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ECHIPELE NOASTK-IA STARTUL SFERTURILOR 
DE FINALĂ ALE CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Finalele la sărituri cu schiurile

SPORTIVII DE LA A.S.A. BRAȘOV, 
PE PRIMELE LOCURI

Astăzi, in prima manșă din Cupa U.E.F.A. 

VICTORIA - DYNAMO DRESDA, UN MECI 
IMPORTANT PENTRU CALIFICAREA IN SEMIFINALE

Startul de primăvară al ce
lor trei merituoase reprezen
tante ale fotbalului românesc 
calificate in sferturile de fina
lă ale cupelor europene va fi 
luat, astăzi, de Victoria Bucu
rești, care va întîlni, pe teren 
propriu, pe Dynamo Dresda, 
în prima manșă a sferturilor 
de finală ale Cupei U.E.F.A. 
Un meci extrem de important 
în economia dublei întîlniri 
(returul este programat la 15 

martie, la Dresda) în compa
nia celei mai valoroase echi
pe din R.D. Germană, care 
conduce detașat în clasamen
tul primei divizii. Ținind sea
ma de forța de joc a unei ad
versare atît de puternice, a- 
deptă a unor prestații bazate, 
cu precădere, pe angajamen
tul fizic de mare travaliu, an
trenorii Florin Halagian și 
Gheorghe Timar și-au supus 
jucătorii, in această iarnă, u

nui riguros program de pregă
tire, dublat și de numeroase 
partide de verificare, prin care 
s-a urmărit. în paralel, modul 
de contracarare a exprimării 
tactice a oaspeților, ca și ridi
carea la cote cit mai înalte a 
formei sportive a propriilor 
jucători. „Este lesne de înțe
les — spunea antrenorul prin
cipal FI. Halagian — că 
așa cum se mtîmplă mai in 
toate partidele de calificare. 
Dynamo Dresda va veni ta 
București hotărită să se apere 
permanent, eu dorința limitării 
scorului, punind mare preț pe 
o defensivă continuă, eu spo
radice Încercări de contraatac.

Gheorghe NERTEA
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respectiv, Cupa Cupelor

Această iarnă capricioasă a 
creat multe neplăceri iubito
rilor de schi. Temperatura ri
dicată a făcut ca zăpada din 
Predeal și Poiana Brașov să 
se topească... văzind cu ochii, 
situație In care finalele Dacia- 
dei la sărituri speciale (70 m) 
au fost aminate. Dar. după 24 
de ore, o ninsoare abundentă 
a... Îmbrăcat cele două stațiuni 
într-un strat apreciabil de nea. 
Astfel, sportivii săritori B-au 
reîntors la trambulina de pe 
Cioplea șl finalele s-au deru
lat in bune condițiuni. Zilele 
de Întrerupere se pare că au 
afectat mai mult pe săritorii 
de ia Dinamo Brașov, care nu 
s-au acomodat cu... zăpada 
proaspăt căzută. în schimb. 

BUCURIILE ZĂPEZII — BUCURIILE
COPILĂRIEI FERICITE

sportivii de la A.S.A. au reu
șit, contrar previziunilor, să se 
plaseze pe primele locuri, atît 
in întrecerea seniorilor, cit și 
în cea a juniorilor, lucru pen
tru care concurenții și antre
norul lor, Gh. Gerea, merită 
felicitări.

REZULTATE TEHNICE, se
niori: 1. RAMON RADU
(A.S.A.) 192,4 (sărituri de
62.3+63,5 m), 2. Atila Mezel 
(Dinamo) 166,7 (61,5+59). 3.
Ludovic Balint (Dinamo) 156,1 
(55,5+51); juniori: 1. VIOREL 
NEAGOE (A.S.A.) 183,1 (62+
63,5), t. Florin Spulber (A.S.A.) 
152 (57,5+51). 3. Marin Pestre» 
(A.S.A.) 136,5 (51+49).

Victor SECArEANU — coresp.

în vederea partidelor de mîine, din C.C.E. și,

STEAUA A SOSII LA GOTFBORG SAMPDORIA-DE IERI IN CAPITAIA
GOTEBORG, 27 (prin 

telefon, de la trimisul 
nostru special). Trei 
ore de zbor l-au fost 
necesare aeronavei 
TAROM să-i trans
porte pe fotbaliștii for
mației noastre campi
oane de pe aeroportul 
internațional Otopeni 
pînă în acest nordic și 
pitoresc oraș scandi
nav, port la rîul Gota. 
Sosită Ia ore de seară, 
delegația noastră a 
fost întâmpinată la 
p.onpgară de conducă
tori ai echipei I.F.K. 
Goteborg, ziariști și fo
toreporteri, care au 
străfulgerat cu blitzu
rile lor chipurile, bi
necunoscute în arena 
europeană, ale oelor 
maâ mulți dintre com-

ponenții „ll“-lui nos
tru.

Apoi, cînd formalită
țile vamale fuseseră 
încheiate, în autoca
rul care avea să-i 
transporte pe jucă
tori la hotel, au urcat 
Lung, Liliac, Dan Pe
trescu, Bumbescu, io- 
van, Ungureanu, Mi- 
nea, Cireașă, Bunaciu, 
Bălan, T. Stoica, Ro- 
tariu, Hagi, Ilîe Du
mitrescu, Balini, I. 
Stan, Lăcătuș, Pițurcă, 
Negrău. In total, 19 
jucători care, la ora 
■convorbirii telefonice, 
s-au și deplasat spre 
stadionul UHevi, un-

Gheorghe NICOLAESCU
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A mai rămas, deci, 
numai o zi pină la 
meciul Dinamo Bucu
rești — Sampdoria din 
sferturile de finală ale 
Cupei Cupelor. Un 
meci pe care nu nu
mai iubitorii de fotbal 
din Capitală, ci și eei 
din întreaga tară îl aș
teaptă cu un viu inte
res. O dovadă elocven
tă în acest sens con- 
stituind-o și marea ce
rere de bilete, care 
depășește cu mult ca
pacitatea stadionului 
din Șoș. Ștefan cel 
Mare sporită în ul
tima vreme.

în vederea acestei 
prime manșe cu Samp
doria. echipa bucu- 
reșteană își încheie 
astăzi pregătirile. După

jocul de Cupă de la 
Medgidia, unde au 
fost folosiți numai o 
parte dintre titularii 
formației, dinamoviș- 
tii — în efectiv com
plet — au efectuat 
zilnic antrenamente, 
îndeosebi cu conți
nut tehnioo-tactie. 
Pentru meciul de mîi
ne nu este semnalată 
nici o Indisponibili
tate, toți jucătorii 
fiind apți de a intra 
în focul disoutei. Va 
absenta. totuși. că
pitanul echipei, An- 
done, care — după 
cum se știe — este 
suspendat pentru cu-
Constantin FIRANESCU
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VATRA DORNE1, Î7 (prin te
lefon). O feerie de neasemuita 
frumusețe Încheie, Intr-un mod 
cu totul original, festivalul pio
nieresc al sporturilor de lamă ; 
adică salba Întrecerilor de schi, 
sanie, blatlon, a celor din ca
drul Complexului aplicativ „Pen
tru apărarea patriei-, finale pe 
țară dotate cu „Cupa Pionierul-, 
Înscrise sub genericul Dacladel. 
O acțiune cultural-sportlvâ de 
amploare, ce se desfășoară In- 
tr-un cadru fermecător, tn mij
locul naturii, chiar pe una din 
pîrtlile mult disputatelor finale. 
Un spectacol Intrat in tradiția 
activităților pionierești, de vreme 
ce, lată, a ajuns la a șasea edi
ție. De flecare dată organizată 
aici, la Vatra Domel. intr-un 
colț al patriei cu locuri minu
nate si cu oameni totdeauna bu
curoși de oaspeți.

Sub privirile inetntate ale mii
lor de spectatori din oraș șl 
din așezările Învecinate, din 
Dorna Arini șl Doma Candrenl. 
din lacobenl șl din comunele și 
satele înșiruite ca mărgelele pe 
Valea Dornel și a Bistriței ce
lei aurii, un uriaș bondar — un 
elicopter — șl-a făcut apariția 
deasupra plrtlel. Apoi s-a înăl
țat Un la peste 2000 m. La o

nouă rotire, din Interiorul său 
s-au desprins, pe rlnd, 5 para- 
sutlștl. Si tot pe rînd au ate
rizat la punct flx, chiar In fata 
spectatorilor. Ca șl tn alte oca
zii, parașutiștil reprezentanți al 
A.S.A. Buzău au demonstrat 
Înalta lor măiestrie sportivă.

Spectacolul proprlu-z!s l-a con
stituit o succesiune de alegorii 
tn care realul șl irealul, momen
te de viață de pe Terra șl dla... 
Cosmos s-au împletit armonios 
prin vehicularea unor metafore 
Inspirate, prin bogata fantezie a 
scenariștilor, dar și prin auten
ticitatea trăirii lnterprețltor. mici 
actori reprezenttnd casele pio
nierilor șl șoimilor patriei din 
județele Cluj, Suceava, Sălaj, 
Sibiu, Prahova, Hunedoara șl 
din Municipiul București. Mulți 
dintre el, participant! la între
cerile abia încheiate. Totul pe 
un fond muzical selectat eu 
grijă, tn care acordurile ..Odei 
Bucuriei", sugertnd armonia din
tre bine, adevăr șl frumos, s-au 
împletit cu altele din neseca
tul melos popular românesc, atît

liberie STAMA
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ÎNTÎLNIRI VIU DISPUTATE Campionatele Republicane de sala ale juniorilor I

ÎN ETAPA DE DEBUT A CAMPIONATULUI ATLETISMUL JUVENIL LA ORA SCHIMBULUI DE ȘTAFETA
DE „GRECO-ROMANE" PE ECHIPE
Noua ediție a Campionatu

lui Republican de lupte greco- 
romanc pe categorii de greu
tate și echipe a fost inaugura
tă duminică, în mai multe lo
calități din țară. Iată rezul
tatele și cîteva amănunte :

BUCUREȘTI. în Sala Dina
mo, reîntîlnlre cu unii dintre 
luptătorii noștri fruntași — 
componențî ai lotului reprezen
tativ —, acum veniți să concu
reze la echipele lor de club. 
Formația gazdă (pregătită de 
antrenorii Ion Cernea și Ni- 
oolae Martinescu) n-a avut, fi

LA ȘCOALA CELOR CE FORMEAZĂ. . . . . ȘCOALA ROMÂNEASCĂ
DE CANOTAJ,

'„Un laborator amplu, cu 
aparatură complexă, dominată 
vizual de ecranele monitoare
lor video și de pupitrele lor de 
comandă. Un grup de tineri 
și tinere cu alură sveltă, coor
donați de clasicul asistent în 
halal alb. Te-ai putea crede 
într-un modern centru de cer
cetare sau, deopotrivă, în ca
binetul de investigații al unui 
mare spital. Dar, nu, scena 
se petrece într-un loc mult mai 
apropiat de tărîmul sportului 
de performanță, deși prin in
termediul aparaturii electronice 
se face cercetare și investiga
ție funcțională la modul cel 
mal propriu al noțiunii ; ne 

rește, nici un fel de probleme 
cu cele două adversare din a- 
ceastă etapă, I.M.U. Medgidia 
și Feroviarul Flacăra Buzău, 
garnituri care nici nu puteau 
să se „prindă voinicește" cu 
multipla campioană a țării. 
Explicabile, deci, scorurile ca
tegorice cu care Dinamo a în
cheiat întrecerile: 38,5—1 cu 
Feroviarul Flacăra și 33—3 cu 
I.M.U.

Costin CHIRIAC
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GIMNASTICĂ, HANDBAL, LUPTE...
aflăm la Institutul de Educație 
Fizică și Sport, iar coordona
torul lucrărilor este fostul cam
pion național la aruncarea 
greutății, prof. dr. ing. Adrian 
Gagea : „Tehnicianul sportiv al 
zilelor noastre — ne spune a- 
cesta — ca să nu mai vorbim 
de cel de mîine, nu poate fi 
decît unul de înaltă calificare, 
în pas cu tot ceea ce este 
nou în materie de pregătire, 
refacere, metodologie a înaltei 
performanțe. Ca atare, nici 
Studentul anului 1989 nu poate 
fi decît unul instruit zi de zi 
în acest spirit, dornic să cu
noască mereu mai mult, ba 
chiar capabil să Inoveze, să

Ediția 1989 a Campionatelor 
Republicane de sală pentru ju
niori I a adus la Bacău zeci 
și zeci de concurenți, unii la 
limita de sus a vîrstei (19 ani), 
alții (prea mulți !), încă juni
ori mici, evident handicapați 
de această diferență, deși la 
sfîrșitul acestei săptămîni se 
va desfășura întrecerea dedi
cată juniorilor II... Poate și a- 
ceasta, poate și faptul că o 
generație cu mulți reprezen
tanți autorizați în performan
ța juvenilă a trecut, o dată cu 
încheierea trecutului ciclu o- 
limplc, la seniorat, au contri
buit ca disputele de sîmbătă și 
duminică de la Bacău să nu 

deschidă el însuși drumuri. Cu 
' alte cuvinte, cei ce vor ajun

ge in vîrful piramidei să fie 
in stare să creeze ei înșiși 
școală, așa cum au făcut-o, în 
ani, o serie de iluștri predece
sori. Fiindcă, să nu uităm, de 
pe băncile I.E.F.S.-ului au por
nit Oprea Vlase sau Nicolae 
Nedef, Ion Boicu sau Maria Si- 
mionescu, Adrian Goreac, sau 
Ion Corneanu. Deci tehnicieni 
unul și unul, care au contribuit 
substanțial la consolidarea a

Sorin SATMAR1
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se mai ridice la 
nivelul rezultate
lor promițătoare 
ale edițiilor pre
cedente.

Ceea ce nu în
seamnă, totuși, că 
nu au fost șl as
pecte demne de e- 
vidențiat. Astfel, 
s-au detașat de 
restul competitori
lor, prin cite două 
victorii, Daniela 
Antipov — Dună
rea Galați (800 și 
1500 m), Iulian
Constantinescu — 
C.S.Ș. 1 Galați 
(60 și 200 m) și 
Iulian Sgură — 
Steaua (1500 și 
3000 m), precum 
și sprintera Caria 
Popa (C.S.Ș. 2
Constanța), semi- 
fondista Olimpia 
Stoica (C.S.Ș.A. 
Cluj-Napoca), sări
torii în lungime 
Mirela Belu (Stea
ua) si Bogdan Tu
dor (C.S.Ș. 5 Ra
pid), prin disponi
bilitățile care-1 re
comandă pentru 
performanțe de ni
vel internațional. 
Să mai notăm in 
aceste prime observații asupra 
recentelor întreceri ale junio
rilor. recordurile republicane 
înregistrate la Bacău: iulian 
Constantinescu — 6,91 la 60 m 
și Daniel Datcu (O.F.B. Con
stanța) — 22:02,62 la 5 km marș 
(ambii juniori I), Olimpia Stoi
ca — 56,12 la 400 m, Caria

Deși la intrarea in ultima linie dreaptă se 
afla pe poziția a treia, Daniela Antipov s-a 
impus clar și la 800 m, ca și la 1500 m

Foto: Aurel D. NEAGU ,,,
Popa — 7,55 la 60 m. Daniel
Bălașa (Prahova C.S.Ș. Plo
iești) — 1:57,96 la 800 m (toți 
juniori II) și Magda Nedelcu

S. PAVEL

(Continuare în pag. 2-3)



Competiția divizionarelor A la handbal feminin S-au reluat campionatele de popi

CONFECȚIA-A TREIA INFRINGERE CONSECUTIVĂ!
Duminică, în cadrul etapei a 

XlV-a a Diviziei A la handbal 
feminin s-au disputat numai trei 
meciuri. Mureșul Tg. Mureș și 
Chimistul Rm. Vilcea urmînd 
sâ-și susțină partidele in cursul 
acestei săptămîni, în timp ce 
știința Bacău a jucat joi. Amă
nunte de la celelalte întîlniri :

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 19—21. O 
partidă foarte importantă pentru 
ambele competitoare : Confecția, 
In postură de gazdă, încercind 
să se desprindă de zona pericu
loasă a retrogradării, iar Rapid 
abordind jocul cu intenții decla
rate de a nu se apropia de 
aceeași zonă ..fierbinte". A re
zultat un meci aprig disputat, 
în care egalitatea pe tabela de 
scor a fost înscrisă de 13 ori ! 
Pînă în min. 23, cînd scorul era 
de 10—10. nici una dintre echipe 
nu reușise să se distanțeze la 
mai mult de un gol, de fiecare 
dată fiind egalată (de zece ori!), 
în finalul primei părți a meciu
lui, rapidistele, mai calme, fruc- 
tificind excelentele pase ale Se- 
vastiței Grigore, au reușit să se 
desprindă (14—11), avantaj care 
se va dovedi în finalul partidei 
de un real folos pentru obține
rea victoriei. Acest avantaj se 
va mări. în minutul 36 tabela de 
scor indieînd 16—11. Din acest 
moment însă, in rolul principal 
intră Cristina Berbece și Con
fecția se apropie pas cu pas : 
egalează — 17—17 (min. 53),
18—18 (min. 54) și 19—19 (min. 
56). Pe fondul revirimentului for
mației Confecția se părea că 
vom asista la o spectaculoasă 
răsturnare de scor. Nu a fost 
așa pentru că în penultimul mi
nut de joc, în inferioritate nu
merică. giuleșcencele preiau con
ducerea printr-un gol de mare 
efect, realizat pe contraatac de 
Florica Ivan, pentru ea în se
cunda premergătoare sfîrșitului

partidei, Marilena Doiciu să în
scrie la fel de spectaculos, pe
cetluind victoria meritată a Ra
pidului. De menționat că din e- 
chipa Confecția au lipsit trei 
dintre jucătoarele de bază, acci
dentate : Rodica Grigoraș, Sorina 
Arvatu și Vasilina Nuțu. Marca
toare : Berbece 8, Croitoru 3, 
Prcoțescu 2, Vasile 2, Nieolescu 
2, Ronțescu 1, M. Arvatu 1 pen
tru Confecția, respectiv Grigore 
7, Doiciu 6, Oprea 3, Țurcanu 3, 
Ivan 2. Au arbitrat : R. lamandi 
șl Tr. Ene (Buzău).

Mihail VESA
RULMENTUL BRAȘOV — DO

ROBANȚUL PLOIEȘTI 23—15. 
Joc animat, fără mari virtuți 
tehnice, cîștlgat de gazde — de
cise în atac și cu o apărare 
mai fermă. Oaspetele au luptat 
curajos, fără a privi... tabela de 
scor. Au înscris : Demeter 6, 
știrbu 5, Murcșan 4, Blolan 4, 
Borlceanu 3, Ilie 1 pentru Rul
mentul. respectiv Tabără 4, Lupu 
4, Petre 3, Scărlătescu 3, Stoe- 
nescu 1. Arbitri : M. Dumitrescu
— E. Niță (București). Carol 
GRUIA — corespondent.

TEROM IAȘI — MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 38—28. JOCU1 
de duminică a însemnat pentru 
ieșence o utilă repetiție înaintea 
finalei ..Cupei României". Sur
prinzător, gazdele s-au „încăl
zit" mal greu, desprinzîndu-se 
abia în partea a doua a meciu
lui printr-un joc în viteză. Mar
catoare : Cozma 14, Duca 10, An
ton 5, Alexescu 4, Chelaru 3, 
Crețan 1 și Nisipeanu 1 pentru 
TEROM, respectiv Lefter 13, Fî- 
naru 10, Cipăian 3 șl Grigore 2. 
Au condus : Gh. Dumitrescu și 
C. Cristea (Constanța). Alexan
dru NOUR — corespondent.

în devans, știința Bacău — 
Textila I.A.S. Zalău 36—23.

Partidele Mureșul Tg. Mureș
— Constructorul Timișoara Și

Chimistul Rm. Vîlcea — Hidro
tehnica Constanța se vor dis
puta joi, 2 martie.

CLASAMENTUL
1. Chimistul*) 13 12 1 0 406-296 35
2. Știința 14 10 1 3 394-305 35
3. Mureșul 13 10 0 3 307-249 33
4. Rulmentul 14 8 0 6 298-293 30
5. Textila 14 7 1 6 355-343 29
6. Rapid 14 7 0 7 312-300 28
7. TEROM 14 7 0 7 343-333 28
8. Hidroteh. 13 7 1 5 260-261 28
9. Confecția 14 4 0 10 317-349 22

10. Mec. Fină 14 4 0 10 293-337 22
11. Constr. 13 4 0 9 292-364 21
12. Dorob.*) 14 0 0 14 245-404 11

penalizate cu trei•) Echipe 
puncte.

La Baia 
un turneu 
în vederea 
lui. Iată rezultatele : Steaua — 
Dinamo București 33—35 (16—18), 
H.C. Minaur — știința Bacău 
25—18 (10—7), Dinamo — știința 
24—32 (13—15), Minaur — Steaua 
28—18 (15—6), iar în ul
tima zl : știința — Steaua 24—16 
(14—10). Minaur — Dinamo 24—22 
(10—10). Din loturile echipelor 
au lipsit jucătorii prezenți în e- 
chipa națională care a participat 
la C.M. din Franța.

Vasile SABOU — coresp.

Mare s-a desfășurat 
de handbal masculin 
reluării camplonatu-

REZULTATELE DIVIZIEI B LA VOLEI
în etapa a XVUl-a a campio

natelor diviziei secunde de volei 
s-au înregistrat, duminică, re
zultatele :

FEMININ, seria I: Calculatorul 
București — C. P. București 
3—2, Comerțul Constanța — 
A.C.M.R.I.C. Piatra Neamț 3—o, 
Voința București — Știința Ba
cău 0—3, i.T. București — 
Braiconf Brăila 2—3, Hidroteh
nica Focșani — Metal 33 Bucu
rești 2—3, Chlmpex Constanța — 
Fintex Fălticeni 3—0; seria a 
Il-a î A.S.S.U. Craiova (retrasă) 
— G.I.G.C.L. Brașov 0—3, Elec
tronică București — Confecția 
București 3—1, Viitorul I.G.C.L. 
Petroșani — Toplitana Toplița 
1—3, C.S.M. Comerțul Lugoj — 
Armătura Zalău 0—3, Metalo- 
tehnica Tg. Mureș — C.S.M. Li
bertatea Sibiu 1—3, „U“ Elec
tronica Cluj-Napoca — Politeh
nica Timișoara 3—0.

MASCULIN, seria I : C.S.M.
Delta Tulcea — Metalul Tîrgo- 
viște 2—3. Prahova I.P.G. Plo

iești — C.S.U. Hidrotehnica Ga
lați 0—3, Nicolina Politehnica 
Iași — A.S.A. Buzău 3—1, 
I.U.G.C. știința Constanța — 
Vulcan București 3—0, Rapid 
București — Electra București 
3—0, PECO Ploiești — SARO Tîr- 
goviște 3—0; seria a Il-a: Elec
trotehnica Bistrița — C.S.U. Să
nătatea Oradea 3—0, Voința Al
ba iulia — Oțelul Oraș Dr. P. 
Groza 3—0, Metalul Rm. Vîlcea 
— Explorări Motorul H Baia 
Mare 3—0, „U“ Explorări Cluj- 
Napoca — C.S.M. Caransebeș 
3—0, Silvania Șimieu Silvaniei — 
Metalul Hunedoara 3—1, A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș — Po
litehnica Timișoara 3—0.

Corespondenți: N. Mateescu,
Gh. Lazăr, O. Guțu, N. Costa- 
che, N. Tokacek, N. Ștefan, A. 
Soare, C. Popa, FI. Jecheanu, 
Ch. Goldenberg, C. Olaru, C. 
AIbu, I. Pocol, I. Diaconu, A. 
Bălteanu, M. Macovei, S. Nace, 
O. Bălteanu, I. Toma, D. Rosia- 
nu, M. Ștefan.

LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

în schimb. întîrnirea dintre 
cele două formații oaspete a 
fost pe cit de interesantă, pe 
atît de echilibrată, motiv pen
tru care ne-am propus să ză
bovim puțin asupra ei. La pri
ma categorie, 48 kg, L. Crăciun 
(Medgidia) a finalizat specta
culos un atac, învingtndu-1 
prin tuș pe buzoianul G. 
Gheorghe. în replică, la „52 
kg", C. Oprea aduce egalarea, 
tot în urma unei victorii prin 
tuș. ^obținută în fața lui A. 
Ciucă. Apoi, echipa din Buzău 
preia conducerea, în Urma fru
moasei evoluții a Iul C. Uruc 
(57 kg), care l-a condus cu 
7—1 pe A. Ciucă, pentru ca, 
apoi să obțină tușul. I.M.U. 
răstoarnă rezultatul: D. Gura- 
liuc (62 kg) și M. Rotam (68 
kg) au adus formației lor 8 
puncte și, astfel, au creat din 
nou avantaj formației din 
Medgidia. Pînă după meciul de 
la categoria următoare. 74 kg, 
cînd buzoianul M. Chiriță l-a 
„sufocat" pe N. Ruse nevoit să 
bată în retragere, fapt pentru 
care a primit avertismentul 
descalificării. în continuare, a- 
vantajul a trecut cînd de par
tea formației din Medgidia, 
cînd a celei din Buzău: 82 kg 
— C. Ștefan (I.M.U.) b.p. (3—1) 
D. Giurca: 90 kg — T. Vlad 
(Feroviarul Flacăra) b.p. Mir
cea Rădulescu: 100 kg — Gh. 
Doc uz (Feroviarul Flacăra) b. 
tuș N. Dobromir; 130 kg — I. 
Hanu (I.M.U.) b.t. V. Chitic. 
Rezultat final: 19—19.

Brigada de arbitri a fost 
condusă excelent de fostul 
campion mondial și, continen
tal Constantin Alexandru.

★

în Sala Steaua, un triun
ghiular dominat — conform 
tuturor așteptărilor — de for
mația gazdă, care a dispus net 
de C S. Muscelul Cîmpulung, 
cu 20—7, și de Aluminiu Sla

tina, cu 23—9. întîlnirea din
tre Aluminiu și Muscelul a 
fost mult mai „strinsă". dar cu 
o superioritate evidentă a 
luptătorilor slătineni. în fi
nal Aluminiu a si cîștigat cu 
rezultatul de 19—12. (Nicolae 
COSTACHE — coresp.).

★

în Sala Progresul, partide 
deosebit de disputate și de a- 
preciabil nivel tehnic. Prezen- 
tînd o formație mal omogenă 
și mai bine pusă la punct, 
Progresul a reușit să iasă în
vingătoare în ambele meciuri 
pe care le-a susținut: 24,5—14,5 
cu Metalul Buc., și 19—17 cu 
Carpați Sinaia. O bună impre
sie a lăsat și formația din Si
naia, scorul final din partida 
cu Metalul fiind relevant : 
30.5—9. (Aurel SOARE — co
resp.)

★

Cel de al patrulea triunghiu
lar din Capitală s-a transfor
mat intr-o singură partidă ! în 
Sala Construcția, echipa gazdă 
cu același nume s-a pregătit 
cu grijă pentru a le face o 
frumoasă primire celor două 
echipe oaspete, A.S.A. Buzău 
și CESAROM Buc. Numai că 
formația din Buzău, deși aș
teptată mai mult decit se cu
venea. nu și-a mai făcut a- 
pariția 1 ? Meciul dintre Con
strucția și CESAROM s-a în
cheiat cu rezultatul de 36—4. 
(Nicolae ȘTEFAN — coresp.)

PLOIEȘTI. Mai mult decit 
surprinzătoare evoluția tine
rel echipe I.M.G. Buc., pe 
drept cuvint apreciată perfor
mera întrecerilor: 20—19 cu 
Prahova Ploiești și 21,5—16.5 
cu Electrometalurgistul Băi- 
lesti. Suporterii formației lo
cale au avut, totuși, o satisfac
ție: Prahova — Electrometa- 
lurgistul 23—16. (O. BALTEA- 
NU — coresp.).

PITEȘTI. Scontat, cunoscuta 
echipă din localitate, L.C. Da-

REZULTATE STRÎNSE Șl VICTORII ÎN I
In prima etapă a returului Diviziei A de popice s-au înregistrat 

rezultate strînsc, citeva victorii in deplasare, precum și o mare 
surpriză, actualii campioni, popicarii de la Aurul Baia Mare, fiind 
nevoiți să guste din amărăciunea 
doara.

infringerii pe arena din Hune-

FEMININ

VOINȚA 
(4-2). 

partida 
Sud a 
atribute-

VOINȚA GALAȚI — 
BUCUREȘTI 2551—2525 
Așa cum st anticipa, 
dintre fruntașele seriei 
întrunit aproape toate
le unui veritabil derby, cu rea
lizări tehnice deosebite, care a 
pasionat șl prin evoluția scoru
lui. După modul cum au abor
dat întîlnirea de sîmbâtă, bucu- 
reșteneele au jucat șl pentru a 
obține victoria pe arena adver
sarelor. Astfel, gazdele, eu două 
buna „deschizătoare de pîrtie" 
(s-a jucat pe 4 piste), Lica Ște
fan — Manole (444 p d) și Elena 
Chiriloiu (419), s-au detașat cu 
greutate de partenerele lor Li
liana Băjenaru (408) ^1 Elena
Andreescu (439), luînd un avans 
doar de 17 p d, ca apo! să ce
deze conducerea. Lăsînd „tra
cul" la vestiare, tînârn bucu- 
reșteancă Maiiana Popcîcu (416) 
a ținut pasul cu valoroasa el ad
versară, Angelica Vasile (421)

PE URMELE UNEI
In toamnă, am consemnat, în 

paginile ziarului, o interesan
tă inițiativă gălățeană, menită 
să revitalizeze activitatea spor
tivă de masă din cadrul uni
tăților școlare din județ. Este 
vorba de stabilirea unul fel 
de barem săptămînal de 6—8 
ore pentru acțiuni sportive de 
masă in care sînt angajați toți 
elevii din diferite localități.

Efectuînd recent, împreună 
cu prof. Toma Badiu, inspec
tor școlar, un raid prin mal 
multe școli din municipiul Ga- 
lîați, am constatat, cu deosebi
tă satisfacție, că amintita ini
țiativă își urmează cursul, sub 
semnul continuității. Deși, în 
ziua respectivă, conform agen
dei, se desfășurau și alte ac
tivități cu caracter instructiv, 
sălile si bazele sportive vizita
te adunaseră, în total, peste 
2500 de elevi șl eleve, cuprinși 
în întreceri de atletism, hand
bal. volei, baschet, șah și te
nis de masă, competiții care 
— trebuie adăugat — au loc, 
prin rotație, în fiecare unita
te școlară, duminică de dumi
nică.

Citeva ..instantanee11 surprin
se cu această ocazie: • Sala 
de sport a Liceului 5 găzduia 
meciuri de volei, cu participa
rea echipelor de la școlile ge-

cia. a cîștigat la scoruri cate
gorice: 28—0 cu Turbomecani- 
ca Buc. șl 31—4 cu 
Roșu Brașov. A 
Steagul Roșu — 
ca 18—13. (Iile 
coresp.)

BAIA MARE.
țioase pentru formația 
reșteană. Rapid: 28—9 cu Cri- 
șui Oradea și 26,5—16,5 cu 
SIMARED Baia Mare. Gazde
le au reușit să-și salveze cît 
de cît prestigiul 
Crișul cu 26—11.
MEȘ — coresp.)

CLUJ-NAPOCA.
cu partide care s-au disputat 
sub semnul echilibrului, după 
cum se poate vedea și după 
rezultatele înregistrate: A.S.A. 
Cluj-Napoca cu Someșana Sa- 
tu Mare 18—14 și cu C.F.R. Ti
mișoara 17,5—14. Un singur 
punct a decis învingătparea 
din meciul Someșana — C.F.R.: 
18,5—17,5. (Gheorghe LOZIN
CA — coresp.)

LUGOJ. Deși cu veche tra
diție. deși a concurat în fața 
propriilor suporteri. Metalul 
IURT a pierdut ambele parti
de: 15—18 cu C.S. Arad și 
12—21 cu C.S.M. Electromureș 
Tg. Mureș 1 Singura echipă ne
învinsă a fost C.S.M. Electro
mureș, care a dispus și de 
C.S. Arad cu 19—12. (C. OLA- 
RTJ — coresp.)

CRAIOVA. Cele două forma
ții din localitate, Electroputere 
și C.S.M. T.U.G., au întrecut și 
una și alta, pe echipa oaspete, 
Cimentul Tg. Jiu, cu 
scor: 24,5—15,5.
directă s-a 
taie: 20—20. 
coresp.)

RĂDĂUȚI.
vantajul terenului, Metalul din 
localitate tot s-ar fi impus în 
maniera sa recunoscută : 19—17 
cu C.S.M. Rulmentul Suceava 
28—12, cu Hidrotehnica Șiret. 
Și o surpriza: Hidrotehnica a 
întrecut pe C.S.M. Rulmentul 
cu 20,5—14,5. (Nicolae FLUE- 
RARU — coresp.).

Steagul 
treia partidă, 
Turbomecanl- 
FEȚEANU —

Victorii pre- 
bucu-

întrecînd pe 
(Andrei NE-

O reuniune

același 
întîlnirea lor 

încheiat la egall- 
(V. POPOVICI —

Cu sau fără a-

INIȚIATIVE
nerale nr. 3, 7, 17, 28 și 29 • 
în sala Liceului nr. 3, unde 
erau programate întreceri de 
handbal ale băieților de la li
ceele nr. 1, 3. 4. 5, 12 și de 
la cel sanitar, am asistat la 
finalul partidei dintre formați
ile liceului-gazdă șl C.S.Ș. 1 •

• La baza sportivă a Școlii ge
nerale 31 din cartierul „Aero
port" elevii acestei unități șco
lare și... invitații lor de la „38“ 
se întreceau la cros (cîștigă- 
tori: Katy David și Mirel Der- 
vișan) • Peste 350 de elevi își 
disputau întîietatea la alte dis
cipline sportive. în perimetrul 
sportiv al Școlii generale nr. 
41 • Cocheta sală de sport a 
Liceului nr. 12 era gazdă a u- 
nui turneu de baschet rezer
vat școlilor 2, 26, 22. 30, 13, 
38 și 43, printre evidențiațl nu- 
mărîndu-se C. Apostu și Lucia 
Călin de la Școala 24, FL Is- 
trate de la „38“ • O animație 
deosebită în sala de atletism 
de la Complexul Dunărea. Și 
de aici am notat numele cîtor- 
va învingători în probele din 
concurs: Simona Ignat (Șc. 
gen. nr. 8), Mihaela Marin 
(Șc. gen. nr. 5), S. Neghină 
(Șc. gen. 6), Liliana Vlad 
Dorin Butunolu (Lie. nr. 1) 
în aceeași zl, „de serviciu" 
rau și bazele sportive de 
liceele de marină si nr. 6 
Arbitrajele 
de C.J.E.F.S., prin 
județene de arbitri » Și un 
aspect negativ: aceste între
ceri nu se prea bucură, pînă 
acum, de prezența unor antre
nori, care ar putea întrezări, 
astfel, viitorii performeri...

T. SIRIOPOL — coresp.

e- 
la 
• 

au fost asigurate 
consiliile

BUCURIILE ZĂPEZII
(Urmare din pag. 1)

de viu, de colorat șî de plin de
optimism.

N-au lipsit nici reprizele de 
alegorii pe temă sportivă (po- - - - pe 

cu 
și

plce cu... baloane, fotbal 
gheată etc.) în alternantă 
demonstrații de aeromodele 
rachetomodele ; o subliniere pen
tru „aparatele" prezentate de 
maestrul sportului Ion Catargiu, 
de la Clubul sporturilor tehnico- 
anlicative din Suceava, care au 
lansat în eter sute de balonașe, 
stegulețe șl miniparașute multi
colore. Sporturile iernii, schiul 
în principal, au revenit în aten
ția celor prezenți prin interme
diul „Laureațllor Soarelui", o 
evoluție a tuturor copiilor cla
sați pe primele locuri in între
cerile „Cupei Pionierul" și, în 
final, printr-o inedită participa
re a zeci de purtători ai cra
vatei roșii cu tricolor, care au 
străbătut pîrtia folosind obiecte 
șl mijloace dintre cele mai di
verse. Mai puțin schlurile...

Două mențiuni se impun. Pri
ma, pentru recitalul folcloric al 
copiilor din Vatra Dornei și 
din comunele limitrofe. în ca
drul căruia a fost reliefată con
vingător frumusețea cînteculul 
și portului românesc din aceas
tă zonă a tării. A doua, se re
feră la acei oaspeți care, deși 
au trecut de mult de vîrsta co
pilăriei, au luat parte cu toată 
însuflețirea la acest 
de frumoasă ținută : actori 
teatrului Țăndărică, ai 
de Stat, soliști vocali, 
care mult Îndrăgiți! 
Hrușcă, Vasile Șeicaru 
tor Socaciu, cu multe 
zițli proprii în primă

„Bucuriile zăpezii" — __
tacol ce va rămîne în amintirea 
tuturor celor prezenți la Vatra 
Dornei, într-o zi însorită și 
frumoasă, care a marcat prin 
ambianta sa cuceritoare bucu
riile copilăriei fericite.

spectacol 
al 

Circului 
printre 
Stefan 

șl Vlc- 
compo- 

audiție... 
un spec-

iar experimentata Elena Pană, 
doborînd din 100 bile mixte 459 
popice (fără mei o lovitură 'in... 
gol), s-a impus cu autoritate în 
fața junioarei Elena Pușcaș u 
(350), evoluînd cu atîta precizie 
de parcă ea »-ar fi antrenat pe 
pistele respective. După acest 
scaimb, în care echipa ’ocală a 
avut un... mijloc fragil, bueu- 
reștencele au preluat condu
cerea cu 4C p d și chiar cei 
mai înfocați susținători ai gaz
delor nu mai sperau în răst ur
marea scorului. Dar, neprevăzu
tul s-a produs datorită unei ne
așteptate căderi a cunoscutei 
jucătoare bucureștence Marinela 
Burcea fîn’ccuită la bila 71 cu 
Maria Marinescu). Nici coechi
piera ei Niueta Badea na a în
cercat „canalul** cel mai eficient, 
în timp ce gălățencele Maria 
Brașoveanu și mai ales Carmen 
Piiaf, ’ucurejate puternic de 
public, au mărit tempaul în ul
tima manșa. Pentru a vă face o 
imagine mai clară asupra ra
portului de forțe existent pe a- 
renă între ceie două echipe an
trenate de prof. Apostol A- 
nastase (Galați) și maestru eme
rită a sportului Crista Szocs 
(București) redăm rezultatele In
dividuale. în ordinea intrării 
jucătoarelor pe piste: Lica ște
fan — Manole (G) — Liliana 
Băjenaru (B) 444—408, Elena Chi- 
riloiu — Elena Andreescu 419— 
439, Angelica Vasile — Mariana 
Popescu 423—416, Elena Pușcaș u
— Elena Pană 390—459e Maria 
Brașovearu — Marilena Burcea
— 293 (Mariana Marinescu — 88) 
424—381, Carmen Pilaf — Nineta 
Badea 451—422. Scor final 2551— 
2525, pentru Voința Galați. Ar
bitrul Toma Tună (Ploiești) a 
condus bine un meci destul de 
dificil.

Traian IOANIȚESCU

• HIDROTEHNICA BRAȘOV — 
VOINȚA TG. MUREȘ 2438—2418 
(4,5—1,5). întîlnirea din: re cele 
două formații a constituit der- 
byiul seriei Nord, desfășurîn- 
du-se sub ceic mai bune auspi
cii : arenă modernă (Rulmentul), 
spectatori disciplinați, joc echi
librat, în care echipa învingă
toare a fost cunoscută abia ’a 
ultimele bile. S-au evidențiat 
Mariana Constantin — 412 și Fi- 
lofteia Boncan — 417 de la gaz
de, respectiv lldiko Szasz —439 
șl Elisabeta Albert — 417. A ar
bitrat Simona Tomescu
București. (Carol GRUIA
coresp.) • PETRLOUL BAICOI

din

— LARi 
2442 (5—
— ELEC 
2338—2401 
NAIA - 
2316—2318 
TORUL 
SANA'l'/ 
2341 • (2- 
VAMA 
2412—248! 
IEȘTI — 
2461 (6—

VOINJ 
STRUCT 
5074 (6— 
și-au fă 
tur prin 
realizată 
juniorii 
Lupu — 
Rădules< 
866 au 
principa. 
cealaltă, 
neaștept; 
Ivan —
M. Cădi 
la nivel 
rii de r 
Chirilă 
(cu 13 1 
C. Lebăi 
greu cu 
A arbit 
Constant 
TALUL 
BAIA M 
cînd far 
relaxați, 
recunosc 
echipă, 
și mult 
gerea e< 
pare log 
în princ 
C. Kraiz 
870. De
— 881 ț 
mai sa? 
echipei. 
Bucuroși 
resp.) .«
— MINE
(5—1) > 
MURES 
5625—514r 
BUCURE 
IA 5365— 
ROMAN 
MOLDOX 
• UNIO 
MICA 
(4-2) «
— CFR 
(5,5—0,5) 
DORITEI 
5173—4889

Rez;< v 
de core.4 
Tănăsesc
N. Ștefa 
Feldman, 
ducanu. 
A. Pialo;ATLETISMUL Jl

(Urmare din pag. 1)

(Voința Bacurești) 
400 m (junioară III). Pe 
spectacular, de remarcat 
Iul de la lungime fete 
Mirela Belu și Anișoara 
bufă (C.S.Ș. 2 Constanța), 
cum și cursele de semilond.

Așteptată cu legitim interes, 
prin prisma valorii fondului 
feminin românesc și a apro
piatelor Campionate Mondiale 
de cros, proba de 3000 m nu 
s-a ridicat la valohrea sconta, 
tă. Deși selecționabilele, în 
frunte cu Nuța Olaru și Mi
rela Boțoi, au primit indica
ția imprimării unui ritm sus
ținut de alergare în vederea e- 
fectuării unui evident test de 
capacitate, cursa s-a desfășu
rat agale pînă la sprintul fi
nal. primind — probabil sub 
impulsul antrenorilor de club 
— considerentele tactice. Du
pă cum a surprins neplăcut și 
suficiența cu care a tratat în
trecerea săritoarea în înălțime 
Oana Mușunoi (C.S.Ș. Galați), 
după trecerea ștachetei la 1,78 
m, care îi asigura titlul, aceas
ta refuzînd să mai concureze. 
Mult prea devreme pentru o 
candidată la performanță !

58,20 la 
plan 
due- 
intre 
Ghe- 
pre-

REZULTATE TEHNICE : fete 
— 60 m : Caria Popa (C.S.Ș. 2 
C-ța) 7,55. Laurenția Hurmuz 
(C.S.U. Galati) 7,61, Nicoleta Fi
lip (C.S.Ș. 2 C-ța) 7,78 ; 200 m : 
Aura Crăcea (Farul C-ța) 24,67, 
Caria Popa 25,15, Elena Solcan 
(C.S.S. Suc.) 25.18 : 400 m : Ele
na Solcan 56.06. Olimpia Stoica 
(C.S.ș.A. C1.-Nap.) 56,12, Lumi
nița Koch (C.S. Tgv.) 56,40 ; 800 
m : Daniela Antipov (Dunărea 
Galați) 2:10.12, Liliana Sălăgeanu 
2:11.16 Carmen Nistor 2:12.32 
(ambele C.S.Ș, Suceava) ; 1500
m : Daniela Antipov 4:25,04, 
Nuta Olaru (C.S.M. Univ. Cv.) 
4:29.26. Mihaela Ciu (C.S.Ș. Ca
racal) 4:49,42 : 3000 m : Nuța o- 
laru 10:04.94. Mihaela Ciu 10:05,00, 
Florina Sîrbu (Olimpia 
10:11,10 : 3 km marș : 
Papuc 
13:29.84. 
Vaslui) 
(Unirea 
60 mg.
8.45,
8.56.
Buc.)
Belu
Ghebuță (C.S.S. 2 C-ța) 6,29 m,

Rodica I 
me : 
Galati) 
(C.S.Ș. 
driana 
nescu 
Elena 
16,24 
m, Simoi 
bele C.S. 
m : C.S.S 
Tîrgoviștc 
1:46,93. B; 
nescu (C 
Socoliuc 
(C.F.R. □
Constanții 
dru (Ste 
(C.S.Ș. T 
m : 1. Șe

M. 
F.
51,9i 

C 
Ottrok (C 
D. Bălașc
1 :57,96 ; 1 
ua)) 3:58, 
Șoimii Si 
(C.S.Ș. M 
I. Sgură 
Cetate Df 
(Metalul 
marș : D 
22:02,62, C 
cău) 22:1 
Ol. Cva) 
Cîrligeanv 
S. Toma 
I. Păcioia 
gime : B. 
Buc.) 7,62 
Luc. Bv.) 
(C.S.Ș. A] 
time : C 
Nap.) 2,10 
țirea Or.) 
Tim.) 2,00 
ghez 15,48
2 C-ta) 15 
14,99 ; pi 
4,10 m, C 
pid Buc.) 
4 Buc.) 
(Ceahlăi 
Samson (< 
S. Stănesr 
m ; 4 X 
dria 1:3' 
1:37,47 ; C

Oai
1
s 
I
B 

m,

51,61,
51,70, 
Gh.) 
(C.S.Ș.

Buc.) 
Mioara

Focș) 
(C.S.Ș.

(Unirea C.S.Ș. 
Doina Munteanu . 
14:03,72, Luminița Bible 

C.S.Ș. Focș) 14:39,24 ;
: Daniela Neaga (Steaua) 

Florina Neder
Rodica Petrescu

8.62 ; lungime :
(Steaua) 6,35 m.

(Dinamo)
(C.S.Ș. 4

Mirela
Anișoara

CtȘTlGl 
NOEXPRE 
cat. 1: 3 
49.432 lei; 
cat. 
113 
lei;
Z: 
de
participau 
din Negre 
Ursuleanu 
și Cernuc

3 : 2: 
a 286
cat. 7 

4.756,7! 
la ca
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Ca atare, noi trebuie să le diz- 
locăm «barîcadarea», printr-un 
joc bine gîndit tactic, nu 
precipitat, ci organizat și efi
cient. in dorința deschiderii cit 
mai rapide a scorului'1.

jocul-școală susținut

cuvînt al jucătorilor de la Vic
toria pe fundașul central Dori
nei Ștefan. Iată ce ne-a decla
rat: „Debutul la noua mea e- 
chipă vreau să coincidă cu un 
succes, dorință exprimată și de 
ceilalți coechipieri, deciși să 
intrăm pe teren cu gîndul nu
mai și numai la calificare. As-

Iată drumul parcurs de 
cele două echipe pînă in 
sferturile de finală ale Cupei 
U.E.F.A.

Victoria a eliminat, în 
ordine, pe Sliema Wanderers 
(2—0 și 6—1), Dinamo Minsk 
(1—2 și 1—0) și Turun Pal- 
loseura (1—0 și 2—3).

DYNAMO DRESDA a depă
șit pe Aberdeen (0—0 si 2—0), 
Waregem (4—1 și 1—2) 
A.S. Roma (2—0 și 2—0).
• Arbitrii întilnirii: 

Syme, la centru, ajutat 
cele două linii de L. Mat- 
tram și S. Yuill (toți din Sco
ția).

O Observator U.E.F.A. : 
Alexei Poramonov (U.R.S.S.)
• Partida va avea loc pe 

stadionul Victoria, din Com
plexul Sportiv Dinamo, cu 
începere de Ia ora 15.

Și

D.
la

USlURATOAREA LECȚIE TIMIȘOREANĂ
ctoai 
afara 
12 18 
țiu).
mare _ _  _____________ ,
Portarul Speriata poate” depune 
in acest se.,s mărturie, el sal- 
vîndu-și, cum spuneam în cro
nică, echip» de la un scor șl 
mai mare. Și, în loc să lasă 
spășiți din teren, cu tapetele 
plecate pentru slaba, carte sla
ba lor evoluție, unii piteșteni au 
dat frîu liber nervilor, ia drum 
spre cabine, vărslndu-șl ...focul 
pe arbitraj?! Am apreciat, însă, 
luciditatea antrenorului A. Di
ma șl a președintelui clubului, 
D. silvășan, care au cerut scu
ze pentru cele întîmplate.

Ce să mai spunem în tinalul 
acestor rînduri? Felicităm echi
pa gazdă și pe antrenorii 
pentru ‘----------- ’
re, iar 
tăm să 
pâmlnt, 
t-o în 
totul alte disponibilități de 
primare.

Stelian TRANDAFIRESCU

Frumos rusul în .outinaliy 
Cupei făcu* de feroviarii timi
șoreni, a. treilea din istoria 
-tubului Asta pentru că ei au 
crezut în șansa lor, s-au pre
sa.it cu seriozitate pentru a nu 
se face de rușine ia fața di
vizionarei A, F.C. Argeș, l-am 
văzut pe „vișinii» la vestiare 
inainte de joc. Era acoic li
niștea și concentrarea săritoru
lui la înălțime inainte de a ata
ca ștacheta. Dincolo, la piteș- 
teni. am simțit prea mu’tă des
tindere, parcă, ea trădin-1 o 
prea mare doză de optimism, 
care deseori a jucat atîtea feste 
echipelor cu prima șansă, f-tlsul 
cabinelOL s-a ... reflectat șl in 
teren. Ne-au surprins plăcut pu
terea de luptă a echipei fero
viare, lipsa de eomolexe, ex
primarea el pe plan tetmico- 
tactic (sînt la divizionara B clți- 
va tineri talentați, printre ei ci- 
tîndu-1, in primul rînd, pe mij
locașul ofensiv Contescu — 70 de 
ani și ..bu-dozeral“ Bungău — 23 
ani), preocuparea de a pune 
mereu probleme adversa-u’ui. La 
polul onus. F.C. Argeș — de 
nereeunoscut. In 90 de minute.

patru șuturi, cu mult in 
cadru-'ui porții, față de co
aie Gazdelor (10 pe spa- 

m.-lte din acestea cu un 
gr id de periculozitate.

. _ _______ _ ei
frumoasa lor comporta- 
pe F.C. Argeș o aștep- 
revină cu piele sie pe 
fiîn ică — a demonstra» 
pregătiri — ea are cu

I
I
I
I
I

f «urnise 
oare, I.
Cliiriac, 

«abo, V.
D. Ră- 
Guțu și

I
I
I
I

ir- ? ’■

<■ ;

■ ■■

Moment din antrenamentul jucătorilor de la Dynamo Dresda 
Foto : Aurel D. NEAGU

simbătă, în compania echipei 
de speranțe, urmat de antrena
mentele de duminică și luni, 
Victoria și-a încheiat practic 
preparativele. Ținind seama de 
faptul că Zare este suspendat, 
pentru cumul de cartonașe gal
bene, iar Mirea e încă nere
făcut în totalitate, după o le
ziune la genunchi, antrenorii 
Victoriei intenționează să în
ceapă partida cu următorul 
„11“ : Nițu — Cojocaru, C. So
lomon, Ștefan, M. Pană — Ur- 
su, D. Daniel, Ursea — Țîră, 
Coraș, Culeear. Pe lista de re
zerve urmînd să figureze: Pa
vel, Bălan. Mirea, DamaSchin 
I. Laiș sau Topolinschi.

L-am ales ca purtător de

ta insemnînd că incă din pri
ma manșă trebuie să luăm o 
asemenea opțiune, astfel incit 
șansele în meciul de la 15 
martie, din orașul de pe . ma
lul Elbei, să fie cît mai mari. 
Ar fi un succes de răsunet in 
această doar a doua prezență 
a echipei Victoria în Cupa 
U.E.F.A., și o premieră pentru 
mine, pe plan european».

Dynamo Dresda a sosit în 
Capitală ieri la prînz, cu o 
cursă charter. La scurt timp 
după aceea, antrenorii E. Ge
yer și R. Hafner au efectuat 
cu jucătorii lor un antrena
ment de acomodare pe stadio
nul Victoria. După cum se știe, 
vineri, în prima etapă a retu-

rului campionatului R.D. Ger
mane, echipa din Dresda a ju
cat în deplasare, la Erfurt, cu 
Rot-Weiss. partida înehein- 
du-se la egalitate (2—2). Au
torii golurilor Kircner (min. 34) 
și Hauptmann (min. 80). tntru- 
cît titularii Stubner și Liebe. 
ran sînt 
mul de 
Diebitz 
sfîrșitul 
trenorul 
cat formația probabilă, de în
ceput : Teuber — Hauptmann, 
Trautmann, Maucksch, Buttncr 
(Doschner) — Pilz, Minge, Kir
chner, Sammer — Kirsten, 
Giitschow.

în încheierea acestor rînduri. 
menționăm frumoasa inițiativă 
a Asociației sportive Victoria 
ca, începînd chiar de astăzi, să 
invite la toate meciurile echi
pei sale pe antrenorii emeriți 

jdin fotbalul nostru.
1 Nu ne rămîne decît să ne 
asociem tuturor iubitorilor 
fotbalului, dorind din toată 
inima mult succes Victoriei în 
tentativa de pătrundere pe 
culmi cît mai înalte în fotbalul 
european.

suspendați pentru cu- 
cartonașe galbene, iar 

este accidentat, la 
antrenamentului, an- 
Geyer ne-a comuni-

SURPRIZA
Surpriza de la Slo

bozia. în urma că
reia echipa Unirea 
din localitate s-a ca
lificat în „optimile" 
Cupei, singura divi
zionară C, în dauna 
Universității Cluj- 
Napoca (1—0), n-a a- 
vut acest caracter 
decît pentru cei care 
n-au 
Pe 
antrenată < 
internațional 
Dobrău s-a 
net, datele 
subliniind 
tatea 
cornere. 
poartă 
turi.
dat și a continuat 
partida fără nici un 
complex, acționînd 
dezinvolt, cu capul

văzut meciul ! 
teren, formația 

"de fostul 
Vasile 
impus 

tehnice 
superiori- 

ei : 12—1 la 
11—4 (pe

8—1) la șu- 
Unlrea a abor- 
și a

N-A FOST SURPRIZA

STEAUA A SOSIT LA GOTEBORG
(Urmare din pag. 1)

sus. Au ajutat-o, pe 
de-o parte, studiul 
amănunțit al parte
nerului (urmărit pe 
video și în „amica
lul" de la Brăila) și, 
pe de alta, valoarea 
de ansamblu a lotu
lui, cu ex-diviziona- 
rii A Cîrîc $1 Pre
peliță exacți și labo- 
rioși. precum și cu 
un „vîrf“, Vintilă, 
periculos șl subtil, 
încă mal mult. In
teligent așezată.
,,măcinînd“ la mij
loc, unde Iovănescu 
șl, spre final, Gostin 
au împins mereu jo
cul, Unirea nu s-a 
năpustit asupra ad
versarului, ci și-a 
calculat, cu neaștep
tată maturitate. și 
atacurile, și „lovitu-

rile». trecindu-și în 
cont o victorie care 
putea fi și mai e- 
locventă.

Deși mîhnit, antre
norul clujenilor, Cor
nel Dinu, a recu
noscut. cu fair-play, 
justețea acestei vic
torii. Sigur că el a 
avut circumstanțe a- 
tenuante. 5 absențe 
(Biro, Cadar, Bănica, 
I. Moldovan, 
și. drept 
doar două . _ _
pe foaia de arbitraj, 
numai că, în gene
ral, 
git. 
cît 
țiul 
Un 
mă 
lui.
Ovidiu IOANIȚOAIA

Sabo) 
urmare, 
rezerve

„U“ a dezamă- 
Ea n-a tras de- 
un șut pe spa- 
porțil lui Jstrate! 
semnal de alar-
Inaintea returu-

AVERTISMENT
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, Szdke 
*000 m: 

(C.S.Ș. 
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5 km 
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.Ș. Ba- 
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g : M. 
:.) 8,43,
e) 8,49, 
l ; lun-

Rapid 
(C.S.Ș. 

Buricel 
; înăl- 

L CJ.- 
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(C.F.R. 
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(C.s.ș. 
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B< Osz 
'.A, O. 

1,61 m, 
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.lexan- 
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de, sub supravegherea cuplu
lui Anghel Iordănescu — D. 
Dumitriu III, intenționează să 
solicite gazdelor un prim... 
contact cu gazonul pe care se 
va juca meciul. „între aceștia, 
unul 
trescu, 
țin, 
bilitatea să se refacă de pe 
urma contuziei contractate, 
simbătă, in timpul jocului sus-

dintre ei, Dan
va lucra mai 

pentru a i se da post
Pe-
pu-

ținut cu echipa noastră de 
speranțe, ne spunea Iordă- 
nescu în holul hotelului, îna
intea plecării echipei la an
trenament. Cu ajutorul medi
cului nostru, Valentin Stănes- 
cu, și al maseurului, Dumitru 
Neagu, sperăm să reușim re
cuperarea tinărului nostru fun
daș, care, așa cum se știe, în
că din toamnă și-a găsit un 
Ioc în «ll».le de bază. Altfel, 
jocul-școală la care m-am 
referit a fost unul cu temă, 
partenera noastră fiind în-

SAMPDORIA-DE IERI IN CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

mularea a două cartonașe gal
bene.

Fotbaliștii italieni au so
sit aseară la București. înso
țit fiind și de un numeros grup 
de suporteri. La puține momen
te după instalarea la hotelul 
„Flora", am stat de vorbă cu 
antrenorul Vujadin Boșkov, 
cunoscutul fost internațional 
iugoslav, el însuși fost jucător 
al Sampdoriei mulți ani și 
actualmente conducător teh
nic al ei. „Am deplasat la 
București, ne-a spus el. cel mai 
bun Iot de care dispunem la 
ora actuală. Știu că ne aș
teaptă o partidă foarte difi
cilă. N-am avut prilejul să 
văd echipa Dinamo pe viu, 
doar colegul meu Narciso Pe- 
zzotti a urmărit-o în partida 
de Cupă de la Medgidia. Am 
fost însă martor la un meci 
amical disputat de formația 
Steaua la Milano, cu A. C. 
Milan, și am rămas impresio
nat de jocul ei. Știu că și Di
namo are o forță asemănătoa
re, ceea ce se constată șl din

situația ei de fruntașă a cam
pionatului României. De ase
menea, am citit, ziarele portu
gheze, care au scris elogios 
despre recentul turneu în
treprins de Dinamo în Portu
galia. Toate acestea mă în
deamnă să fiu circumspect în 
privința meciului de miine, 
în care insă vom urmări să 
obținem un rezultat cît mai bun. 
în privința formației, inten
ționez să aliniez cel mal bun 
«11», inclusiv pe Victor și Ma- 
nini, care nu au evoluat în 
jocul de campionat 
iiică, de Ia

Iată lotul 
Sampdoriei 

, plasarea la
ca, Bistazzoni (portari) — 
Mancini, Vialli, Dossena, Bo
nomi, L. Pellegrini. Pari, Pra- 
della, Carboni, Șt. Pellegrini, 
Cerezo, Lanna. Victor, Salsa- 
no, Manini, Vierchowod (ju
cători de eimp).

în cursul zilei de astăzi, ju
cătorii Sampdoriei vor face 
mal tatii un tur al orașului, 
apoi un antrenament pe sta
dionul Dinamo.

drumată să joace, pe eîț 
posibil, pe profilul tactic al Iui 
I.F.K, Goteborg».

Primele 
partenera 
lei ne-au 
confrații 
cum spuneam, 
După sosirea echipei locale 
din Anglia, unde, așa cum am 
mai informat, a susținut, la 
Londra, trei jocuri, ea s-a re
tras într-un loc liniștit în a- 
propierea GQteborgului. Aici, 
cu aceeași maximă atenție, își 
continuă preparativele începu
te cu două luni în urmă. Prin
tre cei 22 de componenți ai lo
tului, titularii de certă clasă 
internațională sînt Roland și 
Lenart Nilsson, Ola Svensson, 
Kias Ingesson, Tommy Holm
gren, Kenneth Andersson. Să 
mai spunem, în sfîrșit, că aici 
timpul este mai rece ca la 
București (+3 grade, la sosi
rea noastră). iar pentru 
miercuri se anunță vreme în
chisă. ploioasă...

amănunte despre 
<le miercuri a Ste- 
fost furnizate de 
suedezi, prezenți, 

Ia aeroport, 
echipei

„Premiera" sălăjeană (intrarea 
In „optimile" Cupei României) a 
avut loc 1 Și ceea ce sporește 
valoarea acestei calificări este, 
fără doar și poate, faptul că 
succesul — și încă unu! net — 
reușit de Armătura Zalău a în
semnat, practic, eliminarea unei 
echipe cu blazon european, a- 
vind de partea sa mai mu’te 
atuuri. Localnicii s-au intrecut 
insă pe el înșiși, demonstrînd 
în diferite perioade ale meciului 
că alcătuiesc o formație de ra
re nu intimplâtor se tem, in 
primul rînd, candidatele la pro
movare în „A“ din seria res
pectivă a eșalonului securd. 
Dar, dacă este adevărat că Ar
mătura s-a dovedit a fi bine 

pentru o aseme- 
eliminatorle, tre- 
aceeași literă a 
Universitatea Cra- 
evoluțle sub cita 

„europea-

.„armată (și) 
nea intîlnire 
Puie spus, In 
adevărului, că 
Iova a avut o 
ei de (totuși!) fostă __  .
nă“ și, evident, sub posibilități
le sale actuale. Deși echipa era- 
ioveană nu mai este ce a fost, 
deși ea ar putea invoca absența 
unor jucători care, poate, ar fi 
dat o altă față acestei partide, 
prestația sa la Zalău a relevat 
anumite deficiențe de ansamblu, 
lipsă de forță și de luciditate In 
momentele-ciieie ale disputei șl, 
mal ales inadmisibile slăbiciuni 
in apărare. Trei dintre goluri
le primite s-au datorat unor 
erori de marcaj (două, chiar la 
faze fixe ! 7) chiar și voleul de 
zile mari al lui Șt. Popa fiind

de o ...libettate de 
rap dist

in 
de dumi-

Como».
celor 17 
care au

București : Pagliu-
Bistazzoni

Vialli,

jucători ai 
făcut de-

PRO- 
JARIE: 
a cîte 
11 lei ; 
at. 4 •

a 200 
1; cat. 
igurile 
revenit 
umitru 
Mare, 

îureștl' 
Srașov.

IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAzi, marți, 28 februarie, 

este ULTIMA ZI pentru a vă 
juca numerele favorite la trage
rea obișnuită 
ce va avea 
1 martie.

loc

eă,
au

PRONOEXPRES 
miine, miercuri.

® Desigur 
participant!!_______
mâți, „capul de afiș1 . ______
săntămîni îl constituie TRAGE
REA EXTRAORDINARA LOTO

așa după cum 
fost deja infor- 

al acestei

A MĂRȚIȘORULUI, ce va avea 
loc vineri, 3 martie. Ca șl la 
tragerea cu care a debutat acest 
an, și ia această tragere se pot 
obține numeroase cîștiguri, din 
care nu lipsesc autoturismele și 
excursiile peste hotare, alături de 
gama deosebit de amplă și va
riată a cîstigurllor în numerar. 
Deosebit de interesantă este și 
formula tehnică, eu cele nu mal 
puțin de 120 de numere extrase, 
în cadrul a 12 extrageri, cu po
sibilitatea de a se cîștiga și eu 
numai 3 numere din 20 extrase.

facilitat
mișcare de care fostul _______
a știut să profite pentru a pe
cetlui în mod spectaculos o vic
torie indis-utabilă. La golul 
marcat de Păturică, într-un mo
ment cînd • meciul părea relan
sat, Ad. Popescu a fost driblat, 
în careu de o manieră -le-a 
dreptul rldiculizantă (și nu era 
prima dată). In aceste con
diții, scorul nu mai poate sur
prinde, eșecul constituind un 
veritabil semnal de avertizare 
pentru startul în returul cam
pionatului. îl vor fi receptat ca 
atare șt i icătorll, șl (nu în ulti
mul rînd) antrenorul jucător 
Sorin Cîrțu?

George ROTARU

ANUNȚ
Clubul Dinamo anunță 

că la meciul din cadrul 
sferturilor de finală ale 
„Cupei Cupelor», dintre 
Dinamo și Sampdoria, 
programat miercuri pe 
stadionul din Șos. Ște
fan oel Mare, sînt vala
bile numai legitimațiile- 
abonament de culoare 
roșie și verde eliberate 
de C.N.E.F.S., precum 
și legitimațiile-abona- 
ment eliberate de clubul 
Dinamo.

ȘTIRI, MECIURI AMICALE, ȘTIRI
JUNIORII NOȘTRI ÎNVIN

GĂTORI IN BULGARIA. La 
Gorna Oreahevița s-a disputat 
primul meci dintre selecționate
le de juniori U.E.F.A. >90 ale 
Bulgariei și României. Juniorii 
noștri, evoluînd bine, au reușit 
sâ cîștige partida cu scorul de 
1—0 (autogol, Danielev). Revan
șa este programată pentru as
tăzi, în aceeași localitate.

STEAUA MIZIL — METALUL 
MIJA 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Ioniță (min. 4). 
(R. Alexandrescu, coresp.).

F.C.M. PROGRESUL B RAI LA
— SPORTUL „30 DECEMBRIE»
1—0 (0—0). A marcat : V. Radu 
(min. 59). (N. Costin, coresn.).

C.S.M. CARANSEBEȘ — CHI
MIA HM. ViLCEA 2—1 (1—0). Au 
înscris : Izvenaru (min. 40). De- 
cuseară (min. 69), respectiv 
Stancu (min. 60). (N. Magda,
coresp.).

MINERUL ȘTIINȚA VULCAN
— F.C.M. CARACAL 3—2 (1—1).
Autorii golurilor : Popoviciu
(min. 2 și 49). Topor (mln. 58) 
respectiv Gîngu (min. 19). Di- 
cuț (min. 87). (P. Comșa, co
resp.) .

C.S. BOTOȘANI — CHIMIA 
fălticeni 2—1 (2—0). Au în
scris : Vasllache (min. 3 și 15). 
respectiv Mucian (min. 87). (T. 
Ungureanu. coresp.).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — MECANICA FINA BUCU
REȘTI 4—1 (3—0). Autorii golu
rilor : Paraschiv (min. 21 și 39). 
Iordache (min. 25). Tănase (min. 
84), respectiv Șumulanschl (min.

74, din 11 m). a. Diaconu, co
resp.) .

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA (ti
neret) 4—1 (1—1). Au marcat 4 
Biță (mln. 10 și 80), Crețu (min. 
48), Petrtșor (min. 70), respectiv 
Ganc (min. 37). (T. Costin, co
resp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
GLORIA REȘIȚA 0—1 (0—1). Uni
cul gol a fost realizat de Marcu 
(min. 38). (C. Crețu, coresp.).

C.S. TiRGOVIȘTE — IMASA 
SF. GHEORGHE 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Crăinicean (min. 
25) șl Călin (mln. 71). (M. Ava- 
nu, coresp.).

„CUPA MAȘINI UNELTE», 
comDetitie care se desfășoară în 
București, a programat alte par
tide. Iată rezultatele : Metalul — 
Mașini Unelte 3—1 (1—0), Mecon 
— Danubiana 1—1 (0—0), I.M.G.B.

(1-1). 
(1—0), 

2—1
— IUPS Chitila 2—2
I.M.G.B. — Gloria 2—1 
ASIC — Mașini Unelte 
(1—0) Metalul — IUPS Chitila 
4—3 (2—2). IUPS Chitila — Me
con 1—1 (0—0). ASIC — Gloria
0—0. Metalul — Danubiana 0—0. 
(N. Tokacek. coresp.).

„CUPA BUCOVINEI». Stadio
nul Metalul din Rădăuți a găz
duit această competiție. Rezul
tatele : Mecon Gh. Gheorghiu- 
Dej — A.S.A. Explorări Cîmpu- 
lun“ 2—1 (2—1). Metalul Rădăuți
— Minerul Gura Humorului 2—0 
(1—0' : oentru locurile 3—4 : 
A.S.A. Explorări -r Minerul 4—2

- j

(2—0) ; pentru locurile 1—2 : 
Mecon — Metalul 5—4 după lo
vituri de la 11 m. (C. Alexa, co
resp.).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— OLIMPIA SATU MARE ‘ " 
(0-1), 
(mln. 
(min.

8—1
Au înscris : S. Sabău 

52 și 64). respectiv Palcsa 
18). (V. Sabou, coresp.).

tși REIA ACTIVITATEA
Comisia de disciplină a F.R.F. 
Prima ședință va avea loc joi, 
2 martie, la ora 13.
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ia Reșița. „Cupa €. S. ș. Olimpiii'* Ia patinaj artistic tUiliULL ilia TURNEUL DE SAH

O COMPETIȚIE APLAUDATA SEMIFINALISTELE CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL (f) DE LA BLED

îmbrăcat în haine de sărbă
toare, pa'moarul artificial des
coperit din Reșița a fost o 
gazdă extrem de ospitalieră 
pentru întrecerile „Cupei C.S.Ș. 
Olimpia". Aflată la ediția a 
doua, competiția a reunit la 
start un număr de 107 parti
cipant!. venițl din toate cen
trele patinajului artistic româ
nesc, iar cei aproximativ 3000 
de spectatori prezenți (tn ma
joritate elevi) au demonstrat 
că la Reșița patinajul artistic 
a cîștigat teren. Și dacă în zi
lele de concurs în oraș s-au 
înregistrat temperaturi ridica
te, gheața a fost, totuși, de 
foarte bună calitate, singurul 
impediment dovedindu-se vîn- 
tul puternic, care a bătut în
spre... toate punctele cardinale 
aducînd impurități pe gheață.

Fiind pe „teren propriu”, 
patinatorii reșițeni — pregătiți 
de această harnică și inimoa
să antrenoare care este Moni
ca Droc — nu s-au limitat 
doar la rolul de... ga2de, ci au 
și cucerit două locuri 1, prin 
Oana Velișcu, o veritabilă spe
ranță, și Marlus Caragea. Ce
le mai multe aplauze, alături 
de sportivii gazdă, le-au cules 
cele șase cupluri de patinatori 
timișoreni, antrenate de Bea
trice Huștiu, precum șl spor
tivii categoriei juniori I — 
Zsolt Kerekes, Marian Prise- 
caru și Felix Sinitean — prin

elementele dificile cuprinse în 
programele lor. O surpriză a 
oferit-o Beatrice Kurceacov- 
schi, care a întreut-o pe prin
cipala 
seanu.

lată 
„cupei 
re — 
Timișoara): junioare 
trice Kurccacovschi 
Miercurea Ciue 
juniori I: Zsolt Kerekes (C.S.Ș. 
Miercurea Ciue — C.O. " ‘ 
junioare H: Magdalena 
(ICEMENERG): copii I- 
Dims — — - -
șl Marius Caragea (C.S.Ș. O- 
Ilmpia Reșița); copii II. Corina 
Vaștag (Textila Dunărea Ga
lați) și Andrei Miîilaru 
(ICEMENERG); speranțe I: Oa
na Velișcu (C.S.Ș. Olimpia Re
șița) si Carol Brăileanu 
(ICEMENERG); speranțe II: Dia
na Dragoiulr (A.S. Mecanică Fi
nă) și Valentin Brezcanu (A.S. 
Mecanică Fină).

Petru FUCHS, co res p.

favorită. Codruța Moi-
numele învingătorilor 

C.S.ș. Olimpia™: senloa- 
Corina Cioară (C.S.Ș. 1

I: Bea-
(C.S.S. 

C.O. I.M.F.);
i.m.f.) ;

Stroe 
. . . Clina

(Textila Dunărea Galați)

L

i

Rezultate înregistrate în me
ciurile retur din cadrul sfertu
rilor de finală ale cupelor eu
ropene feminine de handbal (c- 
chipele subliniate s-au calificat 
în semifinale): „CUPA CAM
PIONILOR EUROPENI”: Mure
șul Tg. Mureș — iber Valencia 
31—21 ; Hypobank Sudsladt — 
S.C. Leipzig 28—22; T.V. Lutzelln- 
gen — MUȘC Debrecen 13—22; 
Spartak Kiev — Magnago Mac- 
Chi 29-17 ; „CUPA CUPELOR”: 
Știința Bacău — Vasas Buda-

pesta 32—20 ; Lokomotiv Zagreb 
-----Leganes 26—20 : I.F. Lin-

— Ț.S.K.A. Sofia 21—22; 
Krasnodar — T.J. Got- 
27—19 1 „CUPA FEDE- 

INTERNAȚIONALE” : 
pe Don — 

Rm. Vîlcea 27—22 ;
GJerpen 

Spartakus Bucla-
23—

— C.M. 
kdping 
Kuban 
waldov 
RAȚIEI 
Rostselmaș Rostov 
Chimistul 
Bayer Leverkusen 
Skien 22—16 ; ~
pesta — Union Hollabrunn 
20 ; Volan Sofia — Egle Vilnius 
ia—33.

BELGRAD, 27 
runda a doua a 
național feminin 
Bled, marea : .. .. _. _____
Margareta Mureș an a cîștigat la 
Minevlcl. Alte rezultate : Laza- 
revici — Karmell 1—0; Plhailici 
— Stanclu 1—0; Baumstark — 
Bukovici remiză. In clasament 
conduc Mureșan și Lazarvvlcî 
cu cite 2 puncte.

In turneul masculin Theodor 
Ghlțescu a cîștigat, cu piesele 
negre, la Barcisin.

(Agerpres). în 
turneului inter- 

> de șah de la 
maeslră romană

PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE
ATLETISM • Triunghiularul 

pe teren acoperit de la Torino 
a fost cîștigat de echipa R. D 
Germane — 204,5, urmată de ita
lia — 178 p șl Iugoslavia — 93,5 
p. Performerul concursului a 
fost campionul olimpic Ulf Tlm- 
mermann (R.D.G.), învingător în 
proba de aruncarea greutății, 
cu 21,76 m. • Tripla campioană 
olimpică americana Florence

PE PIRTIILE DE SCHI

Griffith-Joyner. declarată de ma
joritatea anchetelor cea mai 
bună sportivă din lume tn anul 
1988, a anunțat că se va retrage 
din activitatea competlțională. 
Campioană olimpică anul trecut, 
în probele de 100 m, 200 m șl 4X 
100 m. medaliată cu bronz la 
4 X 400 m. Florence Griffith-Joy
ner deține recordurile mondiale 
în cursele de 100 m — 10,49 șl 
200 m — 20.34. • In con
cursul pe teren acoperit 
la Sindelfingen (R.F. Germania), 
sprintera jamalcană Merlene Ot
tey a terminat Învingătoare * 
două probe: 60 m — 7,10 și 
m — 22,61.

in
200

SCURT • PE SCURT

HELSINKI. 27 (Agerpres). - 
Campionatul Mondial de schi- 
fond s-a încheiat 
(Finlanda) cu proba 
de 50 km, ciștigată 
vul suedez Gunde 
timpul de 2.15:24.9. 
compatriotul său Torgny Mo- 
gren — 2.16:09.2 și Aleksei

la Lahti 
masculină 
de sporti- 
Svan, cu 
urmat de

Prokurorov (U.R.S.S.) —
2.16:18,8. în proba de sărituri 
de la trambulină, pe primul 
loc s-a situat Jens Wcissflog 
(R.D. Germană) — 114,3 punc
te, urmat do finlandezul Ari- 
Pckka Nikkola — 110,5 puncte 
și austriacul Hcinz Kiittîn — 
108,5 puncte.

te»TENIS • Finala turneului 
mlnln de la Oakland (Califor
nia! se va disputa între jucă- 
toarea sovietică Larisa Savcenko 
și americana Zina Garrison. în 
semifinale. Larlsa Savcenko a 
învlns-o cu 6—1. 6—4 pe Martina

Navratilova, Iar Zina Garrison a 
cîștigat cu 7—5, 6—4, partida cu 
Natalia Zvereva. • Turneul de 
Ia Cascals (Portugalia) a fost 
cîștigat de jucătorul cehoslovac 
Miloslav Meclr. care l-a între
cut în finală cu 7—6, 6—2 pe 
spaniolul Emilio Sanchez. 49 tn 
semifinalele turneului de la Phi
ladelphia. Boris Becker (R.F.G.) 
l-a învins cu 6—3, 6—2 pe Mikael 
Pemfors (Suedia), iar Tim Ma
yotte (S.U.A.) l-a eliminat cu 
6—I 4—6. 6—4 pe compatriotul 
său Andre Agassi. • In 
finala turneului de la Lyon, 
McEnroe l-a învins cu 6—3, 7—6 
pe elvețianul Jakob Hlasek. 
Proba de dublu a revenit cu
plului Eric Jelen (R.F. Germa
nia) — Michel Mortensen (Da
nemarca), care a dispus In fi
nală cu 6—2, 2—6. 6—2 de pere
chea Jakob Hlasek — John 
McEnroe.

DOPING PE DOUA ROȚI“
Noi îi zicem dlrt-track. Alții îi zic speedway, indiferent 

nume. înseamnă același lucru : un sport al îndemînării și 
curajului, dezvoltarea lui impetuoasă fiind pusă in legătură

de 
al 

________ ,__________ ___ ___ ,____________ „____ _______ cu 
spectaculozitatea întrecerii, pe de-o parte, șl (chiar dacă ele
ment mal prozaic) cu interesele crescute ale producătorilor de 
motociclete, pe de alta.

Forul mondial care patronează disciplina. F.I.M., a avut șl 
în trecut destule bătăi de cap, trebuind să stăvilească — și 
stăvilind tendința unor firme care, căutlnd victorii șl publi
citate cu orice preț, nu s-au sfiit să „măsluiască” mașinile, 
camuflînd un anume număr de cai putere. De la o vreme în
să, F.I.M. se confruntă cu o problemă mult mai gravă, pe 
care ziariștii au identificat-o ca „doping pe două roți”. Pri
mele semne, neliniștitoare, au apărut în Anglia, unde dirt- 
:rack-ul se bucură, șl nu de ieri, de azi, de o popularitate 
deosebită, întreținută de întrecerile cu caracter regulat ale 
Ligii naționale, care e, de fapt, una... Internațională, avlnd 
angajați piloți renutațl din întreaga lume. Campion european 
In 1987, englezul Gary Havelock a fost depistat pozitiv la con
trolul antidoping și suspendat pe un an. Locul lui a fost pre
luat atunci de Mike Lee, fost campion mondial, care anunțase 
că a abandonat activitatea, dar pe care noul contract, firește, 
ispititor, l-a determinat să revină asupra deciziei. Numai că. 
mal vechi „client” al origâzii (Scotland Yardului) de luptă 
împotriva drogurilor, Lee a recidivat, fiind găsit in culpă încă 
înainte de deschiderea oficială a concursurilor Ligii 1

Celor care susțin, nu fără a fi In cunoștință de cauză, că 
„motoclcllștli profesioniști se dopează mal rău decit toți spor
tivii, Ben Johnson (n.n. recordmanul mondial de sprint, desca
lificat la 1.0. de la Seul) fiind un copil nevinovat pe lingă 
ei**, le-a dat apă la moară un Incident de dată recentă. Și el 
legitimat tn Liga engleză neozeelandezul Mitch Shlrra. com
ponent al reprezentativei „klvl” și marea ei speranță (după 
retragerea Iui Ivan Mauger), a sosit la Londra, coborînd pe 
aeroportul „Heathrow”. Comportarea Iu! bizară l-a alertat pe 
vameși, care n-au găsit însă nimic suspect In bagajele lui 
Shirra. Au solicitat doar, spre deplina edificare. ' '
medical, ale cărui concluzii au șocat : alergătorul era drogat l 
El a fost reținut șl. chiar tn Incinta aeroportului, s-a întrunit 
de urgență un „tribunal” al federației internaționale. în fața 
evidenței, acesta a dictat, cu promptitudine, suspendarea pe 
doi ani.

F.I.M. a cerut Ligii engleze să-și supună sportivii unul con
trol antidoping. Preva!tndu-se de „drepturile cetățenești” (TI), 
aceasta a refuzat. „Nici n-ar fi avut altă soluție, a comentat 
un ziar. Dacă s-ar fi efectuat controlul, duminica următoare 
n-ar mal fi avut cine să alerge*. Fără comentarii.

Ovîdiu IOANIȚOAIA

MONTREAL. 27 (Agerpres).
— Cupa Mondială la schi al
pin a programat, pe pîrtia de 
la Whistler Muntain. o probă 
masculină de coborîro, in care 
victoria revenit sportivului ca
nadian Roy Boyd — 2:10,03, 
urmat de concurenții elvețieni 
Daniel Mahrer — 2:10.20 și 
Pirmin Zurbriggen — 2:10,34.

în clasamentul general, după 
26 de probe se menține lider 
Marc Girardelli (Luxemburg)
— 363 puncte, urmat de Pirmin 
Zurbriggen — 267 puncte. și 
Markus Wasmaier (R.F. Ger
mania) — 154 puncte.

CAMPIONATELE MONDIALE

DE PATINAJ VITEZĂ

un control

HAGA, 27 (Agerpres). în 
localitatea olandeză Heerenve- 
en s-au încheiat întrecerile 
Campionatelor Mondiale de 
patinaj viteză rezervate sprin
terilor. în concursul masculin 
victoria a revenit sportivului so
vietic Igor Jelezovski, cu un 
total de 145,435 p (nou record 
mondial), urmat de Jens-Uwe 
Mey (R.D. Germană) — 146,770 
p și Andrei Bașalov (U.R.S.S.) 
— 147,285 p. La feminin pe 
primul loc s-a situat Bonnie 
Blair (S.U.A.) — 159,435 punc
te (nou record mondial), ur
mată de Christa Ludwig (R.D. 
Germană) — 159,600 p și Seiko 
Hashimoto (Japonia) — 162,395 p.

LA ȘCOALA CELOR CE FORMEAZĂ. . . . . ȘCOALA ROMÂNEASCĂ
(Urmare din pag. 1) 

ceea ce numim școala româ
nească de gimnastică, handbal, 
lupte sau canotaj. Ar mai fi 
de remarcat că numele enun
țate (doar cîteva dintr-o serie 
de mult mai mare Întindere) 
cuprind reprezentanții unor ge
nerații diferite de antrenori, 
deci e vorba de o continuitate 
remarcabilă. E de la sine în
țeles că studenții de azi au 
datoria morală să preia ștafe
ta, să continue pe un plan 
superior tradiția institutului 
nostru".

Ne prelungim vizita și prin 
alte laboratoare, săli de studiu 
șau de documentare. Ne oprim 
și in sălile de sport ori pe te
renurile pe care analiza teore
tică a tuturor amănuntelor per
formanței este îmbinată cu 
aspectul practic. „Studenții 
sportivi au avantajul unei va
loroase experiențe practice do- 
bîndite în pregătirea pentru 
obținerea performanței sporti
ve. dar pentru a deveni specia
liști trebuie să o. dubleze de o 
multilaterală pregătire teoreti
că, metodologică, pedagogică 
și, mal ales. să dobîn- 
dcască o concepție știin
țifică cu privire la educație

fizică și sport". Cuvintele apar
țin conf. univ. Elena Firea, 
rectorul I.E.F.S., o gazdă mai 
mult decit amabilă, care a reu
șit să găsească o „fereastră" 
în șirul de cursuri și activități 
practice ce se succed de dimi
neață și pină spre ore tirzii. 
Interlocutoarea noastră continuă: 
„Institutul de Educație Fizică 
și Sport, împreună cu întreg 
învățămîntul universitar, își 
fundamentează activitatea pe 
conceptul exprimat în tezele, 
orientările și prețioasele in
dicații ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, vizînd 
formarea de specialiști cu înalt 
nivel profesional, capabili să 
asimileze și să utilizeze creator 
noile cuceriri ale științei și 
tehnicii. De asemenea, urmă
rim ca absolvenții noștri să fie 
animați de un profund patrio
tism revoluționar, cu un profil 
ideologic pe măsura marilor 
transformări ce se petrec și se 
vor petrece în societatea 
românească. De aceea, și con
ținutul și metodologia învăță- 
mîntului, însuși nivelul de pre
gătire al cadrelor didactice,- 
sînt într-o vizibilă dinamică, 
începînd, dacă .vreți, cu per
manenta perfecționare a siste
mului de admitere în institut

și încheind cu preocuparea 
pentru menținerea tînărului ab
solvent la curent cu tot ce in
tervine nou între timp, insti
tutul nostru organizînd și anua
lele cursuri de reciclare”.

Ne sînt arătate apoi o se
rie de lucrări finalizate, mo
ment în care percepem o altă 
fațetă a activităților: neînceta
ta racordare la necesitățile 
concrete ale sportului de per
formanță și a celui de masă. 
Răsfoim, bunăoară. bateriile 
de exerciții destinate gimnasti
cii tn producție, diferențiate 
(după îndelungate studii și cer
cetări) de la un profil de mun
că la altul. Autori t Evident, 
cadre didactice și studenți, tot 
ei fiind, cel mai ades, cei ce 
contribuie și la transpunerea 
lor în practică, devenind iscusiți 
instructori, îndrăgiți și așteap- 
tați cu plăcere în respectivele 
întreprinderi, tn alte cazuri, 
beneficiarii au fost oamenii 
muncii din marile magazine 
universale sau... preșcolarii. Fi
indcă. să nu uităm, exercițiul 
fizic este, în primul rlnd, o 
problemă de deprindere, iar 
deprinderile se formează în 
acei .primi șapte ani despre 
care se vorbește (și nu în za
dar) atît de mult... Spunînd

Fetbal meridiane
AZI, SFERTURILE DE FINALA 

IN CUPA U.E.F.A.
Astăzi au loc 3 meciuri 

prima manșă a sferturilor 
finală ale Cupei 
Victoria 
V.f.B. stut. 
Midlothian 
Meciul 
avea loc miine.

SEMIFINALISTELE 
C. M. DE JUNIORI

din 
de

____  U.E.F.A. :
— Dynamo Dresda
— Real Sociedad
— Rayern Mfinchen 

Juventus — Napoli va

In Arabia Saudltă au continuat 
meciurile din cadrul C.M. de ju
niori, cu partidele din sfertu
rile de finală. Echipa Nigeriei 
a eliminat reprezentativa 
U.R.S.S.. după o partidă drama
tică. La un moment dat (mln. 
58). scorul era de 4—0 în fa
voarea fotbaliștilor sovietici, dar 
nigerienii au revenit Incredibil 
și, la încheierea timpului regu
lamentar de joc, scorul a fost 
4—4 I In urma loviturilor de la 
II m, Nigeria a cîștigat cu 9—71 
Celelalte rezultate : S.U.A. — 
Irak 2—t. Portugalia — Colum
bia 1—0, Brazilia — Argentina 
1—0. In semifinale (care se 
dispută azi) vor avea loc meciu
rile : Nigeria — S.U.A. șl Por
tugalia — Brazilia.
• V.E.F.A. continuă sancțiu

nile ! Forul european a amen
dat, recent, cu cite 4 000 de 
frânei elvețieni echipele poloneze 
G.K.S. Katowice și Legla Varșo
via pentru că nu au oferit pre
sei condiții corespunzătoare de 
lucru la meciurile din cupele 
europene.

CAMPIONATE, CUPE
SPANIA (et. 23). Mare surpri

ză : F.C. Barcelona — Osasuna 
1—2 ! Alte rezultate : Real Ma
drid — Betis Sevilla 3—1, Zara
goza — Real Sociedad 0—0, Ovie

do — Atletico Madrid 5—2. F.C. 
Sevilla — Cadiz 1—1, Athletic 
Bilbao — Malaga 3—1, Logrones
— Espanol 0—0, Vigo — Elche 
3—0. Murcia — Valencia 0—1, 
Valladolid — Gljon 0—1. Conduce 
Real Madrid 37 p (22 j), urmată 
de F.C. Barcelona 34 p (23 j), 
Atletico Madrid 27 p (23 j.).

R.F. GERMANIA (et. 19). Ba
yern MUnchen — Karlsruhe 3—2, 
Werder Bremen — Kaiserslautern
1— 0, Hannover — V.f.B. Stut
tgart 2—0. Kickers Stuttgart — 
Eintracht Frankfurt o—1, Mon- 
chengladbach — Leverkusen 2—0, 
Dortmund — Hamburger S.V,
2— 2, St. Pauli Hamburg — Bo
chum 1—0, K61n — Niirnberg 
1—1, Mannheim — Uerdingen
3— 3. Conduce Bayern Munchen 
29 p. urmată de Werder Bremen 
cu 25 P șl F.C. Koln cu 24 p.

OLANDA (et. 22). Den Bosch
— Eindhoven 2—2, veendam — 
Roda Kerkrade 4—4, Ajax — 
Twente 1—1, Volendam — Gro
ningen 0—1, Venlo — Haarlem 
1—1, Tilburg — Waalwljk 3—0, 
Sitard — Maastricht 1—1. Zwolle

— Sparta 1—1. In fruntea clasa
mentului : Eindhoven 33 p (22 
j). Ajax 30 p (22 j), Feyenoord 
27 p (21 j).

BULGARIA (et. 
Sredeț 0—2. Vitoșa 
Lokomotiv Sofia — Cemo More
4— 0, Spartak — Slavia 2—2, Lo
komotiv Plovdiv — Sliven 1—0. 
Etăr — Plrin 0—1, Minior — 
Trakia 1—1. Dunav Ruse — O- 
reahovița 1—0. Pe primele locuri! 
Sredeț 28 p, Trakia șl Vitoșa cu 
cite 20 p.
• Semifinalele Cupe! ligii en

gleze : Luton — West Ham 3—0, 
(meci tur). Bristol — Nottingham 
0—1 (meci retur) — după pre
lungiri. Finala are loc la 9 a- 
prllie, între Nottingham și. pro
babil. Luton, deținătoarea tro
feului.

10). Vrața — 
— Beroe 3—1,

O nouă oră de laborator, o nouă fișă finalizind un studiu
aceste lucruri, am amintit tot
odată și faptul că se are in 
vedere și obținerea unor veni
turi proprii, care, firește, vor 
servi la mereu mai buna auto- 
dotare a laboratoarelor.

La I.E.F.S., așa cum îi stă 
bine unei școli a celor ce la 
rîndul lor au datoria să cre
eze școală, se muncește serios, 
condiție fără de care perfor
manța este imposibil de ima
ginat. Se muncește cu senti
mentul uriașei responsabilități 
pe care o constituie tradiția: 
acel „miracol sportiv româ
nesc* amintit fără excepție de 
numeroșii vizitatori de peste

hotare ai institutului, și la care 
absolvenții atîtor și atitor ge
nerații au pus decisiv și sta
tornic umărul. Dar și cu depli
na cunoaștere a obligațiilor vi
itoare, a faptului Că realizările 
pot fi mai numeroase și mai 
performante, că sînt încă su
ficiente locuri în care mai tre
buie „umblat* pentru ca șta
cheta calității muncii să urca 
mereu. Sportul înseamnă prin 
definiție mișcare, specialiștii în 
sport, deci, obligatoriu, și școa
la care 11 plămădește, sînt cel 
ce trebuie să Imprime direcția 
acestei mișcări. J.E.F.S. o do
rește numai spre înalturl...

51 WW8 BueuretfL atr. V. Conta t«. oL P.T.T.R. t tot centrală H.TO.TO șî 1140.59; coresp. 104440; Interurban «î; telex 10150 romspJTelefax; (90) Nr. 11.9048
rentru străinătate abonamente prii Rotnpresfiîateîla. sectorul export-îm port presă P.O.B. 11-201 telex 10378, prsflr București, Calea artxlțel or, W-8819809. Tiparul î.P. „informația


