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Miine începe returul Diviziei A la fotbal

0 ETAPĂ CU HUITE
0 La Pitești, Rapid (mai mereu) un ad
versar incomod pentru gazde 0 In orașul 
de pe Criș, înaintașii vor avea... cuvîn- 
tul de ordine 0 Sportul Studențesc (eli
minată joi din Cupă) are o misiune di
ficilă la Sibiu 0 F.C.M. Brașov reapare 
în noua sa formulă, cu dorința de victo
rie 0 La Constanța, Farul vrea să con-

MECIURI ECHILIBRATE
firme rezultatul din Cupă (1—0), dar 
Corvinul revine cu alte gînduri 0 In 
„Ghencea", campioana are misiunea cea 
mai ușoară 0 La Galați, partida etapei : 
sosește liderul 0 Băcăuanii au prima 
șansă in partida cu F.C. Olt 0 La Bucu
rești, Victoria e favorită în fața Univer
sității Craiova

Pitești : 
Oradea ; 
Sibiu : 
Brașov : 
Constanța : 
București :

OTELUL 
SPORT CLUB 
VICTORIA

Galați :
Bacău :
București

(Stadionul Victoria din complexul sportiv Dinamo)

Toate partidele vor începe la ora 15,30.£ S
«euwsazv <
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OBLIGAȚII PENTRU COMPETITOARELE PRIMEI SCENE
Miine, pe nouă stadioane din țară, princi

pala competiție fotbalistică, Divizia A, ediția 
1988/1989, se pune din nou în marș. In fața 
celor mai bune echipe de fotbal ale noastre 
stau cele 17 etape ale returului, tot atîtea 
examene pentru fiecare dintre ele. Returul 
începe, o subliniem din capul locului, cu 
multe obligații pentru competitoarele de pe 
prima scenă. Nivelul calitativ al întrecerii 
nr. 1 a fotbalului nostru lasă mult de dorit, 
fapt pe care îl scot — uneori — la iveală 
tocmai confruntările din marile competiții 
internaționale la care sînt prezente forma
țiile noastre de club și reprezentative. Actul 
nr. 2 al campionatului trebuie să aducă un 
plus de vigoare, de ambiție, de dorință de 
perfecționare din partea majorității divizio
narelor A. Bilanțul de la jumătatea între
cerii, înscris tn clasament, demonstrează că 
minusurile sînt mult mai numeroase decît 
realizările. In afara protagonistelor întrecerii, 
celelalte concurente se mulțumesc cu simpla 
mărșăluire în pluton și asta nu poate fi de
cît tn defavoarea nivelului general al pri-

mei divizii, competiția reprezentativă a fot
balului nostru.

O ridicare a potențialului de joc nu poate 
fi realizată fără reale și permanente eforturi 
în procesul de instruire, fără o totală seriozi. 
tate și disciplină în întreaga activitate. Săp- 
tămînile care vin programează alte confrun
tări de prestigiu ale reprezentantelor fotba
lului românesc în întreceri internaționale de 
amploare. Cele trei echipe de club, Steaua, 
Dinamo și Victoria, se află în fața parti- 
delor-retur din cupele continentale, examene 
de mare dificultate, pentru că trebuie să 
ducă la recuperarea handicapurilor din star
tul luat la 28 februarie și 1 martie. Un plus 
de randament la toate capitolele poate fi 
realizat șl prin meciurile de campionat pe 
care cele trei le susțin pînă la 15 martie. 
Vin, tn continuare, examenele calificărilor 
din C.M. ale echipei naționale, tn fapt re
prezentativa campionatului, lată de ce aștep
tăm returul sperînd ca el să prezinte primele 
ÎS formații ale țării jucînd cu cel puțin un 
ton peste prestațiile din toamnă.

La cea de a XXI-a edifie a finalelor „Cupei U.T.C." la schi

SPORTIVII DIN ALBA (fond) Șl BRAȘOV
(probe alpine) AU DOMINAT ÎNTRECERILE

Unclc abateri (nedorite) de Ia regulamentul competiției — sancționate de organizatori
VATRA DORNEI. 3 (prin 

telefon). Suita principalelor 
competiții de iarnă găzduite în 
actuala ediție a Daciadei albe 
s-a încheiat o dată cu finale
le pe țară ale „Cupei U.T.C." 
în probele de fond și schi al
pin, întrecere la care au parti
cipat campionii județelor și aî 
Municipiului București. spor
tivi și sportive intre 14—19 ani. 
Spre deosebire de finalele pre
cedente, ale „Cupei U.G.S.R." 
și „Cupei Pionierul", vremea 
n-a fost prea generoasă. Du
pă o ploaie torențială declan
șată duminică noaptea, care a 
topit intr-o bună măsură ză
pada, au urmat cîteva zile ge
roase. Pîrtiile de pe Dealul 
Runc și Dealul Negru au avut 
de suferit și, implicit, concu- 
renții. mai ales cel de la al
pine, care au avut de parcurs 
trasee cu porțiuni aspre de 
gheată. Lăudabil este însă că, 
și în aceste condiții, tinerii fi
nalist! au reușit să facă față 
întrecerii, evident cu timpi 
mai modești. Oricum. „Cupa 
U.T.C." a însemnat și la a- 
ceastă a XXI-a ediție, un suc
ces al activității sportive de 
masă, merite revenind atit 
sportivilor, cît și organizato
rilor — alături de activul sec
ției de resort a C.C. al U.T.C.. 
comisia de cadre didactice
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F. C. ARGEȘ 
F. C. BIHOR 
INTER 
F.C.M.
F. C. FARUL 
STEAUA

(Stadionul Steaua)

PROGRAMUL JOCURILOR

- DINAMO
- F. C. OLT
- UNIV. CRAIOVA

- RAPID
- „U“ CLUJ-NAPOCA
- SPORTUL STUD.
- FLACARA MORENI
- CORVINUL
- A.S.A. TG. MUREȘ

care este prezentă voluntar la 
asemenea acțiuni de amploare, 
și factorii locali. Comitetul ju
dețean Suceava al U.T.C., 
C.J.E.F.S., Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport 
și C.S.Ș. Vatra Dornei. în cu- 
vîntul rostit Ia festivitatea de 
închidere, primarul orașului- 
gazdă, loan Cornețchi, a sub
liniat frumusețea acestei între
ceri. reliefînd totodată bucu
ria pe care au trăit-o copiii, 
tineretul, oamenii muncii dtn 
Vatra Dornei pentru cinstea 
ce li s-a făcut de a se stator
nici aici organizarea Daciadei 
albe la schi tn sportul de ma
să ; un îndemn pentru a fi 
create condiții ca și tn spor
tul de performanță — se înțe
lege tn sporturile iernii — a- 
cest pitoresc oraș să devină 
sediul celor mai multe între
ceri.

Finala la fond a dat cîștig 
de cauză reprezentanților ju
dețului Alba, atît la fete cît și 
la băieți, ocupanții locului I 
fiind totodată elevii aceleiași 
școli, cea din comuna 
pregătiți de neobositul 
sor de educație fizică 
Pleșa. Clasament, fețe.
1. Laura Joîdeș (Alba ț 
teva zile înainte, clasată 
locul 2 In „Cupa Pionierul" la 
biatlon). 2. Garofița Stan

Albac, 
profe- 
Iancu 

2 km: 
cu d- 

pe

Simbătă 4 martie 1989 I

CLASAMENT

1. DINAMO 17 16 1 0 72-16 33
2. Steaua 17 16 1 0 62-15 33
3. Victoria 17 10 3 4 46-31 23
4. F.C. Inter 17 9 2 6 24-26 20
5. Corvinul 17 8 2 7 25-36 18
6. Flacăra 17 7 3 7 30-23 17
7. „U“ Cluj-N. 17 6 5 6 20-28 17
8. F.C. Olt 17 5 7 5 17-25 17
9. F.C. Argeș 11 6 2 9 20-23 14

10. F.C. Bihor 17 5 4 S 15-18 14
11. Sportul Stud. 17 6 2 9 26-34 14
12. Univ. Craiova 17 5 4 8 27-37 14
13. Rapid 17 6 2 9 18-31 14
14. Oțelul 17 5 4 8 21-34 14
15. S.C. Bacău 17 6 1 10 33-34 13
16. F.C.M. Brașov 17 5 3 9 28-32 13
17. F.C. Farul 17 5 2 10 14-23 12
18. A.S.A. Tg. M. 17 2 2 13 11-43 6

FOSTA ATLETA Șl CEI 25 DE... VIITORI ATLEȚI
loturile

„Vedeți ? Aceasta este ținuta corectă explica antrenoarea. 
Și cei mici sint... numai ochi

(Mureș). 3. Doina Andronices- 
cu (Suceava); cel mai 
produs al unei comune

Tiberiu STAMA

bun 
de

(Continuare In pag. 2-3)

DE LA JUNIORI DE VALOARE, LA SENIORI
Azi, nc rfispund proicsori-anlrcnori dc la catedra dc baschet a c.s.ș 4 București

• •• ANONIMI ?

Clubul Sportiv Școlar nr. 4 
București, unitate de referință 
în baschetul juvenil din țara 
noastră, cu un palmares im
presionant. mai ales dacă ți
nem seama de vîrsta fragedă 
față de celelalte cluburi simi
lare din Capitală și din țară. 
Echipele de baschet ale clu
bului din Vitan-Bîrzești au cu
cerit titluri de campioane na
ționale (de juniori și junioare, 
bineînțeles), iar mulți dintre 
jucători și jucătoare au făcut 
(ori fac) parte din loturile re-

Finala Cupei României la handbal feminin

BACAU: ȘTIINȚA - TEROM IAȘI IN PRIMA MANȘA
! europe- 

feminin 
de zi o 

frumoasă 
în-

Intre meciurile din campio
nat si cele din cupele 
ne. handbalul nostru 
are acum pe ordinea 
altă competiție de 1 
tradiție: Cupa României, 
trecerea a ajuns in faza fina
lă, iar inițiativa F.R. Handbal 
de a se juca partide tur-retur 
i-a conferit și mai mare atrac- 
tivitate. De aceea, credem că 
nu greșim afirmînd că ulti
ma etapă va face săli pline, 
întocmai ca in întrecerile con
tinentale inter-cluburi.

De această dată, finala 
vor disputa două formații, 
inta Bacău și TEROM 
care s-au mai întîlnit în i 
mul act (1985, la Buzău), 
tunci. pe teren neutru, la ca
pătul a 60 de minute de o în- 
dirjită încleștare, au cîștigat 
(pe deplin meritat, repriza se
cundă fiind dominată în între
gime de iesence) handbalistele 
de la TEROM, cu 25—24.

Ce va fi miine la Bacău 7 
In mod cert un meci de mare 
spectacol. Studentele se află 
într-o spectaculoasă revenire 
de formă, marcată de semifi
nalele cu Chimistul (26—16 pe 
teren uropriu și 21—24 în de
plasare). Aceasta s-a datorat, 
după opinia noastră, unui joc 
deosebit de organizat mai ales 
în apărare, dar și în atac, me-

si-o 
Sti
lași, 
ulti- 

. A-

Am reintilnit-o luna aceasta 
pe fosta atletă, cindva alergă
toare selecționată In 
republicane de junioare si se
nioare, Adela Alexe Pricop — 
azi secretară, harnică și pri
cepută, a C.J.E.F.S. Călărași, 
tn timp ce discutam despre di
verse aspecte ale activității 
sportive din județ, ne-a spus 
cu bucurie, cu mîndrie chiar: 
..Am din nou o grupă de co
pii pe care-i fac atleți. Dacă 
veniți după-amiază la stadion, 
ne găsiți la lucru...".

N-am refuzat invitația și am 
fost martorii 
încîntător. cu 
virstă de la 
Lăcrămioara, 
rei), pînă la 
de nu-ți vine 
șorii ațintiți 
cu chipuri ușor încruntate in
tr-un evident efort de a înțe
lege primele indicații. Antre
namentul ? ...încălzire în toa
tă puterea cuvîntului. ușoară 
alergare, pe care unii o abor
dează cu coatele lipite de corp, 
pînă oe îi observă antrenoarea 

unui
viitori

5 ani 
fiica 
10 ani.
a crede, cu ochi- 
către antrenoare.

spectacol 
atleti In 
(de pildă, 
antrenoa- 

Serioșl.

prezentative. Viorel Constan
tin, Constantin Popa, Mihai 
Hălmăgeanu, Silvia Lazăr, A- 
lexandru Panaitescu, Mircea 
Ivanov. Cătălina Hora, Narci
sa Vasilescu, Cristina Cristes- 
cu. Veronica Donțu, Silvia Dra- 
paca, fată numele celor mai 
reprezentative elemente selec
ționate și Instruite la C.S.Ș. 4 
și promovate pînă în loturile 
naționale. Și. în mod cert, lis
ta ar fi fost mai lungă dacă 
mulți alți jucători șt jucătoare 
nu ar fi căzut In anonimatul

cu trofeul

celelalte 
tur-retur) 1 
Floreasca,

ritul principal avîndu-1 jucă
toarele, însă și noul cuplu de 
antrenori. Mihai Pintea și 
Costel Petrea. Băcăuancele vor 
încerca să acumuleze un nu
măr cît mai mare de goluri, 
astfel ca duminica viitoare, la 
Iași, să forțeze cîștigarea tro
feului. TEROM, calificată în 
finală în dauna Rulmentului, 
se află, de asemenea, într-un 
evident progres, acumulările 
calitative ale elevelor antre
norilor Cornel Bădulescu si 
Florin Popovici cîntărind greu 
In disputa decisivă. Deci, du
minică 12 martie ,1a Iași, me
ciul se va disputa 
pe masă.

întîlnirile pentru 
locuri (de asemenea 
BUCUREȘTI (Sala 
de la ora 10): Confecția — Me
canică Fină București (locuri 
7—8): TG. MUREȘ: Mureșul — 
Textila Zalău (5—6); RM. VÎL- 
CEA: Chimistul — Rulmentul 
Brașov (3—4).

Ion GAVRILESCU
* Azi, de la ora 17,30. în 

Sala Floreasca din Capitală se 
dispută (în devan3) partida din 
Campionatul Diviziei masculi
ne A. dintre Steaua București 
și Tractorul Brașov iar luni, la 
Brașov. Dinamo Brașov — Di
namo București, în Sala Spor
turilor de Ia ora 17.30.

și le face cuvenita corectare. 
Micuții viitori atleți au o ușu
rință în alergare de fulg dus 
de vlnt, dar uneori mai for
țează strîngînd din dinți. Pro
fesoara le „propune", rînd pe 
rînd, modalități de alergare 
captivante: „pasul ștrengaru
lui". „pasul uriașului" etc., H 
învață cum se ta corect star
tul, chiar cu prețul unei „par
tide de plîns"...

Râminem de vorbă, mai 
mult, după lecție, cu „antre
noarea din pasiune" (întrucît 
această muncă nu i-o cere ni
meni). A mai făcut așa ceva 
în 1982, la absolvirea facultă
ții. dar după trei ani — pri
mind altă muncă — a între
rupt. Copiii ei de atunci au 
pășit însă pe drumul atletis
mului și fosta atletă nu poate 
uita. Motiv pentru care, în 
timpul ei liber, a hotărît să 
ia totul de Ia început. Mai în-

Modesto FERRARINI

(Continuare In pag n 4-a)

ce 
te 
la

Diviziei B (Tiberiu Rist, Călin 
Marcu, Marius Mitel, Romulus 
Mărgărit) ori. pur și simplu, 
nu ar fi renunțat la activita
tea competițională (Cătălin 
Pintea ș.a.).

De ce atitea „rebuturi" ? Din 
cauză se pierd atît de mul- 
talente, confirmate deplin 
vîrsta junioratului dar a-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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Campionatele Naționale de baschet In Divizia A Ic

STARTURI DE PRIMĂVARĂ
Bate vînt de primăvară, un soare îmbietor se arată mal peste 

tot, așa că încet-încet sporturile de iarnă se pregătesc să lase 
...pîrtie liberă celorlalte discipline. Sigur, prin zonele alpine, 
practicanții schiului caută să profite (șl bine fac) de ultimele 
straturi ale zăpezii dar în foarte multe locuri cei care „intră 
in grafic" sînt alergătorii și numeroșii iubitori al unui joc sau 
ai altuia.

Duminică lată în Capitală, se desfășoară o nouă etapă, a 
patra, a concursului de cros intre reprezentativele pe sectoare, 
competiție dotată cu „Cupa municipiului București". Participă 
echipe mixte, întrecerile avînd loc, în Parcul Tineretului, pe 
mai multe categorii de virstă : n—12 ani, 13—14 ani, 15—16 ani, 
17—19 ani și peste 20 de ani. Primul start — la ora 10.

Semnele anotimpului Înnoitor se văd șl după titulatura unor 
competiții. „Cupa 8 Matrie" și-a Început tradiționalele dispute 
la discipline dintre cele mai diferite. Sectorul 1 al Capitalei 
are la zi de pildă un concurs de orientare turistică, la care 
iau parte, mîine, echipe feminine din asociațiile sportive șco
lare și sindicale. Baza sportivă a I.M.G.B. este, sîmbătă și du
minică, gazdă a finalelor pe sector (4), la întrecerile de șah 
și tenis de masă, dotate cu aceeași „Cupă 8 Martie", și în 
Sectorul Agricol Ilfov au loc — în comunele Cernica, Chitila și 
Nuci — concursuri de cros, șah, tenis de masă și fotbal.

Alte întreceri au pe masa de premiere „Cupa primăverii". In 
sala Construcția, spre exemplu, astăzi și mîine, este progra
mată o primă etapă din cadrul unei asemenea competiții de 
handbal, cu 16 echipe (ale unităților economice din sectorul 3) 
Înscrise pe foile' de arbitraj iar în sala Liceului Industrial 
Electronica, tot sîmbătă și duminică. Tși dispută întîietatea alte 
12 echipe reprezentative ale asociațiilor sportive din sectorul I.

/Zf&m
AZI, CITEVA MECIURI ATRACTIVE

Etapa a 2-a a returului cam
pionatelor divizionare de popice 
programează cîteva întîlniri între 
echipe de forțe sensibil egale, 
partidele dintre Laromet Bucu
rești — Voința Ploiești, Gloria 
București — Voința Galați, Vo
ința Sănătatea Odorhei — C.S.M. 
Reșița la feminin, Aurul Baia 
Mare — Electromureș Tg. Mureș. 
Constructorul Galați — Gloria 
București, Carpați Sinaia — Mi
nerul Vulcan la masculin con
stituind tot atîtea meciuri atrac
tive ale seriilor respective. Iată 
celelalte focuri ale „rundei" de

a

astăzi : Petrolul Bălcol — Mu
cava Molid Vama, Dacia Ploiești 
— Carpați Sinaia, Voința Bucu
rești — Rapid București, Voința 
Tg. Mureș — Voința Timișoara, 
Hidromecanica Brașov — Con
structorul Gherla, U.T. Arad — 
Voința Craiova, Electromureș 
Tg. Mureș — Voința Oradea la 
feminin. Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc — Voința București, 
Rulmentul Brașov — C.F.R. Con
stanța, Metalul Hunedoara — 
UNIO Satu Mare, C.F.R. Tg. Mu
reș — C.F.R. Cluj-Napoca, Con
structorul Tg. Mureș — Tehno- 
utllaj Odorhei, Olimpia Reșița — 
Chimica Tîrnăveni.

CAMPIONATUL OE SCHI FOND
AL LICEELOR Șl ȘCOLILOR

PROFESIONALE
Semenic, într-o organizare 
reproș șl în condiții dintre 
mal bune (zăpadă abun-

Pe 
fără 
cele . .
dentă, vreme frumoasă) a avut 
loc Campionatul de schi 
al elevilor din licee și școli 
fesionale. La întrecere au 
prezenți 85 de tineri schiori, ca
lificați după etapa de județ. Dis
putele au fost interesante șl. In 
cursa fetelor, chiar pasionante. 
De/altfel primele două clasate. 
Doina Melinte și Csalka Fodor 
sînt componente ale lotului na
țional. REZULTATE 5 km fete; 
1. Doina Melinte (Lie. Dragoș 
Vodă Cîmpulung Moldovenesc) 
15:55, 2. Csalka Fodor (Lie. ind. 
1 Miercurea Ciuc) ; 6:00 3. A-
dina Landa (Lie. ind. 3 Bacău) 
16:33 ; 10 km băieți : 1. Vasile 
Sneaga (Lie. ind. 4 Bistrița) 
27:58, 2. Costel Frentln (Lie. 
ind. 4 Brașov) 28:31. 3. Constan
tin Dlaconescu (Lie. ind. Rîș- 
nov) 28:34; 3 X 5 km tete : 1. 
Brașov I (Cristina Dogărel, Ma
ria Bucșolu. Daniela Gîrbaeeal 
57:01. 2. Suceava 57:46. 3. Har- 
hita 53:06 ; 4 X 10 km băieți : 1. 
Brașov (Velea, Frentln, Diaco- 
nescu) lh 43:32 , 2. Bistrița Nă- 
săud lh 44:52, 3. Harghita I lh 
46:42.

fond 
pro- 
fost

i

ÎN AȘTEPTAREA
în Campionatele Naționale de 

baschet au loc, azi șl mîine, me
ciurile etapelor a xix-a la bă
ieți .................................
tic, 
mai 
re ; 
zele 
ieți șl nici la fete.

Programul întîlnirilor — mas
culin : Dinamo București — 
I.C.E.D. C.S.ș. 4 București (locu
rile în clasament : 1 și respectiv 
3 : rezultatul din tur : 115—87),
Steaua — Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești (2—6 ; 93—78), Farul C.S.Ș. 
1 Constanța — Academia Mili
tară Mecanică Fină București 
(8—12 : 84—89), Metalotehnlca
Tîrgu Mureș — Ramira Baia 
Mare (7—11 : 101—98), Electroba- 
nat Timișoara — Universitatea 
Metalul Roșu Cluj-Napoca (9—10; 
88—93), Dinamo I.M.P.S. Oradea
— Balanța C.S.U. Sibiu (5—4;
85—90) ; feminin : Olimpia
București — Politehnica Sportul 
Studențesc București (4—8 : 
55—49), Mobila C.S.Ș. Satu Mare
— Universitatea C.S.Ș. Viitorul
Cluj-Napoca . '*
merțul Tîrgu Mureș ■ 
Brașov (10—3 ; 70—119), 
C.S.Ș. 5 București — 
C.S.Ș. 2 București (9—2 ; 49—84). 
Constructorul C.S.Ș. Arad — Me-

și a XVII-a la fete. Teore- 
toate partidele au favorite 
mult sau mai puțin... sigu- 
șl totuși, opinăm că surpri- 
nu sînt excluse nici la bă-

(7—1 ; 42—95), Co- 
““ Voința

Rapid 
Voința

PERFORMERII ETAPEI
Deșl se joacă pe echipe, spor

tul popicelor este, prin excelen
ță, individual, deoarece pe pistă 
coechipierii nu se pot ajuta în 
mod direct. De aceea, ne-am 
propus ca, după flecare etapă să 
alcătuim un clasament al efica
cității, redînd „podiumul" prin
cipalilor realizatori In runda 
respectivă. In prima etapă .a re
turului, cele mal bune rezultate 
individuale au fost obținute de 
(f) — 1. Constanța Constantin 
(Voința Ploiești) — 503 pd, 2. 
Maria Zsizsik (C.S.M. Reșița) 466. 
3. Elena Pană (Voința București)
— 459 ; (m) — 1. L. Siklody — 
974, 2. I. Hosu — 958, 3. I. Fodor
— 954 (toți de la Electromureș 
Tg. Mureș). Bine ar fi ca popi
carii mureșeni să evolueze astăzi 
pe arena campionilor din Baia 
Mare, la aceleași cote ridicate, 
dovedind că rezultatele lor nu 
se datoresc particularităților are
nei proprii (I. PANA — coresp.).

„SECUNZII" - O PROBLEMĂ A ARBITRAJULUI
Mult discutata problemă a ar

bitrajului a revenit în actuali
tate o dată cu reluarea cam
pionatelor divizionare. în urma 
măsurilor luate de biroul federal, 
s-a simțit o preocupare sporită 

în aplicarea ideii de nepărtinire, 
precum și în privința pregătirii 
arenelor pentru concurs, majori
tatea pistelor automatizate sau 
cu ridicare manuală fiind aduse 
la parametrii regulamentari. Și 
totuși...

Animozitățile de natură să di
minueze calitatea partidelor n-au 
dispărut complet, ele fiind Între
ținute atît de lipsa de fermitate
a unor arbitri principali în apli- • 
carea regulamentului, cît șl de 
faptul că secunzii sînt delegați 
de unele comisii locale sau ju
dețene de specialitate. „Centra
lul" meciului feminin dintre Vo- . 
ința Timișoara și Voința Oradea, 
Gerhard Thill, din Reșița, s-a 
mulțumit să împartă doar aver
tismente la repetatele vociferări 
ale oaspetelor, ca să nu spunem 
acuzații (neîntemeiate după opi
nia noastră), Ia adresa conducă
torului de joc, că ar închide 
ochii la Infracțiunile gazdelor, în 
loc să elimine din sală pe dele
gații sau sportivele indisciplinate. 
De asemenea, Haritina Toma, 
din Constanța, a condus fără 
cusur confruntarea masculină 
dintre Voința București și Con
structorul Galați, pînă în mo
mentul în care nu a întrerupt 
jocul cînd s-au dereglat auto
matele de pe pistele 3 șl 6 ale 
arenei bucureștene, cum prevăd

actualele reglementări. Arbitrul 
ploieștean Toma Tună a fost ne
voit, la întîlnlrea feminină din
tre Voința Galați și Voința Bucu
rești (derbyul seriei Sud) să în
locuiască pe unul din secunzii 
săi, care uitase că este arbitru 
șl se comporta ca un simplu... 
spectator.

Problema-problemelor din ar
bitraj o constituie la ora actuală 
stabilirea secunzilor, în exclusi
vitate localnici, care, aplecînd 
urechea la rugămințile unor e- 
chipe-gazdă, încearcă să le fa
vorizeze. Așa cum prevăd ulti
mele măsuri ale federației, ar
bitrii principali trebuie să-și in
struiască temeinic colaboratorii, 
și să nu accepte decît „secunzi" 
calificați cu carnete în regulă.
• Două rezultate din seria 

Nord, feminin : • Voința Timi
șoara — Voința Sănătatea Odor
hei 2351—2204 (6—0), • C.S.M.
Reșița — U.T. Arad 2571—2481 
(4—2), rezultate transmise de co
respondenții C. Crețu și, respec
tiv, P. Fuchs.

Rubricâ realizată de
Traian IOANITESCU

FINALELE
(Urmare din pag 1)

munte. Fundul Moldovei, care 
propulsează continuu copii si

PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA!
Programul numărul 10 (pentru grupa a V-a de profesii : stomatologi, 

farmaciști, tipografi, opticieni, țesători, funcționari)
Exercițiul nr. 1. Din poziția 

stînd depărtat cu mîinlle pe 
șolduri : 1—4. Rotarea capu
lui începînd spre stînga ; 
3—8. Aceeași mișcare 
dreapta (4X8 Hm Pi).

Ex. 3. Stînd depărtat cu 
trunchiul aplecat, brațele la
teral : 1. Răsucirea trunchiu
lui spre stînga ; 2. Aceeași
mișcare spre dreapta (8X2).

Ex. 5. Sttna eu brațele În
tinse înainte : 1. Balansul pi
ciorului drept Înainte ; 3. Re
venire ; 3—4. Aceeași mișcare 
cu piciorul sting (8X4).

Ex. 2. stînd depărtat cu 
mîinlle pe umeri : 1—2. Două 
rotărl de brațe și umeri spre 
înainte ; 3—4. Aceeași mișca
re spre Înapoi (8X4).

poziția stlnd : 
1. Ghemuire cu așezarea pal
melor pe sol ; 2. întinderea 
genunchilor, palmele la sol, 
trunchiul îndoit ; 3. Ghemui
re ; 4. Revenire (8X4)

depărtat cu 
1—2. Ridi- 

vîrfurl cu întinderea 
cu inspirație ;
cu

>••• SURPRIZELOR
talul I.M.P.S. Salonta crlșul 
(11—6 ; 52—78), Conpref C.S.Ș. 1 
Constanța — Metalul C.S.ș. Rîm
nicu Vîlcea (12—5 ; 70—97). Ulti
mele trei meciuri se vor disputa 
miercuri 8 martie.

Programul întrecerilor din Ca
pitală — sîmbătă, sala Dinamo, 
ora 17,30 : Dinamo — I.C.E.D. 
(m.A) ; sala Floreasca, de la ora 
14,30 : I.C.E.D. H A.C.M. 6 — E- 
lectrica Fieni (m.B), Steaua — 
Rapid (m.A) 

14 : olimpia 1 
duminică, 
I.C.E.D., de I 
— Sodistul 
cea (m.B), Automatica 
T.A.G.C.M. Brașov (m.B), Poli
tehnica Sportul Studențesc Bucu
rești — Electrica Fieni (m.B) ; 
sala Rapid, ora 9,30 : P.T.T. — 
Mobila H C.S.ș. Satu Mare (f.B).

PARTIDE CU IM
PENTRU TITLURI SI R»

6. Stînd 
mîinile pe umăr : 
care pe 
brațelor, 
Revenire

- 3—4.
expirație (4X4).

l ; sala Olimpia, ora
— Politehnica (f.A); 
sala Construcția 

la ora 9 ; U.R.B.I.S. 
C.S.ș. Rîmnicu vîl- 

I.C.I.M.

Campionatele primei divizii de 
volei au ajuns la etapa a XX-a 
(antepenultima), de la care se 
așteaptă cîteva clarificări la 
ambii poli ai clasamentelor. 
Competiția feminină are drept 
„capete de afiș" două partide, în 
care sînt angrenate lidera, Dina
mo, și trei dintre echipele ame
nințate : Farul, C.S.M. Oțelul și 
Oltcit. O surpriză la Constanța 
(victoria localnicelor) ar avea un 
dublu efect : relansarea, la finiș, 
a luptei pentru titlu și salvarea 
Farului. In timp ce la Tîrgoviște. 
prilej pentru gazde de a-și sur- 
monta în clasament rivalele. In-

teresa
La i 

Steau: 
lău și 
candle 
din Si 
evolue 
cevear 
de cîț 
mul . 
grama 
cînd i

Întreceri de șah la brașov
Aproape 100 de Jucători și 

jucătoare au participat la fes
tivalul de șah „Steagul Roșu 
Brașov", care a cuprins un 
turneu open rezervat tuturor 
categoriilor de participanți, 
precum și un concurs de șah- 
fulger, cu care s-au Încheiat 
întrecerile.

In concursul masculin, patru 
concurenți au terminat la ega
litate pe primele locuri, cu 
cite 8,5 puncte din 11 posibile: 
M. Demeny (Oțelul Galați), 
Ion Stelian (Steagul Roșu Bra-

șov). C. Radovici (Electromo
tor Timișoara) și C. Hogea 
(Hidromecanica Brașov) — de
partajați în această ordine prin 
coeficientul Bucholtz. La fe
minin a cîștigat Sorina Dan 
(Politehnica Iași), cu 7,5 p, 
urmată de Gabriela Olteanu 
(A.E.M. Timișoara) 7 p și Ade
la Gesticone (Voința Ttrgoviș- 
te) 6,5 p.

Concursul ..fulger" a reve
nit lui E. Ambruș (Hidrome
canica Brașov).

PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII
(Urmare din pag. 1)

poi nerealizate 7 Am încercat 
să aflăm răspunsul de la cei 
mai indicați antrenori, de la 
cei care se ocupă de tinerii 
baschetballști de la selecția 1- 
nițială și pînă la pregătirea în 
cadrul loturilor reprezentative.

Prof. Liviu Călin, speciali
zat (împreună cu fostul inter
național Horația Giurgiu și cu 
Dan Sandulache) in instruirea 
băieților, ne-a vorbit mai întîi 
despre metodele și mijloacele 
folosite în scopul realizării u- 
nor antrenamente cit mai efi
ciente: „C.S.Ș. 4 nu are sală 
proprie, dar s-a zbătut și a 
reușit să obțină baze unde să 
ne putem desfășura antrena
mente cit mai multe. Avem la 
dispoziție (bineînțeles, fără a 
afecta orele de educație fizică) 
sălile de sport ale școlilor ge
nerale nr. 69, nr. 54, nr. 82, a 
liceului industrial nr. 26, iar in 
ultimii ani beneficiem și de 
sala Construcția I.C.E.D. Fa
cem antrenamente în fiecare 
zi, iar de trei ori pe săptăml- 
nă lecțiile sînt dedicate in ex
clusivitate individualizării. A- 
runcări la coș — minimum 400 
pe zi. De ce se pierd in anoni
mat unii jucători 7 Cred, in 
primul rind, că, la vîrsta expi
rării junioratului, baschetba- 
liștii nu au procedeele tehnl- 
co-tactice desăvirșlte. Ar tre-

bui continuat procesul de co
rectare și automatizare, prin 
antrenamente individualizate. 
Evoluția jucătorilor (mai bine 
zis, stagnarea lor) arată că nu 
se procedează așa. Nefolosirea 
tinerilor este o altă cauză a 
involuției, ea ducînd la pier
derea încrederii in posibilită
țile acelor elemente care se 
remarcau in meciuri interna
ționale de juniori (de pildă 
prin înscrierea a 20—25 de 
puncte in fiecare meci), dar 
care in Divizia A, după un an 
sau doi de stat pe banca re
zervelor, ajung pină acolo, in
cit nici nu se mai uită la coș".

Prof. Gheorghe Lăzărescu 
este antrenorul care a ridicat 
două generații de jucătoare de 
la nivel de minibaschet pînă 
în Divizia A, unele dintre ele 
atingînd nivel internațional 
(Alexandrina Bîră, Alexandri
na Tomescu, Ana Iatan. Flo
rentina Căprița — generația 
întîi, din echipa Olimpia: Mă
lina Froiter-Marinache, Dorina 
Pîrvan-Hufan, Roxana Rotaru 
— generația a doua, din echi
pa ICEMENERG). „Veteranul" 
antrenorilor de la C.S.Ș. 4, a- 
preciat ca unul dintre cel mai 
competenți antrenori de bas
chet feminin din țară, a punc
tat trei cauze ale stagnării 
progresului baschetbalistelor ju
nioare: „Numărul aruncărilor 
la coș executate la antrena
mente este insuficient; urmă-

„CUPEI U. T. C.“ LA SCHI

FEW 
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Ollmp 
Bucui 
(m), 
Const 
rești 
sala 1

tineri spre D.S.Ș. Vatra Dor- 
nei). 4. Gabriela Moldovan 
(Harghita). 5. Nastasia Sasz 
(Bistrița-Năsăud), 6. Cristina 
Manea (Prahova); băieți, 5 km: 
1. Valentin Pătrușel (Alba). 2. 
Sebastian Vigu (Neamț; elev 
al școlii din comuna Grințieș, 
a cărei echipă s-a situat pe lo
cul I in întrecerile Complexu
lui aplicativ pentru apărarea 
patriei dotat cu „Cupa Pionie
rul"). 3. Vasile Drăghici (Mu
reș). 4. Robert Andraș (Har
ghita), 5. Stelian Cioacă (Ar
geș), 6. Sorin Chețea (Brașov). 
Clasamentul general pe jude
țe: 1. Alba, 2. Mureș. 3. Har
ghita. 4. Suceava, 5. Bistrița- 
Năsăud 6. Prahova.

Și în proba de schi alpin, 
cîștigătorii reprezintă un sin
gur județ — Brașovul. Clasa
ment. fete, 300 m, 20 de porți: 
1. Cristina Radu (Liceul ind. 
„Hidromecanica", Brașov), 2. 
Ildiko Laszlo (Harghita), 3. 
Daniela Vasco (Maramureș), 4. 
Ileana Panțu (București). 5. 
Szusza Szigmund (Mureș), 6. 
Melinda Klivelt (Hunedoara); 
băieți. 450 m, 30 de porți: 1. 
Constantin Măgurean (Liceul 
ind. Predeal), 2. Andrei Gaspar 
(Neamț), 3. Anton Dercu (Sa
tu Mare), 4. Axel Thomas (Si
biu), 5. Csaba Gyorke (Cluj), 
6. Josef Szelbert (Oovasna). 
Clasament general pe județe:

Satu Mare, 3. Hu- 
Neamț, 5. Mureș,

în- 
în 
u- 
si

ti
de

1. Brașov, 2. 
nedoara, 4. 
6. Dîmbovița.

Din păcate frumusețea 
trecerilor a fost umbrită, 
parte, de Iresponsabilitatea 
nor... responsabili de județe 
delegații, care au prezentat 
înscris la finale tineri și 
nere ce nu aveau drept
participare, fiind sportivi legi
timați. Cei în cauză (Ana 
Costa — Maramureș, Sofia 
Bulz — Arad, Ionela Basa — 
Brașov, Camelia Stafie — Ca- 
raș-Severin și Ovidiu Muțiu — 
Maramureș) au fost descalifi
cați. O atitudine cu totul ne
controlată a avut Ovidiu Mu- 
țiu. elev la Școala profesiona
lă din Baia Sprie, care, ener
vat. după o cădere pe pîrtie. 
a fost și ireverențios față de 
arbitri și oficiali... Se impune 
să fie analizate aceste cazuri 
în județele respective si luate 
măsuri în consecință. Este 
foarte trist că, în pofida reco
mandărilor pe care nu o dată 
organizatorii le transmit în 
scris fiecărui județ in parte — 
de a se respecta cu toată stric
tețea regulamentul competiți
ilor de masă, abaterile 
nuă. ceea ce arată că în 
ca de educație cu tinerii 
tivi unii organizatori 
chiar profesori de educație fi
zică — prezintă regretabile... 
fisuri !
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ADARE
n Capitală...

Dinamo — 
rect, la Za- 
Trel dintre 

11 (echipele 
șl Săvineștl) 
re, cea su- 
■a cu șanse 
;fel, progra- 
j sînt pro- 
excepție fă- 
iti) :

Constanța — 
.S.M. Otelul 
raiova, Chi- 
acia Pitești, 
lacăra Roșie 
, astăzi, ora 
ați — Peni- 
itea C.F.R. 
Baia Mare.
Electromu- 

eaua Bucu- 
o Zalău — 
universitatea 
Calculatorul 

Bacău — 
plorări Mo- 
lelonul Să- 
;ia Pitești —

1 Capitală : 
(), în sala 
> ; Vulcan 
„Poli" Iași 

l.C. Știința 
lecția Bucu- 
așov (f) în 
la ora 9.

binecunos- 
nte nu se 
ase rapide, 
«site în u- 
meciurilor, 
nedenia de 
înregistrate 

Diviziei 
— .ei indi- 
preocupa- 

s-ar zice 
entru cele 
tși in bas- 
ea are un
stache, șe- 
îet a C.S.Ș. 
asemenea, 

inte: „Ac- 
r.jșțf cam- 
a fost șe
ii ale car- 
ce am vă- 
5, din care 
1 triat 28.
• 10 Cele- 
i diferite 
, lipsa de 
mamentele 
ate spori- 
in un an- 
pentru a-
• sprijinul 
părinților. 
Itfel, dacă 
solicitările

nunzind 
promo- 

junioarele 
adolescen- 
respective. 
îătoare, ci 
erspectivâ. 
rimul rînd 
idualizată: 
zică. Adi- 
prea face. 

Iru a pro- 
de la ju- 
jucătoarele 
>pinia este 
lăieți) să 
mai slabe 
„ In felul 
ansele de 
sul meciu- 
lincezi pe 

echipelor

I IN TABERELE CELOR 18 DIVIZIONARE A
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• PITEȘTI (F.C. Argeș — Ra- 
'■ * „16“-imile Cupei, Ar-

cedat, fără drept 
în fața feroviari- 

pe Bega, în timp 
prea

pid). In 
geșul a 
de apel, 
lor de 
ce Rapidul a trecut, fără 
mari probleme, de ROVA Roșiori. 
Vor cîntări, oare, aceste două 
prestații, total diferite, în meciul 
de mîlne ? Răspunsul îl vom a- 
fla, firește, la timpul potrivit, 
dar, pînă atunci, sîntem infor
mați că gazonul stadionului pi- 
teștean se prezintă în condiții 
foarte bune de joc șl că din for
mația gazdă vor lipsi Ignat (un 
accident mal vechi), Vlădoiu (ac
cidentat în meciul de Cupă) șl 
Speriatu (suspendat pe 2 etape, 
după același meci de la Timi
șoara). • în ceea ce-1 privește 
pe feroviari, aceștia vor alinia 
echipa completă, cea care a în
vins în Cupă.
• ORADEA (F.C. Bihor — „U“ 

Cluj-Napoca). Echipa orădeană 
și-a continuat tn această săptă- 
mină antrenamentele, iar joi a 
susținut un joc-școală. Toți com- 
ponentii lotului sînt apti de joc. 
Terenul pe care se va disputa 
meciul de mîine se prezintă în 
condiții bune, vremea este fru
moasă și se scontează pe o mare 
afluență de public la acest prim 
joc oficial care se va disputa în 
orașul de pe Criș. în noul se
zon competițional. • „U" Cluj- 
Napoca anunță o singură indis
ponibilitate. aceea a lui Cadar, 
mai vechi acicdentat. Echipa u- 
niversitară va pleca sîmbătă 
după-amlază spre Oradea, unde 
va încerca să recupereze punc
tul pierdut în meciul " 
bihorenii,' din ultima 
turului.
• SIBIU (F.C. Inter 

Studențesc). Suporterii lui Inter 
așteaptă cu mare interes prima 
partidă din retur a echipei lor, 
cu atît mai mult cu cît ea se 
află în disputa pentru o pozi
ție... europeană. Sub semnul în
trebării se află folosirea lui Co- 
tora, care n-a jucat nici în me
ciul de Cupă. • Sportul Studen
țesc a evoluat, cum bine se știe, 
joi, la Tg. Mures, cu Electromu- 
reș. în competiția k.o. și a ce
dat in extremis, după executarea 
loviturilor de la 11 m. Lucaci, 
Țicleanu și Stancu au cumulat 
două cartonașe galbene șl nu 
vor putea juca în această primă

direct cu 
etapă •

— Sportul

partidă din retur. Tîrlea este ac
cidentat.

a BRAȘOV (F.C.M. - Flacăra 
Moreni). Se speră ca terenul de 
joc să fie zvintat după ploaia și 
lapovița de joi. La ora convor
birii, cerul era degajat complet. 
Nu sînt probleme de efectiv, e- 
chipa parcurgînd antrenamentele 
obișnuite, după jocul de Cupă cu 
Automatica. • La Flacăra Mo
reni. o singură... indisponibili
tate — Butufei, care în jocul de 
Cupă cu Steaua Mecanică Huși 
a primit cartonaș galben (al doi
lea în evidenta Comisiei de com
petiții) .
• CONSTANTA (F.C. Farul - 

Corvinul). După meciul de Cupă, 
de duminică. Farul și-a continuat 
pregătirile cu întregul efectiv de 
jucători. Mai puțin tînărul Bîr- 
boră, care a fost operat de me
nise șl urmează acum un trata
ment șl program de recuperare. 
• Caz rar. iată. Corvinul revine 
pe gazonul constănțean după 
doar o săptămînă. Iși va aduce 
însă noi forțe, adică titularii 
care au lipsit în meciul de Cupă, 
în frunte cu I. Petcu și Gabor. 
Nu va juca Bejenaru — două 
cartonașe galbene.

La Constanța, joi noaptea a 
plouat, vineri era soare. Terenul 
este cam moale.
• BUCUREȘTI (Steaua — 

A.S.A. Tg. Mureș). Gazdele s-au 
pregătit spre a primi pe specta
torii primului joc oficial al se
zonului cu un stadion perfect 
pus la punct. Toate instalațiile 
au fost revizuite, iar suprafața 
de joc a fost supusă unor îngri
jiri speciale. Nici o indisponibi
litate în lotul Stelei, care, reve
nit miercuri noaptea de la G8- 
teborg, a intrat în programul, de 
antrenamente pentru întîlnirea 
de mîine • A.S.A. Tg. Mureș 
sosește astăzi la București, dor
nică să realizeze, cu tînăra for
mație pe care o aliniază, o par
tidă de un cît mai bun nivel. 
L. Moldovan (2 cartonașe gal
bene) nu va putea evolua în în
tîlnirea cu steaua.
• GALATI (Oțelul — Dinamo 

București). In ciuda ploii căzute 
în ultimele zile, cîmpuî de joc al 
stadionului Dunărea se prezintă 
în condiții foarte bune. Meciul 
este așteptat cu mare interes. 
Formația locală a susținut joi 
ultimul meci de verificare, cu 
divizionara C Mecanosport din

localitate, de care a dispus cu 
3—0 (1—0) prin golurile marcate 
de Ralea, O. Popescu și Podoabă. 
Otelul nu-l poate utiliza pe Bai- 
cea, suspendat o etapă pentru 
eumul de cartonașe galbene. • 
Dinamo nu anunță indisponibili
tăți șl va sosi sîmbătă în orașul 
de la Dunăre, cu efectivul com
plet.
• BACAU (Sport Club — F.C. 

Olt). Aici a plouat slab, în 
cursul zilei de joi, dar terenul 
se prezintă în foarte bune con
diții. Timpul este primăvăratec. 
Antrenorul N. Vătafu n-are pro
bleme de efectiv. exceptîndu-l 
pe V. Ene, în continuare acciden
tat. • tn tabăra cealaltă, la F.C. 
Olt, se manifestă optimism pen
tru această întîlnire. Echipa. în 
drum spre Bacău, a susținut Joi 
un meci cu divizionara C Ener
gia, din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (2—0, goluri înscrise de 
Pistol șl Ene). Se preconizează 
ca, în jocul de mîlne, să fie tri
misă în teren formația standard, 
mai puțin Ciobanu, care. în Jo
cul de Cupă de la Sibiu, a acu
mulat al doilea cartonaș galben.
• BUCUREȘTI (Victoria - U- 

niversitatea Craiova). După me
ciul de Cupa U.E.F.A. cu Dyna
mo Dresda, Victoria a efectuat 
antrenamente zilnice, asidue, spe- 
rînd să abordeze cît mai bine re
turul campionatului și, implicit, 
să atingă o formă maximă la 
ora returului de la Dresda. Pen
tru mîine, e incertă prezența lui 
D. Daniel, accidentat. • Univer
sitatea surprinzător eliminată 
din Cupa României de Armătura' 
Zalău (1—4), vine la București 
cu dorința reabilitării. Antreno
rul Cîrțu mizează și pe reintra
rea lui Gh. Popescu, refăcut 
după o ruptură musculară. Va 
lipsi însă Geolgău, care acuză o 
întindere.

A.S. Victoria anunță că 
pentru meciul cu Univer
sitatea Craiova, programat 
duminică, 5 martie; de la 
ora 15,30 pe stadionul 
„Victoria", biletele se află 
în vînzare la casele sta
dionului „Dinamo" și la 
sediul Asociației din Ca
lea Griviței 71.

DOUĂ CLASAMENTE
„ACASA"

1. DINAMO
2. F.C. Inter
3. Steaua
4. Victoria
5. Flacăra
6. Corvinul
7. F.C. Olt
8. S.C. Bacău
9. F.C.M. Brașov

10. F.C. Argeș
11. Rapid
12. „U“ Cj-Napoca
13. Sp. Stud.
14. Univ. Craiova
15. F.C. Bihor
ÎS. Oțelul
17. F.C. Farul
18. A.S.A. Tg. M.

0
0
0 
o
1
1 
o
2
1
2
2

3
4
4
3
4
4

8
3
8
7 
7 
6
4 
6
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2

• O singură echipă
— a cîștigat toate meciurile pe 
teren propriu, alte patru forma
ții nepierzînd nici un joc „aca
să" (anul trecut, după tur, erau 
doar 3 in total, cu Steaua „in- 
tegrallstă": 9 victorii din 9 par
tide!) • Dacă Oțelul (în cam
pionatul precedent printre frun
tașe șl în acest clasament, încă 
după prima jumătate a traseu
lui) are acum golaveraj „zero", 
două dintre divizionarele A, F.C. 
Farul șl A.S.A. Tg. Mureș, sînt 
la „negativ" și la acest capitol. 
• Cea mai bună apărare, pe 
teren propriu, se arată a fi, 
pinâ în retur, aceea a lui F.C. 
Inter, nou promovată, atacul cel 
mai neiertător fiind al liderului 
la zi. Dinamo, (43 de goluri, ca 
...Steaua anul trecut!). • Sub 10 
goluri (!?) înregistrează aceleași 
trei echipe, „șepcile roșii" aflîn- 
du-se undeva foarte aproape. • 
Remarcabilă creșterea de efica
citate a lui S.C. Bacău, care a 
acumulat un 4-13, față de nu
mai 4-2 în urmă cu un an. • 
Specialista „egalurllor" este, la 
această ediție, F.C. Olt, cu 5 la 
număr, echipa lui Eftimie depă-
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COMPLEMENTARE
șind cota turului precedent (Pe
trolul — 4). • Flacăra a cedat o 
singură dată „acasă", la cam
pioana „en titre", în celelalte în- 
tîlnirl dovedindu-se cît se poate 
de ...intransigentă cu oaspetele 
ei.

IN DEPLASARE
1. STEAUA 9 8 1 0 26- 8 17
2. Dinamo 8 8 0 0 29- 9 16
3. Victoria 9 3 2 4 19-17 8
4. F.C. Bihor 9 1 4 4 2-10 6
5. Oțelul 9 2 2 5 12-25 6
6. F.C. Farul 0 2 1 6 6-12 5
7. Univ. Craiova 8 1 3 4 6-19 5
8. „U“ Cluj-Nap. 8 1 3 4 10-23 5
9. F.C. Olt 8 1 2 5 3-16 4

10. Corvinul 8 2 0 6 9-23 4
11. Flacăra 9 0 3 6 7-14 3
12. Sp. Stud. 8 1 1 6 10-19 3
13. F.C. Inter 8 1 1 6 9-23 3
14. F.C. Argeș 8 1 0 7 3-13 2
15. Rapid 8 1 0 7 4-23 2
16. F.C.M. Brașov 9 0 1 8 10-23 1
17. S.C. Bacău 9 0 1 8 9-23 1
18. A.S.A. Tg. M. 9 0 0 9 2-28 0
• Cele două candidate la titlu 

sînt șl singurele care n-au în
registrat vreun eșec pe alte te
renuri, Steaua reușind însă o 
...„remiză albă" chiar pe stadio
nul principalei sale adversare. • 
Nici o victorie în deplasare în 
dreptul a patru echipe, „lanter
na roșie" venind „acasă" fără 
nici un punct (din 9 jocuri)! De 
altfel, A.S.A. este ultima în am
bele clasamente. • Dacă avem 
în vedere și ...egalitățile, se 
poate afirma că victoriile unor 
echipe vizitatoare (F. C. Argeș, 
Rapid, Sportul Studențesc și 
F. C. Inter) par oarecum întîm- 
plătoare. • Steaua și Dinamo au 
punctat împreună cît ...alte 12 
formații la un loc. și anume ce
le de la Universitatea Craiova 
(inclusiv) în jos. • Numai trei 
echipe sînt la pozitiv în mate
rie de golaveraj, deficitul mer- 
gînd de la —6 la —26. • Puțin
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THAGEREA EXTRAORDINARA
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se acordă clștiguri <n
AUIQTURISME.BANI SI EXCURSII 

In u r s s

DUBLA iNTlLNIRE DE JUNIORI
ROMANIA — R. D. GERMANA

Mai puțin de trei săptămîni 
au rămas pînă la debutul se
lecționatei de juniori ’91 in 
preliminariile Campionatului 
European B. Este și motivul 
pentru care această selecțio
nată accelerează la maximum 
pregătirile, susținînd în ace
lași timp ■ și partide de verifi
care în compania unor adver
sari solicitanți. Astfel recent, 
ea a efectuat un turneu de 
două jocuri la Chlșinău. A ju
cat mai întîi cu formația si
milară a R.S.S. Moldovenească, 
pe care a întrecut-o cu 4—1 
(2—1). prin golurile marcate 
de Stingă, Cuc (2) și Banc, 
în al doilea meci, a întîlnit 

o selecționată alcătuită din ju
cători cu doi ani mai mari, 
pierzînd la limită: 0—1 (0—0). 
Antrenorii Gheorghe Ola șl 
Ioan Pătrașcu afirmă că au 
fost două teste deosebit de u-

tile pentru echipă în perspec
tiva viitoarelor întîlniri ofi
ciale. Iată și „ll“-le utilizat în 
cele două meciuri: Atanasescu 
— Ștefancu. Dicu, Moacă. Soa
re — Zară, Bătrinu, Moldovan. 
Stingă — Papa, Cuc. Rezerve 
au fost; Molnar, Petrov. Ste
fan. Banc. Manole și Mados.

Săptămînă viitoare, echipa 
va susține ultimele ei verifi
cări. întîlnind selecționata Re
publicii Democrate Germane 
în două partide pe teren pro
priu: mărfi, la Focșani, șl joi, 
la Brăila. Ambele meciuri sînt 
programate de la ora 15,30.

Reamintim eă în prelimina
riile C.E. selecționata noastră 
va întîlni intr-un dublu meci 
de calificare formația Poloniei. 
Prima partidă. în 22 martie, 
la Ploiești: returul — o săptă
mînă mai tîrzlu. în Polonia.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ

surprinzător, poate, negativul 
formației Rapid (—19), cu sigu
ranță însă neașteptat acela (egal 
cu al gluleștenllor) pe care 11 
are acum Corvinul. • 2 goluri 
A.S.A. Tg. Mureș și F.C. Bihor, 
3 F.C. Argeș, 4 Rapid. Alar
mant pentru forța ofensivă a 
acestor echipe, nu? • In schimb, 
în ,ceea ce privește apărările^ 
notabilă este rezistența echipei 
F.C. Bihor pe alte terenuri, for
mația orădeană situîndu-se în 
apropiere de Steaua și Dinamo. 
De unde și egalitățile reușite în 
deplasare de blhoreni (cele mai 
multe după turul actualului 
campionat).

A început „fotbalul", cu sur
prizele lui de toate... genurile. 
Iată, de pildă, la Timișoara, în 
cadrul „16“-imilor Cupei Româ
niei, divizionara A F.C. Argeș a 
fost învinsă cu 2—0 de C.F.H. 
Timișoara, echipă aflatfi la peri
feria clasamentului Diviziei B. 
Surprizele, veți spune, constituie 
farmecul meciurilor de „Cupă". 
Dar, la Timișoara, partida în 
chestiune ne-a oferit și o sur
priză de altă natură, și aceasta 
după meci, cînd, din senin, Du
mitru Niculae-Nicușor, antreno
rul echipei F.C. Argeș, s-a apro
piat de arbitrul Grigore Macavei 
din Deva, cel care condusese 
partida, acoperlndu-1 cu un po
top de injurii. Faptă cu atît mai 
uluitoare, cu cît autorul el a 
fost, de-a lungul carierei sale.

ca jucător și ca antrenor, un 
exempl de comportare ! Și, 
dacă antrenorul a greșit atît de 
mult, nu e de mirare că șl unul 
dintre „elevii" săi, portarul An
drei Speriatu, a călcat și el 
alături.

Un caz dificil de analizat de 
către comisia de disciplină, toc
mai din cauza antecedentelor 
Ireproșabile ale principalului vi
novat, Dumitru Niculae-Nicușor. 
După o oră și jumătate de dis
cuții pe marginea unui incident 
care Invită atît la severitate, cît 
șl la circumstanțe atenuante, s-a 
decis suspendarea antrenorului 
D. Niculae-Nicușor și a jucăto
rului Andrei Speriatu pe cîte 
două etape. .

Jack BERARIU

LUNI 6 MARTIE, la ora 16, în sala clubului Grivița 
Roșie, din Calea Griviței 353, va avea loc plenara antre
norilor de fotbal din București si Sectorul Agricol Ilfov, 
în vederea reluării activității competiționale. Prezența an. 
trenorilor. instructorilor și delegatilor echipelor este obli
gatorie.

Se reia

MARILE TALENTE
Cu doi ani în urmă, Florin Ră- 

ducioiu — junior fiind — era 
component de bază al echipei 
de speranțe a clubului Dinamo. 
Ce frumos ar fi fost pentru el 
dacă ar fi marcat în acel mi
nut 89 al partidei cu Sampdoria!

Cu .doi ani. și jumătate în ur
mă, ban Petrescu se afla prin
tre titularii „ll"-lui cu care 
Steaua își disputa șansele în 
lupta pentru primul loc (pe 
care îl șl obținea, de altfel) în 
campionatul speranțelor. Nu du
pă mult timp, antrenorii cam
pioanei au trebuit să facă 
schimbări în- echipă, pentru a-i 
lăsa lui postul cu nr. 2 , pe 
tricou...

Cu trei ani în urmă, tn echi
pa de speranțe a Craiovei a 
mai apărut un... Popescu, iar 
antrenorul lui. Nlcolae Zamfir,

ADMINISTRAȚIA DE STAT

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXTRAOR. 
DINARĂ LOTO A MĂRȚI
ȘORULUI DIN 3 MARTIE 
1989. FAZA I : Extr. I : 42 
79 47 16 82 28 18 15 17 27 ; 
Extr. a Il-a : 7 38 56 24 29
21 50 74 41 80. FAZA a Il-a: 
Extr. a IlI-a : 10 61 71 62 
33 55 68 11 15 43; Extr. a 
IV-a : 65 56 25 87 83 41 63 88
28 66 ; Extr. a V-a : 34 83 
19 86 58 39 87 28 89 22 ; 
Extra, a Vl-a : 27 18 64 72 
6 37 20 41 12 21 ; Extr. a 
VII-a : 24 84 85 1 59 6 50 
57 33 31 ; Extr. a VIII-a : 
87 69 18 40 30 25 58 22 63 
20; Extr. a IX.a : 7 77 13 53 
25 3 24 79 80 42 ; Extr. a 
X-a : 62 50 14 16 18 37 66
22 26 60 ; FAZA a IlI-a :

Extr. a Xl-a: 32 80 31 19 
89 87 84 55 16 78 ; Extr. a 
Xll-a : 15 57 36 20 59 14 
52 90 46 18. Fond total de 
cîștiguri : 4.930.003 lei.
• C1ȘTIGURILB TRAGERII 

LOTO 2 DIN 26 FEBRUARIE 
1989. Cat. 1 : 2 variante 25% 
a 50 000 lei ; cat. 2:1 va
riantă 100% a 18 707 lei și 13 
variante 25% a 4.677 lei ; cat. 
3 : 20,25 variante a 3 926 lei ; 
cat. 4 : 147 variante a 541 lei; 
cat. 5 : 438,75 variante a 200 
lei ; cat. 6 : 2 917,25 variante 
a 100 lei. Report la cat. 1 : 
8.834- lei. Cîștigurile a cîte 
50 000 lei au revenit partici- 
panților Precup Cezar din 
Piatra Neamț și Dragoman 
loan din Sibiu.

și campionatul speranțelor

NU APAR ORIUNDE Șl ORICUM...
l-a prevăzut de la început o as
censiune extrem de rapidă. Și 
știm cu toții cine este acum 
Gică Popescu...

Doar trei exemple, suficiente 
credem, pentru a sugera — fără 
multe alte cuvinte — ceea ce 
trebuie să însemne campionatul 
de speranțe al fotbalului nos
tru. Sigur că mai există șl al
tele. dar nu de... calibrul celor 
de mai sus. Adevărul este însă 
că întrecerea paralelă a- Divizi
ei A se află încă foarte departe 
de ceea ce se cere a fi — ram
pă de lansare a talentelor spre 
vîrful piramidei — și, în aceas
tă privință, cluburile din primul 
eșalon al fotbalului nostru au 
încă foarte multe datorii față 
de această competiție.

Jucători de mare talent vor 
continua să apară în prima di
vizie, sîntem siguri de asta, 
numai că numărul lor va fi 
foarte redus atlta timp cit ele, 
speranțele, joacă pe terenuri 
necorespunzătoare, atîta timp cit 
se duc și se întorc cu trenul 
(clasă), in aceeași zi (plus o 
noapte), de la Oradea sau Hu
nedoara, atîta timp cît unor ju
niori de excepție 11 se pun sta
vile în drumul lor spre clubu
rile din prima divizie. Glcă Po
pescu, Dan Petrescu. Florin Ră-

1. DINAMO 17 14 1 2 41-20 29
2. A.S.A. Tg. M, 11 11 1 5 44-30 23
3. F.C. Bihor 17 10 4 3 31-19 23
4. Steaua 17 Î0 5 2 34-13 20
5. Unv. Craiova 17 9 3 5 48-28 20
6. Oțelul 17 9 1 7 38-26 ltf
7. F.C. Argeș 17 8 3 6 31-27 19
8. Victoria 17 8 1 8 29-27 17
9. „U“ Cluj-Nap. 17 7 3 7 2d-*»3 16

10. F.C. Olt 17 7 3 7 30-21 15
11. F.C.M. Brașov 17 5 5 7 32-32 13
12. Corvinul 17 6 2 9 26-36 13
13. F.C. Inter 17 0 3 8 23-33 12
14. F.C. Farul 17 5 2 10 24-33 11
15. S.C. Bacău 17 5 2 10 26-86 11
16. Rapid 17 3 5 9 18-32 8
17. Flacăra 17 .4 1 12 23-43 8
18. Sportul Stud. 17 3 1 13 20-41 6

ducioiu au ajuns unde se află 
acum înainte de toate prin 
strădaniile lor, dar și prin efor
turile antrenorilor și cluburilor 
lor. care le-au deschis lărg por
țile promovării și consacrării.

Campionatul de speranțe se re
ia mîîne. Pentru cronicar, eu... 
speranța că peste doi sau trei 
ani să se poată opri la alte 
exemple asemănătoare celor la 
care s-a referit în această mică 
„avancronică" de start in re
tur...

Laurențiu DUMITRESCU
^•iiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniirriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniuiii"^

EXCURSII DE 1 MAI
s 

I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează pentru dumneavoastră. Ș 
în perioada 28 aprilie - 2 mai 1989, excursii la : S:
• Suceava • Curtea de Argeș • Voineasa • Alba § 

lulia • Orșova • Sibiu ț pe Litoral și in Delta Dunării J 
(cu plecare de pe Litoral). J

înscrieri - la toate agențiile de turism din Capitală. Ss 
^////////////////////////////^^^^^

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă 
Centrul de cercetări al C.N.E.F.S. și Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport București, sub auspiciile Universității 
cultural-ștlințiflce București, organizează luni. 6 martie 1989, 
orele 12,30, în sala Dalles, o masă rotundă eu tema : „Poten
țialul olimpic al halterelor și pregătirea pentru viitoarele J.O.". 
Masa rotundă va fi condusă de prof. Nicolae Amzuică, pre
ședintele Comisiei municipale de haltere.



au Început c.m. 
DE ATLETISM ÎN SALĂ

BUDAPESTA, 3 (prin tele
fon. de Ia trimisul nostru spe
cial). in urma ședinței teh
nice s-a constatat că pe listele 
de concurs ale celei de a Il-a 
ediții a C.M. indoor de atle
tism se află doar 391 de atleți 
gi 183 de atlete, adică un nu
măr mult mai mic decît se 
prevedea, ceea ce a determi
nat cel puțin pentru prima zi 
de concurs, serioase modi
ficări în program. Astfel, ca 
mare curiozitate, proba fe
minină de săritură in lun
gime nu a adunat decît opt 
concurente, astfel că se va 
desfășura direct finala fără 
calificări. în schimb, la 3 km 
iftarș femei au fost necesare 
serii !?

Dintre reprezentanții noș
tri au concurat vineri Tolanda 
Oantă, la 400 m. Liviu Giur- 
cian și George Boroi la 60 mg. 
Iolanda Oanță s-a clasat pe 
locul 5 in seria preliminară, 
cu 53,50 și a intrat în semi
finale unde, deși a alergat 
mai bine (52.93. n. rec. nat), 
s-a clasat doar pe locul 4. ra
ti nd deci calificarea in finală. 
La 60 mg. L. Giurgian n-a 
trecut de serii, cu timpul de 
7.84 el fiind întrecut de Poh- 
land (R.D.G.) — 7.80 si Sala

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin.

BIATLON

• In cadrul concursului desfă
șurat la Boroveț (Bulgaria), 
Wang Wei (R.p. Chineză) a ter
minat Învingător în proba de 
10 km eu timpul de 28:24.9. L-au 
urmat sportivii bulgari Krasimir 
Videnov — 28:25.3 și Hristo Vo- 
deniciarov 23:54,9. • Proba mas
culină de 15 km din cadrul Cam
pionatelor Mondiale pentru ju
niori ce se desfășoară la Voss 
(Norvegia), a fost eîștigată da 
sportivul sovietic Viktor Malgu- 
rov cu timpul de 39:40,3. Pe locu
rile următoare s-au situat sue
dezul Mikael Loefgren — 40:38.S 
și italianul Marco Pollattini — 
41:28,8. In proba feminină de 10 
km. pe primul loc s-a clasat 
Olga Anisimova (U.R.S.S.) —
33:34.7, urmată de coechipiera sa, 
Ana Kuzmina — 34:27,7 șl vest- 
germana Dorina Pieper — 35:45.3.

SCHI

• Cupa Europei a progra
mat pe pîrtia de la Bansko 
(Bulgaria) o probă feminină de 
slalom special. In care victoria 
a revenit sportivei austriece

P£ SCURT • PE SCURT • PE SCURT
atletism • La Amadora 

campionatul de cros al Portuga
liei a fost ctștigat de atletul 
Ezequlel Canarlo, înregistrat pe 
12 km in 38:04.

automobilism • Raliul des
fășurat în R.F. Germania a fost 
ctștigat de pilotul vest-german 
Ronald Holzer („Lancia — Inte
grale"). • în raliul Portugaliei 
continuă să conducă pilotul ita
lian Massimo Biaslon („Landa — 
Integrale").

BASCHET • în turneul final 
al C.C.E. (masculin). B.C. Limo
ges a învins in deplasare cu 
101—36 (53—39). Pe Nasnua den
Bosch * In continuarea turneu
lui pe care îl Întreprinde In 
Brazilia, selecționata masculină 
a Cubei a evoluat la Rio de 
Janeiro in compania formației 
locale Flamengo. Victoria a re
venit gazdelor cu 95—86. după 
ce in prima partidă au cîștigat 
cubanezii cu 88—72. • Echipa fe
minină a Cubei a jucat la Bel
ling cu selecționata țării-gazdă. 
pe care a întrecut-o cu 99—83.

FOSTA ATLETA Șl CEI 25 DE... VIITORI ATLEȚI
(Urmare din pag l)

tîi selecție, bineînțeles. apoi 
un grup de 25 de copii cu oare 
a pornit la lucru. Toți, evident, 
cu calități: talie, anvergură, 
iuțeală în mișcări. Lucrează cu 
ei în aer liber sau tn sală, ur
mărind deocamdată dezvolta
rea lor fizică generală. Antre
namentele —de trei ori pe săp- 
tămînă și astfel făcute înctt 
să nu plictisească — sînt struc
turate ea o joacă. Cei mici 
sint receptivi, prind ușor ceea

(Spania) — 7,83. Debutantul 
G Boroi s-a clasat pe locul 2 
in seria sa. (7.82 după sovieti
cul Kazanov — 7,72). El a
concurat cu mult curaj si în 
semifinale, dar cu 7,75 n-a ob
ținut decît locul 4.

Finala la 60 mg a avut un 
înalt nivel valoric și spectacu
lar. revenindu-i. conform 
previziunilor, americanului Ro
ger Kingdom (campionul o- 
limpic în 1984 și 1988 la 110 
mg.), cu 7.43, el fiind urmat 
de britanicul Colin Jackson 
(7.45) și sovieticul Igor Kaza
nov (7.59). Proba de 60 m fe
mei s-a încheiat cu un nou 
succes al olandezei Nely 
Cooman — 7.05 (la cinci su
timi de recordul său mondial), 
reeditîndu-și astfel victoria 
de la Indianapolis ’87. Pe locu
rile următoare. Gwendolin 
Torrence (S.U.A.) — 7.07 și
Merlene Ottey (Jamaica) — 
7,10.

Sîmbătă dimineața — fi
nala la lungime f. iar după-a- 
miază. în ordinea desfășu
rării. finalele la 3 000 și 1 500 
m f. calificările la înălțime f 
și seriile la 800 f.

Romeo VILARA

Stephanie Schuster, cronometrată 
în cele două manșe cu timpul 
de 1:36,68. Pe locurile următoa
re s-au clasat Monique Pelletier 
(S.U.A.) 1:37,35 șl Lucia Meji- 
hardska (Cehoslovacia) 1:37,38.

SĂRITURI

• Concursul desfășurat pe 
trambulina de la Vysokie Tatra 
(Cehoslovacia) a fost cîștlgat de 
sportivul sovietic Andrei Ver- 
vejkln, cu un total de 227,5 p 
(sărituri de 91,5 m șl 87 m). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Jiri Malee (Cehoslovacia) 214,6 p 
șl Ingo Leased (R.D. Germană) 
— 212.1 p.

HOCHEI

• In turneul final al campio
natului U.R.S.S., lidera clasamen
tului. Ț.S.K.A. Moscova, a în
vins cu 8—4 pe Spartak Mosco
va. Alte rezultate : Dinamo Riga 
— S.K.A. Leningrad 0—2 ; Sokol 
Kiev — Traktor Cellabinsk 5—3 ; 
Aripile Sovietelor Moscova — 
Avtomobilist Sverdlovsk 7—1. în 
clasament conduce Ț.S.K.A. Mos
eeva, cu 42 p.

ȘAH • După 9 runde, tn tur
neul de la Linares (Spania) oon- 
duce Ivancluk (U.R.S.S.) cu 3,3 p 
(1), urmat de Karpov (U.R.S.S.) 

— S p (1), Llubojevicl (Iu
goslavia) 4,5 p (1). Iusupov 
(U.R.S.S.) 4 p (1) etc.

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Oakland (Califor
nia). Zina Garrison (S.U.A.) a 
dispus cu 6—1, 6—1 de Larisa 
Savcenko (U.R.S.S.) • Rezultate 
înregistrate tn turul II al tur
neului feminin de la San An
tonio (Texas): Steffi Graf (R.F. 
Germania) — Anne Eldredge 
(S.U.A.) 6—0, 6—1 ; Katrina A- 
dams (S.U.A.) — Manuela Male
eva (Bulgaria) 2—6, 6—3, 6—3 ; 
Ann Henrickson (S.U.A.) —
Kathy Rinaldi (S.U.A.) 3—6.6—» 
6—3.

TENIS DE MASA • La Les- 
kovac (Iugoslavia), tn meci pen
tru Cupa ligii europene, R.F. 
Germania a Întrecut cu 4—3 
formația țării-gazdă. In partida 
decisivă, Franz l-a Învins cu 
2—1 pe Primorae.

ce li se explică și fac totul cu 
multă plăcere. Mai ales că nu 
lipsesc nici... recompensele: vi
tamina C și ciocolată.

Apar deja unele detașări, 
copii foarte dotați: Mircea E- 
nescti, Costin Amuliu, Ramo
na Gheorghe lulia Clej. Ane- 
lise Sălan. „Sper ca dintre mi
cii mei elevi să urce cîțiva 
spre performanță. Cu siguran
ță, insă, toți vor avea o bună 
dezvoltare fizică. Această mun 
că îmi creează multe motive de 
satisfacție. Și cea mal mare

UNIVERSIADA DE IARNĂ
Pe pîrtia de pe muntele Vi- 

toșa. din apropiere de Sofia, 
s-a disputat vineri prima 
probă a actualei ediții a Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
iarnă. cursa masculină de 
slalom superuriaș, care a 
înlocuit in ultimul moment 
proba de coborîre, organizato
rii optînd pentru această 
schimbare datorită condiții
lor climaterice (vînt puternic, 
la peste 2 000 m altitudine).

Primul laureat al actualei 
ediții a Universiadei albe 
este francezul Stephane Mou-

Fetbel meridiane
CAMPIONATE e ȘTIRI

tN CAMPIONATUL Angliei 
s-au disputat trei meciuri din 
etapa a 27-a: Liverpool — Charl
ton 2—0; Tottenham — Aston 
Villa 2—0; Wimbledon — Derby
4— 0. tn clasament conduce Arse
nal, cu 55 p, urmată de Norwich 
50 p (un joc mai puțin dispu
tat).

LA BANGKOK, tn meci con- 
tînd pentru preliminariile Cam
pionatului Mondial (zona Așiei), 
selecționata R.P. Chineze a în
trecut CU 3—0 (0—0) echipa Thai
landei. Golurile au fost Înscrise 
de Ma Lin (2) și Tang Yao- 
dong. tn clasamentul grupei a
5- a conduc echipele R.P. Chine
ze și Iranului cu cite 4 p (2 j), 

urmate de Thailanda 2 p (3 j).

ÎN MECI — rejucare pentru 
optimile de finală ale Cupei 
Scoției, echipa Dundee United a 
învins cu 1—0 formația Aberdeen 
șl s-a calificat pentru sferturi
le de finală ale competiției.

etapa a 24-a a campionatu
lui Turciei: Besiktas — Mala- 
tya 4—0; Altay — Rizespor 3—1; 
Esklsehir — Sakaryaspor 2—2 ; 
Ankaragucu — Boluspor 1—0 ; 
Trabzonspor — Adanaspor 2—1, 
Pe primul loc al clasamentului 
se află echipa Besiktas — 59 p, 
urmată de Fenerbahce — 58 p. 
(un joc mai puțin disputat).

LA U.E.F.A. a fost primită o 
cerere din partea federației en
gleze de specialitate prin can* 
aceasta solicită reintegrarea clu
burilor engleze în cupele continen
tale intercluburi. Cererea va fi 
examinată la începutul lunii a- 
prille, cu prilejul reuniunii 
U.E.F.A., ce va avea loc în 
insula Madera (Portugalia).

IN CUPA LIBERTADORES, e- 
chipa peruană Universitario din 
Lima a învins cu 2—1 (2—1) for
mația argentiniană Boca Juniors. 
Alte rezultate din aceeași com
petiție: Colo Colo Santiago de 
Chile — America Asuncion 3—1 : 
Milionarios Bogota — Emelec 
Guayaquil 2—0.

DUPĂ 16 etape, tn campiona
tul Cehoslovaciei se menține li
deră Sparta Praga 26 p, urmată 
de Banik Ostrava — 23 p șl Plas- 
tika Nitra — 19 p. Rezultate tn 
etapa a 16-a : Dukla Praga — 
Vitkovice 4—1; Spartak Hradec 
Kralove — Plastika Nitra 2—0 : 
Skoda Plsen — Inter Bratislava 
4—1 ; Dunajska Streda — Slavia 
Praga 1—0; Spartak Trnava — 
Dukla Banska Bystrica t—1 ; 
Slovan Bratislava — Ruda Hvez- 
da Cheb 0—3.

IN MECI pentru semifinalele 
Cupei ligii engleze, Luton Town.

este aceea că micii mei atleți 
lucrează și în afara antrena
mentului propriu-zis. adică au 
devenit pasionați. Iată, intr-o 
dimineață, o văd pe stradă pe 
micuța Simona Stoica Era cu 
ghiozdanul, în drum spre școa
lă. dar se oprea din cînd in 
cind. pentru a face „joc de 
glezne". Repeta, fiindcă cu o 
zi înainte o mustrasem (și ea 
ptinsese): nu reușea să facă 
acest lucru. M-a emoționat...".

Intr-adevăr, asta Înseamnă 
ceva. înseamnă că fosta atletă 
știe să aprindă în sufletele ce
lor mici flacăra pâsiunîi pen
tru sport... 

gin. cronometrat în 1:23,14, 
(lungimea pîrtiei 1 125 m, di
ferența de nivel 500 m, piche
tată cu 36 porți). medaliile de 
argint și bronz revenind lui 
Hans Peter Grill (Austria) — 
1:23,23. șl. respectiv, vest-ger- 
manului Jens Dinser — 
1:23:31.

După-amiază. pe aceeași 
pîrtie, a fost programată și 
proba similară feminină, tn 
care victoria a revenit sporti
vei sovietice Natalia Buga — 
1:21,54.

deținătoarea trofeului, a Învins 
cu 2—0 formația West Ham U- 
nited. în finala programată la 9 
aprilie, pe stadionul „Wembley", 
Luton va întîlni pe Nottingham 
Forest.

ÎNTR-UN MECI international 
amical, F.C. Porto a terminat la 
egalitate: 2—2 (1—1) cu formația 
elvețiană Servette Geneva. Go
lurile au fost marcate de Ever
ton (min. 36), Ze Carlos (min. 
89), respectiv Caceiapaglia (mln. 
20) și Eriksen (min. 63).

IN ,,32"-imile de finală ale 
Cupei Franței, echipa Beauvais 
(din liga secundă) a furnizat o 
mare surpriză, eliminînd cu 3—2 

„ (după executarea loviturilor de 
la 11 m) cunoscuta formație 
Girondlns Bordeaux. Alte rezul
tate mai Importante: Nisa —St. 
Etienne 1—0 (după prelungiri); 
Lille — Strasbourg 3—0: Toulon 
— Nancy 1—0; Sochaux — Metz 
1—0: Auxerre — Niort 3—0; O- 
Iymplque Marsilia — P.A.U. 4—0: 
Toulouse — Vallauris 3—t. Me
ciurile s-au desfășurat pe tere
nuri neutre.

SELECȚIONERUL echipei repre
zentative a Scoției, Andy Rox
burgh, a comunicat lotul de 20 
de jucători în vederea meciului 
cu formația Franței, ce se va 
disputa la 8 martie, la Glasgow, 
în cadrul preliminariilor Cam
pionatului Mondial. Din lot fac 
parte, printre alții. portarul 
Leighton, fundașii Gough. Mal- 
pas. Gillespie, miilocașii Aitken. 
Ferguson. McLeod. Strachan, a- 
tacanțil Nicholas, McColst. John
ston șl Gallacher. La rîndul său, 
antrenorul echipei Franței a a- 
nunțat că va apela la serviciile 
„veteranilor" Battiston șl Țiga
na, precum șl la debutantul Lau- 
rey de la Sochaux.
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REGRETE TÎRZII
S-au împlinit deunăzi 25 de anl de clnd, la 25 februarie 1964. 

un tînăr numit Cassius Clay l-a spulberat, pe ringul de la Miami 
Beach, pe Sony Liston, făcîndu-I knock-out tn repriza a 7-a și 
devenind campion mondial de box la categoria grea. Un sfert 
de secol, ce repede mai trece timpul...

Nu numai prin apariția unui supercampion, după unii cel 
mai faimos din istoria „nobilei arte" (dar și cel mai contro
versat), a rămas memorabil acel .moment, ci și prin aceea că 
stîrnlnd un interes nepereche la nivelul mijloacelor de infor
mare și al sponsorizării, el a deschis era marilor investiții șl 
a reclamei (uneori abuzivă) în sport, transformînd manifestă
rile acestuia în uriașe spectacole, menite să atragă și să fasci
neze o întreaga lume. Dar despre asta va ti vorba poate, cu 
alt prilej. Să ne ocupăm acum, foarte pe scurt, de ceea ce a 
devenit, după 25 de ani. cel care a fost, după propria-i carac
terizare, „cel mai mare și mal frumos boxer din toate timpu
rile".

S-a organizat recent, la Las Vegas, o conferință de presă de
dicată tocmai aniversării meciului de la Miami Beach, al cărei 
invitat de onoare a fost, firește. Cassius Clay. S-a prezentat 
la 47 de ani. sub numele său mal nou. de Muhammad Aii. și 
sub o înfățișare — după opinia martorilor oculari — de nere
cunoscut. Nu doar „obosit, iremediabil obosit", după cum nota 
un ziarist, ei slăbit, cu mîinile tremurînde, efect al unui- sin
drom (boala lui Parkinson) pe care medicii nu Izbutesc să-l 
mal stăpânească. S-a întrerupt de cîteva ori pentru a lua me
dicamente. iar vocea Iui. altădată tunătoare, a părut „cea a 
unui preșcolar". Aflată lîngă el. cea de a patra soție a „tra
dus" uneori cuvintele fostului campion, acesta tncurcîndu-se. 
bîlbîindu-se. La întrebarea obligatorie tn condițiile unei prese 
nemiloase, cît a ctștigat?, AH a anunțat o sumă astronomică, adău
gind însă zîmblnd amar, că „n-a mai rămas nimic din averea 
aceea. Trei sferturi ml-a oprit fiscul. Iar restul banilor s-au dus 
pe apa sîmbetel. de cele mal multe or! Investiți aiurea, după 
cum m-au sfătuit, prost, tot felul de avocațl sau așa-z.Iș! prie
teni. Nu sînt sărac, e drept, dar nici bogat nu silit".

După care, tntr-o atmosferă mal degrabă stînjenitoare, AU 
și-a continuat confesiunea : „Dacă sînt fericit, e pentru că fa
milia (n.n. 8 copil) mi-e sănătoasă s! am, pretutindeni, mulți 
prieteni. Care m-au admirat și nu mă uită. Eu am fost, mă 
poate contrazice cineva ?. cel mai puternic, nu ml-a rezistat 
nimeni în ring. Poate am fost și descurcăreț, șl spumos, și 
darnic dar credul am fost cu siguranță șt prea multi au pro
fitat de pe urma naivității mele, manevrîndu-mă după placul 
ș! Interesele lor" 1

..Trezirea Iul AH" a titrat un ziar. Fanfaronul de odinioară 
e tnfrtntul de azi, Iar regretele lui sînt. desigur, tardive.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
TINERII TENISMANI - DE fREI 

ORI PE PODIUM IN 
CEHOSLOVACIA

Jucătoarea noastră Loredana 
Bujor s-a calificat In semifina
lele concursului internațional da 
tenis, rezervat juniorilor, de la 
Prerov (Cehoslovacia), tn aceas
tă fază, ea a fost intrecută la 
limită, după mal bine de trei 
ore de joc, de suedeza C. Lin- 
ner, cap de serie nr. 2, cu 6—3, 
3—6. 7—6 (cea care avea să și 
cîștige, in cele din urmă, fina
la). La același turneu tenismanii 
români au mai urcat de două 
ori pe podium, în probele de 
dublu. Loredana Bujor și Ru- 
xandra Dragomir au terminal 
pe locul 2 (4—6, 2—6 in finală 
cu franțuzoaicele Testud — Gen- 
ce), tn timp ce Dinu Pescariu șl 
Andrei pavel au pătrur.s pină in 
semifinală (1—6, 3—6 cu suedezii 
Kristiansson — Alven, ciștlgăto- 
rii turneului).

TURNEUL DE ȘAH DE LA BLED

BELGRAD, 3 (Agerpres). tn 
turneul Internațional feminin de 
șah de la Bled (Iugoslavia), du
pă 7 runde în fruntea clasa
mentului se află Margareta Mu- 
reșan (România) și Matveeva 
(U.R.S.S.) cu cîte 5,5 p. urmate 
de iugoslava Lazarevici șl olan
deza Harmsen cu cîte 5 p, Mi- 
nevici (Iugoslavia) 4,5 p. Ger
trude Baumstark (România) ocu
pă locul 8 cu 4 p. Rezultate 
tehnice : Mureșan — Puljek
t 0 ; Harmsen — Lazarevici 
t—0; Pihallici — Matveeva 0—1. 
tn turneul masculin, tot după 7 
runde, conduce maestrul iugoslav 
Raicevici cu 6 p, urmat de Ser
giu Grunberg (România), Marla- 
novicl, Janosevlci — cîte 5,5 p. 
tn runda a 7-a, Grdndberg a 
remizat cu Janosevlci. Ghițescu 
a pierdut la Silberman, Raice
vici a împărțit punctul cu 
Hermek.

ALTE SUCCESE ALE 
BOXERILOR

sofia, 3 (Agerpres). Com
petiția internațională de box 
pentru „Cupa Strandjata", ce 
se desfășoară în sala Uni
versiada din Sofia, a pro
gramat ultimele meciuri din 
sferturile de finală, printre pro
tagoniștii întrecerilor numărin- 
du-se șl pugilîștii români, cinci 
dintre el reușind să se califice 
în semifinalele tradiționalului 
turneu. Astfel, în limitele cate
goriei mijlocie mică, Rudei Obre- 
ja a obținut o aplaudată victorie 
la puncte în fața campionului 
cubanez Jorje Guzman, pe care 
l-a dominat clar in toate cele 
trei reprize, cu puternice croșee 
de stingă, dublate de directe de 
dreapta la corp șl ia figură. De 
asemenea, la categoria ușoară, 
Giani Gogol l-a întrecut la punc
te pe boxerul bulgar Zlatko Bo- 
sakov, în timp ce Francisc Vaș- 
lag (cat. semimijlocie) a cîștigat 
la puncte meciul cu tanzania- 
nul Joseph Marwa. Ceilalți doi 
pugiliști români care au obținut 
calificarea în penultima fază a 
competiției sînt Adrian Mărcuț 
(categoria cocoș) șl Marcelicâ 
Tudoriu (categoria pană). Alte 
rezultate : categoria semiușoară i 
Julio Gonzales (Cuba) b.p. Da
niel Dumitrescu (România) : ca
tegoria mijlocie-mică : Iuri Ki
rilin (U.R.S.S.) b.p. Ștefan Driș- 
cu (România) : categoria ușoară s 
Eduardo Correa (Cuba) b.p. Ras
hid! All (Tanzania).
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