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REPUBLICII ISLAMICE IRAN,
24 de ore la S. C. Bacău in campionatul

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste “ 
miercuri, a sosit in 
intr-o vizită oficială, 
Aii Khamenei, președintele 
publieii Islamice Iran.

Ceremonia sosirii a avut 
pe aeroportul Otopeni.

România, 
Capitală, 

Seyyed 
Re-

loc 
t . . _____ Pe

frontispiciul aerogării se aflau 
portretul președintelui Nicolae 
Ceaușescu și al președintelui 
Seyyed Aii Khamenei, înca
drate de drapelele de stat ale 
României și Iranului.

Pe mari pancarte erau 
scrise urările : „Bun 
nit în Republica Socialistă 
România președintelui Repu
blicii Islamice Iran, Seyyed 
Aii Khamenei !“ și „Să se dez
volte continuu relațiile de 
prietenie și cooperare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Iran, in 
interesul popoarelor român și 
iranian, al cauzei colaborării, 
înțelegerii și păcii în lume !“

La _ coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
adresat președintelui Seyyed 
All . Khamenei un călduros bun 
venit în țara noastră. Cei doi 
președinți și-au strîns mîinile 
cu prietenie.

Președintele iranian a pre
zentat președintelui Nicolae 
Ceaușescu personalitățile care 
îl însoțesc în această vizită — 
AH Akbar Velayati, ministrul 
afacerilor externe, Massoud 
Roghanî Zanjani, ministrul pla
nului și bugetului, alte persoane 
oficiale.

In continuarea ceremoniei, o 
gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
Republicii Islamice Iran și 
Republicii Socialiste România, 
în timp ce, în semn de salut, 
au fost trase 21 de salve de 
artilerie.

Cei doi președinți au trecut 
In revistă garda de onoare.

Președintelui iranian i-au 
fost prezentate persoanele ofi
ciale române venite în întâm
pinare — membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului. 

Erau de față ambasadorul

în-
vc-

României la Teheran și amba
sadorul Iranului la București.

Un grup de pionieri a 
rit buchete de 
telui Nicolae 
președintelui 
Khamenei.

Solemnitatea 
Iui oaspete s-a încheiat 
defilarea gărzii de onoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Seyyed Aii Khamenei au 
părăsit apoi aeroportul, în
dreptând U-Se spre reședința 
rezervată înaltului oaspete.

La reședință coi doi pre
ședinți s-au întreținut înlr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a intilnit, 
miercuri, la Palatul Consiliului 
de Stat, cu președintele Repu
blicii Islamice Iran, Seyyed 
Aii Khamenei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat vizita pe care pre
ședintele Republicii 
Iran o intreprinde in 
apreciind că aceasta 
tribui la mai buna 
a preocupărilor celor 
țări și popoare, a posibilități
lor de dezvoltare, în continua
re, a relațiilor româno-iranîe-

ofe- 
flori prc.ședin- 
Ceaușescu și 
Seyyed Aii

primirii inattu-
CU

Islamice 
România, 
va con- 

înțelegere 
două

ne.
Mulțumind pentru invitația 

de a vizita România, președin
tele Seyyed Aii Khamenei a 
exprimat satisfacția de a se 
intilni și a avea convorbiri cu 
președintele Republicii Socia
liste România, de a stabili îm
preună noi măsuri pentru ex
tinderea raporturilor iraniano- 
române.

Sub semnul dorinței comune 
de a conferi un conținut tot 
mai bogat conlucrării dintre 
România și Iran, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Seyyed Aii Khamenei au 
avut un prim schimb de pă
reri referitor la stadiul și 
perspectivele dezvoltării, pe 
diverse planuri, a relațiilor 
dintre România și Iran, in in
teresul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

{ IERI, IN „CUPA ROMÂNIE!" LA FOTBAL
I Populara competiție fotbalistică „Cupa României" — des- J ț fâșurată în cadrul Daciadei — a programat alte două partide 1 

!
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fâșurată în cadrul Daciadei — a programat alte două partide 
din faza „16"-imilor, încheiate cu următoarele rezultate :

PANDURII TG. JIU - STEAUA
PROGRESUL MEDGIDIA - DINAMO

tn pag. 2—3, cronicile celor două meciuri.
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(MUNCA SUSȚINUTA- 
TALENTESURSĂ DE

• SEDIUL Sport Clubului 
din Bacău se află situat chiar

Ș în incinta stadionului de fot- 
§ bal. Pentru a fi oricind aooe- 
§ sibil oricui are nevoie de un... 
Ș sfat. Intr-o colaborare perlec- 
SJ tă, așa se lucrează aiai, direct 

cu antrenorii, pentru sportivi 
și pentru performanță. „Rezul
tatele sportului băcăuan, obți
nute de-a lungul tâmpului, ne 
obligă foarte mult, ne-a spus 
Corneliu Costinescu, președin
tele clubului. Dorim să conti
nuăm șirul de succese, mai 
ales că anul viitor clubul nos
tru sărbătorește 40 de ani de 
existență, fi vom dărui rezul
tate care să-l onoreze". • 
GIMNASTICA a făeut-o deja: 
Gabriela Potorac, provenită de 
aici, este, în momentul de fa
ță, a patra gimnastă din lume 
(individual compus), poziție la 
care se adaugă cele două me
dalii de argint (echipă și să
rituri) și cea de bronz (bîrnă) 
cucerite la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice. • LA 
SALĂ, atmosferă de lucru in-

$
s

I

tens. Fiecare la locul său. An- 
trenoarea Marina Bibire exer
sa „ieșirea" da la paralele cu 
grupa de concurs. Alături, 
Dan Pintilie le Iniția in tai
nele barelor inegale pe cîteva 
fetițe ce abia o depășeau pe 
oea... joasă. Inițiere și La să
rituri cu antrenorul Constantin 
Vrabie, in timp oe la sol Pe
tre Mărgirescu lucra, cu o 
grupă ceva mai avansată, dia
gonala de acrobatică. Coordo
natorul secției, Mircea Bibire, 
este la lotul de junioare. A ple
cat cu Monica Ungureanu și cu 
Loredana Ciuciulin. Mirela Ru- 
su a rămas acasă, fiind acciden
tată Ia ora selecției, dar ea 
speră să fie cooptată in acest 
an. • „AVEM trei anlitenori 
ai olubului numiți la Ioturile 
naționale, toți trei principali. 
Asta Înseamnă valoare! . Ne 
mindrim cu aceasta. Numai că

Doina STANESCU

(Continuare in pag. 2-3)

|în „Cupa Polar*1, prima mare competiție a anului
§---------------------------- ----------------------------------------- ----------I
s
$

I

feminin de volei

DINAMO CHIMIA
RM. VILCEA 3-0

POPICARII ROMÂNI, ÎNVINGĂTORI

IN DOUA DIN CELE TRE! PROBE
Intrată în tradiția maiilor 

competiții internaționale de 
popice, „Cupa Polar", ediția 
1989, desfășurată pe arena cu 
10 piste din localitatea suede
ză Fingspang, a reunit jucă
toare și jucători din 9 țări, ac
tuali sau foști 
diali.

Așa cu m se 
cerile au fost 
realizări

campioni mon-

anticipa, între- 
pasionante, cu 

tehnice deosebite.
§ Confirmîndu-și valoarea, re- 

jrreeentanții țării noastre s-au 
numărat printre principalii a-

I

nimatori, ciștigind două din 
cele trei probe ale prestigioa
sei competiții. După ce echipa 
noastră, formată din Doina Ța- 
gean 439, Stelian 
949 și Vasia Donos 
urcat pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului laureatelor, 
liderul lotului reprezentativ 
de seniori, băimăreanul Steli
an Boariu, în ascensiune de 
la o zi la alta, a doborît din 
200 bile mixte 1004 popice, în- 
tr-o aprigă confruntare cu

fostul campion al lumii, ungu
rul Bela Csany, și actualul de
ținător al titlului suprem, iu
goslavul Boris Urbane.

CLASAMENTE: echipe mix
te — 1. România 2290 p d, 2. 
Iugoslavia 2224, 3. Austria 2201, 
4. Cehoslovacia 2182, 5. Unga
ria 2179, 6. Polonia 2138; in
dividual, masculin — 1. Ste
lian Boariu 1004 p d, 2. Be'ia 
Gsany (Ungaria) 966, 3. Boris 
Urbane (Iugoslavia) 949... 9.
Vasia Donos 889; feminin — 
I. Kinsi Henttonen (Suedia) 
438... 6. Doina Țăgean 418.

Dcrbyul campionatului femi
nin de volei desfășurat în 
Sala Dinamo din Capitală în
tre Dinamo București și Chi
mia Rm. Vîlcea (ambele la e- 
galitate de puncte : 32; seta- 
veraj 47 : 14, respectiv 46:15), 
restanță din etapa a XVII-a, 
ne-a demonstrat că la ora ac
tuală echipa bucureșteană (an
trenor : Octavian Dimofte) este 
mai bună, superioară la capi
tolul omogenității, cu valori 
tinere care și-au demonstrat 
din nou talentul. La această 
concluzie s-a putut ajunge des
tul de repede față de ceea ce 
se aștepta, întrucît Dinamo 
București și-a adjudecat victo
ria cu scorul clar de 3—0 (15,
0, 3), într-o o oră și șapte mi
nute.

De fapt, frumusețea acestei 
întâlniri s-a aflat... doar în se
tul I. în cursul căruia jucă
toarele din—ambele tabere au 
evoluat cu ambiție, au reușit 
numeroase faze prelungite de 
real spectacol, aplaudate ge
neros de publicul ce umpluse 
sala pînă la refuz. N-a lipsit 
nici suspensul. Scorul a fost, 
pe rînd, 5—5, 7—7, 13—13,
14—14, 15—15 (cînd amîndouă 
echipele au greșit cite un ser
viciu !). Seturile următoare au 
fost un „galop de sănătate" 
pentru Dinamo, din rîndul că
reia s-au distins Doina Dimofte, 
Dana Coșoveanu, Cristina Pîrv 
și Corina Holban. De cealaltă 
parte s-au remarcat Mădălina 
Ciorbaru, Lucrcția Mirea și 
Dorina Crăciun. Au arbitrat D. 
Dobrescu — C. Oprescu. DI
NAMO : Doina Dimofte, Trina 
Velicu. Dana Coșoveanu (Car
men Cioroianu), Corina Hol
ban, Alina Pralea (Georgeta 
Ene), Cristina Pîrv ; CHIMIA: 
Mădălina Ciorbaru, Elena 
Șchiopu (Dorina Crăciun), Fe
licia Popescu, Marilena 
ciuc (Aurelia Zabara), 
lia Iliescu, Lucreția 
(Modesto FERRARINI).

Dubin- 
Came- 
Mirea.

Boariu
902, a

în „Cupa II. G. S. R.“ la schi

SUCEVENII, PE PRIMUL LOC LA FOND, 
LA

Cum se prezintă baza materială a activității la sate (III)

OAMENI CU DRAGOSTE PENTRU PRODUCȚIE Șl SPORT
Ne-a bucurat, firește, faptul 

că și în alte două județe vi
zitate — Călărași și Vrancea — 
am întâlnit aceeași preocupare 
susținută pentru amenajarea 
sau reamenajarea bazelor 
sportive simple, și, în genere, 
pentru îmbogățirea patrimo
niului sportiv al satelor și co
munelor. Elevii, membrii coo
perativelor agricole de produc
ție, oamenii muncii din unită
țile economioe existente în 
mediul rural „pun umărul" 
pentru a dezvolta și moderni
za baza materială a activității 
sportive de la sate. Si, pretu
tindeni, am aflat de oameni 
pasionați, plini de inițiativă, 
adevărate „motoare", în jurul 
cărora se adună ceilalți.

La Mînăstirea, în județul 
CALARAȘI, există o adevăra
tă efervescență sportivă. Echi
pa de fotbal a pornit, evi
dent, pe un drum ascendent;

umin comună st desfășoară 
campionat de fotbal, unul de 
șah, altul de tenis de masă. 
Multă atenție se acordă stadi
onului căruia i s-au adus une-

ASTĂZI, AȘEZĂRI RURALE
DIN JUDEȚELE

CĂLĂRAȘI ȘI VRANCEA

le îmbunătățiri, astfel că aces
ta are acum împrejmuire, 
vestiare, cabină pentru arbitri, 
instalație de apă caldă, ba 
chiar și o tribună mai mare 
decît cea din trecut. Se vor
bește și de începerea amena
jării a două terenuri. (de 
handbal și volei). Toate aoes-

tea sînt realizări cu care lo
calnicii se mindresc și despre 
care se afirmă că sint legate 
de numele lui C. 
directorul I.A.S. 
un veritabil 
sportive" de

Este șofer 
motorină și 
Dobre. L-am văzut și noi, ni 
s-a mai și povestit despre el. 
Om de acțiune, nu ane astâm
păr, aleargă mereu pentru a 
rezolva ceva. De pildă, penti-u 
a procura var, sămânță de ga
zon și flori, ghete cil cram- 
poane, sîrmă pentru împrej
muire. Nu întotdeauna trebu
rile merg însă ca pe roate. 
Dar nu se dă bătut. Și, astăzi, 
in satul său, Găiățui, aparți-

Necșulescu, 
din comună, 

„suflet al mișcării 
aici.
pe o cisternă cu 
se numește Gh.

Modesto FERRARINI

(Continuare in paa a 4-«l

BRAȘOVENII,
înlr-o ambianță deosebit' de 

favorabilă (zăpadă abundentă, 
timp friguros —17 grade Cel
sius), la Vatra Dornei s-au 
desfășurat întrecerile finale 
ale „Cupei U.G.S.R." la schi- 
fond și probe alpine, compe
tiție sub însemnele Daciadei. 
Ajunsă la a XXI-a ediție, a- 
ceastă frumoasă întrecere spor
tivă de masă a reunit aproa
pe 400 de schiori, campionii 
județelor și ai Municipiului 
București ce! mai but.l dintre 
zecile de mii de tineri și oa
meni ai muncii care s-au pre
zentat la prima etapă, cea pe 
asociații sportive. La reușita 
finalelor și-au adus contribu
ția nu numai organizatori? (ac
tivul secției de resort a 
U.G.S.R.), ci și federația de 
specialitate, precum și factorii 
locali — C.J.E.F.S. Suceava,

„ALPINE"
C.S. Școlar Vatra Dornei și 
consiliile orășenești din Vatra 
Dornei ale sindicatelor și pen
tru educație fizică și sport.

Proba de fond (3X3 km pen
tru fete, 3X5 km pentru bă
ieți) a dat eîștig de cauză re
prezentanților județului gazdă, 
situați pe locul I în întrecerea 
feminină si în clasamentul ge- 

, neral. Firesc în condițiile "în 
care oei din Suceava au be
neficiat de condiții naturale 
excelente pentru pregătire și 
concurs. Iată și ordinea jude
țelor pe podium — fete • 1. 
Suceava, 2. Mureș, 3. Brasov! 
băieți: 1. Sălaj. 2. Harghita, 
3. Brașov. Clasament general 
fond; i. Suceava, 2. Brașov, 3. 
Maramureș.

(Continuare în nao 2-31,

DIVIZIA A DE BASCHET MASCULIN
Rezultatele meciurilor de baschet disputate, ieri, 

Diviziei masculine A:
Steaua
Farul Constanța 
Rapid București 
Elba Timișoara 
Dinamo Oradea 
Balanța Sibiu

— I.C.E.D. 117—
— Dinamo București 85—
— Metalotcbnica Tg. Mureș 110—
— Academia Militară
— Ramira Baia Mare
— „U“ Cluj-Napoca

tn cadrul

(60—33)
(32—34) 
(37—50)
98—96)

75
98
99 

118—110 (59—49,
83—81 (37—41)

134— 93 (61—36)



in prima etapă a „Cupei F.R. Popice"

CONCURSURILE SPORTIVE Șl APLICATIV-MILITARE DE IARNA
„VETERANII “

11- 
public, s-a des
tinată a celei de 
a Concursurilor 
aplicațiv-miiitare 

de la Clă- 
din Dlham 

buni 
mal

La Predeal, în prezența 
nui numeros 
fășurat etapa 
a 11-a ediții 
sportive și 
de iarnă. Pe 
bucet și pe traseele 
s-au întrecut cei 
schiori militari și 
bune echipe de ștafetă, patru
le și plutoane, evidențiate la 
etapele . anterioare, pe subu
nități, unități, mari unități și 
comandamente. Practic, la a- 
ceastă tradițională competiție 
au luat > parte, de-a lungul di
feritelor etape, toate cadrele 
și toți ostașii armatei noas
tre, . . concursurile constituin- 
du-se într-un adevărat festival 
al sportului aplicativ-militar 
de iarnă. împărțite in două 
grupe valorice, loturile par
ticipante la finală s-au dove
dit foarte bine pregătite atît 
la probele tehnice, cit și la 

- cele aplicative, cadrele mili
tare și ostașii luptînd string 
pentru un loc pe podium.

Una din cele mai disputate 
probe ale concursurilor a fost 
triatlonul militar 
(slalom, coborîre, 
categoria I, cadre, 
locuri s-au situat,

pîrtia

de iarnă 
fond). La 
pe primele 
în ordine,

locotenentul Alin Popescu, 
locotenentul-major Octavian 
Cozma și plutonierul-major 
loan Romonți. La militari in 
termen, primul loc a fost o- 
cupat de un talentat schior, 
fruntașul t.r. Victor Nichifor, 
urmat îndeaproape de soldatul 
Adrian Șerbulea și de soldatul 
Mircea Pop. Pe echipe, prime
le trei locuri au fost ocupa
te, in ordine, de loturile. „Glo
ria", „Oltul" și „Mureșul". La 
categoria a H-a, cadre, a cîș
tigat .maistrul militar clasa a 
IlI-a Gheorghe Marghidan, el 

, reeditînd performanța reali
zata și în ediția trecută. Pe 
locurile doi și trei s-au situat 
locotenentul-major Corneliu 
Oprea și locotenentul-major 
Vasile Teianu. La militari în 
termen, primele trei locuri au 
fost ocupate de sddații Florin 
Pătrașcu, aflat la prima sa 
competiție oficială, Dumitru 
Danciu și Nelu Ganea, toți 
componenți ai lotului „Vul
turul". Astfel, pe echipe, lo
tul „Vulturul" a trecut pe lo
cul întîi. iar echipele loturi
lor „Zefirul" și „Șoimii" s-au 
clasat pe locurile următoare.

Una dintre cele mai intere
sante probe ale concursurilor

a fost ștafeta, 
un traseu de cinci 
ea a prilejuit echipei 
„Gloria", din categoria 
dat Marinei Anania, 
nent Sergiu Bunea, 
Florin Șaramet, plutonier Cor
nel Mandros și soldat 
stantin Mosor), prilejul de 
cuceri detașat primul loc. 
categoria a Il-a, a cîștigat 
chipa lotului „Zefirul".

La patrule s-au evidențiat 
loturile „Oltul" și „Vulturul", 
iar la plutoane, cea mai com
plexă probă colectivă a con
cursurilor, desfășurată pe un 
traseu de .15 kilometri, cu 
trageri, aruncarea grenadelor 
și rezolvarea unor situații tac
tice specifice luptei în ano
timpul alb, pe primele locuri 
s-au situat subunitățile co
mandate de loco tenent-ma joi 
Traian Ene, din lotul „Oltul", 
locotenent-major Paul Vasi- 
lescu, din lotul „Dunărea", și 
locotenentul Daniel Ursu, din 
lotul „Carpați". Locurile întîi 
și cupa transmisibilă au reve
nit, ia categoria I, lotului „Ol
tul" și, la categoria a Il-a, lo
tului „Zefirul".

Desfășurată pe 
kilometri, 

lotului
I (sol- 
locote- 
soldat

Con-
a

La
e-

Col. GH. VĂDUVA

(Urmare din pag. 1)

a stadiului

3.
4.

(2) , 5. Ll-
(3) , 6. Da- 
; Juniori : 
896 (1), 2.
3. NiColae

ment mal mare. „Este abia pri
mul concurs oficial, acomodarea 
cu pistele se face mai greu și 
încă nu s-a trecut la adevărata 
pregătire tehnică" — invocau unii 
antrenori, uitînd, se pare, că 
orice competiție, fie ea chiar 
prima din acest sezon, este un 
prilej de verificare 
de pregătire.

CLASAMENTELE 
etapă, junioare : 1. 
drei 
2.

STARTUL

LA

Mircf

■miiiiniiih

LOTURILOR DE JUNIORI
AU RATAT...

Sezonul competițional de po
pice a fost inaugurat, săptămîna 
trecută, o dată cu desfășurarea 
primei etape a „Cupei F.R.P." 
rezervată junioarelor și junio
rilor. A fost o plăcută reîntâl
nire cu tinerii popicari vizați să 
ne reprezinte la C.M. din acest 
an. Dar numai atît, pentru că 
au lipsit satisfacțiile realizărilor 
deosebite. Dintre cei cu evoluții 
îmbucurătoare amintim, la fete, 
pe Laura Andrei (cu mai multă 
încredere în forțele proprii), Ma
ria Krecenskl, Mariane Halalai, 
Katalin Lukacs și Daniela Popa, 
toate în evidentă ascensiune. O 
comportare promițătoare a avut 
șl Filofteia Boncan, prin lansări 
eficace. La băieți s-au impus 
Francisc Majos șl Ovldiu Ion, 
care și-au depășit adversarii la 
toate capitolele. Iată deci că 
lupta pentru titularizare în cele 
două loturi se anunță extrem de 
strînsă.

Cealaltă categorie de sportivi o 
reprezintă cei care ne obișnui
seră cu rezultate superioare, dar 
care au ratat nepermis de mult, 
încercați în atîtea întîlniri in
ternaționale, protagoniști al 
campionatului național indivi
dual și pe perechi de anul tre
cut, Ana Gyreși, Doina Bălan, 
Elena Pușcașu, Constanța Nuță, 
Florentina Dumitru și, parțial, 
Liliana Băjenaru, Nicolae Lupu, 
Iștvan Bor, Ovidiu Zlotu, Ma
rius Ghețea șl Nicolae Popescu 
era cazul să albă un randa-

dupil prima 
Laura An-

419 p.d. (2 bile „goale"), 
Maria Kreeenski — 411 (3), 

Mariane Halalai — 410 (2), 
Katalin Lukacs — 406 
liana Băjenaru — 403 
niela Popa — 388 (5) 
1. Francisc Majos — 
Ovidiu Ion — 888 (2),
Lupu — 868 (2), 4. Istvan Bor — 
862 (2), 5. Nicolae Popescu — 
856 (2), 6. Ovidiu Zlotu — 845 (4).

ion PAN A, coresp.
____ aEjaaasawiaaasa»» ..... ..

„CUPA U. G. S. R.“

ct

UN ATRĂGĂTOR FESTIVAL PE GHEATĂ, CU WULTE TALENTE ÎN PROGRAM
Pe Lacul Herăstrău, sălciile 

se pregătesc să-și scoată mîți- 
șorii la soare, primăvara nu 
pare a fi departe, e totuși vre
mea pucului, a marilor fes
tivaluri pe gheață. Duminică, 
la patinoarul „23 August" din 
Capitală, am urmărit un ast
fel de spectacol cultural-spor- 
tiv și distractiv, organizat — 
sub genericul Daciadei —’ de 
C.E.F.S. al Sectorului 2, în co
laborare cu factorii cu atribu
ții și răspundere în sport din 
această zonă a Bucureștiului. 
în tribune : sute de elevi, ti
neri din întreprinderi și insti
tuții, iubitori statornici ai ho
cheiului, ai patinajului artis
tic. Pe terenul dintre manti
nele : o continuă fulgerare de 
paiete și patine, în reprize 
succesive de culoare și măies
trie.

Sigur, cu Centrul Olimpic 
de patinaj de la Mecanică Fi
nă, cu talentatele echipe de 
juniori hocheiști de la C.S.Ș. 
nr. 2, cu patinoarul „23 Au
gust" aflat, de asemenea, „pe 
teritoriu", C.E.F.S. al secto
rului 2 își poate permite ori- 
cînd să organizeze un festival 
pe gheață. întrebarea este pe 
cine să incluzi — din suita de 
campioni republicani — în 
programul festivalului 7 A.S.

1
Mecanică Fină a fost pe afișul 
festivalului cu „patinele 
aur". Cornel Gheorghe, 
exemplu, a 
blicului —
— „dansul" 
propiatele . 
de la Sofia.
se au avut și ceilalți patina
tori artistici trimiși în... teren 
de antrenorii Cornel Muntea- 
nu și Gabriela Munteanu de 
la Mecanică Fină : Codruț» 
Moiscanu, Zsolt Kerekes etc.

Piticii de la această asocia
ție sportivă, cu centru olim
pic de patinaj, s-au prezentat 
simplu : ca piticii. Erau șapte, 
plus Instructoarea lor, fosta 
campioană a țării Anca Cris- 
tescu, trecută în program 
drept Albă ca Zăpada, 
fapt, nu prea departe de 
devăr : în fiecare zi, după 
trenament, piticii (sub 5
— Luminița Ionescu, I 
Tănase, Tudor Sucală și 
lalți — țin să arate 
toarei lor tot ce au învățat pe 
inelul fermecat de gheață. Nu 
departe de rolul interpretat a 
fost și Alexandru Grădinescu, 
pensionar, activist sportiv ob
ștesc, responsabilul comisiei 
sport de masă din cadrul F.R. 
Patinaj. în „Luminile ram
pei", el l-a creionat pe acel o-

de 
spre 

ținut să arate pu- 
în avanpremieră 

pregătit pentru a- 
J.M. Universitare 

Evoluții frumoa-

In 
a- 

a.n- 
ani) 

Silvia 
cei- 

instruc-

muleț celebru, cu baston și 
garoafă la butonieră. pășind 
cind sfios, cînd energic pe lu
ciul înșelător al gheții. Lucru 
ușor de transpus pe scena din
tre mantinele, de un alt omu
leț, la fel de romantic, 
gostit de frumos, mereu 
turi de „Divizia candoare" 
sportului pitic.

Profesorii Tudor Marcel 
Remus Bianu de la C.S.Ș.

îndră- 
ală- 

a

Și
2 

și-au trimis hocheiștii din „li
nia întîi" la lotul național de 
juniori (Ion 
Gigoi), pe scena 
evoluînd doar... 
stele ale gheții.

Stanici, Tudor 
festivalului 

viitoarele 
Dintre ei !

Mihai Balaban șl Daniel Cu- 
țov, elevi la Liceul industrial 
„23 August", băieți curajoși, 
bătăioși în lupta pentru ocu
parea primului loc în suita de 
frumoase concursuri 
tive, mult aplaudate 
prezenți. Cresc copiii ! Simion 
Cuțov ne incinta trei reprize, 
Daniel Cuțov ne incintă tot 
trei reprize. Un fost as al es
chivelor pe ring, un viitor as 
ai driblingului pe gheață — 
pucul și arta 
tine își au 
prieteni !

distrac- 
de cei .

dansului pe pa- 
tot mai multi

Vasile TOFAN

In finalele la „alpine" titluri
le de campioni au fost împăr
țite între reprezentanții jude
țelor Suceava, Harghita și 
Brașov, după cum urmează: 
categoria 18—25 ani, băieți: 1. 
I. Dzivpinschi (Suceava), 2. L. 
Bojte (Harghita), 3. Gh. Cră
ciun (Prahova) ; fete : 1. Car
men Cosma (Harghita), 2. Lia 
Samoilă (Suceava), 3. Corina Mu- 
reșan (Brașov); categoria 26—35 
ani, băieți: 1. V. Stanciu (Bra
șov), 2. M. Burchi (Prahova), 3. 
b. Rohotil (Bistrița-Năsăud) ; 
fete : 1. Mai ia Potîngă (Su
ceava), 2. Iolanda Gheorghiu 
(Maramureș). 3. Nuți Puchian 
(Brașov). In clasamentul cu
mulat : 1. Brașov, 2. Hune
doara, 3. Suceava.

Finaliștilor care au urcat pe 
podium le-au fost oferite di
verse premii (cupe, diplome, 
medalii), precum și material 
sportiv specific disciplinelor de 
iarnă, ca o răsplată binemeri
tată a eforturilor lor de a re
prezenta cit mai onorabil ju
dețele respective.

Mirce 
să, n 
la cin 
locaș 
wardi 
vorbe 
înlănț 
după 
ani, î 
care 
turne 
româi 
seuri 
în ’7t 
mul 
Iul N 
mal ] 
coșuli 
succe:

însemnări ȘAHUL,
Șahul tinde să reprezinte tot 

mai mult una dintre vocațiile 
sportive ale tineretului 
cean. O dovadă: suita 
cursurilor care punctează 
proape fiecare lună a anului, 
în ianuarie are loc un Festi
val șahist de iarnă, în august 
etapa de vară a acestuia. In 
ambele cazuri cu sute de par- 
ticipanți din județ, din țară și 
chiar de peste hotare. Peste 
aceste acțiuni de referință, in
trate in calendarul federației 
de resort (care le-a sprijinit

vil- 
con- 

a-

ÎNTRE NOILE VOCAȚII VÎLCENE
ani 
al
in 
în

I I

I

ȘI-ACUM, SINGURI PL PIRIII!
înainte de despărțire vă mai arătăm un t 

de viraj devenit clasic : cristiania ușoară, 
bine să știți că mai sint și alte feluri de cris
tiani e. Noi v-am sugerat o cale sigură și rapi
dă Considerăm că sînteți suficient de înarmați 
tehnic pentru a aborda orice pîrtie, orice 
ren, fără risc de accident.

Pregătirea cristianei ușoare, (faza I). 
coborire oblică schiorul repartizează greutatea 
corpului in mod egal pe ambele picioare, exe
cută o flexie lentă a genunchilor și avansează, 
concomitent, brațul din vale în vederea înfigerii 
bastonului. Declanșare : E momentul cel mai 
delicat, căci se execută, simultan, mai multe 
mișcări : sfîrșitul flexiei lente a genunchilor 
este marcat de 6 „bătaie'4 energică în ambele 
schiuri așezate pe muchiile dinspre deal. în 
același timp corpul se sprijină puternic pe 
bastonul înfipt înainte și spre vale. Ca urmare 
a acestei acțiuni duble, schiorul țișnește în
tr-o extensie orientată în sus (vertical). spre 
înainte (pe direcția de alunecare) și într-un 
sens de rotație spre interiorul ocolirii. Este 
ceea ce am amintit sub numele de „proiecție 
circularămișcare complexă ce antrenează an
samblul om-schi într-un efect de rotație, arftplu, 
al întregului corp, precedat de brațul exterior. 
Această proiecție circulară este mișcarea cheie 
a cristianiei ușoare, căci ea creează impulsul de 
rotație, fiind asociată cu descărcarea schiurilor în 
urma „bătăii“ în picioare, care permite recepția 
(reluarea contactului schiurilor cu solul), suplu, 
echilibrat, pe muchiile interioare ale schiurilor. 
Urmează o fază lentă, de conducere a virajului, 
prin flexia progresivă a genunchilor și cantarea 
(tot progresivă) a schiurilor. Acest cuplu de for
țe înscrie ansamblul om-schi pe o curbă dera
pată, curgătoare sau mai frînată, după unghiul 
de înclinare a muchiilor și înclinarea trenului 
inferior spre interiorul ocolirii. Genunchii, îm-

plnși Înainte și spre interior, controlează curba 
virajului. ,

Cîteva cuvinte despre șerpuirl. în rîndurile a- 
cestui „serial tehnic", din rațiuni metodice, noi 
am extras și prezentat procedee izolate. In prac
tică, ele se execută în succesiuni de procedee le
gate între ele, adică în șerpuirl prelungite dg-a 
lungul unei pante. Șerpuirea este, deci, o înlăn
țuire de viraje scurte, de aceeași rază, executate 
ritmic de-a lungul liniei de pantă care consti
tuie axul șerpuirii. Virajele nu se închid pînă 
la oprirea din viteză, ci se leagă între ele, se 
continuă unul din altul, cu derapaje șl schim
bare de direcție minimă. Toate tipurile de cris
tianii prezentate executate în succesiune pe pantă 
ne oferă șerpuirl, adevărate probe de măiestrie.

Inițierea noastră s-a terminat. Cu cele cunos
cute teoretic vă puteți perfecționa și singuri în 
continuare, dar, mai ales, vă puteți încumeta pe 
orice pante cu riscuri minime. Am fi 
să știm că sfaturile noastre v-au fost 
SUCCES!

Prof. Mihai 
Prof. Mihai M.

bucuroși 
de folos.

BARĂ 
BARA

încă de la pruna ediție, cu 
în urmă) se înscriu multe 
tele, inițiate si organizate 
școli și întreprinderi sau 
unități economice din mediul
rural. Să mai notăm faptul că 
prin intermediul Clubului 
Sportiv Școlar din Rîmnicu 
Vîlcea, șahul cunoaște o tot 
mai largă deschidere, 
nume împunîndu-se cu autori
tate, Mariana Caravan, Adela 
Frățilă, care continuă o serie 
de valori ce au atins pragul 
consacrării: Mircea Ciurczu, 
Gheorghe Larion, surorile Nă
dejdea și Liliana Mitescu, ul
tima recentă campioană repu
blicană universitară.

Se vrea, însă, mult mai mult 
din partea șahiștilor vîlceni, o 
ieșire și mai spectaculoasă în 
aria performanței. Școala nr. 
4 din Rm. Vîlcea, acolo unde 
neobositul modelator de talen
te care este prof. Jean Con
stantin Radulescu are mereu 
mai mulle concurente între u- 
nitățile de învățămînt 
municipiul de reședință și 
celelalte orașe vîlcene, 
Drăgășani îndeosebi, care

cîteva

dm 
din 
din 

a 
lansat o altă jucătoare de ma
re viitor, pe Dana Toma. în 
dorința de a apropia copiii, 
tineretul de șah, iată alte fru
moase inițiative de dată re
centă : două concursuri-simul- 
tan susținute de marea macs- 

internațională Elisabeta

Folihroniadc-Rusu. Primul, la 
Școala nr. 4, într-o ambianță 
de-a dreptul cuceritoare, zeci 
de elevi șt eleve solicitînd 
marii maestre șansa de a o 
avea drept adversară, cu sa
tisfacții în special pentru Li- 
viu Dumitrescu (clasa a Vl-a). 
Ionuț Gavrilă și Adrian Con- 
stantinescu (ambii clasa a 
VIII-a), cărora invitata școlii 
vîloene le-a anticipat frumoa
se perspective. Cel de-al doilea 
simultan s-a desfășurat la 
noul club de șah — inaugurat 
cu acest prilej — sub culorile 
asociației sportive Feroviarul 
Rm. Vîlcea, într-o strînsă co
laborare cu Clubul Sportiv 
Școlar, care îi asigură pepinie
ra de valori. Un nou moment 
de referință în viața șahiștilor 
vîloeni, nădejdi ca din aceas
tă colaborare Feroviarul C.S.Ș. 
să promoveze în primul eșalon 
al sportului nostru. Conducerea 
Secției 3 Linii (ing. C. Caco- 
veanu), a Antreprizei c.f. (ing. 
Traian Sabău) și a C.S.Ș. 
(prof. N. Dinescu) sînt dispu
se să facă toate eforturile 
pentru o asemenea împlinire, 
în sprijinul mișcării sportive 
vîlcene, cu tot mai convingă
toare reușite, în ultima vre
me, mai ales în handbal, te
nis de masă, volei și fotbal.
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REZULTATE ÎN DIVIZIA I

In etapa a 17-a a Diviziei 
de volei s-au înregistrat 
zultatele : FEMININ, 
FINTEX Fălticeni — 
București 0—3, Metal 33 
rești — Chimpex Constanța 3—0, 
Braiconf Brăila — Hidrotehnica 
Focșani 3—0, știința Bacău — 
I.T.B. 3—0, A.C.M.R.I.C. Piatra 
Neamț — Voința București 3—0, 
C.P. București — Comerțul 
Constanța 3—1 ; seria a Il-a : 
Politehnica Timișoara — A.S.S.U. 
Craiova (retrasă din campionat) 
3—0, C.S.M. Libertatea Sibiu — 
„U“ Electronica CIuj-Napoca 3—0, 
Armătura Zalău — Metalotehnlca 
Tg. Mureș 3—0, Toplitana Topli- 
ța — C.S.M. Comerțul Lugoj 
3—0, Confecția București — Vii
torul I.G.C.L. Petroșani 2—3, 
G.I.G.C.L. Brașov — Electronica 
București 3—2, MASCULIN, 
seria I : SARO Tîrgoviște — 
C.S.M. Delta Tulcea 3—1, Electra 
București — PECO Ploiești 0—3,

B 
re- 

seria I : 
Caculatoruî 

Bucu-

Vulcan B 
reștl 0—3 
știința 
Galați — 
lași 3—0, 
Prahova 
scria a 
soara — 
3—1, Met: 
Electromi 
C.S.M. 
Șimleu S 
Motorul : 
lectronica 
Oțelul Or 
talul Rm 
Sănătatea 
Iulia 3—0 
teescu, G 
O. Guțu, 
Tr. Enac 
Niță, C. 
Danciu, ' 
I. Tudor, 
I. Vlad.
M. Domi:



| IERI, ÎN „16“-IMILE

„CUPEI ROMÂNIEI"

de la bun început, că 
fost un rugbyst de clâ- 

ru susținerea afirmației, 
«rație cu un anume mij- 
Pouroux sau Gareth Ed- 
r și simplu, faptele să 
destule asemenea fapte, 
de prezență în națională, 

?eva mai mult de 20 de 
n Spania. A fost în lotul 
intîi turneu la Antipozi, 
leschideri pentru rugbyul 
in partida celor trei
îi (semnînd chiar atunci, 
ele), a contribuit la pri- 
onanță dincolo de Cana- 
3U Irlanda în ’80, la cea 
e cu reprezentativa „co- 
în același an, la întîile 

iei sau Țării Galilor. Iar 
sînt cumva de ajuns, 
națională nu au mulți 

amănunt poate împlini, 
a : Paraschiv a fost vre- 
!)

ci imagine care devine (doar) de album : 
Mircea Paraschiv transmite cu repeziciu
ne balonul... Foto : Aurel D. NEAGU

e-

căpitan al echipei tri-

u 
t, 
d
L
V- 
n 
ir

meserii, la 
căreia bat de

1, 
i- 
ir 
ă 
i-
I-
1-

i,

e

acestei 
poarta ___   __
peste un an, la care 
visez însă de mult 
mai multă vreme. Am 
jucat mereu cu ace
eași Incîntare din mo
mentele începutului, 
cînd am descoperit a- 
cest sport unic în fe
lul său. atras de pro
fesoara mea de la o 
școală generală, numă
rul 61, din cartierul 
Obor, o profesoară al 
cărei nume e ușor de 
ghicit : Mariana Lu- 
cescu. Cred că-mi voi 
menține entuziasmul 
și ca antrenor, Iuînd... 
al doilea start cu cre
dința că am destule 
de făcut pentru un

joc care mi-a dat a- 
tltea satisfacții".

Statornic In pasiu
nea Iul, așa cum a 
fost și în legătura cu 
o anume echipă (după 
ce a fost junior la 
C.S.Ș. 2 București, a 
trecut un an la Spor
tul Studențesc, spre a 
ajunge în ’74 la Di
namo, unde e și în 
prezent), Mircea Pa
raschiv a îmbrățișat 
noua carieră nu doar 
entuziast, dar și cu 
seriozitatea aceluia 
care înțelege ce tre
buie să stea la orice 
...temelie. Este secun
dul altui fost căpitan 
al naționalei, Gheor- 
ghe Nlca, vor să clă
dească împreună o e- 
chipă Dinamo compe
titivă la înalt nivel 
(„avem tot sprijinul 
pentru aceasta, pentru 
a oferi jucători bine 
pregătiți reprezenta
tivei, cum și-a propus, 
înainte de toate, biroul 
de secție, condus de 
Călin Mateescu"), însă 
aceasta nu înseamnă 
chiar totul, din mo
ment ce tînărul antre
nor se ocupă și de co
pii. de formații de 8 
sau 12. Fostul demi 
continuă să susțină 
ideea unei școli pen
tru formarea titulari
lor acestui post atît 
de specific, al cărui 
„prototip" poate fl so
cotit.
Gareth 
la noi. 
Neaga.

Ambiția firească la 
noul start e dublată 
de o mare sete de 
cunoaștere. „Am ..adu
nat, din mers, ceva 
din tainele meseriei

apreciază el, 
Edwards, iar 
acum, Daniel

de Ia antrenorii avuți 
de-a lungul anilor, de 
la Theodor Rădulescu, 
Ion Țuțuianu. Valeriu 
Irimescu. Mihai Naca, 
am tăcut școala res
pectivă. dar știu bine 
că totul e să fii. me
reu. in pas cu vremea. 
Rugbyul s-a schimbat 
mult, de parcă nu era 
de ajuns caracteristica 
Iui din totdeauna, 
după care unele slnt 
traseele stabilite Îna
intea jocului și altele 
acelea alese, în trac
țiune de secundă, pe 
teren. Fără de cărțile 
și înregistrările la zi 
e imposibil de crezut 
că mai poate cineva 
să aspire la izbîndă. 
Si este 
început 
aceasta

După 
tivitate 
atît de —„----- .
cașul de pînă mai ieri 
nu și-a putut întregi 
palmaresul șl prin 
contribuția directă la 
prima victorie româ
nească pe un gazon de 
legendă al balonului 
oval. A lost însă între 
cel dinții care s-au 
bucurat de ea, aștep- 
tîndu-1 pe învingătorii 
de la Cardiff la aero
port, cu convingerea 
că asemenea momente 
de satisfacție vor con
tinua să fie în rug
byul românesc „daca 
vom pune, toți, mai 
vînjos. umărul la trea
bă, cu mai multă In
spirație".

Exact ce promite să 
facă un tînăr antre
nor pe nume... Mircea 
Paraschiv.

tare bine că a 
să se înțeleagă 
Ia noi“.
13 ani de ac- 

internațională 
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PANDURII Tfî. JIU—
TG. JIU, 22 (prin telefon).

Un stadion arhiplin, cu supor- 
Iteri ai localnicilor ocupîndu-și 

loc pină și în pomii din jarul 
ovalului de beton, un soare 

Icald, anunțînd, parcă, primS- 
vara europeană a fotbalului 
nostru, iată ambianța partidei I Pandurii — Steaua din „16"-
imile Cupei. ...Și jocul începe 
aproape în același timp cu un 

Ivînt destul de puternic cane 
alterează controlul balonului. 
Cu vin tul în față, Steaua își 
Impune, însă, treptat, superio- 

Iritatea tehnico-tactică, con
struind ci te va acțiuni pericu
loase, cu precădere pe partea I dreaptă a atacului. După două
șuturi semnate Hagi (min. 4) 
și Pițurcă (min. 5), campioa- 

Ina reușește în min. 9 deschi
derea scorului : la un fault a- 
cordat la 17 m lateral dreapta, 
Hagi șutcază puternic, cu 

Istîngul, pe traiectoria mingii se 
întrerupe piciorul lui GAȘPAR, 
care o deviază în plasă, 

| înșelător, firește, pentru por-

STEAUA 0-3 (0-1)
tarul Porojnicu. în replică, in 
min. 12, echipa locală iese des
tul de curajos la atac, dar 
mingea expediată puternic de 
Găman de la circa 18 m jos, 
lingă stîlpul drept, va fi apă
rată de Lung. Șapte minute 
mai tîrziu, o fază de gol la 
poarta cealaltă, unde Lăcătuș 
(din plin fuleu, dar și din 
unghi dificil) trimite imprecis, 
în continuare (min. 30), Stea
ua are posibilitatea de a ma
jora scorul, dar Bălan va 
pierde controlul mingii. In 
min. 33, urcat în atac, D. Pe
trescu a șutat puternic de la 
25 m, oferindu-i luî Porojnicu 
un plonjon 'spectaculos și o 
respingere a mingii în corner.

în jumătatea a doua a me
ciului, Steaua va apare decisă 
să repete mai serios pentru 
Goteborg, și, avînd acum vln- 
tul de partea ei, va controla 
jocul cu autoritate. In min. 52 
— la șutul din interiorul ca
reului al lui Mihuț, Lung va 
fi încercat de eeva emoții,

apoi, va privi mai mult la fa
zele desfășurate în serie la 
poarta cealaltă unde, Poroj
nicu se va vedea nevoit să 
scoată in două rinduri (min. 
59 — PIȚURCĂ; min. 73 — T. 
STOICA) balonul din plasă, 
între alte situații favorabile 
de a înscrie, Steaua s-a aflat 
cel mai aproape în min. 56, 
cînd Lăcătuș, scăpat singur, a 
săltat balonul în „transversa
lă". Peste fluierul final al ar
bitrului, aplauze pentru for
mația oaspete și încurajări 
pentru miercuri 1 martie.

Arbitrul M. Salomir (Cluj- 
Napoca) a condus formațiile.

PANDURII TG. JIU: Poroj
nicu — BĂLUȚA, Popescu, 
Gașpar, Șolea — GAMAN, Mi- 
h<uț (min. 80 Andreucă), An- 

' dronache, GHEORGHE — M.
Ionel, Dună (min. 68 Pîrvan).

STEAUA: LUNG — D. PE- 
. TRESCU, Bumbescu, IOV AN, 

UNGUREAN U — Bălan (min. 
46 I. Dumitrescu), T. STOICA, 
Rotariu, HAGI — Lăcătuș, 
PIȚURCĂ.

Gheorghe NICOLAESCU
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| PROGRESUL C.S.Ș. MEDGIDIA-DINAMO 1-2 (0-1)

§

$

I MEDGIDIA, 22 (prin telefon).
După zile foarte frumoase, de 
adevărată primăvară, vremea 

Is-a schimbat destul de brusc, 
sipre marea dezamăgire a or
ganizatorilor partidei de Cupă, I Progresul C.S.Ș. — Dinamo,
care au depus eforturi susți
nute pentru buna ei reușită. I Totuși, în ciuda ploii persis
tente, care a început să cadă 
încă de marți seara și s-a 
oprit abia la ora meciului, pes- 

Ite 20 000 de spectatori au 
populat tribunele cochetului 
stadion local, atrași îndeosebi 

Ide prezența fruntașei clasa
mentului primei divizii. Din 
păcate, jocul oferit de cele 

Idouă echipe, influențat și de 
starea moale a terenului, nu 
le-a satisfăcut pe deplin aștep- I țările pe planul calității și
spectaculozității, ținîndu-i în
să în priză prin nota de mare 
angajament și incertitudinea 

I care a planat asupra rezulta
tului pînă spre final. Lipsită 

| de aportul mai multor titulari
și tratînd cu o anumită ușurin- 

Ită partida, echipa dinamovistă 
a fost surprinsă de replica ad

versarei sale — care și-a apă
rat, cu o mare risipă de ener
gie și multă dîrzenie, șansele 
—, văzîndu-se pusă în dificul
tate în încercarea de concreti
zare a superiorității sale de 
ansamblu.

încă de la început, Dinamo 
a luat inițiativa în joc și, după 
o suită de șarje ofensive la 
poarta gazdelor, a reușit să 
deschidă scorul în min. 7, 
printr-un penalty transformat 
de RADUCIOIU, în urma unui 
fault în careu asupra lui Mi- 
hăescu. Bucureștenii continuă 
să se mențină în jumătatea de 
teren a localnicilor, care, însă, 
răspund printr-un frumos con
traatac, în min. 14. cînd Pre
da reia imprecis, dintr-o pozi
ție bună. Oaspeții ratează ma
jorarea scorului în minutele 17 
(Viscreanu), 29 (Dochia). 40 
(din nou Dochia) și mai ales 
in min. 45, cînd același Vis
creanu trimite mingea în 
„transversală".

După pauză, dominarea dina- 
moviștilor devine și mai insis
tentă, Rednic ratează o bună 
situație în min. 49, Albu se

remarcă în min. 57, la un pu
ternic șut al lui Varga, dar, 
surprinzător, se va produce 
curînd egalarea (min. 60), RA
DULESCU reluînd din apro
piere, în urma unui corner. 
Urmează o scurtă perioadă de 
joc echilibrat, după care fina
lul va aparține oaspeților, ca
re ratează din nou prin Dochia 
(min. 75) și Sabou (min. 77), 
pentru ca victoria să se con
tureze cu cinci minute înainte 
de final, cînd LUPESCU va 
înscrie din lovitură liberă de 
la 18 metri.

Succes meritat, asupra unul 
adversar deosebit de tenace și 
ambițios.

Arbitrul Dan Petrescu a 
condus formațiile :

PROGRESUL: ALBU — Be- 
reș, RADULESCU, ȚARANU, 
Ion Marian — Preda, Ioma, 
Nițu, Abdulgani (min. 88 Na- 
ciadis) — Frățilă (min. 83 
Despa), Toader.

DINAMO : Moraru — VIS
CREANU, B. Bucur, Andone, 
Varga — Rednic, Klein (min. 
46 Sabou), LUPESCU, MIHA- 
ESCU — RADUCîOlU, Dochia 
(min. 86 Lupu).

Constantin FIRĂNESCU

7 ORE LA S. C.
1)

ei se 
ii. Este 
și de 
îi ffim- 
in apă 

aici, la
• CA 
du Au- 
rincipal 
. „Cum

Jn- 
ircgăti- 
văd ce 
să văd
• „DE 
e vice-
Viorel 

•menitul 
1 nu 
il. In 
modes- 
revenî: 
r tra- 
iraților 
flE în 
ine au

LEI
Bucu- 

t.U.G.C.
C.S.U. 

tehnica 
?te —

3—0 ; 
Timi- 

Bistrița 
A.S.A. 

:ș 3—1, 
tilvania 
:plorărl 
J“ E-

3—0, 
— Me- 
C.S.U. 

a Alba 
N. Ma
stache, 
Soare, 

a, C. 
a, N. 
Gruia, 
Crețu, 

Nemeș,

și luptele greco-romane, insă, 
in momentul de față, secția 
este... în criză. Antrenorul 
Victor Donciu se laudă, totuși, 
cu doi frați nominalizați în Io
tul de juniori: Ion și Gheorghe 
Dumbravă, primul fiind și 
cîștigător, cu un an în urmă, 
al Campionatelor Internațio
nale ale țării noastre. • GHID 
în raidul nostru ne-a fost Vio
rel Grigore, om de sport, com
petent, apreciat, iubit de an
trenori și de sportivi deopo
trivă. Pare mai degrabă ar
delean (dar nu este) după 
cumpătarea cu care rostește 
fiecare vorbă. Se afla, la ora 
vizitei noastre, pe ultima „su
tă de metri" în această func
ție, deoarece a fost promovat 
secretar al C.J.E.F.S. Bacău. 
• PE maestrul sportului Pan- 
telimon Decuscară l-am găsit 
în locul u.nde-și petrece ziua 
din zori și pînă-n noapte: în 
bazin. Bazinul este nou (doi 
ani și jumătate), secția de să
rituri în apă — de cînd e ba
zinul, iar „săritorii", firește, 
mici. Numai rezultatele lor 
sînt... mari: 20 de titluri la 
concursurile lor republicane 
anul trecut! Copiii execută 
salturi, cu grad maxim de di
ficultate în întrecerile seniori
lor (ne spune antrenorul De- 
cuseară, care pregătește și 
do<uă componente ale lotului 
de junioare, Daniela Popa și 
Monica Mate), iar noi maj că 
închidem ochii cînd se apro
pie momentul intrării în. apă. 
Clara Ciocan și Gabrid Che- 
recheș sînt campionii absoluți 
la cea mai mică categorie de 
copii, dar și „liderii" grupelor 
din acea seară. • ALATURI, 
în bazinul „normal", înoată de 
zor niște prichindei. Ne apro
piem de oei care conduc an
trenamentul și facem cunoș
tință: antrenorii Narcis Ghcr-

BACĂU
ca (coordonator) și Luciola 
Cirlă. Grupa de performanță 
se află abia în al doilea an de 
existență. Cei doi știu exact 
ce au de făcut, ca și cînd ar 
avea experiență mare. Să spe
răm că munca lor se va ve
dea în scurt timp pe... crono
metru. • INTR-UNUL din ho
lurile bazinului, cu amenajări 
speciale, loveau tare în saci 
boxerii lui Anton Cojan. Box 
cu schimbări de ritm în con
tratimp. Intre serii, sărituri 
cu coarda și gimnastică la sol. 
Va „prinde" Nelu Cobzaru lo
tul „Prietenia" în acest an? e 
FACEM CUNOȘTINȚA, in 
fugă, și cu antrenorul princi
pal al echipei de fotbal, Ni- 
colae Vătafu, aflat de două
zeci de ani la acest club. Se 
grăbea, trebuia să plece la 
Buzău, unde divizionara A 
avea programat un meci de 
verificare. Doar locul 15 nu-1 
mulțumește (dar pe cine ar 
mulțumi?): „Ne-am întărit în 
această pauză competițională 
și sperăm să ...nrcăm. In ge
neral, ne bazăm mai mult pe 
elemente locale, mai ales că 
avem aici și un centru olim
pic. Să nu uităm, din grădina 
proprie i-am promovat, cindva, 
in prima divizie pe C. Solo
mon, Movilă, Viscreanu și 
Laurențiu Moldovan. Din pă
cate, însă, -"producția» actuală 
nu mai dă semne de... calita
te". • RISCAM o întrebare: 
„Pe care dintre discipline o 
iubiți mai mult, tovarășe pre
ședinte"? Răspunsul vine 
prompt: „Pe toate care au re
zultate!" Firesc, ca orice om 
de fotbal. Corneliu Costinescu 
este, înainte de toate, un om 
al rezultatelor. • PRIVIT DE 
SUS, din coama Cornișei, sta
dionul de fotbal al Sport Clu
bului Bacău învăluie, distins și 
liniștitor, în albul său imacu
lat, celelalte splendide con
strucții arhitecturale sportive 
din vecinătate.
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PROGRAMUL Șl ARBITRII PRIMELOR TREI ETAPE ALE RETURULUI DIVIZIEI A
Marți, la sediul F.R.F., în 

prezența conducătorilor forma
țiilor divizionare A, a fost e- 
fectuată tragerea la sorți a bri
găzilor de arbitri pentru primele 
6 etape ale returului. In numă
rul de azi, publicăm programul 
șl brigăzile de arbitri care vor 
oficia la primele trei etape ale 
returului :

Etapa a 18-a, 5 martie :
F.C. Argeș — Rapid : A.

Gheorghe (P. Neamț) — L Igna, 
D. Buciuman (ambii din Timi
șoara) ; F.C. Bihor — „U“ Cluj- 
Napoca : C. Corocan (Reșița)
— M. Axente (Arad), M. Nlcolau 
(Bacău) ;' Inter Sibiu — Sportul 
Studențesc : V. Titorov (Plo- 
peni) — Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea). Al. Mustătea (Pitești) ; 
F.C.M. Brașov — Flacăra Mo- 
reni : S. Necșulescu (Scornl- 
cești) — G, Macavel (Deva), J. 
Grama (București) ; F.C. Farul
— Corvinul Hunedoara : N. Dl- 
nescu (Rm. vîlcea) — O. Ștreng 
(Oradea), I. Nicullțov (Foc
șani) ; Steaua — A.S.A. Tg. 
Mureș : I. Velea (Craiova) — 
Ad. Moroianu (Ploiești), S. Ur- 
su (Suceava) ; otelul — Dina
mo : C. Gheorghe (Suceava) — 
Ad. Porumboiu (Vaslui), Fl. Po
pescu (Ploiești) ; Sport Club

• NUMERELE EXTRASE LA 
■ TRAGEREA PRONOEXPRES 
IDIN 22 FEBRUARIE. Extrage

rea I: 25 41 23 6 33 13; extra
gerea a II-a: 43 21 7 18 17 15. 

IFond total de cîștiguri: 785 583 
lei, din care 115 975 lei, report 
la categoria 1.
• CIȘTIGURILE CONCURSU- 

ILUI PRONOSPORT DIN 19 FE
BRUARIE. Cat. 1 (13 rezultate): 
2 variante 100% a 14 904 lei și 

• 323 variante 25% a 3 726 lei; cat. I 
((12 rezultate): 128 variante 100% a 

637 lei și 6 652 variante 25% a 
159 lei; cat. 3 (11 rezultate): 1 271 I variante 100% a 126 lei șl 53 037
variante 25% a 32 lei.

• Dacă astăzi este ULTIMA ZI 
pentru a vă juca numerele fa- 

Ivorlte la tragerea obișnuită 
LOTO de mîine, vineri, 24 fe
bruarie, slntem, totodată, în 
măsură de a vă comunica șl o 

«altă importantă veste, care poa
te constitui și o surpriză deo
sebit de plăcută : îneepînd de 

Bacău — F.C. Olt : I. Coț (Plo
iești) — V. Angheloiu, M. Nl- 
culescu (ambii din București) ; 
Victoria — Universitatea Craio
va : M. Salomir (Cluj-Napoca)
— C. Teodorescu (Buzău), I. 
Vereș (Sf. Gheorghe).

Etapa a 19-a, 8—12 martie :
Corvinul — Steaua 1 D. Bu

ciuman (Timișoara) — V. Tito
rov (Plopenl), S. Necșulescu 
(Scornicești) ț Dinamo — F.C. 
Farul : M. Salomir (Cluj-Napo
ca) — A. Gheorghe (P. Neamț), 
M. Axente (Arad) ; „U“ Cluj- 
Napoea — Victoria : Fl. Popes
cu — V. Banu (ambii din Plo
iești), I. Velea (Craiova) ; Rapid
— Inter : Ad. Porumboiu (Va
slui — I. Coț (Ploiești),
M. Illeș (Odorhel) ; Flacăra
— F.C. Argeș : O Ștreng (Ora
dea) — C. Gheorghe (Suceava),
N. Voinea (București) ; F.C. 
Olt — Otelul : J. Grama — A. 
Rolea (ambii din București), C. 
Corocan (Reșița) ; Universita
tea Craiova — S.C. Bacău : Ad. 
Moroianu (Ploiești) — V. Curt 
(Constanța), I. Silviu (Galați) ; 
Sportul Studențesc — F.C. Bi
hor : G. Macavel (Deva) — N. 
Dinescu (Rm. Vîlcea), V. Don- 
tu (Galați) ; A.S.A. Tg. Mureș
— F.C.M. Brașov : I. Igna (Ti

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
mîine, vineri, 24 februarie, se 
pun In vînzare și biletele la 
tradiționala TRAGERE EXTRA
ORDINARA LOTO A MĂRȚIȘO
RULUI, programată să albă loc 

I, Consiliul Municipal București pentru Educație Fizică și i 
‘i Sport, Împreună cu Cabinetul municipal pentru activitatea 4

ideologică șl polltico-educativă, organizează vineri 24 februa- a
■ | rie a.c., orele 12,00, la Universitatea cultural științifică (sala 4
I Dalies), In cadrul programului de pregătire politico-ldeologlcă ț
■ I a cadrelor de conducere din domeniul activității de educație 1
I' fizică și sport din Capitală, expunerea — dezbatere : $
II „Concepția Partidul»! Comunist Român, a secretarului său ge- ?
, i neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la perfecționa- s 
I' rea sistemului de conducere și planificare a dezvoltării eco- ? 
•) nomico-sociale a țării noastre". 4
I • La această activitate, vor fi Invitați pentru a lua cuvîntul c

I profesori universitari de la Academia de științe social-polltice 4 
I; de pe lingă C.C. al P.C.R. și A.S.E.. propagandiști al Cabl- » 
!' netului municipal. ț

mișoara) i— M. Constantinescu 
Niculescu (ambii din Bucu
rești).

Etapa a 20-a, 19—22 martie s
Inter — F.C. Argeș : G. Maca- 

vei (Deva) — C. Corocan (Re
șița), B. Ca fa roș (Călărași) ; 
F.C. Bihor — Rapid : c. Gheor
ghe (Suceava) — C. Teodorescu 
(Buzău). I. Toma (P. Neamț) ; 
S.C. Bacău — „U“ Cluj-Napo- 
ca : N. Voinea (București) —
S. Necșulescu (Scornicești), N.
Dinescu (Rm. vîlcea) ; Victoria 
— Sportul Studențesc : V. Curt 
(Constanța) — A. Gheorghe (P. 
Neamț), I. Danciu (Petroșani) ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Flacăra 
Moreni : V. Alexandru (Bucu
rești) — V. Titorov (Plopenl), 
M. Axente (Arad) : F.C.M. Bra
șov — Corvinul : Al. Mustătea 
(Pitești) — V. Angheloiu (Bu
curești), Fl. Popescu (Ploiești) ; 
Steaua — Dinamo : I. Crăefu- 
nescu (Rm. Vîlcea) — O. ștreng 
(Oradea). I. Igna (Timișoara) și 
D. Petrescu — rezervă : F.C.
Farul — F.C. Olt : Gh. Constan
tin (Rm. Vîlcea) — I. Velea 
(Craiova). Ad. Porumboiu (Vas
lui) : Oțelul — Universitatea
Craiova : M. Constantinescu
(București) — I. Cot (Ploiești),
T. Demlan (Zalău).

miercuri, 1 martie. Va fl, fără 
Îndoială, o ocazie cum nu se 
poate mai nimerită de a oferi 
celor aproplați — In semn de 
mărțișor — unul (sau mai multe) 
bilete, precum și un prilej cu 
totul aparte de a vă valorifica 
șansele.



In Campionatul Mondial de handbal masculin (a.ruj)a B)

ECHIPA ROMÂNIEI IȘI PĂSTREAZĂ

CAMPIONATUL MONDIAL

DE SCHI-FOND

ȘANSELE PENTRU CALIFICARE
Astăzi, la Marsilia (seria A) 

și la Strasbourg (B) se vor 
disputa ultimele jocuri ale 
turneelor semifinale ale Cam
pionatului Mondial masculin de 
handbal, grupa B. Prin pris
ma rezultatelor înregistrate 
marți s-au produs clarificări 
numai In seria A, Polonia, 
Franța și Spania (probabil ca 
aceasta să fie șl ordinea în 
serie) vor juca finalele pentru 
locurile 1—6, cele care asigură 
calificarea In grupa A a C.M. 
Așadar, rezultatele: Cuba — 
Israel 31—19 (16—12), Polonia 
— Spania 27—21 (11—11) șl
Franța — Danemarca 23—21 
(14—11). înaintea meciurilor de 
astăzi (Polonia — Franța, Spa
nia — Cuba șl Danemarca — 
Israel), clasamentul seriei se
mifinale A se prezintă astfel î

echipe in ultima zi (cu Olan
da și, respectiv, Bulgaria), 
lupta pentru cele trei locuri în 
scrie, care asigură în fapt ca
lificarea în grupa A, se va da 
direct — în partida România 
— Elveția și indirect (așa eum 
am arătat) — in calcule in- 
trînd și golaverajul celor patru 
echipe. Și din acest punct de 
vedere echipa țării noastre este 
avantajată — (+18), fată de 
Elveția (+10), Islanda (+9) și 
R.F. Germania (+11), ultima 
însă cu două puncte mai pu
țin. După rezultatele de marți, 
Islanda — Elveția 19—18 
(11—10) șl Bulgaria — Olanda 
33—26 (18—13), situația în cla-

„MEXICANO" PARMA A ClȘTIGAT
HELSINKI, 22 (Agerpres). — 

„Cupa Cupelor* la volei mas
culin a fost cucerită de echi
pa italiană „Mexicano" Parma 
care, în finala disputată în ora
șul finlndez Varkaus, a intre-

CUPA CUPELOR LA VOLEI
cut cu 3—0 (6, 8, 4) formația 
Levski Spartak Sofia. In 
partida pentru locurile 3—4, 
Panathinaikos Atena a Învins 
cu 3—2 (13, —12, 4, —14. 11) 
echipa Camst Bologna.

HELSINKI, 22 (Agerpres). — 
Proba feminină de 15 km din ca
drul Campionatelor Mondiale de 
schi-fond de la Lahti (Finlanda) a 
fost ciștigată de sportiva finlan
deză Marjo Mattikainen, cu 
timpul de 47:46.6, urmată de 
coechipierele sale Marja—Liisa 
Lirvesniemi 47:48,6, Plrkko 
Maatae 48:20,8. șl Ralsa Smeta- 
nina (URSS) 48:54,9.

1. Polonia 4 4 0 0 109- 83 8
2. Franța 4 3 0 1 89— 72 6
3. Spania 4 3 0 1 89— 86 6
4. Cuba 4 10 3 91— 93 2
5. Danemarca 4 10 3 94—100 2
6. israel 4 0 0 4 71—109 0

In semifinala B, de la Stras-

samentul seriei B se prezintă
astfel :
1. România 4 3 0 1 105— 87 6
2. Elveția 4 3 0 1 82— 72 6
3. Islanda 4 3 0 1 83— 74 6
4. RF Germania 4 2 0 2 87— 76 4
5. Bulgaria 4 10 3 86— 95 2
6. Olanda 4 0 0 4 78—117 0

Nutrim speranța că handba-

bourg, la oare participă și e- 
ehipa României, clarificările se 
referă numai la echipele care 
nu mai speră nimic în ceea 
oe privește calificarea în grupa 
A : Bulgaria și Olanda. Prin 
victoriile de marți ale forma
țiilor Istandei și R.F. Germa
nia, coroborate cu jocurile 
mult mal ușoare ale acelorași

liștii noștri se vor mobiliza așa 
cum este nevoie pentru a de
păși echipa Elveției (palma
resul de pină acum fiind și el 
un punct de referință : 
36 32 1 3 731—53?), făcînd deci 
inoperant, eventual, golavera
jul. Și ordinea jocurilor de as
tăzi este avantajoasă echipei 
noastre : Islanda — Olanda, 
R.F.G. — Bulgaria, România — 
Elveția.

Mihail VESA

AUTOMOBiLISM. • Cursa de 
500 de mile de la Daytona a fost 
ciștigată de pilotul american Da
rrell Waltrip, care a concurat pe 
o mașină „Chevrolet".

BOX • In capitala Indoneziei 
s-au încheiat Întrecerile turneului 
internațional la care au participat 
peste 100 de sportivi din 14 țări. 
Printre învingători s-au numărat 
Artem Agopian (URSS) la cate
goria grea, Adrianus Tarore (In
donezia) la categoria semiușoară 
și Abrar Huseln (Pakistan) la ca
tegoria mijlocie mică.

CICLISM • „Turul Mediterane
an" s-a încheiat la Antibes cu 
victoria rutierului elvețian Toni 
Rominger, urmat in clasamentul 
general de belgianul Luc Roosen, 
Ia 21 secunde șl francezul Roland 
Clero — la 37 secunde. Ultima e- 
tapă, a opta, a revenit belgianu
lui Etienne de Wilde, care a par
curs distanța de 183 km in 4.25:14. 
• Etapa a doua a „Turului Amerl- 
cilor". disputată în circuit la Ca
racas, a revenit rutierului italian 
Giovanni Fidanza. cronometrat pe 
140 km în 2.43:33. In clasamentul 
general conduce olandezul Hans 
Daams, urmat de italianul 
Gaglioni la 8 secunde, Greg 
Lemond și Stephen Roche, doi 
dintre principalii favoriți, se a- 
flă pe locurile 14—15, la 42 se-

PE SCURT • PE SCURT
cunde față de lider.

• hochei pe gheajA • Tur
neul final al campionatului unio
nal a programat alte patru me
ciuri, încheiate cu următoarele 
rezultate : Himik Voskresensk— 
Dinamo Moscova 6—4 (1—2,
3—1„ 2—1); Avtomobilist Sver
dlovsk — Traktor Cellablnsk 
6—2 (4—0, 1—0, 1—2) ; Spartak 
Moscova — Sokol Kiev 4—8 (0—1, 
0—3, 4—4); SKA Leningrad —
Aripile Sovietelor Moscova 2—0 
(1—0, 0—0, 1—0). Se menține li
dera echipa TSKA Moscova.

ȘAH • In runda a doua

a turneului internațional de la 
Linares (Spania) islandezul 
Hj artarson a cîștigat la Beli- 
avski, iar partidele Liubojevici— 
Iusupov și Karpov—Gulko s-au 
încheiat remiză. In clasament 
conduce Iusupov (URSS), cu 1.5 
puncte, urmat de Short (Anglia) 
— 1 punct (1) • La Cannes se
desfășoară un meci intre echipa 
speranțelor șl o selecționată a 
marilor maeștri. După cinci run
de scorul este 13,5—11,5 puncte 
în favoarea „consacraților". Iată 
cîteva rezultate din runda a 5-a : 
Rene—Andersson 0—1 ; Lautier— 
Spasski remiză : Adams—Tal re
miză ; Miralle—Larsen 0—1 1 
Anand—Csom remiză.

Feibal meridian»

Stop-cadru: CIAUDIAIfISTNfR, SUCCESOAREA KATHARINE! WITT ?
Ori de cite ori un mare spor

tiv părăsește activitatea compe- 
tițlonală, pe care a domlnat-o 
autoritar vreme îndelungată, 
succesorilor săi le va veni toar
te greu să ocupe locul vacant. 
Și aceasta dintr-un motiv foarte 
simplu: acela că ei continuă să 
fie confruntați cu deosebita per
sonalitate șt cu performanțele 
fostului campion.

Exemplul cel mal tipic al aces
tei ore este cel al succesiunii 
patinatoarei Katharina Witt. Pre
cum se știe foarte bine, Katha
rina a dominat cu autoritate 
suverană cițiva ani buni scena 
de gheață a patinajului artistic, 
timp in care, cu doar puține 
excepții, a fost învinsă în vreun 
concurs, chiar dacă era vorba 
de campionate europene sau 
mondiale, de Jocuri Olimpice. 
De anul trecut, după încheierea 
în triumf a activității competlțio- 
nale, o dată cu victoria sa la 
J.O. de la Calgary, fostele sale 
adversare au și trecut la disputa

CUM SE PREZINTĂ
(Urmare din oaa. 1)

nînd de comuna Al. Odobescu, 
există un teren de fotbal fru
mos, impiejmuit, cu vestiare, 
cu flori și pomi în jur. Așa 
cum spun oei de pe aceste me
leaguri, realizatorii de fapt ai 
bazei; „Dobre are merite mari 
in tot ce s-a tealizai**.

Ne oprim și în alte așezări, 
în satul Coconi, de pildă, gă
sim un teren de fotbal cu 
anexe, frumos gospodărit 
(.Ne-a ajutat foarte mult la 
realizarea lui G. Ciupitu, pre
ședinte la C.A.P." — ni se 
spune). La Grădiștea, o re
marcabilă activitate de susți
nere a echipei de amenajare 
a bazei sportive, de procurare, 
de echipament sau de orga
nizare a unor acțiuni în ca
drul „Dadadei", desfășoară 
tînărul Gh. Radu, 28 de ani. 
șef de secție la întreprinderea 
piscicolă din oomună. în Pe- 
rișoru, ne întreținem cu I. Spi- 
nu, secretar adjunct al Comi
tetului comunal P.C.R., foarte 
ocupat, dar principal sprijini
tor al activității sportive. Ni 
Se arată baza proprie, pe care 
se joacă fotbal, handbal, se or
ganizează întreceri atletice. 
„Ne preocupă petrecerea tim
pului liber al tinerilor și ad ul
iilor, întărirea sănătății lor — 
ne precizează — și, prin mun
ca patriotică a cetățenilor, prin 
contribuția economică a co
munei, reușim să oferim acti
vități adecvate, tot mai vari
ate. Și, firesc, to'ul po. aește 
de Ia... bază. Alte preocupări 
in acest sens : modernizarea șl 
înfrumusețarea actualului te
ren, amenajarea unei popica
rii". Preocupări firești ale ce
lor cue, în ultimii ani. fără 
excepție, au obținut mereu 
locuri fruntașe — între pri
mele șase — în întreoerea pe

BAZA MATERIALĂ
plan economic și gospodăresc 
dintre toate consiliile populare 
oomunale în țară.

Nu înseamnă, însă, că peste 
tot în drumul nostru am găsit 
numai lucruri de laudă. Iată, 
de pildă, în trei comune am 
aflat situații care ne-au sur
prins. Bazele existente, fie că 
sînt prost gospodărite, fie că 
nici hu li s-a făcut împrejmu
ire, fie că sînt lipsite de ca
bine corespunzătoare pentru 
sportivi și arbitri. Pe scurt — 
gazdele au datoria să ia ime
diat măsuri ca în această pri
măvară și bazele lor să ...stră
lucească în soare avînd tot 
ceea ce le trebuie. Observația 
noastră se referă la comunele 
Săruloșli, Ștefan cel Mare, Tă- 
mădâu.

Iată și ceea ce am „cules" 
din județul VRANCEA: în co
muna Gugcști s-a reamenajat 
stadionul, a fost mărită capa
citatea tribunei, e-a făcut un 
gard împrejmuitor, iar cabi
nele și grupurile soc.ale s-au 
refăcut. „Pilonii" acțiunii: S. 
Măgureanu, directorul I.P.L. și 
T. Digaru, președintele A. S. 
Foresta. Preocupări asemănă
toare am întilnit în comuna 
Dumitrești, una din cele mai 
mari din județ. Terenului de 
fotbal i se face tribună cu 
mult mai încăpătoare decît a 
fost pină în prezent, împrej
muire, cabine pentru echipe și 
arbitri. Am trecut și prin co
muna Soveja — localitate tu
ristică. Teren de handbal nou, 
pistă de popice, o instalație 
simplă de teleschi. Sînt de 
lăudat, pentru grija ce o ma
nifestă în a asigura condiții 
celor ce vor să facă sport ir 
stațiune, primarul C. Ciolan și 
directorul statiunii. G. Hanță.

Pretutindeni în cele două 
județe vizitate există oamer'’ 
cu inimă și pentru sport.

pentru ocuparea locului vacant. 
Bineînțeles, întrebarea care s-a 
pus Imediat a fost : care dintre 
ele 1 Luni de-a rîndul întrebarea 
s-a menținut. Anul acesta, în ia
nuarie, la Birmingham, titlul eu
ropean a fost cucerit de patlna- 
toarea vest-germanâ Claudia Leis- 
tner, care, în confruntarea peste 
timp cu Katharina a lăsat o 
bună impresie specialiștilor.

Noua campioană, în vîrstă de 
23 ani, este originară din Mann
heim, R.F. Germania. Anterior, 
cei mai bun rezultat al său a fost 
un loc doi la „mondialele" din 
1983. după care însă au urmat în 
lanț fel de fel de accidente și de de
cepții. Anul trecut. Clăudia Leist- 
ner a fost de două ori pe locul 
patru, la C.E. de la Praga șl la 
C.M. de la Budapesta, după care 
a început asaltul poziției frun
tașe care fusese deținută, cu 
brio, de Katharina Witt.

Doar peste puțină vreme, în
tre 14 șl 19 martie în Palatul spor
turilor de Ia Bercy, la Paris, 
Claudia Lelstner se va număra 
printre candidatele la titlul de 
campioană a lumii. Va reuși ea 
în tentativa victoriei mondia
le sl de a umple golul lăsat de 
Wltt 1

Romeo VILARA

PROGRAMUL 

„UNIVERSIADEI ALBE“
SOFIA, (Agerpres). — Jocu

rile Mondiale Universitare de 
iarnă, ce se vor desfășura în
tre 2 și 12 martie în Bulga
ria, vor cuprinde în program 
întrecerile la schi alpin, schi 
fond, sărituri de la trambulină 
și combinată nordică, biatlon, 
patinaj artistic, patinaj viteză 
și hochei pe gheață.

Festivitatea de deschidere va 
avea loc la 2 februarie, în ace
eași zi debutînd și turneul de 
hochei pe gheață, care se va 
încheia la 12 martie, cînd 
este programată și festivitatea 
de închidere. Iată programul 
celorlalte concursuri: schi al
pin; coborîre: 5 martie; sla
lom superuriaș: 7 martie; sla
lom uriaș: 8 martie — proba 
feminină și 9 martie -- cea 
masculină: slalom special: 10 
martie, la masculin și 11 
martie, la feminin; schi fond: 
feminin: 4 martie: 10 km; 7 
martie: 5 km; 10 martie: șta
fetă 3X5 km; masculin: 5
martie: 30 km; 8 martie: 15 
km; 10 martie: ștafetă 4X10 
km; sărituri de la trambulina 
de 70 m: 9 martie (proba pe 
echipe); 11 martie — întrece
rea individuală; combinata 
nordică: 7 și 8 martie; biatlon: 
6—11 martie: patinaj artistic: 
4—12 martie; patinaj viteză pe 
pistă redusă: 3—11 martie.

Competițiile vor fi găzduite 
atit de bazele din Sofia și de 
ne muntele Vi loca. în apropie
rea capitalei bulgare, precum 
si de stațiunile Boroveț și 
Banderișka Poliana.

IN MECI amical, selecționata 
de juniori a Bulgariei a întrecut 
pe teren propriu, cu 1—0 (1—0),
echipa similară a U.R.S.S.

REZULTATE Înregistrate în 
etapa a 22-a a campionatului 
Belgiei: Molembeek — Waregem 
1—4 ; Cercle Bruges — Beveren 
0—1 ; F.C. Liege — F.C. Bruges 
0—0 ; Courtral — St. Trond 2—2; 
R.C. Malines — Antwerpen 0—2; 
Lokeren — SK Lierse o—l ; 
Gand — Standard Liege 1—2 ; 
Charleroi — Anderlecht Bru
xelles 0—0 ; Beerschot — F.C. 
Malines 1—3. Clasament : 1. F.C. 
Malines 38 p ; 2. Anderlecht 35 p; 
F.C. Liege 30 p.

MECIURILE disputate în etapa 
a 21-a a campionatului olandez : 
Sparta Rotterdam — Ajax Am
sterdam 3—2 ; Twente Enschede— 
Vendam 3—0; Roda Kerkrade — 
Tilburg 2—0 ; Waalwljk — Den 
Bosch 0—1 ; P.S.V. Eindhoven — 
Venlo 5—2 ; Haarlem — Volen- 
dam 3—0 ; F.C. Groningen — 
Feyenoord Rotterdam 1—1 ; F.C. 
Utrecht — Maastricht 2—2. In 
clasament conduce P.S.V. Eind
hoven, cu 34 p, urmată de 
Ajax Amsterdam 29 p și Feye- 
noord Rotterdam 27 p.

PARTIDELE disputate în etapa 
a 19-a a campionatului albanez : 
Flamurtari — Partizani 1—0 ; „17 
Nentorl" — Bessa 2—1 ; Skan- 
derbeg — Apollonia 0—0 ; Trak- 
torl — Dinamo 1—4 ; Vlaznla —

Lokomotlva 1—2 ; Besliju — La- 
blnoti 2—1. In clasament conduc 
„17 Nentorl" și Partizani — cu 
cite 27 p.

ÎN CLASAMENTUL golgeteri- 
lor campionatului italian con
duc Serena (Internazlonale) și 
Careca (Napoli), cu cîte 12 goluri, 
urmați de Baggio (Fiorentina) șl 
Van Hasten (Milan), cu cîte 9 g.

INTR-UN meci amical disputat 
la Belgrad, Steaua Roșie a în
trecut cu 2—1 (1—0) pe Torpedo 
Moscova.

SFERTURILE DE FINALA ale 
Cupei Angliei vor avea loc la 
18 șl 19 martie. In competiție a 
rămas o singură formație din 
liga a treia : Brentford, care va 
avea ca adversară. In deplasa
re. pe F.C. Liverpool. Wimble
don, deținătoarea trofeului, va 
avea un partener dificil la 
Liverpool. Celelalte jocuri i 
West Ham — Norwich, Man
chester United (sau Bourne
mouth din liga secundă) — 
Nottingham.

ECHIPA Bahia Salvador 
este noua campioană a 
Braziliei. După ce în primul 
meci al finalei ea a dispus cu 
2—1 de Internaclonal Porto A- 
legre, în partida retur desfășu
rată la Porto Alegre (în fața a 
80 000 de spectatori, pe o căl
dură de 32 de grade) scorul a 
fost alb : o—o.
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Miercuri, 18 ianuarie, în cursul unui 
„amical" cu Montpellier, desfășurat în 
Insulele Reunion, internaționalul ar

gentinian Jorge 
Burruchaga a rea
părut. după 7 luni 
de absență. în pri
ma echipă a 
F.C. Nantes, 
tru numai 45 
minute, „de 
antrenorul 
zevicl s-a 
tat îneîntat" 
quipe"). acesta pă- 
rînd însă să fie 

siîrșitul unul lung șir de ghinioa
ne. Pentru că, grav accidentat la 
22 mai 1987, indisponibil pentru 120 
de zile, „Burru" s-a ciocnit cu 
portarul Ettori (Monaco) într-un 
meci de campionat, la 6 mai 1988 
(„dac-ar fi după mine, făcea haz 
de necaz, aș scoate luna mal din 
calendar"), alegîndu-se cu o nouă 
contuzie serioasă, de data asta la 
genunchiul drept. Altfel zis, față 
de finala C.M. din Mexic 1986, cînd 
a marcat golul decisiv (Argentina 
- R.F. Germania 3—2), Burruchaga 
•voluează acum, după ce a supor
tat mai multe intervenții chirurgi
cale, cu „genunchi noi", cu care speră 
de la ora „Mundialului", titular la

lui 
Pen- 

de 
care 
Bla- 
ară- 

(„l’E-

să redevină „vedeta’_ _  — „
Nantes și, firește, în „naționala" iul Bilardo. 
clubul francez, pe de-o parte, și selecționerul Carlos Bi-

însă 
F.C.

Și -------- ----------- „--------- „--------  „------ .
lardo, pe de alta, au manifestat înțelegere pentru el, soco
tind că, la nici 27 de ani (pe care îl va împlini abia pe 9 
octombrie), scundul atacant (1,70 m) nu șl-a spus încă ulti
mul cuvînt. Nantes l-a prelungit contractul pînă în 1991, pre- 
văzînd însă o clauză eliberatoare la flecare final de sezon, 
iar Bilardo l-a anunțat, de cîte ori 1 s-a ivit prilejul, în for
mația probabilă pentru „Coppa del Mondo" ’90. Poziție pe ca
re s-a situat, și el plin de comprehensiune, Maradona, men- 
ționînd că „ar fi o mare eroare să-l uităm pe Burruchaga, u- 
nul din artizanii izbînzii din 1986".

Numai că, din păcate, pentru „Burru", situația e departe de 
a fi limpede. întrucît cu scoțianul Johnston, cu belgianul Ver- 
cauteren și cu argentinianul Burruchaga, Nantes numără 3 
străini în lot, drept de joc avînd însă, după regulamentul în 
vigoare, numai doi. Cum „veteranul" Frankie Vercauteren (33 
de ani) a avut și are un bun randament, ba încă pe același 
post cu „Burru", comentatorii sînt mal degrabă sceptici în 
privința titularizării argentinianului, iar antrenorul Miroslav 
Blazevlci se... abține deocamdată, declarînd (sugestiv ?) că 
„trebuie să știi mereu să ai răbdare". Dacă Bilardo s-a do
vedit, cum precizam, amabil, nu fără a avertiza însă că „ci
ne nu va fi titular la club, nu va avea eum să intre în dis
cuție pentru echipa reprezentativă", e clar că timpul îl pre
sează pe Jorge Burrnchaga. Vorba francezilor, „une question ă 
sulvre"...

Ovidiu IOANITOAIA
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