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Astăzi, la Dublin, in meci amical de fotbal

ROMÂNIEI ÎNTÎLNESTE
■9

® „Tricolorii" s-au antrenat ieri pe „Lansdowne 
Road" • In formația gazdelor, jucători de la cunoscute 

cluburi engleze și scoțiene

SELECȚIONATA IRLANDEI

ȘTIINȚA BACĂU Șl RULMENTUL BRAȘOV 
ÎN NEAȘTEPTATĂ SCĂDERE DL FORMĂ
• Principale furnizoare de elemente pentru echipa 
naționala, cele două echipe au resurse să se redreseze
• La capotul unei curse „umăr la umăr" cu studenteia 
băcăuane, Mureșul a trecut pe primul ioc în clasament

DUBLIN, 22 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Mîine (n.r. azi), aici. în capi
tala Irlandei echipa noastră 
națională (fără jucătorii de la 
Steaua) susține al treilea meci 
de pregătire din acest an, cel 
cu echipa Iui Jackie Charlton, 
o veritabilă selecționată a clu
burilor engleze și scoțiene. In 
vederea acestui dificil meci- test 
„tricolorii" noștri — sosiți luni 
seara la Dublin — au efectuat 
astăzi (n.r. ieri) un ultim an
trenament ne stadionul care 
găzduiește întîlnirea. O atenție 
deosebită se acordă jucătorilor 
cu diferite traume după etapa 
de campionat de sîmbătă. Este 
vorba în special de Rodion 
Cămătaru vîrfui de atac al

echipei noastre naționale, care 
este bine cunoscut peste Ca
nalul Mînecii din acel meci cu 
Anglia de pe Wembley, cînd a 
înscris un gol superb. reluat 
atunci pe toate canalele televi
ziunii britanice.

Partida este așteptată aici 
cu viu interes. Toată Irlanda 
a sărbătorit calificarea în pre
mieră a echipei sale la tur 
neul final „Euro ’88“ din R. F. 
Germania după o dispută a- 
prigă cu adversare de primă 
mărime cum sînt selecționatele 
Belgiei. Scoției si Bulgariei. 
Irlandezii așteaptă mult de la 
fotbaliștii lor. cunoscut fiind
faptul că toți — situație unică 
în fotbalul mondial — acti
vează la cluburi din afara Ir

landei. în Anglia. Scoția. Olan
da. Și nu la echipe mici, de 
mina a doua, ci la unele dintre 
cele mai puternice, cum sînt 
Celtic. Everton. Manchester 
United. Watford. Leeds etc. 
Privit din acest unghi, meciul 
nu va fi deloc ușor. Dimpotri
vă, cu atît mai mult, cu cit 
antrenorul irlandezilor. fostul 
internațional englez Jackie 
Charlton, vrea să afle cu do
uă luni înaintea marelui exa
men din R. F. Germania, sta
rea de spirit din tabăra sa.

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare în pag 2-3)

La Hunedoara

S-au consumat 15 
etape din campio
natul Diviziei fe
minine A de hand
bal (din cele 22), 
echipele se gră
besc să-și... ocupe 
locurile meritate 
în clasamentul fi
nal, dar pînă a- 
tunci asistăm, iată 
la meciuri care ri
dică semne de în 
trebare sub rapor-, 
tul rezultatelor. Și 
pentru a nu fi în
țeleși greșit, vom 
preciza ce anume 
nedumirește. Fap
tul că formații de 
club care furni
zează elemente e- 
chipci naționale se 
află într-o neînțe
leasă derivă. Să 
ne oprim. spre 
exemplificare, la 
Știința Bacău.
I-am urmărit evo 
luția în Capitală și 
într-un meci con 
tînd pentru „Cupa 
României" (6 mar
tie), precum și în- 
tr-unul de campio
nat (20 martie), în 
ambele situații ad
versară fiindu-i Rapid Bucu
rești. Trebuie să spunem des 
chis că studentele băcăuane 
sînt departe, foarte departe de 
forma ce le-a adus atîtea 
titluri naționale. Slăbiciunile — 
țin în d de capitolele pregătire 
fizică și pregătire tehnică, dar 
și de lipsa unei idei tactice 
clare de joc, au fost atît de evi
dente în meciul de dumi
nică, încît din min. 44 
rapidistele (loc 7 în clasament 
după 14 etape) și-au impus jo
cul după bunul lor plac. Subli

Estera Matefi, una dintre cele mai bune 
handbaliste de la Mureșul, in drum spre 

un nou... gol pentru echipa sa

DEBUT SPECTACULOS ÎN „CUPA F. R. CICLISM"
MAMAJA, 22 (prin telefon).

Frumusețea curselor de ciclism 
j>e șosea a fost demonstrată 
în etapa inaugurală Constanța 
— Mangalia — Constanța (78 
km) a tradiționale, competiții 
„Cupa F. R. Ciclism". Cei 104 
rutieri din tara noastră și in
vitații lor din R. D. Germană 
au avut de înfruntat, imediat 
după start, un puternic vînt 
din față, care a obligat la un 
rulaj „la cutie" pînă la întoar
cerea din Mangalia cînd. din 
potrivnic, vîntu! a devenit un 
prețios aliat. De aici încolo vi
teza de rulare a crescut, tre- 
cînd constant peste 50 km pe 
oră. în aceste condiții, a fost 
foarte greu de finalizat vreo 
evadare. A Încercat însă, mai 
intîi, W. Gross (Torpedo Zăr- 
nești). care, pe o porțiune de 
urcuș, s-a distanțat și a rulat 
singur. Exemplul lui l-a urmat 
un alt junior, A. Balasz (Voin
ța Cluj-Napoca). dar și el a 
fost prins. La intrarea în Efo
rie Sud a atacat puternic D. 
Răcășan (Lot R.S.R.) urmărit 
ca o umbră de II. J. Pohl 
(A.S.K. Frankfurt pe Oder) 
Rulînd în tandem, ei s-au dis-

Clasamcnt: 1. L. kovacs 
(Lot R.S.R.) m 52,34 (medie 
orară 40,100 km), 2. F. Schon- 
herr, 3. H.J. Piiht, ambii la 
2 sec., 4. V. Pavel (Steaua) 
la 21 sec., 5. N. Aldulea (Lot 
R.S.R.), 6. C. Nicolne (Dina
mo) — aoelași timp.

CORVINUL - STEAUA
Astăzi, la Hunedoara, este pro

gramată partida restantă din ca
drul etapei a 18-a dintre forma
ția locală Corvinui și echipa 
campioană Steaua.

Partida va începe la ora 15,30 
și va fi condusă. La centru, de 
R. Petrescu (Brașov), ajutat la 
linie de C. Corocan (Reșița) și 
V. Onu (Predeal).

niind aceasta, nu vrem să di
minuăm din meritele echipei 
giuleștene, dar nu putem să 
nu observăm, în același timp, 
că blazonul campioanei a ieșit 
cam șifonat : pentru că, să re
cunoaștem, iubitorii handbalu
lui au plecat dezamăgiți vă- 
zînd că o echipă avînd in com
ponență atîtea autentice talen
te este incapabilă să-și MEN-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pao 2-3)

tanțat de pluton la aproximativ 
500 m. Singurii care au reușit 
să-i prindă, la ieșirea din E- 
forie Nord, au fost L. Kovacs 
și F. Schunherr (A.S.K.). Cei pa
tru vor imprima cursei o trenă 
sufocantă, căreia nu-i va rezis
ta D. Răcășan. prins de pluton. 
Rămas îr situația de .1 la 2", 
Kovacs s-a descurcat de minu
ne. răspunzînd prompt la atacu
rile finale consecutive ale ad
versarilor. lansate pe ambele 
laturi ale autostrăzii. Mai mult, 
cu circa 300 m înainte de finiș, 
elevul antrenorului M. Peloc 
(de la Voința Arad) a „rupt" 
extrem de puternic și a obți
nut o frumoasă victorie. Sprin
tul plutonului a revenit lui V. 
Pavel.

Horațiu SIMA

Campionatele Naționale ale juniorilor au relevat

PATINATORII ARTISTICI SE AFLĂ ÎN EVIDENT PROGRES
• Premisa unei frumoase comportări la apropiatul 

„Concurs Prietenia"
Am așteptat Campionatele 

Naționale ale juniorilor cu jus
tificat interes, avînd în vede
re apropiata importantă în
trecere internațională. Concur
sul Prietenia — competiție ce 
va reuni la București (5—11 
aprilie) pe cei mai buni juniori 
din țările socialiste. De la bun 
început trebuie subliniat (cum 
am făcut-o și în cronică) pro-

Plenarele organizațiilor sportive

TIMIȘ: VERIGI SLABE ÎN LANȚUL PERFORMANȚEI

greșul evident realizat de cei 
mai buni patinatori ai tării. 
Progres în sensul acumulărilor 
tehnice, dar mai ales artistice, 
precum și în modul de prezen
tare pe gheată : tinută. dezin
voltură. expresivitate. Cel mai 
bine a tăcut-o Cornel Gheor- 
ghe, care a reușit adevărate 
momente de spectacol, el fiind 
acum în primul eșalon mondial 
al juniorilor (și la anul va fi 
în această categorie de Vîrstă). 
De asemenea, nu putem trece 
cu vederea si promițătoarea e- 
volutîc a lui Marian Prisăcaru 
(locul 3 la j. I) Ia el rămt- 
nind însă mult de lucru la îm
binarea ..tehnicului" cu „artis

ticul". îmbucurător. Codruț» 
Moiseanu a părut că a depășit 
momentul tracului ce o domi
na în fața arbitrilor, reușind 
de această dată (si sperăm să 
n-o fi făcut doar centru că n-a 
avut concurentă pe măsură...! 
să se prezinte la nivelul pre
gătirii din antrenament.

Referindu-ne la sportivii cane 
ne Interesează pentru moment, 
adică cei care ne vor repre
zenta la apropiata întrecere 
internațională a juniorilor, 
simțim nevoia să remarcăm în 
mod deosebit saltul înainte (ca 
să folosim tot un termen spor
tiv) făcut de Raluca Duda (lo-

Doino STANESCU
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Timișul se numără printre 
județele fruntașe în mișcarea 
sportivă, ocupînd în anul 1987 
locurile VI, în întrecerea din
tre județe, și V în ce privește 
performanta. Cei 149 de spor
tivi în loturile naționale de se
niori, tineret și juniori, cele 32 
de discipline practicate în 5 
secții de nivel olimpic. 18 de 
nivel international si 100 da 
nivel național. campionii mon
diali șl balcanici constituie te
meiul clasificării județului Ti
miș între cele mai bune din 
țară. Dar raportul prezentat 
plenarei C.J.E.F.S. Timiș, ca și 
discuțiile n-au bătut monedă 
pe succese. Plecînd de la re
zultate ante“ina-p 4e la bo
gata și diversa bază materială 
(numai la Timișoara 4 săli de 
sport, altele la Lugoj, Sînni- 
colau Mare, Buziaș, Recaș și în 
comune), ele la numărul antre
norilor (215), al echipelor divi
zionare A (20). al potențialului 
uman reprezentat de tineretul 
din numeroasele unități indus
triale și din școli, licee și, mai 
ales, din centrul universitar, 
s-a apreciat că succesele pu
teau fi' mai multe și mai în
semnate. Raportul a fost ceva 
mai lung decît se obișnuiește, 
tocmai pentru că și-a propus 
să înfățișeze celor prezenți ra
diografia clară a muncii orga
nelor și organizațiilor spoftive 
timișorene, cu ce au făcut bi- 
ne_ și mai ales cu lipsurile și 
neîmplinirile lor. a propus mă
suri pertinente de îmbunătățire 
a calității întregii activități.

în ce privește performanța, 
fiecare asociație și club, fieca
re secție cu pondere în acest 
domeniu au făcut obiectul unei 
analize amănunțite, al unor 
comparații convingătoare cu 
altele din județ și din întreaga 
țară. Un exemplu: cu o sin
gură antrenoare. cu fonduri 
mai mici, asociația Voința are 
rezultate incomparabil mai bu
ne la canotaj decît secțiile de 
la C.F.R., Politehnica (3 antre
nori) sau C.S.Ș. Politehnica(4) 
luate la un loc! în clasamen
tul întocmit după contribuția 
la formarea loturilor naționale 
și participarea Ia competiții in 
ternaționale oficiale de seniori
— s-a arătat în raport — clu
bul Politehnica este pe locul 
19, Constructorul — 38. C.F.R.
— 87 din 222 de unități spor
tive. înaintea lor s-au situat 
însă cluburi și asociații din 
Tulcea, Suceava. Oradea. Reși
ța sau Satu Mare. în clasamen
tul similar pentru tineret și ju
niori, C.S.Ș. Politehnica ocupă 
locul 28 Politehnica — 47. 
C.F.R. — 56. C.S.Ș. 1 Timișoara
— 57, U.M.T. — 122 din 310 u- 
nități... Pe bună dreptate s-a 
spus că, față de numărul mare 
al profesorilor si antrenorilor, 
al populației tinere, ca și de 
bazele sportive și fondurile de 
care dispun, cluburile sportive 
școlare din Timișoara. Lugoj si 
Jimbolia se arată datoare.

Atletismul timișorean este în 
regres, ca și voleiul, basche
tul șj chiar handbalul. în județ

lucrează 13 antrenori de lupte, 
dar revirimentul așteptat în- 
tîrzie. La polo și haltere sînt 
semne de progres, dar mici față 
de așteptări, de ceea ce s-a 
planificat.

Mircea COSTEA

(Continuare în pag a 4-a)

BOXERII JUNIORI, ÎMVINGÂTORI ÎN P0I0N1A
în orașul polonez Bidgoszcz 

a avut loc un turneu interna
țional de box pentru juniori, 
la care au participat tineri 
pugiliști din zece țări europe
ne. printre care s-au numărat 
și sportivi români. Si de a-

Un sport nou se afirmă pe meleaguri botoșenene: SCRIMA. 
După numai un an de activitate, echipa de juniori, formată 
— după intense căutări — de un foarte inimos animator. 
dr. Gheorghe Aniculăiesel. s-a clasat pe un onorabil loc 
VI, in proba de floretă, la ultimul campionat republican, 
București — 1937.

tn imagine, dr. Gh. Aniculăiesei in mijlocul elevilor săi.

ceastă dată, confirmînd rezul
tatele bune obținute în între
cerile din turneele anterioare, 
juniorii noștri s-au comportat 
excelent, trei dintre ei clasîn- 
du-se pe primul loc fapt ce a 
situat delegația română In 
fruntea clasamentului neoficial 
alcătuit după competiție. Tot 
cite trei locuri I au realizat 
Polonia și R. D. Germană dar 
în timp ce echipa română a 
avut in concurs doar 6 sportivi, 
polonezii au avut 30 iar dele
gația R. D. Germane — 16. 
Cel șase boxeri români — 
Petrică Paraschiv (semimuscă), 
Leonard Doroftei (cocoș) Ni- 
colae Dima și Lucian Gheor- 
ghită (pană) Alexandru Burz 
și Gelu Bălășoiu (semiusoară) 
— au fost asistați la colt de 
antrenorii lotului national
de luniori Relu Auraș și 
Gheorghe Ene. Referindu-se 
la competiția din Polonia an
trenorul coordonator Relu Au
ras ne-a declarat ;■ „A fost un 
turneu puternic, la care 10 țări 
și-au testat boxerii juniori în 
perspectiva Campionatelor Eu
ropene din luna august. Băieții 
noștri s-au comportat bine, 
Petrică Paraschiv Leonard Do
roftei și Nicolae Dima înche-

P.H.

(Continuare în pag. a 4-a)



CONTINUE CĂUTĂRI Șl STRĂDANII
Două clase, a Xl-a din uni

tăți de învățămînt constănțene 
își desfășoară activitatea cu 
„motoarele" în plină turație. 
Una este alcătuită _ numai din 
fete și reprezintă Liceul indus
trial C.F.R. O dirijează prof. 
Aurelia Drăgan. Cealaltă, cu o 
componență numai de băieți, 
aparține Liceului NAVROM și 
este condusă de prof. Cornel 
Dinescu. Este o lecție-model, 
programată în Palatul Sporturi
lor. O lecție urmărită cu aten
ție de cadre didactice de spe
cialitate și de factori de con
ducere ai unor unități de în
vățămînt din municipiul Con
stanța și din județ — peste 
300 — care manifestă interes 
pentru creșterea continuă a e- 
ficienței lecțiilor de educație 
fizică,. pentru cuprinderea în 
practicarea exercițiilor fizice și 
a sportului a tuturor elevilor 
(„ora de sport trebuie să apar
țină clasei, colectivului, și nu 
unui grup restrîns de elevi, cu 
aptitudini deosebite pentru o 
anumită ramură de sport sau 
chiar pentru mai multe, aici 
dorim să ajungem" face preci
zarea prof. Traian Bucovală, 
inspector metodist al Inspecto
ratului școlar județean).

Lecția place, pentru că are 
un grad înalt de atractivitate, 
o anumită intensitate gradată 
șl, totodată, pentru că cei doi 
profesori sus-amintiți aduc în 
sprijinul reușitei o serie de

în parcul Morarilor din Capitală

FESTIVAL SPORTIV DE PRIMĂVARĂ
Chiar dacă anotimpul ghio

ceilor nu s-a instalat defini
tiv. factorii cu atribuții în 
sport din Sectorul 2 al Capi
talei au dat primii tonul în 
organizarea festivalurilor spor
tive de primăvară. O astfel 
de acțiune s-a desfășurat, zi
lele trecute. în parcul Morari
lor, reunind la startul diferite
lor întreceri peste 1500 de e- 
levi din școlile și liceele din 
această zonă a Bucureștiului. 
A fost un festival bine orga
nizat. cu frumoase și viu dis
putate întreceri de tenis, șah. 
fotbal, cros (cea mai populată 
Întrecere), biciclete, patine cu 
role, trasul la frînghie. aler
gare în sac.

Iată câștigătorii: tenis, fete — 
Mirela Vîlceanu; băieți — F. Is- 

noutăți de tehnologie didactică 
la nivelul școlilor cu ciclu 
gimnazial și liceal. Cel prezenți 
fac notații, în perspectiva unor 
discuții, a unor completări de 
documentare, a unui schimb de 
experiență. Se vrea, se dorește 
o reașezare a activității spor
tive de masă, o viabilitate a 
calendarului competițional al 
fiecărei asociații sportive șco
lare, care să cuprindă între
ceri Ia nivelul tuturor claselor 
la discipline fixate în concor
danță cu condițiile fiecărei u- 
nități de învățămînt, dar și 
cu sugestiile elevilor.

Se vrea mai mult. Și anume, 
ca și în planul preperformanței 
sno’-tive elevii din școlile con
stănțene să realizeze pași mai 
convingători înainte. Tocmai 
de aceea lecția-model de edu
cație fizică prezentată a fost 
urmată de demonstrații sporti
ve, în speță dintr-un program 
de gimnastică cuprlnzînd sări
turi la aparate după cerințele 
programei școlare (protagoniști, 
elevii liceelor „ Mircea cel Bă- 
trîn" și ai celui militar de ma
rină . îndrumați de profesorii 
Gh. Stănculescu și D. Cojoca
rii). un ansamblu de dans mo
dern cu reprezentante ale Li
ceului C.F.R., ale C.S.S. 1 și 
Farului, precum și un alt an
samblu de gimnastică sportivă 
Și aici cu cîțiva profesori-an- 
trenori (Olga Didițescu, Ni-

trate (ambii de la Școala 66); 
șah, fete — Carmen Sascău (Șc. 
4), băieți — P. Negraru (Șc. 53); 
fotbal — Școala 46 (3—1 în fi
nală cu Șc. 77); cros, fete — 
Elena Camenidis (Liceul ind. „Al. 
Sahia“, cat. 15—17 ani), Nicoleta 
lonescu (Șc. 53, la 13—14 ani), 
Nicoleta Stan (Șc. 77, la 11—12 
ani), Monica Mathiu (Șc. 66, la 
10—11 ani) ; băieți — P. Lovin 
(Liceul nr. 14, cat. 15—17 ani), 
S. Georgescu (Șc. 66, la 13—14 
ani), N. Udrea (Șc. 66, la 11—12 
ani), M. Pândele (Șc. 72, la 10— 
11 ani); biciclete, fete — Oana 
Bogdan (Șc. 77), băieți — A. 
Alexin (Șc. 62) ; patine cu role 
— Monica Mateescu (Șc. 77) ; 
trasul la frînghie. echipe — 
Școala 4 (11—14 ani), Liceul nr. 
14 (15—19 an!) ; alergare în sac, 
fete — Roxana Profir (Șc. 66). 
băieți — M. David (Șc. 66).

Școlile constănțene își într-o nouă zonă de locuit, la Galați,

perfecționează conținutul

„lecțiilor de sănătate*

colae Forminte) care au con
vins prin modul cum au se
lectat elevii și elevele și prin 
felul cum înțeleg să desfășoa
re procesul de instruire.

Așadar, preocupare, perma
nente căutări pentru îmbună
tățirea calității învățămîntului 
de educație fizică, a creării u- 
nei pîrtii libere spre perfor
manță. Peste tot ce am avut 
prilejul să constatăm dintr-un 
periplu efectuat în județul Con
stanța, de la începutul aces
tui an școlar (în municipiul 
Constanța, la Medgidia, Man
galia și Hîrșova, în unele așe
zări rurale — Ostrov, Negru 
Vodă, Adamclisi, Mihail Kogăl- 
niceanu și Topalu), iată o ac
țiune care Iese din cadrul o- 
bișnuit. După cum mi s-a spus, 
ea nu se află la prima... edi
ție, ci la a patra. Cu beneficiu 
direct și concret pentru învă- 
țămîntul de educație fizică din 
județul Constanța (în care, de 
pildă, noțiunea de scutit me
dical de la „orele de sănătate" 
este pe cale de dispariție), cu 
ambiția ca din rîndul tineretu
lui studios să fie propulsate cît 
mai multe elemente în sportul 
de performanță. Cum au ținut 
să sublinieze mulți dintre par
ticipant!, obiectiv permanent a’ 
școlii constănțene.

Tiberiu STAMA

PROGRAMUL „SFERTURILOR'*
La sediul Federației Române 

de Rugby, în prezența delega- 
ților cluburilor, s-au tras la 
sorți „sferturile" de finală ale 
CUPEI F.R.R. Cele opt echipe 
rămase în întrecere, în fapt 
„capii" celor 8 serii, vor juca 
după următorul program:

- ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — IÎ. C. GRIVIȚA ROȘIE 
(la Brașov): POLITEHNICA 
IAȘI — T. C. IND. CONSTAN
ȚA (la București); C.S.M. SI
BIU — UNIVERSITATEA TI
MISOARA sau ȘTIINȚA PE
TROȘANI (Ia Alba Iulia); RA
PID BUCUREȘTI — A.S. CON- 
TACTOARE BUzAU (la Bucu
rești).

Toate aceste partide vor avea 
loc duminică 27 martie. Semi
finalele se vor disputa Ia 3 a- 
prîlie, iar finala se va juca la 
17 aprilie, la Focșani.

0 ASOCIAȚIE SPORTIVA DE CARTIER... CU VECHIME
— Alo, șubreda cția zia

rului „Sportul" din Galați 7 
Sînt inginerul Iulian Tă- 
mășanu și aș vrea să vă in
vit, mîine, la sala de sport 
a Liceului Industrial nr. 
3 unde se va desfășura „Cupa 
de iarnă" la gimnastică ae
robică. competiție organi
zată de Asociația sportivă de 
cartier.

Cînd am ajuns la sală, peste 
o sută de fetite, însoțite de 
părinți și rude, se prezentaseră 
la startul întrecerilor” făcîn- 
du-ne să nu regretăm deloc 
deplasarea. Micuțele gim
naste și-au etalat talentul și 
cunoștințele in fața unui 
corp de arbitri deosebit de 
exigent. întrecerea a fost 
frumoasă și, utilă. De re
ținut numele Laurei Tașchi- 
nă și Măriei Cireș de la 
Școala nr. 34 și ale surorilor 
gemene Irina și Violeta 
Tașcă de la „33".

Sigur concursul a avut 
importanța sa, dar nouă 
ni s-a oferit prilejul să aflăm 
amănunte despre ceea oe
înseamnă de fapt o asocia
ție sportivă de cartier. Și 
cine altul era mai avizat să 
ne ofere detalii decît chiar 
președintele asociației, în 
tinerețe un apreciat hand
balist de performanță. ing. 
Iulian Tămășanu : „Ideea
înființării unei asociații de
cartier am avut-o cu patru
ani în urmă și ea s-a mate
rializat — cu sprijinul

DIN CUPA F.R. RUGBY
O Reamintim că azi, înce- 

pînd de la ora 15, pe stadionul 
Steaua, Lotul A va susține un 
nou meci de verificare cu Se
lecționata Universitară

„CUPA I.E.F.S."
LA TIR

La poligonul bucureștean 
Dinamo s-a desfășurat „Cupa 
I.E.F.S.", primul concurs de tir 

în aer liber din noul sezon. 
Rezultatele n-au fost foarte ri
dicate, nici nu putea fi alt
fel, în această etapă a pre
gătirilor, dar, în ansamblu, 
competiția a fost una reușită. 
Iată cîteva din cele mal bune 
rezultate, pistol viteză, seniori: 
1. C. Ion (Steaua) 591 p; 2. 
G. Cristache (Dinamo) 587 p ; 

C.J.E.F.S. și al Consiliului 
popular municipal Galați — 
Ia 1 august 1984. Fără în
doială, începutul a fost timid, 
fiind nevoie mai intii de o 
intensă activitate propagan
distică in rindurilc locuitori
lor cartierului. Avem . în pre
zent un sediu propriu, ne 
autofinanțăm, ne bucurăm 
de sprijinul conducerii Li
ceului Industria] nr. 3, a 
școlilor nr. 31 și nr. 34, care 
ne-au pus Ia dispoziție ba
zele lor sportive. Sperăm ca 
în eurînd, cu ajutorul ne
precupețit al Consiliului 
popular, să dispunem de 
o bază sportivă in Microra- 
ionul 39 B, proiectul apro
bat cuprinzind terenuri de 
handbal, tenis. baschet, vo
lei și o mică sală de sport. 
Ne desfășurăm activitatea Ia 
gimnastică, de care mă ocup 
personal, judo (instructori : 
ing. M Danielescu și C. 
Jalbă), handbal (instructor : 
prof. C. Arhip), fotbal (in
structor : T. Matei). Ar mai 
fi de spus că deja am îndru
mat spre secția de perfor
manță a C.S.Ș. 1 Galați cî
teva gimnaste de perspec
tivă, dintre care amintim pe 
Cosmina Chiriță și Monica 
Hilohc, că numeroși copii 
care au învățat -abc»-ul fot
balului în cadrul asociației 
noastre se află în prezent 
la clubul Oțelul, iar cu echi
pa feminină de handbal a 
asociației am ajuns anul 
trecut pină la turneul de ca
lificare pentru promovare în 
divizie. Organizăm cu regulari
tate concursuri sportive de ma
să la șah, judo și gimnastică, 
iar întrecerile din cadrul cam
pionatului “de casă» se bucură 
de o largă participare".

Ne-am dat seama, însă, că 
inimosul inginer proiectant, 
care desfășoară voluntar a- 
ceastă activitate spre bi
nele concetățenilor săi, nu 
este încă pe deplin mulțu
mit de rezultatele obținu
te pînă acum. Probleme mai 
sînt, dar sîntem convinși că, 
pe rind, vor ti soluționate 
cu sprijinul factorilor de
decizie din localitate. re-
cunoscuți ca receptivi cînd 
este vorba despre sport. cu
participarea asociațiilor de
locatari din zonă ca și a tu
turor celor care se numără 
sau se vor număra între 
sportivii asociației.
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PATINATORII ARTISTICI SE AFLĂ ÎN
(Urmare am pag I)

eul 4 la j. II) si Luis Taifas 
(locul 4 la j. I). ambii consti
tuind surprize plăcute nu nu
mai pentru cei aflati In tri
bune. ci si pentru... arbitri. 
Chiar dacă nu au urcat pe 
podium, ei au promis, prin e- 
voluțiile lor. s-o facă cît de 
eurînd. Fabioia Vișinoiu (locul 
3 la j. II) putea încheia con
cursul pe o treaptă superioară 
dacă „impusele" sale ar fi fost 
pe măsura.......scurtului" și ..li
berelor". Cu elemente grele în 
compoziții, ea mai trebuie să 
lucreze încă la împletirea cît 
mai armonioasă a elementelor 
tehnice cu interpretarea artis
tică. Beatrice Kurceakovschi. 
cîștigătoarea juniorelor mici 
— categorie care a reprezentat 
„clou“-ul naționalelor —, și-a 
pus în evidentă grația și ar
monia fizicului său. dar. pen
tru o clasare superioară în 
orice concurs, se impune in
troducerea unei sărituri cu un 
grad mal mare de dificultate. 
In ceea oe-1 privește pe Zsolt 
KcreKes (locul 2 la j. I). opi
năm că el n-a avut „nervul"

ADMIMSIRAIIA Of STAI lOIO-PPOXOSPODI IVTOP'ITAAA
CtȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 20 MARTIE : 
cat. 1 (13 rezultate) : 1 varian
tă 100% a 50.000 lei și 34 vari
ante 25% a 12.500 lei ; cat. 2 (12 
rezultate) : 28 variante 100% a 
2.073 lei și 1.059 variante 25% a 
51® lei ; cat. 3 (ii rezultate) : 
883 variante 100% a 308 lei și 
11.597 variante 25% a 77 lei. Re
port la categoria 1 : 52.624 lei.

Clștigul de 50.000 lei de la ca
tegoria 1, obținut pe o variantă 
jucată 100%, a revenit partici
pantului Mihai Pereni ’ din Oarei.
• Tragerea obișnuită PRO- 

KOEXPRES de astăzi, miercuri, 
S3 martie 1988 va avea Iod în 

și ținuta obișnuite nici la pro
gramul scurt si nici la cel ma
re. Dar nu putem uita faptul 
că exercițiile sale sînt foarte 
grele și complexe, iar o reuși
tă deplină i-ar aduce mult rîv- 
nita medalie la apropiatul con
curs international.

în afara componenților re
prezentativei. au mai reținut 
atenția cum era de așteptat, și 
patinatorii Marina Bellu (locul 
2 la j. II). Crenguța Alecu (5 ; 
la aceeași categorie) și Felix 
Sinitean (5 la j. I, primii pa
tru clasați fiind de la Centrul 
olimpic). în privința fetelor, 
este meritoriu că ele încearcă 
să țină pasul cu cerințele In
ternationale. Nereușitele se da
torează încă atît unei tehnici 
de bază defectuoase, cât și u- 
nei pregătiri fizice necorespun
zătoare (gleznele cedau la fie
care aterizare...). Timișoreanul 
Sinitean. deși are în compozi
ție o serie de elemente tehni
ce dificile, trebuie încă cori
jat la ținută și la prezentarea 
artistică a exercițiilor.

Este îmbucurător faptul că. 
în general vorbind, a crescut 
nivelul calitativ al modului în

București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, tncepind de 
la ora 15,50. Aspecte de la 
operațiunile de tragere vor fi 
transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 16,15, iar numere
le extrase vor fi retransmise, pe 
același program, la orele obiș
nuite • Agendia acestei săptă- 
rnînd mal cuprinde, pe lângă 
tragerea obișnuită LOTO de vi
neri, 25 martie (pînă la care 
au mai rămas doar DOUA ZI
LE pentru jucărea numerelor 
favorite), o acțiune de mare 
interes, constînd în TRAGEREA 
excepționala loto, progra
mată pentru duminică,

EVIDENT PROGRES
care s-au prezentat tinerii noș
tri reprezentanți la acesste Cam
pionate Naționale, generația 
care, cu doar cîțiva ani în ur
mă. a fost aleasă să relanseze 
patinajul artistic românesc în 
arena internațională și să-l a- 
ducă de la stadiul de... veche 
speranță Ia cel de confirmare. 
In puținul răgaz care a mai 

’ rămas pînă Ia cel mai impor
tant test al juniorilor noștri 
(dar nu mai puțin al antreno
rilor). Concursul Prietenia 1988, 
sperăm să fie trase concluzii
le de rigoare. Și. în consecin
ță. găsite cele mai bune so
luții. astfel ca această întrece
re să constituie un frumos 
succes pentru reprezentanții 
noștri.

10 SIAJIUNI RECOMANDATE PENTRU
GEOAGIU — BAI : afecțiuni ale aparatului locomotor (reu

matismale, Inflamatorii, degenerative, abarticulare, posttrau- 
matice, neurologice periferice) ; afecțiuni ginecologice : boli 
de nutriție și metabolice ; afecțiuni dermatologice.

LACUL SĂRAT : afecțiuni ale aparatului locomotor ; gine
cologice ; dermatologice ; afecțiuni endocrine, boli profesionale.

MONEASA : afecțiuni ale aparatului locomotor ; neurologice; 
periferice ; ginecologice ; nevroză astenică.

PUCIOASA : afecțiuni ale aparatului locomotor ; ale căilor 
respiratorii superioare ; ale sistemului nervos periferic și 
vascular periferic ; afecțiuni ale căilor biliare și renale; gine
cologice ; dermatologice ; boli profesionale.

SINGEORZ-BĂI : afecțiuni ale tubului digestiv : hepatobill- 
are ; boli de nutriție șl metabolice.

SLĂNIC MOLDOVA : afecțiuni ale tubului digestiv și ale 
glandelor anexe ; hepatoblliare ; respiratorii ; ORL ; boli de 
nutriție șl metabolism.

NOU
In orașul Tirgu Ocna s-a dat in folosință o modernă unitate 

turistică : hotelul „Măgura", cu o capacitate de cazare de 200 
locuri și 400 locuri la alimentație publică. In hotel vor fi 
găzdiulți ce! care urmează să facă tratament pentru boli ale 
căilor respiratorii. El se află amplasat în apropierea vestitei 
saline Tirgu Ocna, care se constituie într-un adevărat sana
toriu balnear dotat cu cabinet medical paturi pentru odihnă, 
fotolii scaune, grup social bufet alimentar, precum ri eu 
mijloace de agrement (jocuri de șah reml tenis și altele).

SOVATA : afecțiuni ginecologice : ale aparatului locomotor:

CURA BALNEARĂ ÎN ACESI
afecțiuni neurologice periferice

VATRA DORN El ; afecțiuni ale apa 
ale aparatului locomotor ; afecțiuni enc 
digestiv ; ginecologice.

EFORIE NORD ; afecțiuni ale aparatuJi 
gi.ee ; respiratorii ; dermatologice ;

MANGALIA : afecțiuni ale aparatul 
logice centrale și periferice ; ginecologi 
dermatologice

IMPORTANT
Incepînd cu acest an s-au introdus 

lacticc și de recuperare cu sejururi d 
de 7 zile (14 sau 21 zile) In stațiunile : 
Băile Felix, Băile Herculane, Sovata, G 
nei, Călimănești — Căciulata, Băile Tușr

Curele balneare profilactice (de 7—14 
categorii de oameni ai muncii din ind' 
talurgică chimfcă ș.a.

□E REȚINUI
• Plecarea in stațiuni se face la data
• Condiții optime de cazare masă ș!
0 La dispoziția turiștilor : mijloace 

țări cultural-artistice ș! de divertisment 
^Biletele pentru cură balneară și odi 

se pot obține de la toate agențiile Of 
rism, ale ITHR București, precum și i 
cotelor din Întreprinderi și Instituții

L. 

pistol liber, seniori : 1. S. Ba- 
bii (Steaua) 566 p, 2. I. Petru 
(Olimpia) 551 p, 3. Gh. Con
stantin (Olimpia) 550 p ; pis
tol sport, junioare și senioare: 
1. Daniela Dumitrascu (CS Te
leorman) 584 p ; pușcă, 60 f.c., 
juniori : 1. M. Matis (IEFS) 589 
p ; seniori : 1. V. Dinu (IEFS) 
591 p; 3X40 f : 1. I. Joldea 
(Dinamo) 1 149 p ; 3X20 f : ju
nioare : 1. Mirela Rusu (Dina
mo) 556' p , senioare : 1. Da
niela loncscu (Dinamo) 560 p ; 
clasamente generale, pușcă : 1. 
Dinamo 90 p, 2. IEFS 59 p, 3. 
Olimpia 41 p ; pistol: 1. Di
namo 66 p, 2. Steaua 47 p, 3. 
Olimpia 40 p. (Aurel SECE- 
LEANU, coresp.).

ÎN NEAȘTEPTATĂ SCAD
(Urmare din pag 1)

ȚINĂ O VALOARE CON
STANTA. Să fie, oare, plic
tisite băcăuancele pentru că au 
cîștigat mereu titlul național 7 
Să fi scăzut interesul jucătoa
relor la pregătire? Să le fie, 
indiferent — antrenorului, con
ducerii clubului, celor care 
coordonează secția — că atunci 
cînd vorbesc despre Știința iu
bitorii handbalului îi asocia 
ză numele cu... campioana
României ? Credem că factorii 
de răspundere din Bacău, ca 
și conducerea tehnică a echi
pei feminine a României au 
datoria să cerceteze și să sta
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ECHIPA ROMÂNIEII (Urmare din pag 1)
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Vaișcovici,
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LOTUL OLIMPIC JOACA AZI 
LA TATABANYA

prea răspîndit 
de inițiere

martie, pe stadionul Dinamo, de 
Ia ora 16.

marti 
ca E.

încă

MIINE,
DINAMO - RAJA CASABLANCA

• JOI, F.C. ARGEȘ va susți
ne un meci în cadrul actualei 
ediții a Cupei Balcanice, întîl- 
nind la Girocastra formația al
baneză Luftetari. pînă tn pre-

venit 
pună 

Joc,

partidei. Este 
nu va fi uti- 

fiind suspen- 
nu va putea 

ale

care 
noas- 
Raja 

multe ori 
Marocului,

grupa preliminară, pi- 
au jucat următoarele 
2—4 în deplasare cu
Salonic, 2—0 pe teren 

cu Slavia Sofia și 2—0

F. C, CONSTANTA - GLORIA BUZĂU 2-1 (0-1)

tea și la învățătură. începem cu abecedarul...
Foto : Mihai ROBU

ALENTELOR, 0 OPERAȚIE COMPLEXA
tă. împreună mergem la spec
tacole de teatru. Ia filme, iar 
cu cîtiva dintre ei am făcut 
chiar meditații la matematică. 
Cu școlile unde învață sporti
vii mei țin permanent legătu
ra si. spre satisfacția tuturor, 
ei se numără printre cei frun
tași la învățătură. De altfel, 
este o condiție obligatorie pen
tru a face parte din... legiti
mații „Triumfului". îmi plac 
mult eonii! si cred că sintem 
cu adevărat o familie.

Se apropia ora de antrena
ment asa că am continuat dis
cuția la clasă", adică la ba
zinul acoperit „23 August".

— Deci multe bune si fru
moase în munca dumneavoas
tră...

miază, un grup 
ca pe una din 
„23 August" din 
ctrzss. un pri- 
ădjlkf să plîngă. 
băiețaș, priete- 
rimesc în joc 7. 
da — îmi răs-

r l-am îmbrîncit 
răsa m-a sanc- 

învătătoarea 
u. tovarășa an
imi toți sintem 
turi în apă, se 

dintr-o dată
n cu mina spre 
de o tînără, ur- 
grupalui de co- 

în vorbă
re. Despre
rtul acesta fru-

bal de ce 
t. Ei bine, 
fie de la fram- 
la platformă. îți 
sentimentul de..

e. chiar da- 
doar cîteva

ledez pentru a- 
ă care. chiar 
putini adepți. 

tă popularizării 
psei de perfor
are. este tot 
uloasă ca gim- ' 
um. înrudită cu

oare, am misiu- 
i viitori perfor- 
slefuirea să fie 
buie făcută 
n

nu 
Dur sportiv, 

si răspundere 
educativ. 

Spectc indf- 
_  fie curajoși 
toate acestea 

toare si în via-

e.

— In bună parte acesta este 
adevărul. Dar în căutările 
noastre dc talente, mai întîl- 
nim si oameni cu priviri... in
diferente. Sînt însă profesori, 
dc diferite snecialităti. carene 

acordă un sprijin real și per
manent. cei mai multi fiind de 
la școlile nr. 51 nr. 58 și nr. 
199. Pe părinți îi convingem 
mai ușor, invitindu-i la bazin 
in timpul excrcițiilor.

Firește, nu ne-am luat 
mas bun înainte de a afla nu
mele tinerei antrenoare : 
Ncicu. fostă sportivă, licenția
tă cu nota 10 a Facultății de 
economie a industriei construc
țiilor si transporturilor din ca
drul A.S.E.. pe care pasiunea 
pentru săriturile in ană au ti- 
nut-o lîngă bazin mai întîi ca 
instructor snortiv anoi ea ar
bitru si. în fine ca antrenoa
re. Meserie oe cane o îndră
gește si în care dovedește si 
alese calități de educator...

Ion PANA — coresD.

FORMA
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nsează unor 
activă, me-
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t. manifes-

;te stațiuni 
ene de Tu
rtele sindl-

ne dăm seama acest CEVA 
vine de la nivelul conducerii 
secției care 
ajută echipa 
avea nevoie 
sprijin.

în schimb, 
dată evoluția 
bună a formației mureșene (a 
trecut pe primul loc în clasa
ment). Mureșul, semn că aici se 
muncește bine și cu folos, că cei 
doi antrenori, Gheorghe Io- 
nescu și Valentin Pop, doresc 
(și reușesc) să demonstreze că, 
după ce a cîștigat „Cupa 
României", Mureșul Tg Mureș 
poate aspira și la titlul de 
campioană! în plus nu este 
de neglijat sprijinul pe care 
cunoscuta întreprindere Elec- 
troniureș, îi acordă echipei. 
Chimistul Km. Vîlcea — după 
ce a trecut prin situații mai 
grele — și-a consolidat poziția, 
obținînd rezultate bune cu fie
care etapă 
TEROM Iași 
ceeași linie 
sament, dar 
tere valorică se face simțită, 
indiscutabil, în echipa antre
norilor Cornel Bădulescu și 
Mircea Pop. Cuvinte frumoase 
trebuie să spunem despre Con
fecția București. Antrenorul ei 
din această ediție de campio
nat, Vasiie Mărguiescu, și-a 
probat din nou profeslonalita- 
tea, si aceasta pentru că la 
Confecția a găsit înțelegerea 
cuvenită, atît din partea con
ducerii asociației, cît și a ju
cătoarelor. Se pare că Hidro
tehnica duce lipsă de valori, 
pentru că rezultatele slabe ob
ținute nu pot fi puse numai 
pe seama antrenorului, un va
loros tehnician. Lucian Rîșniță. 
Dar el singur ce poate face 7 
Constructorul Timișoara, Oțe
lul Galați, Dorobanțul Ploiești 
și CSM Sibiu luptă din greu 
pentru evitarea retrogradării. 
Cine va reuși ?

— opinăm — nu 
tocmai cînd ea ar 

de mai mult

trebuie 
din ce în

aplau- 
ce mal

de campionat, 
se menține pe a- 

de mijloc tn cla- 
o sensibilă creș-

I 
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

considcrind meciul ca „un test 
absolut necesar, din care 
tem trage multe concluzii 
site are".

Foarte utilă se anunță . 
tida și pentru antrenorii Em. 
Jenei și C. Drăgușin, mai ales 
prin prisma unei noi verificări 
a capacității de concurs a „no
ului val" reprezentat prin E. 
Săndoi. Ciucă. Lupu, Lupescu. 
Sabău. Și ambii antrenori spe
ră. asa cum sperăm și noi. ca 
toți acești jucători tineri 
dea randamentul așteptat 
a se... speria de faima 
Scheedy. Bonner Galvin 
Stapleton.

După antrenamentul de 
după-amiază s-a decis 
Săndoi care se resimte ___
în urma accidentării care l-a 
tinut mult departe de compe

Așa cum am mai anunțat, in 
cadrul pregătirilor pentru meciul 
cu Polonia, de la 30 martie, lo
tul olimpic susține azi o partidă 
de verificare, în . Ungaria, în 
compania echipei de Divizia A 
Tatabanya. Printre jucătorii care 
au făcut deplasarea se află Nițu, 
C. Solomon, Eduard, Goanță, Ef- 
timie, P. Badea, Văidean, Pena. 
Cralu, Ralea.

Gloria, o echipă robustă, pînă 
mai ieri divizionară A, a 
la Constanța decisă să-și 
în valoare potențialul de ___
ceea ce a și reușit în prima re
priză, pe care a controlat-o a- 
proape în întregime. In această 
parte a meciului, gazdele au dat 
o replică palidă, cu puține a- 
tacuri la poarta lui Caloianu, la 
care au avut o singură ocazie, 
în min. 5. prin Popa, rămasă 
însă și ea fără urmări pe tabela 
de marcaj. Spre sfirșitul repri
zei, oaspeții, lansați în atac, 
deschid scorul, în min. 43, URSA 
fructificind o excelentă pasă a 
lui Teodoreseu: 0—1.

In repriza secundă, constănțe- 
nii încep vijelios și chiar in 
mln. 46 Caloianu respinge in ex
tremis un șut-„bombă“ al lui 
Buduru. Peste trei minute, POPA 
reia spectaculos In poartă o pasă 
a aceluiași Buduru, restabilind 
egalitatea: 1—1. Modificările fă
cute în formația locală se dove
desc inspirate, mai ales funda
șul Dumitru lnfiltrîndu-se mereu 
pe aripa dreaptă șl centrînd de
seori în careul oaspeților, unde

POLITEHNICA IAȘI -
Se poate spune că ieșenii au 

depus toate strădaniile pentru a 
termina victorioși partida cu ju
cătorii focșăneni. Gazdele au fă
cut o mare risipă de energie, au 
luptat cu ardoare pentru flecare 
balon șl și-au masat adversarii 
în jumătatea lor de teren, domi- 
nind partida cu autoritate, din 
punct de vedere teritorial. Nu
mai că voința de a învinge nu 
a fost susținută și de luciditatea 
necesară, „tonul" dîndu-1 tocmai 
experimentații Constantin, Bur
dujan, Paveliuc (deci, întreaga 
linie de mijloc!) și Croitoru. 
Astfel, această lipsă de orien
tare tactică s-a reflectat' și in 
(doar) cele trei ocazii de gol pe 
care șl le-au creat: min. 21 și 
55 — pîrv ratează in situație de 
„unu la unu" cu Paraschlv (care 
are reflexe excelente) și min. 
89 — lovitură liberă de la 18 m. 
executată de Burdujan în ba-a 
laterală.

I.C.I.M. BRAȘOV

INTILNEȘTE SELECȚIONATA IRLANDEI
title să nu fie utilizat în ,.un- 
sprezecele" de începere. în 
schimb, Cămătaru. a cărui 
stare s-a îmbunătățit după ac
cidentarea din etapa de cam
pionat de simbătă. va intra în 
teren din startul întîlnirii. 
Portarul Lung, indisponibil, va 
fi înlocuit de Moraru. tn rest, 
în formula de începere, marea 
majoritate a jucătorilor care 
au evoluat în cele două partide 
din acest an.

Cu puține momente înainte 
de efectuarea convorbirii tele
fonice. am aflat și probabila 
alcătuire a formației gazdelor. 
Ea ne-a fost comunicată de 
colegii de Ia ziarele din Du
blin deoarece Jackie Charlton 
o va face cunoscută, oficial, cu 
o oră înaintea 
sigur că Brady 
lizat. deoarece 
dat două etape .._ 
iuca în primele partide

turneului final din R. F. Ger
mania.

Vremea este foarte schimbă
toare aici. Cînd plouă, 
se înseninează. Partida 
găzduită de „Lansdowne 
(capacitate 50 000 locuri) 
începe Ia ora 18,30 (ora 
reștiului — 16,30 
Arbitrul jocului va fi 
Morten (Anglia).

Formațiile probabile :
ROMANIA : Moraru — Ciucă 

(M. Popa). Rcdnic. 
Stănescu — Sabău. 
Boloni. Coraș — 
Cămătaru.

IRLANDA : Bonner (Celtic) 
— Moris (Celtic) Mc Carthy 
(Celtic). Morran (Manchester 
U.). Guiness (Luton T.) 
O’Brien (Manchester U.). She- 
rridan (Leeds). Scheedy (Ever
ton), Galvin (Sheffield) — Sta
pleton (Derby C.) Kelly (Wat
ford).

cînd 
va fi 

Road" 
și va 

Bucu- 
la Dublin).

John

zent, in 
teștenii 
partide: 
P.A.O.K.
propriu
pe teren propriu cu Luftetari.

în cadrul turneului pe 
îl întreprinde în țara 
tră, echipa marocană 
Casablanca, de mai 
cîștlgătoane a Cupei 
va evolua, în Capitală, în com
pania formației Dinamo Bucu
rești.

Partida va avea loc joi, 24

SIMBĂTĂ,
TESC -
Simbătă 

15,30. pe 
are loc i 
amicală, în care Sportul Studen- 
țese întilnește formația maroca
nă Raja Casablanca.

Biletele se pun în vinzare de 
joi la casele stadionului, la se
diul clubului și la magazinul de 
materiale sportive din Piața Am- 
zel. Elevii sub 15 ani au intrarea 
liberă.
• tneepînd de mîine,ședințele 

Comisiei de disciplină a F.R.F. 
au loc in fiecare joi, la orele 15.

, SPORTUL STUDEN-
RAJA CASABLANCA
26 martie, de la orele 
stadionul din „Regie" 
partida internațîonaiă

Partida pe care tricolorii o 
dispută astăzi la Dublin este 
a 402-a din întreaga activitate 
a echipei naționale. Pînă 
acum, bilanțul reprezentativei 
noastre este următorul :

401 164 103 134 667-608
Jocul de astăzi este al 3-lea 

din stagiunea competițlonală , 
1988 a lotului A. tn preceden
tele întîlniirl, internaționalii 
noștri au întrecut, la Haiffa, 
selecționata Israelului cu 2—0 
(3 februarie 1988) și, tot acolo, 
(la 6 februarie) au terminat 
ia egalitate cu reprezentativa 
Poloniei : 2—2,
• Meciul de astăzi este al 

13-lea sub conducerea tehnică
a cuplului Em. Jenei șl C. i 
Drăgușin. Bilanțul de pînă 
acum: 6 victorii 4 egalități I 
și 2 înfrîngeri.
• Partida de la Dublin re- 1 

prezintă o premieră pentru , 
ambele formații. Pînă acum, 
ele nu s-au mai intîlnit nici
odată. Să sperăm că Inaugu
rarea întîlnirilor româno-ir- 
landeze va prilejui o partidă 
ie bună calitate.
• Chemat la conducerea 

selecționatei irlandeze la în
ceputul ..campaniei Euro 88", 
Jackie Charlton, cunoscutul 
fost internațional englez ’ 
(fratele altul faimos fost , 
component al echipei Angliei, 
Bobby Charlton), a reușit „să , 
ridice clasa de joc a forma
ției noastre cu o treaptă", a- 
preciază unul dintre titularii 
echipei, Brady.
• Iată, acum, numărul de 

selecționări în reprezentativă 
a fotbaliștilor care fac parte' 
din Iotul pentru Dublin (în 
paranteze, acolo unde este 
cazul, numărul de goluri rea
lizate pentru echipa nație a- 1 
lă): Moraru 37 de partide în 
reprezentativă. Mânu — de
butant (portari); Ciucă 2 
(1 g.), Rednic 59 selecții, An
donc 33 (1 gol marcat), M. 
Popa 1, E. Săndoi 3, Stănes
cu 4 (fundași); Matcuț 30 
(3 g.). Sabău 2 (1 g.), Lupu 
deb.. Boliini 105 (24 g.), Lu
pescu 1 (mijlocași); Cămăta
ru 60 (15 g.), Coraș 34 (5 g.). 
Vaișcovici 1, Lasconi 1. Pre
cizăm că din lot nu fac par
te seiecționablill de la Steaua, 
care evoluează astăzi în me
ciul de campionat cu Conti
nui șl pregătesc, în continu
are, importanțele partide din 
semifinalele C.C.E., cu Benfi
ca Lisabona.

Bîrborea (mln. 65 șl 75) șl Ne
delcearu (min. 76) sînt pe punc
tul de a înscrie. Cu patru mi
nute înainte de final, ZAHIU 
marchează spectaculos, cu capul, 
la un corner executat de Cămui: 
2—1.

Arbitrul G. lonescu (București) 
a condus foarte bine.

Lipsită de cîțiva titulari, echi
pa Jiul (antrenor, din acest se
zon, C. Oțet) nu a evoluat la po
tențialul maxim, pierztnd acest 
joc șl, implicit, șefia seriei. E 
adevărat că șl Electroputere (an
trenor și jucător S. Cîrțu) a 
prins o zl de excepție.

După cîteva ocazii, de o parte

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
F.C. CONSTANȚA: Răuță — 

Tufan (min. 46 DUMITRU), PO- 
POVICI, DINU, Cămul — BÎR- 
BOREA, Iovănescu. Nedelcearu
— Buduru (min. 59 Funda). ZA- 
HIU, POPA.

GLORIA BUZĂU: CALOIANU
— Marcu, Drăgan, Stoica. URSA
— Mircea, N. Mihal, PROFIR 
(min. 78 Trandafir), Teodoreseu
— Vaslliu. ION VIOREL (min. 
92 Stan).

și de cealaltă, șutul razant cu 
„transversala" al Iul Cirțu (mln. 

39) „prefațează" golul din min.
<0, cînd același Cirțu ii servește 
ideal pe CALAFETEANU și. ..
1—0.

La reluare, e rîndul Jiului să... 
reverse atacuri în valuri spre 
poarta craioveană. insă apărarea 
localnicilor se dovedește de ne
trecut. Mai mult, în min. 55, E-

lectroputere iși mărește avanta
jul, la 2—0, prin golul lui PRU

NA, cu o frumoasă lovitură de 
cap. tn min. 82 se petrece cea 
mal spectaculoasă fază a meciu
lui: Calafeteanu, scăpat singur, 
încearcă să trimită peste Boitor, 
acesta reușește să scoată cu.. i 
capul, mingea ajunge la Cîrțu, 
care șutează puternic, spre gol, 
dar fundașul Dianu respinge 
spectaculos, prin plonjon, tot cu 
capul, balonul se duce în bară, 
fiind apoi degajat t

Arbitrul N. Bițin (Salonta) a 
condus foarte bine.

ELECTROPUTERE: Boldicl — 
SOROHAN. Barbu, DRINCEANU, 
Matei — Olani, CALAFETEANU, 
PRUNA (min. 81 Crețu) — Luță, 
Neagoe (min. 46 Do;aru), CIRȚU.

JIUL: BOITOR — DIANU, V. 
Popa, Floreseu. B. Popescu — 
Cristea. L. Săndoi (min. 75 Bă 
lan). TIMOFTE — Băltaru, Mo- 
romete. Lasconl.

Aurei PĂPĂDIE

Cornel POPA

UNIREA FOCȘANI 0-0
Nu trebuie omisă, însă, replica 

foarte bună a oaspeților. care 
s-au apărat cu calm șl fermita
te, ieșind frumos din defensivă 
șl lansind tăioase contraatacuri, 
în special prin Argeșeanu. un 
adevărat „argint viu", și prin 
Chiriță. De altfel, în min. 88 șl 
89, două asemenea „contre" se 
puteau solda cu goluri, dacă 
Alexandru și. respectiv, Chirllă 
n-ar fi intrat in „unghi mort*.

Arbitrul A. Mustățea (Pitești) 
a condus foarte bine.

POLITEHNICA: Cîmpeanu — 
Ursache, Dușmanu (mln. 77 Ser- 
tov), BAICEA. MUNTEANU — 
Constantin, Paveliuc, Burdujan 
— Bambu, Croitoru, PÎRV (min. 
62 Diaconescu).

UNIREA: PARASCHIV — Ma
tei, GĂLAN, LUPU, Burgă — 
Alexandru, Oprea, Popeșcu — 

■ ARGF.ȘEANU. Cr. RUSU. CHIBI
ȚA (min. 90 Baba).

Paul ZAIIARIA

INTER SIBIU 1-2 (0-2)
Duminică dimineața pe stadio

nul I.C.I.M. din Brașov, Inter 
Sibiu a confirmat faptul că este 
decisă să promoveze pe prima 
scenă. Jocul, mai ales In pri
ma repriză, a fost echilibrat, am
bele echipe au combinat frumos 
la mijlocul terenului, cu parti
ciparea fundașilor laterali la a- 
tacuri. însă s-a șutat rareori la 
poartă. în acest sens, cîteva cifre 
sînt semnificative — șuturi : 4—0 
(pe poartă : 3-0)-; cornere : 1—0 
în favoarea Interului. Pe fondul 
echilibrului, oaspeții au sprintat 
de două ori, punctînd prin RADU 
n — min. 22 (la capătul unei 
frumoase combinații cu Stănes- 
cu șî Jur că) — și VASlI — mîn. 
44 (C. Zamfir a făcut o cursă 
pe cartea dreaptă, de unde a 
centrat în careu) —, avantaj care 
s-a dovedit a fi decisiv în sta
bilirea învingătorului. După pau
ză, I.C.I.M. Brașov a atacat a-

proape continuu, cu speranța dc 
a restabili măcar egalitatea. Dar, 
spre dezamăgirea miilor lor de 
suporteri, localnicii n-au reușit 
decît să micșoreze diferența de 
goluri, unicul lor punct fiind re
alizat de DRAGAN — min. 61 — 
după executarea unei lovituri de 
colț, tn ultimul minut, sibienii 
au fost aproape de 3—1,- însă 
Văsii. scăpat singur, a ratat.
Foarte bun arbitrajul lui 

Donțu (Galati:.
I.C.I.M. : PARASCHIV — GyOrfi, 

Panache (mln. 46 Rizea), LUNGU, 
Manciu — Sighiartău (mln. 57 
Eremia), Ghileanu. DRĂGAN — 
Berteanu. Chioreanu, BRAȘOVEA- 
NU.

INTER : V. Marcel — Cotora, 
Boar, M. ZAMFIR, Armenean — 
Stănescu VĂStI Șoarece, JURCĂ, 
— C. ZAMFIR, RADU II,

Pompiiiu VINTILĂ

V.

ELECTROMUREȘ - C.M.M. PANDURII TG. JIU 1-1 (1-1)
Cronica acestei intîlnlrl trebuie 

să înceapă în minutul 63. Nu 
pentru că pînă atunci duelul 
dintre o echipă care încearcă să 
se consolideze în „B“ (Electro- 
mureș) șl una care figurează 
printre protagonistele seriei 
(pandurii) nu ar fi fost intere
sant. Și pînă atunci am văzut 
un fotbal bun. două goluri mar
cate de GAȘPAR (mln. 15), la 
un corner, pentru oaspeți, MAR
TON egalînd (min. 25). Să spunem 
însă că ultima jumătate de 
oră a fost una dintre cele mai 
pasionante și mal dramatice din 
cîte am văzut în ultimul timp. 
Gtodițl-vă! în min. 63 portarul 
Porojnicu „scoate" cu greu, in 
corner, balonul șutat de Var

ga; patru minute mai tîrziu 
Naște plonjează la 35 de metri, 
opunîndu-se unei periculoase o- 
fensive a oaspeților; în minutul 
80 — o veritabilă canonadă la 
poarta Pandurilor, în două si
tuații Porojnicu este învins, dar 
degajează, de pe linia 
fundașii lui

porții,
centrali; un minut

mal tîrziu. Gugu șutează puter- 
nio de la 25 m. Naște solvind in 
extremis; minutul 83 — altă se
rie de atacuri Electro, Basno a 
șutat de la 6 m. mingea se du
cea spre plasă, din nou Inter
venție salvatoare, de ultimă cli
pă, a defensivei oaspeților: min. 
85 — subtilă acțiune Mihut. care 
șutează. din unghi, cu efect, ba
lonul îl depășește pe Naște, dar 
Koncz intervine, cu mina, trimi- 
țînd mingea peste bară. Penalty! 
Execută Croitoru. dar Naște a- 
pare (uluitor) în calea mingii. 
A arbitrat, în general, bine O. 
Streng (Oradea).

ELECTROMUREȘ: NAȘTE — 
MARTON, S. Popa, Koncz, Vass 
(min. 57 Ursu) — Basno, PIGU- 
LEA n, C. STOICA. VARGA — 
Rîtea. Gîngu.

PANDURII: POROJNICU —
Burunția, GASPAR, CAȚANA, 
Solea — Găman. Mlhuț, BĂNICĂ 
(min. 84 Croitoru) — BĂLUȚĂ, 
I. Marius, GUGU.

Eftimie IONESCU

OLIMPIA SATU MARE
(cumul d-e cartona-Fără Bolba ______ ___ ____

șe) și cu cîteva piese de bază 
în zl foarte slabă — Silaghi, 
Szenes, Bencze, Balcsa, Czirbus 
— sătmărenii nu s-au regăsit in 
acest meci. Ei au dominat jocul 
de la un capăt la altul, dar au 
ratat prin Szenes în min. 13, 
Bencze în min. 14, 15 și 20,
Balcsa în mm. 22, 34 și 44 des
chiderea scorului. Oaspeții — 
care resimt șl ei lipsa lui Mitu, 
transferat la Steaua — au avut 
in prima parte doar două șuturi 
pe spațiul porții.

Și după pauză, sătmărenii do
mină. dar, contrar cursului jo
cului, oaspeții înscriu primii în 
min. 54 prin VIDICAN. care, 
primind o minge dc la Preda 
(cel mai bur de pc teren), dri
blează fundașii locali și Înscrie 
pe sub Szabo. Sătmărenii nu re
nunță la luptă, atacă, e adevărat

DACIA ORÂȘTIE 1-1 (0-0)
fără prea multă claritate, dar, în 
min. 70, Borhidan, supărat pe 
atacanții săi, pătrunde șl este 
faultat clar în careu. ERDEI e- 
xecută lovitura de la U m și...
1—1. In min. 80, oaspeții ratează 

o mare ocazie prin Vesa pentru 
ca în min. 88 ei să fie ajutați 
de multă șansă cînd au scos de 
trei ori, la aceeași ” " ~J 
de pe linia porții.

A arbitrat foarte 
Ian (Craiova).

OLIMPIA I.U.M. :
Scheuerli, Gnand,
PUȚ — ERDEI, Szenes, 
(min. 68 Steinblnder) — 
Bencze, Palcsa.

DACIA MECANICA! ALEXOI 
— Asaftei, BOROȘ, DOBRAU, 
Onlga — Coeîrlă, Hațiegan, Vidi- 
can. PREDA (mln. 86 Boda) — 
Jurcă (min. 76 Dumltreasa). Vesa.

Miron MOGA

fază, mingea

bine C. Bît-

SZABO — 
BORHIDAN, 

Silaghi 
Czlrbus.



CONCURS DE SAPIRFRI
LA VARȘOVIA

TURNEUL
DE LA

DE 5AH
BLED

CAMPIONATELE EUROPENE
DE TENIS DE MASA
PARIS. 22 (Agerpres) — în 

preliminariile probei feminine 
pe echipe din cadrul Campio
natelor Europene de tenis de 
masă, de la Paris, selecționată 
României a învins cu 3—0 for
mația Danemarcei și a întrecut 
cu 3—2 
riei.

Finala 
echipele 
clei, 
semifinale : Cehoslovacia ■— 
Iugoslavia 3—1 : U.R.S.S. — 
Olanda 3—1.

în semifinalele probei mas
culine Suedia a învins cu 5—1 
Ungaria, iar Anglia a dispus 
cu 5—4 de formația U.R.S.S.

reprezentativa Bulga-

Se va disputa între
U.R.S.S. și Cehoslova- 

Rezultate înregistrate în

BOXERII JUNIORI
(Urmare din nao l)

ind competiția pe primul 
Subliniez că Paraschiv 
declarat cel mai tehnic 
al turneului, iar Dima 
gat toate cele patru 
susținute prin 
primul rund,
băieți au boxat și 
ne dar nu 
fi dorit, linsa de experiență fi
ind încă vizibilă. în finale, Pa- 
uschiv 
don în 
Kovacs 
cîștigat
cu J. Brzczowiec (Polonia), iar 
Dima l-a obligat să abando
neze după primei" două minute 
de luptă pe B. Huzman (R. D. 
Germană)".

loc. 
a fost 
boxer 

a cîști- 
meciuri

abandon 
Ceilalți 

ei
așa cum

0 Inimoasă pcrîormanță o tinerilor noștri iiocliciști

ECHIPA ROMÂNIEI - LOCUL 2 LA C.M. DE JUNIORI MARI (grupa B)
La Sapporo (Japonia) au luat 

sfîrșit întrecerile Campionatu
lui Mondial de hochei pe ghea
tă pentru iuniori mari (20 de 
ani), grupa B. Echipa repre
zentativă a României a reali
zat o frumoasă performantă, 
clasîndu-se in final pe locul 
doi la egalitate de puncte — 
10 — cu cîștigătoarea grupei, 
echipa Norvegiei care are un 
golaveraj mai bun. In ultima 
zi a competiției reprezentativa 
României a învins cu scorul de 
3—1 (2—0. 0—0. 1—1) pe cea a

„Trofeul Thayer Tutt“

marca-
Șomfă-

Olandei, prin golurile 
te de Dragomir — 2 și 
leanu.

în partida decisivă 
locul I și promovarea 
pa A. Norvegia a 
Franța cu 8—2 (2—2.
4—0) : Elveția — Japonia 1—1. 
Iugoslavia — Austria 5—4.

Clasament final : 1. NORVE
GIA 10 puncte. 2. România 
3. Elveția 9. 4. Japonia 8. 
Franța 8. “6. Iugoslavia 
Olanda 3. 8. Austria 1.

ROMÂNIA - UNGARIA
La Eindhoven și Tilburg (Olan

da) s-au disputat primele par
tide ale „Trofeului Thayer Tutt“ 
la hochei pe gheață, la care 
participă și reprezentativa de se
niori a României.

în primul meci, echipa Româ
niei a învins cu 5—3 (1—1, 1—2, 
3—o) pe cea a Ungariei. Goluri-

MOTOCICLIȘTI ROMÂNI

pentru 
in gru- 
intrecut 

2—0

T.

10
5.
7.

5-3
înscri-

VARȘOVIA, 22 (Agerprcs). - 
Proba feminină de trambulină 
din cadrul concursului interna
țional de sărituri in apă de la 
Varșovia a fost cîștigată 
sportiva poloneză Agneșka 
kowska, cu 477,35 puncte, 
mată de Ileana Gheorghe 

434,55 puncte, 
de sărituri de 

revenit concu- 
Tom Lemaire 

de

(Agerprcs).

de 
lan- 
ur- 

(Ro-
mânia) — cu 
Proba masculină 
la platformă a 
rentului belgian
— 559,25 puncte, secundat 
românul Ion Petrache — 485,20 
puncte.

BELGRAD, 22 (Agerprcs). — 
în turneul internațional femi
nin de șah de la Bled (Iu
goslavia) după 4 runde conduce 
maestra olandeză 
4 puncte, urmată 
(România) — 3,5 
șareta Mureșan
3 puncte etc.

Rezultate din runda a 
Mureșân — Orei 1—0; 
sen — Kosanovici 1—0: 
stark — Bazzaj remiză, 
licl — Lazici 0—1.

în concursul masculin tot 
după patru runde, conduce 
maestrul iugoslav Raicevici, cu
4 puncte.

Harmsen, cu 
de Baumstark 
puncte, Mar- 
(România) —

patra î 
Harm- 
Baum-
Anto-

LA ZI MECIUL CEL MAI SClftl ?
■Jind este vorba de recorduri ooxul nu tace excepție. Dim

potrivă există sumedenie de domenii, legate de activitatea sa, 
care prilejuiesc înregistrare» a fel de fel de recorduri. Cel 
mai discutat dintre acestea a fost succesul lui Thomas Hearns, 
primul pugilist din istorie oare a reușit să cucerească titlul 
de camplor. al lumii la patru categorii de greutate diferite, 
dar mereu actual este recordul de durată al unui meci.

Pe ringul din Atlantic City americanul de culoare Fred 
Pendelton a obținut o foarte rapidă victorie prin k.o. asupra 
oortoricanului Sammy Fuentes. întregul meci durînd nici 
mai mult nici mai puțin de 15 secunde 1 In acest interval de 
timp au fost incluse, firește și cele 10 secunde cit a durai 
numărătoarea arbitrului care a Și pronunțat fatidicul out 1 
Record mondial în materie de scurtime ? Așa s -a crezut ime
diat dar iată că n-a fost așa. Meciul cel mal rapid din is
toria boxului s-a desfășurat ia 11 decembrie 1984, pe același 
ring din Atlantic City. între greul-ușor Rickey Parkey, deve
nit ulterior campion mondial IBF și Broderick Mason. La 
chiar primul schimb de lovituri Imediat după gong. Parkey 
l-a trimis la podea pe adversarul său, care a căzut, pur șl 
simplu, ca trăznit 1 Arbitrul a Incepu-t să numere dar sesi- 
zînd situația precară în oare se afla Mason s-a oprit la... 
opt. pumn o capăt unei lupte -are de la primul pumn deve
nise nu doar inegală, ci periculoasă. Conștient de duritatea 
loviturii arbitrul a dictat mai repede abandonul lut Mason “ pute™ facilita intervenția ia timp a medicului reu
niunii și a secunzilor sărmanului boxer...

le echipei noastre ou fost .. . 
se de Eros, Gliga, Hălăucă, Dala 
și Burada. Ultimul gol a fost În
scris împotriva a 6 jucători de 
cîmp adverși, antrenorul forma
ției ungare înlocuind portarul 
cu un atacant, pentru a forța 
egalarea.

în cea de a doua zi, hocheișții 
noștri au realizat un meci egal 
în compania reprezentativei Da
nemarcei : 3—3 (0—1, 1—1, 2—2). 
Punctele formației noastre au 
fost realizate de Daia, Horvath 
șl Hălăucă. în această partidă au 
•fost accidentați I. Popovlcl șl 
Gliga. medicul echipei sperîpd 
totuși. în recuperarea lor în ziua 
de pauză, ieri. Astăzi, România 
— Italia.

în 
trei 
bl
am

IN CURSE INTERNATIONALE

l-a întrecut prin aban- 
rundul secund pe I. 
(Ungaria), Doroftei a 

la nuncte (5—0) partida

I
I
*

I
*

I
*

I

O „LOVITURĂ"
Numele firmelor scrise, ia 

ioc vizibil, cu litere uriașe, 
anunțurile și flashurlle publi
citare fac parte, de multă 
vreme, din spectacolul spor
tiv, urmărit pe viu sau trans
mis pe unde audiovizuale. 
Au invadat stadioanele, are
nele, tricourile. materialele 
sportive. echipamentele de 
concurs și antrenament, ecra
nele T.V. imaginația creato
rilor de reclamă e fabuloasă. 
Ideile lor incită, atrag în mo
lul cel mai Izbitor atenția, 
raotează. monopolizează, tira
nizează. Bătălia pen- 
tru un colțișor, ori- 
eît de mic. într-un

oarecare e 
se plă- 

sume incredibile

I
I
I
I

cadru 
acerbă 
tesc sume incredibile pen
tru cîteva secunde care să 
•ale brutal cel mai interesant 
moment al unui interviu, al 
cîte unui meci, al vreunul 
reportai. Concurența pentru 
o poziție cit mai avantajoasă 
la transmisiile televizate, în 
spatele porților de nildă. sau 
pentru o oră de vîrf 
deseori conflicte.

$1 totuși, cunoscuta 
Benotton. atît de des 
tă ne mașinile de 
I ne panourile _____
care tnconioară nistele 
schi ale Cupei Mondiale 
mantinelele terenurilor 
fotbal, a renunțat, la un 
menț dat la publicitate I 
precis la cea ne care i-o tă
ceau jucătorii echipei de rug- 
bv Benetton Treviso din pri
ma divizie Italiană. Curios

Primul concurs internațional al 
sezonului de dirt-track, desfășu
rat pe stadionul I.P.A. Sibiu, a 
revenit polonezului M. Korbel cu 
14 p, fiind urmat în clasament 
de D. Stoica (I.P.A.) și S. Aba
kumov (Polonia), ambii cu cite 
13 puncte. S-au mai remarcat 

M. Șoaită. D. Bogdan și ș. Ghibu.
• Un grup de „vitezlști", con

dus de antrenorul T. Mlhăiles- 
cu, a luat parte la ..Cupa Cu
bei". Reprezentanții noștri de la 
clasa 250 cmc au avut o com
portare meritorie: 1. R. Anghe! 
(Cuba). ... 6. I. Viktor, 7. T. Tre
ia, 8. O. Vrăjltoru din 18 con- 
curenți.

Fotbal

Romeo VILARA

PUBLICITARA /

loan Igna va conduce 
partide importante • 
Campionate : F. C. Ma
lines învinsă • „Cupa 
Africii" înaintea ultime

lor meciuri

MECIURILE din etapa a 26-a 
a campionatului BELGIEI, s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te: Beerschot — Antwerp 0—2; 
Winterslag — Cercle Bruges 1—0; 
Molembeek — Courtral 0—4; F.-. 

Bruxelles 
F.C. Mali- 

■ Charleroi

UNIUNEA EUROPEANA DE 
FOTBAL a desemnat arbitrii 
pentru turneul final al Campio
natului European interțărl ce va 
avea loc în luna iunie tn R.F. 
Germania. Printre aceștia se nu
mără și românul loan Igna, care 
va arbitra una din semifinalele 
competiției. De asemenea. loan 
Igna, cotat ca unul dintre cei 
mai buni arbitri europeni, a fost 
delegat să arbitreze meciul re
tur din semifinalele „Cupei 
UEFA”. între echipele Espannl 
Barcelona și F.C. Bruges.

Molembeek
Liăge — Racing Jet 
0—0; F.C. Bruges — 
nes 2—1; Lokeren -
1—0; Gând — Anderlecht 1—2; 
Waregem — Standard Liăge 3—2. 
tn clasament: F.C. Bruges, F.C. 
Malines și Antwerp — cu cîte 
39 p.

REZULTATE în etapa a 27-a a 
campionatului OLANDEI: Ajax
— Sittard 4—0; Den Haag — Vo- 
lendam 1—3; Twente Enschede — 
Feyenoord 0—0; Kerkrade — 
F.C. Groningen 2—1. p.S.V. Eind
hoven — Tilburg 3—1; Sparta 
Rotterdam — Haarlem 1—0. Tn 
clasament conduce P.S.V. Eindho
ven — 48 p, urmată de Ajax
— 40 p și Feyenoord — 31 p.

pentru că sumele prevăzute 
în contracte continuau să a- 
jungă 
unora, 
mele 
de pe . .
din interviurile acordate 
aceștia la radio sau televizi
une, dar contractul dintre Be- 
notton și echipa de rugby 
din Treviso rămînca în vi
goare!

Nimeni n-a putut afla ra
țiunea unei astfel de renun
țări la avantajele oferite, pe 

loc sau în pers
pectivă. de o pu
blicitate deșănțată. 
Toată lumea se în
treba. toată lu

mea căuta lăspunsuri, la te
leviziune în special »•» aș
tepta soluția, și, încet-încet, 
fără a mai fi prezentă, firma 
Benotton și curioasa ei re
nunțare au continuat să fie. 
cu și mal mare putere. în 
centrul de interes al publicu
lui. Sau, altfel spus, reclama 
exista în continuare, fără să... 
existe. Căci tocmai interdic
ția publicității a constituit 
cea mai grozavă publicitate 
pentru firma Benotton! Sim
plu șl mal ales eficient. Dar. 
dacă e să Schimbăm puțin 
unghiul de vedere, o uriașă, 
înșelătorie, din care unii tsi 
freacă mulțumiți mîinile. fă- 
cînd o afacere cu efecte pen
tru care n-au plătit nimic în 
plus, iar pe de alta, o opinie 
publică înșelată cu cea mai 
mare seninătate...

Radu TIMOFTE

spre buzunarele 
A dispărut nu- 

firmei de la stadion, 
piepturile jucătorilor, 

de

Contrapunct

naște

firmă 
lntîlnl- 

Formula 
publicitare 

de 
sau 

de 
mo- 
Ma!

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare iu

Fie că s-a vorbit despre uni
tățile sportive ca atare, despre 
fiecare dintre ramurile de 
sport au revenit ca un lait
motiv numele Politehnicii Timi
șoara și cel al Clubului sportiv 
școlar Politehnica. Și pe bună 
dreptate. Ce fac — de pildă — 
cele 7 cadre didactice angajate 
pentru handbal la C.S.Ș. Po
litehnica. dacă nu au dat mă
car un junior primei echipe a 
județului, iar echipa de fete a 
clubului e amenințată cu retro
gradarea? Ca si ce' 7 antrenor1 
de atletism ai aceluiași club 
Echipa masculină de volei a Po-

litehnîciî este in pericol să cadă 
din prima divizie (antrenorul 
echipei feminine, din Divizia 
B a fost scos ca neco
respunzător și numit la forma
ția de Divizia...A!), 'ar clubul 
școlar n-a crescut nimic. Echi
pa feminină de baschet a clu
bului a retrogradat din prima 
grupă valorică în cea de t> 
doua și se pare că va retrogra- ■ 
da în „B“ în timp ce echipa de 
juniori a C.S.Ș. este deja re
trogradată, 
pe cale să 
timp ce se
4 antrenori
pentru garniturile mari...

iar cea de junioare 
o Imite. Si asta în 
asteanW de la cai 
elemente valoroase

Dupd meciul dintre „olimpicii" oolonezl și firccl

„VU LUIIII

Interesîndu-ne în mod specia! 
asupra Iul, în perspectiva parti
delor echipei noastre de la 30 
martie (cu Polonia) șl, respectiv. 
13 aprilie (cu Grecia) meciul 
dintre echipele olimpice ale Po
loniei și Greciei s-a încheiat, pe 
stadionul .Row" din Rybnik. cu 
victoria gazdelor: 5—1 (1—1)
Presa poloneză șl colegul Krzysz
tof Dabrowskl de la „Przeglad 
Sportowy" ne-au furnizat cîteva 
amănunte, pe care vi le aducem 
la cunoștință, mențlonînd că în
tâlnirea s-a disputat pe o ploaie 
torențială și la +7 grade.

Nutrind tncă. speranța califi
cării, selecționerul polonez Po- 
dedworny a mizat pe un succes 
cît mai net. drept pentru care 
(folosind 7 dintre jucătorii me
ciului România — Polonia. 0—0 
la Cluj-Napoca) a trimis în teren 
„tripleta" golgeterlior de toam
nă al campionatului, Cyron (11 
goluri). Furtok și Lesniak (cîte 
10). Numai că partida a debutat 
cu o „lovitură de teatru", oaspe
ții deschizînd scorul prin Tsiolis. 
în minutul 10! După care însă 
formația antrenată (mai nou) 
de Stefanos Petritsis. cu un sin
gur reprezentant al Larissel. li
dera ligii elene (pregătită de.. 
polonezul Gmoch!), autorul go
lului. cel dinții marcat de greci

in actualele preliminarii, s-a re
tras în apărare. Egalarea n-a în
târziat, Wiezik (min. 16). după 
care „partida s-a rezumat la 
un asalt continuu la poarta lui 
Manikas" (,,Sport“-Katowice). 
Abia după pauză. în min. 55, a 
venit desprinderea (gol Lesniak), 
urmată de un adevărat „recital" 
Furtok, care a marcat de 3 ori 
(min. 69. 79 și 81), prima oară 
din penalty, arbitrul Habermann 
(R.D.G.) sancționînd faptul co
mis de Kanaras asupra lui Les
niak. Mulțumit de scor. Zdzlslaw 
Podedworny s-a arătat mai puțin 
mulțumit de prestația elevilor 
săi — Jedynak — R. Warzycha. 
Piekarczyk, Sokolowski (min. 83 
Pachelski). Piotrowicz — K. 
Warzyeha, Rudy, wiezik — Cy
ron (min. 83 Ptak), Furtok, Les
niak —. declarând că „a trebuit 
să treacă nepermis de mult timp 
pînă am desfăcut și răvășit apă
rarea greacă. In 30 martie, cu 
echipa României (n.n. la Pio- 
trkow Trybunalskl) va fi infi
nit mai greu". Subscriem.

Ovidiu lOANITOAtA

ETAPA A 20-A în Iugoslavia 1 
Steaua Roșie — Radnicki Niș 
4—2; Celik Zenica — Partizan 
Belgrad 0—0; Vardar Skoplje — 
Dinamo Zagreb 4—0: 
Novi Sad — — ' ‘
Velez Mostar 
lezniciar —— 
jek — Hajduk Split 1—1: Buduc- 
nost — F.C. Snraievo 0—0: Rad 
— Pristina 1—0. Tn clasament 
conduce Steaua Roșie — 26 p, ur
mată de Velez Mostar sl Vardar 
Skoplje — cu cîte 25 p.

Voivodina
Sloboda Tuzla 2—0; 
— Rileka 1—1; Ze- 

Sutjeska 3—0: Osi-

IN „CUPA AFRICII" ce se 
desfășoară în Maroc, echipa E- 
giptulul a întrecut cu 3—0 (1—0) 
selecționata Kenyel, iar repre
zentativa Camerunului a termi
nat la egalitate t—1 (1—1) me
ciul cu formația Nigeriei. AdoI 
meciul dintre Egipt sl Nigeria 
s-a terminat la .egalitate: 0—0. 
Tn urma acestui rezultat. fotba
liștii Nigeriei s-au calificat pen
tru semifinale. La Casablanca, 
partida dintre Maroc și Cote 
D’Ivoire s-a încheiat cu un scor 
alb: 0—0. Cu acest rezultat, se
lecționata Marocului a obținut 
calificarea în semifinale.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

Cum scriam, fiecare și-a au
zit numele — Ia „plus" sau la 
„minus", după caz — s-a ară
tat clar ce are de făcut fiecare 
Din păcate, tocmai cei criticați 
mai des nu au luat poziție, dar 
se speră că au tras concluziile 
cuvenite. Planul de măsuri a- 
doptat de plenare este cuprin- 

. zător. chibzuit întocmit. To
tul este să se pună întocmai 

i, să nu rămînă, cum 
un simplu petic de

în aplicare,
se spune,
hîrtie.

Județul
trebuie să
valoric al
nești, acolo unde a fost pînă 
nu demult și unde îl obligă po
tențialul uman si material de 

- care dispune.

Timiș poate și 
urce in clasamentul 
performanței româ-

ATLETISM. • Proba femini
nă de 15 km a Campionatului 
Mondial desfășurat la Adelaide 
(Australia), a fost cîștigată de 
atleta norvegiană Ingrid Kris
tiansen. cu timpul de 
Pe locurile următoare 
clasat Xiuting Wang (R. 
Chineză) — 50:18 și Zoia 
nova (U.R.S.S.) — 50:27. 
echipe, 
pat de 
urmată 
puncte 
puncte _ 
Shanghai desfășurat pe ploaie 
și vlnt rece, a revenit atletu
lui japonez Yoshida Tomio. în
registrat cu timpul de 2.37:33 
urmat de Zhang Zichcng (R.P. 
Chineză) cu 2.38:40. La feminin 
a cîștigat Susan Pantzer 
(S.U.A.) cu timpul 3.09:05.

BOX. • Mike Tyson și-a 
păstrat titlul de campion mon-

48:23. 
s-au 

P.
Iva-

Pe 
ocu

(U.R.S.S.)
primul loc a fost 
U.R.S.S. — 21 puncte 
de R. P. Chineză — 31 
și Portugalia — 37
• Maratonul de la

dial la categoria grea (versiu
nea unificată W.B.C..
și I.B.F.) învingîndu-1

k.o., în repriza a doua

W.B.A.
prin 

Pe 
compatriotul său Tony Tubbs. 
Meciul s-a disputat Ia Tokio.

SCRIMA. • In finala con
cursului internațional de sabie 
de la New York, contînd pen
tru „Cupa Mondială", scrimerul 
sovietic Serghei Mindirgasov 
l-a întrecut cu 10—8 pe Im re 
Bujdoso (Ungaria).

TENIS • Proba feminină din 
cadrul campionatului U.R.S.S. 
de tenis în sală, a fost cîș
tigată de Natalia Zvereva (18 
ani) care a întrecut-o în fina
lă cu 6—2. 6—2 pe Leila Me- 
shi. Natalia Zvereva si coechi
piera sa Larisa Savcenko vor 
participa anul acesta la turne
ul de tenis al Jocurilor Olim
pice de vară.

RMaofia 0 •4mintnr«tt»i «od wm Soanreftl. «tr » Conta <6 »t PTIU i tei centrai» ii n.R) «i n so s»: ooresp iv.M.M; interurban MT>; teiea io 350 eomșp reietax: (#0) Hr .i.ao.sj
Pentru etrftfnStat* abonamente prin RompresfilsteUa sectorul export-import presă P O B i>-20i telex 10378. prefir Buoureyti. Calea Qrlvtfei ar. 84-68 10 S69 Tiparul I.P. •Informația •


