dreptunghiul 
gheață artificială „23 
gust" din Capitală. patinato
rii artistici juniori din toa
tă țara se vor întrece în ca
dru] 
nale. 
te cu 
ale 
trecut 
nel 
Zsolt 
Moiseanu 
șl ale 
lenta ți. 
rit de curînd

Campionatelor
Astfel. sînt 
interes evoluțiile 

campionilor de 
— Grety Marton. 
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CANOTAJ. A Început, de acum, bătă
lia pentru cît mai multi kilometri parcurși 
pe apă. Idee în care lobul masculin s-a 
depta at la Timișoara, Bega rămînînd a- 
criași excelent loc de pregătire. înaintea 
plecării spire Timișoara, băieții au susținu- 
norme de control „pe uscat". Antrenorul 
principal Dan Toma ne spunea că este 
foarte optimist, recentele norme prile
juind depășirea tuturor recordurilor ante
rioare la testele de forță și rezistență. Să 
sperăm că această fructuoasă perioadă de 
iarnă va primi cît mai curînd confirmări 
șl pe apă, îndeosebi la concursurile Inter
naționale ce se apropie cu pași repezi. 
(S. A.).

HANDBAL. DUPĂ UN JOC foarte bun 
în prima repriză, cu Universitatea Craiova. 
Politehnica Timișoara a avut perioade 
grele în cea de a doua, cauzate de replica 
viguroasă a craioVenilor sau de propria 
pripeală. La sfîrșitul partidei, cîștigată la 
10 puncte diferență, o dată cu calificarea 
în semifinalele „Cupei României44, craini- 
cuil sălii a invitat pe iubitorii handbalului 
la o întîlnire cu echipa favorită și cu an
trenorul ei, ing. Constantin Jude. Era clar, 
avea să se discute — între altele — slaba 
reacție a tribunei în momentele grele, în 
timp ce o mînă de suporteri craioveni 
dominau cu încurajările. „Să vedeți după-a- 
miază, la fotbal, ce galerie o să aibă
Poli ne spunea un prieten timișorean.
Dar... nu a fost așa. Să fi ostenit galeria, 
vestita galerie a Politehnicii ? Galeria a- 
ceea care cînta tot timpul meciului ?.. 
(M. C.).

HOCHEI PE GHEAȚA. cunoscutul 
ARBITRU Internațional Mihai Presneanu a 
fost delegat să oficieze, la centru, la Cam
pionatul Mondial de tineret — grupa C, din 
Italia. Mihal Dinu arbitrează ia grupa B 
din Japonia, luliu Becze — la centru și 
Emil Both — la linie sînt delegați la „eu-
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Comentînd rezultatele din 
sferturile de finală ale cu
pelor europene de fotbal, co
respondenții agențiilor inter
naționale de presă menționea
ză la loc de frunte succesul 
echipei Steaua 
care s-a calificat cu 
semifinalele principalei 
petiții 
cluburi, 
celebra 
Glasgow 
mentarii 
litățile 
ral-volitive 
române, 
cartea de 
toare a 
Europeni" 
pencupei 1 
cut.

Astfel. 
Hamburg, 
China Nouă și

București, 
brio in 

com- 
inter- 

eliminat 
scoțiană 
în co-

continentale 
după ce a 

echipă 
Rangers.

sint evidențiate ca- 
tehnico-tactice și mo-

> ale formației 
care își onorează 
vizită de cîștigă- 
„Cupei Campionilor 
în 1986

Europei".
și a „Su- 
anul tre-

agențiile
Taniug,

ANSA

semnează spectaculoasa ca
lificare a campioanei Româ
niei, subliniind faptul că 
partida de la Glasgow a înce
put cu o 
de teatru 
scoțiană și numeroșii săi su
porteri — afla ți în tribunele 
stadionului „Ibrox Park" : 
in minutul 4, Marius Lăcătuș, 
excelent angajat frontal de 
către Tudorel Stoica, a sprin- 
țat sec și, cu un șut abil, lo
bat, l-a lăsat fără replică pe 
portarul Woods. Cele două 
goluri înscrise apoi de gazde 
n-au mai putut schimba soar
ta calificării, care a revenit 
pe merit fotbaliștilor români. 
Mai mult, in partea a doua a 
intîinirii retur, echipa ro
mână a avut cîteva bune ac
țiuni ofensive, trecind cu pu
țin pe lingă o egal are echi
tabilă.

veritabilă lovitură 
pentru formația

CONSTANTIN . DĂNILESCU. 
șeful secției fotbal a clubului 
Steaua : „Am crezut încă de 
la tragerea la sorti .în această 
calificare. Pregătirea di a timp 
și temeinică, după un program 
riguros respectat, ne-a înlesnit 
s-o realizăm. Păcat că ratările 
din meciul retur de la Glasgow 
ne-au împiedicat să obținem o 
nouă victorie. Tin să remarc 
faptul că in finalul celor do
uă manșe ale confruntării 
Rangers 
dintre 
a fost i 
nostru, 
partide 
este 
noastră echipă. Mă bucur, 
rește, că Steaua se află din nou 
in „cvartetul" fruntaș din Eu
ropa. ceea ce-i confirmi valoa
rea. Pentru semifinale am pre
fera ca adversară formația o- 
landeză P.S.V. Eindhoven, dar 
indiferent cu cine vom cădea 
telul nostru va fi calificarea in 
finala competiției".

ANGHEL IORDĂNESCU, an
trenorul principal al echipei ! 
„A fost un meci 
gazdele au făcut 
calificare. Echipa 
respuns pe toate 
zic, tehnic, tactic, 
cu o mențiune pentru acestea 
din urmă. Scoțienii se astep-

cv 
«războiul psihologic- 

Iordănescu si Souaess 
cîștigat de antrenorul 
Pe ansamblul ambelor 
cu campioana Scoției 

de evidențiat întreaga 
fi-

tau poate doar să ne apărăm, 
dar contraatacurile noastre t-au 
descumpănit. Felicit pe tofl 
jucătorii noștri pentru adeziu
nea lor, pentru spiritul da lup
tă manifestat, pentru modul in 
care au respectat planul tac
tic de joc. Mulțumesc federați
ei pentru înțelegerea acordată 
echipei noastre, antrenorului 
Emerich Jenei pentru sprijinul 
dat, membrilor delegației care 
a făcut deplasarea la Glasgow 
pentru susținerea si încurajă
rile oferite, tuturor celor ce au 
fost alături de noi si au crezut 
în sansa noastră. Pentru peri
oada imediat următoare ne vom 
preocupa să refacem complet 
pe jucătorii accidentați i Stfn- 
gaciu, Ungureanu. Lăcătuș, Ha- 
gi. Rotariu. Apoi ne vom în
griji să ne cunoaștem bine vii
toarea adversară. Sperăm, tot
odată, să beneficiem de ace
eași înțelegere în stabilirea si 
respectarea programului echipei 
noastre".

EMERICH JENEI : „Sint fe
ricit că am putut sd stau din 
nou pe banca de rezerve a e- 
chipei Steaua, de care sint at îi 
de legat sufletește, aiutlndu-1 
astfel pe colegul meu lordă- 
nescu și contribuind cit de pu
țin la această 
in semifinalele

T. STOICA : 
meci aspru, de 
care jucătorii echipei 
s-au dăruit total, 
împreună cu ei pentru această 
nouă si prestigioasă calificare 
în semifinalele C.C.E.".

HAGI : „Regret ratările din 
finalul partidei. Sper ca în se
mifinală să nu se mai ’ntîm- 
ple"

GH. 
pentru 
nai la 
sider de bun augur".

COJOCARU: „Am trăit acum 
emoțiile calificării noii mele 
echipe din afara terenului de 
joc. Poate că în semifinale 
voi avea ocazia să fiu alături 
de ceilalți coechipieri în te
ren".

nouă calificare 
C.C.E.".

„A fost un 
mare luptă, fn 

noastre 
Mă bucur

POPESCU : ,Mă bucur 
debutul meu internațio- 
Steaua. pe care il con-

greu, in cire 
totul pentru 
noastră a co- 
planurile '. ff- 

psihologle

UN SUCCES CARE CONFIRMĂ VALOAREA
(Urmare din pag. lj

în Divizia B FRUNTAȘELE SERIEI A ll-a EVOLUEAZĂ IN DEPLASARE
Tocmai acel element de care 

amintean in avancronica etapei 
inaugurale, apariția unul mai 
mare număr de favorite în lupta 
pentru primele locuri face ca, 
etapă de etapă, meciurile de 
mare interes să fie prezente, 
derbyurile — chiar dacă nu în 
totalul sens al cuvîntului.— figu
rină mereu în program. Așa a 
fost șl duminica trecută, așa va 
fi și cea viitoare. Seria I ne pro
pune o partidă care putea foarte 
bine să figureze pe afișul pri
mului campionat : F.C. constanța 
— Gloria Buzău. Revenit la echi-

PROGRAMUL Șl
SERIA i : F.C. Constanța — 

Gloria Buzău : G. Ioneseu
(București), Ceahlăul P. Neamț 
— C.S. Botoșani : Gh. Cagula 
(Baia Mare), Șiretul Pașcani — 
FEPA ’74 Birlad : L. Sălăjan
(Satu Mare), Politehnica Iași — 
Unirea Focșani : A. Mustățea 
(Pi-tești), Petrolul Brăila — 
F;C.M. Progresul Brăila : N. Mi- 
lea (București), Inter Vaslui — 
Steaua Mlzil : G. Ofițeru (Bucu
rești), Metalul Ploneni — ‘ 
va C.S.U. — ' 
(Reghin). 
Tulcea — 
Teodorescu 
Rm. Sărat 
M. Doncea

Praho-
Ploiești : P. Bogdan 

F.C.M. Delta Dinamo 
C.F.R. Pașcani : D.
(București), Olimpia 
— Unirea Slobozia : 
(București).

SERIA A 
cembrie44 
rești : D. Ionescu 
Sportul Muncitoresc 
Autobuzul București : 
țov (Focșani), 
— Inter Sibiu :

II-a : Sportul „30 De- 
— Mecanică Fină Bucu- 

(Plotești), 
Caracal —
I. Niculi-

I.C.I.M. Brașov 
V. Donțu (Ga

lați). Electromureș Tg. Mureș — 
C.M.M. Pandurii Tg. Jiu : M. 
Salomir (Cluj-Napoca), Ellectro- 
putere Craiova — Jiul Petroșani: 
N. Bițin (Saionta), Progresul Vo-

de juniori — grupa A, din Ceho- 
iar Dumitru Trandafir — la linie, 

mi Thayer Tutt", în Olanda. Este 
aștere de către forul internațional 
1 arbitrilor români. (M. c.).
SPIRITUL DE SPORTIVITATE 

tit de către delegatul federației 
■acteristlca principală a turneului 
ie la Oradea. O apreciere înteme- 
e altele, pe absența vreunei elimi- 
joc pentru acte incompatibile cu 
ui. Intr-adevăr, de reținut 1

)ST-SCR!PTUM

TOILE DE ARBITRAJ ale partide- 
șurate în bazinul bihorean reți- 
ă amănunte sugestive. Primul, 
numele tînărului jucăitor al Rapi- 
pescu, care a adus succesul echi- 
în ultima secundă a meciului cu 
■nstrucții TMUCB. Celălalt se re- 
i formația feroviară : în întâlnirea 
. giuleștenii au ratat nu mai pu- 
>uă situații consecutive de supe- 
numerică I Ce-i drept, în ciuda 
record. Rapid a cîștigat pînă la 
UNA DIN MARILE SURPRIZE 

□natului a constituit-o victoria ti- 
îlturl C.S.U. în fața campioanei, 

consfințită prin golul celui mai 
tat jucător al echipei universlta- 
bernaționalul Ciobăniuc. Nimeni 
t fostul titular de la... Dinamo.

PRECIABILE STRĂDANIILE fede- 
stre de specialitate de a pă trunde 
iacă mai timid la început — în

început cariera,pa unde și-a . ____
Em. Hașoti dă formației sale un 
Impuls care se '
sament, formația 
mării obținînd o prețioasă vic
torie, în deplasare, în primul joc 
al sezonului. Dincolo, altă reve
nire pe banca tehnică, C. Moldo- 
veanu, care își propune să reia 
procesul de construcție a unei ti
nere formații buzoiene. Alt joc 
interesant, la Iași, ' — — - 
nica, după „pasul 
Bînlad, se va afla, 
echipe ambițioase, 
șani.

„simte" și în da
de pe malul

unde Politeh- 
greșlt" de la 
în fața unei 
Unirea Foc-

ARBITRII ETAPEI
mța București — Gaz Metan Me
diaș : A. Cuzmanovicl (Reșița)
— stadionul Voința, A.S. Drobeta
Tr. Severin '
cea : I. Ferenczi 
Sportul Muncitoresc
— Tractorul Brașov : 
ghe (Brăila), Metalul

Tîrgoviște : 
— stadionul

_ c.s.
(Pitești)

SERIA

Chimia Rm. Vîl- 
(Timișoara), 
Slatina — 
I. Gheor. 
București 

D. Ciolan 
Metalul.

A IlI-a : Olimpia I.U.M. 
Satu Mare — Dacia Mecanica O- 
răștie : C. Bîtlan (Craiova), A.S. 
Paroșenl — Victoria Cărei : G. 
Biziniche (Ploiești), F.C. Bihor 
Oradea — C.I.L. Sighet : Fl. Po
pescu (Ploiești), Mineruil Baia 
Sprle — Metalul Bocșa : I. Roșu 
(Tg. Neamț), Gloria Reșița — 
Chimica Tîrnăveni : M. Bădici 
(Caracal), U.T. Arad — Strungul 
Arad : M. Constantinescu (Bucu
rești), A.S.A. Progresul Timișoa
ra — C.S.M. Reșița : M. Popes
cu (Craiova), Sticla Arieșul Tur
da — F.C. Maramureș Baia Ma
re : Gh. Constantin (Rm. Vîlcea), 
Gloria Bistrița — Armătura Za
lău : c. Popa (Iași).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11.

marile competiții internaționale, Ia care 
participă elita acestui sport; Astfel, Mihaela 
Fera (care a acumulat punctele F.I.S.A, ne- 

' cesare calificării în concurs) și daudia 
Postolache (afirmată de recenta cîștigare a 
slalomului special al Balcaniadei) vor fi 
prezente în această săptămînă la Saalbach 
(Austria), unde va avea loc un concurs 
contînd pentru Cupa Mondială. • DATA 
FUND această participare, Campionatele 
Naționale ale senioarelor, mai exact pro- 

~ care au mai 
amîna cu o 
însă — hotă- 
— ca senio- 
respectiveie 

(S. A.).

bele de coborîre și Super G, 
rămas de disputat, se vor 
săptămînă. Este foarte posibil 
rîrea se va lua zilele acestea 
rii și juniorii să-și dispute 
probe în intervalul 22—26 martie. .... ___

VOLEI. DUMINICA, la Zalău, echipa lo
cală Elcond-Dinamo a sărbătorit nu nunta! 
victoria netă asupra iui C.S.U. Sănătatea 
Oradea (victorie care a readus pe sălăjeni 
pe treapta a treia a podiumului), ci șl pe 
jucătorul său numărul 1, ex-lnternaționaiul 
Mircea Tutovan, care împlinea 36 de pri
măveri. La urările de mulți ani din partea 
colegilor, prietenilor și admiratorilor, le 
adăugăm pe ale noastre • CORINA HOL- 
BAN, la 18 ani, a primit însemnul de că
pitan al echipei Dacia Pitești, De unde și 
valabilitatea dictonului potrivit căruia va
loarea nu așteaptă... vîrsta maturității. 
• FOSTA INTERNAȚIONALA Doina vin- 
țan-Moț, a revenit în Derformanță, ca a-n- 
trenoare a divizionare! B Politehnica Ti
mișoara. Duipă cum ne mărturisește, ghid 
în pregătirea studentelor ei voleibaliste ii 
sint caietele de antrenament de pe vremea 
cînd era ea însăși sportivă la lot, sub în
drumarea unor minunați tehnicieni ca 
Miron Georgescu, Nlcolae Murafa sau 
Gheorghe Constantinescu. în ele găsește 
multe învățăminte despre o metodologie de 
pregătire de care antrenorii mai tineri au 
uitat. Din păcate... (A. B.)

Seria a II-a are mai multe 
întilnirl de prim-plan. Mal întâi 
deplasarea liderului, Jiul, la Cra
iova unde echipa lui S. Cîrțu 
ya da replica „unsprezecelui" 
antrenat acum de fostul său 
conducător tehnic la Universita
tea. C. Oțet. Egala, ca punctaj, 
a deținătoarei locului nr. 1 In
ter Sibiu. va juca la poalele 
Timpei cu I.C.I.M., ocupanta u- 
nud loc nu tocmai comod în cla
sament (11). în fine, „locul 3", 
Pandurii Tg. Jiu, se deplasează 
la Tg. Mureș unde Electro — a- 
larmată și ea de situația actuală 
(locul 1B) — anunță o replică pu
ternică. Să subliniem faptul că 
primele trei clasate din această 
serie — Jiul, Inter și Pandurii — 
evoluează in deplasare. Un mo
ment important pentru viitoarea 
configurație a clasamentului din 
această grupă. în fine, seria a 
m-a — unde am înregistrat, ca 
performeră a rundei inaugurale, 
pe Gloria Bistrița — ne prezintă 
o situație contrară : toate frun
tașele (F.C. Bihor, Gloria Bis
trița și U.T.A.) joacă în fața 
propriilor spectatori.

gaciu. dar apărarea devenise 
mai bine organizată și 
decisă, astfel că ocaziile 
de gol ale gazdelor au 
zut treptat ca număr și 
de periculozitate.
chiar, 
intetit 
prinse 
intr-o 
dentS 
scoțienilor. S-a ajuns astfel la 
crearea unor situații 
favorabile pentru 
noastră să egaleze.
ori Hagi și o dată 
au rămas — spre 
întregului stadion - 
portarul Woods în fată (ocazii 
rarisime pentru o echipă alia
tă în deplasare), dar nu au 
reușit să-l învingă, ratînd ue- 
permis de ușor ocaziile create.

Este mare păcat că au fost 
irosite asemenea uriașe situații 
de gol. care au împiedicat 
echipa noastră să obțină rezul
tatul de egalitate pe care-1 
merita, dacă nu chiar $1 vic
toria. Parcă i-ar fi stat 
bine campioanei noastre

mai 
reale 
scă- 
grad 
mult 

) s-au 
intre- 

de Steaua, care au pus 
tot mai puternici evi- 
siăbiciunilo defensivei

Mas 
de prin minutul 60 
contraatacurile i

extrem de 
ca echipa 
De două 
Bclodedici 
stupoarea 

- doar cu

mai 
fără

această înfrîngere, nemaipunînd 
la socoteală șl faptul că un 
rezultat egal sau o nouă vic
torie a ei ar fi fost în benefi
ciul bilanțului general al echi
pelor noastre de club în cu
pele europene.

Oricum, să dăm ceea ce se 
cuvine echipei Steaua pentru 
această nouă si prestigioacă 
calificare în semifinalele Cupei 
Campionilor Europeni, 
ficare care va avea, 
doială. un _______
internațional (fiindcă ___ __
este, totuși, o echipă de primă 
mînă) și care confirmă, o 
dată in plus, alături de marile 
succese din anii trecuti. va
loarea înaltă a campioanei 
României, competitivitatea el 
de vîrf.

Felicitîndu-i călduros pe con
ducătorii, antrenorii si jucăto
rii echipei Steaua pentru noua 
și marea satisfacție oferită mi
lioanelor de iubitori ai fotba
lului. ai sportului din inticaga 
țară. Ic urăm de pe acum de
plin succes in partidele 
semifinalele competiției, cu ad
versara pe care sorții Ie-o vor 
stabili chiar astăzi.

puternic
O call- 

fărâ in- 
răsunct 
Rangers

din

A «'ll MS ULUIA DI SIAJ LOIO-PRONOSPORl IMORMIAZA
• CfȘTIGURILE TRAGERII 

EXTRAORDINARE LOTO A 
MĂRȚIȘORULUI DIN 4 MARTIE

CONVOCAREA LOTULUI 
REPREZENTATIV

După consumarea jocurilor din 
etapa a 20-a, se va reuni la 
București lotul reprezentativ. 
După cum am mal anunțat, fot
baliștii noștri vot susține o par
tidă amicală, la 23 martie, cu se
lecționata Irlandei, la Duiblin. 
Din lot fac parte : Lung, Ciucă, 
Rednic, Andone, E. Săndoi, M. 
Popa, Stănescu, Lupescu, Ma- 
teuț, Sabău, Bglfinl, Klein, Lupu, 

x* și
că, 
la 

va 
susține un nou joc, la 30 martie, 
la Halle, in compania selecțio
natei R.D. Germane. Precizăm că 
nu au fost convocați la lot se- 
leoționabllli dubuilul Steaua, care 
pregătesc partidele din semifi
nalele Cupei Campionilor Euro
peni. programate la 6 și 20 aprilie.

Cămătarii, Coraș, Lasconl 
Vaișcovici. vă reamintim 
duipâ întâlnirea amicală de 
Dublin, lotul reprezentativ

FAZA I — Cat. A : 2 varian
te 100% a 48.494 lei și 5 variante 
25% a 12-124 lei ; cat. B : 9 va
riante 100% a 3.940 lei șl 24 va- 

...........................* 23
84

B :

Hanțe 25% a 985 lei ; cat. C 
variante 100% a 1.791 lei și 
variante 25% a 448 lei ; cat. D « 
304,50 variante a 323 led ;

582 variante a 300 lei ; cat.
784 25 variante a 200 lei 
G: ---------

28 25
K :
L :
cat. 
cat.

Iei.
au revenit pârtiei pan ților: 

Pascariu Mihai din Bl^gești, 
jud. Ba^ău, Tătaru loan din 
Cătămărăști, jud. Botoșani, 
Chirilă Nelu din Brăila și Panga 
Gheorghe din Reghin, jud. Mu
reș

J : 
cat. 
cat 
l ei ; 
lei ; 
100 
1BOO"

variante a 1.000 lei ; 
120 variante a 400 lei ; 
288 50 variante a 300
M : 528 variante a 200
N : 3.210,25 variante a 

Autoturismele „Dada

cat,
E :
F :
cat.
lei 
rian-te .. _________
Dacia 1300 și 8 variante 25%
17.500 lei ; • - - -----
te a 17.817 lei ;
variante a 3.488
602 50 variante a 838 lei ;
5 : 1.370,50 variante a 300 
cat 6 : 2.710,50 variante a 
let ; cat. 7 :

6.100,75 variante a 100 
FAZA a II-a Cat. 17 4 va- 

100% —- autuoturlsme
’.'.a 

cat. 2 : 38,75 varian- 
cat. 3 : 
lei ; cat.

145,75
4 5 

cat. 
lei ;

200 
15.493,50 variante fi 

100 led. FAZA a m-a — Cat. 
H ! 3 variante 25% a 17.500 lei ; 
cat. 112 variante 100% a 5.000 
lei în cadrul cărora o excursie 
de un loc în R.D Germană șl 
38 variante 25% a 1.250 lei ; cat.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 11 MARTIE 1988. 
Cat. 17 1 variantă 25% — auto
turism „Dacia 1300" (70.000 iei) ; 
cat. 2 : I variantă 100% 
lei și 15 variante 25 % 
lei ®at. 3 “
3.602 lei și 
900 le!
l ei ; 
cat.
X : 
cat. 
mu’ .
la categoria 1, varianta 
revenit participantului 
Ion din Pitești.

a 18.190 
a 4.550 

100% a 
25% a 
a 2.385 

cat. 5 : 121,25 a 713 lei ;
«: 321,25 a 269 lei ; cat.
2.037,25 a 100 lei. Report la 

Autoturis- 
led). de 
25%. a 
Popescu

8 variante
64 variante 

cat. 4 :
5 : 121,25

321,25 a

36,25

1 î 102.961 lei. 
„Dacia 1300" (70.000

MAI MULTE TRAGERI OBIȘNUITE INTR-UNA 
SINGURA!
• Avantajele 

multiple, cîști- 
guri de excep
ție I
• 48 de nu

mere, cuprinse 
în 8 extrageri ;
• Se ciștigâ 

ți cu 4 numere 
din 12 extrase ;
• Variantele 

de 25 de lei au 
acces la toate 
cele 14 catego
rii de ciștiguri ;
• ULTIMA ZI 

de participare, 
SlMBĂTA, 19 
martie I

Tragere multiplă
PRONOEXPRES

se atribuie cntiguriHv

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII

CON.• REZULTATELE 
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
1« MARTIE 1988. 1. Glasgow 
Rangers — Steaua (pauză) 1 ; 
2. Glasgow Rangers — Steaua 
(final) 1 ; 3. Real Madrid — 
Bayern Miinchen 1 ; 4. R.S.C. 
Anderlecht — Benfica Lisabo
na 1 ; 5. P.S.V. Eindhoven — 
Girondins Bordeaux X ; 6 Di- 
namo Minsk — F.C. Malines 
X; 7. Sporting Lisabona — A- 
talanta Bergamo X; 8. Ajax
Amsterdam — Young Boys
Berna 1 ; 9. Werder Bremen — 
Verona (pauză) 1; 10. Werder 
Bremen — Verona (final) Xț 
11. F.C. Bruges — Panathiriai- 
kos Atena 15 12. T.J. Vitkovi- 
ce — Espanol Larcelona X ; 13. 
F. 6. Barcelona — Bayer Le
verkusen 2. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 1.139.877 LEI.
• Partlclpanțli interesați stat 

Invitați să asiste, astăzi, vineri, 
1# martie, la operațiunile tragerii 
obișnuite LOTO, ce se vor des
fășura ta București, în sala clu
bului din sir. Doamnei nr. 2, în- 
ceptad de Ia ora 15,50. După tra
gere, va ruta un film artistic.



t
♦UN NOU SUCCES 

AL TINERILOR 
HOCHEIȘTI

TOKIO. 17 (Agerpres). — 
La Sapporo. în Campionatul 
Mondial de hochei pe. gheață 
pentru tineret (grupa Bl 
echipa României a între
cut cu scorul de 4—2 selecțio
nata Elveției. Alte rezulta
te : Norvegia — Austria
5—2 ; Franța — Iugoslavia 
7—6. In clasament conduce 
echipa Norvegiei cu 6 
puncte, urmată de Franța. 
România. Elveția. cite 4 
puncte. Iugoslavia și Olan
da cîte 2 puncte. Japonia si 
Austria cîte 1 punct

DINAMO BUCUREȘTI, ÎNVINGĂTOARE LA POLO
BUDAPESTA, 17 (Agerpres). 

— în prima zi a turneului de 
polo pe apă de la Budapesta, 
echipa Dinamo București a 
întrecut cu scorul de 15—8 
(3—1. 5—2. 3—2. 4—3) for
mația franceză Nisa. Prin

cipalul realizator al echi
pei române a fost Vlad Hagiu, 
care a înd&ris 5 goluri.

într-un alt joc, BVSC Bu
dapesta a dispus cu 13—10 
(4—3, 3—2, 2—2. 4—3) de e- 
chipa Glifada (Grecia).

4A

RECORD MONDIAL LA ÎNOT

44-
♦

!•
4

100 DE PUNCTE LA BASCHET

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
• Campionatul de biatlon 

(20 km.) al R. D. Germane, 
desfășurat la Oberwiesenthal, 
a fost câștigat de Jiirgen 
Wirth cu timpul de 1.05:41. 
urmat de Falk Schmidt 
1.05:56.
• Proba feminină de sla

lom uriaș disputată pe pîrtia 
de la Todtnau-Berg (R. F. 
Germania), a revenit schioa- 
rel americane Kristi Terzian. 
înregistrată în două manșe 
cu timpul de 2:20.70.

• „Cupa Europei" la să
rituri cu schi urile a pro
gramat pe trambulina, de la 
Falun (Suedia) un concurs, 
în care victoria a revenit 
sportivului iugoslav Rajko 
Lotrici cu 215.7 puncte (sări
turi de 107 5 m și 112 m). 
L-au urmat norvegianul Ken 
Johanssen 209,1 puncte și 
suedezul Anders Daun 216.4 
puncte.

• Proba feminină de sla
lom șuperuriaș desfășurată 
la Rossland. în cadrul .Cupei 
Mondiale", a fost cîstigată de 
Michela Figini cu timnul de 
1:16.43 urmată de sportivele 
austriece Ulrike Maier 1:16.74 
și Anita Wachter 1:17.02.

• în cadrul concursului de 
patinai viteză de la Inzell, 
olandezul Leo Visser a cîș- 
tigat proba de 5 000 m. cu 
timpul de 7:07.87 americanul 
Nick Thometz s-a situat ne 
primul loc la 1 000 m. în 
1:17.87 iar Jens Uwe Mey 
(R. D. Germană) a terminat 
învingător în proba de 500 
m cu 37,48
• în biatlonul de la Oslo. 

Frank Peter Rotech (R. D. 
Germană) și-a adjudecat vic
toria în proba de 10 km cu 
timpul de 28:10,6. Pe locurile 
următoare s-au clasat vest- 
germanul Peter Angerer 
28:47,6 și norvegianul Geir 
Elnang. 28:49.8.

MOSCOVA (Agerpres). — în 
ziua a doua a meciului interna
țional de natație dintre echipele 
U.R.S.S. și R.D. Germane, ce se 
desfășoară la Tallin înotătorul 
sovietic Igor Polianski a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de 100 m 9pate. cu timpul de 
55,17. Vechiul record era de 55,19 
și aparținea, din anul 1983. spor
tivului american Rick Carey.

g

Alte rezultate : masculin : 200 m 
fluture : Aleksandr Savcenko
(U.R.S.S.) 2:01,09 ; 200 m mixt :
Vadim Iaroșciuk (U.R.S.S.) 2:02,39; 
1 500 m liber: Uwe Dassler (RD. 
Germană) 15:15,79 ; feminin : 
200 m spate: Katri-n Zimmermann 
(R.D.G.) 2:12.69 ; 400 m mixt :
Kathleen Nord (R.D.G.) 4:45,59 ; 
200 m liber : Heike Friedrich 
(R.D.G.) 1:58,51.
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Cînd, în 1984, la Sarajevo 
suedezul Thomas Gustafson a 
dobîndit medalia olimpică de 
aur la 5 000 m, multi au so
cotit că victoria patinatoru
lui din Eskilstuna reprezintă 
„cînitecul lebedei", menită să 
încununeze o carieră ajunsă, 
după 14 ani de performanță și 
25 de viață, la ultimul stări 
de anvergură. La fel de mulți 
au fost cei care. numărînd 
că la Calgary, în 1988, Gus
tafson se va apropia de 30 de 
ani, vîrstă îndeobște a tre
cutului pe inelele de gheață, 
au pronosticat că suedezul 
nu va mai apuca să-și apere 
titlul în Canada. în cel mai 
fericit caz el avînd să fie 
prezent la a 15_a ediție a O. 
limpiadei Albe în calitate de 
invitat. Chiar și cel în cauză 
a lăsat impresia că împărtă
șește un asemenea punct de 
vedere, declarînd că „voi fi 
prea bătrîn la Calgary! în 
plus, cred că a yenit timpul 
să duc o viață normală, per- 
mltîndu-mi ceea ce. atîta 
vreme, mi s-a interzis pe 
motiv de performanță. Dacă 
am avut ceva de spus pe 
gheată, am spus, de-acum 
voi fi un tînăr ca oricare al
tul". $1. ca să nu mai lungim 
vorba. Gustafson s-a 
de cuvînt: s-a retras 
competiții și. în scurt timp, 
s-a îngrășat serios, cîntăr’nd 
110 kilograme!

La începutul acestui an în
să. surprinzător, a reapărut 
pe pistele înghețate și. încă 
mai surprinzător, ca „prim 
solist": la C.E. de la Haga. 
desfășurate la sfîrșitul lui 
ianuarie, a spulberat totul în 
cale. adjudeeîndu-șl multi- 
atlonuil. învingător detașat pe 
toate distanțele de la 1 000 la

ținut 
din

10 000 de metri! N-a fost 
vlcTorie oarecare a 
Gustafson, 
cialiștii, ci 
Doar că, 1 
scepticilor. 
Olimpiada ; 
nu uitați, ; 
ianuarie) 29 — 
„bătrînul" Gustafson si-a ono
rat cu prisosință cartea de 
vizită la Calgary, treeîndu-și 
în cont două medalii de aur. 
ba încă într-o manieră im. 
presionantă, cu noi recorduri 
mondiale, 6:44,63 pe 5 000 m 
și 13:48,20 pe 10 000 m, hotărît 
să demonstreze că. si în a- 
ceastă disciplină, vîrsta nu e 
decît o preludecată. Hotărît 
să demonstreze si chiar de- 
monstrînd! „Vîri.at“ apoi 
ziariști, dornici să afle 
mal multe de la acest 
percamnion. care a realizat, 
iată, 7,8 s pe ultima sută de 
metri din cursa de 10 000. 
ispravă parcă de domeniul 
miracolului, Gustafson a ex
plicat cu simplitate: „N-am 
ce să vă declar decît că am 
muncit ca la galere. Cum 
mi-am dat seama, dună luni
le de rătăcire, că dorința de 
victorie mi-a rămas intactă, 
m-am pus pe treabă si. lu- 
crînd 10—12 ore ne zi. am 
slăbit vreo 25 de kilograme 
și, treptat, mi-am reintrat în 
formă. Restul a fost la fel de 
lipsit 
muncă
urmat, știți la fel de bine ca 
mine. Ce va urma, am să vă 
spun acum: merg pînă la 
capăt! Așa că vă avertizez : 
veți mai auzi de mine!"

Ceea ce era de demonstrat...

o 
oarecare a lui 
au comentat spe- 
un adevărat k-o.! 
s-au auzit vocile 
Europa e una șl 
alta, iar Thomas, 
a Împlinit (la 26 

~ de ani! Numai că

de 
cît 

AU.

de r>oezte: muncă,
și iar muncă. Ce-a
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Cînd o echipă de 
baschet înscrie 100 
de puncte se consi
deră a 
bună 
mai ales 
un coș, 
chiulul 
valora doar 
puncte.
desigur, cum a fost 
apreciat faptul că 
un singur jucător, 
doar într-o partidă, 
a izbutit să înscrie 
100 de puncte ! Cel 
care 
lista 
fost 
american
Chamberlain.
martie 1962, în me
ciul dintre Phila
delphia Warriors, 
ale cărei culori le 
apăra Wilt, și New 
York Knicks, pri
ma echipă a cîști- 
gat cu scorul foar
te puțin obișnuit î 
169—147 1 ! Ei bine, 
în această 
Chamberlain a 
scris 100 de puncte :

fi avut o 
eficacitate, 

atunci cînd 
potrivit ve- 
regulament 

două 
Realizați,

a inaugurat 
„autiștilor" a 

baschetbalistul
Wilt

La 2

partidă 
în-

I
g

g

g

38 coșuri din 63 de 
aruncări. ““ ’
runcări 
cele 32

a-28 de 
libere din 

___  executate, 
în această partidă, 
excepționalul 
tor * ‘
tunci 
înalt 
greu 
recuperat --------
panou de 25 de ori 
și a dat... “ 
decisive.

Chamberlain a e- 
voluat cîteva sezoa
ne și în cadrul fai
moasei echipe pro
fesioniste Harlem 
Globe Trotters.

In țara noastră 
primul care a reali
zat 100 puncte in
tr-un meci a fost 
Ion Uglal, pe vre
mea * * 
ca 
formație școlară din 
Satu Mare. Ulterior. 
Uglal a jucat la Di
namo București și 
în echipa reprezen
tativă, dar 
mai egalat

jucă-
de culoare fa

de
de
de

25 ani ; 
213 cm și 
115 kg) a 
mingea la

2 pase

te de patru ani. 
pentru ..mondialele" 
de sală și cele de 
juniori a fost utili
zată chiar din start 
o periodicitate de 
doi ani. Dar. potri
vit părerii dr. Pri
mo Nebiolo, pre
ședintele IAAF. fo
rul atletic interna
țional studiază 
cum posibilitatea ca 
după C.M. de 
Tokio — 1991.
trecerile să aibă 
la fiecare doi 
impari dintr-un 
clu olimpic.

a-

la
în- 4-loc 4-
ani ■e
ci- 4-

cînd 
junior,

evolua. 
Intr-o

nu și-a 
recordul.

LA FIECARE DOI ANI

Decenii de-a ria
dul, atletismul ră
măsese unul dintre 
puținele sporturi 
care nu aveau un 
campionat mondial 
deși Jocurile Olim
pice erau considera
te și campionate ale 
lumii. După ani și 
ani de discuții ste
rile s-a ajuns totuși 
la această competi
ție și în 1983 au a- 
vut loc la Helsinki 
primele Campionate 
Mondiale ale atle
tismului. A urmat, 
după patru ani, e- 
dițla a doua a C.M., 
la Roma, iar în 1991 
întrecerile ediției a 
treia se vor desfă-

șura în 
Japoniei.

în acest 
do notat 
le

capitala

timp sini 
și prime- 

Campionate 
Mondiale pe 
acoperit, în 1987 la 
Indianapolis 
a doua 
duită de
ta. în li989), prime
le Campionate Mon
diale pentru juniori 
(Atena 1986), ediția 
a doua urmînd să 
aibă loc anul aces
ta la Sudbury, 
Canada

Dacă pentru C.M. 
în aer liber a fost 
aleasă o periodici ta-

teren

(ediția 
va fi găz- 

Budapes-

etc.
în

Rubrică realizată de

„MONDIALELE" 
DE CROS Șl 

PREMIERELE SALE
Sîmbăta viitoare, 

la Auckland. în 
Noua Zeelandă, se 
vor desfășura Cam
pionatele 
de cros, 
consemna 
mieră 
alergătorilor 
Fidji, ’ 
rlci’U. 
Noua 
P*ua, 
moa 
Vanuatu și St. Vin
cent. De asemenea 
o premieră a com
petiției este și fap
tul că va lua parte 
echipa Marii 
ta nil șl nu. ca 
acum, separat 
prezentați vele 
gliei, Irlandei 
Nord, Țări'i 
și Scoției.

Recordmană 
competiției este 
lergătoarea 
giană Grete 
de cinci ori 
pioană mondială în
tre care de patru 
ori consecutiv fl®78 
—1981).

Mondiale 
care vor 

ca pre
par ticlipa rea 

din 
Insulele Mau- 
Iran, Nepal, 

Guinee, Pa- 
Paraguay, Sa- 

Occidenibală,

Bri- 
plnă 

re- 
An- 

de 
Galilor

a 
a- 

norve- 
Waitz, 
cam-

Romeo '(ILARA
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• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
CICLISM. • După cinci etape, 

în competiția internațională 
„Cursa celor două mări — Ti- 
reniană și Adriatlcă" se menține 
lider rutierul elvețian Eric Ma
ehler, urmat de coechipierul său 
Tony Rominger la 1 s și austra
lianul Phil Anderson la 2 s. Eta
pa a 5-a, desfășurată pe traseul 
Porto Recanati — Applgna.no (207 
km), a fost cîștigată la sprint de 
belgianul Eric Vanderaerden, cu 
timpul de 6.47:29.

HANDBAL. • Competiția fe
minină de la Neubrandenburg 
(R.D. Germană) a fost cîștigată 
de selecționata R. D. Germane, 
care în meciul decisiv a întrecut 
cu scorul de 22—13 (12—5) for
mația Ungariei. • Selecționata 
feminină a U.R.S.S., aflata în 
turneu în R.F. Germania, a ju
cat la Vaihiuigcn cu formația

DJK Wurzburg. Handbalistele 
sovietice au obținut victoria cu 
scorul de 31—14 (16—6).

MOTOCICLISM. $ Campionatul 
Mondial pe gheață, desfășurat în 
orașul olandez Eindhoven, a re
venit sportivului suedez Erik 
Stenlung — 29 puncte, urmat de 
concurenții sovietici Iuri Ivanov 
— 27 puncte și Scrghei Ivanov — 
24 puncte.

TENIS. • Turneul final al 
WCT se va desfășura între 19 
martie și 2 aprilie la Dallas 
(Texas), cu participarea urmă
torilor opt tenismani : Mats Wi- 
lander, Stefan Edberg (Suedia), 
Tim Mayotte, Brad Gilbert 
(S.U.A.), Boris Becker (R. F. 
Germania), Pat Cash (Australia), 
Andres Gomez (Ecuador) șl Yan
nick Noah (Franța).

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI FOND (f)
(Urmare din vao I)

Cîrstoi) și Tuțulan (locul 5) 
completează tabloul frunta
șelor și în această cursă. se 
poate spune că supremația 
componentelor lotului olim
pic nu mai poate fi pusă la 
îndoială primele cinci o- 
cupante ale clasamentului 
înșirîndu-se de-a lungul u- 
nui singur minut.

REZULTATE TEHNICE - 
senioare. clasament open : 
1. Ileana Hangan (C.S.Ș. Bis
trița — A.S.A. Brasov) 16.23, 
— campioană națională, 2. 
Rodica Drăguș (C.S.M. Bis

REDACȚIA ÎNTREABĂ,
(Urmare din nav l)

tură, am convingerea că tehni
cienii noștri, în urma repetatelor 
cursuri de reciclare, au abando
nat metodologia învechită, con
form căreia motocicleta ar pu
tea suplini potentia’ul fizic și 
chiar cel tehnic a) sportivului 
De altfel, am elaborat un model 
de selecție și de pregătire uni
tară, de natură, credem, să ge
nereze acțiuni inedite și opti
mism în noul sezon". Se știe 
complexul om-motocicletă este 
determinant în dobîndirea succe
selor. Cum stăm la capitolul 
dotării cu materialele necesare ? 
«I Mai bine Cu snrHlnul 
C.N.E.F.S., s-au procurat o serie 
de acceso ii si nlese de schimb 
precum și eît< - motocicleta 
competitive. De . menea unele 
c’-iburi s-au dotai crin resurce 
proprii cu motoare de diferite 
puteri. S-a confecționat echipa-

trița) 16,50. 3. Mihaela Cîrstoi 
(C.S.Ș. Armata Predeal) 17,07, 
4. Daniela Fillmon (C.S.Ș. 
Vatra Dornei — A.S.A. Bra
șov) 17,08, 5. Adina Tuțulan 
(C.S.Ș. — I.P.A. Sibiu —
A.S.A. Brașov) 17,32. 6. Ma- 
rioara Tudor (Steagul Roșu 
Brașov) 18,59 ; junioare I : 1. 
Ileana Hangan — campioană 
națională. 2. Mihaela Cîrstoi. 
3 Daniela Filimon : junioare 
n : I. Mihaela Cîrstoi, 2. Ma- 
rioara Tudor, 3. Doina Melin- 
te (C.S.Ș. V. Dornei) 12,27 : 
junioare III : 1. Marioara Tu
dor, 2. Doina Mellnte, 3. Ro
zalia Supeală (C.S.O. Buș
teni) 19.46.

FEDERAȚIILE RĂSPUND
ment corespunzător. Bazele de 
motocros din Cîmpina, Moreni, 
Zărnești. Odorheiu Secuiesc și 
altele au fost puse de acord cu 
actualele cerințe traseele de vi
teză din Reșița, Oradea. Tg. Mu
reș. Bistrița și alte centre moto 
sînt supuse unor lucrări pentru 
mărirea gradului de securitate a 
concurenților și spectatorilor. 
S-a îmbunătățit calitatea piste
lor de dirt-track de pe stadioa
nele I.P.A. și Voința Sibiu. Pe
trolul lanca. Metalul București. 
Stadionul Municipal Brăila, iar 
în acest sezon va fi dată în folo
sință o nouă arenă, la Drobeta 
Turnu Severin" Alte noutăți ? 
• Mica familie a motocicliștilor 
s-a mărit, la startul «Cunei Pri
măverii» aliniindu-se și reprezen
tanții asociațiilor snortive Voința 
Reghin. Voința Hunedoara și 
C.J.A.K. Sălaj, cu reședința la 
Zalău, crcscînd la 37 numărul 
secțiilor afiliate la federația 
noastră .

1 ECHIPE DE CERTĂ
I -1 IN SEMIFINALELE
I Spre marea noastră satisfac

ție. printre echipele calificate In

I semifinalele C.C.E. se află șl re
prezentanta țării noastre. Steaua 
București (care a eliminat pe 
renumita Glasgow Rangers), ală-

Ituiri de alte formații prestigioase 
din soccerul european, ca Real 
Madrid, P.S.V. Eindhoven și 
Benfica Lisabona. Care dintre a-

Icestea va fi adversara formației 
noastre campioane, la 6 și 20 a- 
priille (cînd sînt programate me
ciurile tur-retur) ? Răspunsul îl

Ivom avea astăzi la prînz, după 
ce se va efectua tragerea la 
sorți, la Geneva.

ISe cunosc șl celelalte cluburi 
prezente în semifinale. In CUPA 
CUPELOR : Qlympique Marseille, 
Malines, Atalanta Bergamo și

IAjax Amsterdam ; în CUPA 
U.E.F.A. : Bayer Leverkusen,

Werder Bremen, F.C. Bruges și 
Espanol Barcelona.

I Să trecem în revistă întîlnlrlle 
din returul . sferturilor". In C 1, 
confruntarea dintre Real Madrid 

Iși Bayern Milnchen a fost aștep
tată cu un interes deosebit, nu 
numai de cei 100 000 de specta
tor! prezenți pe stadionul Santia- 

Igo Bernabeu, ci și de toți iubi
torii fotbalului din Europa. Me
ciul avînd o miză foarte mare, 
nu s-a ridicat însă la nivelul aș- 

Iteptărilor. A fost presărat cu nu
meroase faulturi și ..trageri de 
timp". repriza secundă fiind 
prelungită de arbitrul belgian

I Alexis Ponet cu 6 minute ! Dar. 
așa cum a decurs acest joc. vic
toria madrilenilor a fost pe de
plin meritată. Ea a fost pecet-

Ilultă in prima repriza : Jankovici 
a marcat în urma unei lovituri 
libere (min 27). după care cen-

Itrarea lui Gordillo a fost valori
ficată de Michel. în acel moment 
calificarea Realului era ca șl a-

VALOARE, CALIFICATE
CUPELOR EUROPENE

sigurată. Scorul nu a mai fost 
schimbat. Bayern nu are motive 
să se lamenteze — comentează a- 
gențiile de presă. La Madrid a 
evoluat foarte slab, după ce la 
MUnchen primise două goluri in 
ultimele 5 minute cînd conducea 
cu 3—0... Trebuie să subliniem 
că în prezent Real Madrid este 
în mare formă. Ea a avut în ac
tuala ediție a C.C.E. adversare 
extrem de puternice : Napoli, 
F.C. Porto (deținătoarea trofeu
lui) șl acum Bayern. finalista 
ediției precedente.

Anderlecht a învins pe Benfi
ca cu 1—0 (Gudjotoson), dar 
lusitanii au cîștigat prima man
șă ou 2—0, pășind in semifinale. 
Tot in C 1 o mică surpriză : 
P.S.V. Eindhoven n-â reușit să 
treacă de Bordeaux (0—0). dar 
s-a calificat grație golului mar
cat în deplasare (în tur. 1—1). 
Miercuri seara olandezii au jucat 
destul de șters, după ce dumini
că au pierdut și primul meci • în 
campionat (1—2 cu Feyenoord). 
Acum ei au avut o singură oca
zie, pe care Eric Gerets a ratat-o. 
trăgînd în bară...

în Cupa Cupelor, cea mai mare 
surpriză a furnizat-o Atalanta 
Bergamo (2—0 in tur șl 1—1 în 
retur) cu Sporting Lisabona ! în 
manșa a doua, gazdele au des
chis scorul prin Houtman (min. 
62), după care Cantarutti a ega
lat (min. 81) ! Și să mal notăm 
marea performanță a echipei din 
Bergamo, o echipă de divizia B. 
singura formație italiană din eșa
lonul secund care a reușit vreo
dată o asemenea lzbîndă. tn rest, 
rezultate normale : Ajax a dis
pus cu 1—0 de Young Boys Berna 
(rezultat consemnat și în tur), 
prin golul lui Larsson (min. 39): 
Olympiquc Marseille n-a avut

probleme cu finlandezii de la 
Rovaniemi (3—o, după ce în tur 
Învinsese eu 1—0) : mai echili
brată a fost partida dintre Di
namo Minsk și Malines. Belgie
nii pe contraatac au punctat 
primii (min. 29 — Ohana), după 
care în repriza secundă scorul 
a devenit egal (Kisten). în orice 
caz Malines s-a dovedit o for
mație solidă șl nu întîmplător se 
află pe primul loc în clasamen
tul țării 1

în C 3 (U.E.F.A.) k.o.-ul s-a 
produs la Barcelona. .,ll“-le ca
talan, care reușise un scor egal 
tn deplasare (0—0, la Koln) cu 
Bayer Leverkusen a fost învinsă 
acasă cu 1—0 (Tita min. 59), 
după care Schuster de la F.C. 
Barcelona a ratat un penalty 
(min. 84). Ceea ce n-a reușit 
F.C. a Izbutit cealaltă echipă 
din Barcelona. Espanol, care a 
eliminat pe Vitkovice (2—0 tn 
tur, 0—0 la Ostrava). Alte califi
cări le considerăm normale, dar 
nu șl scorurile meciurilor din 
retur : Werder Bremen, t—1 cu 
Verona (Sauer mln 32 respectiv 
Paclone min. 54). la care adău
găm că în min. 79 Di Gennaro 
a fost eliminat din joc. S-a ca
lificat Bremen, grație victoriei 
de la Verona (1—0). F.C. Bruges 
(2—2, Ia Atena, cu Panathinai- 
kos) a învins doar cu 1—0 
(Brylle). suficient insă pentru a 
păși în penultima fază a cont* 
petiției.

Ion OCHSENFELD

• tn sferturile de finală ale 
C.E. de tineret (pînă la 21 de 
ani) meci tur, la Nancy : Fran
ța — Italia 2—1 (0—0).

• Meci amical la Budapesta 7 
Ungaria — Turcia 1—0 (0—0). A 
înscris Kiprich fmln. 90'.
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