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In c.c.e. STEAUA ÎNTÎLNEȘTE 
PE PUTERNICA I. F. K. GOTEBORG 
* Interes deosebit centru meciul de oe Ulevi Stadium * De la 
gazde Lennart Nilsson, indisponibil; de la oaspeți, Dan Petrescu, 

incert © Marți au avut loc ultimele repetiții

GOTEBORG, 28 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru spe
cial). Acest oraș scandinav este 
considerat, dată fiind reputa
ția continentală a formației 
gazdă, o veritabilă capitală a 
fotbalului suedez, ceea ce ex
plică și interesul manifestat 
de localnici pentru această pri
mă manșă I.F.K. — Steaua, 
din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei Campionilor Euro
peni", .Echipa din Goteborg — 
scrie cronicarul lui „Svenska 
Dagbladet" —, de 11 ori cam
pioana țării și in două rinduri 
învingătoare în Cupa U.E.F.A. 
(n.n. in 1982 și 1987) iși merită 
eu prisosință acești suporteri 
fideli pe care îi puteți vedea 
solicitînd cu insistență bilete". 
Gindind, desigur, și la publicul 
ei, dar și la frumoasa-1 „carte 
de vizită" care o obligă, I.F.K. 
Goteborg a pregătit minuțios 
confruntarea cu Steaua. Con
strânsă la o lungă perioadă de 

inactivitate competițională in
ternă, echipa lui Kjell Petters- 
son a compensat printr-un bo
gat program de antrenamente 
și jocuri, nouă la număr, „cei 
mai reușit test, și ca joc, și ca 
rezultat (5—4 pentru I.F.K., 
după executarea penaltyurilor), 
aprecia antrenorul suedez, cu 
prilejul unui interviu acordat 
televiziunii suedeze, fiind me
ciul disputat cu F.C. Malines, 
o echipă care, la puțin timp 
de la acest meci, ciștiga Su- 
percupa Europei, întreeînd-o 
in două manșe pe P.S.V. Eind
hoven". întrebat, în finalul 
dialogului, cum vede meciul 
de miercuri cu Steaua, K. Pet- 
tersson, a spus: „tntilnim o e- 
chipă care, in acești ultimi 
ani, și-a făcut o impresionantă 
carie de vizită în arena euro
peană. Ne va fi, firește, mult 
mai greu decît în tururile an
terioare, cînd I.F.K. a eliminat 
formațiile Pczoporikos (Cipru)

Stoica

și 17 Nentori (Albania). Sintem 
eonștienți de aceasta și, . toc
mai de aceea, in dorința de a 
obține un rezultat cit mai bun 
cu putință, ne-am pregătit în
delung, cu multă conștiincio
zitate". Apoi, deși I.F.K; ' se 
află înaintea ultimului ei an
trenament, programat pe „Ulevi 
Stadium", Pettersson a făcut 
cunoscut 11-le de începere :

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag 2-3)

TRAGEREA LA SORȚI 

PENTRU SEMIFINALELE CUPELOR 

EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
La sediul Federației Internaționale de Handbal a avut loc, 

ieri, tragerea la sorți a meciurilor din cadrul semifinalelor cupelor 
europene — feminin, din fiecare făcînd parte și o echipă 
românească.

Cupa Campionilor Europeni : MUREȘUL TIRGU MUREȘ — 
Spartak Kiev, Mușc Debrețin - Hypobank Sudstadt

Cupa Cupelor : ȘTIINȚA BACĂU - Ț.S.K.A. Sofia, Lokomoti» 
Zagreb - Kuban Krasnodar.

Cupa I.H.F. : CHIMISTUL RIMNICU V1LCEA - Spartakus Bu
dapesta, Egle Vilnius - Bayer Leverkusen.

Primele echipe susțin manșa întîi acasă, între 13 șl 19 martie, 
manșa a doua urmînd să se dispute între 19 și 26 martie.

După Campionatul Mondial masculin (grupa B)

CALIFICAREA ÎN ELITA HANDBALULUI 
OBLIGA LA 0 MUNCĂ Șl MAI SUSȚINUTĂ

Selecționata masculină de handbal a României a revenit din 
Franța, unde a participat la întrecerile grupei B a Campionatului 
Mondial, turneu care stabilea șase formații calificate în prima 
grupă valorică. Cum se știe, echipa noastră s-a clasat în final 
pe locul trei, obțînind deci calificarea, adică realizîndu-și obiecti- 
tivul propus.

Ca de obicei, antrenorul emerit Cornel Oțelea, antrenorul prin
cipal al reprezentativei de handbal a României, ne-a vizitat la 
redacție pentru a ne face cunoscute impresiile de la recenta 
întrecere.

— Cum a fost in Franța ?

— Nu a fost deloc ușor, pen
tru că am întîlnit echipe foarte 
puternice, dar am avut satis
facția îndeplinirii obiectivului 
cu. care am plecat, calificarea 
in grupa A.

— Dar despre satisfacția 
tehnicianului ?

— Am avut și am bucuria 
confirmării progreselor înregis
trate de unii jucători, a saltu
rilor evidente care au condus 
în final la posibilitatea alcătui
rii unei echipe apte să înde
plinească obiectivul propus. Mă 

refer în primul rînd la Cris
tian Zaharia, un tinăr de reală 
perspectivă, care a realizat 
creșterile cele mal mari, la 
Dumitru Berbece. recuperat 
pentru echipă, la Constantin 
Petre, foarte util cit timp a 
jucat, dar — din nefericire —• 
accidentat destul de serios, ce
ea ce-1 va ține departe de 
activitatea competițională cel 
puțin 5—6 luni, la travaliul lui 
Ion Mocanu sau Ia regulari
tatea de metronom a lui Ma-

Mihail VESA
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In Cupa cupelor DINAMO SUSȚINE UN JOC 
DE MARE IMPORTANȚĂ CU SAMPDORIA 
• Echipa din Genova - exponentă de frunte a fotbalului italian 
(0 „Unsprezecele" bucureștean are certe argumente pentru a se 

impune © Rolul esențial al publicului în meciul de astăzi
La București, pe stadionul 

Dinamo, de la ora 14,30, se va 
disputa astăzi un meci de fotbal 
care deține „capul de afiș" al 
sferturilor de finală din Cupa 
Cupelor. EI va pune fată în 
față pe lidera primei noastre 
divizii, Dinamo, și pe Sampdo
ria, una din echipele de frunte 
ale campionatului italian, apre
ciată — pe bună dreptate — ca 
fiind printre cele mai puternice 
de pe continentul nostru, dacă 
nu chiar din lume. Importanța 
acestei partide și interesul ne 
care ea îl stirnește l-au deter
minat, de altfel, și pe antreno
rul reprezentativei Italiei, Aze-

Ieri, in prima manșă din sferturile de finală ale Cupei

U.E.F.A., victoria București — Dynamo Dresda 1-1 (0 1)

DOMINARE INSISTENTA
Șl TOTUȘI DOAR
Pe o vreme splendidă. cu 

un soare imbietor, primăvă- 
ratic. ieri s-a disputat în Ca
pitală ’ntîlnirea tur din sfer
turile de finală ale CuDei 
U.E.F.A., dintre Victoria Bucu
rești șl Dynamo Dresda, în „u- 
vertura" participării echipelor 
noastre la această fază a com
petițiilor continentale inter- 
cluburi.

Intîlnind un adversar foarte 
valoros și tenace, adept al 
Unui fotbal de mare angaja, 
ment care, și tn partida cu 
Victoria, a demonstrat că nu 
întîmplător a eliminat trei e. 
chipe de marcă (Aberdeen, 
Waregem și, mai ales, A. S. 
Roma), echipa pregătită de FI. 
Halagian și Gh. Timar n-a 
reușit decît rareori să stră
pungă defensiva oaspeților, 
foarte exactă tn intervenții. 
Avizați de calitățile masivului 
Coraș (în zi slabă), jucătorii 
din Dresda au aplicat un mar- 

glio Vicini, să facă deplasarea 
in capitala țării noastre. El va 
avea astfel prilejul de a-i ur
mări astăzi la lucru nu nutnai 
pe proprii săi selecționabili de 
la Sampdoria, dar și pe inter
naționalii dinamoviști, în per
spectiva unei partide amicale 
dintre selecționatele României 
și Italiei.

Așa cum am mai avut ocazia 
s-o subliniem, echipa din Ge
nova, de mai multe ori câști
gătoare sau finalistă a „Cupei 
Italiei", este, la ora actuală, o 
exponentă de print-plan a fot
balului italian, aflată intr-o con
tinuă ascensiune, neînvinsă po

UN SCOR EGAL
caj strict, anihilînd tn mare 
măsură încercările de pătrun
dere spre poarta excelentului 
Teuber, atacanțil de ia Victo- 
ria dovedindu-se adeseori ne
inspirați șl vădit incomodați de 
agresivitatea fundașilor adverși 

Meciul a avut un debut fa
vorabil jucătorilor noștri. In 
min. 2, la o lovitură liberă 
din afara careului, executată de 
Cojocaru, cînd mingea era în 
aer, Kirsten l-a lovit cu pum
nul în plină figură pe Ștefan 
și conducătorul partidei, sco
țianul D. Syme, n-a ezitat să-i 
arate violentului Kirsten car
tonașul roșu. Deși rămași în 
inferioritate numerică, oaspeții 
s-au apărat organizat și, tn 
plină dominare a Victoriei, la 
primul lor contraatac, inițiat în 
min. 24, au reușit să deschidă

________ Gheorghe NERTEA

(Continuare tn pag. 2-3)

Mateuț

plan intern din decembrie anul 
trecut, performanță destul de 
rară în „il calcio". Formație 
omogenă, foarte echilibrată, a- 
deptă a unui joc ofensiv, Samp
doria dispune de o linie de mij
loc care constituie punctul ei 
forte (cu brazilianul Cerezo, 
spaniolul Victor, cu Pari și 
Dossena) șl un cuplu de înain
tași de mare valoare, alcătuit 
din Vialli și Mancini, doi tineri 
internaționali care se comple
tează foarte bine și care s-au 
afirmat puternic în ultima vre 
me, ambii prezenți și remarcați 
la Euro "88. Vialli a făcut, de 
altfel, parte și din „unspreze 
cele" Italiei care a jucat recent 
cu naționala Danemarcei, în 
timp ce Mancini a figurat ca 
rezervă. Redutabilă prin școala 
de fotbal căreia îi aparține, 
prin valoarea intrinsecă a 
oomponenților ei și calitatea 
jocului pe care îl practică,

Constantin -FIRĂNESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Divizia A de volei (m) SCORURI IDENTICE

Ieri s-au disputat două res
tanțe din campionatul mascu
lin al Diviziei A de volei. Ia
tă rezultatele șf scurte rela
tări :

STEAUA BUCUREȘTI — 
ELCOND DINAMO ZALAU 
3—1 (5, —13. 10, 12). După un 
prim set fără nimic deosebit, 
meciul a luat o turnură neaș
teptată. sălăjenii punctînd pî
nă la 8—0 ! Un atac afară și

LA SĂCELE, URMĂRIND ZBORUL

AVINTAT AL MICILOR SĂRITORI

DE LA TRAMBULINĂ
Nu. eroii noștri nu se vor 

numi nici Nykanen, nici Weiss- 
flog, actualii corifei ai marilor 
trambuline. Nu vom evoca în- 
tr-un scurt remember. nici pe 
faimosul Tony Innauer. zbu
rătorul invincibil de acum 
două decenii. Personajele noas
tre se numesc, simplu și (în
că) anonim. Andrei Bencdek, 
Cosmin Parca, Gheorghe Zam
fir. Florin Șerbănuț, Dan Ga
briel, Florin Brebeanu. Ce-i 
drept, le-ar putea urma o lis
tă’ de încă vreo 20 de nume, 
dar deocamdată cei amintiți 
sînt cei mai valoroși. Privin- 
du-i cum urcă inimos panta, 
îi simți puși pe fapte mari, to
tuși nu-ți vine să crezi că, 
peste citeva minute vor zbu
ra prin aer patruzeci și mai 
bine de metri ! Da. exact așa 
vor sta lucrurile, la grupa a- 
vânsaților. Cei ce au început 
ceva mai tirziu practicarea a- 
cestui spo-rt al curajoșilor „pla
nează" în zona 35. adică pe 
trambulina de coeficient K 
mai redus. Pe K-25 îi vom în- 
tîlni pe cei ce se află în al 
doilea sezon de activitate, iar 
pe începătorii-începători cei 
mai multi .aduși de mină de 
frații mai mari sau de prieteni, 
îi vom vedea luîndu-și inima 
în dinți pe trambulina de 15 
metri. Un derdeluș ceva mai 
mane dar dind și el din plin 
senzația amețitoare a învin

o serie de patru servicii greși
te ale oaspeților și. parcă... in
vitată, Steaua â refăcut pînă 
la 5—8, egalînd ulterior la 12 
și la 13. dar setul a revenit, pe 
drept, echipei care se aflase 
în -avantaj aproape tot timpul. 
Pe fondul (și) mai multor gre
șeli. de ambele părți setul 
următor a fost mai echilibrat 
și mai strins ca scor, steliștlî 
desprinzindu-se spre final, du
pă -10—10. în setul ultim, -am

gerii gravitației... In orice caz, 
pînă la măiestrie. trecerea 
prin aceste patru puncte e o- 
bligatorie.

Sînt, deci, aici In Săcele, mai 
precis în locul numit Valea 
Largă, exact patru trambuline. 
„Tot atitea cite numără cel 
mai cunoscut concurs interna
țional al sportului nostru" — 
ne spunea zîmbind profesorul 
Constantin Teșileanu, unul din 
antrenorii acestor mini-spor- 
tivi ai C.S.Ș. Brașovia. „Tram
bulinele, adăuga el. le-am făcut, 
modernizat și reparat, tot noi, 
mai cu copiii, mai cu părinții 
lor. Vara a fost mare șantier 
pe alcî. Dar acum avem bucu
ria unei realizări de seamă, 
iar această baterie de trambu
line ne conferă garanția creș
terii unor viitoare talente de 
anvergură".

Tradiția ? Nu prea a exis
tat, vorbind de săriturile cu 
schiurile. doar dacă aducem în — 
discuție vechea trambulină din

Sorin SATMSRI

(Continuare in pag. 2-3) 

consemnat oscilații de evolu
ție și pe tabela de marcaj da
torate. iarăși, serviciilor de
fectuoase (ale șălăjenilor) și 
jocului imobil din linia a doua 
(în amîndouă terenurile), for
mația din Zalău părînd să fie 
în stare, totuși, să prelungeas
că durata partidei. Dar, de la 
12—9. Elcond n-a mai reușit

(Continuare în oaa i



„CUPA U. T. C.“
LA SCHI FOND

ȘI ALPIN
Competițiile sportive de 

plasă din sezonul alb găzduite 
de Vatra Dornei, se vor în- 
eheia în zilele de 1 și 2 mar
tie, o dată cu întrecerile dota
te cu „Cupa U.T.C.". Aproape 
200 de sportivi între 14 și 19 
ani, campioni ai județelor și 
ai municipiului București, vor 
desemna pe cei mai buni din
tre ei în probe de fond 
alpin. în întrecerile de 
băieții vor parcurge un 
de 5 km. în timp ce 
fete traseul va măsura 
frj? cazul< con cu cenților la 
pine, pîrtia va măsura 450 
(30 de porți) pentru băieți, și 
300 m <20 de porți) pentru 
fete. O prevedere nouă în re
gulamentul întrecerii : primii 
6 clasați in fiecare probă vor 
fi promovați in cadrul unor 
asociații și cluburi sportive cu 
secții de performanță. Repre
zentanți ai federației de resort 
vor urmări în mod special în
trecerile, asigurînd alături de 
factorii locali — C.J.E.F.S. Su
ceava. C.O.E.F.S. și C.S.Ș. Va
tra Dornei reușita acestei 
competiții.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A 
MASCULIN

1. Dinamo B. 20 19 1 2081 :1539 39
2. Steaua 20 19 1 2098:1607 39
3. I.C.E.D. 20 15 5 1932:1792 35
4. Balanța Sb. 20 10 10 187311782 30
5. Din. Or. 20 10 10 1708:1776 30
6. Rapid Buc. 20 9 11 1830:1879 29
7. Met. Tg. M. 20 8 12 1916:2042 28
8. Farul C-ța 20 7 13 1668:1795 27
9. Elba Tmș. 20 7 13 1718:1952 27

10. ,U“ Cj.-N. 20 6 14 1708:1958 26
11. Ramira ♦ 20 6 14 1647:1774 25
12. Ac. Mii. 20 4 16 1656:1939 24

și schi 
fond, 

traseu 
pentru 
2 km. 

al
in

• Echipă penalizată.
FEMININ

1. „U“ Cj.-N. 16 14 2
2. Voința Buc. 16 13 3
3. Voința Bv. 16 13 3
4. Olimpia B. 16 13 3
5. Met. Rm. V. 16 9 7
6. Met. Sal.
7. Mob. S. M. 16
8. Pollt. B. _
9. Rapid Buc. 16 5 11 1106:1254 21

10. com. Tg. M. 16 5 11 1182:1403 21
11. Constr. A. 16 4 12 1102:1316 20
12. Conpref 16 2 14 1019:1336 18

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Masculin : 1. D. Niculescu (Di
namo Buc.) 581 p, 2. M. Chirilă 
(Metalotehnica) 531 p, 3. V. Băi- 
ceanu (Farul) 493 p. 4. A. Po- 
povici (Rapid) 482 p. 5. CI. Mun- 
teapu (Balanța) 467 p. 6. Cr. 
Bota (Elba) 458 p, 7. R. Robert 
(I.C.E.D.) 438 p. 8. FI. Ermura- 
che (Steaua) 433 p. 9. V. Pogo-

1337: 932 
1206 11028 
1385:1110

16

16

A.

naru (I.C.E.D.) 427 p, 10. C.
Scarlat (Ac. Militară) 408 p, 11. 
C. Ilie (Elba) 379 p. 12. Gh. 
Dăian (Balanța) 365 p ; feminin:
1. Magdalena Jereble (Voința 
Brașov) 471 p, 2. Antoaneta 
Barbu (Metalul Rm. Vîlcea) 409 
p 3. Camelia Hînda (Voința 
Brașov) 395 p, 4. Magdalena 
Manea (Metalul Rm. Vîlcea) 369 
p, 5. Suzana Sandor (Comerțul) 
319 p, 6. Gabriela Balogh (Meta
lul Salonta) 317 p, 7. Roxana 
Ștefan (Voința București) 293 p,
8. Melinda Szocs (Mobila) 278 p.
9. Gabriela Kiss (,,U“) 274 p, 10. 
Mălina Marinache (Olimpia) 273 
p, 11—12. Edith Jakabfi (Comer
țul) și lulia Marcovici (Conpref) 
272 p.
IN CAMPIONATELE CAPITALEI, 
DOAR ECHIPE MASCULINE I?

Punct final în „Cupa Sănăta
tea". Pe primele locuri — cat. 
Calificare : 1. Utilaj Chimic, 2. 
Unirea Tricolor. 3. Mine-Ener- 
gie ; cat. Onoare : 1. Sănătatea,
2. Danubiana, 3. I.T.B. La 5 mar
tie începe returul campionatelor 
municipale, cu participarea a 60 
de echipe. Activitatea în aer li
ber va începe după 1 aprilie și 
și-au anunțat înscrierea peste 
100 de formații.

Cum se vede, activitate bogată, 
în Capitală, dar... numai pentru 
echipele masculine, deoarece la 
toate cele trei acțiuni de 
sus nu a luat și nu va

mai
„„„ __ - ___ __  -- lua
parte nici una feminină. In mod
surprinzător și îngrijorător.

UN TÎNĂR ATLET IN PLINĂ DETENTĂ eare și lovire a adversarilor. An
trenorul Petre Lupan va trebui 
să ia măsurile educative care se 
impun.Aflat în plină detentă (la pro

priu și la figurat) în performan
ță, tînărul atlet bucureștean Bog
dan Tudor (C.S.ș. 9 Rapid) a 
făcut pași mari în ultimii doi 
ani, deopotrivă M săritura în 
lungime și la probele combina
te. Acum, încă la vîrsta junio
ratului (19 ani), el se anunță ca 
o reală speranță. Pentru acre
ditare, suita rezultatelor sale în- 
tr-o probă edificatoare. lungi
mea : 1986 — 6,71 m, 1987 — 7,53 
m, 1988 —. 7,79 m, 1989 (campio
natele republicane de sală ale 
seniorilor, unde a cîștigat titlul 
cu un nou record al juniorilor 
I) — 7.80 m. La campionatele 
indoor de juniori I, de la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, la Ba
cău, după ce obținuse din a tre
ia încercare 7,62 m (cu care 
s-a și clasat primul), a renun
țat. L-am întrebat de ce nu-și 
continuă concursul și ne-a răs
puns că îl așteaptă în zilele ur
mătoare dificilele întreceri ale 
octatlonului, dorind să obțină 
încă un titlu de campion, firesc, 
tot eu o cifră competitivă. Dar 
către care probă înclini mai 
mult?, am dorit să aflăm de la 
el. Răspunsul a fost diplomatic: 
„Vă rog să vorbiți eu antreno
rul meu, tovarășul profesor Du
mitru Gîrleanu..."

Deci, tovarășe Gîrleanu, cum 
vedeți evoluția lui Bogdan Tu

dor, o frumoasă promisiune 
atletismului nostru masculin, ca
re, cam de multă vreme, nu a 
mai adus în prim-plan juniori 
de mare perspectivă?

„Lucrăm intens pentru a ne 
îndeplini rezultatul propus pen
tru acest an, adică 7,85 m, ceea 
ce va însemna recordul său per
sonal. Eu cred că va fi capa
bil nu peste multă vreme de să
rituri in jur de 8 metri și atunci 
vom putea atinge și obiectivul 
de performanță — o medalie la 
„europenele" de" juniori".

Nu ne-ați răspuns însă la în
trebarea cu... înclinația?

„Vedeți, am început să mă o- 
cup de Bogdan acum 11 ani, cind 
el, în clasa a Il-a fiind, 
Ia un concurs 3,15 m. De 
ceea ce m-a preocupat 
o pregătire multilaterală, 
specializare timpurie și 
Pregătirea tehnică trebuie 
Ia juniori, un altoi pe . . 
celei generale. Dacă vrea să a- 
jungă un mare performer, Bog
dan va trebui să opteze, 
lungime și probe 
pentru... triplusalt! Da, 
vă mirați, 
fel, că pe 
re le are, 
va putea 
jur de 18 
așa sper".

a sărit 
atunci, 
a fost
nu o 

forțată, 
să fie, 
tulpina

între 
combinate, 
i, da, nu 

i-am și spus, de alt- 
baza calităților pe ca
bine șlefuite în viitor, 
sări la triplusalt în 
metri! Eu așa cred și

PE LOCURI, GATA.
• PE primele locuri în cla

samentul medaliilor obținute la 
ediția ’89 a campionatelor de sa
lă ale juniorilor I s-au clasat 
Steaua $1 C.S.Ș. Suceava, cu 
ei te 6 locuri fruntașe, urmate 
de C.S.Ș. 2 Constanța, cu 5. în 
timp ce clubul militar a cîștigat 
cele mai multe titluri (4), suce
venii au avut un parcurs de re
gularitate — cite două poziții pe 
flecare treaptă a podiumului de 
premiere. • UN reviriment 
mult așteptat de la un vechi 
centru atletic. Cluj-Napoca. Clu
bul Sportiv Școlar de Atletism 
obținind la Bacău 5 titluri de 
campion și un Ioc secund. • 
VIORICA VISCOPOLEANU, fostă 
campioană și recordmenă olim
pică la săritura în lungime, ă- 
cum antrenoare la clubul Stea
ua, despre eleva sa Mirela Bclu,

campioana de sală a juniorilor 
I : „Vizăm in acest an un nou 
record național de junioare in 
aer liber și titlul continental al 
acestei categorii de virstă" • 
MEDICUL loturilor reprezentati
ve, dr. Eva Bancea, după vizio
narea finalei la 60 m fete: „A- 
cum a ciștigat Caria Popa, din 
Constanța, dar cred că nu peste 
multă vreme coechipiera ei Ni- 
coleta Filip va deveni sprintera 
nr. 1". • ÎN SERIA favoriților 
la 3000 m (probă disputată con
tratimp), steaua a aliniat la 
start 6 atleți. adică jumătate plus 
unu, din numărul concurenților, 
pentru ea în final (ciștigat clar 
de reprezentantul clubului din 
Ghencea. Iulian Sgură) să rămî- 
nă... fără unu, întrucît alergă
torul Ovidiu Olteanu a fost des
calificat pentru o reprobabilă a- 
titudine nesportivă, de împiedi-

„MECIUL SE ÎNCHEIE ÎNTOTDEAUNA

ENUMAI DUPĂ ULTIMA MINGE'1

susține, intre (loud „ghemuri", multiplii campioana de tenii
Pe Florența Mihai o găsești zi de zi la 

sala de tenis de la complexul „23 August" 
din Capitală. Este antrenoare principală la 
lotul de senioare. A rămas același om vesel, 
modest, tenace, foarte sentimental, care, ca 
și acum cincisprezece ani, își cîntărește fie
care cuvînt, dîndu-i măsura cuvenită, într-o 
limită a bunului simț și a înțelepciunii pro
prii marilor sportivi. Anii au trecut, iată, iar 
maestra internațională a sportului Florența 
Mihai a încheiat activitatea de performeră 
la cel mai înalt nivel fiind, mai întîi, pen
tru un timp, secretar responsabil al federa
ției de tenis, apoi reintrînd în aria perfor
manței efective, ca tehnician. Să amintim 
cîteva din rezultatele sale : semifinalistă (în 
1976) și apoi finalistă (1977) la Roland 
Garros, la simplu și la dublu mixt, cîștigă- 
toare a Campionatelor Internaționale ale 
Suediei (Bastaad, 1977) și ale Statelor Unite 
ale Americii (Westchester, 1977), triplă cam
pioană mondială universitară la dublu femi
nin (Sofia, 1977 ; Ciudad de Mexico, 1979 ; 
București, 1981), campioană europeană la du
blu feminin (1978). multiplă campioană bal
canică cu echipa, multiplă campioană inter
națională a României, multiplă campioană a 
țării la simplu și la dublu.

• Aceeași pe
am... ratat-o în 1 
la dc Ia Roland 
ros. • Și care 
urile ? • Jocul
sine, îmbinarea celui 
din spate cu atacu
rile la fileu. • Dar 
punctul cel mai slab?
• Reverul liftat. •
Amintiri ? • Plăcu
te? • Pentru început.
• Am fost de două 
ori decorată cu „Or
dinul Meritul Sportiv 
clasa I” și retrăiesc 
adesea momente ca 
acestea deosebite din 
viața mea. Apoi, mai 
revăd clipa cînd mi 
s-a înmînat cupa 
pentru locul doi la 
Roland Garros. • Și 
neplăcute ? • Solici
tările fizice și ner
voase la care eram 
supusă, intr-un sis
tem competițional 
non-stop. Dar era re
gula jocului, ca să-i 
spun așa. 
daptai, te 
nai. • 
Flori, cît 
țațele tale 
nat știința 
lui, și cît 
proprie ?
înseamnă foarte mult, 
și asta, mai ales, în 
perioada dc învățare. 
Apoi urmează marea 
dragoste pentru tenis. 
Mie nu-mi spunea 
nimeni să merg să 
mă antrenez, o fă
ceam singură. Mi-aduc 
aminte cum săream 
gardul terenurilor de 
la Dinamo duminica 
după-amiaza, numai 
să pot juca. Odată 
m-a certat antrenorul 
Scgărceanu că nu mă 
dusesem la Progre
sul, unde jucau Năs- 
tasc și Santana în 
„Cupa Davis". Aveam 
ce vedea, bineînțeles, 
în acel meci, dar eu 
doream să joc eu în
sămi. Nu am avut 
duminici, nu am avut

care s 
fina- i 
Gar- 
atu-

I in

sovec, n.n.) a ajuns-o. 
Atunci, am 
un lob 
Vîntul 
afară 
cu am
• Ai
din această înfrînge- 
re ? • Da, că nicio
dată nu ai voie să te 
joci cu șansele și că 
meciul se încheie în
totdeauna numai după 
ultima minge. Dar, 
pe vremea aceea, te
nisul era mai artis
tic, se acorda mai 
multă atenție frumu
seții și nu ciștigării 
punctului. • Acum e 
altfel ? • Da, acum 
se joacă în forță • 
Ai repetat vreodată 
greșeala din finala 
pariziană ? • Cred
că... da, pentru că 
fantezia făcea parte 
din mine și, deci, și 
din jocul meu. Dar 
nici nu am mai avut 
vreodată ocazia să 
joc o mare finală.
• Care a fost lovi- 

preferată ?

• Am uitat, oare, 
ceva, Florența Mihai? 
• Nu. • Spune-mi, 
care dintre perfor
manțele tale îți este 
cea mai dragă? • 
Cea de 
Mondiale 
re, de 1 
cînd am cucerit 
de-al treilea titlu con
secutiv. Să 
fa(a propriilor 
teri, știind că 
așteaptă mult 
tine, e foarte 
Mă bucur că 
dat satisfacție, 
cea mai amară în. 
frîngere ? • Finala
de Ia Roland Garros. 
Am pierdut un titlu 
care mi-a fost atît de 
aproape... • Cît de 
aproape ? • Era 4—4 
in setul decisiv, iar 
eu ani vrut să fac o 
minge grozavă, să în- 
cînt spectatorii, care 
erau de partea mea. 
Am uitat, pentru mo
ment, că vîntul batea 
puternic și am pus o 
„scurtă" Minia (Iau-

ia Jocurile 
5 Universita
te București, 

cel

încercat 
liftat peste ca. 
a dus mingea 
din teren, iar 
pierdut meciul, 
învățat ceva

Nu te a- 
autoelimi- 
Spune-mi, 
din rezul- 
au însem- 
antrenoru- 
munca ta 

• Ambele

joci în 
supor. 
aceștia 

de Ia 
greu, 

le-am 
• DarPROBE COMBINATE

PUNCT FINAL IN DIVIZIA A II, seria a ll-a

CLASAMENT FINAL :

CAMPIONATUL REPUBLICAN PENTRU COPII (12 ani)
Șl I.M.A.S.A. CANDIDEAZĂ

bitrî : Gh. Lupu, Cr. Covaliuc. 
N. Enache. A. Beeze, A. Balint. 
T. Szabo, I. Braun. (Gh. BOTE- 
ZAN — coresp,).

Luni șl marți, juniorii I și-au 
desemnat și campionii probelor 
combinate. Iată primii trei cla
sați — pentatlon feminin : Doina 
Negrită (CSȘ C-lung Musp.) 
3983 p, Nell Greceanu (Olimpia 
Buc.) 3642 p, Amalia Iancu (CSS 
C-lung Mușc.) 3149 p ; octatlon 
masculin : Bogdan Tudor (CSȘ 
5 Rapid) 601» p (record repu
blican de juniori și seniori), C. 
Calamaz (Poli Iași) 4939 p, D. 
Bărbulescu (CFR Timiș.) 4758 p. 
(Eug. TEIRAU — coresp.).

Rubricfi redactată de
S. PAVELESCU

Cu cel de al 3-lea tur al se
riei a Il-a a Diviziei A II, dis
putat la Tîrgu Mureș, s-a înche
iat Campionatul Republican al 
acestui eșalon. Rezultate : TIR- 
NAVA ODORHEI — 4—1 cu Me
talul Rădăuți, 6—5 cu CSM Su
ceava și 3—7 cu Electromureș 
Tg. Mureș ; ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ : 7—7 cu Suceava
și 6—3 cu Metalul ; METALUL 
RĂDĂUȚI : 9—2 cu Suceava. Ar-

• Minute de penalizare : 
205, 174 și respectiv 214.

1. TIRN. Od. 18 16 0 2 110- 66 32
2. Electrom. 18 12 2 4 117- 78 26
3. Met. R. 18 4 1 13 71- 80 9
4. CSM S-va 18 2 1 15 68- 142 5

Pe patinoarul din Ploiești s-a 
disputat cel de al II-lea turneu 
(partide duble) al Concursului 
Republican pentru copii (pînă la 
12 ani). Rezultate — MINERUL 
BALAN : 7—1 și 7—0 cu C.S.Ș. 
Triumf Buc. ; 6—1 și 8—0 cu Pe
trolul Ploiești ; 1—2 și 7—2 cu 
C.S.Ș. Rădăuți; PETROLUL PLO
IEȘTI : 6—6 și 6—5 cu C.S.Ș. 
Rădăuți, 6—0 și 6—1 cu C.S.Ș.

Triumf Buc. : C.S.Ș. RĂDĂUȚI: 
1—3 și 0—2 cu C.S.Ș. Triumf 
Buc.

CLASAMENT : 1. Minerul Bă
lan 18 p. 2. Petrolul Ploiești 11, 
3. C.S.Ș. Rădăuți 10. 4. C.S.Ș.
Triumf 9.

Au arbitrat : Gh. Mîcu, N.
nache. Cr. Covaliu. D. Georges- 

V. Stefănel, M. lonescu. (O. 
BALTEANU — coresp.).

E-

CU,

URMĂRIND ZBORUL AVÎNTAT AL MICILOR SĂRITORI DE LA TRAMBULINĂ
(Urmare din pag. 1)

vecinătate, de la Bunloc. 
Schiul alpin, da. Și mișcarea, 
exercițiul fizic în general erau 
la mare cinste. Interlocutorul 
nostru iși amintește cu plăce
re de bătrînul profesor Ion To- 
citu. eare nu concepea că ora 
de educație fizică se poate fa
ce altminteri 
prin nămeții 
„Iar acum — 
pentru sine — 
lesori de spori 
mai mulfi, dar__ _______ ____
vedem ieșind pe pîrtii. Dar, în 
fine, aceasta-i o altă poveste, 
copiii pe care ii selecționăm 
pentru performantă vin regu
lat Ia antrenamente și aceasta 
contează în primul rînd". Și 
nu numai că vin. dar și pro
gresează văzînd cu ochii: de 
pildă, chiar și din grupa cea

decit alergînd 
pînă la brîu. 
meditează ca 
sînt 9—10 pro- 
în oraș, poate 
nu prea-i mai

mică a profesorului Ștefan 
Petrea, patru copii au și fost 
prezenți la Concursul Republi
can, iar titlurile de campioni 
au revenit la ambele categorii 
de vîrstă sportivilor din Săcele. 
Se grăbesc puștii, vor să cal
ce cu pași iuti pe urmele lui 
Gabor Naghi (primul săritor 
de la noi de peste 100 de me
tri). Radu Ramon sau Wilhelm 
Gross, cu toții deveniți apoi 
campioni ai tării la seniori, eu 
toții porniți de aid...

La Săcele, pe același platou 
de la Valea Largă, nu se an
trenează doar săritorii. Aleargă 
de zor pe schiuri și fondiștii 
profesorilor Iuliana Teșileanu 
și Nicolae Sumedrea. Și nu a- 
leargă în zadar, dovadă că re
cent au cîștigat câteva probe 
în campionatul cluburilor spor
tive școlare, disputat în Setne- 
nic. Tot prin muncă patriotică 
s-au amenajat trasee excelcn-

te pentru distanțele de 1. 3 și 
5 kilometri, iar intr-o vale 
care oferă o perfectă proteja
re naturală — poligonul de 
tir. Ați Înțeles, aici își șle- 
fuiesc măiestria biatloniștii an
trenorilor Nicolae Bărbășescu 
și Gheorghe Pelin. De aici, 
trudind zilnic și cu folos, a 
ajuns la porțile lotului națio
nal biatlonistul Stelian Dia. 
Tot aici au început să se afir
me talente certe, precum Du
mitru Gomolea sau Dorian 
Drăgan.

Uneori „atelierele" se Intre, 
pătrund: este cazul sportivilor 
de la combinata nordică, ce 
alternează reprizele de pregă
tiri la trambulină cu 
alergare pe schiuri. Și 
ta performerilor este 
Gheorghe Băilă sau 
Spulber cochetînd mereu 
titlurile de campioni naționali.

La Săcele, în peisajul miri-

fie ce înconjoară orașul vecin 
Brașovului, funcționează unul 
dintre cele mai interesante nu
clee din schiul nostru de per
formanță. O atestă rezultatele, 
pot confirma oricînd cei apro
ximativ 3000 de spectatori ce 
urmăresc fiecare concurs al 
,.Icar“-ilor. Cifră care repre
zintă o altă performanță-unicat 
în schiul nostru...

ADMINISTRAȚIA DE

C.S.U. Construcții 
clasată pe locul I 

Il-a va-
T.M.U.C.B.
în Divizia A, grupa a 
lorică. I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. 
pe locul al II-lea (împreună cu 
ultimele clasate în grupa I, Pro
gresul M. Ciuc și Viitorul Gheor- 
gheni) aspiră la promovarea in 
grupa de elită. Formația antre
nată de Dumitru Iordan a în
cheiat cele 18 partide din cam
pionat cu 14 victorii și 4 în- 
frîngeri. Ea are 28 de puncte, 
față de 31 ale studenților bucu- 
reșteni. Reprezentanta întreprin
derii de Mașini Agregat și Sub- 
ansamble Auto (director. ing. 
Francisc Pasztor) se bucură de 
sprijinul conducerii unității, al 
Comitetului de partid (secretar. 
Emanoil Mitrea) și sindicatului 
(președinte, Ioan Burcea). de 
simpatia personalului întreprin
derii care populează tribunele 
patinoarului la fiecare meci al 
său. După Cum ne spunea pre-

ședințe 
ton, si 
tre fr 
perfori 
chipa 
buști 
tre Of 
du-se 
Otto 1 
ani) c 
lui se‘ 
movat 
ghe ș: 
de jur 
tar va 
și hoc 
riență, 
Pal, I 
sau I 
Cornel

I.MJ 
pentru 
care. , 
în zi'l* 
(M. C

STAT LOTO-PRONOSPOR

cele de 
aici lis- 
bogată.
Florin 

cu

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 1 
martie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, incepînd de la 
ora 15,50. Aspecte de la opera
țiunile de tragere vor fi trans
mise la radio, pe programul I, 
la ora 16.30. Numerele extrase 
vor fi retransmise pe același 
program, la ora 23,05, și mîine. 
joi, la ora 8,55.
• Anunțăm pe participanții la 

concursul PRONOSPORT inter
mediar de astăzi, miercuri, 1 
martie, că rezultatele vor fi

publicate In rubrica ziarului de 
vineri, 3 martie, avînd în vede
re orele Înaintate la care se 
dispută unele partide din cu
pele europene.
• în ceea ce privește concur

sul PRONOSPORT de duminică, 
5 martie, acesta are următoarea 
alcătuire: 1. Inter Sibiu — Spor
tul Studențesc: 2. F.C.M. Brașov
— Flacăra Moreni; 3. F.C. Farul
— Corvinul; 4. S.C. Bacău —
F.C. Olt; 5. Ata'.anta — Torino ; 
6. Bologna — Como; 7. Fiorenti
na — Cesena; 8. Inter — Vero
na ; 9. Juventus — Ascoli ; 10.

Lazio 
ma; 1 
Sampt
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STEAUA iNTILNEȘTE
(Urmare din pag. 1)

Verdin — R. Nilsson, Svenssen, 
A- Raveili, Mordt — Johans
son, Ingesson, Zeterlund, 
Holmgren — M. Nilsson, An
dersson, o echipă alcătuită din 
numeroși actuali sau foști in
ternaționali. Lipsește, așadar, 
experimentatul Lennart Nil
sson. accidentat.

In ceea ce o privește pe 
Steaua, cîștigătoare a C.C.E. 
in 1986 și, un an mal tîrziu, 
deținătoare a Supercupei, nu 
mai are nevoie de a fi pre
zentată iubitorilor sportului. 
Steaua așteaptă, Ia rîndu-i, cu 
încredere sezonul de primăva
ră, la care aplaudatele presta
ții din toamna lui 1988, în dis
putele cu Sparta Praga și 
Spartak Moscova, îi dau tot 
dreptul să aspire la noi suc
cese. Preparativele Stelei, in 
vederea primei manșe cu 
I.F.K., s-au încheiat pe Ulevi 
Stadium, al cărui gazon alu
necos, în pofida foliei din ma
terial plasitic, de protecție, nu 
permite un echilibru perfect. 
„Va fi, ne spunea A. Iordănes- 
cu, un antrenament de menți
nere a vioiciunii, a tonusului, 
la sfîrșitul căruia ne vom pu
tea edifica, și noi antrenorii, 
dar in primul rind dr. Valen
tin Stănescu, asupra stării de 
sănătate a lui Dan Petrescu, 
îmbucurător pentru noi și 
totodată încurajator este fap
tul că el acuză din ce in ce 
mai puține dureri la genun
chiul accidentat. Sperăm, așa-

PE I. F. K. GOTEBORG
dar, să-l avem apt de joc pen
tru miercuri seara, alături de 
ceilalți titulari ai echipei". Ca
re vor fi, în cele din urmă, 
componenții formației Steaua? 
Deocamdată, „U“-le de înce
pere, comunicat ziariștilor, cu
prinde două... paranteze: Lung 
— Dan Petrescu (Cireașă), 
Bumbescu, lovan, Ungureanu 
— Bălan (Hie Dumitrescu), T. 
Stoica, Rotariu, Hagi — Lă- 
eătuș, Pițurcă.

Ce va fi după antrenament, 
vom vedea. Pînă atunci am 
considerat interesant pentru 
cititorii noștri să știe cum ve
de meciul de miercuri căpita
nul echipei noastre campioane, 
T. Stoica: „I.F.K. Goteborg, pe 
oare am studiat-o cu ajutorul 
casetelor video, este o echipă 
extrem de incomodă, datorită 
mai ales presingului pe care îl 
face incă de la mijlocul tere
nului, in dorința de a-și îm
piedica partenera să păstreze 
mingea și să construiască. 
Sperăm să-i dejucăm intenți
ile, să o contracarăm printr-un 
joc bine gîndit și, in felul a- 
cesta, să obținem un rezultat 
bun".

Reamintim că meciul va în
cepe la ora 20 (ora României) 
și va fi condus la centru de 
olandezul Blankenstein. Refe
ritor la afluența de public, 
în săptăminalul „Goteborg 
Denna Vecka" se apreciază că 
recordul de spectatori (53 614 
înregistrat în anul 1958 la me
ciul de box Ingemar Johans
son — F. Machen) va fi dobo- 
rît.

DINAMO SUSȚINE UN JOC DE MARE IMPORTANȚA
(Urmare din oao «t
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Sampdoria se prezintă — față 
de Dinamo — și 'cu marele a- 
vantaj al continuității activi
tății competiționalc pe timpul 
iernii.

Cu atitea argumente în fa
voarea ei, echipa genoveză con 
stituie — desigur — un adversar 
foarte dificil pentru reprezen 
tanta fotbalului nostru. Chiar 
dacă antrenorul Vujadin Boșkov 
n-a apărut prea optimist în de
clarațiile pe care ni le-a dat 
imediat după sosirea la Bucu
rești, ba chiar s-a arătat destul 
de rezervat in pronosticarea 
rezultatului meciului de astăzi, 
este limpede, totuși, că Samp
doria s-a pregătit și este capa
bilă să dea o replică destul de 
viguroasă formației dinamo- 
viste, în dorința obținerii unui 
rezultat cît mai favorabil, care 
să-i ușureze misiunea în meciul 
retur de la 15 martie. (Meci 
care va avea loc la Cremona, 
stadionul din Genova fiind în 
reparație).

Toate acestea nu înseamnă, 
însă, nicidecum că echipa din 
Genova este de neînvins. Pe 
lingă punctele sale tari, ea are 

— firește — și unele slăbiciuni.
Dar Dinamo se poate impune 

asupra Sampdoriei în primul 
rînd prin propriile sale'atuurl. 
Echipa dinamovistă se află — 
la rîndul ei — într-o puternică 
ascensiune pe toate planurile, 
și-a întărit forțele prin promo
varea mai multor jucători tineri 
și valoroși, unii dintre ei deve- 
niți apreciați titulari și în re
prezentativa națională, practică 
un joc modern, ofensiv și spec
taculos care nu întîmplător a 
propulsat-o în postura de meri
tuoasă lideră a clasamentului.

Conștiențl totuși, de tăria 
adversarilor, dinamoviștii au 
efectuat o pregătire temeinică 
pentru dubla confruntare cu 
echipa genoveză. O pregătire 
începută din primele zile ale 
anului — după un Plan bine 
alcătuit si riguros respectat — 
și desfășurată la cote de in
tensitate și calitate dintre cele 
mai exigente. Pentru a com
pensa — fie și partial — lipsa 
activității comnctiționale, ei au 
susținut în ultima vreme nu
meroase jocuri de verificare, 
cu parteneri din tară și de 
peste hotare.

Cu speranța că pregătirile 
intense efeetoate și jocurile 
susținute pînă acum le vor 
permite în aceartă dublă man
șă eu Sampdoria să atingă și 
chiar să depășească nivelul 
lor de competitivitate din

toamnă — cînd au reușit să 
treacă de Kuusysi Lahti și 
Dundee United —, dinamoviș
tii se arată totodată hotărîți să 
lupte cu toată dăruirea și e- 
nergia pentru a-și valorifica 
din plin posibilitățile.

,,Ne vom juca șansele cu 
toată ardoarea și — sper — 
disciplina tactică necesară, fă
ră de care este greu să depă
șești valorile individuale ale 
echipei lui Boșkov, ne spunea 
Mircea Lucescu. Important 
pentru echipa noastră este să 
desfășoare un joc care să-i 
permită să nu primească gol, 
bineînțeles tratînd cu aceeași 
vigoare și faza ofensivă. Un 
rol hotăritor în desfășurarea 
partidei II va avea și publicul. 
Nu spun asta din complezen
ță, ci din convingerea că, in 
fața unei echipe atît de redu
tabile, care se află în plină 
competiție și este obișnuită să 
joace in atmosfera fierbinte a 
celebrului caloio. băieții noștri 
au nevoie de sprijinul tribu
nei din primul și pînă in ul
timul minut. Am toată încre
derea că așa se va intîmpla".

Cu aceeași încredere cu con
vingerea că dinamoviștii vor 
face astăzi un joc bun și vor 
obține un rezultat favorabil pe 
măsura prestigioasei lor cărți 
de vizită. LE URAM DEPLIN 
SUCCES!

în finalul acestei avancro
nici, să menționăm faptul că 
Dinamo și-a încheiat ieri 
pregătirile iar Sampdoria a e- 
fectuat tot ieri — la ora jo
cului — un antrenament de 
acomodare pe stadionul din 
Șoseaua Ștefan cei Mare.

Iată și formațiile probabile 
care vor începe jocul de azi: 

DINAMO : Steiea (Moraru) 
— Varga, Rednic, Nicolae, 
Klein — Sabău, Lupu, Lupes- 
eu. Mateuț — Răducioiu. Că- 
mătaru.

SAMPDORIA : Pagliuca — 
Manini, Vierchowod, L. Pelle
grini, Carboni — Pari, Victor, 
Cerezo. Dossena — Vialli, Pra- 
della (Mancini). Se pare că 
Mancini nu este complet refă
cut după accidentarea din me
ciul de duminică, de la Como, 
și antrenorul Boșkov ezită încă 
asunra utilizării lui.

Reamintim că meciul de azi 
va fi condus de o brigadă de 
arbitri din Austria avîndu-I 
Ia centru ne H. Brnmaier. La 
linie: K. Felder și R. Hengen- 
hanser.

Observator U.E.F.A. este iu
goslavul Dușan Maroviei.
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Clubul Dinamo anunță că la meciul din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei Cupelor", dintre Dinamo si Samp
doria, programat astăzi pe stadionul din Șos. Ștefan ce) 
Mare, sînt valabile numai legitimațiile-abonament de cu
loare roșie si verde eliberate de C N E.F.S.

• RADU II, DUPĂ 
MECIUL CU F.C. OLT, 
regreta că în palmare
sul său de golgeter nu 
figurează și golurile 
marcate în Cupă. Ob
servație îndreptățită, 
in multe socceruri, 
golgeteril sînt trecuți 
și „la total”, ei avînd 
coloane rezervate golu
rilor înscrise în Cupă, 
în cupele europene și 
în meciurile inter-țări. 
La un eventual total. 
Radu II ar fi în si
tuația de a fi depășit 
dc mult — 200. • La 
mișcările foarte rapide 
care îl aduc „la gol" 
pe Radu 11, o contri
buție importantă au 
„spiridușii" Cașuba și 
C. Zamfir, care „lăr
gesc” mult terenul
• Remarcabil jocul 
fundașului dreapta „ol
tean” V. Popa, care a 
plăcut tribunelor prin 
tehnicitate și elan.
• Cu amenajările ca
re se fac — să mențio
năm dispensarul mo
dern și pista de 110 
metri de sub tribuna I

optimile Cupei Româ
niei. important e însă 
că echipa a dovedit 
certe disponibilități teh
nice, tactice, că a a- 
tins un nivel valoric 
ce-i poate permite să 
asalteze cu succes di
vizia B”. • Dacă for
mația din Deva a de
monstrat că s-a pregă
tit bine pentru jocul 
de duminică, nu ace
lași lucru se poate a- 
flrma și,despre craini
cul stadionului. Am 
fost „informați”, de 
pildă, că F.C. Bihor se 
află pe locul 14 după 
turul campionatului (în 
realitate... are 14 punc
te) și că în „Copa 
del Mondo... europea
nă” (71), in grupa a 
treia e o... serie foar
te tare ! Puțină aten
ție nu strica... (S. A.).

rea, Manea), la A.S.A. 
a apărut un grup de 
foarte tineri fotbaliști, 
unii cu doar cîteva 
partide de „A”, alții 
debutanți : Rotaru (18 
ani), Ciula (19), Matei
(19) , Szocs (19), Erosz
(20) , Szanto (19), Pin- 
tea (21), Maier (19). 
Determinată de masiva 
remaniere a lotului, 
întinerirea din mers a 
echipei din Tg. Mureș 
merită a fi urmărită. 
(Ef. I.).

Ceahlăul Piatra Neamț, 
amăruint care vorbește 
de la sine despre ar
doarea cu care luptă, 
mai ales pe teren pro
priu, ace-stă echipă în 
care portarul Tudor, 
atacantul State șl mij
locașul Țugulan căpi
tanul echipei, au ju
cat de la egal la egal 
cu valoroșii lor adver
sari. (V. N.)

FRUMOS E- 
DE LONGE- 
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• LA ROȘIORI, In 
partida ROVA — Ra
pid, cei mai buni ju
cători au fost Sandu 
(19 ani) de la gazde și 
Estinca, noua achizi
ție a Rapidului, venit

• DINTRE DEBU- 
TANȚII CORVINULU1 
care au evoluat la 
Constanța (se știe, e- 
chipa hunedoreană a 
evoluat fără 6 titulari) 
s-a remarcat în mod 
cu totul deosebit Che- 
zan, un tinăr mijlocaș 
cu clarviziune și acu
ratețe tehnică, calm șl 
detașat în teren, de 
parcă ar fi jucat de 
cînd lumea pe prima 
scenă. El provine din 
pepinieră proprie și 
s-a reîntors la club

„16“-imile Cupei României

ÎNTRE GAZON ȘI VESTIARE
— Stadionul Municipal 
din Sibiu candidează 
de pe acum la ...titlul 
de cel mai frumos din 
țară. (I. Ch.).

• AUTODEPAȘIREA 
a fost cuvîntul de or
dine din tabăra buzo- 
ianâ, animață de do
rința de a continua 
drumul spre fazele su
perioare ale actualei e- 
diții a Cupei, deși a- 
vea în față o repre
zentantă a primului e- 
șalon. Altfel spus, un 
obiectiv parțial înde
plinit. „Dar și un im
portant ascendent mo
ral in perspectiva re
turului pentru... A« — 
afirma după meciul cu 
Oțelul Radu Oprea, 
președintele clubului 
Gloria. • Dacă din 
punct de vedere al 
realizărilor tehnice
și-au făcut loc une
le inexactități în jo
cul buzoienilor, rele
vantă a fost pregătirea 
lor fizică, susținînd a- 
firmația că echipa an
trenorilor I. Ionescu și 
D. Georgescu se află 
deja „în priză”. • Cite 
o absență în fiecare 
formație, I. Viorel — 
la Gloria, Angheiinei 
— la Oțelul, ambii 
pentru cumul de carto
nașe. S-a spus că bu- 
zolanul putea realiza 
mult mai mult dacă 
era în teren, înlocui
torul său, Nicolae, ne- 
lntegrîndu-se așa cum 
se anticipa. (A. V.).

• IOAN SOCOL, pre
ședintele clubului Mu
reșul Explorări, anali
za în spirit realist jo
cul cu F.C. Bihor, dar 
mai ales perspectivele 
formației sale : „Sigur 
că puteam să cîștigăm, 
sigur că pe moment 
sîntem afectați de și
rul de ratări fără de 
care am fi urcat în

de la Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca. • Aso
ciația sportivă din o- 
rașul teleormănean a 
dat, de-a lungul ani
lor, destui jucători 
buni fotbalului nostru 
de performanță. 
Burcea, Ursu,
ghici și Eftimie in li
nia de mijloc n-am ti 
părăsit astăzi terenul 
învinși”, afirmau con
ducătorii echipei ROVA 
• „Deocamdată nu pot 
spune nimic, dar ceea 
ce știu cu siguranță 
este faptul că jucă
tori ca Goanță, Rada, 
Cîrstea, Craiu, Damas- 
chin II, Bacoș pot 
mult mai mult decît... 
locul ocupat de Rapid 
în clasamentul Diviziei 
A”. Este prima decla
rație făcută de Ștefan 
Coidum, noul antrenor 
al giuleștenilor. (L.D.).

după satisfacerea sta
giului militar. • Publi
cul constănțean a ră
mas — 
gărzi”, 
cuirea _ _____
protestele sonore au a- 
vut o oarecare surdi
nă, la cea a lui St. 
Petcu tribuna nu s-a 
mai abținut, dezapre- 
bînd zgomotos. In „re
plică”, înlocuitorii, ti
nerii Manea și 
că, nu au fost 
mic mai prejos 
cei pe care îi 
baseră. (I. C.).

atașat „vechii 
Dacă la înlo- 
lui Iovănescu

Mus tă
cu ni- 

deeît 
schim-

• UN 
XEMPLU 
VITATE 
ne-a oferit liboro-ul di
vizionarei C, Automa
tica București. Ghe- 
rase. care, la cei 39 
de ani îmnlinițl, a e- 
voluat fără greșeală, 
jocul la intercepție și 
tehnica deosebită evi- 
dentiindu-1 în mod 
special drept cel mai 
bun jucător de pe te
ren. • Din aceeași ca
tegorie. a evidențiați- 
lor. au mai făcut parte 
fundașul L. Alexan
dru, omniprezent în 
ambele faze, portarul 
Hara, care a evitat 
cîteva goluri ca gata 
făcute, iar din tabăra 
brașoveană cel care a 
dat culoare jocului e- 
chlpel a fost neobosi
tul Barbu, balonul ex
pediat de el, în două 
rînduri, Intîlnind
„transversala” porții 
Automaticii. • Vîntul 
a fost un aliat prețios 
ambelor echipe. în 
prima repriză, ~ ”
Brașov a dominat 
a deschis scorul 
vîntul de bartea 
După pauză a fost 
dul Automaticii 
aibă acest avantaj și 
tabela a arătat 1—l. • 
Introdus dubă pauză 
în formația diviziona
rei C. Rada n — fra
tele mai mic al funda
șului de la Rapid — a 
lăsat o bună impresie, 
el anunțîndu-se un 
demn succesor al fa
miliei de fotbaliști. 
(G. Ner.).

F.C.M. 
și 

cu 
sa. 

rîn- 
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• BISTRIȚA, GAZ
DA A MULTOR ME
CIURI FRUMOASE, u- 
nele și ale loturilor 
reprezentative, a ară
tat și duminica trecută 
calitățile de cald cen
tru al fotbalului. Nota 
10 pentru un public 
care l-a aplaudat ge
neros pe fotbaliștii 
Gloriei, dar nu i-a 
uitat nici pe tinerii ju
cători din Tg. Mureș 
în perioadele (din star
tul reprizei secunde) 
cînd el au realizat cî- 
teva acțiuni spectacu
loase. • Cristian, Sl- 
mion, M. Popescu, noii 
jucători ai formației 
din Bistrița, au debu
tat cu bine, fiind prin
tre! cei mai valoroși 
oameni ai „ll“-lui an
trenat de R. vlad și 
N. Manea. • bacă 
Gloria, cum mențio
nam și în cronică, dis
pune de un grup de

■ jucători experimentați 
(Cristian, Ciocan, Flo-

• FOTBALUL DIN 
mediaș are frumoase 
tradiții. In 1949, Gaz 
Metan era în Divizia 
A, în 1951 a fost fina
lista Cupei. Aici au 
crescut Langa, Bu- 
kossi, luhasz, Windt, 
Barna, Staudt, Comșa, 
D. ștefan, Jurcă. Acum 
însă in echipă sînt... 
7 sibieni. • Duminică, 
atmosferă frumoasă la 
meci : timp splendid, 
spectatori entuziaști, 
primire frumoasă fă
cută divizionarei A, 
flori, un excelent pro
gram la stația de am
plificare. Doar echipa 
n-a fost în forma ei 
cea mai bună, ca a- 
tuncl cînd a eliminat 
pe Electroputere și 
Chimia Rm. Vîleea. 
„Ne vom reabilita în 
campionat” — spunea 
antrenorul E. luhasz, 
fostul jucător al Pe
trolului. (Al. C.).

• HUȘI. Mare meci 
mare, cu prilejul „16“- 
imilor Cupei, cînd s-a 
inaugurat o nouă tri
bună, a doua, cu o ca
pacitate de 500 de 
locuri • Pînă în „16“- 
iml. Steaua Mecanica 
a depășit pe Mecanica 
Vaslui, Viitorul Vaslui, 
FEPA-74 Birlad, F.C.M. 
Progresul Brăila și

• UN NUME DE RE
ȚINUT este cel al lui 
Contescu. Are 20 de 
ani (deci, bun pentru 
reprezentativa dc tine
ret), joacă mijlocaș 
ofensiv la C.F.R. Timi
șoara. Feroviarul a 
dovedit în meciul cu 
F.C. Argeș frumoase 
disponibilități tehnico- 
tactice. A marcat 
gol de toată 
țea (cu care 
chis scorul 
șut puternic 
toarcere, și a 
alte numeroase 
de mare pericol in ca
reul piteștenilor. • 
Dican. după joc : 
„N-avem niei-o scuză, 
întreaga echipă, excep- 
tindu-I pe Spcriatu. a 
evoluat toarte slab, 
neonorindu-și calita
tea de divizionară A”. 
Fără comentarii ! An
trenorul T. Dobindă, 
revenit dună o lungă 
absență în circuitul 
competițional (de cîțl- 
va ani este director la 
C.S.Ș. Viitorul Timi
șoara). se bucura nu 
numai de reușita ele
vilor săi, ci privea mâi 
departe : „7___:
făcut de C.F.R. ne dă 
speranțe 
șanse 
nat 
zona 
re...“.

un 
frumuse- 
s-a des- 
nartldei), 
din in- 

creat 
faze

,Jocul bun

că avem 
ca in campio- 

să evadăm din 
de retrograda- 
(S. T.).
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DOMINARE INSISTENTA
(Urmare din pag. 1)

scorul, împotriva cursului jocu
lui : Pilz a executat un cornet 
de pe partea stingă, Minge a 
prelungit balonul, cu capul, 
pînă la GUTSCHOW care l-a 
trimis din apropiere, tot cu 
capul, în plasa porții Iui Nițu, 
surprins. Acest gol căzut pe 
neașteptate i-a descumpănit pe 
jucătorii noștri care, firesc au 
acuzat șocul. Ei au continuat 
să atace cu toate forțele, dar 
au făcut-o pripit, grăbindu-se 
în a-1 angaja pe Ooraș, marca’, 
cu strășnicie de internaționa
lul Trautmann. Și, astfel, mi
nutele se scurgeau fără ca o- 
caziile clare de gol să apară 
la poarta lui Teuber. Au fost 
cîteva, totuși, cele mai, clare 
irosite de Culcear — min. 29 
(la pasa cu călcîiul trimisă 
de Coraș), cînd a șutat im
precis, Damaschin I (min. 40), 
șut din întoarcere, din 6 m., 
dar balonul a trecut peste 
„transversală", și din min. 44 
cînd „vîrful” Victoriei a expe
diat un șut violent din afara 
careului, balonul trecînd la o 
palmă de vinciul porții lui 
Teuber.

La reluare, Victoria, face o 
mutație inspirată, avansîndu-1 
pe C. Solomon în linia de 
mijloc, locul acestuia fiind luat 
de Mirea. Și, astfel, acțiunile 
gazdelor sînt mult mai clare si 
mai incisive, defensiva oaspeți
lor incepînd să se deregleze. 
Nu Trec decît trei minute din 
repriza a Il-a și tabela va

Eforturile bucureștenilor vor fi încununate de succes prin golul 
înscris de C. Solomon in min. 48. Foto : Nicolae PROFIR

arăta 1—1 : C. SOLOMON ia o 
acțiune pe cont propriu, pă
trunde in suprafața de pedeap
să și impinge balonul pe lin
gă Teuber, învingindu-1. Ur
mează momente de ofensivă 
dezlănțuită la poarta echipei 
din Dresda și, în min. 49, Da
maschin I ratează desprinde
rea. Apoi, Mirea (min. 52) tri
mite din voleu, puternic, dar 
greșește ținta. Portarul Teuber 
se opune salvator la șuturile 
expediate de Ștefan (min. 59), 
Coraș (min. 66 — voleu din 6 
m) și C. Solomon (min. 73) 
cînd „scoate" miraculos ou pi
ciorul. Ultimele două situații 
favorabile sînt irosite de Țîră 
(min. 73) și Ursea (min. 77) 
și, astfel, partida se încheie la 
egalitate, spre bucuria jucă
torilor din Dresda care au ob
ținut un rezultat poate puțin 
sperat. Dar avem convingerea 
că antrenorii și fotbaliștii de

la Victoria vor lupta cu mul
tă ambiție și decizie pentru a 
reface terenul pierdut. Aștep
tăm de la formația noastră, 
care a realizat un atît de va
loros traseu la a doua sa parti
cipare în cupele continentale, 
un rezultat favorabil care să-i 
ofere posibilitatea de a intra 
în semifinale.

Arbitrul D. Syme (Scoția) a 
condus foarte bine formațiile:

VICTORIA : Nițu — COJO- 
CARU, C. SOLOMON, ȘTE
FAN, M. Pană — Ursu, D. Da
niel (min. 46 Mirea), Ursea — 
Țîră, Coras, Culcear (min. 39 
DAMASCHIN I).

DYNAMO DRESDA : TEU
BER — TRAUTMANN, Man- 
cksch, Kickner, DOSCHNER — 
Sammer, Hauptmann, Pilz 
(min. 68 Jahnig), MINGE — 
Kirsten (eliminat în min. 2), 
GUTSCHOW (min. 77 Buttner).



UN FRUMOS SUCCES AL OTILIEI BĂDESCU
LA „INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASA

Unul din punctele de mare 
interes pe agenda competițio- 
nală a tenisului de masă au 
constituit-o și Campionatele 
Internaționale ale Cehoslova
ciei, desfășurate în Palatul 
culturii și sportului din Ostra
va, competiție la care au luat 
parte 166 de sportivi și spor
tive din Anglia. Austria. Bel
gia, Brazilia, Bulgaria. Dane
marca. Elveția, Finlanda. Fran- 

Iugo- 
R. D. 

Germania, 
România, 
Ungaria,

ța, Irlanda. Italia, 
slavia. Luxemburg, 
Germană, R. F. 
Norvegia, Polonia. 
Spania, Suedia. 
U.R.SS. și Cehoslovacia.

în această companie deose
bit de valoroasă. reprezen
tanții noștri au avut o compor
tare foarte bună, ei confirmîn- 
du-și clasa internațională. în 
prim-plan s-a situat vicecam- 
pioana europeană a senioarelor 
și campioana junioarelor. Oti-

lia Bădescu, învingătoare în 
proba de simplu, în cadrul că
reia a lăsat in urmă, jucătoare 
cu un impresionant palmares 
(Lisa Lomas, Daniela Gher- 
ghelceva, Xiao Ming Wang, 
Gabriela Wirth. Valentina Po
pova, Maria Kasalova etc). Și, 
dincolo de victorie, mai trebuie 
subliniat și faptul că Otilia 
Bădescu a cîștlgat toate joțni- 
rlle (și la echipe, șl la simplu) 
fără a pierde nici măcar un 
set î Alături de Otilia Bă
descu, o bună comportare au 
avut-o Maria Bogoslov și E- 
milia Ciosu, fetele ureînd, în 
final de trei ori pe podium : 
simplu — locul 1. echipe și 
dublu (Bădescu. Ciosu) — 
locul 3. Pe poziția a 3-a s-au 
situat, la echipe și băieții (C. 
Creangă V Florea), întregind 
buna comportare de ansamblu 
a reprezentanților noștri

CALIFICAREA ÎN ELITA HANDBALULUI
(Urmare din pag. 1)

rian Dumitru. Și pentru că am 
nominalizat, se • cuvine să îi 
amintesc și pe Vasils Stingă, 
Alexandru Buligan 
Durău, jucători cu 
state de serviciu 
handbalului și care 
duit și au reușit — 
normale ale valorii 
noscute. Profit de această oca
zie pentru a mulțumi, și a evi
denția modul in care au răs
puns solicitării de a ajuța e- 
chipa națională Nicolae Mun
tean!*, decanul de yîrstă. che
mat mai tîrziu. ce-i drept, la 
lot și a - lui Măricel Voined 
care, după operația la genunchi, 
a string din dinți, cum se spune, 
s-a pregătit „invizibil" exem
plar. Cînd au fost introduși în 
formație, ei au fost Munteanu 
șl T'oinea așa cum îi cunosc 
iubitorii handbalului din țară 
și de peste hotare.

— Cum apreciați nivelul teh
nic al Campionatului Mondial 
din Franța ?

și Cornel 
mai vechi 
în folosul 
s-au stră
in limitele 
lor r’ecu-

— Destul de ridicat. S-a jucat 
un handbal concret, direct, efi
cient. cu un nivel de angaja
ment ridicat. Fără îndoială că 
echipele calificate în „clubul 
celor mari" ai handbalului își 
vor face simțită prezența în 
Cehoslovacia, în februarie 1990. 
Consider ca accidente nedorite 
pentru handbalul mondial re
zultatele mult sub cota valo
rică obișnută 
Norvegiei și 
care de altfel 
grupa C !

ale echipelor 
R.F. Germania, 

au retrogradat în

— Ce intenționați pentru vi
itorul apropiat și mai îndelun
gat ?

— Procesul de .întinerire a 
lotului, început cu un an înain
te, trebuie continuat în așa fel 
Incit, dacă va fi posibil, la 
C.M. din 1990 România să pre
zinte o echipă remaniată, iar 
jucătorii cu experiență — ca
pabili și mai ales dornici de 
efort — vor fi solicitați in 
continuare. Aș vrea să cred că 
participarea echipei de tineret 
la Campionatul Mondial din 
toamnă nu va însemna decît 
o etapă importantă a pregăti
rilor pentru februarie 1990. a- 
dică la Campionatul Mondial, 
grupa A. din Cehoslovacia.

Aș mai vrea să notați ceva : 
mulțumirile cele mai sincere 
adresate antrenorilor și tehni
cienilor care se ocupă de pre
gătirea băieților, calificarea e- 
chipei noastre datorîndu-se, de 
fapt, și lor. deopotrivă. Este 
necesar însă ca și ei să-și in
tensifice eforturile pentru des
coperirea, formarea și creșterea 
jucătorilor dintre care colecti
vele tehnice ale reprezentative
lor României să poată selecțio
na echipa.

Handbaliștii noștri s-au cali
ficat in prima grupă, dar să 
nu uităm că așteptam, totuși, 
o clasare mai bună, pe măsu
ra optimismului lor și a con
dițiilor create pentru o pregă
tire superioară. Alături de 
toți iubitorii acestui sport ne 
exprimăm încrederea in po
sibilitățile reprezentanților 
handbalului nostru masculin 
pentru o evoluție viitoare care 
să-i readucă in frunte.

— Citeva
maniera de arbitra}...

cuvinte despre

— Pe linia orientărilor Fe
derației Internaționale de Hand- 
baL competent. Arbitrajul în 
maniera actuală te obligă să 
joci șl nimic altceva.

r t
I

DIVIZIA DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

nici un punct și Steaua a cîș- 
tigat, forțînd pe erorile parte
nerei. Remarcați: Pcntelescu, 
Șoica și Dascălu (inegal. însă) 
de la învingători. Ștreang, 
Horje și Zadacencu de la în
vinși. Au arbitrat D. Negrolu 
și Z. Moldoveanu. (G. Rol.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 3—1 (—8, 10, 9, 7). Pe 
linia ultimelor lor evoluții în 
fața propriilor suporteri, bra
șovenii au cîștlgat și această 
partidă. Jocul a fost antre
nant, dar fazele spectaculoase 
au alternat cu greșeli elemen
tare îndeosebi la serviciu și la 
dublaj. Gazdele au trecut de 
șocul primului set pierdut, a- 

■ Țnd în continuare inițiativa 
pînă la... victorie. Un plus de 
contribuție la acest succes al 
localnicilor anart’.ne lui Sterea, 
Ferariu și Kosma, de la cra- 
’oveni mai activi dovedi n du-se 
Stefiea si Visuică. Arbitri: Al. 
Draromir și N. Dobre. (C. 
GRUIA, coresp.)

ȘAHIȘTII NOȘTRI IN CONCURSURI
• In runda a 3-a a turneu

lui internațional feminin de 
șah de la Bled, Margareta Mu- 
reșan a eîștigat la Kosir. Ligia 
Jicman a învins-o pe Bukovici, 
in timp ce Gertrude Baum- 
stark a remizat cu Minevlci. 
Alte rezultate: Grosar — Mat
veeva 0—I; Puljek — Laza- 
revici 0—1; Pihailici — Kom- 
par 1—0; Antolici — Dimitrie- 
vlci 1—0. în clasament. pe 
primele locuri se află român
ca Margareta Mureșan și iu
goslava Milunka Lazarevicl cu 
cite 3 p, urmate de Matveeva 
și Pihailici cu cite 2.5 p. în 
concursul masculin conduce 
marele maestru român Theo
dor Ghițescu (3 p). care 
runda a 3-a a cîștigat la 
goslavul. Krepan.

• Turneul international
șah de la Stara Zagora, cotat 
cu o ridicată medie Elo (2434), 
a revenit maestrului sovietic 
Valeri Loghinov, cu 9 P (din 
12). urmat de trei concurenți 
clasați la egalitate Lars Han
sen (Danemarca), Petr Veli
kov (Bulgaria). Stuart Con
quest (Anglia), cu cîte 8 p. Pe 
locul cinci s-a situat repre
zentantul țării noastre, maes
trul internațional Parik Ștefa- 
nov, care a obținut 6.5 p.

• • în cadrul Festivalului șa-, 
hist de la Berna, open-ul in
ternațional a revenit, surprin
zător. tînărului concurent bri
tanic J. Gallagher, cu 8,5 p 
(9). urmat de iugoslavul V. 
Raicevici 7,5 p. Marele maes
tru român Florin Gheorghiu a 
totalizat 6,5 p, termlnînd pe 
locurile 5—9.

în 
iu-

de

FINALE LA TENIS
• In finala turneului inter

național de la Philadelphia, 
contînd pentru ..Marele Pre
miu", jucătorul vest-german 
Boris Becker l-a întrecut cu 
7—6, 6—1. 6—3 pe americanul 
Tim Mayotte.
• Turneul feminin de la 

Wichita (Kansas) s-a încheiat 
cu victoria jucătoarei america
ne Amy Frazier, care a dispus 
în finală cu 4—6, 6—4, 6—0 de 
compatrioata sa Barbara Pot
ter.
• în finală la Lagos, jucă

torul olandez Paul Haarhuis 
l-a întrecut cu 4—6, 7—6. 6—4 
pe cehoslovacul Karel Novacefc

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • In concursul pe 

teren acoperit de la Moscova, 
Tamara Bîkova a cîștigat pro
ba de înălțime, cu 1,96 m, iar 
Marina Markina a trecut prima 
linia de sosire în cursa de 200 m 
cu 23,14. Rezultate în concursul 
masculin: 200 m: Fedorov 21,44; 
1 500 m: Matveev 3:43,65 lungime: 
Ratușkov 8,00 ; înălțime : Soko
lov 2.24 m.

CICLISM • Cursa desfășurată 
în Sicilia s-a încheiat ou victo
ria rutierului Italian 
Leali.

ÎNOT • în ultima zl 
cursului de la Londra, 
Friedrich (R.D. Germană)

Bruno

a con- 
Helke 

_________ ,____ ----- a cîș
tigat proba de 200 m liber In 
-_______________ ------ Andersen

loc 
Iar 

„„„„___ __________ ,__ Ger
mană) și-a adjudecat victoria In 
proba de 100 m bras cu 1:09,66. 
Rezultate din concursul mascu-

2:02,13, Anne-Marle 
(Canada) a ocupat primul 
la 200 m spate în 2:15,60, 
Susanne Boernlcke (R.D.

lin: 400 m liber: Kevin Boyd 
(Anglia) 3:50,5; 200 m mixt: Jef 
Sheehan (Canada) 2:04,36; 100 tn 
liber: Michael Flbbens (Anglia) 
49,85.

ȘAH • După 7 runde în tur
neul de la Linares (Spania), li
der al clasamentului a devenit 
fostul campion mondial, Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) cu 5 p, urmat 
de Ivanciuk (U.R.S.S.) — 4 p (1), 
Liubojevicl (Iugoslavia) 4 p, 
lusupov (U.R.S.S.) 3,5 p, Short 
(Anglia) 2 p (2) ete. în runda 
a 7-a K.arpov a cîștigat la 
Hjartarsson, Liubojevicl l-a în
vins pe ~ 
lusupov 
— Short

TENIS _
mont — Ferrand (Franța), 
meci pentru 
pene' ' 
trecut cu 4—3 formația 
slovaciei.

a cîștigat 
Liubojevicl l-a

Portisch, iar partidele 
— Timman șl Beliavski 
s-au încheiat remiză.
DE MASA • La Cler-_ . . Jn 

„_____ „Cupă ligii euro-
selecționata Franței a in- 

- - - Ceho-

CLASAMENTUL

Tur de orizont in campionatele naționale ale Europei | FOTBAL
Suedia: MALMO F.F. - LA AL 14-LEA TITLU | meridiane ||

Citeva aspecte in legatară cu 
campionatul suedez, in general,’ 
se impun a fi relevate, tocmai 
pentru a avea o Imagine de an
samblu asupra celei de-a 92-a 
ediții .a campionatului (prima — 
In 1896), încheiat anui trecut: 1. 
Fotbalul suedez, ' ___
relor scandinave, confirmă tradi
ția de a furniza jucători de va
loare campionatelor unor țări 
cu o climă mai blîndă. Bunăoa
ră, campionatul suedez s-a vă
zut văduvit de aportul lui 
Stromberg și Prytz (ambii la 
Atalanta), Holmqvist (la Cese
na), Corneliusson (la Como). 
Hyssen (la Florentina) sau 
Elcstrâm (la Bayern Munchen); 
2. Dintre echipele suedeze an
grenate in întrecerile din cadrul 
cupelor europene doar I.F.K. 
Goteborg (viitoarea adversară a 
Stelei) a reușit să facă figură 
frumoasă. Are In vitrină 11 
titluri naționale și 3 cupe ale 
Suediei, o calificare în semifina
lele C.C.E. și două cupe U.E.F.A, 
(în 1982 sl 1987) : 3. tn
ceea ce privește sistemul de 
desfășurare a campionatului, a- 
cesta cuprinde, într-o primă fa
ză, jocuri tur-retur, între cele 
12 participante. primele patru 
clasate luînd parte, anoi, la un 
„play-off“, în urma căruia echi
pele clasate pe primele două

aidoma socce-

. 1. MALMO F.F. 22 
2. Goteborg 23 
». Djurgarden
4. Oergryte
5. Sundsvall 
8. Norrkoplng
7. Brage
8. Goteborg AIS
9. Froelunda

10. Stockholm
11. Oester I. F.
12. Hammărby

3.

REAPARIȚIE ÎNTRISTĂTOARE
Urmărit de o suspendare pe 2 ani, după ce a fost găsit 

pozitiv la controlul antidoping efectuat la J.O. 1988, sprinterul 
canadian Ben Johnson a dispărut, logic, din prlm-planul actua
lității. Repudiat de cel mai mulți, compătimit totuși de unii, 
cel care continuă să dețină recordul mondial pe 100 m (9,83 s. 
Roma, 1987) s-a văzut silit să se retragă din lumina blitzuri
lor, mențlonînd numai, cu jumătate de gură, că „voi reveni 
la Barcelona, tn '92, și voi demonstra cine e cu adevărat cel 

rest Johnson a preferat să e- 
nu cumva însuși publicul, de- 
idol, l-a obligat la o asemenea

la Barcelona, In ’92, șl voi __
mai rapid om al planetei". In 
vite aparițiile în public, dacă 
zamăglt de prăbușirea fostului 
amară solitudine.

Iată Insă că. recent, el și-a _____ __ ___________ _____
zgomotoasă, la Euskadi, în Spania, răspunzînd invitației de a da 
plecarea Intr-o cursă clcllstă tradițională șl populară în Țara 
Bascilor, „Cele 6 ore de la Euskadi". „Scenariul".-n-a fost rău 
gindlt șl prezența Iul Ben Johnson, personaj atlt de contro
versat azi. a stîrnit cu atlt mai mult curiozitatea spectatori
lor cu cit, ca din Intimplare, canadianul s-a îndreptat tn fu
gă către locul de start, parcurglnd un tur de pistă pe velo
dromul „Anoeta".Evenimentul fiind anunțat cu surle și trlm- 
blțe, organizatorii și-au atins scopul, vînzînd toate biletele, o 
cotă din încasări revenind, firește, oaspetelui de dincolo de 
Ocean.

Numai, cu atlt însă, cu niște bani, s-a ales Ben Johnson, a 
cărui ședere tn orășelul de lîngă Bilbao a fost apreciată de 
presa spaniolă ca „dezolantă, de tristă amintire". Motivele 
deziluziilor nu trebuie căutate prea adine. Pe de-o parte, a- 
tuncl clnd reputatul rutier Iberic Pedro Delgado, nimeni altul 
declt ctștlgătorul ultimului Tur al Franței, a ținut să-l salute 
(poate șl datorită faptului că victoria sa în „Le Tour" a fost 
contestată grație... dopingului), Johnson s-a purtat fără tact, 
mențlonînd : „N-am urmărit tn viața mea o cursă clcllstă. iar 
chipul si numele dumneavoastră nu-mi spun nimic" ?! Pe de 
alta, rugat să se înttlnească, fie și pentru 5 minute, cu ziariș
tii. el a declinat categoric. ..Nici o conferință de presă, nici 
o fotografie nici un autograf" pentru ca. după o clină de 
chibzuință, să decreteze : „Pot acorda Interviuri, ba chiar în 
exclusivitate, celor care vor plăti 50 000 de dolari pentru un 
sfert de oră de discuție» ?!

Firește că nu s-a grăbit nimeni. Iar gazetarii nu s-au sfiit 
„x > ......... . .. -- frondei, cl a cupidității,

nu s-a lămurit, a notat 
are altceva de vlnzare

făcut reapariția, ba încă una

să pună atitudinea lui nu pe seama 
a proastelor maniere. „Johnson încă 
sarcastic unul dintre ei. că nu mai 
decît un scandal, un mit destrămat".

Ovidiu IOANITOAM 1

locuri își dispută 
sistemul tur-retur. 
în finală s-au întîlnit Djurgar- 
den din Stockholm și Malmd 
F.F. După un 0—0 la Stockholm, 
partida retur a fost adjudecată, 
fără drept de apel, de Malmo, 
cu 7—3, eroul partidei fiind 
Dahlin, autor a 4 goluri. Este al 
14-lea titlu cucerit de jucătorii 
din Malmd (celelalte 13 în: 1944, 
1949, 1950, 1951, 1953, 1965, 1967,
1970, 1971, 1974, 1975. 1977 și 1986). 
Un titlu meritat, ținînd cont și 
de rezultatele directe cu prin
cipalii contracandidați : 2—2 șl
8—0 cu Djurgarden, 3—1 și 1—3 
cu I.F.K., 3—2 și 1—0 cu Oergry- 
te. Echipa standard: Moller (re
tras din fotbal, după 590 me
ciuri jucate sub culorile lui 
Malmo) — Agren, Schwarz, 
Them, Ljung — Andersson, N. 
Uarsson, Elqvist, Nilsson — Dah- 
lin, Lindmann.

Surprinde, desigur, retrogra
darea lui Oester, cu portarul 
„naționalei", A. Ravelli (acum

44-24 32
37-18 31

finala, după 
Anul trecut

Fundașul central al lui MalmS 
F.F., Them, unul dintre jucă
torii de bază ai noii echipe 

campioane...
la I.F.K.) Lindblad, Eklund și doi 
internaționali finlandezi, Euro- 
paus și Petăjă, in formație, ca 
șl cea a altei foste „europene", 
Hammărby.

Paul ZAHARIA

PROGRAMUL CUPELOR EUROPENE
Datorită orelor foarte tîrzii la 

care s-au terminat aseară cele 
două meciuri din prima manșă 
ale sferturilor de finală din Cu
pa U.E.F.A., pînă la închiderea 
ediției nu ne-au sosit rezultate
le partidelor dintre Midlothian
— Bayern Munchen și V.f.B. 
Stuttgart — Beai Soclcdad. Re
zultatele le vom publica în zia
rul de mîlne.

Astăzi sînt programate urmă
toarele întllnlri :
C.C.E. : I.F.K. Goteborg — Stea
ua ; P.S.V. Eindhoven — Real 
Madrid; Werder Bremen — Mi
lan; Monaco — Galatasaray.

CUPA CUPELOR: Dinamo
București — Sampdoria; Sredeț 
Sofia — Roda Kerkrade; Ein
tracht Frankfurt — F.C. Mali
nes ; Aarhus — F.C. Barcelona.

CUPA U.E.F.A.: Juventus To
rino — Napoli.
• REZULTATE din etapa a 

23-a a campionatului Belgiei : 
Anderlecht — Courtral 2—2, St. 
Trond — FC Liege 0—4, S.K. 
Llerse — Cercle Bruges 1—1, 
Standard Liege — Molembeek 
2—1, Anvers — Beerschot 4—1, 
F.C. Malines — Charleroi 3—0. 
FC Bruges — Lokeren 2—2, Wa
regem — R.C. Malines ' 
clasament conduce F.C. 
cu 40 p.
• IN ETAPA a 27-a 

pionatulul Portugaliei :
— Belenenses 1—0, F.C. 
Farense 5—0, Fafe — 
Lisabona 0—1. Amadora 
vista 1—1, Setubal — 
0—0, Chaves — Guimaraes 1—0, 
F.C. Braga — Portlmonense 1—1, 
Beira Mar — Viseu 2—t. Lei-

0—1. In
Malines

a cam» 
Benfica 

Porto — 
Sporting 
— Boa- 
Penafiel

xoes — Maritimo 0—0, Nacional 
— Espinho 3—0. Clasament : 1. 
Benfica 44 p ; 2. F.C. Porto 39 p; 
Boavista 33 p.
• INTR-UN Interviu acordat 

ziarului „Soviețski Sport", an
trenorul echipei de fotbal a 
U.R.S.S., Valeri Lobanovski. a 
declarat că antrenamentele efec
tuate de lotul reprezentativ în 
Italia și Bulgaria s-au încheiat 
cu rezultate satisfăcătoare. Din 
păcate, a spus Lobânovski, la 
meciul de la Sofia s-a acciden
tat destul de serios Igor Bela
nov. Nu vor putea juca o pe
rioadă de timp Ivanauskas șl 
Dobrovolski, dc asemenea acci
dentați. Echipa Ișl va relua pre
gătirile după 20 martie, urmînd 
să susțină un nou joc de verifi
care la Eindhoven cu selecționa
ta Olandei, după care va fi al
cătuit „ll“-le ce va intîlni la 28 
aprilie, la Kiev, selecționata 
R.D. Germane, In meci pentru 
preliminariile Campionatului 
Mondial.
• LA QUITO, în meci pentru

Cupa Libertadores. echipa locală 
Deportiyo a terminat la egalita
te: 1—1 (0—1) cu formația co-

■ lumblană Atletico Nacional.
• IN DERBYUL campionatului 

argentinian, Argentlnos Juniors 
a învins eu 4—3 formația Boca 
Juniors, după un meci presărat 
cu numeroase incidente care au 
dus la eliminarea de pe teren a 
5 jucători.
• LA DACCA (Bangladeshi, în

meci pentru preliminariile C.M. 
(zona Asiei) selecționata Ira
nului a întrecut cu 2—1 (1—0)
formația Bangladeshului.


