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Victorie după victorie, ș! iată că cele trei formații feminine de 
handbal care au ir.trat in ediția din acest an a cupelor europene 
au AJUNS IN SEMIFINALE. Este, desigur, rezultatul muncii 
serioase depuse de Mureșul Tg. Mureș (C.C.E.), Știința Bacău 
(Cupa Cupelor) și Chimistul Rm. Vîlcea (Cupa I.H.F.). Totul tre
buie insă reluat la parametri și mai înaiți, știut fiind faptul că 
jocurile din semifinale, cu adversare deosebit de valoroase, vor 
fi infinit mai grele.

/n partidele de ieri din cupele europene la fotbal

steaua - Întrecută la un scor recuperabil in retur
GOTEBORG. 1 (prin telefon 

de la trimisul nostru special). 
O victorie cu 1—0 a reușit, pe 
Ulevi Stadium, I.F.K. Gote- 
borg. în disputa cu Steaua, 
care, in urma acestei infrin- 
geri la limită, păstrează, desi
gur. mari șanse de calificare 
în semifinalele Cupei _ Cam
pionilor Europeni. Ar fi putut, 
însă, 
mare 
jocul 
locul 
manifestate în prima 
Steaua și-ar fi făcut jocul ei 
obișnuit, de siguranță in apă
rare, dar și axat pe ofensivă, 
care este — cum știm — punc
tul său forte. Și, ca probă că 
astfel stau lucrurile, după 
ce a primit gol. (un gol la care 
apărarea s-a 
șor surprinsă, 
flancul sting), echipa noastră 
a avut citeva situații de a e-

credem noi, să evite în 
măsură emoțiile pentru 

de la București, dacă, in 
prudenței exagerate 

repriză,

lăsat prea u- 
îndeosebi pe

gala, între care aceea din 
min. 70, cind Lăcătuș a ratat 
cea mai 
del.
remarcau ____
de la masa presei, campioana 
României are de partea ei 
șanse serioase de a recupera 
diferența și a se califica in pe
nultima fază a competiției 
celor mai bune echipe de club 
europene. Pentru aceasta, 
însă, Steaua trebuie să dea în
treaga măsură a valorii ei de 
ansamblu, să-și arate ade
vărata față de echipă care a 
reușit, intr-o ediție anterioa
ră, să și cîștige Cupa Cam
pionilor.

Partida a început cu un pre
lungit studiu de ambele părți, 
în care 
suedezii 
jocul pe 
diei de 
atletice.

mare ocazie a parti- 
în aceste condiții, cum 

și colegii suedezi

s-a putut constata că 
au ca principală armă 
sus. ca urmare a me- 
înălțime cu adevărat 
Pe de altă parte,

Steaua a încercat să joace la 
firul ierbii, să-și surprindă 
adversarii pe „contre-pied“, 
dar s-a izbit de rezistența în
verșunată a defensivei gazde
lor. eșalonată mereu pe mai 
multe linii. Deși suedezii 
au aruncat mereu mingi lungi 
„la bătaie", spre uriașul An
dersson. Steaua este aceea 
care obține primul corner. A- 
poi, în minutele 4 și 6. se suc
ced două lovituri libere puter
nice — prima executată de 
Johansson, iar cea de-a doua 
de Hagi —, ambele rămase 
fără rezultat. în min. 22. 
Lung este oarecum surprins 
mult în fața porții, dar are un 
reflex salvator. Pînă la sfîr
șitul reprizei, joc în tempou 
moderat, în care am avut

Gheorghe NICOLAESCU

Mureșul Tg. Mureș a reușit 
una din cele mai bune perfor
manțe ale sale, calificarea in 
semifinalele Cupei Campioni
lor Europeni la handbal femi
nin. Supuse unui efort progre
siv, pe măsură oe sita compe
tiției cernea valorile, handba
listele mureșence au făcut fa
ță cu succes și „sferturilor" de 
finală. învingînd concludent pe 
campioana Spaniei o echipă 
ambițioasă, cu unele calități 
de-a dreptul remarcabile. Am 
menționa pregătirea fizică, 
puterea de mobilizare și jocul 
aspru, care a .luat în apărare, 
fără nici o exagerare, aspect

de trintă. Punctul forțe al jo
cului lor. maj -alos căl: avea.u 
un mic avans de 3 puncte din 
prima partidă și nu au prege
tat, bazlndu-se pe viteză, să 
înscrie de 21 de ori la Tg. 
Mureș, apărarea celor de la 
Iber a pus in fața atacantei 
cu mingea 2 și 3 jucătoare, 
din strinsoarea cărora 
să înscrie ! Și acest 
fost posibil datorită 
de arbitraj a cuplului

trebuia... 
lucru a 

manierei 
din Gre-

Mircea COSTEA

(Continuare tn oao •>

ȘTIINȚA BACĂU ȘI-A PROBAT, DIN NOU, CALITĂȚILE

(Continuare in pag. 2-3)

DINAMO A RATAT (IN MIN. 90!) VICTORIA PE CARE O MERITA
Așteptată cu mare și justifi

cat interes, partida de fotbal 
Dinamo — Sampdoria, din 
sferturile de finală ale Cupei 
Cupelor, a dus — fără îndo
ială — la stabilirea unui nou 
record de spectatori pentru 
stadionul Dinamo, ale cărui 
tribune — supraînălțate in u- 
nele sectoare — s-au umplut 
pînă la refuz. Din păcate, ea 
nu s-a soldat și cu un rezultat 
favorabil pentru echipa bucu- 
reșteană, care ar fi fost posibil 
și pe care aceasta îl merita cu 
prisosință, ca urmare mai ales 
a evoluției foarte bune din pri
mele 45 de minute. într-adevăr. 
prezentîndu-se in prima repriză 
destul de aproape de valoarea 
și forța sa de joc recunoscute 
avind și conjunctura favorabilă 
a superiorității numerice încă 
din minutul 10 al meciului (prin 
eliminarea de pe teren a lui 
Carbon! pentru faultul violent

asupra lui Vaișcovici), Dinamo 
și-a dominat net adversara, ca
re s-a văzut nevoită să recurgă 
la faulturi repetate, chiar și la 
intrări dure uneori, în încer
carea de a stăvili șarjele ofen
sive ale gazdelor. Pe acest fond 
al disputei, dinamoviștii au sj 
reușit, relativ repede (in min.
15), să deschidă scorul, VAIȘ- 
COVICI transformînd cu sigu
ranță lovitura de la 11 metri 
prompt acordată de arbitru la 
faultul in careu comis de Vier- 
chowod asupra lui Cămătaru. 
Dar ei n-au mai izbutit, apoi, 
să-și mărească acest minim a- 
vantaj realizat după numai un 
sfert de oră de joc, deși le-a 
stat în puteri să o facă. Ce f 
drept, bucureștenii au continuat 
să joace pînă la pauză la un nivel 
remarcabil, au realizat frecvent 
acțiuni ofensive bine concepute 
și desfășurate, au oferit nume
rosului public — evident, și ce

lor care au urmărit partida pe 
micul ecran — faze spectacu
loase in preajma și chiar in 
careul advers, dar n-au mai 
fructificat nici una dintre oca
ziile de gol create, șuturile ex
pediate de Sabău (min. 30), Ma- 
tcuț (min, 32). Cămătaru (min. 
35) și din nou Sabău (min. 36) 
fiind parate de portarul Pa- 
gliuca sau greșind cu foarte 
puțin ținta. Așa a fost posibil ca 
dinamoviștii să meargă la ves
tiare, pentru pauza regulamen
tară, cu un scor minim, după o 
primă repriză pe care au domi
nat-o clar și în care — cu rare

Ou toate că puțini mai spe
rau ca Știința Bacău să-și re
capete locul în ierarhia inter
nă și internațională după e- 
voluțiile neooncludente și ce
le două înfrîngeri suferite „a- 
casă“ in turul actualului cam
pionat, iată că azi echipa con
dusă de Mihai Pintea și Coste! 
Petrea este nu numai finalis
tă în „Cupa României", ci șl 
semifinalistă în cea de-a doua 
mare competiție europeană in- 
tercluburi — „Cupa Cupelor".

Pentru cei ce au urmărit 
pregătirile și jocurile băcă-

uancelor în ultimele două luni 
ambele performanțe apar ca 
firești. în primul rlnd. dato
rită programului de antrena
ment, de la care aici ura din
tre handbaliste nu s-a sustras, 
indiferent dacă ea a fost, este 
sau se socotește titulară. In 
al doilea rlnd, prin maniera in 
care evoluează de-a lungul u- 
nei partide. Mai întîi în apă
rare. în acest sens sugestive

loan NOVAC

(Continuare în pao i J-aF

Constantin FIRĂNESCU
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CHIMISTUL RM. VÎLCEA A CREZUT IN CALIFICAREA SA
Obținînd o superbă victorie 

la sfîrșitul celor două manșe 
ale Cupei I.H.F., handbalistele 
de la Chimistul Rm. Vîlcea se 
pot mîndri cu o dublă izbîndă: 
mai întîi (și cea mai demnă 
de laudă) este, cum se știe, e- 
liminarea puternicei Rostselmaș 
Rostov pe Don ; apoi formația 
vîlceană a stabilit un record 
al handbalului nostru feminin, 
fiind prima (și singura) echipă 
de club care a scos din cursă, 
chiar pe terenul acesteia, un 
„șapte" de primă mărime — în 
fapt o „stea" — a handbalului 
sovietic. Fenomenul a fost po.

sibil, în disputa de duminică 
din Palatul Sporturilor din 
Rostov pe Don (cu peste 5 000 
de spectatori In tribune și te
levizată In direct) datorită jo
cului superior, mai ales din 
punct de vedere tactial hand
balistelor vîlcene. Spre a ofe
ri doar un singur exem
plu, vom consemna că 
elevele antrenorilor Gheor
ghe Ionescu și Ioan Gherhard 
au dejucat cel puțin trei-patru

Ion GAVRILESCU

(Continuare in dto a 4-a»

Prin transformarea acestui penalty, Vaișcovici a deschis scorul 
m partida de ieri Dinamo — Sampdoria Foto : Aurel D. NEAGU

CLUBORIIE SPORTIVE SCB1ABE
=privire sinteticei  .. —

NU NUMAI JUDOUL ESTE ÎN PRIM-PLAN
CTubul Sportiv Școlar este 

una dintre cele mai vechi și 
statornioe unități sportive din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Cu sediul în clădirea în care 
ființează și C.S. Onești, avînd 
în preajmă sala de antrena
ment pentru lupte, judo și hal
tere, ca și terenul bituminizat 
pentru jocuri, acest club spor
tiv școlar se mîndrește cu une
le rezultate frumoase în între
cerile interne și internaționale 
ale juniorilor. De altfel, cu
loarul etajului pe care își are 
sediul această unitate este plin 
de panouri pe care se află

sportivi 
devenit

„JOCUL GRUPAT AL ÎNAINTĂRII SĂ DUCĂ
LA CREȘTEREA ROLULUI LINIEI DE TREISFERTURI"

— opinează antrenorul reprezentativei de rugby
Theodor Radulescu este în

totdeauna un interlocutor inte
resant. Nu ocolește răspunsu
rile la întrebări și, ca orice 
(fost) înaintaș, care se respec
tă, ia greutățile pieptiș. Nu e 
de mirare, așadar, că s-a im
plicat cu trup și suflet intr-un 
moment critic al rugbyului. Și 
a făcut lucruri bune: cu el re
prezentativa a învins Italia pe 
San Siro !, a pierdut strîns cu 
Franța (12—16) și a cîștigat. in 
cele din urmă, in fața Țării Ga
lilor, chiar pe Arms Park. Cura
jul. spiritul său Întreprinzător, 
puterea de muncă, maniera di
rectă de a aborda lucrurile 
plac deopotrivă.
• Deci... Rugbyul nostru

trăiește — între două campio
nate mondiale, cel din 1987 do 
la Antipozi și următorul din 
1991 — momente, să le spunem 
fără, teama de a greși, de ex
cepție. Ar urma să jucăm pe 
rînd cu Italia, Anglia, Spania. 
Zimbabwe, Samoa (cu acestea 
două din urmă meciuri duble), 
U.R.S.S., Franța și Scoția, cu 
toate acestea in acest an, apoi 
în 1990 alte partide în C.E. si 
turneul (cu două teste) în 
Noua Zeelandă și întiinirea 
cu Irlanda etc. Un program 
pe cit de fascinant pe atit de 
greu. Cum 11 întîmpinați din 
punctul de vedere al antreno
rului principal al echipei na
ționale? • Programul e foarte

greu. întîlnim echipe puterni
ce, Anglia, potențială cîstigă- 
toare a Turneului celor 5 na
țiuni — 1989. Ce să mai spu. 
nem de Franța, cu care ju
căm în deplasare ? Trebuie să 
pregătim și revanșa față de 
echipa U.R.S.S., pentru a șter
ge amintirea neplăcută a jocu
lui de la Alma Ata. Și să a- 
vem o bună comportare la... 
Edinburgh. Vom încerca să 
obținem succese în majoritatea 
celor 10 partide ale anului. 
Startul pregătirilor l-am și dat, 
organizînd un program de o- 
dihnă activă (tratament și re-

portretele elevilor 
fruntași, oel care au 
campioni naționali de copii și 
juniori, sau au fost selecționați 
în diferite loturi naționale în 
ultimii ani.

Facem cunoștință cu direc
torul clubului, prof. Gheorghe 
Iacob, de fapt una și aoeeași 
persoană cu antrenorul de ju
do al C.S.Ș., pe cane l-am în- 
tîlnit și în această calitate Ia 
unele 
astfel, 
sânte ______________
bului, despre realizările tine
rilor sportivi.

La C.S.Ș. Gh. Gheorghiu-Dej 
activează șase secții: atletism, 
handbal, judo, lupte libere, 
volei (f) șl fotbal (înființată 
in 1987). „Deși ordinea alfabe
tică m-ar obliga să incep eu 
atletismul, «inima» mă în
deamnă să dau prioritate spor
tului men preferat. judo — 
spune Gh. Iacob. Și veți ve. 
dea cft există șt alte argumen-

com petiții, 
o serie 
despre

Am aflat, 
de date intere- 
actlvitatea du

te, nu numai cel de ordin sen
timental. Colegul Florină Geor
gescu activează in această sec
ție chiar de la inființare, din 
1970. Din *72 am venit și eu, 
iar de atunci lucrăm împreu
nă. Ca să incep cu... începutul, 
trebuie să vă spun că numai 
între anii 1971—1977 copiii noș
tri s-an clasat de 20 de ori pe 
locul I, cucerind si 12 titluri 
de campioni la juniori. Unul 
dintre aceștia. Benone Olar, a 
făcut de mai multe ori parte 
din echipa națională de Juniori, 
în anul 1978 ocunînd chiar lo
cul 3 la Campionatele Europene. 
Alți băieți porniți de ia noi 
care au luat contact cu judoul 
internațional sînt Emil Conchl 
— locul 5 la C.E. de juniori și 
locul 2 la J.B. 1984, Marian 
Grozea (acum la Steaua), care 
a ocupat locul 2 la Concursul

Mihai TRANSA

(Continuare tn pao 2-3)

Dimitrie CALLIMACHI
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IN DIVIZIA A DE
Astăzi și miine, în Divizia 

A- de tenis de masă se desfă
șoară, la Craiova. partidele 
restante ale primului tur al 
campionatului. în competiție 
se vor afla echipele din pri
ma grupă valorică a întrecerii 
masculine: Universitatea A.S.A. 
I Craiova, C.S.M. Sînterom 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Construc
torul înfrățirea Tg. Mureș și 
Spartac Stirom București, pre
cum și cele din grupa a II-a,

TENIS DE MASA
seria I: Universitatea A.S.A. 
II Craiova, Sticla Bistrița. 
C.S.M. A.S.A. IEELIF Buzău, 
C.S.Ș. Tehnoutilaj Odorhei.

Se anunță meciuri interesan
te și echilibrate, în fiecare e- 
chipă aflîndu-se jucători cu o 
bună experiență corn pe ti flora
lă. cum sînt: V. Florea. C- 
Tîugan, C. Toma. D Cioca. S. 
Crișan, S. Naidin, R. Revisz, 
M. Vitan, C. Toi, C. Creangă 
etc.



Șl TOTUȘI?
Nu toată lumea este convinsă 

că lupta pentru titlul de cam
pioană a țării la feminin este 
practic Încheiată. Firește, Dina
mo ștă la adăpostul situației de 
mare favorită în două din ul
timele 3 etape șl al unui setave- 
raj mai bun decît Chimia Rm. 
Vilcea, ceea ce l-ar îngădui 
păstrarea primului loc în final. 
Și, totuși, susțin unii specialiști, 
calculele nu sînt chiar așa de 
simple. Șl se gîndesc la o even
tuală „lovitură de teatru", la 
Constanta, unde Farul — ame
nințată cu retrogradarea — va 
face tot posibilul să se salveze. 
Posibila surpriză (și relansare a 
luptei pentru titlu, la finiș) este 
pusă pe seama reactivizărli Mă
riei Enache în sextetul constăn- 
tean. Să vedem dacă Mia și mult 
mai tinerele ei colege vor în
dreptăți, duminica viitoare, pă
rerile celor ce cred că apele nu 
sînt încă limpezi...
' In zona retrogradării (unde 
circulă zvonuri liniștitoare, deo
camdată fără acoperire, că în 
ediția aceasta toată lumea s-ar 
salva), bălmărencele sînt sin
gurele care n-au mal nimic de 
sperat, cu toate că în etapa tre
cută au învins acasă pe Farul 
(de apreciat sportivitatea eu 
care Maratex șl-a apărat... cvasi 
Inexistentele șanse). A doua re
trogradată se va alege dintre 
Farul, C.S.M. Oțelul Tîrgoviște 
și Oltdt Craiova...

zentare.

CLASAMENT

1, DTNAMO io 17 2 53:14 36
2. Chimia 19 16 3 49:19 35
3. Univ. CFR 19 15 4 50:15 34
4. Rapid 19 13 6 44:31 32
5. Dacia 19 10 9 36 :31 29
6. Penicilina 19 10 9 35:31 29
7. Fl. Rosie 19 9 10 35:33 28

8. C.S.U. Rapid 19 8 11 29:40 27
9. Farul 19 4 15 20:46 23

10. Oltcit • 19 5 14 19 :47 23
11. C.S.M. Oțelul 19 4 15 19:49 23
12. Maratex 19 3 16 16:49 22

* un meci pierdut prin nepre-

„ETERNUL DERBY"
Finalul campionatului mascu

lin găsește pe cele două candi
date la titlu pe aceeași linie, la 
mare distanță de pluton. Nu 
este, deci, de suspectat vreo in
gerință a celorlalte echipe în 
disputa tradițională dintre Di
namo și Steaua, chiar dacă pri
ma are meci mai greu la Zalău, 
iar a doua la Tg. Mureș, pînă la 
„eternul derby" din 12 martie, 
așteptat firește cu mare interes...

Spectaculos finiș, însă, în lup
ta pentru evitarea retrogradării, 
în care sînt angrenate, în afară

DACIADA

START !
Reunite de ieri la Oradea, unde 

ziua Mărțișorului a însemnat, în 
ce le privește, o dispută cu 
cronometrul în susținerea nor
melor de control, componentele 
seriei a doua din Divizia A la 
polo își încep în această dimi
neață întrecerea. E vorba de 
lntîiul lor turneu pe ’89, dar și 
de momentul inaugural al între
gului sezon oficial. participă 
bucureștencele Constructorul Fe
roviar, Energia și Vulcan, I. L. 
Timișoara, Vagonul Arad, Con
structorul Tîrgu Mureș, Progre
sul Oradea. Ele se întîlnesc de-a 
lungul a șapte reuniuni — cîte 
două astăzi, vineri șl sîmbătă, 
una duminică.

Reamintim că pentru cele șase 
* ................. ' ---- a

pe 
se

de I.A.T.S.A. Dacia Pitești (lip
sită de orice speranță), teoretic 
toate celelalte 9 divizionare A 1 
Dintre acestea, în perspectiva 
ultimelor 3 etape, cele mai ame
nințate par a fi A.S.A. Electro- 
mureș Tg. Mureș, Tractorul Bra
șov, Relonul Săvinești, Viitorul 
Bacău și C.S.M.U. Suceava. Cine 
va rămîne la cota de 9 victorii 
(și. eventual, setaveraj mai slab) 
se va adăuga formației piteștene 
în drumul spre eșalonul secund. 
Interesant de văzut...

tromureș Tg. Mureș — Univer
sitatea C.F.R. Craiova se va dis
puta în ziua de 14 martie.

CLASAMENT

1. DINAMO 19 17 2 55:16 36
2. Steaua 1*) 17 2 53:16 36
3. Calculatorul 19 11 8 39 :32 30
4. Elcond 19 10 9 34:31 29
5. Explorări 19 9 10 32:37 28
6. Univ. CFR 18 9 9 31:30 27
7. Viitorul 19 8 11 31:38 27
8. C.S.M.U. 19 8 ltt 30:37 27
9. Tractorul 19 8 11 32k40 27

10. Relonul 19 8 11 26:10 27
11. Electromureș 18 7 ltt 30:34 25
12. I.A.T.S.A. 19 1 18 12:54 20

Partida restantă A.S.A. Elec-

• După încheierea campionate
lor primei divizii, echipele de 
performantă (seniori) vor a- 
borda întrecerile din cadrul ma
rii noastre competiții naționale 
Daciada. Faza de zone se va 
desfășura între 15 și 17 martie 
la Bacău, Galați, Brașov, Hune
doara, 
re 
18

Bistrița șl Baia Ma- 
(masculln) șl între 16 și 
martie la Iași, Cons

tanța, Tîrgoviște, Craiova, Rm. 
Vîlcea și Oradea (feminin). 
A In cadrul aceleiași competi
ții, echipele de juniori și ju
nioare îșl vor disputa turneele 
finale în perioada 29 martie — 
2 aprilie în Sala .Sporturilor din 
Constanta. Sînt calificate cîte 6Constanta. Sînt calificate cite 
reprezentative ale județelor.

ARBITRI LA FINAL 
DE CARIERĂ

Rubrică redactată de 
Aurelian BREBEANU

veni curînd valori certe ale na
ționalei, iar Stemate, Fruth sau 
Chețan, alții încă, au șansa de 
a ajunge, la rindu-le, compe- 
nenți ai reprezentativei, în timp 
ce în campionat ne stă în puteri 
saltul — la propriu șl la figu
rat". © Chiar în actuala ediție ? 
Șase puncte înseamnă un handi
cap serios, ca să nu mai vorbim 
de tofrîngerea de la Cupa Ra
pid... „A fost o întîmplare. In 
fond, nu uitați că am avut șapte 
jucători la lot,

NEAȘTEPTAT DE CLAR.

formații din grupa de elită 
sportului nostru cu mingea 
apă „startul" turneelor finale 
va da la 16 martie.

„JOCUL IN MIȘCARE 
E ATUUL NOSTRU"

Aceasta e afirmația pe care 
o face, din capul locului, tînă- 
rul antrenor Viorel Rus oricînd 
vine vorba despre sportul de 
care e legat de exact 25 de ani. 
Iar dacă o face, fostul cunoscut 
Internațional (250 de prezențe în 
reprezentativă. participant Ia 
diferite ediții ale celor mai mari 
competiții, inclusiv la obținerea 
unor rezultate remarcabile) nu 
se referă numai la echipa — 
Steaua — pe care o pregătește 
de aproape doi ani, după ce a 
fost 18 ani jucător la ninamo : 
„Adevărul e că doar o mișcare 
continuă, bazată pe o pregătire 
multilaterală. poate reprezenta 
argumentul realist în tentativa 
de a readuce poloul românesc 
cel puțin Ia nivelul atins de ge
nerația lui, să zicem, C. Rusu, 
D. Popescu, Nastaslu sau Rădu- 
canu. Spun realist plecînd de Ia 
calitățile specifice jucătorului 
nostru. Cu această idee am ple
cat eu unul la drum în munca 
de antrenor, care înseamnă, si
gur, cu totul altceva decit pos
tura de titular în apă, incit am 
renunțat repede la gîndul de a 
le face pe amîndouă deodată. 
Sper însă ca lunga experiență 
eă-ml folosească in meseria do
rită de mult. Dintotdeauna". © 
Șl cum a fost începutul ? „Am 
găsit Ia Steaua și încredere, șl 
sprijin, șl dorința de a face per
formanță a unor jucători tineri.

Angeîescu, L. Balanov, Gh. 
Popescu sau Geambașu pot de-

jucători Ia Iot, unde s-a lucrat 
într-un volum neobișnuit pen
tru tinerii militari... Ei nu ~ au 
experiență internațională, avînd, 
în schimb, nevoie de coeziune, 
de omogenitate, de cît mai multe 
meciuri Împreună. Altfel vor sta 
lucrurile în campionat — mai e 
ceva vreme pînă la turneul clu
jean. știu bine, dinamoviștii sînt 
pregătiți cum trebuie. Dar titlul 
se joacă încă ! Oricum, Steaua 
promite spectacol. Să sperăm că 
din disputa, dusă sub semnul 
fair-playului, din întrecerea in
ternă să aibă de cîștigat echipa 
național-, pentru o clasare cît 
mai bună la europenele din 
vară".

JOCUL GRUPAT
(Urmare din pag. 1)

facere) cu un prim lot de 30 
de sportivi © S-a spus cînd- 
va că în rugby România e 
„campioană mondială în jocul 
înaintării". Am și înregistrat, 
de altfel, cîteva succese răsu
nătoare pe seama forței înain
tașilor noștri. Apoi, treptat, 
grămada noastră a slăbit, pen
tru ca în ultimul timp să se 
remarce un oarecare reviri
ment. Ce preconizați în conti
nuare 7 © Avem o mare do
rință de a depăși etapa jocului 
(doar) pe... înaintare, o etapă 
evident depășită. Vrem să mă
rim raza de acțiune cu balonul 
purtat către liniile dinapoi ; să 
joace și atacanții mai mult !

I.D.M.S. ANUNȚA u
Autoturismele DACIA 1310 Berlină șl Breck și DACIA 1320 

se livrează pînă la 31 MARTIE 1989 cumpărătorilor care au banii depuși la CEC în cont ........
1985.

Autoturismele DACIA 500 
au banii pentru autoturism

Livrările se efectuează în 
Uzat pe țară, indiferent de 
urmează, la magazinele :

bucurești — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil In 
municipiul București, județele Giurgiu șl Teleorman.

PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude
țele Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, Vîlcea, Dolj, Gorj.

BRAȘOV — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude
țele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.

BACAU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude
țele Bacău, Buzău, Neamț, Vrancea.

CLUJ — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județul 
Cluj.

IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 
Botoșani, Iași, Suceava, Vaslui.

TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul 
județele Arad, Bihor, Timiș.

REȘIȚA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
țele Alba, Caraș Severin, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu.

BAIA MARE — pentru cumpărătorii 
județele Bistrița Năsăud, Maramureș,

CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu 
dețele Dolj șl Gorj.

BRAILA — pentru cumpărătorii cu

pentru autoturism pînă la 30 iunie
se livrează cumpărătorilor care 
pînă la 31 decembrie 1988.

baza numărului de ordine centra- 
magazlnul de înscriere după cum

stabil in
in judo
stabil incu domiciliul

Satu Mare, Sălaj, 
domiciliul stabil în ju-

_______ r____  ___ r______  __ domiciliul stabil în ju
dețele Brăila, Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea, Galați.

Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata în rate 
se efectuează la magazinul auto la care este arondat județul 
în care se află banca prin care urmează a se reține ratele 
lunare.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme 
și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscriși prin transfer pentru persoanele care au 
banii depuși la CEC în cont pentru autoturism, astfel :

AUTOTURISMELE OLTCIT CLUB — pînă la 31 martie 1988 
AUTOTURISMELE DACIA 1410 SPORT — pînă la 31 martie 

1987.
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Duminica trecută, bucureștea- 
nul Nicolae Popișteanu a condus 
ultimul meci de divizie (Dinamo 
— I.A.T.S.A. Dacia Pitești) din 
cariera sa de peste 35 de ani de 
arbitraj. El nu va spune Insă 
adio voleiului, fiind un inimos 
activist în 
competiții.
alt arbitru 
va retrage 
cutul cavaler al fluierului craio- 
vean, prof. Vasile Tilcă. Motiv 
de aplauze în sala din Bănie, 
unde va conduce ca principal 
jocul dintre voleibalistele local
nice și cele maramureșene.

Comisia centrală de 
Duminica viitoare un 
la limita de vîrstă se 
de pe „scenă", cunos-

(
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i
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0 ANUME SEMNIFICAȚIE A U
Se pare că o modă nefastă 

iți face loc cu pași repezi in 
lumea schiului nostru — cea 
a abandonurilor unor frun
tași in clipa in care se în
depărtează de posibilitatea 
obținerii primului loc. Am 
consemnat la vremea respec
tivă gestul nesportiv al unor 
,,alpini" de la Dinamo Bra
șov și, fiindcă a venit vorba, 
salutăm promptitudinea cu 
care i-a sancționat și condu
cerea clubului brașovean. 
Peste citeva zile, alți și alți 
sportivi fruntași, de la dife
rite cluburi și asociații, a- 
veau să ne ofere asemenea 
exemple in cascadă, iar fap
tul a fost cu atit mai supă
rător, cu cit, de data aceasta, 
era vorba de finalele „Dacia- 
dei" la fond sau blatlon : su
părat că a ratat trei focuri 
la chiar prima tragere, prin
cipalul favorit, Imre Lestyen 
(A.s.A.), abandonează ; in 
proba de fond 30 km consem
năm șase asemenea renunțări 
la întrecere (între care alți 
doi posibili oameni de po
dium, Turja și Tanko), iar la 
50 km abandonează mult dis
cutatul Șotropa (a cita oară?) 
și KOpe.

Seara, in grupul restrlns al 
antrenorilor, s-a vorbit mult 
pe această temă, și vom re
produce citeva din întrebările 
de bun simț puse cu acest 
prilej : ce-ar fi dacă toii 
concurența teșiți din lupta 
pentru primul loc ar proceda 
la fel ? Dar dacă, urmlnd a-

ceeași me 
ar fi sirrv 
finala oii 
metri, că 
dă „demi 
a arătat 
e o șansâ

Credem 
bun răsp 
fante, i 
Gheorghe 
torul Sf9* 
ticant ai 
pură ph 
echipame 
discipline 
fi accept 
ment, Cc 
ul Imul l 
Dar a i 
penultimi 
dar cu ii 
cerii lini 
„incăpățî'. 
cei atit 
kilometri, 
cei nume 
au termi

Punind 
secvențe, 
mai bine 
performe 
tru, Ghe< 
tru mine, 
mai rușin

Le vor 
viitor, și 
această 
strîmbă ?

...s-a impus Dinamo în recenta 
competiție organizată de Rapid. 
Dacă în meciul cu echipa orga
nizatoare campionii au trebuit 
să... înoate după egalare, spre a 
obține victoria In final (13—12), 
dacă au cîștigat categoric, 14—6, 
jocul cu a doua garnitură fero
viară, el au avut o a doua ju
mătate de partidă în trombă 
tocmai în derbyul cu Steaua : 
11—6, după 5—5 ta minutul 14. 
Aceasta, cu toate că antrenorul 
D, Popescu nu a putut alinia 
decît o garnitură Incompletă. 
Celelalte rezultate, comunicate 
de corespondentul nostru Gh. 
Nlstor : Steaua — Rapid 10—10, 
Steaua — Rapid tineret 13—10, 
Rapid — Rapid tineret 14—13.

Rubrică redactată de
Geo RAEȚCHI

AL ÎNAINTĂRII
Nu va fi ușor, dar vom "în
cerca să ne apropiem de un 
rugby, ’ să-i spunem, „total", 
însă, atenție !, vom ține sea
ma și de obiectivele pe care 
ni le-ăm fixat. Trebuie să ob
ținem o pregătire fizică speci
fică exemplară, capabilă să 
stimuleze ceilalți factori de ba
ză, tehnic și tactic. Mizăm pe 
îmbunătățirea tehnicii indivi
duale. Și asta în primul rînd 
Ia cluburi. Se va da o linie de 
conduită în acest sens de că
tre federație, care — sperăm 
— să fie pretutindeni respec
tată. Jocul grupat al înaintării 
noastre, cu Franța și Țara Ga
lilor, trebuie să diică (neapă
rat) la creșterea rolului liniei 
de treisferturi, mai ales în zo
nele prioritare atacului. • Ca. 
re ar fi, in opinia dumnea
voastră, rugbyștii cei mai în 
măsură să facă față unui joc 
modern ? Numiți cîțiva dintre 
ei, mai vechi titulari și re
prezentanți ai „noului val" 
• în primul rînd, cei 15 titu
lari de la Cardiff. De la ei 
plecăm. Să nu surprindă însă 
dacă vom încerca cîteva „ino
vații" în scopul creșterii mo
bilității de ansamblu a echipei. 
Dar despre acestea, cu alt pri
lej. • De acord.

CLUBURILE SPORTIVE SCI
—= privire sinteticei—

(Urmare din pag. 1)
Prietenia din 1984. Echipa de 
juniori a C.S.Ș. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a fost campioană na
țională în anii 1979 și 1980, iar 
intre 1980 și 1983 a ocupat pri
mul loc și in campionatul de 
tineret. Chiar și anul trecut e- 
chipa noastră de juniori a cu
cerit titlul de campioană a 
țării. Nu vrem să fim conside
rați lipsiți 
nici acum 
elemente 
selecționați 
Mircea Sansu, 
Marius Rășcanu
Dragomir sînt ultimii care au 
fost remarcați de tehnicienii 
federației".

Atletismul (antrenori: Ludo- 
vic Bartha și Valentin Bălașa) 
■este profilat pe probele de a- 
runcări (Bartha) și alergări pe 
distanțe medii și lungi. Acti
vitatea acestei secții a 
noscut două perioade de virf, 
dar și cîțiva ani în care perfor
manțele au lipsit. între anii 
1979—1932 au ajuns la lotul na
țional de juniori Marius Dima 
(greutate), Nelu Ioaescu (suli
ță). Angela Bujor (locul I la 
C.N. juniori din 1980, la pro
ba de 300 m g), Dragoș Iorda- 
che (suliță). După cîțiva ani 
mai săraci în performanțe, a 
venit 1988, care poate fi so
cotit un an de virf al atletis
mului de aici. Florin Turișcă 
a ocupat locul 1 la Concursul 
Republican de primăvară, la 
aruncarea suliței, fiind selec
ționat în lotul național; Leo
nard Rășcanu s-a clasat pe lo
cul 5 în același concuns, pe 
locul 4 la Concursul C.S.Ș. de 
cros și a fost convocat la con
cursul de selecție pentru lotul 
național, de la Băile Felix, 
Adrian Mihai a ocupat locul 
6 la aruncarea suliței în Con
cursul Republican de primă
vară. De altfel, el și cu Bogdan 
Bobeică au fost solicitați de 
clubul Dinamo, ca și Florin 
Turișcă. „Aceasta este menirea 
noastră, a cluburilor sportive 
școlare: să-i selecționăm, să-i 
pregătim cit mai bine atita

de modestie, dar 
nu ducem lipsă de 
valoroase, sportivi 
în Iotul național: 

i, Sorin Ifrim, 
și Gabriel

cu-

vreme cit sînt juniori, iar a- 
poi să-i îndrumăm spre ma
rile unități", subliniază inter
locutorul nostru.

Secția de lupte s-a înființat 
ceva mai tîrziu, în 1980. Antre
norul Ion Dobrea, care se ocu
pă de pregătirea a pește 25 de 
oopii și juniori, 
perfect cu cei de la C.S. 
nești, unde pleacă majoritatea 
juniorilor crescuți aici, cu ex
cepția celor pe care îi legiti
mează clubul Steaua. Anul 
trecut secția a avut doi cam
pioni la cădeți, (loan Văduva 
și Ioan Rotaru), iar Ioan Ro
taru și Dănuț Ochean au fost 
promovați la lotul de juniori. 
Ar mai trebui consemnat fap
tul că echipa clubului nostru 
s-a clasat pe locul 2 la Con
cursul Republican ’88 al du
hurilor sportive școlare.

Trecînd la 
nemancăm că 
este profilată 
tirea fetelor, 
a doua -catedră a fost acrobată 
numai în ultima vreme, cînd a 
fost încadrat și Anton Grosu. 
Pînă în acel moment a lucrat

colaboneazâ
O-

jocurile sportive, 
la volei secția 
numai pe pregă- 
De altfel, cea de

numai 
Popes» 
ridicat c 
tivă, ca 
rentina 
Magdalei 
virstă d< 
sting ma 
182 cm. ] 
In voder 
și Smeri 
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de puter 
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Găman, 
în Divizi 
defi, toai 
te în un 
șit să-și 
la lotiirii; 
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DIVIZIA B DE TINERET
Rezultate din Divizia B de ti

neret la baschet — masculin, 
seria I: Sodistul C.S.Ș. Rm. Vîl
cea — Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași 102—103 (41—44, 83—88),
I.C.E.D. II A.C.M. 6 — Acade
mia Militară Mecanică Fină II 
78—81 (33—40), U.R.B.I.S. Bucu
rești — Electrica Fie ni 85—60 
(39—27), C.S.U.
— Politehnica 
țese București 
Politehnica Iași 
litară n 84—78 . 
Fleni — Sodistul Rm. Vîlcea 101— 
77 (63—49), Politehnica București
— I.C.E.D. H 73—79 (42—43) ; se
ria a Il-a î Oțelinox Tîrgoviște
— C.S.U. T.A.G.C. Ind. —Brașov
97—78 (46—43), Olimpia C.S.Ș.

U.R.B.I.S.
Electrica Fleni

Torentul Galați 
Sportul Studen- 

81—74 (42—33),
— Academia Mi- 
(40—30), Electrica

Arad — 1 
șov 84—6: 
ria i: v< 
— c.s.u.
(35—38), 
Gheorgne 
115—73 (5! 
Focșani — 
54—37 (26
Mobila 11 
Politehnic 
51—90 (
T.A.G.C.W 
tan c.s.ș 
P.T.T. Bu 
1 Oradea

Cores po 
Sirlopol, 
I. Tudor, 
N. Costai 
ștefan, O
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ADMINISTRAȚIA DE STAT TOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
© Nu uitați că ASTAZI, joi, 2 

martie 1989, este ULTIMA ZI 
pentru a vă procura bilete cu 
numerele favorite la avantajoasa 
TRAGERE EXTRAORDINARA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI, ce va 
avea loc mîine, 3 martie. Mai 
este, prin urmare, timp — DAR 
NUMAI ASTAZI — pentru a 
putea să vă procurați și un pre
țios dar pentru cei dragi! • 
Tot de mîine începe și vin- 
zarea biletelor la TRAGEREA 
EXTRAORDINARA 
PREȘ, organizată 
de 8 martie.

CÎSTIGURILE 
EXCEPȚIONALE 
PREȘ DIN 19 

1989.
FAZA I : Categoria 

Hanță 100% a 50.000 
variante 25% a 12.500 
2 : 5 variante 100%
lei șl 15 variante 25% a 
lei ; cat. 3 : 4 variante 
a 10.370 lei gi 26 variante 25%

a 2.593 lei ; cat. 4 : 77,75 a 
1.401 lei ; cat. 5 : 154,00 a 707 
lei ; cat. 6 : 724,25 a 100 lei ; 
cat. 7 : 12.568,50 a 40 lei.

FAZA a Il-a : Categoria A : 
1 variantă 25% a 45.049 lei ; 
cat. C : 5 variante 100% a
5.076 lei și 51 variante 25% a 
1.269 lei ; cat.
te 100% a 721 lei 
te 25% a 180 lei ; 
a 100 lei ; cat. 
40 lei.

Cîștigul de la 
varianta 100% 
50.000 lei, a 
pantului ENCI 
Tg. Mureș.
NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA PRONOEXPRES 

1 MARTIE 1989
EXTRAGEREA I : 21 26 36 
EXTRAGEREA a n-a : 25 
3 11. FOND TOTAL DE 
GURI : 611.075 lei.

PRONOEX- 
chiar în ziua

TRAGERII 
PRONOEX- 

FEBRUARIE

1 : 
lei 
lei

1 va
gi 3 

; cat. 
14.889 
3.722 
100%

O FORMAȚIE SE DIS

D : 32 varian- 
și 122 varian- 
cat. E : 175,50 

aF : 5427,50

1, 
de

categoria 
în valoare 

revenit partici- 
SAMUILA din

TRA- 
DIN

10 24 22
9 15 27
CIȘTI-

Obținînd în flecare reuniune 
victorii, N. Simion s-a distanțat 
în clasamentul pe formații față 
de urmăritorii săi și anunță un 
sezon deosebit de fructuos, tn 
ultimele două reuniuni, formația 
sa a mai cîștigat trei alergări, 
cu Osman (de două ori) și 
Remiza, primul deținînd o formă 
de zile mari. Pe locul secund a 
trecut acum N. Nicolae, care nu 
s-a mulțumit cu un loc la mij
locul clasamentului și a învins 
în trei probe, cu Dinar, în re
venire de formă, Rlzoriu, rea
dus la forma ce l-a consacrat, 
și Hughenot, în mare progres de 
valoare și stil de a trota. Cu 
victoria obținută de Ticu, C. 
Dumitrescu a trecut pe locul 3, 
iar tînărul C. Slate ne-a dove
dit aceleași calități de anul tț«- 
cut, conducîndu-1 cu mult brio 
pe acest dificil trăpaș. Cam
pionul „en titre", M. Ștefănescu, 
și el un profesionist desăvîrșit, 
a învins în trei curse, revenind 
în plutonul fruntaș, acum pe 
locul 4. El s-a impus cu Simin,

care-și c- 
Cotlc și 
de 3 ani, 
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la noua 
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IN MECIUL RETUR CU DYNAMO DRESDA

LOC
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| VICTORIA PĂSTREAZĂ ȘANSE DE CALIFICARE
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STEAUA-SCOR RECUPERABIL

două 
oarcă 
itului 
nos~ 

,Pen- 
mult

Trebuie să recunoaștem că, 
prin comparație cu cele 
trei echipe eliminate pe rînd 
de Victoria, la a doua ei 
participare în Cupa U.E.F.A. 
(Sliema Wanderers. Dinamo 
Minsk și Turun Palloseu- 
ra), actualul lider al cam
pionatului R.D. Germane, Dy
namo Dresda, întîlnit marți, 
în prima manșă a sferturilor 
de finală, a fost mai pu
ternic. Nu atît pri.ntr-un a- 
nume grad ridicat de tehnici
tate, ci, mai ales, prin tenaci
tatea tuturor jucătorilor, pre- 
dispuși la o disciplinare tacti
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,(peritTY. ajcitea oară 7), portarul Teuber refine cu si- 
.. . In prim-plan,

, Dameschin I (ambii cu fata) fi Mirea (nr. 14). 
(Fază din meciul Victoria București — Dynamo Dresda) 

Foto : Aurel D. NEAGU

IDin nou (pentru a citea oară 7), portarul Teube 
guranță balonul din fața unui buchet de jucători. 
C. Solomon, Damaschin I (ambii cu fata) și 1
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că de-a dreptul exemplară. Ră
mași din startul partidei în 9 
jucători de cîmp (prin elimi
narea justificată a lui Kirsten, 
pentru lovirea cu pumnul a 
lui Ștefan), fotbaliștii din Dres
da au știut să se adapteze ra
pid condițiilor existente, sub- 
ordonîndu-se rigorilor unui e- 
fort deosebit, trecînd cu mare 
ușurință peste handicapul o- 
mului în minus. Un handicap 
extrem de important în rela
ția sarcinilor duble (n-ai ales 
în condițiile unui joc în de
plasare), cînd echipa gazdă — 
așa cum a făcut-o și Victoria 
— este animată de dorința 
unei ofensive continue, cu in
tenția deschiderii cit mai ra
pide a scorului.

Se pune întrebarea : au știut 
să profite jucătorii Victoriei 
de această atît de favorabilă 
șansă, avînd în continuare 88 
de minute la dispoziție pentru 
a lua un avantaj favorabil pe 
tabelă, asigurător în perspec
tiva partidei-retur de la 15 
martie, de la Dresda ? Hotărît 
lucru nu, și aceasta din mai 
multe motive, pe care ne per
mitem a le enumera :
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• ASTAZI, ELECTROMUREȘ — 
SPORTUL STUDENȚESC. Astăzi, 
la Tg. Mureș, se desfășoară ul
timul meci din cadrul „șalspre- 
zecimi"-lor „Cupei României" in
tre divizionara B — Electromu- 
re Tg. Mureș și divizionara A — 
Sportul Studențesc. Partida va 
începe la ora 14,30 și va fi ar
bitrată de brigada: v. Titorov 
(Plopeni) — S. Ursu (Suceava), 
M. Ilieș (Odorhei).
• PARTIDELE DIN CAMPIO

NATUL DIVIZIEI A din pr'mele 
două etape ale returului vor 
începe la ora 15,30. In Capitală 
vor avea loc întîlnlrlle Steaua — 
A.S.A. Tg. Mureș șl Victoria — 
Univ. Craiova, programate pe

iCU

I
I
I
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I
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Turneul din Bulgaria al juniorilor ,, tricolori"

DOUA UTILE PARTIDE DE VERIFICARE
Selecționata noastră de juniori 

U.E.F.A. ’90 a efectuat un tur
neu de două jocuri in Bulgaria, 
la începutul acestei săptămînl, 
acțiunea contînd în planul pre
gătirilor pentru abordarea preli
minariilor C.E. (debut, luna mai, 
întîlnirea cu Austria, in depla
sare). Avînd ca parteneră repre
zentativa similară a țării gazdă, 
formația noastră a obținut o 
victorie cu 1—0 în primul meci, 
disputat la Pavllceni, pentru a-1 
pierde pe cel de al doilea (ju
cat la Gorna Oreachovița) la ace
lași scor. în prima întîlnire, în for
mația Cioacă — Moldoveanu, Ar- 
timon, Heidiner, Țicu — Gabor, 
Pcrsu, Rădos, Sabo — Jelea

I. AMÎNAREA AVANSĂRII 
UNUI OM, ÎN SPRIJINUL A- 
TACULUI. Momentul critic, 
resimțit imediat de oaspeți, 
trebuia exploatat din plin, prin 
trimiterea lui C. Solomon în 
linia mediană, atîta timp cit 
formația din Dresda s-a retras 
premeditat în apărare, lăsînd 
în atac doar un singur jucător, 
pe Gutschow, care, practic, pu
tea fi anihilat de unul sau de 
maximum doi fundași (Ștefan 
cu M. Pană, sau Ștefan cu Co- 
jocaru, cu schimbul, în funcție 
de avansarea unuia dintre la
terali). Este limpede că după 

pauză, cînd Iui C. Solomon i 
s-a încredințat o cu totul altă 
sarcină, echipa a insistat mai 
mult în atac. Victoria dominînd 
autoritar partida, fazele de gol 
(mult mai clare) înmulțindu-se 
la poarta Iui Teuber.

2. LIPSA ÎNVĂLUIRILOR. 
Este bine știut că una dintre 
cele mai eficiente căi de dez
membrare a unei apărări su- 
pranumerice o reprezintă jo
cul pe laturile terenului, prin 
infiltrări eficiente, urmate de 
centrări puternice în fața por
ții, acolo unde pericolul creș
te. Dar, nici Țîră, și nici Cui- 
cear n-au reușit să-și depă
șească adversarii direcți. Și a- 
tunci, de unde centrări de gol? 
A încercat Ursea în cîteva rîn- 
duri ’dar, inexplicabil, mingea 
expediată de el a... aterizat 
undeva departe, în spatele 
porții !

3. JOCUL CU UN SINGUR 
„PIVOT". încercările de an
gajare frontală a lui Coraș au 
fost anihilate în proporție de 
90 la sută de marcajul aspru 
aplicat de fundașii adverși,. co
roborat și cu mișcările lente 

stadioanele Steaua și, respectiv. 
Victoria.
• DUBLA INTILNIRE DE JU

NIORI ROMANIA — R.D. GER
MANA. Săptămîna viitoare se 
vor disputa două partide ami
cale între selecționatele de Ju
niori B ale României și Republi
cii Democrate Germane. Prima 
întîlnire este programată la 
Focșani, marți 7 martie, iar re
vanșa peste două zile, joi 9 
martie, la Brăila. Reamintim, e- 
chipa noastră de juniori care 
susține aceste meciuri va dis
puta, in ultima decadă a lunii 
martie, partidele cu selecționata 
Poloniei din preliminariile Cam
pionatului European B.

al

(Moga), Săvoiu, „tricolorii“ au 
marcat, prin Sabo, în min. 19, 
după un atac frumos, prin în
văluire, purtat de Săvoiu și Ga
bor, la centrarea celui de 
doilea, mijlocașul clujean apă- 
rînd .......................
la 10 
mari 
votai, . .
tut concretiza și mai clar su
perioritatea tehnico-tactică a e- 
chipei noastre, după eum „bara* 
lui Krumov (min. 15) ar fi putut 
modifica profilul partidei, dacă 
nu 
cea
au 
cui 

prompt și reluînd sec de 
m în plasă. încă patru 

ocazii ratate de Jelea, Să- 
Țicu și Gabor ar fi pu-

s-ar fi „opus* la timp. în 
de a doua întîlnire, (în care 
mal evoluat Deaconu în lo- 
lui Fersu și Gîlcă fel locul

și greoaie. ale masivului jucă- 
tor al Victoriei, vădit incomo
dat de maniera de joc a oas
peților, în care dublajul a fun
cționat perfect. Stereotipia ac
țiunilor de atac, purtate lent, 
lipsite de variație (fără „un- 
doi“-uri, „triunghiuri", combi
nații rapide) au convenit de 
minune echipei antrenorului 
E. Geyer, care nu o dată s-a 
ridicat de pe bancă și a cerut 
băieților lui să facă tot posi
bilul pentru fragmentarea a- 
tacurilor echipei noastre, cu 
scopul scurgerii timpului.
t Altele, cu totul altele vor 

fi, desigur, datele jocului din 
retur. Este .bine știut că ade
seori, în meciurile din cupele 
continentale, cînd echipa loca
lă este obligată să atace, se 
creează spații mai largi, ofe
rind astfel adversarului reale 
posibilități de contraatac. Așa 
a făcut Victoria în toate cele 
trei partide susținute în depla
sare astă toamnă, înscriind nu 
mai puțin de 5 goluri care au 
cîntăriț decisiv în balanța ca
lificării. Așa o poate face și la 
Dresda, intrînd pe teren cu 
convingerea că jocul se reia de 
la... egalitate. Mai ales că Dy
namo va alinia o formație din 
care vor absenta cîțiva titulari: 
Kirsten (cartonaș roșu), Haupt
mann și Doschner (2 galbene) 
și probabil Diebitz (accidentat), 
care nu a putut fi folosit nici 
la București.

Indiferent, însă, ce formație 
va prezenta Dynamo Dresda, 
jucătorii noștri trebuie să in
tre pe teren, în meciul retur 
de la 15 martie, conștienți 
fiind că au obligația morală 
să lupte pînă la epuizare. Iar 
la sfîrșitul partidei să lasă cu 
fruntea sus, cu convingerea că 
au făcut tot ceea ce a depins 
de ei pentru calificare. Nu ne 
îndoim că așa va fi.

Gheorghe NERTEA

DUMINICA, AL 3-LEA START OFICIAL AL SEZONULUI
S-au jucat meciurile din 

„16“-imile Cupei (restanța Elec- 
tromureș — Sportul Studențesc 
e programată azi). Șapte divi
zionare A au părăsit competi
ția, Corvinul și F.C. Olt elimi
nate de formații din aceeași 
categorie, conform unui regu
lament care dezavantajează de 
fiecare dată două echipe din 
primul eșalon în această fază 
a întrecerii. Dar nu discutăm 
acum regulamentul — el e așa 
cum e —. ci faptul că unele 
echipe cu destule pretenții în 
prima divizie (Universitatea 
Craiova, F.C. Argeș, „U“ Cluj- 
Napoca) au părăsit Cupa în ur
ma unor evoluții mai mult 
decît modeste, adversarele lor 
nefiind nici măcar formații 
fruntașe în eșalonul secund. 
„Dincolo de aceste eliminări 
surprinzătoare — afirma secre
tarul F.R.F., Dan 
trebuie să subliniem 
sezonului oficial s-a 
sfera fair-play-ului, 
disputindu-se în condiții opti
me, fără incidente, gazdele me- 
curilor achitîndu-se bine de 
sarcina pe care au avut-o. 
N-au fost probleme și asta e 
de bun augur pentru noul se
zon competițional, pentru toate 
campionatele noastre".

Campionatul Diviziei A va re- 

Matei — 
că startul 
înscris în 
partidele

iul Sabo) șl în care arbitrajul a 
tolerat, uneori, jocul agresiv al 
gazdelor, echipa României a pri
mit gol în min. 68 (autor Glieor- 
ghiev), cu toate că replica ei 
nu a fost cu nimic inferioară 
celei a adversarei. în conclu
zie, „un turneu util, care a sub
liniat acumulările pe planul 
omogenității și al conturării 
unei idei stabile de joc. Care a 
evidențiat că atuul echipei ră- 
mîne linia de mijloc, laborioasă 
și tehnică, care a mai dezvăluit, 
însă, și unele lacune care se cer 
grabnic înlăturatei marcajul și 
dublajul în suferință, în linia de 
apărare, lipsa de concentrare Ia

(Urmare din pag. 1)

Impresia că Steaua e tentată 
de un 0—0, oricum favorabil 
în condițiile unui meci în 
deplasare. In ultimele două 
minute ale reprizei, consem
năm totuși două faze mai fier
binți : lovitura liberă „cu 
schemă" încheiată cu un șut 
pe lingă bara porții lui Lung 
și cornerul acordat de Svens
son, în ultima instanță, la o 
incursiune periculoasă a lui 
Lăcătuș.

Și după pauză Steaua abor
dează jocul cu gîndul la re
vanșa de la București, contro- 
lînd parcă pulsul adversarilor. 
In aceste momente, „vîrfurile" 
nu prea sînt sprijinite și, în 
plus, manifestă o insuficientă 
concentrare. Linia de fund a 
„roștalbaștrilor" nu relansează 
cursiv jocul, construiește prea 
puțin, apelînd deseori la nein
dicata pasă lungă, mereu inter
ceptată de „săritorii" suedezi. 
In min. 53, totuși, la o lovitură 
liberă de la circa 35 de metri 
lateral, Hagi a încercat una din 
binecunoscutele lui „bolți", peste 
Verdin, ieșit din poartă. Golul 
victoriei suedeze avea să fie 

DINAMO A RATAT VICTORIA
(Urmare din pag. 1)

excepțil — echipa din Genova 
aproape că nu a contat in atac.

In mod surprinzător, Insă, 
după reluare, formația dinamo- 
vistă — vizibil incomodată de 
marcajul mai strîns și presingul 
mai decis al oaspeților — nu a 
mai evoluat cu același aplomb, 
a scăzut din ritm și din clari
tatea jocului. Deși ea a mai 
realizat unele momente fierbinți 
la poarta genovezilor, jocul său 
de ansamblu n-a mai avut cali
tatea și forța din prima jumăta
te a meciului, ceea ce a permis 
adversarei să iasă, din ce in ce 
mai curajoasă, la atac și să a- 
menințe poarta lui Stelea. Ba 
chiar să și egaleze, într-un fi
nal dramatic, în care — in 
decurs de două minute — s-a 
ratat un posibil și meritat 2—0, 
pentru a se ajunge apoi la acest 
încărcat de tristețe 1—1. Astfel, 
după ce în min. 89 Dossena a 
respins salvator, aproape de pe 

începe duminică și programea
ză o etapă cu partide deosebit 
de interesante, foarte impor
tante pentru configurația cla
samentului. „Vor fi multe me
ciuri care vor cunoaște tensiu
nea maximă a întrecerii și 
nutrim speranța că ele.se vor 
desfășura în spiritul fair-play.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

După Cupă și... cupele europene

care nu se în- 
într-un proces adec- 

cu o vîatr 
care

ului. De altfel, vreau să spun 
că între disciplina în sensul ei 
cel mai larg și performanța ca 
atare exista o corelație foarte 
strînsă. Niciodată nu vor putea 
obține rezultate bune jucători 
indisciplinați, 
cadrează 
vat de pregătire, 
sportivă exemplară, sau 
se ceartă cu arbitrii și tribu
nele, chiar și cu propriii 
trenori sau coechipieri. La 
timul nostru Birou federal 
specificat clar că pentru a 
ține, Ia toate nivelurile lui, 
zultatele pe care și le-a PfO- 
pus, fotbalul nostru trebuie să 
ridice în continuare ștacheta 
calității. Adică fiecare compe- 

an- 
ul- 
s-a 
ob- 
re-

finalizare" (aprecierile aparțin 
antrenorului principal Gh. Stai- 
cu).

Conducătorul delegației noas
tre, Gh. Ene II, ține să subli
nieze, la rîndu-i: „Testul a fost 
convingător, juniorii bulgari a- 
bordind ambele partide cu un 
elan care ne-a solicitat din plin. 
Juniorii noștri au avut de par
tea lor o tehnică net superioară, 
care a făcut o bună impresie. 
Un cîștig net al formației noas
tre — confirmarea celor trei de- 
butanți : fundașul dreapta Mol
doveanu (mobil, tenace), mijlo
cașul Persu (bine dotat fizic, cu 
disponibilitate pentru jocul com- 
binativ) și un alt mijlocaș, Gîl
că, a cărui tehnicitate șl clarvi
ziune fac cinste «pepinierei» din 
care provine, școala de 
din strada Dr. Staicovlci, 
greșului București".

Verificările continuă, 
toarele, în luna aprilie, în 
slovacia.

fotbal 
a Pro-

Urmă-
Ceho-

Ion CUPEN

marcat în min. 5«, de INGES- 
SON, la o lansare a lui Holm
gren, pe partea dreaptă, urmată 
de un șut în colțul lung, sub 
„transversală". In replică, in 
min. 68, Hagi ia o acțiune pe 
cont propriu, dar trage peste 
poartă. Va urma amintita mare 
ocazie a meciului (min. 70), 
cînd la șutul lui Lăcătuș, lan
sat de Bălan, va interveni doar 
piciorul salvator al lui Inges- 
son (autorul... golului suedez!). 
In min. 74, Johansson are o 
nouă ocazie, după o acțiune pe 
dreapta, ceea ce va repune 
problema defensivei noastre pe 
flancul sting. Și meciul se în
cheie cu o lovitură liberă de 
la 20 de metri, executată de 
Ilagi, în zid, și reluată de Bălan 
în portarul Verdin.

A arbitrat John Blankenstein 
(Olanda).

I.F.K. GOTEBORG: Verdin — 
R. Nilsson, A. RAVELLI, Svens
son, MORDT — JOHANSSON, 
INGESSON, Zeterlund, Holm
gren — Andersson, Eriksson.

STEAUA: LUNG — D. PE
TRESCU, BUMBESCU, Iovan, 
Ungureanu — Bălan, T. Stoica, 
Hagi, ROTARIU — Lăcătuș, 
Pițurcă (min. 69 Negrău).

linia propriei porți, mingea de 
gol șutată de Răducioiu, în ul
timul minut — la o gravă gre
șeală care a pornit de la Nicolae 
— VIALLI a adus egalarea (ne
sperată) pentru echipa sa.

Un rezultat care îi nedrep
tățește, firește, pe elevii Iul 
Mircea Lucescu, făcîndu-le și 
mai grea misiunea din meciul 
retur, de la 15 martie.

Arbitrul H. Brumaier (Aus
tria) a condus foarte bine in 
prima repriză și cu evidente 
greșeli după pauză următoarele 
formații :

DINAMO : Stelea — Varga 
(min. 58 Mihăescu), Rednic, Ni- 
ooiae, KLEIN — SABAU, LU- 
PESCU, Mateuț, Lupu — Vaiș- 
covici (min. 68 Răducioiu), CA- 
MATARU.

SAMPDORIA : Pagliuca — 
Manini (min. 18 Lanna), Vier- 
chowod, L. PELLEGRINI, Car- 
boni — Pari, Victor, Cerezo, 
DOSSENA — Pxadela (min. 53 
Salsano). VIALLI.

tiție să devină mai... competi
tivă, fiecare echipă să aducă 
Ia rampă jucători de real ta
lent, fiecare factor implicai să 

■ depună eforturi mult mai mari 
decît pînă acum...".

Campionatul se reia după 
turul „sferturilor" cupelor eu
ropene și este de așteptat ca 
toate echipele — nu doar cele 
care reprezintă fotbalul nostru 
în arena internațională — să 
accelereze la maximum pentru 
a oferi suporterilor lor, celor 
care iubesc cu patimă fotba
lul (și ei nu sînt puțini, dim
potrivă) partide de calitate, un 
fotbal conectat la bornele jo
cului ofensiv, cel care întru, 
nește sufragiile generale. „Fot
balul fără spectatori e un non 
sens, subliniază Dan Matei, 
asta nu trebuie să uităm, și 
asupra acestui aspect s-au o- 
prit dezbaterile consfătuirilor 
din iarnă cu antrenorii, con
ducătorii de cluburi, arbitrii, 
observatorii. Repet, de calitatea 
fiecăruia dintre acești factori 
depinde valoarea fotbalului 
nostru intern, iar de valoarea 
lui depind rezultatele echipelor 
reprezentative. Toate se leagă, 
cum c firesc, ca în orice ac- 
tivitate care se dorește a fi 
eficientă".

Duminică, prima etapă a re
turului...

Laurențiu DUMITRESCU
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ATLEȚI ROMÂNI LA CM. DE SALĂUN REMARCABIL SUCCES
AL PENTATLONISTELOR

NOASTRE LA SOFIA
• In sala „festival- 

NA“ din Sofia s-a desfășurat 
un concurs internațional de 
probe combinate. In întrecerea 
pentatlonistelor, cu 16 concu
rente din șapte țări, o evoluție 
remarcabilă au avut atletele 
noastre, clasate, în final, pe 
primele patru locuri: 1. Liliana 
Năstase, cu 4626 p — record 
național (60 mg — 8,07, înăl
țime — 1,73 m. greutate — 
13,97 m. lungime — 6.51 m. 800 
m — 2:20,24). 2. Petra Văidian 
4444 p (8,59 — 1,76 m — 14,41 m 
— 6,23 m — 2:23,46), 3. Corina 
Barbu 4348 p (8,46 — 1,65 m — 
12,88 m — 6,30 m — 2:16.99),
4. Ionica Domniteanu 4172 p.

„MAI DEGRABĂ AVENTURĂ DECIT SPORT"
Am mai scris despre trlatlon, această disciplină mai nouă 

care cuprinde, desfășurate non-stop, o cursă de înot, una de 
ciclism și alta de alergare. Tocmai pentru că presupunea o 
pregătire multilaterală, din domenii doar înrudite, triatlonul 
a suscitat interes, părlnd capabil să dobîndească un statut șl 
o faimă. Iată însă că, spre dezamăgirea prozeliților, el și-a 
părăsit repede rosturile inițiale, dacă nu le-a șl trădat, ajun- 
glnd tot mal mult ,,o călătorie spre capătul puterilor” („l'Equipe 
Magazine”), un business.

Momentul crucial șl, după opinia specialiștilor, nefericit l-a 
constituit acela în care s-a renunțat la calcularea timpilor pe 
anumite distanțe (pe 1 km de înot, 3 de ciclism șl 5 de aler
gare, de regulă), recurgîndu-se la calcularea distanțelor străbă
tute într-un anume interval de timp. Și, totuși, la început, 
aceste intervale au fost, ca să le zicem așa, raționale, cîteva 
ceasuri cu totul, permlțîndu-1 publicului să asiste și, firește, să 
aplaude. Numai că gigantismul, tipic unei lumi în care reclama 
joacă un rol fundamental, n-a ocolit nici triatlonul, făclndu-1 
să fie „mal degrabă aventură declt sport". Pe acest drum, a- 
merlcanll au pus în mișcare triatlonul de 24 de ore (8X3), 
stabilind pentru el șl un circuit anual, cu „capete de afiș” 
la Huntsville In Alabama șl la Dallas tn Texas. Numai că, așa 
cum se mai întîmplă, nu e pentru cine se pregătește și, spre 
necazul sponsorilor locali, cursele respective au fost dominate, 
la primele ediții, de francezii Callard și Garcin I Ba mai 
mult. în vîrstă de 28 de ani, originar din Aix-en-Provence, 
Dominique Garcin a realizat, recent, un nou record mondial 
pe 24 de ore, înottnd 19 kilometri, parcurgînd 180 pe bicicletă 
și alergînd, la Cannes, alți 80, pentru a termina însă — după 
expresia unul ziar — „mai mult mort decît viu”, fiind ne
voie să fie transportat direct la reanimare. Unde Insă „patro
nul”, o casă de brînzeturi, nu l-a lăsat să-și vină In fire, orga
nized fără întîrzlere o conferință de presă ?t

Pe măsură ce s-a depărtat de spectatori, acest maraton 
numit de americani „Iron man” a devenit tot mal costisitor, 
antrenamentele șl concursurile Iul Garcin. de exemplu, fiind 
asistate de o echipă tehnică alcătuită dlntr-un traumatolog, 
un i resopunctor. un dietetlcian, un osteopat. un radiolog și 
un masor ! tn aceste condiții, nu-i greu de dedus că nu attt 
trlatloniștli rivalizează între el, cit rivalizează firmele care le 
subvenționează aventurile, avînd ciștig de cauză cea care in
vestește mal mult. E șl motivul, sau unul dintre ele, pentru 
care triatlonul a murit ca sport înainte să se fl născut cu 
adevărat.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Amploarea în creștere a ac
tivității competiționale a atle
tismului pe teren acoperit 
(campionate continentale, me
ciuri inter-țări. diferite alte 
concursuri) a dus firește, la 
ideea organizării unei competi
ții ou caracter mondial. Au 
fost, mal întîi, cu titlu expe
rimental. Jocurile Mondiale de 
sală. în 1985, la Bercy-Paris, 
concurs care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

„Mondialele” — pasul urmă
tor — au fost. în fapt o eon- 
seouție logică și în martie 1987, 
în marea sală din Indianapo
lis (S.U.A.) s-au desfășurat în
trecerile ediției inaugurale a 
C.M. La întreceri au luat par
te și (Stiva atleți români. Cel 
mal bun rezultat l-a realizat 
alergătoarea băcăuană Doina 
Melinte, care a cîștigat titlul 
de campioană a lumii în pro
ba de 1500 m. Pe podium a 
urcat și Maricica Puică, după 
proba de 3000 m. în care a ob
ținut medalia de bronz.

i

Ediția a doua a competiției 
mondiale va avea loc, de vi
neri și pină duminică, la 
Budapesta. Sint înscriși atleți 
din 62 de țări ale lumii, intre 
care șl din România. Țara 
noastră va fi reprezentată, 
printre alții, de Doina Melinte. 
care își va apăra titlul mon
dial la 1 500 m, Iolanda. Oanță 
la 400 m. Mitica Junghiatu la 
800 m, Margareta Keszeg și 
Violeta Beclea la 3 000 m, 
Mihaela Pogăceanu la 60 mg.. 
Alina Astafei la înălțime. în 
întrecerile masculine vor lua 
parte, la 60 mg, Liviu Giurgian 
și tînărul George Boroi (recent, 
la Moscova, în cursa recordu
lui mondial, el s-a clasat al 
doilea, cu un promițător 7,55 s)

MECIURI AMICALE ALE 
HOCHEIȘTILOR SENIORI

Lotul de seniori care se pregă
tește pentru „mondialele” de 
hochei a susținut trei partide de 
verificare în compania formației
S.K. Kalinin (din prima ligă a 
campionatului U.R.S.S.).

Lotul nostru a dat o re
plică bună valoroșilor hoche- 
iști sovietici în primele două 
meciuri arătînd o evidentă creș
tere de formă. El au fost a- 
proape de rezultate mal bune, 
dar unele inexactități în finali
zare și apărare și-au spus cu- 
vintul. In prima partidă scorul 
a fost 2—3 (2—1, 0—1, 0—1),
marcatori Antal și Daia. iar în a 
doua 3—5 (1—1, 0—2, 2—2), marca
tori Dala 2 și Burada. In ultima 
zl formația noastră a evoluat 
mal slab, cu greșeli de pase șl 
în plasament, doar în prima re
priză reușind să fie egală par
tenerei: 3—12 (0—0. 0—4, 3—3).
Zaharia, Er6s șl Chirlță au în
scris pentru lot. (Marian NE- 
GOIȚA).

PRIMA MANȘĂ A „SFERTURILOR"

CUPELOR EUROPENE

VICTORII ALE
PUGILIȘTILCR NOȘTRI

SOFIA, l (Agerpres). în sala 
Universiada din Sofia au în
ceput întrecerile celei de a 
40-a ediții, jubiliare, a tradi
ționalului turneu internațional 
de box pentru cupa .Strandja- 
ta“, ce reunește peste 100 de 
pugiliști din 14 țări, între care 
și România.

In gala inaugurală boxerii 
români care au urcat în ring 
au obținut victorii: Daniel Du
mitrescu (cat. semiușoară) l-a 
întrecut la puncte, cu o deci
zie de 5—0, pe iugoslavul Sal- 
ja Kuitin, în limitele catego
riei ușoară Giani Gogol l-a 
învins la puncte pe bulgarul 
Todor Todorov, iar Francisc 
Vaștag (cat. semimijlocie) și-a 
adjudecat victoria la puncte în 
fața Iui Borislav Mihailov 
(Bulgaria).

La categoria cocoș polonezul 
Czehowski l-a întrecut prin 
k.o. tehnic pe iugoslavul Fidi- 
novici, iar la categoria mijlo
cie Lakomec (Polonia) a cîști- 
gat Ia puncte întîlnirea cu 
bulgarul Krumov.

C. M. Of TENIS OE MASĂ
La cea de a 40-a ediție a Cam

pionatelor Mondiale de tenis de 
masă și-au anunțat participarea 
un număr record de federații : 
75. în concurs aflîndu-se 72 de 
echipe masculine și 58 feminine, 
întreeîndu-se. astfel, preceden
tul record stabilit în 1985 la 
Goteborg (68 federații ; 66 repre
zentative masculine și 55 femi
nine).

Pentru întrecerile pe echipe, 
care vor începe pe 29 martie și 
se vor încheia la 4 aprilie, au 
fost efectuate tragerile la sorți 
ale grupelor preliminarii. Echi
pele au fost împărțite în 16 se
rii. cîștlgătoarele ' callficîndu-se 
în faza a doua, cînd. din nou 
prin tragere Ia sorți, se vor for
ma 4 grupe de ctte 4 formații, 
primele două clasate din fiecare 
promovînd pe un tablou elimi
natoriu de 8 și meciurile des- 
fășurîndu-se în continuare sis
tem eliminatoriu.

Reprezentativa feminină a 
României face parte din grupa 
preliminară S. împreună cu for
mațiile Franței, Tării Galilor șl 
Columbiei.

Fetbal meridiane

PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Meciul trlungtu- 

lar de la Viena a fost cîștigat 
de echipa R.D. Germane — 228.5 
p, urmată de Austria — 134.5 p 
și Iugoslavia — 114 p. Cîteva
dintre rezultate: feminin: 60 -n 
garduri : Cornelia Oschkenat 
(R.D.G.) 7,81; 800 m: Christine 
Wachtel (R.D.G.) 1:58,69; 3 000 m ■ 
Katrin Ullrich (R.D.G.) 8:49.09;
masculin: greutate: Timmer-
mann (R.D.G.) 21,52 m , 200 m : 
Berger (Austria) 21,10; înălțime: 
Wessie (R.D.G.) 2.27 ra, • La 
Coudekerque, campionatul de 
cros al Franței s-a încheiat cu 
victoria Iul Paul Arpin, 12.700 
km tn 38:41. Proba feminină (6 
km) a fost cîștigată de Annette 
Sergent 21:29.

BOX • Indonezianul Ellays 
Picai a devenit campion mondial 
la categoria supercocoș (versiu
ne IBF), învingînd la puncte în 
12 reprize, pe americanul Mike 
Phelps, în gala desfășurată la 
Singapore.

CICLISM * Cursa Trofeul 
Pantalica de la Catania, a reve
nit rutierului danez Rolf Soren
sen, care a parcurs 197 km în 
5h 18:00 * Turul Americilor s-a 
încheiat la Miami cu victoria 
rutierului olandez Hans Daams, 
urmat de englezul Malcolm El
liot și italianul Giovanni Fidan- 
za.

ÎNOT • In concursul de ta 
Kiev, Serghei Zabolotnov a cîș
tigat proba de 100 m spate, cu 
timpul de 56,69, iar Vladimir 
Predkin a terminat învin
gător la 100 m liber în 50.89.

ȘAH • Meciul disputat la 
Cannes între echipa marilor 
maeștri șl selecționata speranțe
lor, meci numit și ..Turneul ge
nerațiilor” s-a încheiat cu sco
rul de 28,5—21,5 puncte în fa
voarea „veteranilor”. Cel mai 
bun rezultat Individual l-a ob
ținut marele maestru suedez 
Tilt Andersson, 7,5 p din 10 po
sibile, urmat de tînărul jucător 
indian Anand — 6,5 • După 7 
runde și partidele întrerupte. în 
turneul de Ia Linares (Spania) 
în fruntea clasamentului se află 
Karpov șl Ivancluk (ambii 
U.R.S.S.), cu cîte 5 p. urmați de 
Liubojevicl (Iugoslavia) — 4 p, 
lusupov (U.R.S.S.) 3,5 p, Hjar- 
tarson (Islanda), Timman (O- 
landa), Short (Anglia) — cîte 3 
p, Gulko (S.U.A.), Portlsch (Un
garia) — cîte 2,5 p, Beliavskl 
(U.R.S.S.) 2 p, Sokolov (U.R.S.S.) 
— 1,5 p.

Prima manșă a „sferturilor” de finală din cupele 
europene s-a consumat aseară tîrziu. Reamintim 
că trei dintre partidele din Cupa U.E.F.A. s-au 
desfășurat marți (Victoria București — Dynamo 
Dresda 1—1, Heart Midlothian — Bayern Munchen 
1—0 șl V.LB. Stuttgart — Real Sociedad l—0).

Iată rezultatele de Ieri

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

CUPA CUPELOR

Meciurile retur sint programate la 15 martie. 
Amănunte în ziarul de mîine.

I.F.K. Goteborg - Steaua București 1-0
P.S.V. Eindhoven - Real Madrid 1-1
Werder Bremen - A.C. Milan 0-0
A.S. Monaco - Galatasaray 0-1

Dinamo București — Sampdoria 1—1
Sredeț Sofia - Roda Kerkrade 2—1
Eintracht Frankfurt - F.C. Malines 0-0
Aarhus - F.C. Barcelona 0-1

CUPA U.E.F.A.
Juventus - Napoli 2-0

Handbal: EXAMENE Șl MAI GRELE
MUIltȘlll IG. MIISIȘ - C0NȘIHN1A 01 PHIII'IIH WlBMf
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cia. adeptul (nu singurul) jo
cului atletic.

Mureșul și-a clădit metodic, 
cu luciditate, victoria, sche
mele — mai ales de atac — 
repetate pină la saturație de 
antrenorul Valentin Pop și e- 
levele sale dind roade. Angela 
Bloj a apărat magistral. în 
pofida unei accidentări de loc 
ușoare suferite la meciul de 
la Valencia, redusă pe cît a 
fost posibil prin tratamentul 
bine aplicat de doctorița Rodi- 
ca Sarchiz. Eva Mozsi a dat 
întreaga măsură a calităților 
ei de coordonatoare și reali
zatoare — 8 goluri — („E grea 
de întrunit aceste două cali
tăți Ia o singură jucătoare” — 
antrenoarea Valenclei. Cristi
na Mayo), Esztera Matefi — 
10 goluri — a avut o zi de 
excepție. Adriana Bărbat șl 
Maria Avram s-au evidențiat 
în apărare și au înscris 5. res
pectiv 4 goluri. Elena Stroia a 
, .votat” mobil pe semicercul 
advers, Zita Biro, Corina Mu- 
șat, ca și Andreea Biro și Ga
briela Florea (dt au jucat) au 
fost combative, utile.

Sorții au decis ca în semi

finale Mureșul să joace cu 
una din cele mai puternice e- 
chipe, Spartak Kiev, multiplă 
campioană a Uniunii Sovietice 
și deținătoare a 13 cupe conti
nentale. Progresia solicitării 
crește ded, firesc, nu e nimic 
neobișnuit că într-o asemenea 
fazi, semifinală, este întîlnit 
un asemenea adversar.

S-ar putea ca unii supor
teri sau oameni din anturajul 
echipei să fi primit cu îngri
jorare tragerea la sorți. E un 
mai vechi (și dăunător) obicei 
să se ia în considerare „fir
ma" și nu condițiile concrete 
ale meciului. După un aseme
nea mod de a privi lucrurile 
nu era de crezut ca Mureșul 
să cuteze să ajungă în semifi
nale sau, să luăm un alt exem
plu, Chimistul să vină califi
cată de la Rostov...

Echipa campioană este real
mente puternică, componente
le sale au cîștigat în această 
campanie a C.C.E. o bogată 
experiență și — mai presus 
de orioe — conștiința propriei 
valori. Valoare care, pe su
portul unei pregătiri fără cel 
mai mic cusur si printr-o evo
luție fără greșelile (unele 
mari) din ultimul meci, să se 
exprime plenar.

ȘTIIMH BACĂU Șl-Ă PROBAT, DIN NO», CALITĂJILF
K (Urmare din vag 1)

sint și aprecierile a două a- 
gentii de presă, pe marginea 
întîlnirii-tur din „sferturile” 
„Cupei Cupelor” din capitala 
Ungariei, unde Știința a cîști
gat tu 31—21. • FRANCE
PR.ESSE: „Dintre rezultatele 
acestei manșe, cel mai sur
prinzător este, prin proporțiile 
scorului, cel înregistrat la 
Budapesta, in întîlnirea Va- 
sas — Știința Bacău. Român
cele au ciștigat de justețe o 
partidă pe care au dominat-o 
cu autoritate in cea mai mare 
parte, demonstrind că știu să 
se apere fantastic”. • TA- 
NIUG: „O victorie fără drept 
de apel... Româncele au o a- 
părare, practic, de neînvins”. 
Și lucrurile aproape așa și 
stau, defensiva băcăuană do
vedind în multe momente că 
este... ermetică. Atunci cînd 
„bariera” de la 9 m — în for
mula devenită clasică: Ciubo- 
taru. Luca, Cervenciuc, Anto- 
neanu, Butnărașu, Danilof — 
nu funcționează perfect, ulti
mul apărător — Vasilca (in 
cea mai mare parte a timpu
lui de joc). Brîndușoiu sau 
chiar mai tînăra Jîtaru reușesc 
blocări miraculoase. Dar nu 
numai lecția apărării este bi
ne însușită de studente, ci șl 
aceea a atacului, Știința de

monstrind o considerabilă for
ță in această privință cu atît 
mai mult cu cît cele mai mul
te dintre jucătoare rezolvă cu 
succes atît prima fază, cît și 
cea de a doua. în plus, cum am 
mai spus, contraatacul func
ționează din ce in oe mai bi- 

CHIMISTUl RM. VÎLCEĂ A
(Urmare din pag. 1)

scheme minuțios pregătite de 
antrenorul Aleksandr Panov, 
una dintre acestea fiind anihi
larea oompletă a celei mai bu
ne handbaliste de 'la Rostsel- 
maș, Natalia Morskova. Zia
riștii prezențl la „masa presei” 
ne spuneau că Panov a de
semnat-o (cum a procedat și 
la Rm. Vîlcea) pe Morskova să 
„descuie” apărarea Chimistului, 
spre a crea culoare de arunca
re colegelor Angela Belimaș, 
Irina Kulinici și Natalia La- 
pițkaia. Dar grație unei apă
rări excelente, mobile și avan
sate, Morskova a fost de fieca
re dată stopată, incit colegilor 
din Rostov, cărora le-am spus 
că ea a fost la Rm. Vîlcea ju- 
cătoarea nr. 1 — nu le venea 
să creadă. Apoi Denisa Nan, 
extremă valoroasă, dar care în 
prima partidă a fost „ștearsă”, 
la Rostov pe Don și-a făcut 
din plin datoria; Doina Ro- 
deanu, lovită în plină față de 
o aruncare năpraznică a (Na

ne, printre marcatoarele din 
această acțiune figurînd prac
tic întreaga echipă.

Neîndoielnic, partidele din 
semifinale cu Ț.S.K.A. Sofia 
vor fi mai dificile, dar nu ne 
îndoim că băcăuancele, prin
tr-o mobilizare exemplară, vor 
ști să depășească și viitoarea 
etapă a competiției. Să le u- 
răm, de pe acum, succes 1

CREZUT ÎN CALIFICAREA SA
taliei Morskova, a refuzat să 
părăsească poarta după minu
tul 33 (cînd a avut loc acest 
accident neintenționat), în con
tinuare făcîndu-și datoria cu 
și mai mare eficiență. Toate 
cele 11 jucătoare înscrise pe 
foaie (Doina Rodeanu, Carmen 
Moldovan, Liliana Topea, Ma
ria Dincă, Lăcrămioara Lazăr, 
Nadina Nedelcu. Denisa Nan — 
ea înscriind și golul califică
rii pentru Chimistul —, Edit 
Matei, Maria Verigeanu, Geor- 
geta Curmenț și Mihaela Grădi
nara) au muncit cu îndîrjirea 
specifică celor care doresc 
să-și realizeze țelul. Iar scopul 
mărturisit al Chimistului, ca
lificarea în semifinale, s-a în
deplinit. Desigur, în condițiile 
ascensiunii în penultima fază 
a întrecerii se impun eforturi 
dublate și chiar triplate. Este 
necesar, de asemenea, să se 
analizeze cu luciditate chiar 
partida de la Rostov pe Don, 
întrucît ea nu a fost lipsită, 
pe alocuri, de unele erori.
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