
V

VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI5 $

' , ți din toate țările uniți răi
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REPUBLICII ISLAMICE IRAN.
SfîYfD AII

Vineri după-amiază s-au În
cheiat. la Palatul Consiliului de 
Stat, convorbirile oficiale dintre 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Islamice Iran, 
Seyyed All Khamenei.

Cei doi președinți au conti
nuat schimbul de păreri in pro
bleme privind dezvoltarea rela
țiilor româno-iraniene. S-a evi
dențiat faptul că extinderea și 
in viitor a conlucrării bilate
rale — pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și in alte 
domenii de activitate — esto în 
Interesul ambelor țări și po
poare, servește cauzei generale 
■ progresului și păcii în lume.

ta încheierea convorbirilor, 
cei doi președinți și-au expri-

mat satisfacția față de rezulta
tele vizitei, de înțelegerile con
venite cu acest prilej, precum 
și dorința de a continua dialo
gul la nivel înalt in vederea 
examinării a noi căi și posibili
tăți de extindere a relațiilor 
bilaterale cit și a conlucrării 
dintre România și Iran pe plan 
internațional in eforturile pen
tru colaborare și pace, pentru 
soluționarea constructivă a ma
rilor probleme care confruntă 
omenirea.

Rezultatele vizitei oficiale in 
țara noastră, la invitația 
președintelui Nicolae Ceauș eseu, 
a președintelui Seyyed Aii 
Khamenei, sint consemnate in
tr-un comunicat, care se va da 
publicității.

§

Campionatele Naționale de baschet

ETAPE INTERESANTE, LA FETE SI BĂIEȚI■»
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| Mîine, sferturile de finală ale cupelor europene la handbal feminin

DEPLIN SUCCES CELOR TREI ECHIPE ROMANEȘTI
PENTRU CALIFICAREA iN SEMIFINALE!

i Cupele europene la handbal fem'nln sînt din 
nou In actualitate. De astă-dată, intr-o atmos
feră și mal febrilă, și mai pasionantă, cunoscut 
fiind faptul că miine toate cele trei formații 
susțin partidele decisive din „sferturile" de fi
nală, la capătul cărora se vor definitiva numele

formațiilor care, marți 28 februarie, vor intra 
in... Urna de la Basel a I.H.F., pentru tragerea 
la sorți a semifinalelor. Așadar : Mureșul Tg. 
Mureș (C.C.E.), Știința Bacău (Cupa Cupelor) și 
Chimistul Rm. Vîlcea (Cupa I.H.F.) sînt gata 
de returul „sferturilor". Le dorim mult succes I

C. C. E. Cupa Cupelor : I Cupa I. H. F.

Camplonatele Naționale de 
baschet continuă prin etapele a 
XVI-a (la fete) și a XX-a (Ia 
băieți), ale căror meciuri au 
loc azi șl mîine. Din program 
evidențiem intllnlrile Politehni
ca București — Metalul Rîmni- 
cu VUcea (fete), I.C.E.D. — 
Dinamo Oradea, Ramlra — Fa
rul, „U" — Metalotehnlca și Ra
pid — Dinamo București (bă
ieți), care pot fi echilibrate, dar 
numai cu condiția ca formațiile 
cotate eu șansa a doua să lupte 
cu ambiție în fața echipelor fa
vorite.

Programul întrecerilor — femi
nin: Politehnica Sportul Stu
dențesc București — Metalul 
C.S.Ș. Rimnicu Vîlcea (rezulta
tul din tur: 68—77; locurile In 
clasament: 8 și, respectiv, 5), Vo
ința Brașov — Conpref C.S.Ș. 1 
Constanța (83—72; S—12), Metalul 
I.M.P.S. Salonta Crișul — Co
merțul Tirgu Mureș (73—83: 
6—10), Voința C.S.Ș. 2 București 
— Constructorul C.S.Ș. Arad 
<77—41; 2—ii), Universitatea
C.S.Ș, Viitorul Cluj-Napoca — 
Rapid C.S.Ș. 3 București (71—31;

1—0). Olimpia București 
bila CAȘ. Satu Mare 
4—7); masculin: 
4 București — 
Oradea (93—87; 
C.S.U. Sibiu — 
mișoara (83—90; 
ta tea Metalul Roșu Cluj-Napoca
— Metalotehnlca Tirgu Mureș 
(114—124; 10—7), Ramlra Baia 
Mare — Farul C.S.Ș. 1 Constan
ța (78—91; 11—8), Academia Mi
litară Mecanică Fină București
— Steaua (70—104; 12—3). Rapid 
C.S.Ș. 5 București — Dinamo 
București (102—114; 8—1).

Programul jocurilor din Capi
tală : simbâtă, sala Floreaaca, 
de la ora 14: Academia Militară
— steaua (m.A), Voința — con
structorul (f.A), Politehnica — 
Metalul Rm. Vîlcea (LA); sala 
Olimpia, ora 18: olimpia — 
Mobila (f.A); duminică, sala Ra
pid, de Ia ora 8: p.T.T. — Ra
pid C.S.Ș. 1 Oradea (f.B), Rapid
— Dinamo București (m.A); sa
la Construcția I.C.E.D., de la ora 
12: I.C.E.D. — Dinamo Oradea 
(m.A), Urbis — Electrica Fien! 
(m.B).

— Mo- 
tM—51;

C.3.Ș. 
I.M.P.S. 
Balanța

I.C.E.D.
Dinamo

3—4).
Electrobanat Ti-

5—9), Uni verși-

I
§ localitate va cunoaște dumini- 
s că, de la ora 11, atmosfera 
Ș marilor partide de handbal cu 
§ care s-a familiarizat in aoeas- 
Ită ediție a cupelor continenta

le, datorită evoluției echipei 
ș feminine locale, care a reușit 

să ajungă
§ finală ale 
Ș Europeni.

MUREȘUL TÎRGW MUREȘ 
C. B. 1BER VALENCIA

T1RGU MUREȘ, 24 (prin te
lefon). Sala Sporturilor din

în „sferturile" de 
Cupei Campionilor I

9

I i
I

Mircea COSTEA

(Continuare In nio •> <-u)

ECHIPELE FRUNTAȘE DE
DIN NOU ÎN ARENA

ȘTIINIA BACĂU- 
VASAS BUDAPESTA

BACĂU, 24 (prin telefon). 
Victoria obținută și diferența 
mare de goluri (10) cu care 
Știința Bacău a tranșat prima 
manșă a „sferturilor" ar pu
tea sugera că partida de dumi
nică cu Vasas Budapesta este o 
simplă formalitate pentru gaz
de. Cu toate acestea, palmare
sul budapestanelor (ciștigătoa- 
re ale C.C.E., ale Cupei I.H.F. 
și finaliste, anul trecut, în

loan NOVAC

(Continuare In nio » < a’

| ROSTSELMAȘ ROSTOV PE DON 
I CHIMISTUL RM. VÎLCEA

I
I

I

ROSTOV PE DON, 21 (prin 
telefon, de la trimisul nostru 
special). Călătoria pe ruta ae
riană București — Moscova — 
Rostov pe Don s-a Încheiat vi
neri seara, cînd handbalistele 
de la Chimistul Rm. Vîlcea au 
ajuns aici în vederea susține
rii deosebit de dificilului exa
men (decisiv) din „sferturile" 
de finală ale Cupei I.Ii.F. cu 
puternica formație sovietică

Ion GAVRILESCU

(Continuare In djo ■»

La Vatra Dornei, Intr-o ambianță cuceritoare

PESTE 800 DE COPII TRĂIESC DIN PUN

„Caravana" celor 36 de echi
pe care alcătuiesc eșalonul frun
taș al luptelor greco-romane 
pornește mllne din nou la drum, 
„sosirea" fiind fixată de pro
gramul Concursului Republican 
pe categorii de greutate șl echi
pe, tocmai In toamnă, la 22 oc
tombrie. împărțite In patru se
rii, formațiile vor parcurge, așa
dar, anevoiosul traseu al Între
cerilor din cadrul celor 8 etape 
ale competiției. Echipele situate 
pe primele trei locuri în fiecare 
serie vor participa la turneul 
final, iar cele clasate pe ulti
mele trei vor retrograda, fără 
a 11 se acorda șansa participării 
la campionatul de calificare din 
acest an.

Etapa inaugurală este aștep
tată cu deosebit interes, deoa
rece noua ediție se va desfășura 
•- modificări

cu
care 

'88.

În condițiile multor ____
ale regulamentului stabilite 
prilejul Congresului FILA, 
a avut loc In timpul J.o.

înlocuirea celor două reprize de 
cite 3 minute cu numai una de 
5 minute, fără nici o pauză, 
presupune schimbarea substan

țială a tehnicii și, Îndeosebi, a 
tacticii de concurs.

Iată și programul complet al 
etapei : Seria I, la Cluj-Napoca : 
C.F.R. Timișoara, Someșana Satu 
Mare, A.S.A. Cluj-Napoca ; Lu
goj : C.S. Arad, C.S.M. Electro- 
mureș Tg. Mureș, Metalul 
IURT Lugoj ; Bala Mare : Crișul 
Oradea, Rapid Buc., SIMARED 
Baia Mare ; Seria a n-a, Craio
va : Cimentul Tg. Jiu, C.S.M. 
T.U.G. și Electroputere Craiova: 
Ploiești : Electrometalurglstul
Bănești, I.M.G. București, pra
hova Ploiești : București (Sala 
Steaua din Calea Plevnel) : Alu
miniu Slatina, S. C.* Muscelul 
Cîmpulung, steaua ; Seria a 
HI-a, Pitești : Turbomecanlco

LUPTE GRECO-ROMANE

BUCURIILE IERNII

(Continuare In pag 2-3)

sc cunosc primii ciștig&tori *in „Cupa
Pionicrul** la schi alpin $i biatlon

§ VATRA DORNEI, Î4 (prin 
telefon). Inveșmîntată în hla- 
midă strălucitoare de nea, 
frumoasa așezare suceveană 

§ de pe Valea Domelor este lo- 
§ cui de desfășurare a finalelor 
§ „Cupei Pionierul" la sporturile 
S; de iarnă, întrecere înscrisă sub 
Ș genericul Daciadei. Aproape 
5 800 de purtători al cravatei 
§ roșii cu tricolor, campioni ai 
Ș județelor și ai municipiului 
Ș București, sînt pentru a șasea 
§ oară oaspeții orașului și sta 
i........................  * ’

. i sta 
țiunii, localnicii, precum și oa
menii muncii veniți la odihnă 
sau tratament, înconjurîndu-i, 
ca și in anii precedențl, cu
multă căldură pe finaliști.

§ Este, într-un fel. necesar, pen-
î? tru că aici temperatura n-a 
§ mai înregistrat valori termice

Simbâtă și duminică, • pe 12 stadioane din țară

„16"-IMILE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
PROGRAMEAZĂ ATRACTIVE ÎNTÎLNIRI

Astăzi șl mîine sînt programate meciurile etapei ,16*-imilor 
„Cupei României" la fotbal, competiție care are loc sub egida 
„Daciadei". Iată programul :

C.F.R. TIMIȘOARA

UNIREA SLOBOZIA 
GAZ METAN MEDIAȘ 
GLORIA BISTRIȚA 
GLORIA BUZĂU 
ROVA ROȘIORI 
MUREȘUL DEVA 
ARMATURA ZALĂU 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 
STEAUA MECANICA HUȘI 
F.C. INTER SIBIU
F.C. FARUL CONSTANTA

ASTĂZI
- F.C. ARGEȘ 

MIINE
- „U" CLUJ-NAPOCA
- S.C. BACĂU
- A.S.A. TG. MUREȘ
- OȚELUL GALATI
- RAPID BUCUREȘTI
“ F C BIHOR
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- F.C.M. BRAȘOV
- FLACĂRA MOREN! .
- F.C. OLT
- CORVINUL HUNEDOARA

• Partida Electromurcș Tg. 
Mureș — Sportul Studențesc se 
va disputa la 2 martie.

• Pînă acum au avut loc 
trei întîlnirl, încheiate cu ur
mătoarele rezultate: A.S.A. 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc — Victoria București 2—5, 
Pandurii Tg. Jiu — Steaua 0—3 
și Progresul C.S.Ș. Medgidia — 
Dinamo 1—2.

• Cu excepția meciurilor de 
la Timișoara (ora 14,30), Me
diaș și Bistrița (ora 11), toate 
celelalte întâlniri vor începe la 
ora 13.

(în pag. 3, scurte prezentări 
ale meciurilor)

pozitive din octombrie trecut. 
La ora cînd transmitem acest 
reportaj sînt -12 grade C.

Pe acest fond deosebit de pro
mițător au fost desemnați primii 
eiștigători. Sînt pionierii fina
liști In proba de schi alpin. Fe
tele de la cat. 11—12 ani au 
avut ca lider pe Imola Gyorgy 
(Școala 1 Miercurea Ciuc — 
Harghita), autoarea celui mal bun 
timp (60,89) In cele două manșe 
ale probei. Au urmat-o Cristina 
Lupa (Școala 4, Petroșani — Hu
nedoara) șl Andreea Buzdugan 
(Școala 2 Sinaia — Prahova). 
Pe locurile următoare : 4. Liana 
Mitrea (Argeș) 5. Andreea Bur- 
luc (Brașov), s. Ana Csekme 
(Covasna). în întrecerea băieți
lor, Romulus Moșneagu (Școala 
nr. 1 Petroșani — Hunedoara) a 
realizat 61,09, inferior însă celui 
realizat de fete, deși proba a 
avut aceleași caracteristici teh
nice : 350 m și 20 de porți. Pe 
celelalte locuri pe podium, V. 
Kovacs (Liceul Matematică-Fizi- 
că Sf. Gheorghe — Covasna) și 
V. Scorțaru (Școala nr. 1 Sinaia— 
Prahova), 4. CI. Pleu (Neamț), 
5. S. Morar (Blstrița-Năsăud), 8. 
L. Huszar (Maramureș).

Favorita probei la cat. 13—14 
ani (450 m, 30 de porti), Pușa 
Comănescu (Școala nr. 3 Bucu-

reștl), a debutat bine cu timpul 
de 46,40 in manșa I, față de 46,31, 
realizat de Isabela Farmaș, dar 
o cădere în manșa a 2-a a co- 
borît-o pe locul 6. Clasament: 
1. Isabela Farmaș (Școala nr. 1
M. Ciuc — Harghita) 89,72, 2.
Mihaela Toba (Școala nr. 23 Bra
șov), 3. Ramona Oltean (Școala 
nr. 9 Tg. Mureș), 4. Ecaterina 
Back (Caraș-Severin), 5. Cris
tina Itu (Cluj), 6. Pușa Comă
nescu. Băieții de la cat. 13—14 
ani au avut In frunte pe Gh. 
Hompoth (Școala nr. 8 Toplița 
— Harghita) cu 84.85, Înaintea 
lui L. Istrati (Școala nr. 4 C. 
Lung Moldovenesc — Suceava) și
N. Cristian (Școala nr. 2 Si
naia — Prahova), 4. Al, Dom 
(Caraș-Severin), 5. C. Welsz, 8. 
FI. Pancescu (Satu Mare).

Se cunosc șl clștigătorll ta 
biatlon. Fetele (3X800 m, cu 
două trageri de la 10 m, armă 
pionier 2, 5 alice) au avut cea 
mal bună concurentă In Monica 
Găitan (Școala nr. 2 întorsura 
Buzăului — Covasna) 15:06. Ro
die» Joldeș (Școala comuna Al- 
bac — Alba), pe locul 2, Nlco- 
leta Bărboi (Școala Valea Dof- 
tanel — Prahova), 4. Angela 
Popa (Mureș), 5. Mirela Gimiga 
(Iași), 8. Ramona Stats (Su
ceava), în proba băieților 
(3X1200 m, aceleași caracteristici 
de tragere) cel mal rapid s-a 
dovedit a ii Gh. Potlncu (Școala 
comuna Fundata — Brașov) 16:13.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 8-3)

în întrecerile de volei (f, m)

LA FEMININ, PARTIDE IMPORTANTE
Campionatele feminine și 

masculine de volei — Divizia 
A — se apropie de final. 
Partidele etapei a XlX-a, ce 
se vor desfășura astăzi și 
mîine in 8 orașe din țară 
(cinci au loc la București), vor 
limpezi într-o oarecare măsu
ră situația în clasamente, 
pentru încheierea definitivă a 
conturilor rămînînd apoi doar 
trei etape.

La feminin, între cele șase 
întîlnirl se distinge cea de la 
București dintre Flacăra Roșie 
și Chimia Rm. Vîlcea (dumi
nică, Sala M.I.U., ora 10). 
Gazdele, cu o echipă tînără, 
ambițioasă, pot să încurce pla

nurile vîlcencelor privind lo
cul pe podium. Prin aceeași 
prismă, dificilă apare și parti
da campioanei, Universitatea 
C.F.R. Craiova, la Iași. în 
compania Penicilinei. Fără pro
bleme, disputa dintre Dinamo 
București și Oțelul Tîrgoviște 
(Sala Dinamo, astăzi, ora 16), 
șanse pentru Maratcx Baia 
Mare în confruntarea, acasă, 
cu Farul Constanța, ca și 
pentru Dacia Pitești care pri
mește vizita formației C.S.U, 
Rapid Galați; meci greu pen
tru Oltclt Craiova cu Rapid

(Continuare tn MJ. a i-a)
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BUCURIILE ZĂPEZII...
SE REIA DIVIZIA A DE POPICE

La cumpăna dintre Făurar și Mărțișor, orașul Vatra Dor- 
nei e un fel de Costinești In plin sezon estival : fiecare tren 
aduce sute de tineri, comandamente anume alcătuite reparti
zează operativ pîrtiile de antrenament și concurs — e o nouă săp- 
tămină de virt a sportului nostru de iarnă: E „Cupa Pionie
rul" (finale pe țară !) cu așii sportului școlar la sanie, schi 
fond, schi alpin șl biatlon, sosiți — încă de marți — din toate 
Județele țării, plus municipiul București. Sosiți împreună cu 
profesorii lor de educație fizică, spre a lua parte la o între
cere de tradiție, în care podiumul de premiere al marii Daci- 
ade e parcă mal atrăgător acum, cu medaliile strălucind în 
soarele primăvăratic. Vatra Dornei înseamnă, la acest sfîrșit de 
săptfimînă, și Complexul aplicativ „Pentru apărarea patriei", 
concurs mereu atractiv, cu multe ambiții la start. înseamnă, 
în sfîrșit, reuniunea finală — de duminică — a tuturor com
petitorilor, intr-un spectacol cultural-sportlv de amploare, su
gestiv Întitulat „Bucuriile Zăpezii".

Etapa de lamă a Dacladei mal programează, la sfîrșltul 
săptămînll, finala pe țară la „Dlnamoviada- la sch» (în Seme- 
nic). Iar la Miercurea-Ciuc, tot duminică, „Maratonul sănătății 
pe schiuri", acea populară întrecere cu mii șl mii de tineri șl 
mai vîrstnici într-o ultimă mare alergare de iarnă. In fapt, 
tot,?? Bucuriile zăpezii.

sigur, în Capitală, „cap de afiș" sînt competițiile dotate cu 
„Cupa 8 Martie" la handbal (azi, de la ora 15. în sala Con
strucția, lă echipe feminine din sectorul 3), șah, tenis de ma
să. popice (duminică, la baza sportivă din Olteniței 13) etc. 
.Cupa municipiului București" la cros continuă cu etapa a 
s-a cel mal buni alergători din toate sectoarele Capitalei 
precum și din Sectorul Agricol Ilfov întrecîndu-se. duminică

După vacanța de iarnă, astăzi 
se reia Divizia A de popice, pri
ma etapă a returului progra- 
mînd următoarele meciuri : Mu
cava Molid — Rapid București, 
Voința Galați — Voința Bucu
rești, Carpați Sinâia — Gloria
București, Voința Ploiești — Da
cia Ploiești, Petrolul Băicoi — 
Laromet București, Voința Cra
iova — Electromureș Tg. Mureș, 
Voința Timișoara — Voința Ora
dea, C.S.M. Reșița — U.T. Arad, < 
Constructorul Gherla — Voința 
Odorliei, Hidromecanica Brașov— 
Voința Tg. Mureș la feminin ; 
Olimpia București'— C.F.R. Con
stanța, Rulmentul Brașov — Mi
nerul Vulcan, Gloria București— 
Carpați Sinaia, Voința Bucu
rești — Constructorul Galați,

Metalul Roman — Explorări C. 
Lung Moldovenesc,. UNIO Satu 
Mare — Chimica Tîrnăveni, Teh- 
noutilaj Odorhei — Olimpia Re
șița, C.F.R. Cluj-Napoca — 
Constructorul Tg. Mureș, Elec
tromureș Tg. Mureș — C.F.R. Tg. 
Mureș, Metalul Hunedoara — 
Aurul Baia Mare la masculin.

întrecerile vor debuta cu pre
tenții sporite față de juniori, in
troduși în formațiile de seniori 
conform regulamentului, tinerii 
popicari avînd ca obiectiv major 
C.M. din luna mai, de la Celje. 
Cadrele tehnice trebuie să titu
larizeze juniorii selecționați în 
loturile reprezentative și, așa cum 
a reieșit la ultimul test, să mă
rească volumul și intensitatea 
antrenamentelor.

CAM MULTE RATĂRI I

la Sinaia, condiții optime

dimineața, de la ora 10. în parcul I.O.R.

Junioarele și juniorii vizați să 
reprezinte țara la C.M. au 
participat la etapa inaugurală a 
„Cupei Federației". Primul test 
al anului nu ne-a prilejuit prea 
multe constatări îmbucurătoare, 
mai ales în privința evoluției 
celor 20 de fete. Cu mici ex
cepții, tinerele jucătoare au do
vedit o insuficientă pregătire 
specifică, cele mai accentuate 
carențe manlfestindu-se în man

șele „izolate", unde Doina Bă
lan (Mucava Molid) — 8 „bile 
goale", Ană Gyreși (Voința Tg. 
Mureș) — 7, Cristina Prigogel 
(Voința Craiova) — S, Florentina 
Dumitru (Olimpia București) — 
5, Constanța Nuță (Voința Plo
iești) — 4, ca să dăm numai 
cîteva nume, au ratat nepermis, 
ceea ce le-a diminuat eficacita
tea cu un procentaj între 30—15 
p d. Să recunoaștem că sînt scă
deri îngrijorătoare.

1 NOI COMPETIȚII

IPe pîrtia de la Sinaia, în 
condiții de concurs optime, 
(gheață de bună calitate, prin I grija deosebită a echipei de 

întreținere a pîrtiei, tempe
ratură scăzută) s-au desfă
șurat două concursuri de sa- 

Inie rezervate seniorilor și ju
niorilor. Ambele au reliefat 
forma bună a Liviei Pelin, la 
senioare, care a cîștigat, de I fiecare dată, cu avans apre
ciabil față de a doua clasată. 
La băieți, Ion Apostol — cu 
3 secunde avans — a tranșat 1 rivalitatea cu Dan Cornișa.
Situație similară și în între
cerea dublurilor, unde cuplul 
Ion Apostol, Liviu Cepoi s-a I impus, de fiecare dată, în 
fața fraților Dan și Alexan
dru Comșa.

ALE

DIVIZIA B DE TINERET LA BASCHET
BASCHET. Etapa a IX-a, mas 

culin, seria I: Torentul ".S.U. 
Galați — Urbis București 78—73 
(38—40); restanțe: Electrica Fi
eri! — Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași 00—111 (49—50). I.C.E.D. II 
A.C.M. 6 București — Urbis 
București 68—56 (32—30); seria a 
Il-a: C.S.U. T.A.GC. Ind Bra
șov — constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova 92—52 (51—20), I.C.I.M. 
T.A.G.C.M. Brașov — Oțelinox 
Tîrgoviște 77—81 (30—39), Auto
matica București — Pandurii 
C.S.Ș. Tîrgu Jiu 94—67 >51—29),
Mecanica C.S.Ș. Mediaș — olim
pia C.S.Ș. Arad 87—61 (47—26);
restanțe: Pandurii Tg. Jlv — O- 
llmpla Arad 71—00 (38—36), con
structorul Craiova — Automati
ca București 8S—89 (40—41): fe
minin, seria I : C.S.U. Prahova 
Ploiești — Confecția C.S.Ș. Tul- 
cea 83—51 (35—35). Romlux Tîr

goviște — Voința C.S.Ș. Unirea 
lași 81—49 (41—35), Robotul
I.P.E.P. Bacău — Electro Boto
șani 71—63 (35—33), Confecția
C.S.Ș. Focșani — Comerțul C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe 52—51 (30—23): res
tanță: Electro Botoșani — Co
merțul Sf. Gheorghe 30—112 
(38—57); seria a II-a: ■’o'itehni- 
ca C.S.Ș. Timișoara — Caz Me
tan C.S.Ș. Mediaș 93—60 (49-M), 
Rapid C.S.Ș. 1 Oradea — Mobi
la II C.S.Ș. Satu Mare 97—55 
(48—28), Crlșul II C.S.Ș. 1 Ora
dea — Constructorul I.A.G.C M. 
Craiova 56—62 (18—37); restanță: 
Oradea 85—52 (51—27).
Gaz Metan Mediaș — Crișul II 

Corespondenți: C. Crețu, D.
Antinie, M. Avanu, M. Țacăl, 
Ad. Bălteanu, S. Neniță, I. Qbi- 
șa, C. Gruia, H. Jecheanu, N. 
Costache, N. Tokacek.

ECHIPELE FRUNTAȘE DE LIPIT CiRECO-DOFM
(Urmare din pag. 1)

Buc., Steagul Roșu Brașov, L.C. 
Dacia Pitești ; București — 
Sala Progresul : Carpați Sinaia. 
Metalul șl Progresul Buc. ; Sala 
Dinamo : I.M.U. Medgidia, Fero
viarul Flacăra Buzău, Dinamo

Buc. f Seria a IV-a ; Rădăuți : 
Rulmentul Suceava, Hidrotehnica 
Șiret, Metalul Rădăuți; Boto
șani : Dunărea Galați, Mecanica 
și C.S. Botoșani ; București — 

Sala Construcția : A.S.A. Buzău, 
CESAROM șl Construcția Buc.

Reuniunile încep la ora 9,30.

PREA TINĂR PENTRU ATITEA... DRUMURI

Drumul juniorului Eugen Ne- 
delcu spre marea performanță a 
început la secția de popice a 
C.S. Voința București. Depistat 
la școala profesională UCECOM 
de către antrenorul Mihai Pișta- 
lu, el s-a dovedit un băiat har
nic în pregătire. Dornic de a- 
firmare, cu timpul a devenit ti
tular în formația seniorilor, re
venită acum 3 ani în primul e- 
șalon. Și tocmai cînd coechipie
rii aveau nevoie de aportul lui 
mai mult ca orlcînd. în luna au
gust a anului trecut, marochlne- 
rul Eugen Nedelcu a... dispă
rut din Capitală, mutîndu-și do
miciliul, fără acordul nimănui, 
la Minerul Vulcan. Așteptînd a- 
proape o jumătate de an să re
vină... acasă, conducerea C. S. 
Voința București a renunțat la 
serviciile sale de la 30 ianuarie 
a.c. 'Cu dezlegarea în buzunar, 
Nedelcu nu a mai fost mulțumit 
nici de noua sa asociație spor
tivă și — e ușor de bănuit — 
a făcut o altă cerere de trans
fer. de data aceasta pentru Olim
pia București, creînd acum o 
„problemă" blroulului federal, 
ca să folosim expresia vicepre
ședintelui federației, prof. La- 
dislau. Szocs.

In ultimul moment am aflat 
că juniorul în discuție a luat 
iarăși... drumul spre Vulcan.

LA VATRA DORNEI
(Urmare din pag. 1)

L-au urmat G. Băilă (Școala nr. 
2. întorsura Buzăului — Covasna) 

. șl Ad. Moga (Școala nr. 5 Tir- 
năveni — Mureș) : 4. F. Petrea 
(Alba), 5. V. Muntean (Bistrița- 
Năsăud), 6. A. Ungureanu (Su
ceava).

. Sînt în plină desfășurare în
trecerile la schi fond, cele de 

. ștafetă (probă mixtă) și ale 
Complexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei". In același 
timp, se fac ultimele pregătiri 
pentru principalul punct de a- 
tracție din programul acestor 
zile, feeria „Bucuriile zăpezii", 

■ care încheie duminică, prin tra
diție. acest veritabil festival pio
nieresc al sporturilor de iarnă.
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PUNCT FINAL IN CONCURSUL „ȘTIȚI ȘAH?"

După părerea noastră, el a de
venit cam devreme o „pasăre 
călătoare". Bine ar fi ca facto
rii de decizie să nu mai îngă
duie astfel de... zboruri.

9 PETROLUL BA1COI — DA
CIA PLOIEȘTI 2588—2314 (6—0).
Restanța ultimei etape a turului 
Diviziei A s-a încheiat cu victo
ria categorică a gazdelor. A fost 
un meci plăcut, pe alocuri com
pletat șl de evoluțiile bune ale 
ploieștencelor Carmen Concl — 
417, Steliana Dima — 408 și, par
țial, Elena Haltă — 385. Toate 
petrolistele au trecut „granița" 
celor 400 p d : Marieta Oprescu
— 459, Liliana Negreanu — 445,
Daniela Popa — 445, Tonia Ol- 
teanu — 4t6. Magdalena Bardot
— 415 și Maria Postelnicu — 408. 
Au arbitrat V. Carianopol — 
București și T. Tună — Ploiești. 
(Ion PANA — coresp.).

9 Reamenajată după ultimele 
cerințe, cocheta arenă Rulmentul 
Brașov a reintrat în circuitul 
competițional o dată cu desfă
șurarea „Cupei Rulmentul". Pe 
echipe a cîștlgat Electromureș 
Tg. Mureș — 5203, urmată de 
Aurul Baia Mare — 5146, UNIO 
Satu Mare — 5104 și Rulmentul 
Brașov — 4957. iar la indivi
dual a cîștlgat Alex. Szekely 
(Aurul) cu 913 (Carol GRUIA— 
coresp.).

Rubrică realizată de 
Traian IOANIȚESCU

IDeși pîrtia este înghețată 
în totalitate, atît senioarele 
(start la virajul 5—6), cît și 
seniorii (virajul 4) au avut 

Ide parcurs același traseu ca 
și juniorii ! Abordarea unui 
trașeu adecvat pentru se- 

. niori se impune, întrucît, 
Iprin mărirea distanței par

curse, se vor ivi noi „cap
cane" ale traseului, care vor 
tria mai sever concurenții.

I Rezultate tehnice : • „CUPA 
C.S.O." SINAIA, senioare : 1.

ILivia Pelin (A.S.A. Brașov) 
1:54,70, 2. Corina Terecoasă

(C.S.Ș. Sinaia) 1:57,04, 3. Da
niela Dabija (A.S. Bradul

I Vatra Dornei) 1:59,67 ; se
niori : 1. Ion Apostol (A.S.A. 
Brașov) 2:05,40, 2. Dan Com
șa (C.S.Ș. Pionlerul+A.S. Ni- 

Itramonia Făgăraș) 2:08,48, 3. 
Liviu Cepoi (A.S.A. Brașov) 
2:09,80 ; junioare : 1. Eniko 
Bir o (S.C.M. Ciuc+C.S.Ș. To- 

Iplița) 2:04,22, 2. Mihaela Bu- 
cătaru (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
2:06,20, 3. Elena Stoica (C.S.Ș. 
Sinaia) 2:06,60 ; juniori : 1.

IRomică Simionescu (C.S.Ș.
Vatra Dornei) 2:18,45, 2. Da
vid Kozak (C.S.O. Sinaia) 
2:19,96, 3. Constantin Lascu

I (C.S.O. Sinaia) 2:21,47 ; du
blu, seniori : 1. Ion Apostol, 
Liviu Cepoi (A.S.A. Brașov) 
1:50,61, 2. Laurențiu Boroșoiu,

IRadu Mușei (A.S.A. Brașov) 
1:55,58, 3. Dan și Alexandru 
Comșa (C.S.Ș. Pionierul-}-A.S. 
Nitramonia Făgăraș) 1:56,71 ;

I juniori : 1. David Kozak,
Constantin Lascu (C.S.O. Si
naia) 2:05,12, 2. Ștefan Ho-

tea, St 
Petroșai 
Cuzub& 
<C.S.ș

•SINAIA 
Pelin 2 
bija 2:! 
(C.S.O. 
niori :
2. Dan

.Cepoi
Elena I

| Drăcea 
3:07,08,

. 3:07,22 ;
Stanciu 
3 :27,37,
3. Căli: 
nica B 
seniori 
viu Cei 
Boroșol 
8. Silv 
(toți X 
juniori 
Claudh 
2:04,62, 
Arlstidi 
vid Kc 
2:08,02.

Un | 
Clăb' 
in t

De un deosebit succes de 
participare s-a bucurat con
cursul special „Știți șahi" orga
nizat cu prilejul Campionatului 
Mondial pentru copil șl Juni
ori, care a avut loc în vara 
trecută la Timișoara. Totalul 
răspunsurilor primite s-a ridi
cat la impresionanta cifră de 
50.000, dintre care aproape un 
sfert au trecut cu succes probe- 
le-test ale concursului.

Tată, de altfel, răspunsurile 
care trebuiau indicate, in ordl-

Dat fiind numărul mare al ce

ne: 1 ■— b; 2 — a; 3 — de 5
ori; 4 b; problema nr. 1 —
l.g8T; nr. 2 — l.Dgl; nr. 3 —
l.d8C; nr. 4 — l.Dd6; nr. 5 —
l.Nh4; nr. 6 — l.De2.

lor care au prezentat toate 
răspunsurile exacte, urmează să 
fie efectuată o tragere la sorți, 
pentru stabilirea eîștigOTOrilor. 
Festivitatea de închidere a con
cursului „Știți șah?" este pro
gramată pentru mîine diminea
ță, la Clubul central de șah din 
Capitală.

9 Intre 25 februarie și 8 mar
tie, Predealul va fi gazda unei 
tradiționale competiții a șahului 
nostru feminin. Se dispută „Cu
pa 8 Martie", competiție care 
include un turneu de maestre 
și un „open" cu largă partici
pare. întrecerile au loc la Casa 
de cultură din localitate, în or
ganizarea F.R.Ș. și a clubului 
sportiv Tractorul Brașov.

Programul

numărul 9

arcuire; 3—4. Extensia trun
chiului cu arcuire (8X4).

PRACTICAT! ZILNIC GIMNASTICA !

t.tlliuillllllllllllllini

Stind depărtat . 
mîinile la ceafă: 1-2. Aple
carea trunchiului înainte cu

Stind cu mumie la 
piept: 1—2. întinderea brațe
lor lateral cu inspirație; 3—4. 
Revenire cu expirație (4X4).

Continuăm programele rezervate gimnasticii la locul de 
muncă cu o nouă serie de exerciții adresate — de data aceasta 
— următoarelor categorii de profesii : stomatologi, farmaciști, 
tipografi, opticieni, țesători, funcționari. Studiul a fost întoc
mit de un colectiv al I.E.F.S. alcătuit din lector Tiberîu Fold- 
vari și asistent Vasilica Grigore, desenele fiind realizate de 
prof. Alexandrina Ovezea.

Ex. 4. stînd depărtat 
brațele înainte: 1—2. Două 
rotari de brațe începînd de 
jos; 3—4. îndoirea trunchiu
lui înainte, cu arcuire (8X4).

Exercițiul nr. Din pozi
ția stînd, cu mîinile pe șol
duri: 1—4. Balansarea picio
rului stîng întins înainte și 
înapoi; 5—8. Aceeași mișca
re, Cu piciorul drept 

. timpi).

Stind depărtat 
brațul sting la spate și mina 
dreaptă la ceafă: 1—2. îndo
irea trunchiului spre stingă, 
cu arcuire; 3—4. Schimbarea 
brațelor și îndoirea trunchiu
lui spre dreapta (4X4).

Stind depărtat: 
îndoirea brațelor cu mîinile 
la ceafă; 2—3. Răsucirea 
trunchiului spre stînga, cu

4.- Revenire; 5—8. 
mișcare spre dreap-

arcuire; 
Aceeași 
ta

RĂSPUNDE

M. MUZINSKY — București. 
Poate că ar fi fost mai nimerit 
să vă adresați emisiunii „Explo
ratorii lumii de mîine“... Dum
neavoastră ce credeți?

R. IONIȚA — Călărași: Despre 
nivelul adesea scăzut al partide
lor din Divizia A — și observa
ția nu se îndreaptă, evident, 
numai Către primul eșalon fot
balistic — ziarul nostru s-a o- 
cupat în numeroase rînduri. în 
ceea ce privește cea de a doua 
întrebare, nu deținem datele so
licitate. Tot ce vă putem spune 
este că pînă Ia apariția acestor 
rînduri întîlnirea Real Sociedad 
— Celta Vlgo, din campionatul 
spaniol, amînată, nu a fost re- 
programată.' „Unsprezeceie" stan
dard al formației Matra Racing 
a mai fost publicat.

N. QUINTUS — Ploiești: Un 
catren dedicat Paulei Ivan, 
proaspăta campioană europeană:

în multe performanțe. 
Prin ritm și cutezanță, 
Pe orișice distanțe, 
Le ține la... distanță!
V. NEAGU — Tîrgoviște: „Da

torită imoulsului din ce în ce 
mai puternic pe care Daciada 
îl imprimă în viața sportivă a 
satelor, mediul rural face cu
noștință cu noi ramuri sportive, 
formînd — mai ales din rîndul 
elevilor — speranțe autentice 
centru viitorul sportului româ
nesc". Și. după cum subliniați 
«îi dumneavoastră, comuna Băr- 
bulețu nu constituie decît unul 
dintre nenumăratele exemple.

G. CARABAN — Orăștie: Re
zultatul care vă interesează este 
Dinamo București — Alki Lar
naca (Cipru) 9—0, în sezonul 
1979—80, în Cupa U.E.F.A. în ce 
nrivește cea de a doua întreba- 
re o astfel de statistică nu cre
dem că deține nici cel în cauză. 
rntre noi fie vorba, credeți că 
lui Pel£ i-ar face plăcere să-și 
reamintească numărul penaltyu- 
rilor ratate în întreaga sa ca
rieră ?

I 
I 
I 
I 
I

CU GiNDUL LA UNI
Pe arena de ghea

ță din parcul spor
tiv „23 August" din 
Capitală, doi pati
natori se antrenea
ză de zor. Sînt Cor
nel Gheorghe și 
Marius Negrea, cei 
doi sportivi nomi
nalizați pentru a 
concura la apropia
tele Jocuri Mon
diale Universitare.

Pentru patinajul 
tistlc români 
prezența celor 
sportivi la acer 
competiție imp 
fantă arei o sen- 
ficație deoseb 
Pentru că. din 1 
nici un alt r 
zentant ăl n 
nu s-a mai nui 
rat la această < 
ciplină printre c

ÎN CĂUTAREA...
O imagine inedită : un grup de sch 

mânui Bușteni înaintea unei lecții de 
Urechea din... Azuga. Lipsa de zăpadă 
trenorul Mircea Enache să caute o zo 
lor, găsind-o nu departe de Bușteni, 
amenajarea unui traseu lung de 800 d.

I E VREM

ISpre deosebire de anul tre
cut cînd, din cauză timpului 
nefavorabil, au fost anulate 
toate campionatele de pati- 

Inaj viteză, competițiile repu
blicane din actualul sezon, 
desfășurate pe pista naturală 
de 400 m din Miercurea Ciuc, 

Is-au încheiat cu bine. Ce fac 
în aceste zile viteziștii ? Aler
gătorii de toate categoriile 
șl-au mutat „atelierele de I lucru" pe patinoarele artifi
ciale, pregătindu-se intens în 
vedera „naționalelor" pe pis
tă redusă, programate în pri

ma 
micu 
Ghec 
nalel 
renți 
S. C 
Mier 
Iul 
un 1 
de p 
ediți; 
Petre 
între 
peste 
mele 
de 1



li PREMIERĂ ÎN SCHIUL 1

Meciurile de Cupă în centrul atenției

VEȘTI DIN CELE 24 DE TABERE

IR
(C.S.Ș. 

Ionel 
uotez 

:06,81.
CEGI44

Livia
Da-

Hanc 
se- 

S :06,18, 
Li viu 

: 1. 
Elena 

îinaia) 
cătaru Ionuț 
urești) 
3:28,22,
Meca- 
dublu, 
, Li- 
irențiu 
1:56,10,

Pop 
:56,86 ; 
Filote, 
îinaia) 
suban, 
J. Da- 
Lascu

FOND ȘCOLAR
S-au desfășurat, Ia Piatra Fîn- 

tinele, finalele Campionatelor 
Republicane de seni fond ale 
elevilor din clasele V—VIII. 
Cum este vorba despre prima 
ediție a acestei competiții, eve
nimentul trebuie remarcat, adău
gind și amănuntul că la Între
ceri au ținut să participe 156 
de sportivi, reprezentînd 21 de 
județe ale țării. Rezultate, el. 
V—VI (3 km) : 1. Monica Lă- 
zăruț (Lie. Prundu Birgăului — 
Bistrița-Năsăud) ; 2. Daniela
Bogza (Șc. Tina Bîrgăului — 
Bistrița-Năsăud) ; 3. Cristina
Flocea (Șc. 1 Cîmpulung Mold.), 
la fete și : 1. N. Bășia (Șc. 
Fundata — Brașov) ; 2. I. Ure
che (Șc. Maieru, Blstrița-Nft- 
săud) ; 3. D. voinescu (Șc. 
Fundata), la băieți ; cl. VII—VIII 
(3 km) : 1. Mihaela Firdea (Șc. 
4 Vatra Dornel) ; 2. Adela Baciu 
(Șc. 4 Săcele) ; 3. Corina Monea 
(Șc. Șlmon — Brașov), la fete 
și : 1. V. Petrovan (Șc. Tiha 
Bîrgăului) ; 2. L. Blenesi (Șc. 
Valea Strlmbă — Harghita) ; 3. S. 
Girbacea (Șc. Moeclu — Brașov), 
la băieți. La ștafete, reprezenta
tivele județului Bistrița-Năsăud 
au ciștigat ambele categorii la 
feminin, Iar cele ale Brașovu
lui s-au impus la masculin.;MA

Atunci, 
isile-Bă- 
clasa pe 
a mai 
2 OCU- 
ă de un 
român, 

com- 
țorie 
j^elor 

atxnatori 
astră.

Carai-
Valea 

>e an- 
gătiri- 
sigură
Rx. 5 A

RIVALITATE 
SPORTIVĂ 

RĂU 
ÎNȚELEASĂ

Finalele Daciadei la 
schi fond și biatlon, des
fășurate zilele trecute la 
Predeal, ne-au oferit și 
cîteva aspecte neplăcute 
în disputele dintre sporti
vii de la Dinamo și A.S.A. 
Brașov. Am înțeles cîo- 
rința de afirmare și de
tașare în curse, am fost 
de acord cu întrecerile 
aprige, dar sportive, din 
timpul diferitelor probe. 
Trebuie, însă, să recu
noaștem că ne-au lăsat 
un gust amar unele ati
tudini lipsite de un ele
mentar fair-play absolut 
necesar în timpul unui 
concurs. Un exemplu : în 
proba de viteză a biatlo- 
niștilor au sosit, în ace
lași timp, în poligon, So
rin Popa (Dinamo) și Imre 
Lestyen (A.S.A.). în timpul 
tragerii, conform regula
mentului, nimeni nu are 
voie să vorbească sau 
să-și jeneze adversarul. 
Cu toate acestea, Popa l-a 
deranjat pe Lestyen. Ar
bitrii din poligon au' sesi
zat situația și l-au pena
lizat, pe bună dreptate, 
pe Popa cu 2:25. Astfel 
că dinamovistul, care în
registrase un timp ce l-ar 
fi clasat între primii com
petitori, s-a văzut situat 
undeva la periferia clasa
mentului. Și nu a fost 
singurul caz... (P. Iv.).
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. Petro- 
:ipat la 
găzduit 

’loiești : 
„Cupei 

unor 
de cei 
>ri, pri- 
ocupate 

Marin

Mădălin (ambii Petrolul) la 
cat. speranțe, Cătălina Nico- I
lescu (Petrolul) și Eduard 
Novac (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) a
la copii II, Melania Takoș și 
Marian Mele (ambii C.S.Ș. I
Miercurea Ciuc) la copii I.

După cum a precizat pre- ■
ședințele C.S. Petrolul, Ioan I
Teodorescu, această compe- |
tiție va deveni tradițională. 
Concursurile de verificare a ■
stadiului pregătirilor pentru 
campionatele pe pistă redusă |
vor continua și în alte cen
tre de patinaj. (TR. I.). ■

• TIMIȘOARA (C.F.R. — F.C. 
ARGEȘ). Fosta divizionară A 
(locul II în 1950, sub denumirea 
de Locomotiva) și fosta finalistă 
a Cupei României (2—3 cu 
I.T.A., în 1948) n-a pierdut pînă 
acum nici un joc de verificare, 
din cele 8 disputate. „Noul antre
nor, T. Dobîndă, speră ea echi
pa sa să realizeze un meci bun 
In compania piteștenilor. Con
siderăm partida de Cupă ca pe 
un test important, in perspecti
va formării unei echipe care să 
evite retrogradarea-, ne-a spus 
O. Grlgorovici, vicepreședintele 
clubului. Plecarea lui Trăistaru 
șl Bărbosu la „Poli" a lăsat un 
gol, dar au venit Oancea șl Ba- 
nu. F.C. Argeș, în drum spre 
Timișoara, a jucat la Jlmbolia, 
cu Ceramica (5—0). Timpul Ia 
Timișoara este primăvăratic, 
terenul foarte bun.

• SLOBOZIA (UNIREA — 
„U- CLUJ-NAPOCA. După cum 
ne-a informat Iulian Oprea, pre
ședintele A.Ș. Unirea, cimpul de 
joc de pe stadionul „1 Măi" se 
prezintă in condiții bune, iar in
teresul în jurul meciului e deo
sebit, scontindu-se pe umplerea 
pină la refuz a tribunelor (5 800 
locuri). Antrenorul divizionarei 
C, Vasile .Dobrău, pare optimist: 
la Urzlceni, Unirea a ciștigat 
Cupa „18 Februarie-, după 4—2 
cu Prahova Ploiești și 5—3 cu 
Dunărea Călărași, ambele din 
Divizia B! In drum spre Slobo
zia, „U" a jucat joi la Brăila, 
pierzînd In fața Progresului cu 
1—4! Cornel Dinu se confruntă 
cu unele probleme, neoutînd 
conta pe Biro, Cadar (ambii ac
cidentați) și Sabo (la lotul 
U.E.F.A.).

• MEDIAȘ, (GAZ METAN — 
S.C. BACĂU). Divizionara B, fi
nalistă a competiției în 1951 (1—3 
cuC.C.A.), așteaptă cu încredere 
partida. Se anticipează că tribu
nele, cu 5 009 de locuri, vor fi 
pline. Gaz metan, pregătită de 
Eduard Iuhasz, cu Mos, Tiglarlu, 
Cosma și Ologu jucători mai 
cunoscuți, dorește un rezultat 
bun, cum ne spunea secretarul 
asociației, I. Vlad. Timpul e 
frumos: terenul, cam moale, a 
fost păstrat pentru acest joc.

I
• BISTRIȚA (GLORIA — 

A.S.A. TG. MUREȘ). Se anunță 
un meci echilibrat. Interes fi
resc, deci, pentru joc, la Bistri
ța. Stadionul se prezintă în ex
celente condiții, ca și terenul de 
joc. Gloria intenționează să pre
zinte cel mai bun „11", singura 
absență notabilă constltuind-o 
Manea, nerestabilit de pe urma 
unei mai vechi accidentări. An
trenorul gazdelor, R. Vlad, spe
ră într-o bună comportare. Mu
reșenii sosesc simbătă după-a- 
miază la Bistrița, cu o echipă 
structural remaniată, în care eei 
mai vechi titulari se numesc 
Szabo, Fodor, Erăsz. In rest, 
mulți, foarte mulțl jucători ti
neri. In perspectivă, deci, una 
dintre cele mai interesante în- 
tîlniri ale „l«"-imilor.
• BUZĂU (GLORIA — OȚELUL 

GALAȚI). Ultimul meci de veri
ficare al gazdelor, duminica 
trecută, cînd au învins, in de
plasare, pe Rapid Bucifrești, cu 
3—1. Suita unor meciuri pregăti
toare reușite, înaintea reluării 
sezonului oficial, a ridicat cota 
de interes în jurul meciului de 
Cupă de mîlne, cererea de bile
te fiind foarte mare. Din atacul 
Gloriei va lipsi I. Vlorel, sus
pendat pentru două cartonașe 
galbene. Oțelul și-a încheiat 
preparativele cu un 1—0 la O- 
limpia Rm. Sărat, prin golul 
marcat de Raiea. Dispozitivul 
de apărare va suferi modificări, 
in locul fundașului central de 
marcaj Anghellnei (două carto
nașe galbene) urmînd șă evolu
eze B aicea.

• ROȘIORI DE VEDE (ROVA 
— RAPID). Divizionara A este 
așteptată cit un mare interes în 
localitate. ROVA (locul 9 în 
seria a V-a a Diviziei C) este 
o echipă foarte tinără (21 de 
ani media de vîrstă), foarte am
bițioasă, care joacă tăios pe 
gazonul ei. Doi jucători mai cu
noscuți în lot: Iulian Petre (fost 
la F.C. Olt) și Caleșu (fost la... 
Rapid). Antrenorul echipei este 
Valeriu Tirniceanu, fost jucă
tor al echipei. în etapa prece
dentă, ROVA a eliminat pe Da
cia Pitești. Rapid, una dintre 
marile performere ale Cupei, 
deși nu a obținut în această 
perioadă rezultatele dorite de 
suporterii ei, va trata cu toa
tă seriozitatea partida. Clolpo- 
nea și Goanță sînt ușor acci
dentați.
• DEVA (MUREȘUL — F. C. 

BIHOR). In momentul în care 
contactam, telefonic, asociația 
sportivă Mureșul Explorări, or
ganizatoarea întîlnirii, vremea 
la Deva era una de primăvară 
plină. Iar gazonul stadionului 
..Cetate", ni s-a spus, de o ca
litate ireproșabilă. Vor rămîne 
aceleași datele problemei șl la 
ora întîlnirii 7 Localnicii, avîn- 
du-1 la cîrrtiă pe antrenorul-ju- 
cător Ștefan Dubinciuc, vor în
cerca să furnizeze unul din a- 
cele rezultate care... in Cupă nu 
mai constituie surprize. Vor iz
buti? în ceea ee-i privește pe 
bihoreni, este de presupus eă 
vor încerca să lămurească dile
ma stîrnită de acel recent 9—4 
eu U.T.A., urmat de 4—0 cu O- 
limpia Satu Mare; chiar așa: 

care-i adevărul despre valoarea 
formației, acum, la început de 
sezon? Iată trei posibile între
bări. ..

• ZALAU (ARMATURA — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA).
Timpul este numai bun pentru 
acest eveniment sportiv „de 
primăvară" al Sălajului — cum 
se apreciază la fața locului. 
După patru ani, echipa din Za
lău a „urcat" din nou pînă în 
„șaisprezecimlle" Cupei. Atunci 
a cedat, la limită, in meciul cu 
Jiul Petroșani. Acum, se speră 
intr-un pas mai sus, prezența 
în „optimi" fiind o ...visată pre
mieră a județului. Armătura are 
în lot cîteva noutăți, care — se 
crede — ar putea influența ba
lanța în favoarea sa, chiar dacă 
partenera este o fostă „multl- 
europeană". Au venit șt. Popa, 
de la Rapid București, și Feșnic, 
de Ia „U“ Cluj-Napoca: a reve
nit, de la Laminorul Zalău, 
Pășcuță.

• BUCUREȘTI (AUTOMATICA
— F.C.M. BRAȘOV). Ocupanta
locului 4 in seria a 5-a a Di
viziei C, marea performeră a 
actualei ediții (a eliminat, în or
dine, pe Abatorul, C.F.R. B.T.A., 
Mecanică Fină, Poiana Cimplna 
ți Sportul „30 Decembrie"), e- 
chipă pregătită de r. Florea și 
L Mirăuță, primește vizita divi
zionarei A F.C.M. Brașov. Un 
meci al marilor ambiții ale ju
cătorilor bucureștenl, in frunte 
cu Gherasim (39 de ani), Pestri
ța, Zalupca, Ivanov, care în
cearcă surpriza pătrunderii in 
„optimi". Greu, dar nu imposi
bil, chiar dacă în toate jocurile 
de verificare (ultimul, miercuri, 
la Ploiești, cu Prahova: 0—0)
brașovenii au lăsat o bună im
presie. Partida va avea loc pe 
stadionul I.C.S.I.M., din strada 
Barbu Văcărescu.

• HUȘI (STEAUA MECANICA
— FLACĂRA MORENI). Date fi
ind prestațiile în general bune 
ale localnicilor în seria a IT-a a 
Diviziei C, unde ocupă, înaintea 
începerii returului, un onorabil 
Ioc 4, interesul pentru meciul cu 
Flacăra Moreni a atins cote 
dintre cele mal înalte. Sîntem 
informați că spațiul de joc se 
prezintă în condiții foarte bu
ne, că fotbaliștii de la Steaua 
Mecanica Huși au efectuat, sub 
conducerea antrenorului Hara- 
lambie Eftîmie, un stadiu spe
cial de pregătire și că toți iu
bitorii fotbalului din Huși spe
ră în calificarea echipei lor. 
Cît despre oaspeți, aceștia vor 
sosi la Huși, după o scurtă es
cală la Bîrlad, în chiar ziua 
meciului.

• SIBIU (F.C. INTER — F.C. 
OLT). Meci .așteptat cu mare 
interes, fiind primul susținut de 
echipa locală, în Cupă, ca echi
pă de „A". Terenul se prezintă 
în bune condiții. Sibienii 
continuă lupta pentru cucerirea 
publicului, anunțînd un joc 
spectaculos. Din formație va 
lipsi doar Cotora, accidentat. 
Oaspeții (F.C. Olt) pornesc as
tăzi spre Sibiu, după ce au sus
ținut un ultim joc de pregătire 
la Caracal, cu F.C.M.. cîștigînd 
cu 3—0. Au marcat Tulba (2) 
și Ruse. Fotbaliștii „olteni" sînt 
deciși să „șteargă" amintirea e- 
llminăril lor de către C.F.R. 
Pașcani, în ediția trecută, la 
Brașov.

• CONSTANȚA (F.C. FARUL 
— CORVINUL HUNEDOARA). 
Stadionul din Constanța este 
supus unor reamenajări, extin- 
zîndu-se capacitatea tribunelor, 
prin „adăugarea" unei peluze. 
Echipa s-a întors marți dintr-un 
turneu în R.D. Germană (5 
jocuri), unde s-a deplasat fără. 
Bîrboră, rămas acasă pentru o 
intervenție chirurgicală (operat 
de dublu menise). Pe lista in
disponibilităților se află șl Tu- 
fan, care acuză o ruptură mus
culară. Corvinul a jucat miercuri 
la Brad, cu Aurul, învingînd cu 
4—0 (marcatori Iordache •— 2, 
Marian șl Ilaș). Nu vor juca 
Gabor, Gheorghiu, I. Petcu 
(gripați) și I. Cojocaru (întin
dere).

ADMINISTRAȚIA DE
• Astăzi, simbătă, 25 februa

rie, este ULTIMA ZI pentru a 
vă juca numerele favorite la 
TRAGEREA LOTO 2 de mîine, 
duminică, 26 februarie, la care, 
vă reamintim, există marele a- 
vantaj ca, jucînd bilete cu taxă 
unică (10 lei), să se ciștlge șl 
cu numai 2 numere 1 Tot astăzi 
este șl termenul limită pentru 
depunerea buletinelor la con
cursul PRONOSPORT al săptă- 
mînii. Vă reamintim că, la ul
timul concurs, au fost distribu
ite zeci de mii de cîștiguri, ceea 
ce oferă premise favorabile și 
pentru concursurile viitoare.
• TRAGEREA LOTO 2 de mîi- 

ne, duminică, 26 februarie, va 
avea loc in București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 
2, îneepînd de la ora 16,45. As
pecte de la această tragere vor

MIRAJUL MARII PERFORMANȚE
• Un talent de excepție recomandat de cel mai vechi antrenor 
al clubului Steaua @ Prima echipă de juniori speră să repete 
„traseul" celei din 1976 • Circa 50 de copii vin zilnic la se
lecții pentru a descoperi driblingul lui Hdgi ți demarajul lui

Lăcătuț I
Deși la mijlocul acestei săp- 

tăminl ploua mărunt, ca toamna 
tîrziu, acolo, pe terenul din spa
tele tribunei a 11-a stadionului, 
se juca un meci intre două e- 
chipe de copii. De o parte se 
aflau puștii lui Ludovie Sătmă- 
reanu, cei care atacau mereu, 
pe nerăsuflate, ca Steaua cea 
mare cu Honved, Sparta Praga 
sau Anderlecht. De cealaltă, copiii 
lui Marian Bucurescu, cel 
care căutau să pună sta
vilă „furiei" adversarilor lor, 
apărîndu-se eu mult calm și 
contraatacînd, cum o făcea 
cu atita succes Sportul Studen
țesc din perioada lui Xamax 
sau Brondby. Din cînd în cînd, 
vocea puternică a fostului fun
daș dreapta acoperea exclama
țiile jucătorilor : „Marius, cu 
fața spre poartă, că pierzi star
tul". Șl Marius pierde cîteva 
starturi, dar și înscrie frumos 
de două ori, cum îl plăcea, și 
tatălui său, Costică Zamfir... 
Alături de Marius, apar mereu 
la finalizare Mihai și Vătășanu.
Și Steaua cîștigă clar meciul.

Puțin mai încolo, pe un...
triunghi de gazon, Petre Mihai
îl urmărește pe „al săi", care
execută o suită de exerciții cu 
mingea. „Eu nu mai pot să 
strig ca Lajos, că asta o fac 
aici, la Steaua, din 1967, fiind 
cei mai vechi dintre antrenorii 
clubului. Dar am avut și am 
destule satisfacții, că Hie Dumi
trescu este... al meu, pe Dan 
Petrescu l-am avut trei ani in 
pregătire. Iui Cioacă și Dicu, de 
Ia naționalele de juniori, eu 
le-am pus ghetele în picioare, 
ăsta ca să dau citeva exemple. 
Acum, în cea mai mică grupă a 
centrului, 11 am pe Niță și Teja, 
dar mai ales pe Aliuță, un talent 
cum n-am avut în cei 22 de ani 
de antrenorat la copil și ju
niori...".

Florea Volnea și Florin Marin 
îl ascultau tăcuți pe „decanul" 
lor de vîrstă, amîndoi fiind de
acord cu... Aliuță. Fostul golge- 
ter, Florea Voinea, afirmă că
din grupa lui (născuți 1976) se
detașează Godeanu, Ciucă, Ga
vrila și Dragomir, că pe talen
tul lor mizează in disputa pen
tru primul loc (cu Dinamo) din 
campionatul municipal de juniori 
mici. Fostul fundaș pregătește 
juniorii republicani I și grupa 
celor născuți în 1976. „Eu aș 
prefera să spun mai multe ceva 
mai încolo, spre vară, cînd vom 
juca în turneul final. Steaua n-a 
mai ciștigat din 1976 campiona
tul național de juniori și ... Dar 
mai bine să nu spun nimic 
acum..."

Steaua, intr-adevăr, n-a mai 
ciștigat întrecerea juniorilor din laur^nțîu DUMITRESCU

STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ
fi transmise la radio, pe pro
gramul I, la ora 17,30; numerele 
extrase vor fi retransmise, pe 
același program, la ora 22,30, și 
luni, 27 februarie, la ora 8,55, 
o dată cu rezultatele concursului 
PRONOSPORT al săptămînil.
• După cum am mai anunțat, 

miercuri, i martie, va avea Ioc 
un concurs PRONOSPORT in
termediar, cu partide din cupe
le europene intercluburi, după 
cum urmează: 1. I.F.K. Gtite- 
borg — Steaua (pauză); 2. I.F.K. 
Goteborg — Steaua (final); 3.
Dinamo Buc. — Sampdoria (pau
ză) ; 4. Dinamo Buc. — Sampdo
ria (final); 5. Juventus Torino 
— Napoli (pauză); 6. Juventus 
Torino — Napoli (tin&I); 7.
Werder Bremen — Milan; 8. PSV 
Eindhoven — Real Madrid; 9. 
A.s. Monaco — Galatasaray Is

1976. A continuat însă să „pro
ducă", să lanseze talente spre 
eșaloanele de virf ale perfor
manței. In rîndurile echipei cam
pioane se află trei jucători cres
cuți în grădina proprie : Dan 
Petrescu, Hie Dumitrescu, Dan 
Minea (I), iar in Divizia A mai 
joacă Ruse, Craiu, ciolponea. 
Dorobanții, Pitulice, Minea II și 
Tudorel Cristca, de la Sportul 
Studențesc. In ,.B“ există un 
grup masiv (Bota, Proșteanu, 
Breniuc, Goran etc.). La lotu
rile de juniori se află Cioacă, 
Dicu, Deaconu, Gane, Năstase.

Interesant de subliniat că toa
te echipele centrului se află pe 
primele locuri ale campionatelor 
la care participă. Șl dacă Va
sile Iordache are în: grupa sa 
un portar de mare perspectivă 
(C. Stoian), el lucrînd șl eu goal- 
keeperii de la echipa mare. 
Radu Troi acordă o atenție deo
sebită jocului colectiv al echi
pei sale din campionatul repu
blican de juniori n. La rîndul 
lui, Nicolae Pantea, șeful cen
trului, consideră că despre con
dițiile create de club nu mal 
e nevoie să se scrie. Ele sînt 
dintre cele mai bune, e un lucru 
care se subînțelege. „Scopul 
nostru principal este aceia de a 
lansa cît mai multe talente au
tentice spre marea performantă, 
așa cum sînt acum Dan Pe
trescu și Hie Dumitrescu".

încheiem reportajul nostru 
despre pepiniera echipei cam
pioane cu trei întrebări, la care 
ne-au răspuns antrenorii celor 
300 de copii și juniori : Care
este talentul nr. 1 al centrului? 
Cum se efectuează selecția 7 Cîte 
meciuri joacă grupele mici In
tr-un an ? Iată și răspunsurile 
pe care nu le mai comentăm.
• Mihai Aliuță (se spune că 

el calcă pe urmele lui Hagi)...
• zilnic vin la Steaua (mi

rajul marii performanțe, ca pe 
vremuri handbalul și tenisul) 
în jur de 50 de copii și asta 
spune totul despre selecție...
• Echipele grupelor mici joa

că 14—15 meciuri pe lună, circa 
170 pe an („Ei se pregătesc ju
cînd, afirmă Petre Minai, șl tot 
jucînd sînt eliminați cei care nu 
corespund").

Să reținem, așadar, un nume. 
Aliuță, și — ca o concluzie — 
strădaniile celor care, mai de
mult sau mai reeent, vor să facă 
din micuțele stele (de astăzi) ale 
clubului personalitățile puterni
ce ale „ll“-lui militar (de mîine) 
și ale fotbalului nostru, în ge
neral.

tanbul; 10. Eintracht Frankfurt 
— F.C. Malines; 11. Sredeț So
fia — Roda Kerkrade; 12. AGF 
Aarhus — F.C. Barcelona; 13. 
V.f.B. Stuttgart — Real Socie- 
dad.
• Nu uitați că, de ieri, au 

fost puse în vinzare și biletele 
la TRAGEREA EXTRAORDINA
RA LOTO A MĂRȚIȘORULUI 
de vineri, 3 martie 1989!

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 24 
FEBRUARIE 1989. Extragerea 
I ; 57 61 79 80 18 75 27 84 58 ; 
Extragerea a II-a : 76 64 90 69 
29 48 72 83 62. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI ; 965.145 LEI, 
din care 90.487 lei. report la 
categoria 1.



CAMPIONATUL MONDIAL
DE HANDBAL MASCULIN (Grupa B)
Astâii, la Paris: România — spania (locurile 3-4)

in ultima zi a sertiloi semi
finale ale 
dial de 
grupa B, 
zultatele: 
Spania — 
Polonia 
(13-10); 
32—17 
TUL: 1. 
nia 8 p; 
nemarca 
Israel 0 
Islanda 
(18-10); 
Bulgaria 
nia

Campionatului Mon- 
handbal masculin, 

s-au înregistrat re
ia Marsilia (A) : 

Cuba 28-20 (13—6); 
— Franța 27—20 
Danemarca — Israel 

(13—7). CLASAMEN- 
, Polonia 10 p; 2. Spa- 
; 3. Franța 6 p; 4. Da- 
i 4 p; 5. Cuba 2 p; 6. 

p; la Strasbourg (B):
— Olanda 31—17 

; R.F. Germania — 
i 25—13 (10—5); Româ- 
Elveția 16—16 (6—9).

CLASAMENTUL: 1. Islanda 
8 p: 2. România 7 p (121—103); 
3. Elveția 7 p (98—88); 4. R.F. 
Germania 6 p; 5. Bulgaria 2p; 
6. Olanda 0 p.

Finalele pentru locurile 1—12 
se vor disputa, la Paris, după 
următorul program: sîmbălă, 
25 februarie: România — Spa
nia (3—4), Franța — Elveția 
(5—6). Bulgaria — Cuba (9—10) 
și Olanda — Israel (11—12); 
duminică, 26 februarie: Polo
nia — Islanda (1—2) și Dane
marca — R.F. Germania (7—8).

Primele șase echipe se ca
lifică în grupa valorică A.

C.M. DE PROBE NORDICE
4HELSINKI, 24 (Agerpres). Pro 

ba feminină de ștafeta 4,<5 km 
din cadrul Campionatelor Mon
diale de schî-fond de la Lahti a 
fost cîștigată de echipa Finlan
dei (Pirkko Maeatae, Marja- 
Liisa Kirvesniemi, Jaana Savo- 
laincn, Marjo Matikainen), înre
gistrată cu timpul de 54:49,8, Pe 
locurile următoare s-au clasat 
formațiile U.R.S.S. — 54:56.9 șl 
Norvegiei — 53:52,3.

PARIS, 24 (Agerpres). Proba 
masculină de 15 km din cadrul 
concursului Internațional de 
schi-fond de la Champex (Fran
ța) a fost cîștigată de italianul 
Luciano Fontana — 44:17,2, ur
mat de francezul Stâphan Passe- 
ron _ 44:39,1 șl elvețianul Toni

Dinkel — 44:44,8. tn proba fend 
nină de 5 km, pe primul loc s-a 
situat sportiva vest-germană Si- 
srid Wille — 14:03,3.

MOSCOVA, 24 (Agerpres). Echi
pa americană de hochei pe ghea
ță din prima ligă „Washington 
Capitals" va întreprinde un 
turneu de 4 meciuri în U.R.S.S.. 
urmînd să întîlnească echipe de 
club din Moscova, Leningrad și 
alte orașe.

P£ SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
C. C. E

(Urmare din ea*. 1)
în primul meci al acestei fa

ze, disputat la Valencia, Mure
șul Tg. Mureș a pierdut cu 
21—24, astfel că va juca par
tida decisivă, acasă, plectnd 
de la „minus 3“. Cu puține 
vești despre Club Balonmano 
Iber, despre care nu s-a vor
bit prea mult pe continent, 
mureșeneele sperau că va fi 
mal ușor decît a fost Au în- 
ttlnlt — din cîte ni s-au re
latat de către cel prezențl la 
Valencia — jucătoare cu talie 
au prea mare, dar bine pregă
tite și iuți, curat „argint viu", 
care au surprins, aducînd 
campioanei Spaniei (și in 
acest an pe primul loc) cîștig 
de cauză, poate șl datorită a- 
vantajului terenului propriu.

Cu „lecția învățată" de as- 
tă-dată, Mureșul Tg. Mureș 
abordează de pe alte poziții

partida-retur, hotărită să joa- 
oe mai bine 
cută, pentru 
fica in faza 
mifinalelor.
(des. ii stă

Arbitrii meciului vor fl Tsa- 
gos Apostolos și Kiriakos Tsi- 
rouku (Grecia).

CUPA CUPELOR

ca duminica tre- 
a se putea cali- 
urmă toane a se- 

Coea ce, de In
in putere.

(Urnire t>ia 1)
Cupa Cupelor) și faptul că 
patru dintre ele (Hajdu, Mezel 
și Nyari, plus Barna, căpita
nul reprezentativei) fac parte 
din lotul Ungariei, anunță o 
intilnire dîrză. Cert aste că nu 
lipsa de experiență competi- 
țională sau de valoare le-au 
privat, în primul meci. pe 
handbalistele de la Vasas de 
un rezultat (anticipat) favora
bil, ci doar... surpriza de a 
avea în față o echipă mai 
puternică decît credeau, în 
vîrf de formă și care, prin

fiecare jucătoare aflată in te
ren, a respectat cu strictețe 
sarcinile trasate de antrenorii 
M. Pintea și C. Petre*. Un 
exemplu în acest sens: din 
cele 12 contraatacuri, 11 
fost finalizate, dar nu, cum 
se mai intimplă, doar de 1—2 
Jucătoare specializate pentru 
acest fel de acțiuni, ci de opt: 
Cervenduc (3) Popa (2), An- 
tonoanu, Butnărașu, Ciubotarii, 
Darvaș, Cuca și Petrea.

Partida de duminică are loc 
in Sala Sporturilor din loca
litate, de la ora 10. Ea va fl 
condusă de bulgarii K. Sotirov 
și B. Gheorghiev. 
I.H.F., Peter “ 
vta).

CUPA
(Urmare

au

‘ r. Observator 
Puplc (lugosla-

I. H. F
din pag O

BASCHET • In meci retur 
pentru competiția masculină 
„Cupa Koraci" echipa Partizan 
Belgrad a întrecut, în deplasare, 
cu scorul de 88—84 (42—34), for
mația BC Zadar. învingători șl 
in primul joc (scor 73—63). bas- 
chetbaliștii de la Partizan Bel
grad s-au calificat tn finală • 
Rezultate înregistrate In turneul 
final al „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la masculin : Aris Salo
nic — Maccabl Tel Aviv 90—102 
(46—32) ; C.S.P. Limoges — Sca- 
volini Pesaro 92—84 (43—46) ; BC 
Barcelona — TSKA Moscova 
73—73 (40—36) ; lugoplastica
Split — Den Boch 88—83 (35—34). 
tn clasament, după 10 etape, 
conduce echipa B.C. Barcelona. 
cu 1* p.

CICLISM • Etapa a doua 
Turului Valendei a revenit 
fierului olandez Tom Cordes, În
registrat pe distanța de 303 km 
cu timpul de Sil 493)2. Lider al 
clasamentului general se menți
ne vest-germanul Andreas Rapes.
• Etapa a 10-a a turului Cubei,
disputată Intre localitățile Clen- 
fuegos și Cardenas (173 km), a 
revenit rutierului cehoslovac Lu- 
bomir Pekarek tn 3 h 36:36. In 
clasamentul generat ........... *
continuă să conducă 
Eduardo Alonso, iar pe 
conduce selecționata
• Disputată tn circuit, etapa a 
3-a a Turului Americilor a fost 
cîștigată de rutierul italian Fran
co Vonna, înregistrat pe distan
ța de 104 km cu timpul de 2 h 
17:30. tn clasamentul general 
continuă să conducă olandezul

a 
ru-

individual 
cubanezul 

echipe 
U.R.S.S.

Hans Dams, urmat la 7 s de 
italianul Roberto Gaggioli.

HANDBAL • Echipa masculină 
a U.R.S.S. aflată in turneu iu 
R.F. Germania, a evoluat Ia 
Werhelm în compania selecțio
natei locale. Handballștil sovie
tici au terminat învingători cu 
«corul de 36—21 (21—9).

ÎNOT • In concursul de la 
Londra, Inotătoarea canadiană 
Allison Higson a ciștlgat proba 
de 200 m mixt, cu timpul de 
2:15,40, iar Blrte Welgang (R. D, 
Germană) s-a situat pe locul in- 
tli ia 200 m fluture in 2:10.80. 
Rezultate din concursul mascu
lin : 200 m spate : Grant Robins 
(Canada) — 2:02,66 ; 50 m Uber: 
Dano Halasall (Elveția) — 22,00 ; 
200 m fluture : Tim Jones (An
glia) — 2:01,03.

TENIS • In turul II al turneu
lui de tenia de la Philadelphia, 
conttnd pentru „Marele Premiu", 
jucătorul vest-german Boris 
Becker l-a eliminat cu 0—1, 6—4 
pe americanul David Wheaton, 
suedezul Mikael Pernfors a dis
pus cu 6—3, 7—5 de Jim Pugh 
(S.U.A.), iar Andre Agasst 
(S.U.A.) a ciștlgat CU 8—3, 6—2 
partida cu finlandezul Veil Pa- 
loheitno. • In turneul contînd 
pentru „Marele Premiu", suede
zul Magnus Gustafsson l-a În
vins cu 6—4, 6—2 pe olandezul 
Mark Koevemans, vest-germanul 
Carl-Uwe Steeb a dispus cu 4—6. 
7—3, 0—3 pe francezul Guy For
get, iar Jakob Hlasek (Elveția) 
l-a întrecut cu 6—4. 7—6, pe Yaya 
Doumbia (Senegal).

M1IHE, TREI MECIURI iN DIVIZIA A DE HANDBAL (f)
Etapa a XlV-a a Diviziei fe

minine A de handbal, ale cărei 
meciuri sînt programate mline. 
va fi din nou una incompletă. 
Mureșul Tg. Mureș, Știința Ba
cău șl Chimistul Rm. VUcea ur
mînd să susțină partidele deci
sive din sferturile de finală ale 
cupelor europene. Programul este 
următorul : BUCUREȘTI (Sala 
Floreasca. de la ora 10). Con-

fecția — Rapid ; IAȘI : TEROM— 
Mecanică fină București ; BRA
ȘOV : Rulmentul — Dorobanțul 
Ploiești.

Partida știința Bacău — Texti
la Zalău s-a disputat joi. iar în- 
tilnirile Chimistul — Hidroteh
nica șl Mureșul Tg. Mureș — 
Constructorul Timișoara vor avea 
loc în ziua de 2 martie, la ora 
18 și." respectiv. 17,30

întrecerile de volei Olimpia

(Urmare din pag. i)

București, o echipă ajunsă pc 
locul patru al campionatului.

La masculin, din cele șase 
partide, trei se desfășoară la 
București șl In toate, prima 
șansă o au gazdele : campioa
na, Steaua București, primește 
replica Universității C.F.R. 
Craiova (duminică, Sala Agro
nomia. ora 10) ; lidera, Dinamo 
București, întîlnește „lanterna", 
clasamentului, I.Ă.T.S.A. Da
cia Pitești (sala Dinamo, dumi
nică, ora 10); pe locul 3 al 
clasamentului, Calculatorul, se 
confruntă cu... locul 5, Elcond

Dinamo Zalău (sala 
duminică, ora 10). Și în cele
lalte trei partide, au 
șansă echipele-gazdă : Eelonul 
Săvinești — A.S.A. Electromu- 
reș Tg. Mureș, Tractorul Bra
șov — Explorări Motorul 
Mare, C.S.M.U. Suceava 
Viitorul Dinamo Bacău.
• Pentru cei interesați, 

și programul meciurilor 
Divizia B din Capitală : 
bătă. Calculatorul — ’C. 
București (Sala Olimpia, 

Electra
16);

prima

B.

iată 
de 

sîm- 
. P.

____ ___ ora 
14), Rapid — Electra (Sala 
Rapid, ora 16); duminică : 
Electronica — Confecția (Olim
pia, ora 11,30), Voința — Știin
ța Bacău (Sala Progresul, ora 
8,30), I.T.B. — Braiconf Brăila 
(Sala I.T.B., ora 10). (M. FR.).

Rostselmaș din acest oraș so
vietic. Reprezentantele noastre 
au un avantaj de șase... go
luri (29—23, duminica trecu
tă, la Rm. Vîloea) ce consti
tuie „zestrea* cu care ele ur
mează să înceapă revanșa din 
sala formației-gazdă. între
barea care s-a pus mereu și 
mereu de către învingătoarele 
din primul meri, pe parcursul 
celor aproape șapte ore 
zbor a fost, firește, una sin
gură: se vor dovedi cele șase 
goluri un avantaj care să _ 
mită calificarea in semifinale
le competiției? Oririte varian
te de răspunsuri au fost cău
tate. s-a ajuns la concluzia 
normală că singură calitatea 
jocului Chimistului poate să 
hotărască. Antrenorul Gheor- 
ghe Ionescu — ne spunea: „La 
Rimnicu Vilcea am evoluat sub 
nivelul posibilităților de care 
dispunem și am în vedere cu 
precădere Jocul slab al porta
rilor și al extremelor. Mizez 
însă pe puterea de mobilizare 
a elevelor pe care eu și cole
gul loan Gherhard le pregă
tim, pe marea experiență in
ternațională a Doinei Rodeanu 
și Măriei Verigeanu, pentru ca 
aici, la Rostov, să încercăm 
obținerea mult doritei califi
cări în semifinale". Partida va 
începe la ora 16 (15 ora Româ
niei) și va fi condusă de un 
cuplu din Ungaria, Șandor An- 
dorca și Otto Schober. Obser
vator I.H.F.: David Davidcv 
(Bulgaria).

de

per-

„ETERNUL FEMININ»
Am fost șl răminem, cu dovezi detectabile și in această pa

gină, adepți șl susținători ai expansiunii sportului feminin. SA 
nu ne amăgim insă. Și dacă n-am fi fost, evenimentele tot 
s-ar fl produs, tetele abordind fără prejudecăți tot mal multe 
discipline, ba chiar demonstrind că sînt capabile «ă practice 
cu succes — unul strict tehnic, altul de public — sporturi so
cotite la un moment dat a ti „eminamente bărbătești". Așa 
s-a tntimplat, tără a epuiza lista, in pentatlonul modern. In 
ciclism, tn polo pe apă, in biatlon, in judo și — de ce nu ? 
— tn fotbal, acesta din urmă ajuns chiar la ora organizării 
unui turneu final de campionat mondial.

Cînd insă am apreciat, și nu numai noi, că s-a sărit calul, 
cazul halterelor feminine bunăoară (deși unii sint rezervați 
și față de judo), nu ne-am sfiit să luăm atitudine, manlteș- 
tlndu-ne regretul, dacă nu și dezaprobarea, că un fenomen în 
general pozitiv îmbracă și aspecte derizorii, care riscă chiar 
să compromită cauza. Iată insă că ne e dat să aflăm, cu stu
poare, că tn Statele Unite e pe punctul de a lua ființă — n-o 
fl și luat 7! — o federație de... box feminin ! Apărut ca di
vertisment pe Coasta de Vest, Ia Los Angeles îndeobște, pu- 
gilismui feminin a traversat continentul nord-american pen
tru a găsi, in zona New Yorkului, un teren propice, cîțiva 
oameni de afaceri descoperind în el o sursă de interese (ma
teriale, firește) și înjghebind cîteva gale. Dacă ele ar fi vut 
ca țel numai senzația, ar mai fi mers. Dar nu, ei au st uit- 
chiar un regulament (cîte 3 reprize a 3 minute, mănuși obiș
nuite etc.) și pretind, cum menționam, să obțină statut de 
federație, cu fonduri, ierarhii, calendar competițional etc., in- 
chiriind in acest scop un sediu și o sală !

Din păcate, pentru că urltul proliferează uneori repede, 
„moda" a pătruns șl tn Europa, o olandeză de 29 de ani, Lia 
Kanter, e drept redutabilă polisportivă (handbal, volei, bas
chet, patinaj), a primit recent o diplomă de profesoară de 
box șl, In această calitate, Insistă pe lingă forurile de resort 
pentru oficializarea pugllismtilui feminin, argumentul ei fiind 
egalitatea dintre sexe. Ea bate la toate ușile („L’Equipe Ma
gazine" i-a dedicat deunăzi o notiță), lăudindu-se in stingă 
șl tn dreapta că, după un meci de antrenament., s-a ales cu 
un ochi vinăt ?i Deocamdată, federația din „țara lalelelor" nu 
pare decisă să renunțe, dar nici Kanter nu se lasă...

Chiar dacă va fl recunoscut undeva, boxul feminin n-are 
nici o șansă, nu-i doar părerea noastră, să reziste, să se im
pună dincolo de cadrul Îngust ai unor demonstrații nu doar 
penibile, ci șl primejdioase. Motivul nu trebuie căutat prea 
departe : el atentează ta grație, la frumuse(e, la ceea ce ne 
place să numim și să admirăm ca fiind „eternul feminin". 
Altfel zis. o încercare sortită eșecului.

Ovidiu IOANIȚOAIA
Galele de box au atras și 

atrag în jurul ringului un pu
blic numeros care, de multe 
ori, rivalizează cu cel iubitor 
al fotbalului. Ultimul exemplu 
este elocvent: Sala Rapid a 
fost plină la reuniunile pri
lejuite de desfășurarea „Cupei 
16 Februarie"...

Pugiliștii fruntași au un an 
foarte încărcat, tn care boxul 
românesc trebuie să fie bine 
reprezentat, îndeosebi Ia Cam
pionatele Europene de senîSri 
de la Atena (27 mai — 3 Iu
nie) și, cîteva luni mai tîr- 
ziu, în septembrie, la Campio
natele Mondiale de la Mosco
va. Iată, deci, motive serioase 
pentru ca federația de spe
cialitate. tehnicienii săi, să ta 
toate măsurile pentru ca bo
xul românesc — nu mai tre
buie să amintim că are o fru
moasă recunoaștere 
țională - 
la aceste 
competiții la cane, după cum 
se știe, de-a lungul anilor, 
sportivii noștri au cucerit nu
meroase și valoroase trofee.

După J.O. ’88. unde Daniei 
Dumitrescu a cucerit medalia 
de argint a „penelor", boxerii 
au avut un program mai lejer,

intema- 
să fie la Înălțime 
două importante

dar odată cu intrarea in noul 
an pregătirile au demarat in 
plin, astfel că, la această oră, 
ele se desfășoară „cu 
pinzele sus".

Antrenorul lotului de 
ori, Relu Auraș, ajutat 
Emil Popa și Vasile Bala, are 
la dispoziție un grup de spor
tivi pe care „îi rodează" în 
vederea examenelor de care 
am amintit. Primul test îl con
stituie 
de la 
itoare, 
va fi . . .
face deplasarea Daniel Dumi
trescu, Franciso Vaștag, Rudei 
Obreja, Ștefan Drișcu, Giani 
Gogol, .Ilarceli că Tudoriu și 
Adrian Mărcuț. pugiliști care 
nu mai au nevoie de prezen
tare. Meciurile de verificare 
înaintea marilor competiții 
sînt absolut necesare, iar la 
Sofia, Relu Auraș și antreno
rul dinamoviștilor Valentin 
Vrinceanu vor trage primele 
concluzii asupra stadiului la 
care au ajuns sportivii pe 
care îi pregătesc. Aici este bi
ne să precizăm că pugiliștii 
de la Dinamo se antrenează 
în cadrul secției lor din șos. 
Ștefan cel Mare sub șuprave-

toate
senl- 

de

turneul „Strandjata". 
Sofia, de săptimlna vî-' 
unde boxul românesc 
bine reprezentat. Vor

gherea antrenorilor Tedi Nicu- 
lescu și Valentin Vrinceanu.

Un alt grup de sportivi din 
lot, însoțit de antrenorul Emil 
Popa, va fi prezent la apro
piatul turneu internațional de 
la Veneția. Aici își vor mă
sura forțele, într-o companie 
selectă, Ovidiu Dragomir, Ni- 
colae Aliuță, Petre Paraschiv, 
Mihai Nițulescu, Vasile Citea, 
Mihai Vasilache și Vasile Adu- 
mitroaie, mulți dintre 
ind la primul an de... 
rat.

Munca de selecție șl 
care pentru includerea 
chipele pentru C.E. șl C.M. va 
continua cu participarea la 
turneele de la Haile (R. D. 
Germană) și Usti Nad Labei» 
(Cehoslovacia), premergătoare 
prestigiosului și tradiționalului 
nostru turneu internațional 
„Centură de aur", ultimul test 
înaintea C.E., cînd, de fapt, 
se va stabili echipa pentru 
„europene". ...

Pînă atunci se muncește in
tens, se transpiră din abunden
ță, iar iubitorii nobilei arfe 
așteaptă cu nerăbdare să-și 
revadă favoriții între corzile 
ringului.

ei fi- 
senlo-

verifi- 
în e-

Pau! IOVAN

Fetbal meridian»
CAMPIONATE, CUPE

pentru prl- 
camplonatul 

deosebit de 
__________ _____ -.----3 s-au 

detașat după 33 de etape de cea 
de a treia clasată : conduce
Fenerbahce cu 58 p, urmată de 
Beșlktas cu 58. Pe tocul 3, Sa- 
riyer cu 43 p. Fenerbahce a ctș- 
tlgat duminică cu 8—0 pe teren 
propriu, cu Adanademir, tn 
timp ce Beșiktaș a dispus în 
deplasare cu 3—® de Sakarya ! 
Gatatasaray — campioana de a- 
nul trecut — ocupă un loc mai 
modest (5). Duminică ea a ter
minat cu un scor alb (0—0) la
Adana • IN CAMPIONATUL
Argentinei, după 23 de etape. în 
frunte se află Boca Juniors cu
49 p, urmată de Independiente
și Racing Avellaneda, cu cîte 45 
p • O NOUA ETAPA în cam
pionatul Franței (a 28-a). Con
duce Marsilia cu 55 p, urmată 
de Paris St. Germain șl Auxerre 
cu cîte 53 p. Rezultate : Mona
co — Racing Paris 1—0, Caen —

LUPTA 
toc in 

este
mul 
Turciei ----- ------- -
pasionantă. Două echipe

I 
I
J
I
I
I
i

Toulouse 3—0, Metz — St. Eti
enne I—2. Cannes — Strasbourg 
4—1, Lens — Marsilia 0—I, Pa
ris St. Germain — Lille 1—1. 
Nantes — Sochaux 0—o, Bor
deaux — Nlsa 2—0. Toulon — 
Auxerre 1—2, Laval — Mont
pellier 0—1. • CAMPIONATUL
MONDIAL pentru juniori a a- 
juns In faza sferturilor de îl- 
nală. In care se vor Intllnl s 
U.E.3.S. — Nigeria, Portugalia 
— Columbia, Brazilia — Argen
tina șl Irak — S.U.A. Aceste 
meciuri se vor desfășura ,!a 25 
februarie (n.r. azi), semifinalele 
la 28 februarie, finala 
locul 3 — la 2 martie, 
nala — la 3 martie, la
• IN SFERTURILE DE 
lA (meciuri tur) ale 
Portugaliei : Belenenses 
Porto 1—0 1, Luso — 
0-1, _ 
l—o, 
.Toane
Maritimo 1—0, Vizela — 
Mar 2—1, Sporting — Elvas
• IN PRELIMINARIILE 
(zona Asiei) i R.P. Chineză 
Bangladesh 2—0 (0—0).

pentru 
iar fi- 

Rlad.
FINA- 
Cupel 

— F.C. 
Luso — Benfica 

Vasco da Gama — Marco 
Espinho — Amadora 1—9. 

i — Chaves 1—3, Braga —
Beira

0-0
C.M.
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