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însemnări de la „mondialele" de sală ale atlefilor

REMARCABILE PERFORMANȚE ROMÂNEȘTI la o Întrecere de înalt nivel calitativ
în decurs de numai două 

săptămîni s-au desfășurat prin- 
cipalela competiții internați j- 
nale de atletism ale sezonului 
de sală 1989 : ediția a XX-a a 
Campionatelor Europene și cea 
de a Il-a a Campionatelor 
Mondiale. La fiecare din aceste 
mari examene, atletismul ro
mânesc s-a prezentat bine, ob- 
ținînd o seamă de succese re
marcabile. Dacă despre „euro
pene" am scris pe larg după 
încheierea lor, acum vom face 
același lucru despre recentele

landa Oanță la 400 m și Geor
ge Boroi la 60 mg, Alina Asta- 
fei a ocupat locul X Ia înălți
me, în timp ce Tudorița Chidu 
(800 m) și Liviu Giurgian (la 
60 mg) au fost eliminați din 
serii. Acest bilanț este supe
rior celui de Ia precedenta e- 
dițio a C.M.

PE PODIUM...
Campioana mondială la 1500 

m în ediția inaugurală a „mon
dialelor", Doina Melinte, deve-

piră si cum li se crispau muș
chii feței, am fost convinsă că 
victoria nu-mi poate scăpa. Să 
spun acum tă-s mulțumită de 
finalul acestui sezon, ar fi par
că prea puțin... Mă bucură și 
faptul că am realizat — cu 
4:04,79 — cel mai bun rezultat 
mondial al actualului sezon 
indoor, că această performan
ță constituie recordul compe
tiției"...

La săritura în lungine, Ma
rieta Ucu a obținut o prețioa
să medalie de argint, iar Mar
gareta Keszeg, într-o cursă în 
care olandeza van Hulst a în
registrat un nou record mon
dial, a cîștigat medalia do 
bronz, cu 8:48,70.

RECORDURI
Am amintit de recordul mon

dial al olandezei Elly van Hulst 
(8:33,82). în afara acestuia, au

Romeo VI LARA

(Continuare în pag 2-3)

Penultima

Aspect din cursa de 1 500 m, cu Svetlana Kitova și Doina Me
linte în prim-plan. In acest moment alergătoarele mal au 
de parcurs 6 ture, dar ale'gătoarea noastră se va impune in final.

Foto : Alexandru SOMOGY — Oradea

„mondiale" de la Sportcsarnok.
La această ediție a întreceri

lor au luat parte atleți din 64 
de țări, de pe toate continen
tele. 24 dintre acestea au ob
ținut medalii, dar numai din 
14 țări au fost campionii, prin 
tre care și sportiva noastră 
Doina Melinte.

Bilanțul participării atleților 
noștri la C.M. a fost : un loc 1 
— Doina Melinte Ia 1 500 m, 
un loo II — Marieta Ucu la 
lungime, un loc III — Mar
gareta Keszeg la 3 000 m, un 
loc IV — Violeta Beclea la 
800 m, două locuri V — Mi
tica Constantin la 1 500 m și 
Mihaela Pogăceanu la 60 mg. 
In semifinale au evoluat lo-

nită între timp și campioană 
continentală la 800 m, a ținut 
cu tot dinadinsul ca la această 
ediție a C.M. să-și apere titlul 
de la Indianapolis. De aceea a 
și luat startul în această pro
bă, în care a avut o evoluție 
deosebită, cîștigînd clar. Cursa 
a fost condusă de sovietica Ki
tova (învinsa Doinei la India
napolis și a Paulei Ivan, la 
C E. de la Haga), care a cău
tat ca, măcar acum, să-si ta 
revanșa. Am întrebat-o pe 
Doina Melinte, după cursă, dacă 
a avut emoții și îndoieli în 
privința victoriei sale. „Am a- 
lcrgat alături de Kitova și de 
Mai, pe care le-am studiat a- 
tent. Cînd am văzut cum res

FARUL Șl C.S.M.
Ieri s-au desfășurat parti

dele penultimei etape în cam
pionatele de volei. Amănunte :

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI — 

MARATEX BAIA MARE 3—1 
(—12, 1, 8, 3). Bucureștencele 
și-au asigurat prin această 
victorie titlul de campioa
ne, după un meci pe care l-au 
luat prea ușor la început. 
După 11—10, oaspetele au avut 
însă puterea de a reface și 
a-și adjudeca setul prim, 
în continuare, dinamovistele — 
mai atent dirijate de Doina 
Dimofte, cu Corina Holban 
și Cristina Pîrv în prim- 
plan — s-au desprins fără 
prea multă dificultate, în 
fața unor partenere de la care 
s-au remarcat Angelica Sabău

...CÎND DINCOLO DE FRUMOS
SE AFLA PASIUNE Șl MUNCĂ

Totî teoreticienii echitației, 
indiferent de epoca în care 
și-au desfășurat activitatea, 
plasează „eternul Pegas", deo 
potrivă, sub zodia artei și cea

a științei, amîndouă concurînd 
la „adevărata frumusețe a unui 
minunat ansamblu", după cum 
spunea încă acum două secole 
celebrul naturalist G. L. Buffon. 
Și acest adevăr l-am avut, din 
nou. confirmat, prezenți fiind

Mariana Moisei, câștigătoarea ..Cupei 8 Martie*1, Intr-o frumoasă 
treceie peste unul din obstacolele parcursului

la concursul organizat la baza 
hipică Steaua, unde și-au dat 
întîlnire, înainte de toate, a- 
mazoanele bucureștene de la 
Dinamo, Olimpia și Steaua, în
tr-o confruntare a zborurilor 
Dește obstacole, a dinamismului, 
a cutezanței și plasticității miș
cărilor, în timp ce gazdele au 
suprapus pe acest fundal (feri
cită inspirație ') momente de 
muzică, proză și poezie. în care 
Mariana Moisei sau Maria U- 
drescu au ilustrat cum nu se 
poate mai bine compatibilitatea 
dintre „muze" și... arta echita- 
tiei. Cu atît mai mult, cu cit, 
în final, Mariana Moisei avea 
să cucerească și „Cupa 8 Mar
tie", acordată învingătorului a- 
cestui concurs în care au evo
luat și mulțl dintre călăreții 
fruntași, cu toții oferind un 
spectacol pe care foarte nu
meroșii spectatori l-au aplau
dat la scenă deschisă

Cine, oare, n-a visat în co 
piiărie să se urce pe un cal și 
să străbată depărtările pajiști
lor înverzite ? Pentru Maria 
Udrescu, Simona Vișinoiu, Ra
du Petrescu, Mircea Cristea, a- 
flați încă la vîrsta păpușilor și

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. 2-3)

Min. 40 : din centrarea lui Mihăescu, Mateuț înscrie cu 
'capul, deschizind seria

meciul de ieri cu F. c. celor patru goluri ale 
Farul Foto : Eduard
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Ieri s-au dispu
tat trei meciuri 
contind pentru eta
pa a 19-a din Di
vizia A de fotbal, 
în care au apărut 
cchipelo
angajate în cupele 
europene (meciurile 
retur ale sferturi
lor de finală au 
loc, cum se știe, la 
15 martie). Iată re
zultatele înregis
trate :

1.
2.

DINAMO 
Steaua

3. Victoria
4. F.C. Inter
5. Corvinul
6. Flacăra
7.
8. 
9.

10.
11. S.C.

F.C.M.

F.C. 
U“ 

F.C. 
F.C.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. ASA Tg. Mureș

Olt 
Cj.-Np. 
Bihor 
Argeș 
Bacău 

Brașov
Sportul Stud. 
Univ. Craiova 
F.C. Farul 
Rapid 
Oțelul

CLASAMENT
19 18 1
19 18 1
19 12 3

2
2
3
7
5
4
2
1
3
2
4
2
2
4
2

18 
19 
18
18
19
18
18
18
18
18
18
19
18
18
18

10
8
7
5
6
6
7
7
5
6
5
6
6
5
2

80-16 37
71-16 37
49-31 27
26-27
26- 39
31-25
17- 26
22-34
20-20
21-23
34-34
30-33
27- 36
27-39
15-29
18- 32
21-36
11-50

22
18
17
17
17
16
16
15
15
14
14
14
14
14

6

Corvinul Hunedoara 
„U“ Cluj-Napoca 
Dinamo

Celelalte șase întîlniri 
duminică.
(In pag. a 3-a, cronicile

- Steaua
- Victoria
- F.C. Farul

ale etapei a 19-a

1-2 (1-1)
0-1 (0-0)
6-0 (2-0) 

vor avea loc

celor trei meciuri de ieri)

etapă în Divizia A de volei

OȚELUL (f) — VICTORII IN DEPLASARE!
și Mihaela Sasu. Arbitri : C. 
Malaxia și V. Săndulescu. (Ni- 
colae COSTACHE, coresp.).

FLACAra ROȘIE BUCU
REȘTI — C.S.M. OTELUL 
TÎRGOVIȘTE 2—3, (—9, —12, 
8, 12, —16). Meci dramatic, de 
mare luptă în care — ne
așteptat — gazdele au cedat 
după două ore și 10 minute de 
joc. Remarcate : Georgeta
Toader, Daniela Țaga (Fl. R.), 
Dumitra Dima, Else Gheorghe 
și Maria Mititelu (C.S.M.). Au 
arbitrat D. Dobrescu — E. 
Niculescu. (Nicolac ȘTEFAN, 
coresp.).

DACIA PITEȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 3—1 (11, 14. —11.
6). Joc plăcut, cu faze specta
culoase (create de ambele 
echipe). Au arbitrat : E. Men
del și M. Constantinescu. (Ilie 
FETEANU, coresp.).

PENICILINA IAȘI — CHI
MIA RM. VlLCEA 2—3 (9, 11, 
—11, —11, —6). Victorie hotări- 
tă la tie-break și meritată de 
echipa oaspete, dar datorată în 
primul rînd greșelilor comise 
de gazde la serviciu și în apă-

(Continuare în pag 2-3)

Stelistul Constantin în fața unui blocaj „pe fază“ al 
Calculatorului... Foto : Aurel D. NEAGU

Horctistclc, pe planșele sălii Horcasea

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
ALE ROMÂNIEI,

întrecerile slnt programate
Tradițională întrecere femi

nină de scrimă, Campionatele 
Internaționale de floretă ale 
României își vor derula sec
vențele ediției din 1989 vineri, 
sîmbătă și duminică, în sălile 
Complexului sportiv Floreasca 
din Capitală. Și-au confirmat 
participarea flonetiste fruntașe 
din Bulgaria, Cuba, R.D. Ger-

ÎN CAPITALĂ
de vineri plnă duminică
mană, Polonia și, firesc, din 
România, ceea ce anunță dis
pute animate și echilibrate pe 
planșe.

în primele două zile sânt 
programate asalturile probei 
individuale, duminică urmînd 
a se desfășura meciurile pe e- 
chipe, ora de începere a reuni
unilor fiind 9,



„Turncul Primăverii" la box MECIURI SPECTACULOASE IN .CUPA 8 MARTIE
PRIMELE EVIDENȚIERI, DAR Șl PRIMELE SURPRIZE

GALAȚI, 8 (prin telefon). 
Maratonul pugilistic prilejuit 
de „Turneul Primăverii" con
tinuă să se desfășoare în Sala 
Sporturilor din localitate. La 
întreceri au fost invitați cei 
mai buni boxeri din țară, pre
zența lor numeroasă (peste 150 
de sportivi) oferindu-ne. așa 
cum anticipam, o repetiție a 
Campionatelor Naționale din 
acest an. Dar mai aproape de- 
cît „naționalele" este turneul 
internațional „Centura de aur", 
de la începutul lunii viitoare, 
și întrecerile de la Galați re
prezintă un examen de 
în urma căruia vor fi 
nați. în cea mai mare 
reprezentanții noștri la 
importantă competiție.

Intenția de a-și măsura din 
timp șansele la titlurile de 
campioni naționali, pe de o 
parte, iar pe de alta dorința de 
a fi prezenți pe ringul „Cen
turii de aur" i-a determinat 
pe mulți dintre sportivii par
ticipant! la „Turneul Primăve
rii" să se prezinte bine pre
gătiți. Urmare firească, gale cu 
meciuri interesante, spectacu
loase, cu nume noi de sportivi 
în prim-plan si cu destule sur
prize. Una dintre acestea a 
fost înfrîngerea suferită de 
campionul „cocoșilor". Ion Guz
ganii (Steaua), în fata tînăru- 
lui boxer de la Olimpia Bucu
rești, Marian Leondrariu. Par 
tida a avut loc însă în limi
tele categoriei pană. Tată cîte-

selecție 
desem- 

parte 
această

va dintre numele noi de bo
xeri care s-au impus pînă a- 
cum atenției pe ringul gălă- 
țean : Lucian Gheorghiță (C.F.ll. 
Timișoara), Vasile Tivădar 
(Voința Satu Mare), Vasile Nis
tor (PAL Fălticeni), toți la ca
tegoria pană ; Ion Arba (UNIO 
Satu Mare) și Radu Pascalu 
(Gloria Pandurii Tg. Jiu), care 
au oferit un meci de toată fru 
musețea la „ușoară", victoria 
revenind lai Arba ; Constantin 
Dumitrescu (Dinamo) — fratele 
vicecampionului olimpic Danie] 
Dumitrescu — care, tot la „u- 
șoară", a obținut cea mai ra
pidă victorie, făcîndu-1 k.o. în 
numai 10 secunde pe Iorgu Ca- 
raman (ASA Buzău). Dintre 
consacrați. o formă bună a de 
monstrat Ion Stan (Victoria 
București). El l-a întîlnit pe ti ■ 
mișoreanul Petre Buliga, dar 
partida lor a avut un istoric 
foarte scurt. în primele secun 
de. Stan a expediat un puternic 
croșeu de dreapta, Buliga fiind 
numărat. La reluarea luptei, 
faza se repetă identic, timișo
reanul fiind de 
k.o. O partidă de 
ne care a ținut 
treaga asistență, 
dintre campionul  ,
Miclos Paizs (Steaua), și Petre
Bornescu (Mecanică Fină Bucu
rești). Mai rapid
Paizs a obținut
puncte.

Buna organizare _ ________
și o excelentă popularizare a

sa în oraș au făcut ca în tri
bunele Sălii Sporturilor să ia 
loc un mare număr de spec
tatori. Arbitrajele, în genera) 
foarte bune, au înregistrat însă 
din păcate și o eroare : semi
greul Vasile Cazacu (I.M.G. 
București) a fost declarat în
vingător în fața lui Ionel Or- 
zoi (Metalul București), deși 
ultimul cîștigase 
Miercuri a fost zi de 
galele continuînd joi, 
ca finalele să aibă loc

Alte rezultate — semimuscă : 
Ad. Amzăr (Dinamo) b.p. N. A 
lexandru (ASA Cluj-Napoca) , 
cocoș: R. Nistor (Steaua) b.p 
M. Stan (UNIO Satu Mare) . 
semiușoară: D. Măeran (Steaua) 
b.p. I. Gheorghe (CSM Buzău) i 
mijlocie : Doru Maricescu
(C.F.R. Timișoara) b.p. P Ohaci 
(Dinamo).

detașat, 
odihni, 
urmînd 

sîmbătă

Petre HENȚ

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

rarea din ambele linii. în pri
mele două seturi, ieșencele lă
sau impresia că vor cîștiga fără 
probleme (în setul 2 au con • 
dus, de altfel cu 13—4). însă 
vîlcencele s-au mobilizat pu
ternic în următoarele. Remar
cate : Dana Sîngeorgcan și Au
relia Preda, respectiv Lucreția 
Mirea și Marilena Dubinciuc. 
Arbitri : M. Nicolau și S. Ples- 
ca. (Mihai MACOVEI, coresp.)

C.S.U. RAPID GALAȚI — U- 
NIVERSITATEA 
IOVA 0—3 (—13, —7, —6). în 
fața unei echipe................
late, campioanele 
tul Mirela Zamfir, Ioana Coto- 
ranu, Liliana Popescu (Mirela 
Niculiță). Monica Șușman, Cris
tina Buzilă, Mirela Bojcscu — 
au cîștigat în numai 50 de mi
nute. Arbitri : G. Simulescu si 
D. Rotaru. (Telemac SIRIO- 
POL, coresp.)

OLTCIT CRAIOVA — FARUL 
CONSTANȚA 0—3 (—13, —5,
—II). Marcate de miza deosebi
tă a acestei partide, craioven- 
cele au făcut cel mai slab joc 
din actuala ediție a campiona
tului, fiind o pradă ușoară 
pentru oaspete care și-au orga
nizat mai bine acțiunile de a- 
tac și blocajul Cele mai va
loroase la învingătoare au fost 
Maria Enache si Gulniza Lică. 
Arbitri : D. Rădulescu si 
Vrăjescu. (V. POPOVICI, 
resp.)

C.F.R CRA-

total debuso-
— în sexte-

V.
co-

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI - 

UNIVERSITATEA C.F.R.
CRAIOVA 3—1 (8, 8, —9, 15). 
Dinamoviștii n-au întîmpi- 
nat prea multă rezistență pînă 
în cel de al treilea set, cînd o 
zeroare (minoră), de arbitraj 
l-a... trezit pe beneficiarii 
situației. Craiovenii, cu Scho- 
berl, în foarte bună dispoziție 
de joc (la serviciu și în am- 

labele linii), s-au distanțat __ 
9—4, a urmat 9—9, dar de aici 
sprintul oaspeților. a ' 
irezistibil. Ei s-au aflat la un 
pas de 2—2 la seturi, conducînd 
cu 14—12, în cel de al patru
lea dar, după două egalități la 
14 și 
care
Rot^r 
cu un 
bă dl.
și l Arm-mnu. (G. Rof.)

RELONUL SĂVINEȘTI 
VIITORUL BACĂU 3—1 
12. —13. 15). Meci foarte echi
librat 
chipei 
vinești 
gătire 
tri : Al. Dragomir și Gr. 
deleu. (Constantin NIȚĂ, 
resip.).

C.S.M.U. SUCEAVA — 
COND DINAMO ZALĂU 
(16, —14, 8, —15, 5).

fost

la 15. gazdele — de la 
s-au impus Mader și 
— au reușit o victorie 
final sub semnul între- 
Arbitri : V Chioreanu

<3.

victorie meritată a e- 
chimiștilor din Să- 
care au dovedit o pre

firi că mai bună. Arbi-
Ne-
co-

EL- 
3—2

Partidă 
maraton, cîștigată pe merit de 
localnici de la care s-au re
marcat Mindru, Mărginean, 
I epădătescu și Bucur. La oas
peți au avut o evoluție bună 
Ștreang, ciontoș și Codre. Ar
bitri : Gh. Vișan și V. Ionescu. 
(Ion MÎNDRESCU. coresp ).

junioarele frun- 
au asigurat o 

„Cupei 8

Senioarele și 
tașe din țară 
frumoasă reușită 
Martie" la tenis prin jocul de 
calitate, de apreciabil nivel 
tehnic, practicat cu precădere 
de favorite, ca și prin cele 
cîteva partide pe cit de dis
putate, pe atît de spectaculoa
se, de surprinzătoare (ca evo
luție a scorului) și de, totuși, 
firești (ca rezultate) în privin
ța învingătoarelor. Competitoa
rele au oferit în egală măsură 
și un spectacol plăcut iubito
rilor de tenis din Deva, cei 
care, zi de zi, au fost prezenți 
la Sala Sporturilor, dovedind, 
prin statornicia lor, pasiunea 
pentru „sportul alb".

Fără doar și poate, oel mai 
aplaudat meci a fost oferit de 
campioanele en titre ale țării 
noastre, Florentina Cnrpene 
(senioare) și Loredana Bujor 
(junioare), într-una din sem!- 
finale. O semifinală 
avut, cu adevărat, 
unei finale: reușite

care a 
veleitățile 

tehnice,

Rcstanțc in Divizia A de baschet feminin

passing-uri in extremis, lovi
turi de dreapta executate ra
pid, „scurte", răsturnări de 
scor și, în final, două seturi 
încheiate la limită (7—5, 7—6) 
în favoarea Florentinei Curpe- 
ne (Progresul Energomontaj) — 
care s-a dovedit mai lucidă în 
momentele de cumpănă — dar 
care puteau, la fel de bine, să 
fie adjudecate de colega ei de 
club, Loredana Bujor.

Cea de-a doua semifinală, 
dintre Izabela Martin (Politeh
nica) și Irina Spîrlea (Dina
mo), a rivalizat cu prima doar 
prin... parcursul sinuos al 
scorului, cele doua combatante 
punînd suocesiv stăpinire 
joc. în cele din urmă, 
gat Izabela Martin, cu 
de 3-6. - - - - 
refăcut 
2—5!

Finala 
justificat interes, 
practicînd un joc asemănător 
(în forță, din spatele terenu
lui). Florentina Curpcne a de
pășit desele momente de do
minare ale adversarei, Izabela 
Martin, datorate în special re

pe 
a cîști- 

scorul 
6—2. 7—5. după ce a 

în ultimul set' de la

a fost așteptată cu 
cele două

data aceasta 
mare tensiu- 
încordată în- 
a fost aceea 
supergreilor,

în acțiuni, 
victoria la

a turneului

VOINȚA BlIClJIltSri A HCELAT: 80-59 CU RAPID
Ieri s-au disputat trei me

ciuri restanță din cadrul eta
pei a XVII-a a Diviziei A de 
baschet feminin. Rezultate și 
unele amănunte :

DE VOLEI
CALCULATORUL

REȘTI 
—8, • 
ze", I 
cui. < 
nute.
permanent 
seturi, cu 6—1 în cel de-al trei
lea. în acesta. însă, Calcula
torul, cu un blocaj bun si 
multe atacuri reușite, a tre 
cut la conducere cu 10—6 si 
12—9, dar n-a rezistat. S-a a- 
juns la 13—13 și... S-au remar
cat : Califa, în principal, de la 
gazde, Șoica, Constantin si 
Dascălu de la oaspeți. Au ar 
bitrat : M. Niță — V. Lazariu 
(M FR.)

TRACTORUL BRAȘOV — 
I.A.T.S.A. DACIA PITEȘTI 
3—1 (12, 3, —14, 3). Brașovenii 
au cîștigat clar această parti 
dă, setul III pierdut explicîn- 
du-se prin aceea că au intrat 
în joc și rezervele (au evoluat 
toți cei 12 jucători înscriși pe 
foaia de arbitrai). S-a eviden
țiat : Ferariu, Pustiu, Peța și 
Sterea. (atît. cît a jucat — doar 
setul I). De la piteștenl (care 
au dat o replică slabă), doar 
Gheorghe și Bîrlovcanu. Au 
arbitrat : L. Drăgan — M. Han- 

ganu. (Carol GRUIA, coresp)
EXPLORĂRI MOTORUL BA

IA MARE — A.S.A. ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ 3—0 (7, 6, 
12). Băimărenii au spulberat 
ultima speranță a echipei din 
Tg. Mureș de a râmîne în Di
vizia A. Jucînd bine (evider 
țiindu-se în specia] omnipre
zentul Georgescu), gazdele au 
cîștigat clar în fața unei echipe 
ce părea resemnată. S-au 
marcat • Szilaghy, Ștefan, 
doran (E). Baidoc (A.S.A.). 
arbitrat : 
colac I. 
resp.)

BUCU- 
[ — STEAUA 0—3 (—13, 
—13). Fără să „forțe- 
Steaua a controlat jo- 
cîștigînd în 70 de mi-

Steliștii • au condus 
în primele două

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 
VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
59—80 (28—42). Echipa Voin
ța (antrenor : M. Strugaru) a 
jucat ieri (în sala Rapid) așa 
cum am vrea să joace întot
deauna formațiile noastre di
vizionare A. Cu apărare agre
sivă. cu ritm rapid în atac și 
multe contraatacuri, cu arun
cări la coș precise, de la 
semidistanță și distanță (prin
tre care și cinci reușite de 
6 25 m), cu Roxana Ștefan 
junioarele Ioana Cocîrlan 
Svetlana Simion deosebit 
eficiente (ultimele două avînd 
o contribuție însemnată și în 
apărare), Voința a dominat 
cu autoritate, distanțîndu-se 
la un moment dat la 30 d^ 
puncte, după care s-a recurs 
la baschetbalistele mai puțin 
folosite pînă atunci. La Rapid 
am remarcat tendința de 
agresiv în apărare, dar 
multele ratări 
sub coș) i-au anulat 
măcar de a echilibra 
Au marcat : Marina 
teseu 16. Biduianu 8, 
Budurăscu 5. Zahiu 
pectiv Ștefan 23.
Cocîrlan 17, 
7, Jugănaru 
Urogdi. 1. 
stantinescu — M. Petrescu. (D. 
STĂNCULESCU).

CONSTRUCTORUL 
ARAD — METALUL 
SALON TA CRIȘUL

După o partidă 
echipa bihoreana a 

victoria la un coș 
în general, oaspe- 
înregistrat avantaj 

de scor ; gazdele au

la 
?i 
și 

de

joc 
prea 

de(inclusiv 
șansele 
scorul.

17, Cris- 
Iancu 7.
6. res- 

Simion 17.
Ciocan 12, Borș 
2. Caloianu 1, 

Arbitri : N. Con-

C.S.Ș.
I.M.P.S.

73—75 
viu

V. Pavel — D. 
(Ovidîu NEMES.

re 
To-
An 
Ni
ce

(43—43). 
disputată, 
repurtat 
diferență, 
tele au 
pe tabela 
avut o sclipire în prima repri
ză, cînd au șl condus cu 43—36. 
Apoi au avut o cădere, de 
care echipa Metalul a profitat 
cu promptitudine egalînd și 
preluînd inițiativa 
cat : Blîndul 27. i 
CiuPe 15. Neusatz 
respectiv Gulyas

promptitudine egalînd
i. Au ma’- 
G. Nagy 19. 
9. Bondar 3.
19, Balogh

«S2

„MONDIALELE" DE SALĂ ALE ATLEȚILOR
(Urmare din pag 1)

fost înregistrate alte patru a- 
semenea recorduri ; 12:01,65 la 
3 km marș — Kerry Saxby 
(Australia), la femei, 1:44,84 la 
800 un — Paul Ereng (Kenya), 
18'27,10 la 5 km marș — Mi
hail Scenikov (U.R.S.S.) și 2,43 
m la înălțime — Xavier Soto
mayor (Cuba), la bărbați. în 
afara acestora au fost obținu
te mai multe recorduri conti
nentale. naționale și, evident, 
ale competiției. Din acest punct

de vedere, această a doua e- 
diție a C.M. s-a situat la un 
înalt nivel calitativ. In ritmul 
în care evoluează însă rezul
tatele sportivilor nu este greu 
de anticipat că la ediția ur
mătoare a „mondialelor". din 
1991, de la Sevilla, vor fi în
registrate alte și alte recorduri.

Dintre noile recorduri mon
diale. două au lăsat o impre
sie deosebită — cel al lui E- 
reng și cel al lui Sotomayor. 
Kenyanul. cu vreo 150 de me
tri înaintea sosirii, se afla pe

ADMINISTRAȚIA DE
Numerele extrase Ia tragerea 

extraordinară pronoexpres din 
8 martie 1989. Faza I : Extra
gerea I : 38 17 4 31 39 32 ; Ex
tragerea a Il-a : 18 1 32^45 35 
44. Faza a Il-a : Extragerea a 
IlI-a : 32 4 5 31 11 29 ; Extra
gerea a IV-a : 3 31 30 15 43 37; 
Extragerea a V-a : 27 11 42 9 : 
18 17 ; Extragerea a Vl-a : 30 
6 19 34 43 21 ; Extragerea a

verului i 
și în lt 
dovedinc 
pi toiul j 
4—6, 6—

In fin 
na Bujo 
(Progres 
CCIAG) 
Btelist f< 
na și G 
6—1, în 
complet

• ÎN 
F.R.T., 
gust") ș: 
sul) și-l 
rii. La 
rius Co 
2. Cipri 
Brașov) 
namo), 
mo), toi 
partajat 
ori: 1. 
Brasov) 
(CCIAC 
den (D 
tin Miu

REPORTAJUL >
17, Leitner 12, Putioiu 8, Sava 
8, Popa 7, Marchiș 4. Arbitri : 
V. Constantinescu — M. Hur- 
goi. (Nicolae 
resp.).

CONPREF 
STANȚA — 
RÎMNICU 
(25—30). 
nut 
primele 
care 
ne 
prins categoric. Au marcat : 
Simioană 15, Opreseu 13. Mar- 
covîci 9, Teodoroviciu 7, Tudo- 
ran 6, Ivănescu 4, Coroamă 4, 
respectiv Barbu 25, Ionescu 17, 
L. Nițulescu 13, Manea 8. M. 
Nițulescu 4, Duțu 3, Stocheci 3, 
Ceaușu 2. Arbitri : V. Ion — 
I. Breza. (Cornel POPA — co
resp.).

(Urmare ilr< naa I)

STREJAN

C.S.Ș. 1 
METALUL 
VÎLCEA

Gazdele au

co-

CON- 
c.s.ș. 
58—75 

menți- 
jocul echilibrat doar în 

20 de minute, după 
oaspetele, mai omoge- 

și mai eficiente, s-au des- 
Au

a pantalonilor scurți, această 
dorință s-a împlinit, chiar da~ă 
ei, în loc să călărească aseme
nea lui Buffalo Bill, sînt doar., 
temerari executanți aî exerciți- 
ilor de acrobație pe cal, adică 
a voltijelor, tinzind să devină 
la fel de îndemînateci ca și 
Ioana Kusoiu, Ralucâ Ruxan- 
dariu sau Laura Cruceanu, co
legele mai mari.

Desigur, însă, temeritate îți 
trebuie și pentru a înfrunta 
înălțimile obstacolelor, dispuse 
într-o savantă așezare tocmai 
pentru a părea mai dificile, 
așa cum au demonstrat-o cu 
siguranță și iscusință multipla 
campioană națională și meda
liată balcanică Mariana Moisci, 
câștigătoarea trofeului, junioara 
Ramona Polivanov, care a pri
mit cupa pentru cel mai fru
mos stil. Claudiu Gheorghe, Mi-

hai Si 
George 
Cristi t 
cipanți. 
nerii 1< 
Liniștei 
ca și î 
elocven 
arabe ț 
nobilă 
crește, 
(ie dc 
fr urneai 
de a-’

Au 
tribune 
văzut < 
cursuri: 
a fost 
greta, ] 
frumoa 
în cari 
descifr; 
siunea 
țiune.

1

*

I

*

« Copii, practicați numbasci
POZIȚIA

FUNDAMENTALĂ

Atît în atac, cit . și 
în apărare jucătorul 
trebuie să mențină in 
mod permanent o po
ziție fundamentală fa
vorabilă corpului,
care să-1 .asigure un 
echilibru datorită că
ruia să poată acționa 
cit mai prompt în tot 
ce inițiază, tn poziția 
fundamentală corpul 
trebuie să fie relaxat, 
evitîndu-se crisparea 
care contractă toată 
musculatura și frînea- 
ză execuția corectă a 
mișcării. Picioarele 
sint depărtate la o dis
tanță egală cu lățimea 
umerilor, un picior 
este deplasat puțin 
înainte, iar suprafața 
ambelor tălpi trebuie 
sprijinită pe sol. Gre
utatea corpului 
repartizată egal 
ambele picioare, 
nunchil sînt ușor îndo
iți și îndreptați spre 
inferior. Trunchiul este 
ușor aplecat înainte, 
brațele îndoite din ar-

este 
pe 

ge-

zițle fundamentală
pentru prinderea min
gii). Poziția umerilor 
trebuie să fie pe ace
eași linie cu cea a ge
nunchilor.

ticulațiile coaielor

WUI)"'

la
un unghi de 90 de
grade, apropiate de
trunchi, avînd palmele
orientate înainte <po-

Mingea se ține prin 
aplicai'ea mîinilor pe 
ea, avînd degetele cît 
mai depărtare, pentru 
a se acoperi o supra
față cît ma! mare.

Degetele mari au in
tre ele o distanță de 
circa 5 cm, iar cele- 
la’te degete se aplică 
pe minge numai pînă 
la rădăcina lor. Bra
țele sînt Îndoite din 
coate, cu palmele în 
prelungirea antebrațe
lor. Mingea se ține la 
nivelul pientului, 
coale’e apropiate 
corp. Brațele sînt cit 
mai relaxam. pentru 
a putea utiliza min
gea după prinder°a ei

ȚINEREA MINGII

cu 
de

și a efectua in condi
ții optime pasele, pi
votările, aruncările la 
coș sau driblingurile.

PROTECȚIA MINGII

După ce a învățat 
să țină mingea, jucă
torul trebuie să o și 
protejeze, pentru 
adversarul să nu

ca 
i-o

poziția a cincea, la
de 10 m de brazilianul
bosa. campion olimpic în ’84 și 
campion mondial la Indiana
polis. Finișul său a fost real
mente impresionant, el depă- 
șindu-și adversarii cu n ușu
rință neobișnuită și • cîștigînd 
cursa, cu 3—4 metri avans. în 
1:44,84. Nu este dploc exclus 
ca în vară sâ auzim că Ereng 
va fi depășit și recordul mon
dial în aer liber al britani
cului Sebastien 
zul Sotomayor 
prima încercare 
m. din a doua 
nou din prima

mai mult 
Bar-

Coe... Cubane- 
a trecut din 

la 2.25 m. 2.31 
la 2,35 m din
la 2.37 m si

STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Vil-a : 39 19 28 38 2 23 ; Extra
gerea a VIII-a : 45 1 2 18 17 
19 ; Extragerea a IX-a : 39 3 
1 5 27 32. Faza a IlI-a 
tragerea a X-a: 36 9

Fond total de 
3.052.351 lei.

tragerea obișnuită LOTO 
miine, vineri, 10 martie.

de

Ex-
42 18 43 24.

cîștiguri:

martie este 
vă procura 

la

• astăzi, joi, 9 
ULTIMA ZI pentru a 
bilete cu numerele favorite

• Nu uitați că, în această 
săptămînă, mai precis, duminică 
12 martie există posibilitatea 
participării la o nouă TRAGERE 
LOTO 2 (ultima programată în 
cursul acestui trimestru). Desi
gur că foarte interesant se. pre 
zintă si concursul PRONOSPORT 
cu echlne din campionatul nos
tru si cel italian.

apoi la 2,43 m (cu mult deasu
pra ștachetei.!), după oare a 
renunțat însă să mai încerce. 
El este acum unul dintre pu
ținii performeri, la probele 
tehnice, care dețin ămîndotiâ 
recordurile mondiale (indoor 
și în aer liber).

CITEVA CURIOZITĂȚI
® Probele cele mai populate 

la C.M. au fost : la femei, 60 
m — 23 concurente și înălți
mea — 20 ; la bărbați, 400 m — 
26, 1 500 m — 22. 800 m — 21 
etc. Cele mai ..sărace" : lungi 
mea femei — 8, respectiv pră
jina și triplul — 16. o La 3 OcO 
m f. britanica Liz McColga.n 
(8:114,80) a condus majoritatea 
distanței, fiind întrecută. pe 
ultima „sută" de van Hulst. L:> 
mai puțin de un sfert de oră 
Liz a luat startul și la 1 500 m, 
probă în care s-a clasat a șa 
sea, în 4:10.16 e Doar cinci 
dintre campionii europeni de ia 
Higa au obținut victorii și ia 

Nelli Cooma.i — 
van Hulst — 3 000 m

..mondiale" :
60 m.
Doina Melinte — dar nu la W 
m. ci la. 1506 m. la "femei 
Mihail' Scenikov — S km marș 
și Ulf Timmermann la greutate.
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în cai 
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care 
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MIS
. în cros 
în final 
'ă la ca- 

Scor: 
Curpene. 
Loreda- 

Oragomir 
;omontaj, 

cuplul 
iela Iva- 

cu 6—4, 
Oc lipsit

I
I
I

.‘ESCU I
Turneului 
„23 Au- 
Progre- 

îvingătc- 
■: 1. Ma- 
mo) 3 v, 
(Dinamc 

irzu (Di- 
ă (Dina- 
:orie, dc- 
La juni- 
(Dinamo 

Cristescu 
ilin Nai- 
Constan-

I
I
I
I
I

MATEUȚ IN VERVA
încă de la primele schimburi 

de mingi, partida a căpătat 
aspectul care avea e-o carac
terizeze pină în ultimul minut: 
atacuri peste atacuri ale lide- 
rilor clasamentului, un asalt 
continuu al porții lui Anton 
(totuși, brav, în ciuda celor 6 
goluri primite), apărare înver
șunată a oaspeților 
adesea, cu 8 oameni), 
rare și prea timide, 
tora de a se apropia 
rile dinamoviiSte.

Primul gol a venit relativ 
tirziu, abia în miu. 28, cînd 
Klein a executat un corner și 
REDNIC a reluat spectaculos, 
din volcu, sub „transversală". 
Nu mai are rost se notăm ra
tările care au urmat, ața că 
vom consemna doar golul al 
doilea, din min. 40 : centrare 
Mihăescu și „cap" bine plasat 
al lui MATEUȚ, scor cu care 
se încheie prima parte a în- 
tilnirii, în care oaspeții au a- 
vut o singură acțiune pericu
loasă (ea avea să rămînă și 
singura lor din meci) în min.

cînd șutul lui T. Ivan a fost

4 GOLURI!
de Stelea, în corner, 
pauză, pe fondul unei

5.

I

(cel mai 
încercări, 
ale aces- 
de butu-

respins
După 

dominări teritoriale la fel de 
accentuate ca și în primele 45 
de minute. Dinamo cîștigă, 
însă, în eficacitate, înscriind 
acum de patru ori. în min. 64, 
o frumoasă combinație centra
lă, în adîncime, îl aduce pc 
MATEUȚ în situația de a fruc
tifica, cu tot plonjonul Iui An
ton. După 3 minute, un balon 
care parcurge traseul Orac — 
Mateuț — MIHĂESCU este in
trodus in plasă dc ultimul, din 
întoarcere. In min. 76, Klcin 
(împreună cu Orac și Mateuț, 
„motoarele" echipei, mai ales 
în repriza secundă) execută 
scurt o lovitură liberă. Ia MA- 
TEUȚ, și acesta șutează pu
ternic, jos, la colț. Același „cu
plu", Ia originea golului din 
min. 8° : Klein șutează cu se
te, Anton nu poate reține și 
MATEUȚ reia în plasă, dc la 
3—4 metri : 6—0.

în ansamblu, o partidă gus
tată de public, grație vervei 
dinamoviștilor și numeroaselor 
goluri spectaculoase realizate

XT

î Velen, 
u Zarug, 
i partici- 
p, parte- 
e, Decar, 
constituit, 
ilustrare 
maxime 

Cea mai 
dc a-I 
distrac- 

cea mai 
ului este

I
I
I
I

<ri în 
■am mai 

la con- 
$i cine 

it ce re- 
stat la o 
sportului, 
rumos. a 
ica, pa- 
; perfec-

I
I
I
I

prof. 
tGHIU

trebuie 
nișcare 
mingii, 
! ușoa- 
d îna- 
a iul 
spatele

AL

UE

I DINAMO 
I F.C. FARUL

Stadion Dinamo ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
25 000. Șuturi : 32—1 (pe poartă: 
19—1). Cornere: 13—2. Au mar
cat: MATEUȚ (min. “ “ “
80), REDNIC (min. 
HAESCU (min. 67).

DINAMO : Stelea 7 
nu 7 (min. 38 Orac 
8,5, Matei 7,5, Klein 
cu 8, Mihăescu 7,

6 (2)
0

.vrtwsvrtwriWiV»T«T.YAV«YAY.YiViWAYiV.YiT/40,
28)

64, 76 și 
și MI-

Viscrea- 
Rednic7),

8 — Lupes- 
__ ____ .. . Sabău 7,5,
Mateuț 9 — Vaișcovicl 7 (min. 
60 Răducioiu 7), Cămătaru 8.

F.C. farul : Anton 6,5 —
Dumitru 6, Tătăran 6, Popovlcl 6, 
Cămul 6 — Mustacă 6, Doroban- 
țu 6,5, Petcu 6 (min. 26 Iovă- 
nescu 6,5), Ivan 6 — Funda 5, 
Manea 5.

A arbitrat M. Salomir (Cluj- 
Napoca) ; la linie : M. Axente 
(Arad) șl Al. Mustățea (Pitești).

La speranțe : 4—o (2—0).
.. ..................................•
de ei. Constănțenil au dat o 
replică dîrză în apărare dar 
sub așteptări ‘ ‘ ~
parcă marcațî psihic de acel 
0—7 cu care 
toamnă, pe teren propriu. Pot, 
însă, 
decît

La capitolul disciplină

UN DEBUT SATISFĂCĂTOR, DAR...

în atac, judnd

au pierdut, in

cu 
au

certitudine, mai mult 
arătat ieri.

Radu URZICEANU

DOMINARE INSISTENTA, DAR VICTORIE LA LIMITA
HUNEDOARA, 8 (prin tele

fon). Prezența campioanei 
a făcut ca stadionul 
vinul
cererea de bilete din 
amatorilor de fotbal 
și chiar din zonele 
Tribunele 
cu mult 
start, așa 
peste tot 
ează 
sa 1---- - _------- -- .
miza punctelor puse în 
pentru ambele formații, 
și explică 
țări, incă din startul partidei, 
cînd Steaua.
țile-i cunoscute, s-a
în ..treimea" 
a fost deschis 
atunci, activul 
urcat vijelios 
zîndu-l“ pc Cocan pe drum, a 
centrat, Lăcătuș a sărit fals 
și PIȚURCĂ, nemarcat, a în
scris fără dificultate, la pri
mul șut al stclișlilor pe poar
tă : 0—1. Corvinul răspunde 
destul de palid, pe contraatac, 
fără mari probleme pentru de
fensiva bucureșteană. Gazdele 
par complexate în multe mo
mente de golul primit prea 
ușor, poate și de... rezultatul 
din toamnă și chiar de linsa 
celor doi oameni de bază (Su- 
ciu și Gheorghiu, o părticică 
din . coloana vertebrală" a e- 
chipei). Steaua nu acționează 
totuși așa cum ne-a obișnuit,

Prezența
ca stadionul Cor- 

să nu poată satisface 
................. partea 

din oraș 
limitrofe, 
arhipline, 
orei de 
întîmplă 

evolu- 
prisos 

discuție 
1 joc 

Asta 
desele fragmen-

au fost 
înaintea 

cum se 
acolo unde 

i „roș-albaștrjj". De 
mai aducem în

cu disponibilită- 
instalat 

adversă. Scorul 
în
D. Petrescu a 
în atac, „picr-

min. 12 :

în terenrelaxat și 
acest motiv, un e-

joacă prea 
apare, din 
chilibru. Mai mult, bucurește- 
nii greșesc combinațiile în zo
na unde se creează golul. Ca 
urmare, Corvinul îndrăznește 
ceva mai mult și, in min. 39, 
Ia o „indirectă" executată din 
lateral-stînga de Gabor, CO
CAN s-a înălțat și a trimis cu 
capul, la vinclu : 1—1. Tri

bunele exultă, își încurajează 
favoriții, în timp ce Steaua ee 
precipită, jucîndu-se, dacă a- 
cesta e cuvîntul cel mai po
trivit, cu două situații de gol: 
în min. 43 și 44.

La reluare, cu acest 1—1 pe 
tabela de scor, meciul devine 
palpitant, pe alocuri dramatic. 
Este extrem de disputat, „bu
turuga mică" (Corvinul) Iși 
apără cu dinții rezultatul. 
Steaua se dezlănțuie pur și 
simplu la poarta lui Ioniță, 
ea atacă cu tot efectivul, dar 
nu tot atît de calm și ordonat 
cum știe s-o facă. Șuturi ex
trem de grele, scoase miracu
los de Ioniță (min. 47, 52, 65, 
67. 75, 81), ratări, unele cît 
..roata carului" de mari (min. 
65 — D. Petrescu ; min. 70 și 
90 — Balint ; min. 78 — lovan 
și Negrău), șuturi în fundați 
etc. Un adevărat asediu, liniș
tea venind în 
abia în min. 82 : 
executat dc Hagi, 
D. PETRESCU a 
victoriei : 1—2.

tabăra Stelei 
la un corner 
de pe stingă, 
înscris galul

I OASPEȚII AU ȘTIUT MAI BINE LECȚIAI ’ ’ ’
CLUJ-NAPOCA, 8 (prin te

lefon). Cu loturi aproape înju
mătățite de cartonașe galbene 
sau accidentări (.,U“ a jucat 
fără Biro I, I. Moldovan, Gher
man. Cadar, Bănică, iar Victo
ria fără Nițu, Ștefan, Cojc- 
caru, D. Daniel și Topolinsclii), 
cele două formații au oferit, 
totuși, o dispută pasionantă, 
cu multe faze de poartă. Mai 
păgubite de absențele din lot 
ni s-au părut a fi gazdele, 
cărora le-au lipsit tocmai dis
pecerii de la mijlocul terenu
lui. Biro I și I. Moldovan, ju
cători în măsură să imprime 
acțiunilor ofensive și elan, dar 
îndeosebi acea luciditate adu
cătoare de gol.

DOILEA MEC! DINTRE SELECȚIONATELE

GERMANE

Brâi- 
re- 

j de

I CORVINUL
I STEAUA 1 (1)

2 (1)

Stadion Corvinul ; teren foarte 
bun : timp frumos ; spectatori — 
circa 17.000. Șuturi : 5—17 (pe 
poartă : 2—7). Cornere : 4—15.
Au marcat : COCAN (min. 39), 
respectiv PIȚURCA (min. 12) și 
D. PETRESCU (min. 82).

CORVINUL : ioniță 8 — Bar- 
dac 7, Stroia 7,5, Nicșa 6, Cocan 
7 — 1. Petcu 6, Hanganu 7, Ră- 
dosu 9 (min. 33 Iordache 6,5) — 
Gabor 6,5, I. Cojocaru 6 (min. 22 
Bozga 6), Marian 6.

STEAUA : Lung 7 — D. Pe
trescu 7,5, Bumbescu 7, lovan 
6,5, Ungureanu 7 — Hagi 6, T. 
Stoica 7, Rotariu 6,5 (min. 75 
Negrău), I. Dumitrescu 6,5 (min. 
46 Balint 7) — Lăcătuș 7, Pițur- 
că 7,5.

A arbitrat D. Buciuman (Ti
mișoara) ; la linie : Ș. Necșu- 
lescu (Scornicești) șl V. Titorov 
(Plopeni).

Cartonase galbene : IO-
NIȚA, HAGI, MARIAN, BOZGA.

La speranțe : 1—2 (1—1).— •
O victorie obținută in extre

mis, cu emoții (din vina Stelei, 
firește), dar meritată, în fața 
unei formații care și-a apărat 
cu dîrzenie șansele, lupți nd cu 
ardoare, la nivelul posibilită
ților ei, pentru fiecare balon 
în parte. Un meci cu. multe 
suspansuri și. din păcate, și 
cu citeva cartonase galbene.

Stelian TRANDAFIRESCU

I

A început returul și une
le (prime) considerații 
privind etapa nr. 18 a Di
viziei A v-au și fost pre
zentate în coloanele noas
tre. Un mic popas, acum și 
la subiectul „disciplină", 
privit tot sub aspectul me
ciurilor inaugurale de pri
măvară. Etapa s-a prezen
tat cu două categorii de 
partide — jocuri fără nici 
un cartonaș și altele în 
care au apărut aceste aver
tismente „galbene". în în- 
tîlnirile de la Galați, Sibiu, 
Brașov, Bacău și București 
(Steaua — A.S.A. Tg. Mu
reș), arbitrii nu au fost o- 
bligați să recurgă la carto
nașe, semn că partidele au 
avut o desfășurare sporti
vă. In celelalte patru me
ciuri cartonașele galbene 
au apărut de 15 ori. Repar
tizarea lor — 6 în partida 
de la Oradea, 5 în cea de 
la Constanța, cîte două în 
meciurile de 
(Victoria 
Craiova) 
buie să 
privința 
rilor F.C.

la București 
Universitatea 

și Pitești — tre- 
atragă atenția în 
fierbințelii meciu- 
Bilior — „U“Cluj-

„U" CLUJ-NAPOCA 0 
VICTORIA 1 (0)

Napoca și Farul 
nul. Putem 
doar despre 
întîlniri care 
pe „cavalerii

Corvi- 
deci. 
două

vorbi, 
aceste 
au determinat 
fluierului" să 

arate în serie cartonașele 
galbene Pe ansamblu, în
să, etapa poate fi conside
rată ca satisfăcătoare sub 
raportul spiritului de spor
tivitate. Subliniem acest 
fapt, cu atît mai mult cu 
cît, cu două exoeptii (victo
riile Stelei si F.C. Bihoru
lui), pe tabloul rezultatelor 
au apărut scoruri strînse

Constatarea nu poate în
să, de fel, să conducă la 
concluzii liniștitoare. Grija 
pentru comportare corectă 
se impune mereu. Atît din 
partea jucătorilor și antre
norilor, cit și a arbitrilor. 
Recentele dovezi de mare 
exigență înregistrate în ar
bitrajele internaționale re
prezintă tot atitea avertis
mente pentru cota Ia care 
trebuie să se plaseze 
maniera de conducere 
partidelor din campionat.

si 
a

Eftimîe IONESCU

BINE AI REVENIT, IASKO !7 J

din 1 
rtida 
latele
1 Republi- 
e. în pri- 
rat marți. 
iostri au 
, «ieși au 
liu primul 
ut. Aceste 
riu în ea- 
e cele do-

uă echipe le 
preliminariile 
uropean de juniori 
noastră va susține. în _____
decadă a lunii, dubla întîlnirc cu 
selecționata Poloniei).

Meciul de astăzi este progra
mat de la ora 15.30 și va fi con
dus de o brigadă de arbitri for
mată din Grlgore Maeavei — Sil
viu loan și loan Danciu.

efectuează pentru 
Campionatului E- 

B (Formația 
ultima

CAMPIONATUL DIVIZIEI B
îtartui și 
ui secund 
reeerea se 
resantelor 
loc — cel 
—. dar și 
adării. în 
rte multe 
ă în pri
nt Petro- 
■ia Buzău 
3 Chimia
Petroșani 

3 Pollteh-

nlca Timișoara (27) și U T.’.
Toate aceste echipe sini fos e di
vizionare A.

Universitatea a construit ac
țiuni ofensive numeroase, mai 
multe chiar decît adversara sa. 
Victoria, în replică, a avut o- 
cazii mai mari, unele cît roa
ta carului. Așa a și început de 
altfel partida, cu șutul lui Co- 
raș, care, infiltrat singur în 
careu, după o intercepție, a 
zguduit „transversala" porții 
lui Prunea. în min. 22 va fi 
rîndul lui Damaschin I să sca
pe singur în careu : un dri
bling, al doilea și... corner. în 
fine. în min. 35 C. Solomon îl 
deschide perfect pe Țiră în 
partea dreaptă a careului ad
vers, acesta șutează la colțul 
barei, dar Prunea intervine 
salvator. Clujenii au avut și 
ei momentele lor bune : în 
min. 5 Muntean i-a pasat in 
adîncime lui cr. Sava, acesta 
a șutat spre vinclu. dar Pavel 
se afla la post. O fază ce a- 
vea să se ivească din nou, 
parcă reluată la replay, în 
min. 17.

Golul avea să cadă aproape 
firesc față de cursul jocului, 
in min. 55, cînd CORAȘ iuter- 
ceptează un balon, după o se
rie de bîlbîieli ale mijlocașilor 
clujeni, pătrunde impetuos și 
șutează la colț, fără speranță 
pentru Prunea : 0—1. Din a- 
cest moment, pe teren rămîne 
parcă o singură echipă, Vic
toria. complet relaxată, stă- 
pînind bine mijloacele păstră
rii acestui 1—0 în deplasare, în 
timo ce lipsa de experiență a 
II“-lui studențesc iese și mai 

mult în evidență ; perspectiva 
mfringerii pe teren 
toarnă plumb în 
alb-negrilor", cane 

cearcă nimic.
Sorin

Stadion Municipal ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — cir
ca 12 000. Șuturi : 8—6 (pe poar
tă : 2—3). Cornere : 3—5. A mar
cat CORAȘ (min. 55).

„U“ : Prunea 7 — Popicu 6, 
Neamțu 6, Doboș 7, Pojar 7 — 
Stoica 5, Teodorescu 5, Sabo 6 — 
Muntean 5 (min. 65 Biriș 5), Cr. 
Sava 6, Rațiu 5.

VICTORIA : Pavel 7 — Bălan 
6, Zare 7, Mirea 7, M. Pană 6,5 
— Ursu 6 (min. 46 Laiș 6), C. 
Solomon 7,5, Coraș 7,5 — Tîră 6 
(min. 70 Ursea 6). Damaschin I 
6,5. Culcear 6.

A arbitrat Fl Popescu ; la li
nie : V. Banu (ambii din Plo
iești) și I. Velea (Craiova).

Cartonașe galbene : TEODO
RESCU.

La speranțe : 4—3 (după 11 m), 
0—0 după 90 minute.

A trecut de atunci, de la 
aoea întîmplare nefericită, mai 
mult de un an. în timpul unui 
meci de campionat dintre e- 
chipele „U“ Cluj-Napoca și 
Rapid, disputat la 2 decem
brie 1987 în orașul de pe So
meș, portarul gazdelor, Iașko, 
a suferit o gravă accidentare 
(dublă fractură la picior). Au 
urmat lungi perioade de in
ternare, intervenții chirurgica
le, tratamente și refacere. Sen
timentului de deznădejde de la 
început i-a luat ulterior locul 
speranța, apoi a intervenit in
certitudinea. Vindecarea trena 
și nu puțini au fost aceia care 
începuseră să se îndoiască a- 

supra posibilității ca tînărul și 
talentatul portar clujean să-și 
mai poată relua activitatea pe 
gazon.

Dar Iașko nu s-a dat bătut. 
Cu o voință extraordinară, cu 
tenacitate și o răbdare de fier, 
înconjurat fiind cu căldură și 
încurajat permanent de fami
lia sa și cei din jur (conducă
torii clubului universitar, an
trenorii. colegii de echipă, 
prietenii și cunoscuții lui), ju
cătorul clujean a reușit să de
pășească obstacolele interveni
te în calea refacerii sale. Și-a 
reluat, gradat, pregătirea și 
aștepta cu emoție, dar și cu 
încredere, reintrarea în arena 
corn petițională.

Duminică, la Oradea, și-a 
făcut mult dorita reapariție 
într-un joc oficial, evoluînd în 
echipa de speranțe a lui ,.U". 
L-am urmărit, la rîndul nos
tru emoționați, de pe margi
nea terenului, alături de an-

propriu 
picioarele 

nu mai în-

5ATMARI

CLUBUL DINAMO BUCUREȘTI anunță pentru zilele de 13, 
14 sl 15 martie a.c. o sele?t‘e oentru copiii născuți în anii 1975 
(după 1 august) 1976 și 1977. Selecția va avea loc între orele 
8.30 șl 10.30 (pentru cei care pot veni dimineața) și Intre 15 și 
17. pe terenul de zgură din preajma terenului central, prezen
tarea în trening și tenlși.
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trenorul lotului de tineret, 
Mircea Rădulescu, observator 
federal la acest meci, de pre
ședinta Le clubului universitar. 
Remus Cîmpeanu, prezent me
reu și la meciurile formației - 
de tineret, de inimosul organi
zator de competiții al clubului. 
Paul Olteanu, și de antrenorul 
„speranțelor" clujene. Alexa 
Uifăleanu. Am remarcat cum 
încă șchiopăta, cum degaja 
mingea cu oarecare dificulta
te, cum a ezitat la un moment 
dat să se arunce pentru a blo
ca balonul la picioarele unui 
adversar pătruns în carpul său. 
Dar, strînsînd uneori din dinți. 
Iașko a rămas totuși în teren 
90 de minute, și-a dirijat si 
încurajat cum a putut mai bi
ne coechipierii, a avut inter
venții excelente, de mare efect 
salvîndu-și echipa — prin 
plonjoane curajoase — de la 
primirea unor goluri ce păreau, 
greu-de evitat. El a contrib-ii’t 
astfel din plin la victoria for
mației sale asupra celei loca
le. care pornea ca favorită.

Felicitat călduros, după meci, 
de către cei prezenți. Iașko 
s-a retras cu modestie si dis
creție spre vestiar. obosit, 
resimțind încă durerea de la 
picior, dar cu satisfacția de a 
fi ieșit învingător de pe ur
ma gravei sale accidentări. 
Sigur că pînă la reintrarea lui 
în echipa mare a lui „U“ va 
mai trece un timp. Dar înce
putul a fost făcut. Curaj. Iaș
ko ! La cei 25 de ani ai tăi. ai 
încă mult do jucat.

Constantin FIRĂNESCU

Vasîle DoDrău, antrenorul Unirii Slobozia rrede

ELIMINAREA LUI „U“ NU-I DECÎT ÎNCEPUTUL UNUI DRUM !
— Așadar, Unirea Slobozia 

a eliminat pe „U“ din Cupa 
României, făcind din Vasîle 
Dobrău un antrenor Ia ordi
nea zilei!

— Nu-i prea devreme pen
tru așa ceva?! Sigur că, reali- 
zînd calificarea 
Unirea a marcat 
performanță din 
lului ialomițean.
dar la fel de clar e că, după 
părerea mea. momentul aces 
ta nu-i decit cel al începutului 
de drum. Pe cît sint eu de 
tînăr în meserie, cu categoria 
a III-a șj la 35 de ani (n.n. 
împliniți la 14 iunie), pe atît 
de lung e drumul care mi se 
așterne înainte.

— Care ar fi, pe acest drum, 
obiectivul imediat?

— Promovarea Unirii 
vizia B. Tn iarnă, am 
at-c pe locul 1 și am 
s-o consolidez acolo. Dar lupta 
se anunță grea, căci Montana

în „optimi", 
cea mai bună 
istoria fotba- 
Asta e clar

în Di- 
prelu- 

datoria

MedgidiaSinaia și Progresul 
n-au renunțat.

— Ce-a adus nou 
iernațional Dobrău, i 
lecții in „națională", 
Unirii Slobozia?

— Nu voi înceta să recunosc 
că am găsit o echipă cu o idee 
limpede de joc și. pentru ni
velul Diviziei C, foarte dota
tă. Numai că unii jucători in
terpretau eronat sprijinul șl 
entuziasmul local, fiind ușot 
răsfățați. Am mărit volumul 
de muncă si am pus accentul 
pe disciplină. Din cei 14 ani 
petrecuti la Dinamo, la toate 
eșaloanele, am deprins că per
formanța nu e posibilă fără 
rigoare, fără transpirație. Alt
fel zis. nu fac decît să trans

mit elevilor mei ce-am învățat 
de-a lungul timpului, de la 
antrenorii eu care am lucrat. 
Angelo Niculescu. D. Nicolae- 
Nicușor. Nelu Nunweiller, C. 
Ardeieânu.

— In - Cupă te-ai confruntat 
nu doar cu una din fostele

fostul în- 
cu 5 se

in viafa

dumitale echipe, căci ai jucat 
Ia „U“ Cluj-Napoca din 
pină in '83, ci și cu unul din 
coechipierii de altădată. 
Cornel Dinu.

— Așa-i. Pe Someș mi-am 
terminat studiile, 3 ani de e- 
ducație fizică, iar 
împărțit aceeași 
perioada Dinamo.

— Care a fost 
după meci?

— Dinu nu m-a
mai că. știindu-1 orgolios, r.ici 
nu m-am așteptat 6-c facă! In 
schimb, mi-a strîns mina “ 
mus Cîmpeanu. ceea ce 
bucurat enorm.

— Crezi 
rii se va

— Dacă 
în cale o 
Rabid sau Farul, zău 
știu ce va ieși !

— Vom vedea Vasîle Do
brău. Mulțumesc.

’79

cu

cu Dinu am 
cameră în

atmnsfs-

felicitat, nu-

Re-
m-a

Vr-că ascensiunea 
încheia in „optimi"? 
sortii ne vor scoale 

divizionară B. ori pe 
da-’ă

Ovidiu iOANITOAIA



Universiada de iarnă

ÎNTRE PATINAJ ȘI SCHI...
SOFIA, 8 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). U- 
niversiada își sporește, pe zi 
ce treoe, numărul punctelor de 
interes, atenția 'celor prezenți
— specialiști, peste 200 de zia
riști, zeci de mii de spectatori
— impărțindu-so intre a afla, 
bunăoară, amănunte despre 
prelungita dispută a candida
turilor pentru a deveni gazdă 
a ediției de vară a Universia
dei 1989, despre întrecerile biat- 
lonistelor (aflate în premieră 
pe traseele Universiadei) sau 
să urmărească spectaculoasele 
dispute de schi nautic în sală 
(sport cu statut demonstrativ 
aici, la Sofia).

Cea mai mare competiție 
sportivă studențească de iar
nă trăiește o viață interesantă, 
adesea tensionată, mai cu sea
mă atunci cînd învingătorii 
sînt cunoscuți abia ■ în ultima 
secundă a concursului. Un ase
menea moment l-au oferit pa
tinatorii artistici în programul 
liber. Cei mai autorizați trei 
candidați la un loc pe podium 
au prezentat elemente cu un 
grad sporit de dificultate, ade
vărate complexe de triple și 
duble execuții. Japonezul Ma
koto Kano, cîștigătorul meda
liei de aur, a excelat, demon- 
strînd că poate face față la 
orice competiție, de orice ni
vel. In această companie foar
te valoroasă, Cornel Gheorghe 
a avuț o evoluție peste cea 
de la programul original, cînd 
a pierdut cîteva poziții. Acum

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARA

SE VOR DESFĂȘURA LA DUISBURG
BRUXELLES, 8 (Agerpres). 

După cum se anunță de la Se
cretariatul F.I.S.U., Jocurile Mon
diale Universitare de vară vor 
avea loc anul acesta, în perioada 
22—30 august, în orașul vest-ger- 
man Duisburg. Inițial Universiada 
urma să se desfășoare la Sao

O FRUMOASĂ VICTORIE LA

BIATLON A SPORTIVILOR 

el s-a arătat mai sigur, și-a 
executat întregul program și a 
urcat două locuri, situîn- 
du-se în final pe locul 8 cu 
un coeficient de 18,4. Păcat 
pentru ratarea acelui dublu 
Axell de la programul original, 
pentru că poziția sa ar fi 
fost sensibil mai bună. Marius 
Negrea a rămas pe poziția 15.

Joi vor intra în concurs și 
fondistele în întrecerea de șta
fetă. Formula preconizată : 
Ileana Hangan, în primul 
schimb (stil clasic). Adina Țu- 
țulan și Mihaela Cîrstoi, în 
următoarele două alergate în 
stil liber. Dacă programul va 
fi respectat, la probele alpine, 
tot joi, va avea loc și slalomul 
uriaș între competitoare figu
rină și Mihaela Fera.

REZULTATE TEHNICE — 
SLALOM URIAȘ, masculin: 1. 
K. Bergant (Iugoslavia) 2:21,59,
2. B. Dimitrașkov (Bulgaria) 
2:23,40, 3. D. Keller (S.U.A.) 
2:23,45: PATINAJ ARTISTIC, 
masculin : 1. M. Kano (Japo
nia) 3, 0, 2. J. Cygan (S.U.A.) 4,8.
3. V. Petrenko (U.R.S.S.) 5,1...
8. C. Gheorghe 18,4 ... 15. M. 
Negrea 31,0; dans: 1. L. Liabina, 
V. Sur (U.R.S.S.) 2,0, 2. A. Mel- 
■nioenko, V. Kaskov (U.R.S.S.) 
4,0, 3. J. Snaidach. I. Erikson 
(S.U.A.) 6,0. HOCHEI PE
GHEAȚA : U.R.S.S. — Fin
landa 10—5 (4—0. 4—3, 2—2), 
Cehoslovacia — Coreea de Sud 
14—2 (6—1, 3—1, 5—0).

Radu TIMOFTE

Paulo, dar orașul brazilian a 
renunțat la organizarea întrece
rilor din cauza dificultăților 
financiare. Programul Universia
dei de la Duisburg va cuprinde 
întreceri la patru discipline : 
atletism, canotaj, baschet șl 
scrimă.

niori, de la Voss (Norvegia), a 
revenit echipei U.R.S.S. în 1 h 
20:30. In proba feminină de șta
fetă 3X7.5 km pe primul loc s-a 
situat formația R.F. Germania 
11116:06.
• In concursul de la Hae- 

meenlinna (Finlanda), contînd 
pentru Cupa Mondială, norvegia
nul Erik Kvalfoss a ciștigat pro
ba de 10 km cu timpul de 
33:22,7. Cursa feminină de 7,5 km 

a revenit Elenei * * Golovina 
(U.R.S.S.) 33:16,8.

NOȘTRI

PRAGA, 8 (Agerpres). Proba de 
biatlon, ștafeta de 4X5 km (pa
trulă militară), din cadrul ce
lei de a 12-a ediții a Spartachia- 
dei de iarnă a Armatelor Prie
tene, desfășurate în stațiunea 
cehoslovacă Strbske Pleso, s-a 
încheiat cu o frumoasă victorie 
a echipei României (Rădulescu, 
Șerban. Vasile. Lestian) înregis
trată cu timpul de lh 04:18. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
formațiile U.R.S.S. lh 05:28, Bul
gariei lh 08:10, Poloniei lh 09:24, 
R.D. Germane lh:17,9, Cehoslova
ciei lh 12:03.

• Proba masculină de 15 km 
din cadrul concursului de fond 
a fost cîștlgată' de' sportivul 
sovietic Aleksandr Golubev cu 
timpul de 41:51,5.
• Proba do slalom uriaș 

a revenit sportivului sovie
tic Leonid Melnikov înre
gistrat cu timpul de 1:30,13. 
Schiorul român Ion Frățllâ s-a si
tuat pe locul cinci cu 1:32,27. 
Proba de ștafetă 4 X 10 km a 
fost cîștlgată de echipa Cehoslo
vaciei 11142:59,8, urmată de 
U.R.S.S. Ih44.-14,2. Formația Ro
mâniei a ocupat locul cinci, cu 
timpul de lh49:36,4.

SCHI

• în cadrul Cupei Europei, pe 
pîrtia de la Gudaurl (U.R.S.S.) 
s-a disputat o probă feminină de 
slalom special în care victoria a 
revenit sportivei austriece Ste- 
fanle Schuster,, înregistrată cu 
timpul de 1:32
• Cursa masculină de mare 

fond desfășurată la Lahtl (Fin
landa) a fost cîștlgată de finlan
dezul Hannu Mannlnen, înregis
trat pe distanta de 50 km cu tim
pul de 2hl6:12.

• Proba masculină de șta
fetă 4X7,5 km din cadrul Cam
pionatelor Mondiale pentru ju-

PATINAJ ARTISTIC

• La Campionatele Mondiale, 
care se vor desfășura între 14 
și 19 martie la Paris, Canada 
va participa cu un lot de 12 
sportivi. Printre cei selecționați 
se numără Kurt Browning șl 
Karen Preston în probele indi
viduale. cuplurile Isabelle Bras
seur — Lloyd Eisler (la perechi), 
Michelle McDonald — Maro Mit- 
tchel (la dansuri).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

BASCHET • Rezultate în tur
neul final al C.C.E. (feminin) : 
Primigi Vicenza — jedinstvo Ai
da Tuzla 77—52 (32—33) ; Vysoke 
Skoly Praga — Dinamo Novosi
birsk 70—69 (33—32) ; Levski
Spartak Sofia — B.A.C. Miran- 
de 69—65 (35—37). In clasament 
după 10 etape, conduce Primigi 
Vicenza 18 p, urmată de Jedinst
vo Aida Tuzla 17 p și Dinamo 
Novosibirsk 16 p. • în continuarea 
turneului pe eare îl întreprinde 
ta R.P. Chineză, echipa femini
nă a Cubei a evoluat la Anshan 
ta compania unei selecționate lo
cale. Gazdele au obținut victoria 
cu 72—69 (35—31). • Intr-un meci 
amical masculin, la San Jose 
(Costa Rlca), selecționata Pana
ma a învins eu 90—62 (40—23) e- 
chipa țării-gazdă.

TINERI ÎNOTĂTORI ROMÂNI - 
PE LOCURI FRUNTAȘE ÎN POLONIA
In localitatea poloneză Os- 

wiecim (bazin de 50 m) a avut 
loc un concurs internațional de 
înot, rezervat categoriilor 13 
ana — fete și 15 ani — băieți, 
la care au participat garnituri 
din R.D. Germană, România, 
Cehoslovacia șj Polonia, clasa
te în această ordine în ierar
hia finală pe echipe. Dintre 
tinerii noștri reprezentanți, 
cea mai bună comportare a 
avut-o suceveanca Sorina Han- 
ceriuc, învingătoare la 800 m 
liber cu 9:24,83 (ea a fost ur- 

' mată de sportivele din R.D.G., 
Anja Fock — 9:31,91, Ulrike 
Bremer — 9:37.73) și sosită a 
treia la 400 m liber — 4:40,37. 
Patricia Orăștcanu, de la CSS 
7 Dinamo, a fost a doua în

La turneul de baschet (junioare II) din Cehoslovacia

ECHIPA ROMÂNIEI-PE
In continuarea pregătirilor și 

testelor pe care le susține în 
vederea Campionatului Euro
pean din acest an (Timișoara, 
5—12 august), reprezentativa de 
junioare II (cadete) la baschet 
a țarii noastre a participat la 
un turneu internațional găzduit 
de orașul cehoslovac Rakovnik, 
tinde a avut o comportare foar
te bună. Obținînd victorii în 
toate cele patru meciuri susți
nute, echipa României (antre
nori : Horia Pop și Adriana Ni- 
culescu) a ciștigat turneul, to- 
talizînd 8 puncte. Rezultatele 
înregistrate : 58—48 cu Ceho
slovacia B (cadete), 78—57 cu 
Polonia (cadete), 73—65 cu 
Cehoslovacia A (junioare) și 
98—51 R. F. Germania (ca
dete). I‘e locurile următoare 
s-au clasat : 2. Cehoslovacia A 
7 p, 3. Cehoslovacia B 6 p, 4. 
Polonia (cadete) 5 p, 5. R. F. 
Germania (cadete) 4 p. Diana 
Ciupe a primit cupa oferită ce
lei mai tehnice jucătoare a tur
neului și a fost desemnată, îm
preună cu Ioana Cocîrlan, în 
„5“-ul competiției. In legătură 
cu prestația reprezentativei țâ
rii noastre, antrenorul principal 
Horia Pop ne-a relatat : „Echi_ 
pa română s-a impus datorită 
apărării agresive, numărului 
mare de recuperări în atac și în 
apărare (în total : 176), preci
ziei aruncărilor la coș (procen
taj : 44,30%, 255 încercări, 113 
reușite), în special a celor de 
la semidistanță. Greul turneului 
a fost dus de Laura Nițulescu, 
Dana Moroșan, Svetlana Si 
mion, Ioana Cocîrlan, Corina 
Lațco și Diana Ciupe ; au mai 
fost folosite : Ana Burusz, Co- 
druța Lascu, Daniela Bancea, 
Nicoleta loan și Lavinia Tul
bure. Apreciez comportarea lo
tului ca mult mai bună decîț 
cca de la turneul precedent 
(n.n. : la Olsztyn, în Polonia, 
unde s-a clasat pe locul 3, în 
compania unor reprezentative 
de junioare I), dătătoare de 
speranțe în perspectiva „euro
penelor". Desigur, mai sînt ca
rențe, ca, de pildă, insuficienta 
concentrare la executarea a-

BOX • La Reno (Nevada), în 
meci pentru titlul mondial la 
categoria „Welter junior" (ver
siunea WBC), portorlcanul Hec
tor Camacho l-a învins la punc
te pe ltalo-americanul Ray Man
cini. Aceasta a fost cea de-a 
35-a victorie consecutivă obținu
tă de Hector Camacho.

HALTERE • Competiția pentru 
juniori Cupa Prietenia, desfășu
rată la Kamerovo (U.R.S.S.) s-a 
încheiat cu întrecerile Ia cate
goria supergrea, primul loc fi
ind ocupat de Serghei Dldlk 
(U.R.S.S.), cu 425 kg la totalul 
celor două stiluri.

TENIS • In finala turneului 
feminin de la Oklahoma City, 
jucătoarea olandeză Manon Bo- 
Ilegraaf a dispus cu 6—4, 6—4 de 
Leila Meskl (U.R.S.S.). 

cursele de fluture, în 1:08.40, 
respectiv 2:27,11. Tot de două 
ori s-a situat pe poziția secun
dă brașoveanul Iulian Bene — 
17:01,99 la 1500 m, 4:56,46 la 
400 m mixt (al treilea la 400 
liber — 4:22,98). Claudia Siă- 
nescu, de la C.S.Ș. 2 București, 
a sosit a doua la 100 m spate 
— 1:09,11 și a treia la 200 m 
spate — 2:33,07. Printre frun
tașii concursului, într-o probă 
sau alta, s-au numărat și băi- 
mărenii Luminița Lăzărescu, 
Cosmin Breban, Artur Nagy, 
ploieștenii Lavinia Cătălin, 
Silviu Anastase, Alex. Ioano- 
vici, sibianul Stelian Roșoa, 
bucureșteanul (Lie. 37) Nicolae 
Butacu, mureșanul Ianoși 
Barna.

LOCUL I, NEÎNVINSA
runcărilor libere, ceea ce a 
dus la multe ratări și la un 
procentaj ncsatisfăcător, doar 
55,50% (90 de încercări, 50 de 
reușite), dar ele vor sta în a- 
tenția noastră".

Secretarul responsabil al fe
derației, Mihai Anghcl, condu
cătorul lotului la turneul de la 
Rakovnik, ă completat : „Cade- 
tcle noastre au luptat cu multă 
ambiție în fiecare partidă, 
impunîndu-se la toate capito
lele. Apreciei faptul că echipa 
a respectat indicațiile antreno
rilor, de pildă la schimbarea 
ritmului de joc, cînd o impu
nea situația din teren, și men
ținerea celui convenabil fără 
ezitări. Este de dorit ca bas
chetbalistele vizate să partici
pe Ia Campionatul European ' să 
se pregătească și la echipele de 
club cu aceeași seriozitate ca 
pînă acum".

Dumitru STĂNCULESCU

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
• NOUL ANTRENOR ai echipei 

Spartak Moscova este Oleg Ro- 
manțev, fost internațional, în 
vîrstă de 37 de ani. El l-a în
locuit pe Konstantin Beșkov, 
care a împlinit 67 de ani. • 
FEDERAȚIA de fotbal a U.R.S.S. 
a admis echipei Dinamo Kiev 
să-1 legitimeze pe mijlocașul 
Weiss, de la Inter Bratislava. • 
SCHIMBĂRI în conducerea teh
nică a echipei Bordeaux. Noul 
antrenor este Didier Couecou, 
care l-a înlocuit pe Jacquet, iar 
fostul internațional Alain Glres- 
se (cu 47 de selecționări în pri
ma reprezentativă) a fost nu
mit manager. • CITE CEVA din 
fotbalul austriac : ex-internațio- 
nalul Hans Kranke, în vîrstă de 
36 de ani, va activa, în curînd, 
la Austria Salzburg, pe care vrea 
s-o readucă ta prima divizie a 
țării. El afirmă că se simte încă 
într-o formă excelentă șl nu-1 
va deziluziona pe tinerii săi co
legi ! Unul dintre cel mal talen- 
tați jucători, Alexander Sperr, de 
la Voest Linz, acum în vîrstă de 
21 de ani. este primul austriac 
legitimat la o formație engleza. 
El va evolua la Aston Villa. • 
NESĂBUINȚELE se plătesc... 
Antrenorul principal al Iul Not
tingham Forest, Brian Clough, a 
fost amendat cu circa 15 ooo de 
dolari, pentru că s-a bătut, pur 
șl simplu, ca un „veritabil boxer", 
cu mal mulțl suporteri ai pro
priei sale echipe 1 • FOSTUL 
Internațional vest-german Rainer 
Bonhof este în tratative să devi
nă antrenor la formația Hanno
ver 96. • UN ACCIDENT ru
tier cu consecințe grave. Este 
vorba de autocarul echipei turce 
Samsun, care a fost angrenat 
într-o coliziune violentă. S-au în
registrat morți șl răniți. 
Federația din Turcia a ho- 
tărît ca echipa Samsun, rămînînd 
fără jucători, să piardă viitoare
le partide cu 3—0, dar în ediția 
următoare a campionatului să 
fie menținută ta prima ligă. • 
FINALA „Cupei Mexicului" a avut 
un deznodămînt puțin scontat. în 
prima manșă a jocului decisiv, 
scorul dintre echipele Toluca și 
Universldad Guadalajara a fost

EVOLUȚII BUNE
ALE UNOR BOXERI JUNIORI 

IN POLONIA
în timp ce boxerii seniori re

alizau victorii și evoluții notabi
le în turneul „Strandjata" de la 
Sofia, pugiliștii juniori se aflau 
la Bydgoszcz (Polonia), în compa
nia tinerilor sportivi din Bulga
ria, Franța, R.D. Germană, Ita
lia, Polonia, Turcia, Uniunea 
Sovietică ș.a.

La turneul din Polonia, antre
norul lotului național de juniori, 
Gheorghe Ene, a prezentat in 
concurs 6 pugiliști : Cristian Ște- 
fănescu (cocoș). Paul Dochl (pa
nă). Victor Buștean (semlușoară). 
Iulian Trancă (ușoară), Adrian 
Preda (semimijlocie) șl Mihai Da
nilov (mijlocie mică). La înapo
iere, tînărul tehnician ne-a spus 
că sportivii săi au avut evoluții 
bune, apreciate de specialiștii 
prezenți în jurul ringului. Iată, 
de altfel, cîteva dintre sublinie
rile sale :

„Doi dintre componențil lotu
lui nostru au disputat finalele 
categoriilor respective. Astfel, 
semiușorul Victor Buștean a sus
ținut patru partide. El a reușit 
să se impună, prin tehnică și cu
raj, în fața sportivului sovietic 
Buhov, pe care l-a întrecut la 
puncte cu o decizie de 4—1. Apoi 
l-a obligat pe turcul Zongăr să 
abandoneze în urma unor lovi
turi directe care și-au atins cu 
mare precizie ținta. în semifina
le, sportivul nostru a ciștigat la 
puncte întâlnirea cu polonezul 
Openkowski. în finala categoriei. 
Buștean a evoluat convingător, 
dar polonezul Zabroky a fost... 
gratificat cu victoria la limită 
(3—2). Semimijloclul Adrian Pre
da a boxat bine, cu multă am
biție și dăruire, și după victo
riile realizate în partidele cu 
Kleiborg (R.D.G.) și Nagorzinskl 
(Polonia), a susținut finala în 
compania italianului Bergamasco. 
întîlnirea a fost dramatică, am
bii sportivi aruneînd în luptă 
toate resursele. Juriul a avut o 
misiune foarte grea în a alege 
cîștigătorul. A fost preferat ita
lianul (decizie 3—2), dar victoria 
putea reveni la fel de bine șl 
sportivului nostru.

Deci, cel doi boxeri români au 
urcat pe treapta a doua a po
diumului de premiere, fiind apre- 
ciațl și felicitați pentru comnor- 
tarea lor frumoasă. Și ceilalți 
reprezentanți ai noștri au etalat 
unele calități, dar faptul că sînt 
foarte tineri (16—17 ani) și, deci, 
lipsiți de experiență a determinat 
înfringerile lor. Și din acestea se 
învață însă... în încheiere, vom 
aminti șl de prestațiile excelen
te ale tînărului arbitru Nicolae 
Coustantinescu, remarcat in mod 
deosebit de organizatori".

Paul IOVAN

egal (1—1). în partida retur, me
ciul a fost extrem de dur, ar
bitrul fiind nevoit sâ elimine 7 
jucători de pe teren (5 de la 
Guadalajara șl 2 de la Toluca), 
în asemenea condiții, conform 
regulamentului, conducătorul 
meciului a întrerupt partida, la 
scorul de 2—1 în -favoarea forma
ției Toluca. Aceasta a devenit, 
deci, cîștigătoarea trofeului ! 9 
DUPĂ incidentele de la meciul 
din preliminariile C.M. dintre 
Cipru șl Scotia (2—3), F.I.F.A. a 
suspendat terenul din Limasol 
(pentru orice meci international» 
pe un termen nedefinit. • 
U.E.F.A. a aprobat propunerea 
Confederației sud-americane, ca în 
fiecare an să se întîlnească câș
tigătoarele Cupei Cupelor din E- 
uropa cu cea din America de 
Sud. Dar lipsește încă o aproba
re importantă : cea a F.I.F.A., 
sub egida căreia se desfășoară 
șl Cupa Intercontinentală • 
ȘTIȚI care a fost cel mai bun 
arbitru mondial al anului 1988 1 
în urma unei ample anchete In
ternationale, la care au răspuns 
redactori de specialitate de la 91 
de ziare din întreaga lume, cele 
mal multe voturi le-a întrunit 
francezul Michel Vautrot, urmat 
de brazilianul Romualdo Fii ho * 
ÎN ANGLIA. în sezonul trecut, 
circa 200 de arbitri au fost obiec
tul unor agresiuni, dintre care 
10 au suferit răniri grave, fiind 
internat! în spital. Comisia ar
bitrilor englezi a cerut ca jucă
torii care comit astfel de acte 
huliganice să fie suspendați pe 
viată. O măsură care se imntine. 
• MIERCURI, la Tirana, în pre
zența a 25 000 de spectatori. în 
med pentru preliminariile Cam
pionatului mondial, echipa An
gliei a întrecut cu scorul de 
2—0 (1—0) formația Albaniei. Au 
marcat Barnes și Robson. • 
DISPUTAT la Atena, meciul inter
național amical dintre echipele 
Grecie! și R.D. Germane s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 (2—0) 
în favoarea gazdelor. Au marcat 
Saravakos (2), Wahl (autogol), 
respectiv Halata și Thorn. 9 
în grupa a 6-a a preliminariilor 
C.M. Ungaria — Irlanda 0—0.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD
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