
VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI

SEYYEO All KHAMENEI
REPUBLICII ISLAMICE IRAN

art Mn toate tttrttt, untn-vă I

Palatul Consiliului de 
au avut loc, joi, convor- 
oficiale între președintele 

România, 
Ceaușescu,

IS- 
All

La 
Stat 
biri 
Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae 
și președintele Republicii 
lamice Iran, Seyyed 
Khamenei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat și cu acest prilej vi
zita oficială în România a 
președintelui Seyyed Aii 
Khâmenei, apreciind că aceas
ta este o expresie a bunelor 
raporturi româno—iraniene, a 
dorinței comune de a dezvolta, 
în continuare, conlucrarea, 
atit pe plan bilateral, cît și pe 
arena mondială, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii, înțe
legerii și cooperării interna
ționale.

Președintele Seyyed All 
Khamenei a exprimat mulțu
miri pentru ospitalitatea de 
care se bucură în România, 
pentru posibilitatea de a cu
noaște realizările poporului ro
mân în dezvoltarea economico- sociaia a țarii.

în timpul convorbirilor s-a 
procedat la un schimb de pă
reri privind stadiul și pers
pectivele relațiilor dintre 
România și Iran. In acest ca
dru s-a relevat că raporturile 

româno—iraniene înregistrează 
un curs pozitiv, pe baza prin
cipiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității națio
nale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc. Totodată, s-a subliniat 
că este necesar să se acțione
ze, în continuare, pentru o 
dezvoltare și mai susținută a 
colaborării — pe plan econo
mic, tehnico-științific și in alte 
domenii — pentru intensifi
carea și diversificarea schim
burilor comerciale, pornindu- 
se de Ia potențialul economic 
al celor două țări, de 
periența acumulată in 
tarea în comun a unor 
tive industriale.

Cei doi președinți au 
rit ca, f* J---- *-

la ex- 
reali- 
bbiec-

’ . . " i hotă-
pe durata vizitei, mem

brii celor două delegații, pe 
grupe de lucru, să examineze 
căi și modalități concrete în 
vederea extinderii conlucrării 
româno-iranienc, potrivit 
țelegerilor convenite la 
înalt.

Au fost abordate, de 
nea, unele probleme 
ale vieții internaționale, 
tenție deosebită a fost 
dată problemelor privind 
făptuirea dezarmării, în primul 
rînd a celei nucleare, soluțio
narea pe cale pașnică, prin 
tratative, a stărilor de încor
dare și conflict existente în 
diferite regiuni ale globului, 
lichidarea subdezvoltării și edi
ficarea unei noi ordini econo
mice mondiale, instaurarea în 
lume a unui climat de destin
dere. colaborare și pace.

In timpul convorbirilor a 
fost pusă în evidență dorința 
celor două state de a conlucra

tn- 
nivel

aseme- 
actuale

O a- 
acor- 

în-

montot mai strîns pe arena 
dială pentru a-și aduce contri
buția la rezolvarea, în intere
sul tuturor popoarelor, a ma
rilor probleme ale contempora
neității.
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Președintele Republicii 
Islamice Iran, Seyyed Aii 
Khamenei, a vizitat, joi dimi
neața, obiective social-edilitare 
și cartiere 
Capitală.

Oaspetele 
legătură cu 
înfăptuiește 
dezvoltare și 
Capitalei, inițiat de președintele 
Republicii, 
Ceaușescu.

Au fost 
desfășurate 
amenajare 
Dîmbovița, care 
ansamblul de 
modernizarea 
Președintele iranian a fost in
format, totodată, despre des
fășurarea programului de lu
crări privind realizarea cana
lului București — Dunăre, care 
va asigura o legătură directă, 
pe apă, între Capitală și Marca 
Neagră.

A fost vizitat, de asemenea, 
Bulevardul Victoria Socialis
mului. Distinsului oaspete i-au 
fost prezentate Casa Republi
cii și alte construcții ale com
plexului arhitectonic ce se 
înalță în această zonă a Bucu
reștiului și care ilustrează 
amploarea lucrărilor din cen
trul Capitalei.

Din Piața Universității, pre
ședintele Republicii Islamice 
Iran a parcurs cu metroul tra
seul pînă în Piața Aviatorilor, 
prilej de a cunoaște aspecte 
privind construcția și soluțiile 
adoptate pentru 
forțe proprii 
bucureștean.

Pe parcursul 
ședințele Seyyed 
a exprimat cuvinte de 
ciere la adresa programului de 
dezvoltare urbanistică și edi
litară a Capitalei țării, noastre, 
a remarcabilelor realizări ale 
arhitecților și constructorilor, 
a eforturilor depuse pentru 
continua înfrumusețare a ce
lui mai mare oraș al țării.

Președintele iranian a 
însoțit în această vizită 
Barbu Petrescu, primarul 
neral al Capitalei, dc alte 
soane oficiale.

★
Președintele Republicii 

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
joi, la Palatul Consiliului dc 
Stat, un dineu oficial in 
onoarea președintelui Republi
cii Islamice Iran, Seyyed Aii 
Khamenei.

tn timpul 
rat într-o 
președintele 
și președintele 
Khamenei au rostit cuvintări 
care au fost urmărite cu viu 
interes și subliniate cu aplauze.

de locuințe din

a fost informat 
modul în care 
vastul program 

modernizare

tovarășul Nicolae

prezentate lucrările 
in ultimii ani de 

complexă a rîului 
se înscriu în 

măsuri vizînd 
Bucureștiului.

realizarea cu 
a metroului

vizitei. pre- 
Ali Khamenei 

apre-

fost 
de 

ge- 
pcr-

So-

Iran, Seyyed Aii

dineului, desfășu- 
ambianțâ cordială, 
Nicolae Ceaușescu 

Seyyed Aii

| Campionatul National de baschet masculin

Nici etapa a XlX-a, intar- 
Ș mediară, nu a adus clarificări 
S; in clasamentul Campionatului 
§ Național de baschet masculin. 

Dinamo București și Steaua 
continuă, nestînjenite, cursa 

St pentru titlu și folosesc flecare 
Ș meci pentru a-și verifica po- 
șî tențialul în vederea întîlnirii 

directe (11 martie), iar alte e-- ■

S

S
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chiipe fac ultimele eforturi 
pentru a se califica în grupa 
1—6 a turneului final. Iată a- 
mănunte de la partidele 
a XlX-a :

etapei

TIMI- 
MI- 

FINA 
(59—49,

ELECTROBAN AT 
ȘOARA — ACADEMIA 
LiTARA MECANICA 
BUCUREȘTI 118—110 (
96—96). Ambele echipe au pus 
accentul pe acțiunile ofensive, 
neglijind însă apărarea, în
trecerea a fost atractivă, cu o 
evoluție a scorului captivan
tă. Timișorenii au condus cu 
96—92 (min. 39), dar au comis 
greșeli și au permis adversa
rilor să egaleze. în prelungiri, 
formația gazdă s-a impus net. 
Au înscris : Bota
lețchi 
David 
pectiv 
veanu 
Frumosu 8, Marinescu 6. Nico
lae 2. Arbitri : A. Gufă — 
Vaida. (Constantin CREȚU 
coresp.).

36, Sca-
29, Ilie 24, Isaicu 14, T.
10, D. Ionescu 5, res- 

Panaitescu 35, Bra-bo-
25, Scarlat 17, Hoit 17,

R.

DINAMO I.M.P.^. 
ORADEA — RAMI- 
RA 
83—81 (37—41).
fost o 
deosebit de 
librată, 
oaspeții au făcut 
un joc remarcabil, 
cu apărare agresi
vă, intercepții și 
contraatacuri. Gaz
dele au folosit 
mai mult acțiunile 
poziționale și au 
cîștigat într-un fi- . 
nai „pe muchie de 
cuțit". Cîteva sec
vențe din evoluția 
scorului : Dițiamo— 
Ramira 31—31 (min. 
17), 50—62 (min.' 
27). 80—79, 80—81 
și 83—81 — coș de 
3 puncte, realizat 
de Gh. Pascu (min.
40). Au înscris: 
19, Antochi 16, Gh. Pascu 
Șarlă 13, Cristea 12, Szabo 
Nicoară 3, Aiexa 2, respectiv 
A. Popescu 27, Ciocian 19, 
Mara 15, T. Florea 11. M. Cociș 
2, Mărginean 2, D. Dumitru 
5. Arbitri : I. Breza — I. Var
ga. (Ilie GIIIȘA — coresp.).

RAPID C.S.Ș. 5 BUCU
REȘTI — METALOTEHNICA 
TÎRGU MUREȘ 110—99 (37—
50). Feroviarii au tratat cu u- 
șurință Începutul meciului, 
motiv pentru care au fost oon-

BAIA MARE
,. A 

întîlnire 
lechi- 

în care

FI. Ermurache s-a desprins dintr-un grup 
de cinei

Fază
jucători și va recupera mingea, 
din meciul Steaua — I.C.E.D.

Foto : N. PROFIR

Gellert
15,
3,

duși multă vreme (min. 21 ■ 
40—55 !). Oasipeții nu s-au 14- 

și, datorită in 
evoluției exce-
M. Chirilă, au 
numai pînă în

sat Invitați 
mane măsură 
lente a lui 
dominat, dar 
momentul cînd gazdele (parti
da a avut Ioc în sala Rapid) 
s-au apărat cu mal multă a- 
tenție, au atacat mai organizat 
si eficient. A. Popovici, Gh. 
Ghiță și M. Dumitru au avut

(Continuare in pag t 4-a)

Întreceri frumoase In „cupa timișoara- LA PATINAJ ARTISTIC
• De azi, la Reșița, un nou concurs

Pe patinoarul artificial des
coperit din orașul de pe Bega, 
pe o vreme primă văratică și 
într-o organizare foarte bună, 
s-a desfășurat, timp de trei zi
le, tradiționalul concurs de pa
tinaj artistic dotat cu „Cupa 
Timișoara", ajuns la ediția a 
Xl-a. întrecerea s-a bucurat 
de o participare numeroasă, 
fiind prezenți nu mai puțin

Turneul international „Cupa Federației Române de Hochei"

UN TEST UTIL ÎNAINTEA „MONDIALELOR44
Turneul internațional dotat cu 

„Cupa Federației Romăne de 
Hochei”, excelent organizat la 
Miercurea Ciuc, s-a dovedit deo
sebit de util in pregătirea lotu
rilor de seniori «1 tineret, care 
vor lua startul — la mijlocul 
lunii martie — 'n Campionatele 
Mondiale din Belgia șl, respec
tiv, Franța. In primul rlnd, pen
tru că a fost foarte bine plasat 
Intre stagiile de pregătire (în 
țară și peste notare) șl com
petițiile mondiale, dînd posibili
tate tehnicienilor să tacă în 
timp util retușurile necesare. în 
al doilea rlnd, pentru că cele 
două dintre invitatele care au 
luat parte la turneu au dat re
plici diferite șt concludente. Re
prezentativa Bulgarie!, aflată și 
ea în preajma Campionatelor 
Mondiale (grupa C) d.n Austra
lia, s-a arătat in serios progres 
față de anul trecut, mai ales in 
ce privește patinajul, iar Avan
gard Omsk, pe locul n in pri
ma ligă a Uniunii Sovietice, 
este o formație omogenă, cu ga
barit, patinaj, stil de joc șl pre
cizie in trasul la poartă, carac
teristice școlii de hochei pe care 
o reprezintă.

Nu vom reveni asupra rezul
tatelor, opinind că într-o com
petiție de verificare tehnicie
nii — fără a le Ignora total — 
au ca primă preocupare în
cercarea formulelor de linii sau 
scheme tactice care să ducă la 
găsirea celor mal bune soluții 
tn vederea atingerii obiectivelor 
propuse. Vom retine, deci, lm-

presia generală pe care 
dus-o evoluția loturilor 
nlorl (antrenori : Ion Gheorghiu 
— principal, Doru Tureanu) șl 
de tineret (loan Bașa — prin
cipal, Florian Gheorghe).

Mărturisim de la început că 
cea mai bună impresie au lăsa
t-o tinerii, pe linia evoluției bu
ne din ediția precedentă a C.M. 
din Japonia, cînd au terminat la 
egalitate cu echipa Norvegiei, 
doar golaverajul hotărînd pro
movarea acesteia din urmă din 
grupa B în A. Lotul de tineret 
șl-a completat fericit cu juniori 
locurile rămase libere prin pro
movarea în lotul de seniori a 
celor care au depășit vîrsta. Re
ceptivitatea, talentul, dorința de 
afirmare a tinerilor au fost bi
ne valorificate de cuplul de 
antrenori, oameni cu experiență 
șl tact pedagogic. Disciplina, a- 
proape fără fisuri, a dat și ea 
roade, totul exprimîndu-se în- 
tr-o evoluție pe ansamblu bună. 
In atac, tinerii au arătat că 
stăpinesc o idee tactică, din 
modul cum se așează in teren, 
cum combină și cum concreti
zează, au dovedit spirit colectiv 
șl impetuozitate, tn apărare, a- 
șezarea își spune de asemenea 
cuvîntul, acoperindu-se propria 
„treime” și sprijinindu-se porta
rii. Interceptările atacanțllor ad- 
verși încep din „zona neutră”, 
intețindu-se la linia albastră a 
propriei „treimi”. Se înțelege, nu 
este totul perfect, mal e de lu
cru, dar nu se poate ignora 
faptul că, pentru lotul de d-

a pro- 
de se-

neret, șl partida cu formația 
sovietică Lucy, care a prefațat 
turneul la Miercurea Ciuc, ca și 
turneul propriu-zis, cu seniorii, 
cu echipa Bulgariei și cea sovi
etică Avangard, au fost deose
bit de grele pentru vîrsta 
gradul său de experiență.

Mircea COSTEA

(Continuare in nao a 4 ai

șl

de 115 patinatori din 12 clu
buri și asociații din întreaga 
țară, cărora li s-au adăugat 
și cîțiva reprezentanți ai du
hului spaniol Hielco Jaua, nu 
alții decit campionii aoectel 
țări la seniori și juniori. S-a 
concurat ia șapte categorii de 
virstă, execuțiile marii majori
tăți a patinatorilor stîrnlnd a- 
plauzele celor peste o mie de 
spectatori veniți atît diminea
ța, cît și după-amiază. Cele 
mai valoroase exerciții le-au 
prezentat, cum era de așteptat, 
patinatorii de la 
superioare, dar-și cei mici au 
impresionat prin dificultatea 
unora dintre elementele însu
șite. Marian Prisăcaru (C. S. 
Textila Dunărea Galați — CO 
IMF Buc.) a cîștigat Întrece
rea seniorilor. El a fost urmat 
de Felix Sinitean (CS.S. 1 
Timișoara) și de spaniolul 
Iban Diez Seez. La senioare, a 
fost rîndul oaspetelor să urce 
pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului. A făcut-o Marta 
Gerces Olozagare, după care 
s-au situat, în ordine, Andreea 
Munteanu (Triumf Buc.) și

categoriile

Grațiela Frățilâ (C.S.Ș. 1 Ti
mișoara). Campioana noas*r4 
de junioare Codruța Moiseanu 
(Triumf — C.O. I.M.F.) a în
cheiat pe locul secund, după 
campioana spaniolă a acestei 
categorii, Cristina Bueno Pe
rez, cele două fiind urmate de 
Raluca Duda (Textila Dunărea 
Galați).

La junioare II, ordinea pe po
dium a fost: 1. Magdalena Stroe 
(ICEMENERG), 2. Reka Berzan 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc), 3. Nl- 
coleta Rotariu (C.S.Ș. 1 Timi
șoara). lată și cîștigătorii celor
lalte categorii: copii I — Gina 
Dima (C.S. Textila Dunărea Ga
lați) și Marius Caragea (C.S.Ș. 
Olimpia Reșița): copii n: Mă- 
d Alina Matei (ICEMENERG) și 
Adrian Militaru (ICEMENERG) î 
perechi, copii: Cosima Clulian- 
dru, Cătălin Frățilă (C.S.Ș. 1
Timișoara); Juniori: Iovanca
Cnejev, Felix Sinitean (C.S.Ș. 1 
Timișoara); speranțe I: Oana 
Velișcu (C.S.Ș. Olimpia Reșița) șl 
Carol Brăileanu (ICEMENERG); 
speranțe TI: Diana Dragomir șl 
Constantin Brezeanu (ambii Pa

latul Pionierilor și Șoimilor Patri
ei C.O. I.M.F.).
• Caravana patinatorilor s-a 

deplasat apoi la Reșița, unde, 
de azi și pînă duminică. vor 
avea loc întrecerile „Cupei 
Olimpia”.

Constantin CREȚU — coresp.

ARGUMENTELE TRADIJIEI ? CHIAR SPORTIVII DE
Primul amănunt pe care avea 

Constantin 
Asociației

sd ni-l furnizeze'
Predescu, secretarul ______ r._.
Sportive Metalurgistul din Cu- 
gir, a fost acela că, in urmă cu 
exact 50 de ani, lua ființă pri
ma asociație sportivă din aceas
tă localitate. Faptul in sine 
vorbește in primul rînd despre 
dragostea 
sport a 
care poate 
gindit noi, 
cretă referire la prezent, tn a- 
cest sens, cea mal noua disci
plină sportivă practicată tn Cu- 
gir pare sd fie handbalul, dar, 
(ine sd ne asigure interlocuto
rul nostru, ' _ :
de reluarea unei tradiții.
chile rădăcini au dat. deci, lăs
tari noi și mai toată lumea nu
trește justificata speranța ed e-

chlpa masculină, de două

statornică pentru 
cugirenilor, dragoste 
fi ilustrată, ne-am 

printr-o cit mai con-

este vorba In fapt 
.................. Ve-

--------------------------- ori 
ciștigătoare a campionatului ju
dețean și de tot atltea ori de-

ra-
dețean și de tot atltea ori 
pășită la „baraj", nu va mai .„ 
ta in acest an promovarea tn e-

salonul imediat superior. Spe
ranțele sint intens întreținute de 
antrenorul echipei. Petru Mlcu. 
dar și de elevii săi, Vasile Ba
ciu, Alexandru Satmari. Mircea 
Rădulescu, Claudiu Luca. Lucian 
Burlacu sau Sorta Sasu.

AZI Al ORAȘULUI
Un alt sport, aflat mai me

reu tn prim-plan, cu foarte ma
re priză la public, este boxul. 
Cițlva tineri pugiliști, cum ar fi 
Emilian Neagu, la juniori II. șt 
Gheorghe Romaniuc, juniori l. 
s-au clasat anul trecut pe cite 
un onorabil loc II la campio
natele naționale rezervate junio
rilor. la categoriile 91 și, res
pectiv, 67 kg. O comportare me
ritorie a avut și Florin Radu. 
locul III pe țară, tot anul tre
cut, la categoria 60 kg. Dar in
tre talentele descoperite și șle
fuite de antrenorul Ștefan 
Șchiop, cel mai „aureolat" este 
in clipa de față Dănuț Hovan,

Victor NIȚA

(Continuare in pag. 2-3)
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ÎN PATRU
; VARIANTE
■ Iată ajuns la linia de so- 
» sire acest mai prelungit pe-
■ riplu în aria șahului artis-, 
! tic. Am pregătit, pentru no-
■ ua noastră întîlnire cu citi-
■ lorii, soluția detaliată a pro-
■ blemei de mât în 2 mutări
, prezentată rîndul trecut
■ aparținînd '
■ brcscu. Reamintim,
J laureată a Turneului
R dial de compoziție
i (WCCT).

Poziția inițială a
i1 albe și negre: Rb6,
i! Na5, g8, Ce5, Pf3;
■■ Nc8, f6, Cfl, h2, Pb5,
!■ e7, _ , _
i1 blemă de acest fel,
■ J mută primul. Dar, în căuta-

1
^ rea soluției, orice dezlegător

va încerca la început posibi
lele mutări negre. Acestea, 
in terminologia specifică, for
mează „jocul aparent44. Așa
dar, să vedem * 
mutări: 1... b4, 
Ng6. De fiecare

■ ma 2.Tc4, Td3,
î» mat! Șl acum, să procedăm
ij la alte 4 încercări
• B cu albul la mutare.
'■ fi l.Cc4? (amenință De4 mat) 
î ■ și la mutările menționate
? mai sus avem l...Cd2 2.D:e3,
• ! l...C:f3, 2.Dg4, l...Ng6, 2.Dd7,
'■ dar la l...b4! iată că albul
J» nu mai dă mat... La fel, m
i1 următoarele trei încercări,
• ’ respectiv l.Cd3? (De4)
1 ■ 2.DC4, 1...C :Î3 2.Dg4,
> 2.Dd7, dar L..Cd2!.I* l.Cg4? (De4) l...b4 2.Dc4,

Cd2 2.D:e3, l...Ng6 2.Dd7, dar 
l...C:f3!; sau în sfîrșit l.Cd7? 
(De4) l...b4

2.D :e3, 
l...Ng6! Deci, toate 
sînt „curse44 în care 
bule să cădem!

Abia acum, logica 
ne-a adus la

> luțle: l.Df5! Aceasta este
ț singura „cheie44 care rezolvăC problema. Se amenință din
C nou 2.De4 mat, iar negrul va
> pune în mișcare toate cele
£ 4 apărări de care dispune :
{ l...b4, Cd2, C:f3, Ng6. La fie-
C care dintre ele, albul dispu-
S ne de un frumos mat: 2.Tc4,
?■ Td3, C:f3, C:c6! Cum lesneJ se poate observa, în toate a-J ceste 4 variante, mutările din
> jocul aparent și curse revin

CERTITUDINEA UNEI 
EVOLUȚII

și lui Emilian Do- 
lucrare 

mon- 
șahistă

pieselor
De6, Tc3, 

g8, Ce5, Pf3; Rd4, Tdl, 
j, f6, Cfl, h2, Pb5, c6, e3, 
g3, g5. Ca în orice pro- 

de acest fel, albul

4 asemenea 
Cd2, C :f3, 
dată ar ur- 
C :f 3, C :c6

succesive, 
Prima ar

l...b4
l...Ng6 

sau 
1...

2.DC4, l...Cd2
1...C :f3 2.Dg4, dar

acestea
nu tre-

_ analizei 
adevărata so- 

Aceasta

în soluția reală, 
constituie și tema care tre
buia ilustrată, ea integrîn- 
du-se intr-un ansamblu per
fect realizat, atit pe 
tehnic, cît și artistic.

Șl pentru a încheia, 
cern o trecere rapidă 
tualitatea șahului de 
curs. Recent s-au disputat 
ultimele trei meciuri dintre 
candidațil la titlul mondial. 
Rezultatele se cunosc, tar 
pentru semifinale sînt cali
ficați A. Karpov, A. Iusupov, 
J. Timman și J. ~---- ’------
Iată-1 pe fostul 
mondial și foarte probabilul 
viitor șalanger al lui *
Kasparov într-una din 
tidele de la Seattle 
care l-au 
Hjartarson — Karpov 
neul candidaților, 1989) 
e5 2.Cf3 Cc6 3.Nb5 a6 
Cf6 5.0-0 Ne7 6.Tel b5 
d6 8.C3 0-0 9.h3 Te8 10.d4 Nb7 
ll.Cbd2 Nf8 12.a3 h6 13.Nc2 
Cb8 14.b4 Cbd7 15.Nb2 a5 16. 
Nd3 c6 17.Cb3 a :b4 18.c:b4
e:d4 19.Cf:d4 c5 20.b:c5 <l:c5

plan

să fa
in ac-

con-

Speelman. 
campion

Garri 
par- 

. (S.U.A.),
adus calificarea:

(Tur- 
i.e4

4.Na4
7.Nb3

l

să scape
3O...Nh2+

30.T :c6 (încercînd 
din strînsoare...) 
31.Rhl D :e€ 32.f3 Del șl aici 
adversarul lui Karpov a de
pus arm-ele: 0—1. Poziția fi
nală este foarte 
cu ’ ." 
demne de pus sub lupa ana
lizei.

interesantă,
implicații combinative

Radu VOIA

■

PAS DECISIVDINAMO, 
SPRE TITLU I

de miercuri asu-Cu victoria
pra principalelor concurente, vo
leibalistele dinamoviste s-au a- 
propiat notărît de titlul de cam
pioane ale țării. Numai o sur
priză de foarte mari proporții 
le-ar mai putea împiedica să 
obțină succesul așteptat timp 
de trei ani, în care Universita
tea C.F.R. Craiova a dominat 
competiția internă. E greu de 
crezut, prin urmare, că elevele 
lui Octavian Dimofte ar putea 
pierde vreunul din următoarele 
3 meciuri, în care întîlnesc e- 
chlpele angajate în lupta pentru 
evitarea retrogradării : C.S.M. 
Oțelul Tîrgoviște și Maratex 
Baia Mare (acasă), Farul Con
stanța (în deplasare). Cucerind 
6 puncte în aceste partide, Dina- 

nu va mai avea nici o emo- 
în ultima etapă, la Craiova, 
campioana „6n titre". Aceas- 
tnsă, în ultimele 4 etape care 
mai rămas va lupta pentru

ta,
au___ _______ ___ ___ _______ __ ___
locul secund pe care speră să-1 
smulgă la potou vîlcencelor. 
Iată cum se prezintă situația în 
fruntea clasamentului după dis
putarea derbyului de miercuri 
(Dinamo — Chimia Rm. Vîlcea

3—0) :
1. Dinamo

2. Chimia
3. Univ. C.F.R.

Iată, Alina Astafei a ajuns 
Intr-adevăr senioară ! Nu numai 
ca virată, ci și ca performantă. 
Un proces firesc, ar fi tentați 
mulți să afirme. Uitînd insă că 
nu puține au fost cazurile în 
ultimii ani cînd atleți ce se a- 
nunțau, juniori fiind, ca adevă
rate speranțe, o dată ajunși în 
pragul senioratului să involueze, 
unii îngroșînd rîndurile anoni
milor, alții pur și simplu dispă- 
rînd (ca să dăm doar cîteva e- 
xemple din precedentul ciclu o- 
limpic, să amintim de semifon- 
distele Maria Pintea și Ana Pă- 
durean, de fondistele 
Pălăcian și Simona Staicu, 
săritoarea 
Sirbu, de 
Drăghia, 
Roșiorul.

în schimb, Alina Astafei 
talent descoperit și crescut 
„grădina‘* clubului Steaua - 
parcurs în acești ani un i 
ascendent în performanță, 
puțin exploziv decît unele 
atletele-meteor citate mai 
dar mult mai spectaculos 
atingerea fiecărei cifre

18 16 2 50:15 34 
18 15 3 46:18 33 
18 14 4

RESTANȚE
Marțea viitoare sînt 

mate două partide restante 
campionatul primei divizii mas
culine. In Capitală (sala Agrono
mia, ora 11) se întîlnesc Steaua 
București și Elcond Dinamo Zalău, 
iar la Brașov formația locală 
Tractorul primește replica Uni
versității C.F.B. Craiova, lntr-uu 
meci amînat din prima etapă a 
turul-ui. Foarte Important rezul
tatul pentru brașoveni, amenin-

■ cu retrogradarea I ,
FĂRĂ GREȘEALA.

Șl TOTUȘI...
meciul feminin de dumi- 
Rapid-Dinamo, brigada de

47:14 32

progra- 
din

țați

La 
nică, 
arbitri bucureșteni, compusă din 
C. Oprea (principal), M. Nicolau 
(secund) și tușierii Stan, Nistor, 
Mincu și Catrina, a 
fără greșeală. Păcat că la foaie 
la un moment dat s-a 
nat un punct imaginar, care 
stîrnit proteste justificate în pu
blic, pînă ce a fost corectată e- 
roarea. Se vede treaba că arit
metica pune probleme chiar și ...

condus

consem-
a

Cleopatra 
de 

în lungime Carmen 
hurdlera Ana-Maria 
de sprintera Corina

în
— a 
drum 

mai 
din 
sus, 
prin 

propuse

trescu. Ne amintim acum că în 
vara trecută, la Poiana Brașov, 
cu puțin înaintea „mondialelor*4 
de juniori, de la Sudbury, Cos- 
tică Dumitrescu a pronosticat 
nu atit victoria elevei sale la 
suprema competiție (la prima 
ediție a acesteia, de la Atena, 
ea obținuse „argintul44 cu 1,90 m), 
cît un nou record mondial de 
junioare — 2 metri. Modestie ? 
Nu, certitudinea unei evoluții în 
timp (în 1988 Alina a doborît 
de două ori vechiul record al 
lumii — 1,96 m, vechi din anul 
Olimpiadei de Ia Los Angeles) ! 
Iar Alina Astafei a trecut prima 
în lume (ca junioară) și 
în țară (ca senioară !)

prima 
r___ bariera

celor 2 metri, ciștigînd un 
tiu mondial și pășind ferm pe 
____ j ------1 săritoare 
în înălțime de la clubul militar, 
neuitată multiplă campioană

urmele unei alte mari

„EUROPENELE" DE SALĂ, ÎNTRE DOUĂ EDIȚII
între ediția 1988 și cea recen

tă, de la Haga, a Campiona
telor Europene de sală, s-a în- 

‘ ’ Firesc,
la
a-

cheiat un ciclu olimpic, 
deci, că săptămîna trecută, 
cea de a XX-a ediție, să se 
fie pe listele de concurs mulți 
tineri atleți, aflați acum la de
butul 
care 
la Jocurile Olimpice de 
celona 1992. Ceea ce nu 
nă, însă, că „vechea 
a depus armele, nu puțini 
competitorii care mențin 
cată trena performanței.

Cîteva comparații între ultimele 
două ediții ale „europenelor44 
indoor relevă, din acest punct 
de vedere, amănunte interesante 
asupra valorii, longevității și 
perspectivei unor performeri. 
Dintre concurențil care au 
la start ații, la Budapesta 
cît și la Haga 89, doar 3

cursei de... 4 ani 
aceștia speră să

prin 
ajungă 

la Bar- 
înseam- 
gardă“ 

fiind
ridi-

fost 
’88, 

___ _ ______ . , au
reușit’ să termine învingători în 
ambele întreceri : Nelly Cooman 
(25 ani) — 60 m (7,04 în 1988 si 
7,15 în 1989), Elly van Hulst 
(33 ani) — 3000 m (8:44,50 
9:10,01), ambele din Olanda, 
românca Doina Melinte (33 ani), 
singura însă care a cîștigat 
probe diferite — 1500 m în 1988 
(4:05.77) și 800 m în 1989 (1:59,89) 
• D. Mdgenburg (R.F.G.) a

?i 
?i

Da-

inginerilor, care se lasă furați 
de „peisaj44 sau de faze.

DACIADA
în faza interjudețeană a

ciadei (sport de performanță, 
juniori) au obținut primul loc 
și calificarea pentru turneele fi
nale următoarele reprezentative 
de județe : Bacău, Constanța, 
Dolj, Vîlcea, Caraș-Severin, 
Harghita (fete), Suceava, Con
stanța, Dolj, Caraș-Severin, Sălaj 
și Municipiul București (băieți). 
Etapa finală este programată în
tre 29 martie și 2 aprilie (N.M.)

MEZINA...
O nouă bucurie au oferit 

minică voleibalistele de la 
pid tot mai numeroșilor (în 
cest sezon; suporteri, prin 

viitoareiasupra...

ti-.

o-

de 
în 

re- 
mai

schimbat, la 28 ani, locul II 
la ediția trecută, la săritura 
înălțime, cu locul I la cea 
centă, deși a sărit cu 4 cm 
...puțin (2,33 față de 2,37 m). 
Același lucru l-a făcut 
vietica Galina Cistiakova, 
cordmenă mondială în aer 
ber la săritura în lungime, 
nul trecut fiind întrecută 
fosta deținătoare a 
Heike Drechsler (R.D.G.), 
ciștigînd cu o săritură 
de rezultatul din anul 
(6,89, față de 7,24 m). • Proba 
feminină de săritură în înălțime 
a fost net dominată de „noul 
val“, pe primele două locuri 
situîndu-se, cu 1,96 m, românca 
Alina Astafei (20 ani, debutantă 
la C.E. indoor) și norvegianca 
Hanne Haugland (22 ani anul 
trecut locul 13 cu 1,80 m). ®
Semlfondistul olandez R. Druppers 
(27 ani) s-a clasat de fiecare 
dată pe locul secund la 800 m, 
învins fiind de cîte un alergă
tor britanic (D. Sharpe și, res
pectiv, St. Heard), chiar dacă 
la Haga a încheiat cursa cu un 
timp (1:48,96) care anul trecut 
i-ar fi asigurat titlul continental! 
<1 întrecerea săritorilor în lun
gime de la Haga a fost sin
gura care a reunit la start ma
joritatea protagoniștilor ediției

so- 
re-
li-

de
recordului, 

acum 
departe 

trecut

du- 
Ra-

vic-
toria clară
campioane, Dinamo, după ce și 
celelalte două componente ale 
trioului fruntaș, Universitatea 
C.F.R. Craiova și Chimia 
Vîlcea, gustaseră din cupa 
frîngerii în Giulești. Tînăra 
talentata lor coordonatoare, 
niela Gilcă, a avut motive 
plus să arate ce poate, avînd în 
tribune doi suporteri veniți toc
mai de la Suceava ca s-o vadă 
și pe care nu putea să-i deza
măgească. Și nu i-a dezamăgit. 
Erau mama ei, Aurica Gilcă, și 
nepoțica Cristina-Ioana, cu care 
ne-a făcut cunoștință, după meci, 
președintele secției de volei a 
Rapidului, ing. Constantin — 
ianu, director în M.T.Tc. 
Felicitări pentru Daniela, 
ceva talent, l-am spus mamei, 
pe al cărei chip se reflecta vă-

Km. 
in

și 
Da- 

in

Ru-

are

• Simb 
Bacău, se 
rile Cam 
de sală a

Și 
în 
cat

metri.
Consecuția în timp a 

telor tinerei atlete, începînd din 
anul 1983, cînd a dobîndit (în 
aer liber) recordul junioarelor 
III (1,74 m). continuînd cu 
al junioarelor U (1,89 m 
1985) și, apoi, succesiv, 
junioarelor I, pînă la 2,00 m 
în 1988 (care reprezintă, totodată, 
și recordul național de senioare) 
și-a găsit acum, în timpul „eu
ropenelor44 de sală, o confirmare 
la un înalt nivel — titlul de cam
pioană (1,96 
românesc). La 
senioară într-o 
țip internațională oficială, după 
ce în toamnă avusese o evoluție.^ 
promițătoare la J.O. de la Seul.

Bine ai venit în familia mari
lor noastre performere, Alina, 
la începutul unui nou ciclu o- 
limpic 1

m, nou 
debutul 

mare

rezulta-

minică 
se vor 
ceeași 
probele 
feminin Ș

cel 
în 
al

fs 
d

SE 
af
13

record 
său ca 
competi-

• La 
niori II, 
pat 203 
buri șl 
zentînd
torii : fete 
Vlădău (C 
m ; 400 r- 
Bacău) ~ 
Rebegea ( 
4:47,4 ; lur 
ceanu (C 
800 m : Ai 
Suceava) 
Popa (C.S 
Gabriela < 
Eminescu44 
Caria Pop

<
13

precedente : olandezii F. Maas 
(25 ani, acum locul III — 8,11
m, atunci locul I — 8,06 m) și 
E. Mellard (23 ani. acum locul I 
— 8,14 m, atunci locul IV — 
7,84 m), ungurul L. Szalma (32 
ani, acum IV — 8,06 m, atunci 
II — 8,03 m), spaniolul A. Corgos 
(29 ani, acum II — 8,12 m.
tunci X — 7,64 m). • Sovietica 
Marina Iașmenova a urcat pe 
podium la ambele ediții în pro
ba de 1500 m, mereu în urma 
lergătoarelor noastre : în 
după Doina Melinte și 
Constantin,
Ivan.

a-

acum după

1988,
Mitica
Paula

plusalt 
ceava)
Pușcă (A.
50 m :
6,1 ; 1500
Ploiești) 4 
povici (C. 
D. Balaș? 
Samson ( 
3000 m :
„M. Emir 
lungime : 
Călărași) 
Brașovean*
24,5 ; prăj 
litehnica
NIȚA — c

M.

Handbal
în fața ___ ___

Știința Bacău a făcut o verita
bilă demonstrație de handbal mo
dern în multe dintre 
acestei partide, în care a 
ca parteneră formația 
I.A.S. Zalău, reușind a 
victorie consecutivă din 
actualului campionat. 
36—25(18—12). Spre finalul 
tîlnirii, gazdele s-au 
evident pentru meciul de

(f) : ȘTIINȚA BACĂU, LA /
unei săli arhipline,

momentele 
avut 

Textila 
treia 

returul 
Scor : 

în- 
menajat 

dumi-

nică, din 
Cupei <
Luca 10, 
nu 5, Dar 
Cervenciu 
vaș 1 per 
nu 5, Bai 
4, Chereji
2. pentru 
bucurește 
Păunescu.

ARGUMENTELE T!
dit bucuria • Mulțumesc... Așa 
se pare... Cea ’
felele mele și 
Chiar, era să 
sora Marcelei, 
din pepiniera 
M. Gheorghiță _ 
lăți, apoi la lași @ Și acum este 
studentă la Bacău, sperînd să 
revină pe prima scenă cu Știin
ța... • Are toate șansele, 
căuancele conducînd detașat 
„B“. Deci, două fete, două 
leibaliste bune... § Nu chiar ! 
Mai exact spus : 4 fete, 4 vo
leibaliste, pentru că și cele mai 
mari, Ionica și Mariana, acum 
căsătorite, la casele lor, au ju
cat volei în Divizia B... Și mie 
mi-a plăcut voleiul și l-am prac
ticat la nivel mai scăzut la Bo
toșani. Soțul, de asemenea. Aș 
spune că, începînd cu soțul, în 
familie a fost o scară ascen
dentă a talentului și a perfor
manței Sînteți mulțumită de 
mezina familiei, ca sportivă 7 9 
N-am bătut drumul degeaba 
de la Suceava. Nici eu, nici ne
poțica, fetița Io ni căi, care, au
zind că vin s-o văd pe Dana, 
s-a ținut scai de mine și de 
taică-său, căruia i-a cerut voie 
... pe ocolite : „Tată, mi s-a fă
cut dor de Dana... Și c. -- -- 
Danei îi este dor de mine. Așa 
că trebuie să merg și eu la Bu
curești...44 Acum este la 

fetele. S-a bucurat 
lor și, mai ales, de cum 
prima ei favorită. Fi-

mai mică dintre 
cea mai dotată • 
uit că Dana este 
care a plecat tot 
suceveana a lui 
spre „A“. La Ga-

(Urmare din pag. 1)

bă- 
în 

vo-

cred că și

ar, cu 
succesul 
a jucat 
resc.

vesti- 
de

Rubrica redactata de 
Aurelian BREBEANU

semifinalist în Criteriul speran
țelor, la tineret, anul trecut, și 
cîștigător al „zonei**, la catego
ria 67 kg, participant, deci, la 
turneul final al campionatelor 
naționale, reușită înscrisă și în 
dreptul unui, alt boxer, Mircea 
Marin, la categoria 81 kg. Fi
rește. rezultatele boxerilor de la 
A .S. Metalurgistul Cugir nu sînt 
dintre cele mai impresionante, 
dar alte secții, multe ființînd în 
mari orașe ale țării, sau avar- 
ținînd de cluburi sportive pu

ternice pe ' 
greu se 
ceea ce _ __ _____ . - .
sportului cu mănuși din Cugir,

La fel de îndrăgit este și ju- 
do-ul, secția din Cugir fiind 
considerată „poarta prin care 
această disciplină a pătruns în 
județul Alba44. Unul din elevii 
antrenorilor Gh. Neag și Petre 
Bădică este Sebastian Surdu, 
vicecamvion^~național de tineret, 
anul trecut, și calificat. în a- 
cest an. pentru etapa finală, pe 
țară, la seniori. Un alt produs 
cugirean al acestei (" 
este Dorel Tamaș, dar, 
asigurați, vin din urmă 
copii deosebit 
Dragos Heroiu. Adrian 
și Titus Selagea. Să ne oprim, 
însă, și asupra atletismului, un
de cugirenli se pot mîndri cu 
un . sportiv de certă valoare, 
cel mal 'bun, în opinia multora., 
din județul Alba, fondistul 
Mircea Stefănut.. în drentul că
ruia sînt trecute 2 recorduri

națion* ’«•, 
al ță). t

• pion, o 
sionantă, 
cțflcîndu-i 
Jurj și • 

Incheiei 
trecere î? 
zi din c 
rînduri c 
nare de 
excepția 
tii antrei 
între car. 
Pop. Tra 
Mărgineai 
și alcătui 
zia A, c 
a doua : 
pre fotba 
Cugir a c 
anul 1961. 
dat după 
în ,,B“ și 
echipa, c 
tan Crișa\ 
a Univer 
pentru 
flîndu-se, 
turului, p 
două pun 
reșul JDev 
tur greu, 
rul noștri 
țioasă va 
fie ! — v 
tori de ir. 
sport din 
tr-adevăr, 
asta nu îi 
girean nu 
motive pe 
cum se 
Argument 
sportivii

cu 
cu

plan 
pot ___ ,

au realizat iubitorii

national, 
compara.

discipline 
, sîntem 

cîțiva 
de talentați : 

Dăian
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BASCHET. ÎNTÎMPLATOR ? NU, nicide
cum nu a fost întîmplător coșul înscris de 
Cătălin Hrisafi, de la extremitatea atingă a li
niei de centru, în ultimele secunde ale meciu
lui Automatica București — Pandurii Tîrgu 
Jiu (Divizia B). Reușita respectivă a stîrnit ru
moare printre spectatorii aflați în sala Con
strucția (și pe bună dreptate, deoarece de la 
o asemenea distanță se înscrie foarte rar), dar 
nu l-a surprins pe antrenorul bucureștenilor, 
Dumitru Vintilă, care a ținut să precizeze : 
„Aruncările de la linia de centru sînt exersate 
la fiecare antrenament, deoarece avem în ve
dere posibilitatea unor situații limită In me
ciurile oficiale, iar un astfel de coș (njn. : de 
3 puncte) poate schimba rezultatul chiar și 1» 
ultima secundă44. Perfect adevărat. (D.St.).

HANDBAL. ÎNAINTEA partidei dintre 
Vasas și Știința Bacău, din Cupa Cupelor, gaz
dele, deși cunoșteau palmaresul băcăuancelor, 
mizau totuși pe o victorie, chiar la o diferență 
de 7—8 goluri, pornind de la ideea că patru 
dintre componentele echipei lor joacă în națio
nala Ungariei : Barna (căpitanul reprezentati
vei), Hajdu, Mezei și Nyari. Toate patru au 
evoluat bine, înscriind 14 puncte, adică două 
treimi din totalul realizat de Vasas. Cît pri
vește diferența de goluri, ea s-a concretizat în 
„plus 10“, dar... în favoarea băcăuancelor. • 
CEI DOI TEHNICIENI ai Științei — M. Pintea 
și C. Petrea — nu au avut posibilitatea să va
dă la lucru întregul lot al lui Vasas, ci doar 
jucătoarele de „națională44 (pe o casetă video). 
S-a dovedit, încă o dată, că este nevoie de o 
cunoaștere, fie și parțială, a partenerelor de 
întrecere, băcăuancele ținîndu-le bine „în frîu44 
pe cele mai talentate handbaliste budapestane 
• REUȘITELE de azi și de Ieri ale formației 
din Bacău se leagă și de numele, activitatea și 
eforturile unui grup masiv de iubitori ai hand-

balului din localitate, care sprijină necondiți
onat secția. Dintre aceștia, îi amintim 
Victor Enășoaie, Mihai Dragonair, Ion 
și Ion Stupiuc. <l.N.) 9 ÎN TIMPUL, 
ciulul de duminică, dintre Chimistul și 
Rostselmaș Rostov pe Don, din Cupa I.R.F., 
galeria formației locale a avut 
prompte în momentele de cumpănă ale vîi- 
eencelor, totul cu elect tonifiant asupra jucă
toarelor. A distonat, însă (un obicei mal vechi 
la meciurile de la Rm. Vîlcea), gestul aceleiași 
galerii de a arunca pe suprafața de joc șuvițe 
de hlrtie, mii de confetl. Cu atit mai neplă
cut, cu cît aceasta s-a întîmplat cu cîteva mi
nute înaintea începerii meciului, motiv pen
tru care tot personalul sălii a trebuit să fie 
pus la treabă (au intervenit și jucătoarele !) 
pentru a... curăța spațiul de joc. Precizăm că 
gestul nu a trecut neobservat de arbitri, cît și 
de observatorul I.H.F. © JUCĂTOA
RELE Mariana Tîrcă și Maria Petruș, care in 
această ediție a Cupei I.H.F. nu au drept de 
joc, au urmărit meciul din tribună, dar nu de 
puține ori privirile colegelor de echipă se În
dreptau spre Mariana, iar aceasta, cu un sim
plu gest, reușea nu numai să le încurajeze... 
• O HANDBALTSTA de 10 ani, Roxana Bun- 
get (în grupa Hildei Popescu), este permanent 
alături de Chimistul, chiar și în deplasările 
făcute de această echipă. Știm că nutrește o 
mare simpatie pentru Maria Verigeanu, pentru

pe :
Micu
me-

intervenții

Mariana Tîrcă, dar întrebată de noi și asupra 
altor nume, ne-a răspuns : „Iubesc întreaga
echipă și fiecare jucătoare este un model pen
tru mine. Cred că voi ajunge și eu cîndva să 
joc la Chimistul44 o PROFESORUL de educație 
fizică Constantin Tită, șeful Sălii Sporturilor, 
a oferit din nou un model de felul cum tre
buie pregătit un meci oficial internațional. în 
plus, conformîndu-se prevederilor regulamentu
lui I.H.F. privind dimensiunile porților — in
vocate cu două zile înainte la această rubrică 
— și-a mobilizat personalul, iar în ziua me
ciului, la verificarea făcută de arbitri, a pri
mit aprecierile de rigoare. (i.Gv.)
SCHI. COMPETENȚA și DĂRUIRE. Competi

țiile de schi au particularități deosebite de or
ganizare. Din această cauză, numărul oficiali
lor ce veghează la buna desfășurare a întrece
rilor este destul de mare, iar eforturile lor 
demne de luat în seamă. Cronometraj, supra
veghere în poligon (la 
trasee, de sosire, starter, 
etc., etc. Fie viscol, fie 
frumoasă, ei trebuie să 
toții, o fac din pasiune . 
cest frumos sport, iar majoritatea 
devenit arbitri. Cîteva exemple : 
păru, Gheorghe Olteanu, Ștefan 
Nicolae Tiu, Ștefan Peter, Nicolae 
ghe Cristea, Constantin Butnaru, 
Gheorghe Munteanu.

biatlon), arbitri de 
amenajatori pe pîrtie 
ninsoare sau vreme 

stea la post. Și, cu 
și dragoste pentru a- 

‘ dintre ei au
Marcel Stu- 
Stăiculescu, 

Bidu. Gheor- 
lon Stănilâ, 

Marian Dragomir, Ovidiu

Băloiu ș.a. • FINALELE Dai 
pin (slalom uriaș și special) 
rate de la Poiana Brașov la 
sezon turistic, problema cază 
vată, pentru competitori, ant 
prin amabilitatea șl înțelegeri 
Vasile Butaru, directorul In 
nomice de Odihnă Predeal, ș 
tulul de cazare, Mlhaela Opre 
bitorilor sporturilor de iarnă, 
(P.lv.).

TENIS. SALA „Moldova44 d 
pentru a doua oară gazdă a 
cu „Cupa 16 Februarie44, rezei 
juniorilor. Asaltată zilnic de 
tori, cifra acestora s-a apropi; 
mie. Firesc, deoarece au fost 
un meci demonstrativ, Florin 
George Cosac, doi dintre ,ti 
„Cupa Davis“. Aflați în pregă 
cursului internațional din A 
participă în aceste zile), cei d 
mult să evolueze în fața publ
• ORGANIZAREA — foarte 
de organele locale cu atribut 
cum și de C.J.E.F.S. Bacău, 
de tenis (președinte, neobositu
• ARBITRUL principal al c 
Algiu, ne-a spus că a fost p 
de prezența permanentă în t 
jucător brașovean Traian Ma 
antrenor la Dinamo Brașov, 
adăugăm noi, Traian fiind c 
mare pasionat al jocului cu r
• A APA RUT ediția ’88 a A 
ției Române de Tenis, în dc 
ne-am obișnuit, cuprinzînd t 
interne și internaționale ale 
prin grija colectivului formal 
dan. Ion Testiban și Ionel Cri
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din ,,16"-imile Cupei

LA TG. JIU, UN
Ce altă dovadă a uriașului 

interes manifestat de iubitorii 
fotbalului din Tg. Jiu pentru 
meciul din „16“-imile Cupei, 
Pandurii — Steaua, decît a- 
ceste tribune ale stadionului 
Municipal umplute pînă la re
fuz încă de la orele dimineții ? 
în afara dragostei față de e- 
chipa locală, una dintre pro
tagonistele Diviziei B, spre 
locul de desfășurare a jocului 
îi zorise, firește, prezența pe 
„afiș" a formației campioane, 
nu numai a țării noastre, ci, 
nu de mult, în mai ’86, a între
gului continent.

Iar organizatorii partidei au 
ținut și an reușit, prin tot ceea 
ce au întreprins, eă se situeze 
la înălțimea evenimentului, 
începînd cu măsurile speciale 
pentru evitarea aglomerației 
la porțile de aoces în Incinta 
terenului ; continuînd cu -as
pectul cîmpului de joc, de un 
verde crud în ianuarie ; cu 
prezentarea la stația de radio
amplificare a fiecărui com
ponent al lotului bucureștean ; 
cu înmînarea buchetelor de 
flori tuturor celor „11“ aliniați 
in fața tribunei I, totul a im
presionat plăcut pe vizitatori, 
făcînd, în același timp, cinste 
amfitrionilor.

în pofida condițiilor impro
prii de joc, un vînt puternic 
suflind pe tot cursul partidei, 
fotbaliștii bucureșteni, de la 
Lung la purtătorul trioou-

SCORUL STRINS ȘI
Pentru cine nu a fost martor 

direct la partida de 
la Medgidia, dintre 
C.S.Ș. și Dinamo, 
(2—1 pentru echipa 
teană) 
ceasta deoarece diferența va
lorică dintre liderul 
natului primei divizii șl o di
vizionară C (oricît de meri
tuoasă la nivelul ei) nu poate 
fi exprimată doar printr-un 
gol. Totuși, acest scor foarte 
strîns a fost posibil, și el își 
are explicațiile lui, de ambele 
părți.

Așa cum am menționat și 
în cronica meciului, Dinamo 
s-a prezentat fără o bună par
te dintre jucătorii titulari 
(Slclea, Sabău, Mateuț, Vai-

Cupă de
Progresul 
rezultatul 
bucureș- 
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și un nou

EXPLICAȚIILE LUI fill-

ar-

plan 
că-
nu-

gol (al 3-lea) in poarta 
Foto : Eduard ENEA

noului sezon 
pune cu toa- 

obliga-

Un mijlocaș ofensiv. T. Stoica, 
„Pandurilor"

noastră : „Sint în 11-le 
clțiva jucători talen- 

îm-

îmbunătățire simți- 
a sportivității, a 
disciplinare, reali- 

unei atmosfere de

Cu atit mai 
cit anul compcti- 
care ne aflăm a 
de F.I.F.A. sub 
devizei „fotbalul

EVENIMENT FOTBALISTIC ONORAT
lui cu nr. 11. Gică Hagi, s-au 
străduit, și nu o dată au reu
șit, să arate cite ceva din re
cunoscuta lor clasă interna
țională. Și împreună cu ei (în- 
trucît nu o dată valoarea a 
stimulat și partenera de între
cere, fie ea dintr-un eșalon

mit pe 
Gheorghe, care 
partea cealaltă 
diane.

Văzîndu-i în 
lucru, cronicarul și-a amintit 
de o apreciere a lui Ilie Bă
lăci, noul antrenor 81 echipei 
din Tg. Jiu, făcută recent

„decarul" 
acționat pe 
liniei

Subiecte actualitate

mai mic) o frumoasă impresie 
a lăsat și echipa locală, din 
rîndul căreia s-au. detașat, to
tuși, fundașul dreapta Băluță, 
mijlocașul de pe același 
al formației și, totodată, 
pitanul „Pandurilor", l-am

și victoria doar la limită, con
turată In urma valorificării a 
două faze fixe.

Ce-i drept, dinamovlștii au 
și fost surprinși de 
deosebit de viguroasă 
versarilor lor, care au 
frumoasă impresie de 
blu tuturor celor prezenți. E- 
chipa antrenată de Emanoil 
Hașoti (principal), Vasile Mi- 
hu și Petre Buduru (secunzi) 
s-a apărat cu o mare dirzenie 
în fața ofensivei aproape per
manente a oaspeților (portarul 
Albu avînd și el unele inter
venții de mare efect), a com
binat destul de bine la mijlo
cul terenului și — încurajată 
cu căldură de numerosul pu
blic din tribune — a ieșit u-

replica 
a ad- 
lăsat o 
ansam-

rubrica 
nostru 
tați care foarte curind, 
preună cu ceilalți colegi din 
echipă, vor face să se vorbeas
că despre Pandurii din Tg 
Jiu in termeni laudativi".

Sîntem convinși că așa va fi. 
Pînă atunci, laude aoelor 
parter! ai echipei locale care, 
după ultimul fluier de

■ bitru, i-au aplaudat pe învin
gători, 
frumos 
dorință 
balului 
gioasa 
uropeni să încheie 
„manșa Goteborg".

Gheorghe NICOLAESCU

Desprindea! din gestul 
al acestora și o mare 
ca reprezentanta fot- 
românesc in presti- 

Oupă a Campionilor E- 
cu bine

Fot balul reintră din plin 
in scenă, in acest sfîrșit de 
săptămină, prin programa
rea a 12 intilniri din „16“- 
imile Cupei României, 
competiție deschisă echi
pelor mici și mari și în
scrisă in cadrul Daciadei. 
între timp, el a oferit pa- 
sionaților acestui sport din 
centre cu o mare disponi
bilitate pentru fotbal — 
Cimpulung Moldovenesc, 
Tg. Jiu, Medgidia — avan
premiere deosebite. Cu re
prezentantele noastre din 
cupele europene pe afișele 
întîlnirilor susținute în 
amintitele orașe în com
pania unor formații meri
tuoase, A.S.A. Explorări, 
Pandurii și Progresul 
C.S.Ș. (am indicat ordinea 
cronologică a desfășurării 
meciurilor) ajunse pină in 
avansata fază a „16“-imilor, 
ciad au întîlnlt pe Victoria, 
Steaua și, respectiv, Dina
mo. Cronicarii prezenți la 
fața locului au subliniat e- 
courile pe care prezența 
formației campioane în o- 
rașul de pe Jiu, cea a dina- 
moviștilor bucureșteni în 
localitatea dobrogeană și 
a fotbaliștilor de la Victo
ria în centrul din Nordul 
Moldovei le-au trezit. Ma
rele succes de public a fost 
dublat 
sânte, 
se, cu 
replici 
element demn de reținut, 
disputate intr-un spirit de 
sportivitate.

Subliniem existența a- 
cestei atmosfere de corec
titudine In teren deoarece,

de partide intere- 
cu faze spectaculoa- 
bune și curajoase 
date de gazde. Și, 

reținut, 
nirit de

venirea 
competițional 
tă forța problema 
tivității pentru toți factorii 
activității fotbalistice “de a 
lupta cu energie și consec
vență pentru sportivitate și 
disciplină, 
mult ou 
țional în 
fost pus l 
semnul 
este fair-play sau fair-pla- 

O ini- 
mondial 

și

yul este fotbal", 
țiativă a forului 
care declanșează multe 
variate acțiuni pentru pre
venirea actelor de nespor- 
tivitate din teren și din tri
bune, pe de o parte, dar și 
pentru sancționarea exem
plară a gravelor abando
nări de la corectitudine, de 
la legile scrise și nescrise 
ale întrecerii sportive.

Ne place să credem că, 
în ansamblul acțiunii 
F.I.F.A., și fotbalul româ
nesc. prin echipele și spor 
tivii Iui din toate eșaloa
nele, iși va aduce o contri
buție simțită și apreciată. 
Posibilitatea de a demon
stra această raliere la ini
țiativa forului fotbalistic 
suprem le este oferită ju
cătorilor noștri meci de 

meci, pe tot parcursul lun
gului sezon competitions), 
la capătul căruia sperăm 
cu toții să putem consem
na o 
to are 
stării
zarea ----- -------------
veritabil fair-play, care să 
favorizeze spectacolul, fot
balistic de înaltă calitate.

Eftimie IONESCU

I 
I 
I 
ț i

!

Portarul Albu n-a mai putut interveni cu succes la această lovi
tură liberă, cu măiestrie executată de Luoescu, orin care Dinamo 

și-a asigurat victoria in --------

școvici, Cămătarul, care totuși 
au făcut în cursul dimineții un 
antrenament cu Mircea Lu- 
cescu, acesta sosind apoi în 
timip util la Medgidia pentru 
a-și îndruma echipa. Pe de 
altă parte, „unsprezecele" 
dinamovist aliniat îfi teren 
(chiar și unii dintre oamenii 
de bază, cu experiență, ai e- 
chipei) a abordat acest meci 
— la care a fost prezent și 
antrenorul secund al Sampdo- 
riei — fără concentrarea ne
cesară, cu convingerea că vic
toria nu îi poate nicicum scăpa. 
De aici, lunga serie de ratări, 
datorate la început superficiali
tății, iar mai apoi precipitării,

• Tragerea obișnuită de as
tăzi, vineri 24 februarie, va avea 
loc în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, începînd 
de la ora 15,50. Tragerea va fi 
urmată de un film artistic, la 
care accesul în sala este liber.
• Astăzi, vineri, 24 februarie, 

are loc șl un alt eveniment mult 
așteptat de marea masă a iubi
torilor sistemului LOTO, anume 
punerea în vînzare a biletelor 
pentru TRAGEREA EXTRAOR
DINARA LOTO A MĂRȚIȘORU
LUI. programtă să aibă ioc vi
neri, 3 martie.

• Nu uitați că 
numai două zile 
GEREA LOTO 2

au mai rămas 
pină la TRA- 
de duminică 26

meciul de la Medgidia
Foto: Aurel D. NEAGU

neori curajos la atac. Afla
tă printre fruntașele seriei a 
4-a din Divizia C, echipa do
brogeană se anunță — prin a- 
preciata ei evoluție de 
miercuri — o serioasă 
dată (alături de Unirea 
bozia și Montana Sinaia) 
promovarea în „B“.

în încheierea aoestor 
duri, să remarcăm excelenta 
organizare — din toate puncte
le de vedere — a partidei, 
care a constituit cu adevărat 
un eveniment sportiv sărbă
toresc pentru Medgidia.

candi-
Slo- 

la

rin-

Constantin FIRANESCU

L0T0-PR0NDSP0RT INFORMEAZĂ
februarie, șl concursul PRONO
SPORT din aceeași zi, a 
cărui alcătuire o redăm mal 
jos, din nou : 1. Ascoli—Fiorenti
na ; 2. Cesena — Juventus ; 3. 
Como — Sampdoria ; 4. Milan — 
Pescara ; 5. Napoli — Lecce ; 
6. Pisa — Inter ; 7. Roma — 
Bologna ; 8. Torino — Lazio ; 
9. Verona — Atalanta : 10.
Empoll—Cremonese ; 11. Licata— 
Messina; 12. Piacenza — Bari : 
13. Reggina—Avellino.

• Și încă o veste îmbucură
toare : miercuri, 1 martie, va 
avea loc un concurs PRONO-

STARTUL INTERNAȚIONAL AL JUNIORILOR
Două dintre loturile noas

tre de juniori vor susține — 
lucru de acum bine cunoscut — 
partide oficiale foarte grele în 
preliminariile Campionatelor 
Europene. Selecționata ’90 — 
cu echipele Austriei, Spaniei 
șl Danemarcei, selecționata ’91 
— cu cea a Poloniei. în ve
derea unei bune prezentări a 
fotbalului nostru la 
categorie de vîrstă in 
internațională, laturile 
de juniori au efectuat 
de pregătire la Poiana 
șl Snagov. Pe agenda 
preparative s-au aflat și mul
te meciuri amicale pentru ve
rificarea unor jucători noi, 
chemați recent la aceste lo
turi. Sigur că (mai ales) la 
aceste loturi selecția trebuie să 
fie continuă, pentru că oricind 
poate apărea un junior bun 
la o formație dintr-un înde
părtat colț de țară. Numai că 
meciurile of’ciaie de care am 
amintit se apropie cu pași re
pezi și antrenorii trebuie să se 
și oprească la formațiile de 
bază cu care le vor aborda, 
pentru a le roda la maximum 
in zilele care au mai rămas; 
tocmai pentru că relațiile de 
joc nu se pot închega ușor, 
cit. ai bate din palme. S-a 
demonstrat clar de atîtea ori 
că un jucător mai modest, dar 
cu experiență poate fi mult 
mai util decît unul mar talen
tat, dar stingher intr-un me
canism destul de rodat. Fă- 
cînd această paranteză, să re
venim la perioada actuală 
pentru a spune că cele două 
loturi, plus selecționata ’92, 
cea mai tînără, vor face in a- 
oeste zile saltul de la meciuri 
pregătitoare, cu Progresul și

această 
arena 

lărgite 
stagii 

Brașov 
acostor

me- 
Mîl- 

cu

LO-

SPORT intermediar, cu 
ciuri din cupele europene, 
ne, sîmbătă, vom reveni 
amănunte .

CÂȘTIGURILE TRAGERII
TO DIN 17 FEBRUARIE : 
cat. 1 : 1 variantă 100% — auto
turism Dacia 1300 : cat. 2 : 12,25 
variante a 7.771 Iei : cat. 3 : 25 
variante a 3.808 lei ; cat.
79 50 variante a 1.197 lei ;
5 : 195.75 
cat. 6 : 441,75 variante a 
lei ; cat. X : 2.623.50 variante a 
100 lei. Report la categoria 1 : 
90.487 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“. de la categoria 1. a reve
nit participantului Pavel Mure- 
șan din Tîrgoviște, județul 
Dîmbovița.

4 : 
_ _ __  ___ , cat.
variante a 486 lei ;

216

Viscolii, la partide internațio
nale interțări, cele atît de ne
cesare în perspectiva intîlniri- 
lor din Campionatul Europei.

Selecționata 30 va susține 
două jocuri in Bulgaria, cu 
echipa similară * țării gazdă, 
care a întrecut, reoenț, cu 1—0 
formația Uniunii 
Meciurile se vor juca 
28 februarie la Goma 
vița.

Două selecționate 
din jucători sub 16 ani se vor 
deplasa în Uniunea Sovietică. 
Una va evolua la Chișinău, 
azi și duminică, iar cealaltă se 
va alinia la startul tradiționa
lului turneu de la Tbilisi, pro
gramat între 1 și 10 martie.

în continuare, aceste selec
ționate vor susține alte par

tide interțări pînă la ora 
confruntărilor oficiale.

So vreți oe. 
in 26 și 
Oreaho-

alcătuite

A.S. victoria Informează că 
la meciul Victoria — Dyna
mo Dresda, din sferturile de 
finală ale Cupei U.E.F.A., sint 
valabile numai legitimațlile- 
abonament de culoare roșie 
șl verde eliberate de C.N.E.F.S. 
Pentru locurile de la masa 
presei se vor elibera, la se
diul asociației, tlchete speci
ale.

MECIURI AMICALE
• CHIMIA RAI. V1LCEA — U- 

NIVERSITATEA CRAIOVA 0—1 
(0—0). A marcat St. Stoica (min. 
50). Craiovenii au aliniat forma
ția: Boldlci — Mănăilă, Săndoi, 
A. Popescu, Olaru — Badea, St. 
Stoica, Ciurea — Barbu, C. 
Gheorghe, Cristescu. Au mai in
trat In teren Crișan, Bica, zam
fir, Cîrtu, Cl. Stoica, Anton. 
(S. Giornoiu-coresp.)
• OLIMPIA RM. SARAT — O-

ȚELUL GALAȚI 0—1 (0—0). A
înscris Ralea (min. 48). (Tb. 
Budecu-coresp.)
• U.T.A. — INTER SIBIU 1—1 

(0—1). Marcatori: Popescu (min. 
50), respectiv Majaru (min. 44). 
Inter: V. Marcel — Dobrotă, 
Ene, Boar, Stănescu — Lauren- 
țlu, Majaru, Mărgărit — C. Zam
fir, Radu H, Cașuba. Au mal 
jucat Alexa, Văsîi, Lungu. (O. 
Berbecaru-coresp.)
• C.S. TÎRGOVIȘTE — ME

TALUL PLOPENI 3—1 (î—1). Au 
Înscris Nlculescu (min. 10), Că
lin (min. 22). — ------
80), respectiv Ștefănescu 
70). — -------------------- --
• _____ _________

POCA — CHIMICA T1BNAVBN1 
5—0 (1—0). Marcatori: Harșanl
(3), iepure I și Galanță.
• „POLI- TIMIȘOARA — JIUL

1—0 (0—0). A marcat Vlaicu
(min. 75). (C. Crețu-coresp.)
• .CUPA --------------------------

BRAȘOVENI» 
Precizia Săcele 
ranțe) 4—2 (1—2)

, Niculcioiu (min. 
„ (min.

(M. Avanu-coresp.)
STEAUA C.F.R. CLUJ-NA-

ANTRENORILOR 
(etapa a m-a).

- F.C.M. (ape- 
. .: Carpațl —

Nitramonla 2—» (0—2); 1C1M — 
Cimentul Hoghiz 6—0 (3—0). (C. 
Grula-coresp.).

I

SOVATA 0 INVITAȚIE

PENTRU ACEST SEZON
• Cură balneară eficientă și odihnă activă
• Factori naturali terapeutici de mare valoare : nămol 

sapropelic, climat de cruțare ;
Virtuțile terapeutice ale stațiunii SOVATA se 

persoanelor cu :
• afecțiuni ginecologice (în special pentru 

sterilității) ;
• afecțiuni reumatismale ;
• afecțiuni posttraumatice ;
• afecțiuni neurologice periferice.
Important de știut :
Eficiența curei balneare îa SOVATA asupra _ _ 

lui este imediată, iar ameliorarea sau vindecarea afec
țiunii se realizează după efectuarea unor cure balneare 
repetate. în funcție de indicațiile

REȚINEȚI :
în această perioadă se aoordă 

carea se poate face în orice zi 
iurul se asigură pe perioade la alegere.

Biletele se pot procura de la agențiile oficiilor județene 
de turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la co
mitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții.

medicului.

recomandă

combaterea

organismu-

reduceri de tarife ; ple- 
solicitată de turiști ; se-

1

1 ► 
<
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Campionatul Mondial do handbal masculin
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ECHIPA ROMÂNIEI, VIRTUAL 

CALIFICATĂ ÎN GRUPA A

PROMIȚĂTOR DEBUT '89 ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ 

AL LUPTĂTORILOR NOȘTRI DE

• Aseară, la Strasbourg, 16—16 cu Elveția

Turneul internațional de 
lupte greco-romane „Nikola 
Petrov" — una dintre cele mal 
mari competiții ale anului — 
care a avut loc în localitatea 
bulgară Pleven, a reunit 1S1 
de concurenți din 18 țări prin
tre care Cuba, Franța, R.D. 
Germană, Italia. Japonia, 
România, S.U.A., Suedia, 
U.R.S.S. și Bulgaria (cu mai 
mul ți sportivi la fiecare cate
gorie de greutate). După cum 
a remarcat antrenorul Victor 
Dolipsehi, care i-a însoțit pe 
luptătorii noștri fruntași din 
lotul național, tradiționala în
trecere a stîrnit interesul mul
tor medaiiațl al J.O.. C.M. și 
C.E., din cel puțin două moti
ve : era prima competiție de 
amploare la începutul noului 
ciclu olimpic, iar cu acest pri
lej intrau în vigoare noile mo
dificări ale regulamentului in
ternațional, stabilite de Con
gresul F.I.L.A., desfășurat în 
timpul ultimei ediții a Jocu
rilor Olimpice (cea mai im
portantă fiind, firește, redu
cerea timpului de concurs, de 
la două reprize a cîte 3 mlnu-

UN TEST UTIL
PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

BIATLONSCHI

fUrmure din oao. 11

Esențiai este că tinerii noștri 
hocheiștl nu s-au considerat vic
time sigure, că au luptat cu cu
raj. Iar dacă nu au realizat 
scoruri mal strinse (cu excepția 
acelui 2—2 cu seniorii) e pentru 
că nu 11 se putea cere mai mult. 
Ca „mondiale” nu vor juca nici 
cu Avangard, nici cu alte ase
menea echipe! „Cu excepția 
jocului cu Bulgaria — ne spu
nea antrenorul principal loan 
Bașa — pe care l-am fi putut 
ciștlga (n.n. 3—5), sîntem mul
țumiți d« evoluția tinerilor. Mal 
ales că au susținut 4 meciuri in 
< zile, toate cu seniori... For
mația actuală e mal talentată, 
cu un gabarit mal bun — me
diile: 1,80 m înălțime, 79 kg — 
șl cu o tehnică în progres față 
de trecut. Mai trebuie să lucrăm 
Ia capitolul tactică, să folosim 
fiecare oră din timpul care ne-a 
mai rămas pînă la Campionatul 
Mondial*.

Despre lotul de seniori nu 
vom scrie prea mult, el repre- 
zentlnd, după opinia noastră, un 
caz aparte. Seniorii au început 
slab în meciurile cu Lucy și lo
tul de tineret, au jucat bine o 
repriză și ceva cu echipa Bul
gariei, după care au intrat în 
degringoladă, pentru a evolua 
mâi aproape de posibilități — 
acceptăm și nota de foarte bine

9

te cu o pauză de un minut, la 
numai o repriză de 5 minute).

Faptul că 6 dintre luptătorii 
români au urcat, în final, pe 
treptele podiumului poate fi 
considerat ca un start inter
național promițător în 1989. 
De altfel, cîteva amănunte — 
prezentate de V. Dolipschi — 
nl se par relevante. Astfel, 
Memet Ender (cat. 62 kg, lo
cul 2) a susținut 5 meciuri, 
obținînd 4 victorii ; printre 
învinșii săi — sovieticul A. 
Rubenian si bulgarii K. Ne- 
delcev și H. Anghelov. Radu 
Ștrubert (57 ' kg, locul 3) : 6
meciuri, 4 victorii, întrecîn- 
du-i la puncte, între alții, pe 
cubanezul A. Torez (14—1) și 
pe polonezul S. Pawlowski 
(8—5). Anton Arghira (74 kg, 
locul 3) : 6 meciuri, nici o în- 
frîngere !, departajat doar de 
punctaveraj, cele mai prețioa
se victorii fiind cele în fața 
bulgarului V. Iliev (6—1) și a 
francezului M. Martial (9—6). 
Sorin Herțea (82 kg, locul 3) : 
7 meciuri, 6 victorii, între cane 
b. tuș Pe S. Popov (Bulgaria) 
șt D. Taiopulos (Grecia) —

dată de antrenorii I, Gheorghiu 
șl D. Tureanu — în compania 
formației Avangard, cîteva gre
șeli de apărare lipsindu-i de un 
rezultat egal și chiar de vic
torie.

Ce concluzie se poate trage? 
Cirul a fost el lotul de seniorlf 
In prima parte a turneului? în 
final T Că o medie nu se poate 
face in acest caz. Sinuozitatea 
în exprimare ne duce cu gîn- 
dul la partidele din campiona
tul nostru, in care aceiași ho- 
chelștl (șl, deci, echipele lor) joa
că ba foarte bine, ba foarte 
slab, in funcție de adversari și 
— de ce să nu o repetăm? — de 
dispoziția din ziua respectivă... 
Este timpul să se înțeleagă că 
un jucător (sau o echipă) poate 
avea și cite o zi slabă, se mal 
tnttmplâ, dar nu poate să scadă 
sub un anumit standard, cel al 
eșalonului pe care îl reprezintă, 
șl in cazul lotului de seniori, la 
experiența recunoscută și capa
citatea indiscutabilă a tehnicie
nilor trebuie să se adauge au
toritatea acestora, prin inter
venții oportune șl mal alea 
eficace, in general. în pregătire, 
ca șl pe parcursul fiecărui meci, 
al fiecărei reprize.

Șl încă ceva: să se renunțe la 
ldeea că formațiile care vor fi 
intflnlte în grupa D sînt atît 
de slabe încît locul I poate fi 
ctștlgat prin simpla prezență.

GRECO-ROMANE
medaliat cu argint la J.O. de 
la Los Angeles. Ion Irimiciuc 
(100 kg, locul 3) : 4 meciuri
cîștigate în serie, după care 
s-a accidentat și n-a mai con
tinuat concursul. Ion Grigoraș 
(130 kg, locul 3) : 5 meciuri, 4 
victorii, singura înfrîngere 

fiind consemnată în partida 
cu campionul mondial, suede
zul J. Tomas. Slab. surprin
zător ,de slab, s-a prezen
tat Mihai Cișmaș (52 km), 
medaliat cu argint la C.E. din 
1987, acum eliminat după pri
mele două tururi !

Cîteva concluzii : nu prea 
mai este timp pentru a - fina
liza tușul, dar nici pentru des
calificare ; se realizează un 
mare număr de procedee teh
nice într-o înlănțuire ameți
toare; prezența multor tineri în 
toate loturile reprezentative, de 
la noi debutînd la un turneu de 
amploarea celui de la Pleven 
Memet Ender, Radu Ștrubert, 
Ion Irimiciuc și Valentin Re
begea.

Costin CHIRIAC

Campionatele Mondiale pentru 
probe nordice au conți ouat la 
Lahti (Finlanda) cu întrecerea 
masculină pe 10 km. victoria a 
revenit finlandezului Harrl Kir- 
vesnleml în 42:40,7, urmat de 
doi sportivi norvegieni: Pal
Gunnar Mikkelsplas 42:44,0 șl 
Vegard Ulvegang 43:08,4.

In cadrul Cupei Europei, sla
lomul special rezervat femeilor, 
desfășurat la Bad Ragaz (Elve
ția) a fost cîștigat de Christine 
von Grunlngen (Elveția) cu 
1:21,77, urmată de Angela Drexel 
(R.F.G.) 1:22,10 șl Ștefani» 
Schuster (Austria) 1:22,16.

SĂRITURI

Proba pe echipe la sărituri da 
la trambulină din cadrul C.M. 
de la Lahti a fost cî’tigată de 
Finlanda, cu 643 p. Pe locurile 
următoare: Norvegia 626 p șt 
Cehoslovacia 395.3 p.

Concursul de pe trambulina 
de la Travnlk (Iugoslavia) a 
fost cîștigat de sportivul iu
goslav Tomaz Dolar cu un to
tal de 215,5 p (sărituri de 85,5 m 
șl 83,5 m). Pe locurile următoa
re s-au situat coechipierul său 
Prlmoz Kopac — 214,8 p șl veat- 
germanul Robert Lenart — 
MÎ.7 p.

In -ultimul meci al semifina
lei B, de la Strasbourg, selec
ționata de handbal a României 
a terminat la egalitate, 16—16 
(6—9), cu echipa Elveției și 
și-a asigurat calificarea pentru 
grupa A a Campionatului Mon
dial care va avea loc anul vi
itor în Cehoslovacia. Meciul a 
fost deosebit de aprig, ambele 
formații jucîndu-și, deopotri
vă, șansa calificării; înaintea 
acestei partide, Islanda între
cea Olanda cu 31—17. acumu- 
lînd 8 p, iar R.F. Germania 
dispunea de Bulgaria cu 25—13. 
în aceste condiții, echipele 
României și Elveției, cu 6 p, 
nu puteau risca nimic. Golul 
egalizator (16—16) pentru e- 
ohlpa noastră a fost înscris cu

ATLHÎLE DOINA MHINTE Șl AIINA ASIAftl 
PE PRIMUL IOC ÎN CONCURSUL Df IA HAGA
HAGA, 23 (Agerpres). în 

cadrul concursului internațio
nal de atletism desfășurat pe 
teren acoperit la Haga. spor
tiva română Doina Melinte a 
cîștigat proba de 800 m, cu 
timpul de 2:02,34, fiind urma-

Proba de 10 km din cadrul 
„Cupei Alpllor” a revenit schi
orului vest-german Hubert Er- 
sterl, cu timpul de 30:59,4, ur
mat de Italianul Alberto Carra
ra 31:09,8 și austriacul Klatu 
Grelderer — 3131,1.

PE SCURT • PE SCURT» PC SCURT • PE SCURT
ATLETISM * In concursul în 

aer liber de la Soci, Evghenl 
Misulla a cîștigat proba de 
20 km marș (pe șosea) cu tim
pul de lhl8:54 — cea mai bună 
performanță mondială. La disc 
(femei) a cîștigat Olga Davidova 
cu 68,10 m, iar Vladimir Obclnl- 
kov a terminat Învingător la 
suliță cu 70,10 m.

BASCHET • La Caserta, in 
med retur pentru semifinalele 
Cupei Cupelor (masculin), echipa 
locală Snaldero a disous cu 
98—84 (53—53) de Jalgniris Kau-> 
nas. în primul joc, Jalghlrl» 
Kaunas a oîjtigat cu 86-80, ast
fel că baschetbaliștli Italieni 
s-au calificat pentru finala com
petiției, în care vor întilnl for
mația Real Madrid. Real s-a ca
lificat în dauna formației Clbo- 
na Zagreb, pe care a învins-o în 
ambele manșe.

HANDBAL a In continuare» 
turneului in R.F. Germania, re
prezentativa masculină a U.R.S.S. 
a evoluat la Limburg in com-

două minute înainte de final, 
de Cristian Zaharia, dar emo
țiile nu s-au spulberat: cu un 
minut înainte de sfîrșitul par
tidei, Marian Dumitru a fost 
eliminat, mingea fiind la el
vețieni. Echipa noastră rezistă 
în apărare, cu șase secunde 
înainte de ultimul fluier al ar
bitrilor intră în posesia min
gii și... nimeni nu mai încear
că nimic. Marcatori: Stingă 4. 
Zaharia 4. Berbece 3, Dumitru 
1 și Ghimeș 2. “

Clasamentul final al seriei i 
1. Islanda 8 p, 2. România 7 p 
(golaveraj 121—103), 3. Elveția 
7 p (98—88), 4. R.F. Germania 
6 p, 5. Bulgaria 2 p, 6. Olan
da 0 p.

tă de coechipiera sa Puuia 
Ivan 2:02,50 și Olga Greben- 
siuk (U.R.S.S.) 2:02,79.

în proba de săritură în înăl
țime, pe primul loc s-a situat 
atleta română Alina Astafei. 
1,92 m, secundată de Kapernick 
(Australia) 1,84 m.

Alte rezultate: feminin: 6o m 
garduri: Iordanka Donkova
(Bulgaria) 7,85; 200 m: Mar
lene Ottey (Jamaica) 23,15; 
400 m: Van Dorp (Olanda) 
54,41; 60 m: Alice Brown 
(S.U.A.) 7,17; masculin: 6(1 m: 
Simon (Cuba) 6,60; 200 m: Da 
Silva (Brazilia) 20,94; 1 500 m: 
Kulker (Olanda) 3:43,79: sări
tura cu prăjina : Bubka 
(U.R.S.S.) 5,80 m; 60 m ger- 
duri: Vaile (Cuba) 7.69.

pani» selecționatei locale, ta 
fața căreia a ciștigat cu 37—20 
(19-9).

ÎNOT • In ultima zi a con
cursului de la Veneția, înotătoa- 
rea canadiană Allison Higson a 
cîștigat proba de 200 m mixt, 
cu timpul de 2:13,13 "ar Astrid 
Strauss (R.D. Germană) s-a si
tuat pe locul lm.il la 400 n 
liber, ta 4:11,10

șah • In runda a 3-a a tur
neului de la Ltaares, lusupov a 
remizat cu Hjartarson, Short a 
pieTdut la Ivanciu'r, Karpov l-a 
învins pe Bellavskl. In clasa
ment conduce rusupov (U.R.s s.) 
cu 2 p.

TENIS • In Clasamentul gene
ral al „Marelui Premiu” se 

menține lider Ivan Lendl cu 1 200 p. 
urmat de Miloslav Mecir 810 
p, Boris Becker 535 p. Thomas 
Muster șl Jan Gunnarsson eu 
cite 480 p, Jakob Hlasek 472 p, 
John McEnroe 130 p etc.

CAMPIONATUL DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din Tcag I)

o sultă de coșuri care au dus 
la egalare și, în continuare, la 
realizarea unui succes meri
tat de giuleșteni, în ciuda de
butului nefavorabil. Au în
scris : M. Dumitru 24, Po
po vi ci 23. Ghiță 20, Suciu 17 
(4X3), Marinache 24 (3X3),
Gh. Dumitru 2, respectiv Chi- 
rilă 30. K. Takacs 20, Debrec- 
zeni 15, Al. Takacs 12, Lukacs 
12, Szep 5. V. Pascu 3, F. Sza
bo 2. Arbitri : I. Antonescu — 
M. Aldea. (Nicolae ȘTEFAN — 
coresp.).

BALANȚA C.S.U. SIBIU — 
UNIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLIJJ-NAPOCA 134— 
93 (61—36). Superiori la toate 
oapitolele, sibienii au învins 
o echipă cu preocupări slabe 
pentru defensivă. Au marcat : 
Dăian 43. Mu..tcanu 31, Apostu 
14, Herbert 12, Corui 11, Pel- 
ger 9. Bretz 7, Bleahu 4, Cen
ter 3, respectiv Pintea 20, 
final 15, Pulbere 12. Rotaru 11, 
Crăciun 8, Meșter 7, Mureșan 
6, Sebestien 5, Olpretean 5, 
Cercel 4. Arbitri : M. Oprea 
— M. Petrescu. (Ilie IONESCU 
coresp.).

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTAN
TA — DINAMO BUCUREȘTI

85—98 (32—34). După o re
priză echilibrată, campionii 
țării au „apăsat pe accelera
tor" și, avînd în Niculescu, G. 
David jucători eficienți și în 
Sincvici un bun coordonator, 
s-au desprins categoric. La 
gazde am remarcat evoluția 
promițătoare a tinerilor D. 
Florea și F. Rugină. Au mar
cat : Băiceanu 41, Moldoveanu 
15, Tecăn 10. Florea 6, Spinu 
4, Cucoș 4, Mihăilescu 3, Ru
gină 2, respectiv Niculescu 28, 
David 18, Uglai 15, Sinevici 15, 
C. Popa 14, V. Constantin 8. 
Arbitrii : R. Stan — Gh. Ma- 
nolescu. (Cornel POPA — 
coresp.).

STEAUA — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
BUCUREȘTI 117—75 (60—33).
Zicala „La pomul lăudat să 
nu mergi cu sacul mare" s-a 
potrivit întocmai acestei întîl- 
nirl, de la care șe aștepta mai 
mult decît diferența de 42 de 
puncte în favoarea steliști- 
lor. Este drept, la I.C.E.D. a 
lipsit unul din jucătorii de 
bază (R. Robert, accidentat), 
dar aceasta nu scuză presta
ția mediocră a celorlalți e- 
chipleri, lipsiți de combativita
te în apărare și dezorganizați 
ta atac. Nu este mai puțin a

devărat că Steaua a luat jocul 
in serios încă de la început, 
s-a apărat destul de agresiv, 
a folosit aruncări la coș de 
la toate distanțele (inclusiv de 
la 6,25 m,_ fructificind de T 
ori). Brănișteanu și-a coordo
nat colegii cu impetuozitate, 
Ermurache și-a manifestat o- 
bișnulta eficacitate (a jucat 
doar în prima repriză), iar 
tinerii B. Roșnavschi, C. Săf- 
tescu și L. Cerbu au răspuns 
încrederii acordate. Au în
scris : Ermurache 20, Brăniș- 
teann 17, Ardelean 12, Cernat 
12, Roșnavschi 14, Toader T, 
Cerbu 5, Săftescu 6, Căpușan 

9, Cristescu 7, Netolițchi 6, 
V. loan 2, respectiv C. loan 
30, Mădîrjac 30, Nidelea 4, Lo
go fă tu 1, Costin 2, Chirie 6, 
Pogonaru 2. Arbitri : Z. Ra
dul? — B. Badilă. (D. Stăncu- 
lescu).

CLASAMENT

1. DINAMO
2. Steaua
3. I.C.E.D.
4. Din. Oradea
5. Balanța S.
6. Rapid Buc.
7. Met. Tg.M.
8. Farul C-ța
9. Elba Tmș.

10. „U“ Cj.-N.
11. Ram. B.M.*
12. Ac.Mil.Buc

19 18 11971:1464 97
19 18 1 1985:1530 37
19 14 5 1826:1701 33
19 10 9 1617 .1670 29
19 9 10 1751:1701 28
19 9 10 175511769 28
19 8 111835:1935 27
19 7 12 1575 ;1687 26
19 7 12 1637:1830 26
19 5 14 1601:1877 24
19 5 14 1539 :1681 23
19 4 15 1579-.1826 23

• Echipă penalizată

FOTBAL
11 meridiane II

IN MECI pentru preliminariile 
Campionatului Mondial de fot
bal echipa Iranului a întrecut 
cu scorul de 3—o (2—0) selec
ționata Thailandei. Golurile au 
fost marcate de Karim Bavl 
(min. 18), Sirous Ghayegbran 
(min. 23), Mohsen Garoosi 
(min. 87).

ȘI CELELALTE două adver
sare ale echipei reprezentative 
a României ta preliminariile C.M. 
au susținut meciuri da pregătire.

La Atena, echipa Greciei a 
dispua cu 4—2 (I—0) de aceea a 
Norvegiei, prin golurile marcate 
de Samaras (min. 38), Vakalo- 
poulos (min. 56), Tsaloukldls 
(min. 58) șl Saravakos (min. 63), 
respectiv Bratseth (min. 53) și 
Soerloth (min. 65).

La Pisa, echipa Italiei a obți
nut o victorie dificilă ta fața 
aceleia a Danemarcei: 1—6 (0—<*), 
golul fiind marcat de Bergomi 
în min. 61.

LA CAMPIONATUL Mondial 
pentru juniori, care se desfășoa
ră în Arabia Saudită, Norvegia 
a întrecut cu 4—2 Spania, iar 
Arabia Saudită a învins cu 3—6 
Portugalia.

IN MECI pentru „Cupa Liber- 
tadores”. campioana Ecuadoru
lui, echipa Emelec, a terminat 
la egalitate, 1—1 (1—1), pe teren 
propriu, cu formația columbla- 
nă Naclonal Medellin.

LA FARO (Portugalia), echipa

• Jocuri de pregătire 
ale echipelor Greciei și 
Danemarcei • C.M, de 
juniori • Meciuri ami
cale 0 Un nou antre

nor la A.S. Roma

locală Farense a terminat ia e- 
galltate, 1—1 (1—0), cu forma
ția elvețiană- Servette Geneva.

LA LOS ANGELES se va dis
put» un turneu internațional, la 
care și-au anunțat participarea 
selecționate din Mexic, Costa 
Rlca, Guatemala șl Salvador.

FORMAȚIA ELVEȚIANĂ F.C. 
Basel, aflată ta turneu tn R.F. 
Germania, a tnttlnit echipa F.C. 
Pforzheim. Fotbaliștii vest-ger- 
mani au obținut victoria cu 1—6 
(1-0).

LUCIANO SPINOSI aste noul 
antrenor ăl formației A.S. Ro
ma, tnlocuindu-1 pe suedezul 
Nils Liedholm. schimbarea teh
nicianului s-a produs după o 
serie de evoluții slabe ale for
mației din capitala Italiei. ta 
ultima etapă plerzînd pe teren 
propriu, cu 1—3, în fața echipei 
Pescara.

ANUL acesta la 16 august, va 
avea toc la Moscova un med 
între selecționata Dl na mo
(URSS) și o selecționată mondi
ală. cu prilejul Împlinirii vîrstel 
de 66 de ani de către portarul 
Lev Iașin. Antrenorul echipei 
Dlnamo va fi Mihall Iakușln, 
iar selecționata mondială va h 

pregătită de Azegllo Vlclnl.
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