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PLAN 
ȘI PE

pe ordi- 
cuvintul

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, joi, 2 mar
tie, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA REALIZAREA PLA
NULUI PE LUNILE IANUA
RIE ȘI FEBRUARIE ȘI MA
SURILE DE ÎNFĂPTUIRE A 
PREVEDERILOR DE 
PE LUNA MARTIE 
TRIMESTRUL I 1989.

La acest punct' de 
nea de zi, au luat
primul ministru și alți mem
bri ai guvernului, care au In
format despre rezultatele obți
nute in primele două luni ale 
anului, despre acțiunile între
prinse în vederea realizării pla
nului, la toți indicatorii, pe 
luna martie și pe întreg tri
mestrul I 1989.

Pe baza datelor prezentate, 
a concluziilor desprinse din a- 
naliza efectuată în cadrul șe
dinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat că in lunile 
ianuarie și februarie au fost 
obținute ritmuri de creștere a 
producției superioare celor din 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, că aproape toate 
ministerele și-au realizat și 
chiar depășit planul la pro
ducția marfă. Cu toate aces
tea, în unele domenii au con
tinuat să se manifeste 
suri serioase, ceea 
cut ca rezultatele 
te să nu se situeze 
Iul posibilităților _______

In ce privește producția de 
export, s-a apreciat că, deși pe 
ansamblu a existat o anumită 
creștere^ față de perioada co. 
respunzătoarc a anului trecut, 
totuși prevederile de plan pe 
primele două luni ale anului 
nu au fost realizate în în
tregime.

Pornind de Ia această situa, 
ție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, a cerut guvernu. 
lui, consiliilor de coordonare 
pe ramură, ministerelor, cen
tralelor industriale și între, 
prinderilor să analizeze con
cret cauzele neindeplinirii u- 
nor indicatori de plan șl să 
stabilească măsuri ferme pen. 
tru eliminarea neîntîrziată a 
neajunsurilor manifestate, re
cuperarea tuturor restanțelor 
și realizarea în întregime a 
planului pe luna martie și pe 
întregul trimestru. în mod de
osebit, s-a indicat să se pună 
pe primul plan al preocupări, 
lor realizarea în cele mai bu
ne condițiuni a producției de 
export.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat, apoi, un RAPORT PRI
VIND EVOLUȚIA PREȚURI
LOR ȘI TARIFELOR IN ANUL 
1988. S-a apreciat că, pe an
samblu, în anul 1988 s-a înre
gistrat O situație bună, prețu
rile și tarifele menținîndu-se 
la nivelul anului 1987 și fiind

lip- 
ce a fă- 

obținu- 
la nive- 

existente.

sub limitele planificate, fapt ce 
pune încă o dată în evidență 
viabilitatea șî caracterul sănă
tos al economiei naționale. S-a 
cerut să se acționeze, în conti
nuare, pentru perfecționarea și 
creșterea rolului sistemului de 
prețuri în economie, pentru sta
bilitatea strictă a tuturor cate
goriilor de prețuri și încadra
rea lor în limitele stabilite prin 
plan.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat si aprobat MASURILE 
ÎN VEDEREA REALIZĂRII IN 
BUNE CONDIȚII A CELEI 
DE-A TREIA ETAPE A MA
JORĂRII RETRIBUȚIILOR
PERSONALULUI MUNCITOR 
SI A PENSIILOR, CARE VA 
AVEA LOC IN PERIOADA 1 
MARTIE — 1 AUGUST 1989.

Începută la 1 august 1988, 
din inițiativa si la propu
nerea secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, această 
amplă acțiune socială se des
fășoară în concordanță cu 
hotărîrile Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Națio
nale ale P.C.R., cu prevederile 
Programului partidului de ri
dicare continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, al 
intregului popor. Ea constituie 
o elocventă ilustrare a politicii 
profund umaniste a partidului 
și statului nostru de creștere 
permanentă a veniturilor celor 
ce muncesc, a bunăstării în
tregii națiuni. În perioada 1 
august 1988 — 1 ianuarie 1989, 
au beneficiat de majorare toa
te categoriile dc oameni ai 
muncii cu retribuții tarifare 
cuprinse intre 1 509 și 2 250 lei. 
Astfel, au beneficiat de ma
jorare peste 4,4 milioane de 
oameni ai muncii, ceea ce re
prezintă aproape 60 Ia sută 
din întregul personal muncitor 
din economie.

De la 1 martie s-a trecut 
la înfăptuirea celei de-a IlI-a 
etape de majorare, în cadrul 
căreia, in mod eșalonat, pe 
ramuri și activități, se majo
rează retribuțiile tarifare de 
peste 2 250 lei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a propus — 
și Comitetul Politic Executiv 
a aprobat — ca acțiunea de Ș 
majorare a retribuțiilor să se 5 
încheie cu o lună mai de- §

LA HUNEDOARA, DINCOLO DE FOTBAL

s. c

într-un
Ș unde mai 
Ș pre sport 

nul, nu e 
§ pui cu o

oraș ca Hunedoara, 
toate discuțiile des- 
se referă la Corvi- 
deloc ușor să te im- 

„ altă disciplină spor- 
§ tivă. în atari condiții — în 
& fond cu nimic deosebite celor 
I __________________________

pot afirma in ochii concitadi- 
niior lor din cauza... fotbalu
lui. El bine. nu. Departe de 
noi un asemenea gînd. Dim
potrivă, sîntem cu totul și cu 
totul alături de cei care, ne- 
împăcați cu anonimatul re-

SPORT MUNCITORESC
§ intilnite în mai toate orașele 
§ cu puternice echipe de fotbal — 
§ antrenorii și tehnicienii Clu- 

bului Sportiv Metalul, inclu- 
§ siv elevii lor. nu pot ieși in 

prim-plan decît dacă urcă, la 
nivel național, în elita spor
tului pe care-1 practică. Alt
fel. munca lor, îndeobște in
tens sprijinită de factorii de 
conducere ai marelui combi
nat siderurgic, urmează să se 
zbată într-o incertă și surdă 
stare de anonimat, total opu
să popularității pe care, sin
ceri să fim. o năzuiește fie
care sportiv în parte. S-ar pă
rea că deplîngem o astfel 
situație, că sîntem gata 
„reparăm nedreptatea" ce 
se face unor sportivi ce nu

bului Sportiv Metalul,
& siv elevii lor. nu pot

s

I
de 
să
li
se

fuzînd din capul locului că 
„asta-i situația !“, au strîns 
din dinți și au găsit resurse 
interne, psihice, de-a viza și 
a atinge chiar, în numeroase 
cazuri, printr-o muncă tenace 
— specifică marilor caractere 
pe care le-a călit, dintotdeau- 
na. Hunedoara — vîrful mari
lor performanțe. Acesta este 
cazul atletei Marieta Ucu, 
campioană mondială universi
tară la lungime, titlu cucerit 
anul trecut, sau, tot anul tre
cut, campioană națională la 
100 m și vicecampioană la 
lungime, pentru ca în acest an, 
la recent încheiatele campio
nate naționale de sală, să cu
cerească titlul la lungime și 
locul doi la 60 m. Un alt elev

JOCURI IN DIVIZIA A
DE HANDBAL FEMININ

TG. MUREȘ, 2 (prin telefon).
Partida restantă din etapa a 

Ș XlV-a a Diviziei A dintre Mu- 
§ reșul din localitate și Con- 
Ș structorul Timișoara s-a dis- 

putat joi și s-a încheiat, con- 
form așteptărilor, — 

îț gazdelor: 37—27 ( 
I

, cu victoria 
gazdelor: 37—27 (19—13). Mu- 
reșencele au Început partida 
cu gîndul la semifinala din 
C.C.E. cu Spartak Kiev pe 
care o vor aborda nu peste 
multă vreme. în această situa
ție elevele lui Valentin Pop au 
fost preocupate mai mult de 
faza atacului, pe care, trebuie 
să recunoaștem, au realizat-o

vreme decîț era stabilit, astfel cu muită dezinvoltură. Cele 37 
Jnoei>1“^ de 1 august > de goluri înscrise par de bun 1989 întregul personal munci- § t confruntările din

tor din economie va beneficia § 6 - 1tor din economie va beneficia 
de retribuții majorate. In ca
drul acestei etape vor beneficia 
de majorarea retribuțiilor un 
număr de peste 3,4 milioane 
de oameni al muncii.

Ca urmare a majorării, 
retribuția medie va ajunge, Ia 
încheierea aceste acțiuni, la 
3 300 lei, față de 2 980 lei cit a 
fost înainte de majorare. în 
acest fel, personalul muncitor 
va beneficia, în 1989, de veni
turi suplimentare în valoare 
de 24,4 miliarde lei. în 1990, 
cind toți oamenii muncii vor

g
s

(Continuare in pag i 4-a) S

cupele europene. Au marcat : 
Matefi 9, Mozsi 4. Bărbat 10, 
Avram 2, Stroia 4, Florea 2, 
Mușat 4. Z. Biro 1, A. Biro 1 
pentru Mureșul, respectiv Si- 
mion 2. Pasăre 1, Tomuliac 3, 
Palici 8, Torjoc 6, Cojocâriță ~ 
2, Stancov 1. Ignea 4.

Arbitri: D. Gherghinișan și 
Gh. Mihalașcu. (A. SZABO — 
coresp.)

RM. VÎLCEA, 2 (prin tele
fon). Spectatorii care au um
plut pînă la refuz Sala spor
turilor au făcut o frumoasă 
primire handbalistelor de la 
Chimistul, meciul de joi 6eara 
fiind prima reîntilnire cu ele

MIERCUREA CIUC PRIN FORȚE PROPRII

al antrenorului Ștefan Berg- 
szaszi (el însuși un fost atlet 
de excepție al Hunedoarei), 
Marin Rădos, avea să realize
ze, în aceeași competiție, o 
„dublă" adică locul întîi la 800 
m și locul doi la 400 m. Pe 
urmele acestor doi sportivi 
calcă un alt atlet, juniorul 
Antal Kereszi — locul doi. a- 
nul trecut, la campionatele na
ționale de juniori II. în proba 
de 400 m.g., și, în aceeași pro-

Victor NIȚA

(Continuare in pag 2-3)

De azi, la București și Deva

„TURNEUL F.R. TENIS» (m) 
$1 „CUPA S MARTIE» (f)

după spectaculoasa calificare 
în semifinalele Cupel I.1I.F. 
Și în partida cu Hidrotehnica 
elevele antrenorilor Gheorghe 
Ionescu șl loan Ghcrhard au 
evoluat cu dezinvoltură cîști- 
gînd cu 31—20 (14—7). Ele au 
condus la un moment dat cu 
zece goluri (20—10 în min. 40), 
ceea ce ne scutește de alte co
mentarii. Au înscris: Tîrcă 8, 
Lazăr 8, Matei 6, Nedelcu 4, 
Verigeanu 3, Nan 1, Petruș 1, 
respectiv Cazacu 7 Haidău 6, 
Motoașcă 3, Pirîianu 2, Cămui 
2. Au arbitrat V. Ciungan și 
N. Stolan (București).

Pavel GEORNOIU — coresp.

Astăzi, la București șl la Deva, 
se va da startul tn ultimele 
concursuri de tenis ale sezonu
lui Indoor. Astfel, in Capitală, 
are loc „Turneul F. R. Tenis". 
Seniorii, dintre care îl amintim 
pe Adrian Popovici, Andrei Dir- 
zu, Răzvan COnstantinescu, Ma
rius Comănescu, Daniel Dobre, 
vor primi — in Sala „23 August" 
— replica juniorilor tdlați pe 
poziții fruntașe în ’erarniile in- * 
terne : Daniel Dragu, Ciprian 
Porumb, Marian Onilă, Dinu 
Pescariu, Andrei Pavel. La fel, 
la juniori (care vor juca în Sa
la Progresul) au fost înscrise și 
cele mai talentate elemente din 
rîndul copiilor. Iată șl clteva nu
me : Mihai Iliescu, Dan Moise, 
Ovidiu Dragomir, Cristian Zetu, 
Silviu Matei, Bogdan Peia, Ale
xandru Băncilă, Csongor Bibza, 
Răzvan Sabău.

Senioarele șl Junioarele se vor 
întrece în cadrul turneului fe
derației pentru „Cupa 8 Mar
tie" în Sala Sporturilor din De
va. Vor fi prezente, printre al
tele, campioanele țării Florenti
na Curpene și Loredana Bujor 
(la senioare, respectiv junioa
re), Teodora Tache, Monica Chl- 
rllă, Mirela Buciu, Daniela Iva
na, Ruxandra Dragomir, Cătăli
na Cristea, Ruxandra Mățăoanu. 
Simona Petru.

întrecerile se vor încheia 
marți.

însemnări dc Ia o tînără asociație sportivă

LA PETROMAR

De cîteva minute ne aflăm 
în biroul președintelui S.3. 
Miercurea-Ciuc, Andrei Dara- 
dics, fost jucător fruntaș de 
hochei. Profilat pe sporturile 
de iarnă, cel mai mare club 
din județul Harghita are echi
pe de hochei, patinaj viteză, 
sanie și schi-alpin, angajate în 
lupta pentru un loc pe podium 
in diversele oompetiții repu
blicane șl internaționale.

O dată cu trecerea la auto
finanțarea activității sportive 
de performanță, ce gîndesc lu
crătorii acestui club în fața u- 
nei sarcini atît de importante î 
„Personalul retribuit din u- 
nitatea noastră, ne-a ex. 
plicat interlocutorul, cuprin
de . tehnicieni șî diverși me. 
seriași. Fiind cu toții pro
fund interesați ca lucrurile 
să decurgă bine, a trebuit să 
ne reevaluăm rapid modul de 
a gîndi și munci. Ne-am sfă
tuit și am hotărit ca, prin- 
tr-nn efort colectiv, toate ac
țiunile noastre — pornind de 
la folosirea rațională a echipa-

O Rentabilizarea bazelor sportive ® Puterea colecti
vului # Venituri din producție auxiliară @ Aportul an
trenorilor $ Economii prin reducerea consumului de 

energie • In perspectivă, rezultate și mai bune
montului șl terminînd cu re
ducerea consumului de ener
gie Ia . utilajele și compresoa- 
rele frigorifice — să fie cîn- 
tărite in balanța eficienței. In

Autofinanțarea 
in acțiune

primul rînd, obligațiile care le 
avem în postura de proprie, 
tari și beneficiari ai unor ba
ze sportive de interes republi
can ne-au impus să abordăm 
cu mai multă răspundere pro
blematica întreținerii și renta
bilizării lor în vederea realiză
rii și depășirii celor peste 2 
milioane Iei venituri pe care 
ni le-am propus in anul 1988“.

Pornind de la convingerea 
că drumul de la gînd la faptă 
se parcurge numai prin utili
zarea integrală a bazei mate
riale, oamenii de aici au asi
gurat condiții optime pentru 
desfășurarea unor competiții 
de amploare națională pe pîr- 
tia de sanie de la Sărmaș. a- 
dusă la parametri- competitivi, 
pe pista naturală de patinaj 
viteză de dimensiuni olimpice 
sau pe „scena" de gheață a pa
tinoarului artificial din Mier- 
curea-Ciuc, chiria percepută 
pentru găzduirea acestor între
ceri și a altor acțiuni sportive 
ridlcîndu-se la 1.220.000 lei. 
„Necesitatea de a folosi cu un 
Plus de chibzuință resursele

Petromar este, pe scurt, nu
mele unei unități economice 
constănțene cu vîrsta tînără, 
întreprinderea de foraj șî ex
ploatare a sondelor marine, 
care, se știe. își desfășoară în 
general activitatea într-un pe
rimetru „din larg", în cadrul 
a ceea ce numim platforma 
continentală românească a Mă
rii Negre. Petromar este șl de
numirea asociației sportive a 
„marinarilor petroliști", una 
dintre cele mai tinere de pe 
Litoral. Abia a împlinit trei 
ani de cind ființează, dar — 
anticip-înd argumentele — să 
spunem că rezultatele încep să 
întreacă numărul anilor. Asta, 
desigur, și pentru că în creș
tere este și numărul sportivi
lor care evoluează sub culo
rile „roșu-albastru“ ale aso
ciației, avînd ca emblemă 
o platformă marină și un 
delfin. Cum ne spunea cu 
mîndrie inginerul șef al între
prinderii, Ion Pîrvu, președin
tele asociației sportive, ..in 
simbolistica fanionului nostru, 
roșul semnifică energia petro
lului pe care îl scoatem din a-

SALTURI SPRE PERFORMANTĂ
dineul apelor, albastrul inseam- 
nă mediul marin in care lu
crăm, platforma de extracție 
este, firește, locul principal de 
activitate al oamenilor muncii 
de la Petromar, iar delfinul ar 
fi, dacă vreți, o metaforă a in
teligentei lucrătorilor din acest 
sector energetic aparte al țării, 
care. îndrăznim să susținem, se 
afirmă tot mai mult și prin 
sport".

întreprinderea numără mai 
multe platforme marine, fiecare 
dintre aceste adevărate uzine 
plutitoare beneficiind, in chiar 
cadrul ei, și de o microsală de 
sport, unde sondorii, geologii șl 
mecanicii care trăiesc și mun

cesc aici sau marinarii de pe 
mica flotă de legătură perma
nentă cu baza de la țărm se 
întrec. în orele libere, în ..cam
pionate de casă" la șah și tenis 
de masă ori în diferite concur
suri de forță, unele specific...

Cornel POPA 
Nicolae ENACHE

(Continuare tn pag 2-3)

LUPTĂTORI ROMÂNI PE PODIUM
LA TURNEUL DE LA ISTANBUL

Traian IOANIIESCU
(Continuare în pag. 2-3)

La Istanbul au avut loc în
trecerile tradiționalei competi
ții internaționale de lupte li
bere, 
flat la 
cipat 
printre

Turneul Yasar Dogu, a- 
a 17-a ediție. Au parti- 
concurenți din 14 țări, 

care R.D. Germană,

R. F. Germania. Iran, România,
S. U.A.. U.R.S.S. Tînărul luptă
tor român Romică Rașovan a 
obținut un frumos succes: lo
cul 1 la cat. 48 kg. Pe podium 
a urcat și Constantin Cordu- 
neanu — locul 3 la .,52 kg".



PARTIDA
CÎSTIGATĂ
Cum se clștigă o partidă

'i de șan 7 Regulamentul ofi- 
' > clal este cel mai îndreptățit 
i1 in a ne da răspunsul și lată l’ cmmza ortinAliil 11 «iînn+nlce spune articolul 11. punctul 

1 : „Partida este cîștigată de 
jucătorul care a dat mat re
gelui advers". Foarte clar și categoric deși in completare 
urmează încă o pagină și 
jumătate de note și interpretări. la același text Nu vom 
intra in toate amănuntele, 
dar un singur lucru trebuie 
subliniat. Anume, că nu ve- 
;dem deelt rareori o intîlnire 
de concurs încheiată cu mat. 
De ce 7 Explicația ne-o dă 
tot regulamentul, la punctul 
imediat următor al articolu
lui : „Partida va ti conside
rată ciștigată de către jucă
torul al cărui adversar de
clară că cedează partida". E- 
vident, nici un jucător ajuna 
in situație net dezavantajoa
să nu se va supune supliciu
lui Inutil al unei defensive 
fără speranță. Si nici specta
torii nu doresc să vadă pre- 
lungindu-se o asemenea lup
tă inegală.

Iată, deci, motivele pentru 
care Johan Hjartarson, noul 
lider al șahului norvegian, 
s-a declarat învins în fața 
excampionului mondial Ana
toli Karpov In a 3-a rundă 
a meciului lor din Turneul 
candldaților. ajungînd Intr-o 
poziție care nu mal putea 
pune semne de întrebare de- 
cît simplilor amatori, nu u 
nor mari maeștri. După i 
29-a mutare, pe eșichier erau 
■gl. Dc2. Te3, Nbî. n, Cb3, 
dl, Pa3, n, g2, h4 ; RgS, Dc6, 
Ta8, Nb7, d«, Ce6, g4, Pc5, 
n, gl, h6. Hjartarson (cu 
piesele albe) se află sub pu
ternic atac și la o retragere 
a turnului său Ia e2 sau el. 
de pildă, ealul advers de la 
e« vine la f4. eu amenințări 
distrugătoare pe cîmpurile g2 
și h3. De aceea, adversarul 
lui Karpov recurge la sacri
ficiul turnului pentru cal. ea 
să-și ușureze apărarea : 
38.T:e6. A urmat insă — așa 
cum am văzut 30... Nh2+ 
31.Rhl D:e6 32.13 Del șl din 
nou situația albului este com
promisă. La 33.t :g4 D:h4

LA PETROMAR - SALTURI SPRE PERFORMANȚĂ
(Urmare din pag. 1)

marinărești. La mal, există o 
bază sportivă mai extinsă, cu 
posibilități mai diverse de a 
satisface pasiunile în materie 
ale oamenilor muncii din între
prindere, care — ne convinge ing. 
Vasile Stoian, secretarul aso
ciației sportive — fac șl «port 
de masă, și sport de perfor
manță. De altfel, șl secțiile 
și echipele reprezentative ale 
asociației a-au născut din... nu* * 
cleele sportive de la Petromar. 
datorită aspirației spre afirmări 
superioare, spre o dezvoltare în 
zone competitive mai Înalte. 
Două exemple ; echipa de fot
bal. care, deocamdată, activea

bă, împreună cu echipa de șta
fetă, în care au mai alergat 
Vasile Beclea, Iosif Pop și 
Săucă Pop, Jocul al treilea.

Un alt sport. în care repre
zentanții clubului Metalul au 
urcat, la propriu și la figurat, 
cele mai înalte vîrfuri ale per
formanței, este alpinismul. Is
pravă oarecum veche, cunos
cută iubitorilor acestui sport, 
este cucerirea, pentru prima 
oară de un echipaj românesc, 
a unui „șeptar" himalaian 
(Gurja Himal, 7.193 m) de că
tre doi sportivi din Hunedoara, 
Marius Măreuș și Avei Rițișan. 
In clipa de față, insă, echipa 

concursul internațional de Ia 
Orșova, dotat cu „Cupa orașe
lor", canotorii de Ia Petromar 
și-au adjudecat trofeul De e- 
chipe. în prezent, secția (sub 
îndrumarea antrenorului M. 
Drăghici și a tehnicienilor de 
la C.S.Ș. 2 Constanța, M. 
Popa și V. Sarchizian) dispu
ne de o bază proprie pe lacul 
Mamaia, cu condiții excelente 
pentru practicarea acestui 
sport. Secția de tenis are o 
echipă in Divizia A (grupa a 
2-a valorică), in cei trei ani de 
activitate reușind să... dea doi 
campioni naționali de juni
ori : in 1988 George Cosac, ac
tual component al lotului pen
tru „Cupa Davis", și in 1387 
Daniei Dragu (la cat. 15—16 
ani) ultimul fiind și câștigător 
al „Cupei Litoralului" în ace
lași an. între timp au apărut 
si alte „speranțe", precum 
Andrei Pavel, campion națio
nal de juniori la dublu, un an 
mai tîrziu. Pentru copiii oa
menilor muncii din întreprin
dere a fost înființat si un cen
tru de inițiere, în cadrul că
ruia se pregătesc peste 30 de 
viitori posibili performeri.

...„Scurta istorie" a asocia
ției sportive de la Petromar 
iși continuă, firește. cursul 
spre mîine. emblema el fiind 
pe cale să fie din ce în csmai 
cunoscută. „Delfinii" Litora
lului românesc au, se poate 
spune, un mediu favorabil a- 
firmării sub culorile pe care 
le-au luat simbolic pentru ceea 
ce fac, ca oameni ai muncii 
și ca sportivi.

• TRAGEREA EXTRAORDJ. 
NARA LOTO A MĂRȚIȘORU
LUI de astăzi, vineri, 3 mar
tie, va avea loc în București, 
in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. incepind de 
la ora 15.
• Așa cum am mal anun

țat, de astăzi se pun in vîn- 
zare șl biletele cu numerele 
dv. favorite Ia o altă acțiune 
importantă a sezonului, anu
me TRAGEREA EXTRAORDI
NARA PRONOEXPRES de 
miercuri. 8 martie 1989. Pen
tru a evita aglomerația ine
rentă din ultimele zile, este 
recomandabil a vă procura 
bilete cit mal din timp !

0 CtȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 24 FEBRUARIE : 
cat. 1 : 2 variante 25% — au
toturisme „Dacia 1300“ (70.000 
lei) ; cat. 2 : 11 variante 25% 
a 9.029 lei : cat. 3 : 14 varian
te a 7.095 lei ; cat. 4 : 31,25 
variante a 3.178 lei ; cat. 5 : 
169 variante a 588 lei : cat. 6 : 
338.25 variante a 294 lei ; cat. 
X : 2.127 variante a 100 lei. 
Report la cat. 1 : 116.026 lei.

Autoturismele „Dacia 1.300“

„Copii, practicați minibaschetul

CONTRIBUȚIE LA DEZVOLTAREA 
MULTILATERALĂ A ȘCOLARILOR 

Incepind de azi, ziarul nostru va publica un serial cu tema 
„Copii, practicați minibaschetul I", realizat de prof. Stelian 
Gheorghiu, inițiator șl fervent susținător al baschetului pen
tru cel mici. Scopul publicării este popularizarea tehnicii, tac
ticii, regulamentului șl a tot ce cuprinde activitatea minibas- 
chetului, joc sportiv îndrăgit și practicat cu predilecție de 
școlarii Intre 8 și 12 ani.

Minibaschetul este un joc 
foarte atractiv eare, în afara 
plăcerii de a U practicat, a- 
jută Ia inițierea în sport ți 
contribuie la dezvoltarea 
multilaterală a copilului. El 
poate fi considerat ea un 
prețios mijloc al educației 
fizice.

Minibaschetul este astăzi 
unul din sporturile care 
constituie pentru copii o 
distracție, un mijloc de re- 
creere, ca și o inițiativă ca
re ajută la descoperirea ade
văratei frumuseți a baschetu
lui.

Scopul jocului este de a 
introduce mingea în coșul 
adversarului, prin acțiuni 
permise de regulament. Jo
cul se dispută între două e- 
chipe, fiecare echipă fiind 
compusă din cîte 10 jucă
tori. In teren se introduc 
doar cîte 5 jucători de fleca
re echipă, (unul din ei fiind 
căpitan), restul de 5 jucători 
fiind înlocuitori (in mod Ob
ligatoriu). Jucătorii unei e- 
chipe trebuie să aibă echipa
mentul de aceeași culoare, 
iar pe tricou fiecare jucător 
este Obligat să aibă Impri
mat, atit în față, cit șl pe 
spate, un mimăr vizibil, In- 
ceptnd eu numărul 4. Dura

de- 
de 

va- 
vă-

34.Nd3 Ng3+, amenințările de 
mat nu mai pot fi evitate ‘ 
cit cu pierderi decisive 
material. Această ultimă 
riantă nici n-a mai fost 
zută in sala dc joc de la 
Seattle, căci cel doi adver
sari Iși semnaseră de mult 
fișele de control, consfințind 
rezultatul : o—i (..și scor fi
nal. după alte două partide, 
3,5—1,5 pentru Karpov).

Același epilog anticipat — 
și spectaculos ! — l-a avut 
partida pe care v-o prezen
tăm în continuare, in care 
Mihail Gurevici (U.R.S.S.), 
ciștigătorul recentului turneu 
de mari maeștri din capitala 
Elveției, marchează un punct 
decisiv in fața iugoslavului 
Miso Cebalo. Iată mutările 
înscrise pe fișă : Cebalo — 
Gurevici (Berna, 1989) l.d4 Cf6 
2.CI3 eS 3.c4 bfi 4.a3 Nb7 
5.Cc3 dS 6.c:d5 C:d5 7.DC2 
C:c3 8.b:c3 Cd7 9.e4 c5 10.N14 
Ne7 ll.Nd3 Dc8 12.Dbl 0-0 
13.0—0 NaS 14.a4 c:d4 15.c:d4 
N:d3 16.D:d3 Db7 17.Tfel CfS 
18.Ng5 Tfd8 19.Tadl Tac8 
2O.Ce5 Cd7 21.NÎ4 Nb4 22.Te2 
C:e5 23.N:e5 Dc6 24.Dg3 Nf8 
25.Db3 Dc4 26.Db5 K ZI.W4 e5 
28.Ne3 e:d4 ! (o combinație 
bine concepută 1) 29.Tcd2
D:b5 3O.a:b5

5

■ p Qâa
Vimff'- fc—fT - 7/.'a b e d e f g h

3O...d:e3 I și 0-1.
Din nou, un mic calcul de 

mutări previzibile, ușor de 
convinge că 
era intr-ade-

făcut, ne va 
soarta jocului 
văr pecetluită.

Radu VOIA

ză în campionatul municipal, a 
adunat „ce era mai bun" in 
formațiile dintr-un loc sau al
tul de muncă din cadru) în
treprinderii ; echipa de șah 
cuprinde 20 de sportivi (legi
timați) selecționați în decursul 
întrecerilor Interne, fiind ne
învinsă Jn campionatul jude
țean șl năzuind la un loc In 
categoria imediat superioară.

Petromar s-a impus ca nume 
in sport mai ales prin două 
secții de performanță : cea de 
canotaj, „care — după spusele 
ing. Ion Alexandru, animatorii] 
secției — ne leagă.» tot de 
apă"; cealaltă de tenis, care, 
sînt cuvintele aceluiași inter
locutor, „ne readuce la țărm". 
Ambele și-au concretizat acti

ta jocului este de 2 reprize 
a cite 20 de minute fiecare, 
cu o pauză de 10 minute în
tre ele. Reprizele sînt și ele 
împărțite în perioade a cite 
10 minute fiecare, separate 
printr-o pauză de 2 minute. 
Fiecare jucător trebuie să 
joace minimum o perioadă șl 
cel mult trei pînă în perioa
da a patra. In ultima perioa
dă, fiecare echipă poate be
neficia de un singur timp de 
odihnă, de 1 minut, in in
tervalul căruia se pot efec
tua schimbări de jucători. 
Dacă după cele patru repri
ze scorul este egal, atunci 
Jocul va fi prelungit eu re
prize a cîte 5 minute, pînă 
ce o echipă se departajează.

Prelungirile sînt supuse re
gulilor reprizei a 4-a. La 
prima prelungire terenul va 
fi stabilit prin tragere la 
sorți.

Campionatul de minlbasehet 
se dispută pe două categorii 
de vîrstă: categoria I între 
10—12 ani și categoria a n-a 
intre 8—10 ani.
Prof. Stelian GHEORGHIU

Deocamdată, o „Încălzire" cu 
zfmbetul pe buze...

FĂRĂ SOLIST-
După cum se știe, campionatul 

de rugby — Seria I — se va re
lua duminica viitoare (12 mar
tie), cu o etapă restanță din tur. 
După 10 runde întrecerea e echi
librată. deși, aparent, STEAUA 
deține avantaj. In ce sens 7 Are 
o singură înfrângere, la Dinamo 
(7—15), șapte victorii șl, in plus, 
două restante, e drept dificile, 
pentru că se vor disputa pe te
renul adversarelor șl nu oareca
re, dacă avem în vedere că a 
vorba de chiar fostele campi
oane, Farul (acesta, mal ales, 
nu prea cedeză pe teren pro
priul) șl Universitatea ELTIM Ti
mișoara (un XV ale cărui posi
bilități sînt evident superioare 
locului din clasament). Dar, pînă 
una-alta. Steaua are și cel mal 
bun punctaveraj ; 355—127. Ac
tuala lideră, DINAMO (pentru 
că are două partide în plus fată 
de Steaua are la activ tot șapte 
succese, dar și două înfrângeri, 
la Constanța (18—19) șl Bala Ma
re (12—16) și o egalitate la Pe
troșani (15—15). Așadar, o echi
pă, evident, vulnerabilă eînd 
joacă In deplasare. Pe poziția a 
treia a clasamentului, ȘTIINȚA 
din Bala Mare, mereu competiti
vă, dar cu un start mai slab ca 
în anii trecuți : trei înfrângeri 
în primele 5 etape I (la Sibiu, 
Iași șl Grivița Roșie). Apoi, pe 
parcurs, și-a revenit, nemaice- 
dînd decît o singură dată, în 
fața Stelei (22—34), după un meci 
foarte bun. Are șase victorii con
cludente. Teoretic, în cursa pen
tru supremație se menține și 
FARUL (constănțenii avind doar 
trei insuccese), dacă bineînțeles 
iși va valorifica șansele în res
tanța cu... Steaua I

Așteptăm, așadar, o primăvară 
rugbystlcă „fierbinte", mai ales 
că în Întrecerea fruntașelor se 
vor amesteca (ca de obicei !)‘ și 
celelalte divizionare, flecare ca
pabile oricînd de surprize.

AGENDA PREGĂTIRILOR
Stimulați de succesul echipei 

naționale asupra Țării Galilor, 
cit și de apropiata dublă partidă 
cu Anglia, rugbyștii au început, 
mal devreme ca niciodată, an
trenamentele în vederea obține
rii unei forme cit mai bune la 
ora de start a campionatului. Șl, 
semn bun, tînăra generație ■ 
fost „motorul" stimulator în a- 
cest început de sezon. Așa, de 
pildă, s-au remarcat cu deose
bire Cătălin Sasu și Sorin Tran- 
că (Farul), Adrian Stanca șl

vitatea printr-o legătură deve
nită in timp o simbioză spor
tivă, cu C.S.Ș. 2 Constanța. La 

canotaj, după cîteva locuri 3 
în 1986 la 8+1, după un loc 2 
(Ion Șara) în 1987 la simplu 
fond tineret, în Campionatul 
Republican, și primele două 
locuri în campionatul de ti
neret viteză (I. Șara și, res
pectiv, A. Crăciun), a urmai 
o frumoasă suită „de podium" 
și in 1988, la Campionatele Re
publicane : locul 3 pe echipe 
la 2 vîsle tineret (M. Stoian 
— A. Grigorescu), alt loc 3 le 
schif 4 fără drmaci șl locul 2 
la 4+1 rame seniori (Șt. Do- 
bre, I. Șara, A. Crăciun, A.
Zamfirescu + D. Răducanu). 
Tot anul trecut, particlpind la

Dragoș Ștefănescu (Sportul Stu
dențesc), George Sava șl Sorin 
Ciorăscu (Baia Mare), Gabriel 
Vlad (Grivița Roșie), Constantin 
lose! (Steaua) și Andrei Gură- 
nescu (Dinamo). Cîteva echipe, 
printre care Farul, Sportul Stu
dențesc, Grivița Roșie, Știința 
Cemin Baia Mare, Steaua, Dina
mo și Contactoare Buzău au 
dovedit că nivelul lor de pregă
tire se află intr-un stadiu ce le 
permite să abordeze cu încre
dere returul. (Al. CARNABEL, 
coresp.).
• Duminică se vor disputa 

două restanțe din cadrul Diviziei 
A (seria a II-a) : Sportul Stu
dențesc — Metalurgistul Cuglr 
(teren Tei ora 10) și IAMT Ora
dea — CFR Brașov.

TOPUL 
INTERNAȚIONALILOR

în preajma reluării sezonului 
in care — așa cum am văzut 
— se vor disputa numeroase 
partide lnter-țări, considerăm 
Interesant să prezentăm cititori
lor noștri un top al internațio
nalilor noștri : 1. Gheorghe Du
mitru (Farul) 69 de selecții în

LA HUNEDOARA
(Urmare din pag. 1)
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echipa națională ; 2. Florică
Murariu (Steaua) 65 ; 3. Mircea 
Paraschiv (Dinamo) 83 ; 4—5.
Gheorghe Nica (Dinamo) și 
Mircea Munteanu (Steaua) cîte 
55 ; 6. Adrian Lungu (Dinamo) 
54 ; 7. Ion Constantin (Dinamo) 
50 ; 8. Ion Bucan (Dinamo) 47; 
9. Dumitru Alexandru (Steaua) 
46 ; 10. Enciu Stoica (Dinamo) 
45 etc.

RECICLAREA 
ANTRENORILOR

Toți tehnicienii echipelor noas
tre divizionare se vor întîinl in 
cadrul unor consfătuiri, eare, 
cum se știe, au loc în flecare 
an înaintea reînceperii activită
ții competiționale. In ziua de 7 
martie se vor reuni antrenorii 
echipelor din Divizia A (ambele 
serii) ; o zi mal tîrziu cei care 
răspund de divizionarele B, iar 
la 0 martie tehnicienii care se 
ocupă de formațiile din campio
natul republican al juniorilor. 
Toate aceste consfătuiri vor a- 
vea loc la Centrul de cercetări 
„23 August" din Capitală șl vor 
începe la ora 8,3o " . .

Rubrică realizată de 
Dimitrie CALLIMACHI
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Batorc 
golă). 
fan D 
bandoi 
Dragat

se înnoiește, dar sînt, ni s-a 
spus, toate șansele ca „teme
rarii munților" să atingă ace
leași înalte cote valorice. în 
fine, două sporturi îndrăgite, 
handbalul (să nu uităm că 
Vasile Stingă a deprins tainele 
acestui joc la Hunedoara !) și 
voleiul, se străduiesc de cîțiva 
ani buni în diviziile secunde, 
mai mereu clasîndu-se imediat 
sub promovare. Și n-ar fi de 
mirare să le vedem urcate în- 
tr-o bună zi pe primele scene, 
antrenorii Constantin Logofă- 
tu. la handbal, și Iosif Seve- 
rineanu, la volei, hrănlndu-se 
nu cu iluzii, ci cu convingerea 
că, oprindu-se plecarea cîtorva 
reale talente spre alte echipe 
și localități, sporturile in cauză 
ar putea realiza saltul mult 
așteptat. Ne-am luat însă cu 
vorba și, din această succintă 
trecere în revistă a sportului 

de pei 
constat 
rituoas 
compe’ 
a tării 
riei N 
în pri> 
fața c 
Mare.

După 
de fot 
Hunedi 
nivel 1 
ceva, i 
o d- 
și, <*.  
tea de 
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flăcării

P.S. 
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ca Ma 
forțele 
rltoarel 
mentul 
timă 
ță OaLx? 
tagonlsi

PRIN FORTE l
(Urmare din pag 1)

proprii, a continuat gazda, 
ne-a pus zilnic în fața unor 
probleme. Confruntîndu-ne cu 
ele, nu ne-am permis luxul de 
a amina rezolvarea lor". A- 
flăm că au crescut beneficiile 
clubului prin organizarea unor 
concursuri locale și centre de 
Inițiere la patinaj, hochei și 
schi, precum și prin asigura
rea unor prestații de servicii 
către amatorii de mișcare (a- 
tellere pentru montarea și as
cuțirea patinelor, confecționa
rea de ecusoane, embleme ale 
clubului, ore de patinaj pen
tru public, tipărirea unor 
programe etc.). Alte căi prin 
care au sporit beneficiile: da
rea în folosință a micro-hote- 
lului sportivilor, strângerea co
tizației de la membrii clubu
lui, reclame și. ceea ce ne-a 
atras în mod deosebit atenția, 
venituri din producția auxilia
ră a unui atelier de confecțio
nare și recondiționare a echi
pamentului atit pentru nevoile 
secțiilor proprii, cit și — reți
neți ! — pentru sportivii altor 
asociații și cluburi, echipe de 
hochei și fotbal din București, 
Galați Gheorgheni, Tg. Mureș 
sau Rădăuți purtînd țrioouri și 
jambiere lucrate aici.

Așads 
arată c 
cesare I 
acțiune, 
lorificai 
S.C. Mi 
2.356.00C 
șeste a 
nul 198 
asigur 
lui m< 
darului 
s-a îmi 
tiv și 
reparați 
lă că î 
factorul 
menii, l 
care ar 
pentru ; 
ducerea 
Maria I 
teză, IO: 
Rizea - 
— schi, 
Ferencz, 
lalți lui 
tați sp< 
s-au co 
nism di 
tat iniți 
operativ 
judicioa; 
lor în f 
tofinanți 
să obțin 
și mai

(70.000 lei) au revenit partici- 
panților Albulescu Ion din 
Brăila și Kerezsi Ildico din 
Timișoara.
• REZULTATELE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 1 
MARTIE : 1. I.F.K. Goteborg
— Steaua (pauză) X; 2. I.F.K. 
Goteborg — Steaua (final) 1 ; 
3. Dinamo București — Samp- 
doria (pauză) 1 ; 4. Dinamo 
București — Sampdoria (fi
nal) X ; 5. Juventus Torino
— Napoli (pauză) 1 ; 6. Ju
ventus Torino — Napoli (fi
nal) 1 ; 7. Werder Bremen — 
A.C. Milan X ; 8. P.S.V. Eind
hoven — Real Madrid X ; 9. 
A.S. Monaco — Galatasaray 
Istanbul 2 ; 10. Eintracht
Frankfurt — F.C. Malines X; 
11. Ț.F.K.A. Sredeț Sofia — 
Roda Kerkrade 1 : 12. A.G.F. 
Aarhus — F.C. Barcelona 2 ; 
13. V.f.B. Stuttgart — Real 
Sociedad ANULAT.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 2.094.898 LEI.

Dlsputîndu-se marți. 28 fe
bruarie meciul 13 (V.f.B.
Stuttgart — Real Sociedad 
San Sebastian 1—0) a fost a- 
nulat.
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| Considerații privind comportarea
I echipelor noastre în sferturile
I de finală ale cupelor continentale

i continuat 
internațîo 
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IN MECIUL DIN 15 MARTIE STEAUA POATE,
ȘI TREBUIE, SA STRĂLUCEASCĂ DINI

I S-o spunem din capul locu
lui: miercuri. în prima zi a lui 
martie, reprezentanta fotbalu
lui 
lor 
S-a 
tul 
reușise să demonstreze și în 
turneul efectuat, recent. în 
țări care se bucură de foarte 
bune aprecieri în arena inter
națională, cum sînt Belgia și 

după 
s-a 
co- 

ori- 
(ne 
Ba-

I
I

nostru în Cupa Campioni- 
Europeni, echipa Steaua, 
situat departe de adevâra- 
ei potențial. De ceea ce ea
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R.F. Germania, unde, 
cum s-a mai spus, Steaua 

I confruntat cu echipe bine
tate în ligile respective; 
cum, cu nimic mai prejos 
referim cu precădere la 
yer Leverkusen și V.f.B. Stut
tgart) decît acest I.F.K. Gote- 
borg, care, după cele văzute în 
nocturna de miercuri, ne apa
re ca o echipă incomodă, ex
trem de combativă. în stare să 
aplice presingul 
timp de 
mai puțin 
tole.

Și dacă
în privința raportului de forte 
— I.F.K. Goteborg, de o par
te, Bayer Leverkusen, de cea
laltă — cum șă ne explicăm 
rezultatul de pe „Ullevi-Sta- 
dium“ ?

înainte de toate, prin com
portarea mai slabă a Stelei 
mai precis prin refuzul ei de 
a-și etala jocul obișnuit, o îm
pletire armonioasă a pruden
ței, în faza de apărare, 
acea cutezanță, proprie ei, 
i-a adus atîtea succese în 
fruntări mult mai dificile, 
au fost si cele din toamnă, cu 
Sparta Praga și Spartak Mos
cova.

Abordînd „repriza" de la 
Goteborg de pe această pozi
ție de exagerată expectativă 
din întreg filmul jocului ne-au

cu 
care 
con- 
cum

t tablou

in pofida rezultatului egal de la București
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Așa cum s-a putut anticipa, 
meciul cu Sampdoria, contind ca 
primă manșă a sferturilor de 
finală din Cupa Cupelor, a fost 
foarte dificil pentru Dinamo. 
Fără să ne impresioneze prin 
calitatea și specta :ulozitatea jo
cului prestat, ba cli'ar dezamă- 
gindu-ne in bună măsură sub 
acest aspect, reprezentanta fotba
lului italian s-a dovedit totuși o 
echipă redutabilă, cu o forță a- 
preciabilă, care a dat o replică 
deosebit de viguroasă dinamoviș-

URSII I
s 1

Imagine deosebit de sugestivă privind modalitatea de apărare a 
oaspeților : mal mulți jucători de la Sampdoria încearcă să bareze 

drumul spre poartă al lui Sabău (aflat aici in plan secundar) 
, Foto : Eduard ENEA

iilor. Ea a știut ce vrea r>i cum 
să joace pentru a obține un re
zultat avantajos m perspectiva 
partidei retur, de ia 15 martie, 
cînd va fi în rol de gazdă. Oas
peții au pus — nicj nu era de 
mirare — un accent deosebit pe 
apărare (mai ales după ce au 
rămas în 10 oamen»), pentru 
a stăvili așteptata ofensi
vă adversă și a nu primi 
gol. Pentru că nu puteau 
închide culoarele de pătrundere 
spre propria lor cuartă numai 
printr-o bună așezare în teren 
și prin mijloace regulamentare, 
au apelat — așa cum s-a văzut 
— la repetate faulturi și chiar 
durități, uneori :hiar pînă la 
mijlocul terenului, cum s-a în- 
tîmpiat la acea intrare violentă 
a lui Carboni asupra Iui Vaișco- 
vici. Normal, s-au ales în aceste 
condiții cu o eliminare și vreo 
trei cartonașe galbene, dar ar
bitrul le-ar fi putut da — în 
mod îndreptățit — și alte avor

coechipierii si nici 
lui Lăcătuș. Anghel 

și Dumitru Dumi-

rămas mai mult întipărite in 
memorie replierile vîrfurilor 
Stelei spre propriul careu de- 
cît incursiunile fundașilor ei 
spre „16“-le advers.

Cum să desfaci, în aceste 
condiții, atletica și mobila de
fensivă a lui I.F.K. GoteDorg ? 
Să-l „certăm" pe Marius Lă- 
cătuș pentru marea-i ratare 
din minutul 70 ?

N-o vom face, firește (amin- 
tindu-ne de golurile lui anto
logice. destule la număr, in 
momente-cheie ale unor jocuri 
de mare miză), cum n-au fă
cut-o nici 
antrenorii 
Iordănescu 
triu III.

Nimeni, într-adevăr, din de
legația formației noastre cam
pioane n-a căutat în Lăcătuș 
„țapul ispășitor" al eșecului de 
Ia Goteborg. așa cum nimeni 
n-a încercat să-și explice eșe
cul prin carențe de arbitraj, 
prin starea terenului sau prin 
invocarea neșansei la golul 
primit (dat fiind vorba de sin
gura situație mai clară de 
a formației gazdă) sau la 
ratat de Marius Lăcătuș.

Era unanimă aprecierea, 
sfîrșitul partidei, că arbitrul 
olandez John Blankenstein a 
fost la fel de corect ca si cei
lalți care au oficiat la Fraga 
și la Moscova iar cîmpul de 
joc — în mai bune condiții 
deoît patinoarul" de pe sta
dionul lui Lev Iașin, atunci, în 
noiembrie anul trecut.

Apropo de acest goal-keeper 
celebru, cu decenii în urmă, în 
fotbalul mondial, miercuri sea
ra. în avionul care o aducea 
pe Steaua acasă, unii dintre 
jucătorii acesteia vorbeau des
pre paloarea portarului sue
dez, Magnus Verdin, în mo-

gol 
cel

la

tismente, lui Victor și Viercho- 
wod mai ales, care s-au aflat și ei 
printre cei care l-au cam tăvălit 
pe Sabău.

Dacă genovezii s-au dovedit 
buni cunoscători ai lecției jo
cului in deplasare sub aspectul 
fazei defensive, apărindu-se cu 
multă fermitate, cu îndirjire și 
chiar cu asprime, in ■ schimb pe 
plan ofensiv n-au arătat in pri
ma repriză mai nimic. Abia în 
repriza secunda, după sesizarea 
scăderii de ritm și de incisivi

tate a dinamoviștiiur, au ieșit și 
ei cu ceva mai multa îndrăznea
lă la atac, au întreprins unele 
acțiuni mai consistente, dar fără 
a periclita în mod real poarta 
lui Stelea. Au știut, totuși, să 
profite cu promptitudine — chiar 
în ultimul minut al partidei — 
de o serioasă eroare a apărăto
rilor bucureșteni, pentru a re
aliza o nesperată egalare.

Sigur că, ținînd seama de în
treaga desfășurare a meciului de 
miercuri, rezultatul îi nedreptă
țește flagrant pe dinamovișli, 
care meritau și ar fi putut ob
ține o victorie la cel puțin două- 
trei goluri diferență. Dacă însă 
n-au realizat-o, de vină nu sînt 
numai cei din Genova, ci și ei 
înșiși. In prima repriză ma? 
ales, cînd au evoluat aproape de 
valoarea lor și cînd conjunctura 
le devenise foarte favorabilă 
(superioritate numeric ă din min. 
36, avantaj de un gol obținut în 
min. 15), trebuiau s;T exploateze 
mai bine situația și să se des- 

mai 
ale 

care

mentul în care echipele pă
șeau pe gazon, precedate, in 
monomurile celor „11". de ca
valerii fluierului. O lividitate 
explicabilă, au fost cu toții de 
acord, la un ultim apărător în 
vîrstă de numai 18 ani, aflat 
la curent cu isprăvile 
vechi sau mai proaspete 
fotbaliștilor Stelei, între 
și im para bilele goluri în
în poarta valorosului Rinat 
Dasaev. compatriotul lui Iașin.

Am desprins din mărturisi
rile lor, referitoare la Verdin, 
un... motiv în plus de a-1 fi 
supus, miercuri seara, la Go
teborg, unei probe mai grele.

O vor face în partida re
vanșă ?

Nu încape nici un pic de în
doială că așa va fi pe gazonul 
din Ghencea, unde echipe mult 
mai puternice decît I.F.K. Go
teborg n-au putut face fată 
presiunii lucide, continue, de
clanșată de formația campioa
nă a țării.

Recunoașterea sinceră, spor
tivă. a slăbiciunilor manifes
tate în prima manșă cu I.F.K. 
Goteborg ne vorbește și ea. în
tr-un fel, de o mare dorință 
— posibil de realizat — ca, la 
15 martie, data partidei-retur, 
Steaua să strălucească din nou. 
O doleanță a numeroșilor el 
suporteri, a tuturor iubitori
lor fotbalului din tara noas
tră, răsfățați, în ultimii ani, 
de echipa campioană a Româ
niei cu performantele de ex
cepție cunoscute. în pofida în- 
frîngerii suferită la Goteborg, 
așa cum ne declarau compo- 
nenții echipei, în frunte cu 
căpitanul ei. Tudorel Stoica, 
șansele de calificare în semi
finalele Cupei Campionilor 
Europeni sînt considerabile.

Gheorghe NICOLAESCU

prlndă mai clar pe tabela de 
marcaj. Dar ei s-au relaxat pu
țin, crezînd probabil că jocul 
devenise mai la indemina lor, 
apoi au început sa rateze în 
serie ocazii dintre cele mai pri
elnice. Cu totul neașteptat, după 
pauză, cînd și vîntul le-a fost po
trivnic, evoluția .or avea să de
vină mai puțin convingătoare, 
acționînd Intr-un ritm mai lent, 
fără claritate, precizie șl chiar 
inspirație. Situațiile favorabile 
de gol au devenit și ele, astfel, 
mal rare, deși trebuie recunos
cut că la acel șut al lui Rădu- 
cioiu din penultimul minut — 
cinci piciorul lui Dossena s-a 
opus salvator — au avut și ne
șansă.

Evident, In urma acestui re
zultat egal de ia București, pers
pectivele de calificare în semi
finale s-au diminuat întrucîtva. 
Dar ele există încă și credem 
că nu dăm dovadă de nerealism 
dacă afirmăm că aoeastă cursă 
între Dinamo și Sampdoria ră- 
mîne deschisă. Așa cum au mai 
dovedit-o și alteori, dinamoviștii 
sint capabili să se impună și pe 
terenuri străine. Juciiid la ade
văratul lor potențial, cu forța 
ce Ie este recunoscută și apre
ciată, ei vor putea obține cali
ficarea chiar pe terenul adver
sarilor.

Constantin FIRĂNESCU

„Clipa României" ILICIIIOMUIIIȘIG. MUREȘ ELIMINĂ PE SPORTUL STUDEKȚESC!
TG. MUREȘ, 2 (prin tele

fon). Joi după-amiază. in lo
calitate s-a disputat partida 
restanță din „16“-imile „Cupei 
României" la fotbal, dintre di
vizionara B Eîectromures și 
formația de Divizia A Sportul 
Studențesc. Intîlnirea s-a în
cheiat cu rezultatul de 9—8 în 
favoarea echipei din Tg. Mu
reș. după executarea lovituri
lor de la 11 m, la capătul ce
lor 90 de minute de joc, ca și 
după prelungiri, scorul fiind 
egal, 1—1. Eleetromureș — 
locul 3 în Divizia B, seria 
a II-a, cu 6 foști divizionari 
A în componență, a dat o re
plică viguroasă divizionarei A. 
cu cîtiva jucători noi în rîndu- 
rile ei. Localnicii, mult mai 
combativi, cu acțiuni în viteză, 
au reușit să deschidă scorul în

PROBLEMA
Ecourile participării echi

pelor noastre la cupele 
europene stăruie, in mod 

firesc. Iubitorii fotbalului s-ar 
fi așteptat, parcă, la ceva mai 
mult. Dar tot ei, împreună cu 
specialiștii. cu comentatorii, 
admit că marele handicap al 
acestor cupe europene — pen
tru echipele noastre — a fost 
situația cu adevărat paradoxa
lă de a fi jucat trei meciuri de 
virf competițional internațio
nal fără să fi avut rodajul 
competițional intern de care 
beneficiază marea majoritate a 
cluburilor aflate in întrecere. 
(Dacă nordicul I.F.K. Goteborg 
iese din calcule, ca o echipă 
care a studiat mai de mult 
căile de remediere a acestui 
handicap, Sampdoria s-a aflat 
in plin campionat, genovezil 
jucînd duminica premergătoare 
cu Como; pînă și Dynamo 
Dresda a jucat o etapă de 
campionat, ceea ce poate să 
pară puțin, dar trădează, ori
cum, preocuparea pentru a se 
asigura echipelor aflate în 
competiție un minimum de 
tonus competițional.)

Se va putea spune In repli
ca, desigur, că echipele noas
tre au avut un program de 
jocuri de pregătire. De acord. 
Dar nu e nici pe departe ace
lași lucru- (Dinamo, de pildă, 
a simțit atit de mult nevoia 
de a juca, incit a programat 
un meci amical eîmbătă și un 
altul a doua zi, duminică; și 
cine știe dacă acest forcing 
tehnic nu a stat la baza rit
mului superior al echipei în 
prima repriză, ctod a jucat 
mult peste valoarea recunos
cută a unei echipe neînvinse 
de multe etape în cosmopolitul 
campionat italian.)

Cînd este vorba de pro
gramarea meciurilor e- 
chipei naționale, se are 

în vedere mereu numărul eta
pelor „de pînă atunci". Se 
spune, în general, că „tricolo
rii" au nevoie de cel puțin șa- 
se-șapte etape pentru a-și „in
tra în mină". De ce atunci nu 
încercăm ceva și pentru echi
pele noastre de club, care sînt 
puse să joace meciuri de ma
re miză cu... patru zile înain
te de începerea returului 7 (Ne 
aducem aminte că acum 17—18 
ani, U.T.A. a jucat cu Totten-

ARBITRII PRIMEI ETAPE A RETURULUI
F.C. Argeș — Rapid. A. Gheor

ghe (P. Neamț) — I. Igna și 
D. Buciuman (ambii din Timi
șoara)

F. C. Bihor — „IT« CIuj-Na- 
poca: C. Corocan (Peșița) — 
M. Axente (Arad) și M. Nico- 
lau (Bacău)

F.C. Inter — Sportul Studen
țesc: V. Titorov (Plopeni) — Gh. 
Constantin (Hm. Vilcea) și Al. 
Mustățea (Pitești)

F.C.M. Brașov — Flacăra Mo- 
reni : ș. ■ Necșulescu (Scorni- 
cești) — Gr. Macavei (Deva) și 
J. Grama (București)

F.C. Farul — Corvinul: N. Di- 
nescu (Rm. Vilcea) — O. Ștreng 
(Oradea) și I. Niculițov (Foc
șani)

Steaua — A.S.A. Tg. Mureș t 
I. Velea (Craiova) — Ad. Mo- 
roianu (Ploiești) și S. Ursu (Su
ceava)oțelul — Dinamo : C. Gheor

min. 14: Varga a făcut o cursă 
reușită, * centrat și FANICI, 
din plonjon, a Înscris cu capul: 
1—0. în min. 29, Buțerchl a 
ratat o intercepție favorabilă. 
La singurul șut pe spațiu] por
ții insă, bucureștenii reușesc 
să egaleze în min. 43 prin •- 
celași BUȚERCHL

După pauză, luptă aspră, 
dar joc cu șuturi puține (a 
plouat tot timpul) și scorul a 
rămas cel stabilit pînă la pau
ză. Au urmat prelungirile, dar 
nici una dintre echipe n-a mai 
reușit să înscrie golul victo
riei și s-a apelat la loviturile 
de departajare, de la 11 m. 
care aveau să aducă califica
rea divizionarei B. Pentru E- 
lectromureș au transformat : 
Stoica. C. Moldovan, S. Popa. 
L. Popa, Botezan, Fanici,

RODAJULUI
ham înainte de începerea re
turului și a pierdut cu 2—0 la 
Arad, pentru ca peste două 
săptămîni — timp în care a 
jucat două meciuri de campio
nat— să realizeze un specta
culos 1—1 pe White Hart La
ne, și nu unul de profil amical, 
ci un meci pe muchie de cuțit, 
cînd Domide a fost la cîțiva 
centimetri de 2—0... Arădenii 
conduceau cu 1—0...

Sigur că problema a apărut 
mai pregnant în acest an. cînd 
echipele noastre s-au calificat 
„în trei" pentru sferturile eu
ropene. Dar ea trebuie studia
tă dat fiind faptul că acesta 
poate fi doar începutul carie
rei echipelor noastre în cupe
le europene.

p roblema rodajului — iro
nie a eoartei — se pune 
într-un an în care atît

ianuarie, cît și februarie ne-au
oferit un cadru de primăvară 
pentru fotbal. Fără îndoială.
aceasta nu poate fi o regulă, 
dar problema rămînc.

Chiar ieri se vorbea în an
turajul Federației despre posi
bilitatea imul plus de suplețe 
în finalul campionatului și la 
începutul returului. Cu alte 
cuvinte, s-ar putea crea o 
marjă care să permită progra
marea a două trei etape în 
plus în- finalul turului — dacă 
timpul o permite — sau de
vansarea returului — cum a 
fost cazul în acest an — dacă 
timpul, iarăși, o permite.

Vor exista obiectiunl legate 
dc eternul „vîrf de formă"... 
planificat, dar această dificul
tate e mai mult teoretică. Mult 
mai importantă ni se pare îde- 
ea de a limita vacanța la ne
cesar, astfel îneît jucătorii să 
se mențină în zona formei bu
ne,’ pentru a fi gata de luptă 
în orice moment. (Poate chiar 
în acest an, față de vremea cu 
totul deosebită, s-ar fi putut 
programa două etape de Cu
pă... Tot ar fi fost un cîștig 
în direcția ritmului de joc).

Aceste cîteva rînduri au fost 
scrise la supărare. Fie ca e- 
chipele noastre să ne demon
streze și să ne confirme — în 
retur — prin jocuri care să 
facă uitată lipsa de ritm » 
startului.

loon CHIRILÂ

ghe (Suceava) — Ad. Forumlx iu 
(Vaslui) și Fl. Popescu (Plo
iești)

S.C. Bacău — F.C. Olt: I. Ceț 
(Ploiești) — V. Angheloiu și M. 
Niculescu (ambii din București)

Victoria — Universitatea Cra
iova: M. Salomir (Cluj-Napoca) 
— C. Teodorescu (Buzău) și I. 
Vereș (Sf. Gheorghe)

CLUBUL RAPID a pus 
în vînzarc, la casele sta
dionului Giulc.ști și la 
agenția din Gara de 
Nord, Icgitiniații-abona. 
ment pentru intrarea la 
meciurile echipei sale 
de fotbal în returul 
campionatului.

Koncz și Balint (au ratat: I. 
Cristea și Sălăjean). iar pen
tru Sportul au marcat: Țiclea- 
nu, Stancu, Ciucă, Stănici, 
Lucaci. T. Cristea și Olteanu 
(au ratat: Buțerchi, Pană și 
portarul Mânu, cînd s-a decis 
calificarea I).

Arbitrul I. Titorov (Plo- 
peni) a condus formațiile •

EI.ECTROMUREȘ: Maier — 
Balint, KONCZ. S POPA. C. 
Moldovan — L. POPA. Sza- 
kacs (min. 61 Sălăjan), Bote
zan — VARGA (min. 92 I. 
Cristea) Stoica, FANICI.

SPORTUL STUD.: Mânu — 
M. Marian. T. CRISTEA. PA
NA, Ciucă - ȚICLEANU, 
Lucaci, Olteanu, Trîmbițaș 
(min. 46 Stănici) — BUȚER- 
CHI, Stancu.

Modesto FERRARINI



EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

beneficia de retribuții majora
te, pe întregul an, se vor re
aliza venituri suplimentare do 
29 miliarde lei.

De asemenea, cu începere de 
la 1 ianuarie 1989, se majorea
ză cota de constituire a fon
dului dc participare la benefi
cii a oamenilor muncii din în
treaga economie de la 2,5—3 la 
sulă la 3—3,5 la sută.

De la 1 martie 1989, se ma
jorează eșalonat pensiile de 
asigurări sociale de stat pen
tru munca depusă și limită de 
vîrstă cuprinse între 1501—3 000 
lei lunar, această acțiune ur- 
îind, de asemenea, să fie în

cheiată cu o lună mai devreme 
decît era prevăzut. De sporirea 
pensiilor vor beneficia în total 
aproape 1,4 milioane pensio
nari, pensia medic pentru limi
tă de virstă eu vechime inte
grală ajungind la 2 000 lei 
lunar.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat. în continuare, RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘU
RAREA IN BUNE CONDI- 
ȚIUNI A LUCRĂRILOR 
CAMPANIA AGRICOLA 
PRIMĂVARĂ.

Pornind de Ia situația _ 
zentală, Comitetul Politie E- 
xeeutiv a cerut Ministerului 
Agriculturii, comitetelor ju
dețene de partid și consiliilor 
populare, consiliilor unice a- 
groinduStriale, unităților agri
cole să asigure mobilizarea tu
turor forțelor tehnice și uma
ne de la sate în vederea efec
tuării, la timp și de calitate, 
a insămințârilor ^e toate su
prafețelor planificate, să 
exercite un control permanent 
asupra modului cum se reali
zează întreaga gamă de lucrări 
agricole, astfel incit în acest 
an să se obțină recolte cit mal 
bune, potrivit prevederilor de 
plan, a obiectivelor noii re
voluții agrare.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, în continuare, RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
REZULTATUL RECENSĂ- 
MINTULUI ANIMALELOR PE 
ANUL 1988, precum și 
PROGRAMUL DE MASURI 
PENTRU REALIZAREA E- 
FECTIVELOR IDE ANIMALE 
ȘI A PRODUCȚIILOR A- 
NIMALIERE PLANIFICATE 
IN PERIOADA 1989—1991. S-a 
cerul Ministerului Agriculturii, 
organelor agricole județene, 
unităților agricole socialiste, 
consiliilor populare și orga
nismelor specializate să acțio
neze, cu toată hotărirea și răs
punderea, pentru realizarea e- 
feclivelor la toate speciile și a 
producțiilor animaliere prevă
zute, pentru creșterea indicilor 
de reproducție și ameliorarea 
raselor, asigurarea condițiilor 
corespunzătoare do furajare, 
îngrijire și adăpostire a animalelor.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat o serie de MASURI 
PRIVIND FOLOSIREA RA
ȚIONALA a apei și păs
trarea calității aces
teia. în acest cadru, secreta
rul generat al partidului a in
dicat să se întocmească un 
program^ eomplex care să pre
vadă măsuri concrete privind 
cfilizarea judicioasă a tutu
ror resurselor de apă, eli
minarea pierderilor și risi
pei, a poluării apei, exploata
rea și valorificarea ei conform 
normelor existente, a legisla
ției in vigoare, folosirea și 
gospodărirea resnonsabilă a 
apei, ea parte integrantă a a- 
vutiei naționale, ca bun vital 
al întregului popor.

Comitetul Politie Executiv 
a dezbătut și anrobat PRO
PUNERILE PRIVIND REGI
MUL PIETRELOR SEM1PRE- 
TIOASE NATURALE. S-a 
stabilit ca pietrele seminrețîoa- 
se naturale, rezultate din pre
lucrarea substanțelor minerale 
extrase, să facă parte din te-

DIN 
DE

pre-

extrase, să facă parte din 
zaurul național.

De asemenea. Comitetul 
litic Executiv a examinat 
anrobat PROPUNERILE 
PRIVIRE LA EXPLOATAREA 
ȘT REPARTIZAREA ÎN CON
SUM A BLOCURILOR DE 
MARMURA, CAT.CAR POLI
CROM. TRAVERTIN ȘT GRA
NIT si a stabilit măsuri pen
tru utilizarea lor rațională

Po- 
si 

cu

Comitetul Politic Executiv a 
analizat RAPORTUL PRI
VIND EVOLUȚIA PRINCI
PALELOR FENOMENE DE
MOGRAFICE ÎN ANUL 1988. 
Examinînd datele cuprinse 
in raport. Comitetul Politic 
Executiv a cerut Consiliului 
Sanitar Superior, Ministerului 
Sănătății, direcțiilor sanita
re să asigure îmbunătățirea ac
tivității in acest domeniu, in 
vederea înfăptuirii politicii 
demografice a partidului șl 
statului nostru. In acest sens, 
s-a indicat să se acționeze, cu 
toată hotărirea și răspunde 
rea, pentru realizarea unui ni
vel mai ridicat al natalității 
și al sporului natural al popu
lației, pentru ocrotirea și 
consolidarea familiei, creș
terea calității asistenței medi
cale, in concordanță cu condi
țiile create de societatea noas
tră socialistă, pentru păstrarea 
și îmbunătățirea in conti
nuare a stării de sănătate a 
tuturor cetățenilor patriei, 
pentru menținerea vigorii și 
tinereții întregii națiuni.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut șl aprobat PLANUL 
DE MASURI PRIVIND SĂR
BĂTORIREA ZILEI DE 1 
MAI, ANIVERSAREA A 50 DE 
ANI DE LA MAREA DE
MONSTRAȚIE PATRIOTICA, 
ANTIFASCISTA Șl ANTIRĂZ
BOINICĂ DE LA 1 MAI 1939 
ȘI A 100 DE ANI DE LA DE
CLARAREA ZILEI DE 1 MAI 
CA ZI A SOLIDARITĂȚII IN
TERNAȚIONALE A CELOR 
CE MUNCESC. S-a stabilit ca 
aceste importante evenimente 
să fie marcate, în întreaga 
țară, prin ample manifestări 
politico-ideologice și educa
tive, cultural-artistice, în ca
drul cărora să fie evocate bo
gatele tradiții revoluționare 
ale poporului nostru, lupta c- 
roică desfășurată de Parti
dul Comunist Român împotri
va exploatării șl asupririi, a 
războiului și fascismului, pen
tru libertatea, independența și 
suveranitatea 
transformarea revoluționară 
societății 
edificarea 
munismului

Comitetul 
șl-a exprimat convingerea 
aceste 
tui un 
tcrnică 
strînse 
jurul 
lui său general, de amplă mo
bilizare a energiilor și forțe
lor creatoare ale tuturor oa
menilor muncii pentru înfăp
tuirea neabătută a tezelor 
ideilor si orientărilor cuprins'’ 
în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din noiem
brie 1988, pentru realizarea, în 
cele mai bune condiții, a o- 
biettivelor actualului cinci
nal, a planurilor și programe
lor de dezvoltare economico- 
socială a țării, pentru trans
punerea exemplară în viață 
a hotărîrilor Congresului ai 
XlII-lea si Conferinței Națio
nale ale P.C R. ’

In continuare, în cadrul șe
dinței a fost prezentată o IN
FORMARE PRIVIND VIZITA 
OFICIALĂ EFECTUATA ÎN 
TARA NOASTRĂ DE PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII IS
LAMICE IRAN, SEWED ALI 
KHAMENEI, in perioada 
22—25 februarie a.c.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că vizita constituie o 
expresie a legăturilor tradițio
nale de prietenie și colaborare 
româno-iraniene, că prin re
zultatele sale ea se înscrie ca 
un moment important in dez
voltarea, pe multiple planuri, 
a relațiilor dintre cele două 
țări, în folosul ambelor popoa
re. al cauzei păcii, înțelege
rii șl colaborării internaționale

Aprobînd rezultatele vizi
tei, Comitetul Politic Executiv 
a cerut guvernului, ministere
lor, celorlalte organe cen
trale să ia măsuri pentru în 
făntuirea hotărîrilor stabilite 
privind dezvoltarea mal Inten
să a colaborării româno-lra 
nlene.

Comitetul Politic Execuție : 
a soluționat, de asemenea, pro- : 
bleme curente ale activității '■ 
de partid și de stat.

patriei, pentru 
’ a

românești, pentru 
socialismului si co
in România.

Politic Executiv 
că 

aniversări vor consti- 
minunat prilej de pu- 

manifestarc a unității 
a. întregii națiuni în 

partidului, al secretaru-

(DESCHIDEREA EDIȚIEI 1989 A UNIVERSIADEI DE IARNA
SOFIA, 2 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). în 
capitala Bulgariei s-a desfășu
rat joi, în sala „Septemvri". 
festivitatea de deschidere a e- 
diției 1989 a Jocurilor Mon
diale Universitare de iarnă, 
eveniment major al sportului 
internațional.

După alocuțiunile rostite de 
președintele Federației in
ternaționale a sportului uni
versitar, Primo Nebiolo, și de 
Gheorghi Iordanov. președinte
le Comitetului de organizare.

24 
cel

i

în acordurile imnului studen
țesc „Gaudeamus Igitur", au
fost declarate deschise intre- 
cerile. La ceremonie au luat
parte delegațiile celor
de țări înscrise. Printre
1018 performeri se află și re
prezentanți al sportului stu
dențesc din țara noastră, ei 
urmînd să participe în zilele 
competiției la probe de schi 
fond, patinaj artistic și schi 
alpin. în programul întreceri
lor mai figurează concursuri 
la patinaj viteză (pe pistă re-

De azi, pină duminică

CAMPIONATELE MONDIALE
ATLETISM PE TEREN ACOPERIT

BUDAPESTA, 2 (prin tele- 
J: fon. de la trimisul nostru spe- 

cial). Atleți și atlete din 62 de 
5; țări, de pe toate continentele, 

vor lua parte la cea de a II-a 
ediție a Campionatelor Mon- 
diale de atletism pe teren a- 

g; coperit, începînd de vineri și 
gj oină duminică, la Sportcsar- 
jț nok. Numărul mare al sporti- 

vilor înscriși este o dovadă e- 
locventă despre ceea ce repre- 
zintă astăzi atletismul în lu- 

g: mea sportului. între competi- 
g: lorii de marcă pe care orga- 
$ nizatorii i-au prezentat presei 

ca aflîndu-se gata de start, am 
găsit și numele a trei sportivi 
români — Alina Astafei, Doi
na Melinte si Liviu Giurgian, 
ceea ce ne-a făcut o mare plă
cere. Vom avea o plăcere și 
mai mare dacă aceștia, și cei
lalți reprezentanți ai atletis
mului nostru, se vor avînta in 
întreceri de pe platforma ma
rilor performeri, pentru a ob
ține rezultatele dorite, de înal
tă competitivitate. Sosiți marți 
aici, ei au trecut la executa
rea ultimelor antrenamente. în 
special pentru acomodarea cu 
locul de concurs.

$

i
l
5

t

I

§
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In prima manșă a sferturilor de

finala ale cupelor europene

La reuniunea de definitivare 
a înscrierilor, care precede șe
dința tehnică, au fost efectua
te unele schimbări în alcătui
rea echipei noastre. Astfel, la 
800 m vor concura Tudorița 
Chidu și Violeta Beclea, la 
1500 m — Doina Melinte și 
Mitica Constantin, Iar la 3000 
m doar Margareta Keszeg. în 
rest, cum se preconizase ini
tial, adică _ Iolanda Oantă la 
400 m. Mihaela Pogăccanu la 
60 mg, Alina Astafei Ia înăl
țime, Marieta Ilcu la lungime. 
Liviu Giurgian și George Bo- 
roi la 60 mg.

Am asistat la un antrena
ment al atleților noștri, toți 
sînt apți de concurs, se simt 
bine și nutresc speranța obți
nerii unor rezultate corespun
zătoare. Campioana mondială 
de la ediția precedentă, la 1500 
m. Doina Melinte. deși nu de
ține în acest an un rezultat 
deosebit pe această distantă, 
va lupta ca să obțină sîmbătă. 
în finala, un astfel de rezultat 
eu care să-și reediteze succe
sul de la Indianapolis '87.

Romeo VILARA

dusă), hochei, combinata nor
dică. sărituri, biatlon.

în ultimele două nopți a 
nins destuii de mult pe mun
tele Vitoșa (15 km distanță de 
Sofia), locul principalelor com
petiții de schi, așa că marile 
eforturi ale gazdelor de a su
plini. prin mijloace mecanice 
și umane numeroase, lipsa ză
pezii s-au ușurat în mare mă
sură. Urmează să se stabileas
că, totuși, dacă există condiții 
de organizare a cursei de 
coborire sau se va proceda ia 
înlocuirea ei cu o a doua cursă 
de slalom superuriaș, întrucît 

- sus. la peste 2 000 de m, la al
titudinea startului, viscolul nu 
s-a potolit, vintul bătînd cu 
neste 120 km pe oră. în schimb, 
jos. la poalele masivului, tra
seele de schi fond se prezintă 
acum în condiții optime.

De la sosirea delegației noas
tre la Sofia, sportivii români 
au făcut obișnuita acomodare 
cu locurile de concurs, 
(n.r. azi), Mihaela Fera 
fectua prima coborîre 
metrată (sau slalom 
uriaș), iar patinatorii 
Negrea și Cornel 
vor intra primii, sîmbătă 
focul concursului oficial, 
programul impus. în 
zi, fondistele noastre 
Hangan, Mihaela Cirstoi, Adl 
na 
se 
de

Mîine 
va e- 
crono- 
super- 
Marius 

Gheor^he 
In 
cu 

aceea?! 
Ileana

Țufulan și Daniela Filimon 
vor alinia la startul probei 
10 km.

Radu TIMOFTE

C.M. DE PATINAJ VITEZA (j)
Astăzi încep la Kiev Cam

pionatele Mondiale de patinaj 
viteză rezervate juniorilor. Ta
ra noastră va fi reprezentată 
la oea mai mare competiție 
juvenilă a anului de tinerii a- 
lergători Emeșe Antal și Ti- 
beriu Mate. Cei doi patinatori 
români sînt însoțiți de antre
norul Ernest Petrie.

FHbal meridian»
SCORURI MAI STRÎNSE CA ORICÎND

Cu foarte mare interes au fost 
așteptate meciurile 
manșă a sferturilor 
din cupele europene, ___ ___
deschis stagiunea de primăvară 
'89 ale acestor populare compe
tiții. Ce se poate spune despre 
aceste jocuri? N-au lipsit unele 
surprize, în frunte cu victoria 
în deplasare a Iul Galatasaray 
în fața lui Monaco apoi „sără
cia" de goluri (doar 16 în cele 
12 partide) rezultatele foarte 
strînse (de 5 ori 1—0 șl de pa
tru ori rezultate egale) șl. nu 
în ultimul rînd, avalanșa de 
cartonașe galbene și roșii! Deci, 
o etapă agitată, cu suspensuri! 
Să le trecem în revistă.

în C.C.E., cea mai mare (și 
puțin credibilă) a fost izbînd'a 
echipei Galatasaray (locul 3 în 
clasamentul Turciei) in fața lui 
A.S. Monaco, pe terenul aces
teia, cu 1—0. Autorul golului 
..de aur" (min. 26) a fost cîsti- 
gătorul ultimei ediții a.......Ghe
te! de aur", Colak Tanju. For
mația din Istanbul are, deci, 
prima șansă pentru a se califi
ca în semifinale. Returul va 
avea loc însă la Koln (R.F.G.), 
deoarece Galatasaray a fost 
sancționată de U.E.F.A., după

din prima 
de finală 

care au

incidentele cu Neuchâtel Xamax, 
astfel Incit un joc 11 va susține 
Intr-o țară neutră, ier celălalt 
în Turcia dar, pe teren neutru 
(probabil la Izmir). Marele der
by a avut loc la Eindhoven, In
tre P.S.V. șl Real Madrid, de 
fapt, o revanșă a ediției trecu
te, etnd, după 0—0 pe teren olan
dez și 1—1 la Madrid, s-a cali
ficat echipa Concernului Philips. 
Rezultatul a fost ' "
(0—1). Butragueno 
scorul tn min. 44, 
gazdele au egalat 
nul Romarlo (min. 
că Real nu va pierde 
aceasta calificarea, mai 
mă că este neînvinsă în cam
pionatul Spaniei (partida între
ruptă cu Osasuna în min. 44, 
la 0—1, va continua de la acest 
scor). Werder Bremen n-a putut 
trece de Milan, în revenire de 
formă : 0—0. Dar ocazii au fost: 
Rijkaard a trimis cu capul balo
nul sub bara transversală, ita
lienii au cerut gol, dar portughezul 
Rosa Santos nu l-a validat! La 
fel a procedat șl cînd a mar
cat Neubarth, pe motiv că por
tarul Galii a fost faultat! După 
pauză, Van Basten a avut două 
mari ocazii, primul șut a lovit

acum 
a i 

după 
prin 
o2).

I 1—1 
deschis 

care 
brazilia- 
Se pare 
de 
cu

data 
sea-

ECHIPA FEMININA DE FLORETA STEAUA,
CUPA EUROPEI-

Campioana țării la floretă 
feminin, echipa Steaua, a 
participat la Cupa Europei, 
desfășurată la Torino. în pri
mul meci al eliminărilor direc
te, formația bucureșteană a în
trecut campioana Franței. Ni
ce, cu 9—3 (prin victoriile ob
ținute de Tufan 3. Lazăr, Gri
gorescu și Badea — cite 2), 
fiind întrecută în semifinală 
de campioana R.F.G. Tauber- 
bischofsheim cu 9—2 (au punc
tat pentru Steaua. Badea șl 
Lazăr). în meciul pentru locu- 
-ile 3—4, Steaua a pierdut la 
’imită (8—7) în fața campioa
nei Uniunii Sovietice. Spartak,

țg pentru cvintetul nostru punc- 
$ tind Lazăr 3, Tufan si Grlgo- 
*« rcscu 2, Badea și Dumitrescu 0.

Trofeul a revenit echipei Tau- 
berbischofsheim care a dispus 
de campioana 
cu 9—6.

în „Trofeul 
curs contînd 
Mondială, cu 112 floretlste din 
17 țări). Reka Lazăr s-a cali
ficat în finala de 8 (în asaltul 
decisiv ea întreeînd-o pe Elisa- 
beta Tuf an cu 8—6), fiind a- 
poi întrecută în acest ultim act 
al întrecerii de Z. Funkenhau- 
ser (R.F.G.) — care a și cîști- 
gat trofeul (8—3 în finala cu 
italianca Vaccaroni). Deci. La
zăr s-a clasat pe locul 7, Tu- 
fan pe locul 9. Laura Badea 
fiind eliminată în turul 3. iar. 
Claudia Grigorescu și Roxana 
Dumitrescu în turul 2.

Italiei. Giardino,

Lancia" (con- 
pentru Cupa

bara, al doilea fiind salvat de 
pe linia porții de Kutzop, Așa 
că gazdele pot fi mulțumite...

în CUPA CUPELOR, tot sco
ruri strînse. Meciul dintre Sre- 
deț și Roda Kcrkrade a abun
dat în faulturi, arbitrul elvețian 
Rothllesberger fiind nevoit să 
acorde 7 cartonașe galbene (0 
oaspeților) șl unul roșu, lui 
Suvryln (Roda)! Sofioții au ciș- 
tlgat cu 2—1 (l—0), după ce au 
înscris Stoicikov (min. 11) și, 
Kostadinov (min. 65), iar Bore- 
bach (min. 83) a realizat golul 
de onoare, 
beră de la 20 m. F.C.
s-a comportat onorabil la Frank
furt, cu Eintracht (0—0). Deți
nătoarea trofeului și a Super- 
oupei a avut emoții chiar in 
primele secunde, la bara lui An
dersson, dar în repriza secundă 
a tras în stîlpul porții Bosman. 
Se prevăd însă puține șanse e- 
chipei de pe locul 15 în „Bun
desliga" în returul de la Malines. 
Danezii de la Aarhus n-au re
zistat pe teren propriu in fața 
catalanilor de la F.C. Barcelo
na, 0—1 (0—0), grație golului
englezului Lineker (m!n. 70), așa- 
îneît „Barca" va „naviga", a- 
proape sigur, în semifinale.

tn Cupa U.E.F.A., „hltul" ita
lian, dintre Juventus și Napoli, 
s-a încheiat cu o mică surpriză: 
2—o (2—0) pentru torinezj (go
luri marcate de Bruno min. 16 
și Corradini — min. 45 — auto
gol) , dar calificarea se va deci
de la Napolî, unde formația lui 
Maradona nu iartă... O echipă 
vest-germană a cîștlgat, alta a 
pierdut. V.f.B, Stuttgart a în
vins pe Real San Sebastian cu 
1—0 (1—0), prin golul lui Fritz 
Walter (min. 35) — scor cam 
subțire pentru retur, dar gazde
le se scuză prin absența lui 
Klinsmann și a căpitanului de 
echipă Allgower, Bayern Mun- 
then a fost întrecută la Edin
burgh cu 1—0 (0—0) de către 
Midlothian (locul 7 în clasa
mentul scoțian) dar bavarezii, 
locul 1 în „Bundesliga", speră 
să refacă diferența pe „Olympîa- 
stadion", unde terenul va fi 
probabil mai bun decît cel de pe 
„Tynecastle" (desfundat), care 
a produs multe dificultăți for
mației mai tehnice, care a fost 
Bayern. Singurul gol s-a mar
cat în min. 56, cînd, după o lo
vitură liberă executată de 
McKinley, Ferguson a reluat ba
lonul în plasă. Să mal notăm 
însă că Midlothian, In cel de al 
patrulea joc ne teren propriu, 
tn Cupa U.E.F.A., n-a primit 
nici un gol! Să așteptăm ver
dictele returului, la 15 martie...

Ion OCHSENFELD

dintr-o lovitură li-
Malines
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