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Sferturile de finala ale cupelor europene la handbal masculin

ECHIPELE NOASTRE ÎN FAȚA UNOR ADVERSARE VALOROASE
Pentru iubitorii handbalului, acest sfîrșit de 

săptămînă este, din nou, bogat în evenimente de 
importanță, echipele noastre masculine susți- 
nînd partidele-tur din sferturile de finală ale 
cupelor continentale. In timp ce DINAMO 
BUCUREȘTI (Cupa Cupelor) va evolua la Bu
zău, celelalte două reprezentante ale noastre — 
STEAUA BUCUREȘTI (C.C.E.) și POLITEHNI

CA TIMIȘOARA (Cupa I.H.F.) — vor juca în 
deplasare, la ‘ Siracusa și, respectiv, Dusseldorf, 
toate trei întîlnind adversare valoroase. Totuși, 
nădăjduim că frumoasele comportări din tururile 
precedente ale formațiilor noastre vor fi re
petate, că vom avea ocazia să consemnăm noi 
izbînzi în această fază a competițiilor europene.

nilnc; ultimul „act" în Divizia A ac volei

PUNCT DE MAXIMĂ ATRACȚIE - 

MECIUL PENTRU TITLU LA MASCULIN
Care va fl noua campioană: steaua sau Dinamo?

Cupa Campionilor Europeni
După dublele victorii in par

tidele cu Halîk Bankasi Ankara 
și I. F. Kolging (Danemarca), 
Steaua, campioana României, 
va susține astăzi, în deplasare, 
prima manșă a sferturilor de 
finală ale competiției continen
tale supreme, în compania e- 
chipei Ortigia Siracusa, repre
zentanta Italiei în „Cupa Cam
pionilor Europeni". Dacă despre 
echipa antrenorilor Radu Voina 
și ștefan Birtalan am mai a-

Cupa Cupelor DINAMO BUCUREȘTI - S. C. EMPOR ROSTOCK
După ce au depășit, în „op

timi", pe cîștigătoarea C.C.E., 
formația Ț.S.K.A. Moscova, di- 
namoviștii bucureștenl au, din 
nou, o misiune dificilă. în a- 
ceastă fază a competiției, În
tîlnind, în Sala Sporturilor din 
Buzău, o nouă echipă de frunte 
a handbalului continental de 
club : S. C. Empor Rostock 
(R. D. Germană).

„Repetițiile cu public" din a- 
ceastă săptămînă demonstrează 
că Dinamo dispune de ca
pacitatea necesară unei evolu
ții pe măsura așteptărilor, 
chiar dacă, spre exemplu, 
Roșea și Dogărescu nu sînt 
restabiliți după accidentele su
ferite (se speră însă în recupe
rarea lor). Antrenorii Gliiță 
Licu și Valentin Samungi se ba

Cupa I.H.F. TURU DUSSELDDRf - POLITEHNICA TIMIȘOARA
DUSSELDORF, 10 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). Formația Politehnica Ti
mișoara a fost primită cu deo
sebit interes de localnici, e- 
vident, în perspectiva întîlni- 
rii-tur din sferturile de finală 
ale Cupei I.H.F., întîlnire in 
care sportivii noștri vor avea 
în față echipa TURU Diissci- 
dort. După cîte rezultă din 
ceea ce se discută (și se scrie 
în presă) aici nimeni nu se 
îndoiește că partida va fi adju
decată de gazde și încă la o 
diferență care să le asigure, 
din plecare, calificarea în semi
finale. Atuuri ? Valoarea de
monstrată de actualii jucători 
atît în campionatul intern, a- 
nul trecut, cînd TURU s-a si
tuat pe locul doi în clasamen

ORTIGIA SIRACUSA - STEAUA
vut ocazia să facem succinte 
prezentări, se cuvine să ne re
ferim mai mult la adversa
rii lor.

Cinci jucători de bază ai e- 
chipei Ortigia sînt și compo
nent! (cu același statut) ai na
ționalei Italiei, a cărei evolu
ție în recentul turneu interna
țional al Bulgariei, de la Lo
ved, a avut darul să ne lămu
rească destul de mult despre 
valoarea de ansamblu a hand-

zează, însă, pe valoarea celorlalți 
jucători, între care Buiigan, 
Bedivan, Durau, Mocanu, Jiauu. 
Zaharia, Antonescu, Licu, Co- 
cuz, și speră într-o bună com
portare și în obținerea unui a 
vans de goluri care să per
mită abordarea cu șanse a 
manșei retur.

La rîndul ei, S. C. Empor 
alcătuiește o formație foarte 
puternică — ea se află pe lo
cul secund în campionat - , 
detașîndu-se F. Wahl (277 
jocuri în „națională" — 1 179 
goluri), R. Borchardt (101 
459), S. Garbe, J. Rohde (27). 
H. Ganschow, H. Schneider 
(24), printr-o deosebită tehni 
citate și printr-un ritm alert 
în acțiunile pe semicerc.

Așadar, un adversar inco-

tul Diviziei A, cît și în aceasta 
competiție, în care a eliminat, 
pe rînd, pe Hapoel Ramat (Is 
rael) și pe Benfica Lisabona 
Handbaliștii noștri sînt însă 
hotărîți, firește, să facă un joc 
bun, să realizeze un scor cît 
mai strîns, iar antrenorii for 
rnației — Constantin Jude si 
Roland Gunesch — speră ca e 
levii lor să aibă o prestație la 
nivelul condițiilor și al prega 
tirilor din ultima vreme.

Meciul are loc duminică, de 
Ia ora 14 (ora României), în 
sala Philips din localitate și 
va fi condus de elvețienii 
Gasser și Mor ; observator 
I.H.F., Iaroslav Mraz (Ceho 
slovacia).

loan NOVAC 

baliștilor italieni. Jucătorii a- 
mintiți sînt Angelo Enzd, por
tar (123 de prezențe în prima 
reprezentativă). Marco Boși 
(15), Massimo Mauceri (15), Fa 
bio di Giuseppe (15) si Luigi 
Rubilasso (12), jucători tineri, 
de angajament, care fac mul
tă risipă de energie. Apreciem 
că prima șansă este de partea 
stelistilor, dar meciul de la Si
racusa, de astă-seară, nu este 
totuși ușor. Arbitri : Zinger și 
Boker (Israel).

Mihail VESA

mod, dar care poate fi depășit 
printr-o mobilizare exemplară, 
așa cum știu și pot jucătorii 
dinamoviști.

Meciul, care va începe la 
ora 17, va fi condus de iugo
slavii D. Delalici și V. Vrho- 
vac. Observator I.H.F. : J. Jez- 
Jorni (Polonia).

Emanuel FANTÂNEANU

i
Se reia întrecerea formațiilor fruntașe la rugby

CAMPIONATUL, BAZĂ DE PLECARE PENTRU 0
Pentru cei pe care-i pasio

nează sportul cu balonul oval, 
mîine vor reîncepe... emoții
le : se reia Campionatul Na
țional. în seria I a Diviziei A 
se vor juca partidele etapei a 
Xl-a, în timp ce în grupa se
cundă, doar două meciuri res
tanțe. Restrînsă la 12 echipe 
în plutonul de frunte, compe 
tiția a fost mai dinamică decît 
în anii trecuți și valorile (des
tul de împărțite) au permis 
disputarea unor meciuri dacă 
nu neapărat mai bune pe plan 
tehnico-tactic, oricum mult 
mai echilibrate, mai intere
sante, deci. Fiecare „XV" an
gajat în întrecere își are 
șansele sale, mereu de luat în 
considerare mal cu seamă 
cînd joacă acasă. Așa au stat 
lucrurile pînă acum ; avem 
toate motivele să considerăm 
că așa se vor petrece ele și în 
continuare.

Mîine, în Divizia A de fotbal, în etapa a 19-a

Punct final, mîine, în ediția 
1988—1989 a campionatelor Di
viziei A de volei. Ca de obi
cei, ultimul act are drept punct 
de atracție derbyul pretenden
telor la titlu în competiția mas
culină. Din nou se vor afla 
față în față bucureștenele 
Steaua și Dinamo, pentru o 
confruntare cu atît mal inte
resantă cu cît ambele se află 
la egalitate de puncte (cîte 40). 
Deci, cine va cîștiga, indiferent 
de scor, va fi noua campioană 
a țării. La un astfel de meci 
(cu o astfel de miză), un pro
nostic ar fi, desigur, riscant. 
Cel mult se poate anticipa un 
joc de mare angajament fizic, 
tehnico-tactic și psihic, la care 
galeriile (nu ne îndoim că, îna 
intea fluierului de start, ora

Azi, derbyul baschetului românesc

DINAMO - STEAUA, O PARTIDĂ
CE PROMITE MULT

După victoria obținută în tur, 
un nou succes i-ar majora e- 
chipei Dinamo București, In 
mod hotărîtor, șansa de a cîs- 
tiga Campionatul Național de 
baschet masculin ; în ipoteza 
unui rezultat favorabil forma
ției Steaua, titlul va fi decis 
săptămînă viitoare, la încheie 
rea turneului final al Diviziei 
A (la Oradea, do miercuri 
pînă duminică). în aceste con 
diții, partida Dinamo — Steaua 
de astăzi (Sala Florcasca, de 
la ora 17,39) capătă o însemnă
tate și o atractivitate deosehite. 
ceea ce ne determină să pro
nosticăm o întrecere echilibra
tă, aprig disputată, sperăm de 
calitate și desfășurată într-un 
spirit de sportivitate deplină.

Așteptăm, așadar, meciuri 
tot mai bune, deoarece cam
pionatul nu este — și nici nu 
trebuie să fie ! — un scop In 
sine, ci o bază de plecare — 
singura — pentru construirea 
unei echipe naționale puter
nice, el trebuind să testeze 
capacitățile rugbyștilor frun
tași de a desfășura (în fine !) 
un registru mai larg, mai com
plet. Sub pavăza unor înain
tări (grămezi) puternice, aș
teptăm activizarea liniilor de 
treisferturi, fie prin organi
zarea unor mai dese combi
nații cu înaintașii, cu cei din 
linia a treia cu precădere, fie 
printr-un joc de pase (directe, 
încrucișate etc.) după modelul 
evoluției marilor performere 
mondiale.

într-un recent interviu acor
dat ziarului nostru, antre
norul principal al lotului re
prezentativ. Th. Radulescu, 

11, tribunele sălii Agronomia 
din Capitală vor fi arhipline) 
nu vor avea... odihnă.

Steaua aduce ca argumente 
sporul calitativ obținut de e- 
levii lui G. Bartha și V. Du
mitrescu în urma celor 10 par
tide susținute în acest sezon 
în C.C.E., precum și faptul că 
aceștia au cîștigât (3—2) și 
meciul direct din tur, chiar în 
„fief“-ul dinamovist. La rîndul 
ei, echipa lui C. Oros și M. 
Păușescu va intra în tereti mai 
mobilizată și mai dornică să 
se afirme. Să vedem cine va 
avea cîștig de cauză la capă-

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag 2-3)

Celelalte întîlniri ale acestei 
etape, ultima din cadrul re 
turului, au importanța hotărl- 
toare în stabilirea grupelor va
lorice 1—6 și 7—12 ale turneelor 
finale.

La fete, „capul de afiș" al e- 
tapei îl constituie meciul U- 
niversitatea Cluj-Napoca — O- 
limpia București, ambele echl- 
po aflîndu-se în lupta pentru 
cîstigarea campionatului

Programul jocurilor — mascu
lin, etapa a XXil-a : Dinamo 
București — Steaua (locurile o- 
cupate în clasament : i și, res
pectiv. 2 ; rezultatul din tur ! 
82—80) I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești — Balanța C.S.U. Sibiu 
(3—5 : 80—96), Rapid C.S.Ș. 5

(Continuare in pag. a 4-a)

NAȚIUNALĂ PUTERNICĂ
subliniind creșterile impor
tante realizate în ultimul timp 
de un grup de tineri, ne de
clara răspicat că ,,porțile na
ționalei rătnîn deschise". Iată 
ce important devine campio
natul, el trebuind să însemne 
o adevărată „piatră de încer
care" pentru fiecare rugbyst, 
urmînd a-i indica pe sportivii 
cei mai în formă, demni de a 
îmbrăca tricourile reprezenta
tivei. Cinstea aceasta va tre
bui să revină, in egală mă
sură. celor mai buni, fie ei 
din echipele bucureștene, dhr 
și din cele provinciale (cărora 
prea adesea nu li s-a acordat 
atenția cuvenită !), pentru ca 
să se poată alcătui, în toată 
obiectivitatea, fără nici un 
„parti-pris“, o națională redu-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare tn pag 2-3)

A doua manșă a finalei

,,Cupei României44 la handbal feminin

JOC DECISIV PENTRU CÎSTIGAREA TROFEULUI
Cea de a XH-a ediție a „Cu

pei României" și a Vl-a edi
ție a Daciadei la handbal fe
minin de performanță (senioa
re) se încheie mîine. Trofeul, 
după cum se știe, și-1 vor 
disputa formațiile TEROM Iași 
și Știința Bacău. .In partida tur, 
de duminica trecută, disputată 
la Bacău, studentele antrenate 
de Mihai Pintea și Costel Pe- 
trea au încheiat jocul cu un 
avans de 6 goluri : 27—21. Me
ciul decisiv are, deci, loc în 
Sala Sporturilor din Iași, mîi
ne, începînd de Ia ora 10. Este 
cert faptul că partida va trezi 
uri interes deosebit pentru iu
bitorii handbalului din locali
tate. Vor putea oare handba

listele ieșence, pregătite de 
Cornel Bădulescu șl Florin Po- 
povici, să intre în posesia tro
feului ? Depinde, desigur, și 
de... replica adversarelor. Re
amintim că, în timp ce TEROM 
a cîștigât Cupa o singură dată 
(în 1985), Știința a intrat în 
posesia ei de 4 ori.

Celelalte partide : pentru 
locurile 3—4, Rulmentul — Chi
mistul (24—35 în primul meci) ; 
locurile 5—6 : Textila — Mu
reșul (24—25). Meciul pentru 
locurile 7—8, dintre Mecanică 
Fină și Confecția, s-a jucat 
joi : 24—24 ; handbalistele de 
la Mecanică Fină, învingătoare 
în prima rundă cu 29—27, s-au 
clasat pe locul 7

PUNCTELE DE INTERES —ÎNTÎLNIRILE DIN CAPITALĂ
9 Pe Cibin, in tur, Rapid a făcut cel mai bun meci al său, pierzind la limită. Sibienii știu a- 

cest lucru, dar nu renunță... la Cupa U.E.F.A. 9 La Moreni, gazdele au prima șansă, dar jocul 
lor poate fi „decodificat" de Tănase Dima, actualul secund al Argeșului, fostul secund al echipei 
Flacăra @ Două echipe învinse la startul sezonului, deci avide de puncte, pe gazonul din Scor
nicești • Universitatea Craiova vrea să „răzbune" acel 0-6 din tur, băcăuanii ar vrea să con
firme că nu a fost o simplă întimplare 9 Sportul Studențesc — decisă să stopeze ascensiunea unei 
promovate 9 A.S.A. - hotărită să-și realizeze... baremul. Este posibil ?

CLASAMENT
1. DINAMO 19 18 1 0 80-16 37
2. Steaua 19 18 1 0 71-16 37
3. Victoria 19 12 3 4 49-31 27
4. F.C. Inter 18 10 2 6 26-27 22
5. Corvinul 19 8 2 9 26-39 18
6. Flacăra 18 7 3 8 31-25 17
7. F.C. Olt 18 5 7 6 17-26 17
8. „U“ Cj.-Np. 19 6 5 8 22-34 17
9. F.C. Bihor 18 6 4 8 20-20 16

10. F.C. Argeș 18 7 2 9 21-23 16
11. S.C. Bacău 18 7 1 10 34-34 15
12. F.C.M. Brașov 18 6 3 9 30-33 15
13. Sportul Stud. 18 6 2 10 27-36 14
14. Univ. Craiova 18 5 4 9 27-39 14
15. F.C. Farul 19 6 2 11 15-29 14
16. Rapid 18 6 2 10 18-32 14
17. Oțelul 18 5 4 9 21-36 14
18. ASA Tg. Mureș 18 2 2 14 11-50 6

T
București :

Moreni : 
Scornicești 
Craiova : 
București :

PROGRAMUL JOCURILOR

RAPID - INTER SIBIU
(Stadion Giulești)

FLACĂRA - F.C. ARGEȘ
F.C. OLT - OȚELUL GALAȚI
UNIVFRSITATEA - S.C BACĂU
SP. STUDENȚESC - F.C BIHOR

(Stadion Sportul Studențesc)
A.S.A. - F.C.M BRAȘOVTg Mureș :

Ora de începere a partidelor : 15,30.
Celelalte trei partide, disputate miercuri, s-au în

cheiat cu următoarele rezultate : CORVINUL - 
STEAUA 1-2, DINAMO - F.C. FARUL 6-0, „U”
CLUJ-NAPOCA - VICTORIA 0-1.



„Turneul Primăverii" la box 
f ' WMMM—— ................... '!■ ■■ HIMi

FINALELE COMPETIȚIEI 
SÎNT AȘTEPTATE CU MARE INTERES
GALAȚI, 10 (prin telefon). 

Sala Sparturilor din localita
te, din nou plină la galele din 
cadrul „Turneului Primăve
rii". Interesul iubitorilor spor
tului cu mănuși a fost justifi
cat de prezența in rinduriie 
competitorilor a unor pugiiști 
consacra ți, in palmaresul că- 
roța figurează titlul de cam
pion național. Spre deosebire 
de galele anterioare, de aceas
tă dală favoriții și-au onorat 
cărțile de vizită, obținind vic
torii. Astfel, Adrian Amzăr 
(Dinamo), revenit surprin
zător printre „semimuște", 
l-a întrecut pe tinărul Fiorin 
Vilceanu (C.S.M. Tirgoviște) 
duipă un meci lent, cu puține 
acțiuni spectaculoase. Mult 
mai dinamică a fost partida 
dintre fostul campion al „co
coșilor", Relu Nistor (Steaua), 
și bătăiosul brăilean Costică 
Bitcă. Tehnica superioară a 
stelistului și-a spus cuvintul. 
ca de altfel și în confruntarea 
dintre Daniel Măeran (Steaua) 
și Florin Chiaburu (Carbo- 
chim Cluj-Napoca). Campio
nul „semiușorilor" a punctat 
clar cu directe de întîmpinare. 
stopind cu destulă ușurință a- 
gresivitatea curajosului spor
tiv clujean.

Fostul campion al mijlocii
lor, Dorn Maricescu (C.F.R. 
Timișoara), a surprins plăcut 
prin seriozitatea și siguran
ța cu care a evoluat pînă a- 
cum în cadrul turneului. 
Fără a depune eforturi deo
sebite, el l-a întrecut prin a- 
bandon în rundul 3 pe Cornel 
Vidroiu (Dacia Pitești), spor
tiv ambițios, dar care, dez
avantajat de alonjă, nici nu 
6-a putut apropia de adversa
rul său. Foarte greu a obținut 
victoria ex-campionul „pene
lor", Nicolae Taîpoș (Dinamo). 
El a întîmpinat o rezistență 
deosebită din partea lui Va- 
sile Nistor (P.A.L. Fălticeni), 
unul dintre pugiliștii care a 
lăsat o frumoasă impresie la 
această competiție.- Am asistat

la un meci dîrz disputat, fos
tul campion, cu toată expe
riența sa, fiind pus adesea în 
dificultate. Spectatorii se aș
teptau ca după victoria rapidă 
obținută în partida anterioară 
în fața lui Petrică Buliga. Ion 
Stan (Victoria București) să 
repete „istoria" și în meciul 
cu tinărul Richard Silaghi din 
Satu Mane. Așa a și fost. Com
plexat de experiența fostului 
campion și. cu siguranță, de 
renumele de „puncheur" al 
acestuia, Silaghi a luptat ex
cesiv de prudent, lăsîndu-i lui 
Stan inițiativa, lui răminîn- 
du-i doar satisfacția de a fi 
terminat meciul în picioare. 
Un alt fost campion, Vasiîe 
Damian (Dinamo), l-a întra- 
cut destul de lejer pe „semi
greul" Valerieă Mihai (Meta
lul Bocșa).

Meciurile sportivilor cu ti
tluri în palmares, de care am 
amintit, au fost așteptate cu 
interes, dar nu au fost și cele 
mai frumoase. Publicul gălă- 
țean. expert am putea spune, 
în sportul cu mănuși, a apre
ciat cel mai mult și pe bună 
dreptate următoarele confrun
tări, răsplătindu-le cu aplau
ze. subliniind astfel numeroa
sele faze frumoase : Liviu EI- 
cean (Gloria Pandurii Tg. Jiu) 
— Mihăiță Obreja (Chimia 
Rm. Vîlcea) la .cocoș". Marian 
Leondrariu (Olimpia Bucu
rești ) — Aurel Manoîe (Me
canică Fină București) și Va- 
siie Tîvădar (Voința Satu 
Mare) — Lucian Gheorghiță 
(C.F.R Timișoara) la „pană". 
Rică Marcoei (Steagul Roșu 
Brașov) — Ionel Arba (UNIO 
Satu Mane) la „ușoară", par
tide în care victoria a surîs 
celor dinții, învinșii fiind însă 
și ei merituoși.

După o cursă lungă si difici
lă. pe parcursul căreia s-au 
disputat pînă acum 125 de 
meciuri, boxerii rămași în 
cursă vor disputa sîmbătă. de 
la ora 16, finalele;

Petre HENȚ

' ULTIMUL
(Urmare din oao. M

tul unui derby pe care-1 con
siderăm deschis oricărui rezul
tat și pe care-1 dorim un spec
tacol la nivelul exigențelor, al 
pretențiilor vizavi de cele două 
fruntașe ale voleiului nostru 
masculin.

Din cele două tabere am a- 
flat că în loturile candidatelor

CINE VA COBORI IN

„ACT" LA
la titlu nu există indisponibi
lități. Steaua are la dispoziție 
pe Ionescu, Dascălu, Penteles 
cu, Constantin, Șoica, Spînu. 
Pădurețu, Pițigoi, Stăvariu, 
Nîca, iar Dinamo pe Căta-Cht- 
țiga, Rotar, Pop, Rădulescu, 
Drăgușin, Dalacu, Mader, Cre- 
țu, Vișan, Szilaghi și Căpățînă. 
Partida va fi arbitrată de Radu 
Farmuș și Vasiîe Dumitru.

„B-?

Șl ECHIPELE DE LUPTE LIBERE
ÎȘI ÎNCEP ÎNTRECEREA

După startul Campionatului 
Republican de lupte greco-roma- 
ne pe categorii de greutate și e- 
chipe lată, că duminică, in mai 
multe localități, vor Intra . in 
competiție și formațiile de „li
bere". întrecerile noii ediții sint 
așteptate cu interes major, nu 
atît pentru cunoașterea valorii 
adversarelor după perioada de 
transferări, cit, mai ales, pentru 
acomodarea cu numeroasele mo
dificări din regulamentul de 
concurs, cea mai însemnată fiind 
renunțarea la una din cele două 
reprize. mărindu-se, în schimb, 
durata celei rămase de la 3 la 
5 minute. In asemenea condiții, 
mai ales la acest stil, se impune 
un ritm de luptă deosebit de 
rapid in atac șl. deopotrivă, in 
apărare.

Din seria I. reține atenția 
„triunghiularul" de la Hunedoara, 
mai ales pentru valoarea apro
piată a competitoarelor : A.S.A. 
Oradea. Armătura Zalău și Con
structorul din localitate. Celelalte 
două „triunghiulare" au loc la 
Lugoj (Metalul Bocșa — comer
țul Tg Mureș — Voința Lugoj) 
Si la Cluj-Napoca (Viitorul 
Gheorgheni — U.M. Timișoara — 
Voința Cluj-Napoca). In seria a 
Il-a se detașează reuniunea de 
la Oradea : Vagonul Arad —

ȘTIRI DIN ȘAH
• Festivalul șahist feroviar, or

ganizat în Capitală de asociația 
sportivă Locomotiva, a prilejuit 
victoria maestrului F.I.D.E Emil 
Pessi (C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin) urmat în clasament de tînă- 
rul candidat de maestru Andrei 
Istrățescu (Politehnica București) 
și ștefan Monea (Locomotiva), 
tn grupele secundare ale tur
neului primii au fost Adrian 
Nacu (Electromagnetica) si, res
pectiv Dan Păsăreiu (ICECHIM). 
La feminin a ciștigat maestra 
Elena Răducanu (Locomotiva).

• Același cîștlgător și tn tur
neul principal al „Cupei Danubi
ana", Emil Pessi terminînd pe 
primul loc, urmat, de Gabriel 
Miulescu (Metalul), Cătălin Cojo- 
caru (Calculatorul) și Octavian 
Pușcașu (Danubiana). în turneul 
secundar. învingător a fost Dan 
Gabăr (I.T.B.)

• în perioada 12—23 martie vor 
avea loc în sălile Radiodifuziu
nii, din str. Nuferilor, întreceri
le d'n cadrul uneia din grupele 
semifinale ale Campionatului 
Național masculin. Ședința inau
gurală este programată în dimi
neața zilei de 12 martie (ora 10). 
Celelalte grupe semifinale sint 
găzduite la Vatra Dornei, Tuș- 
nad si Sinaia la feminin.
(N. Ariciu — coresp.)

VOLEI
A.C.M.R.I.C. Piatra Neamț 
lectronica — Armătura 
(ambele în sala Olimpia, 
ora 9), C.P.B. — Știința 
(sala C.P.B., ora 10,30), Voința -
Metal 33 București (sala Progre
sul, ora 8,30) și I.T.B. — Flnt-x 
Fălticeni (sala I.T.B., ora 10).

și E- 
Zalău 
de la 
Bacău

TURNEELE FINALE

DE JUNIORI

ATLETISM: CONCURSURI, REZ

Ultima etapă a campionatului 
masculin (și nu numai ea, în- 
trucit marțea viitoare este pro
gramată restanța A.S.A. Electro
ni ureș Tg. Mureș — Universitatea 
C.F.R. Craiova) ridică mal multe 
semne de întrebare asupra celei 
de a doua retrogradate (I.A.T.S.A. 
Dacia Pitești fiind de mult fără... 
scăpare). Decizia va fl dată de 
un palpitant „dialog la distanță", 
in jocurile de la Tg. Mureș, Za
lău, Pitești șl Bacău, iată pro
gramul etapei : steaua — Dina
mo (sala Angronomia, ora 11). 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș — 
Calculatorul București, Elcond Di
namo Zalău — Tractorul Brașov,

I.A.T.S.A. Dacia Pitești — Re- 
lonul Săvinești, Viitorul Bacău — 
Explorări Motorul Baia Mare șl 
Universitatea C.F.R. Craiova - 
C.S.M.U. Suceava,

na
vor

DINAMOVISTELE PREIAU

Ultima etapă în campionatul 
feminin nu mai poate aduce nici 
o modificare la cel doi poli al 
clasamentului, apele fiind limpe
zite încă de miercuri, in penul
tima etapă. Noua campioană va 
fi Dinamo București, care nu 
mai poate pierde primul loc, gra
ție setaverajului său superior. 
Bucureșteneele se duc la Craiova 
pentru un meci de orgoliu cu 
deținătoarea titlului în ultimele 
trei ediții, Universitatea C.F.R. 
Totuși, meci de mare ambiție, 
care, sperăm, va aduce mult pu
blic în sala din „Bănie"... Șl si
tuația în partea inferioară a cla
samentului este clarificată, Oltcit 
și Maratex nemaiavînd șanse, in
diferent de ultimele rezultate.

Iată programul ultimei etape : 
Universitatea C.F.R. Craiova —

1. STEAUA 21 19 2 59:16 40
2. Dinamo 21 19 2 61:19 40
3. Explorări 21 11 10 38:37 32
4. Calculatorul 21 11 10 39:38 32
5. Elcond 21 10 11 38:37 3J
6. C.S.M.U. 21 10 11 36:40 31
7. Univ. C.F.R. 20 10 10 35:33 30
8. Tractorul 21 9 12 37:44 30
9. Viitorul 21 9 12 35:43 30

10. Relonul 21 9 12 29:44 30
11. Electromureș 20 7 13 30:40 27
12. IATSA Dacia 21 1 20 14:60 22

Turneele finale ale Diviziei 
ționale de juniori și școlari 
avea loc Intre 5 șl 9 aprilie, 1» 
Baia Mare (fetele) și Zalău (bă
ieții). Participă clștigâtoareie ce
lor 6 serii.

E2

TITLUL DIN... „BĂNIE**

Dinamo București, Maratex Bala 
Mare — Oltclt Craiova, Farul 
Constanța — Flacăra Roșie Bucu
rești, C.S.M. Oțelul Tirgoviște — 
Dacia Pitești, Rapid București — 
Penicilina Iași (sala Rapid, ora 
11,30), Chimia Rm. Vilcea — 
C.S.U. Rapid Galați.

zentare.

1. DINAMO 21 19 2 59:16 40
2. Chimia 21 18 3 55:23 39
3. Univ. C.F.R. 21 17 4 56:15 38
4. Rapid 21 14 7 48:34 35
5. Dacia 21 11 10 41:35 32
6. Penicilina 21 11 10 40:36 32
7. Fl. Roșie 21 10 11 37:39 31
8. C.S.U. Rapid 21 8 13 31:46 29
9. C.S.M. Oțelul 21 6 15 25:52 27
10. Farul 21 5 16 24:49 26

11. Oltcit * 21 5 16 20:53 25
12. Maratex 21 3 18 17:55 24

♦ un meci pierdut Prin nepr•e-

DIVIZIA B IN CAPITALA

Duminică, in antepenultima e- 
tapă din campionatele diviziei 
secunde, In Capitală este progra
mat derbyul' candidatelor la pro

movare în „A" (m) : Rapid Bucu
rești — PECO Ploiești (sala Ra
pid, ora 10). In rest, numai me
ciuri feminine j Calculatorul —

UNIO Satu Mare — înfrățirea O- 
radea. La Brașov ișl vor dispu
ta întîietatea Jiul Petrila, C.S.M. 
Sf. Gheorghe și Dinamo Brașov, 
iar la Tg. Mureș, Lemnarul O- 
dorhei. Metalul IURT Lugoj și 
Mureșul Tg. Mureș. Confruntările 
din seria a IlI-a au drept „cap 
de afiș" „triunghiularul" din Ca
pitală (Sala Rapid) : Dunărea Ga
lati. URBIS șl Danubiana Bucu
rești. Campioana tării. Steaua, 
evoluează la Brașov, în compania 

■formațiilor C.S. Tirgoviște și Stea
gul Roșu din localitate. Alte trei 
echlne vor concura la Tg. Jiu : 
C.F.R. Craiova, C.A. Lupte și 
Gloria Pandurii Tg. Jiu. Două 
din .triunghiularele" seriei a 
IV-a se vor derula in Capitală. 
In Giulesti, se întîlnesc Hitroteh- 
nlca Constanța. Progresul Brăi
la și Rapid București, iar în Sa
la Progresul — Oțelul Călărași, 
Vulcan și Electra București. In 
fine, la Iași : C.S.Onești — Vii
torul Vaslui — Nicolina Iași.

• Xn localitatea Kitov Ve- 
lenje, din vestul Iugoslaviei, se 
va desfășura mîine o nouă e- 
diție a tradiționalei competiții 
„Crosul Păcii și Prieteniei Ța
rilor Balcanice". Aceasta este, 
în fapt, noua denumire a ve
chiului Cros balcanic. La dispu
te vor lua parte și atleți din 
țara noastră, care, cu siguran
ță, se vor număra — ca în
totdeauna în ultimii ani — 
printre candidații la locurile 
fruntașe ale diferitelor probe, 
între alții vor participa Ma
riana Stănescu, Iulia Negură, 
Anuța Cătună, Iulia Beșliu la 
senioare, Iacob Costea la se
niori, Costică Berbece la tine
ret, Șimion Mocanu, Marian 
Iordachc și Alex. Caloian la 
juniori.
• Seria campionatelor națio

nale pe teren acoperit din 1989 
continuă și se va încheia cu 
întrecerile juniorilor III, al că

ror concurs se v< 
Capitală, în sala 
sportiv „23 Augui 
este următorul : : 
ora 9 și 15, du 
ora 9, și probele 
la ora 15,30 (con 
la ora 9,30 și 15).
• în București 

raț recent concur 
la aruncările lui 
căruia au fost i 
nele rezultate nc 
disc : Mariana I< 
(CSM Universit 
60,66 m ; suliță ; 
niță (Dinamo) 6 
Hiriț (Foresta Si; 
ției) 54,90 ; bărb; 
cel Țîrie (Steaua 
tel Gradu (Dim 
Ionel Oprea — j 
rad 52,84 ; ’ sulii 
Miclea (Constri 
76,58 m ; ciocan : 
(Steaua) 66,48 1

i
i.

% LE DEBUTEAZĂ

LIDERA SERIEI SUD EVOLUEAZĂ ÎN CAPITALĂ
Etapa a 3-a a returului cam

pionatelor divizionare de popi
ce programează mai multe me
ciuri interesante, printre care și 
cel dintre echipele masculine 
Gloria București (fostă cam
pioană) și actuala lideră a se
riei Sud, Explorări Cimpulung 
Moldovenesc, promovată în acest 
sezon pe prima „scenă44 compe- 
tițională. Foarte atractiv se a- 
nunță duelul dintre Alexandru 
Că tin ea nu (G) și Vasia Donos 
(E), ambii jucători cunoscuți în 
arena internațională, care vor 
evolua în ultimele schimburi ale 
echipelor lor. Iată 
partide ale etapei de 
FEMININ : 
Voința București, 
rești — Gloria 
ria Galați —

celelalte 
astăzi : 

Mucava Molid — 
i, Rapid Bucu- 
București. Glo- • 
Dacia Ploiești,

Carpați Sinaia — Laromet Bucu
rești, Voința Ploiești — Petrolul 
Băicol, Voința Timișoara — Elec- 
tromureș Tg. Mureș, Voința Ora
dea — U.T. Arad, Voința Cra
iova — Voința Odorhei, Hidro
mecanica Brașov — C.S.M. Re
șița, Constructorul Gherla — 
Voința Tg. Mureș ; MASCULIN : 
Rulmentul Brașov — Olimpia 
București, C.F.R. Constanța — 
Carpați Sinaia, Minerul Vulcan— 
Constructorul Galați, Voința 
București — Metalul Roman, 
UNIO Satu Mare — Olimpia Re
șița, Chimica Tîrnâveni — Con
structorul Tg. Mureș, Tehnouti- 
laj Odorhei — C.F.R. Tg. Mureș, 
C.F.R. Cluj Napoca — Aurul 
Baia Mare, Electromureș Tg. Mu
reș — Metalul Hunedoara.

PERFORMERII ETAPEI
I-am ales (și 

facem) pe cei 
sportivi în partidele susținute în 
deplasare. în .etapa precedentă, 
pe primele locuri s-au clasat : 
(f) 1. Vasilica Pometcu (Rapid 
București) — 443 p d, 2. Minela 
Mihăilă (Voința Ploiești) — 442,.

DIVIZIE

LA HANDI

vom continua s-o 
mai productivi

3. Emilia Ebel (Voința Timișoara) 
și Constanța Constantin (Voința 
Ploiești), ambele 435 ; (m) 1. Iosif 
Foilor — 981 p d, 2. Ilie Hosu 
967, 3. Ladislau Siklody — 941
(toți de la Electromureș Tg. Mu
reș). (Ion PANA — coresp.).

O ECHIPĂ MARE, CU CEA MAI MICĂ... ARENĂ
Multiplă campioană națională și 

europeană, echipa Aurul Baia 
•Mare, susține întîlnirile de a- 
casă pe o arenă cu două piste, 
eu ridicare manuală. Fiind ex
trem de solicitate atît la antre
namente, cît și la meciuri, pis
tele și popicele de aici au un 
coeficient de uzură mult mai 
mare decît cele de pe arene cu 
4 sau 6 piste, existente în cele
lalte centre de performanță. în 
consecință, deformările apărute 
pe scindările de lansare și su
prafețele de plastic ale arenei 
din Baia Mare au început să 
conducă la obținerea unor sco
ruri de acum... astronomice. Nu 
mai departe decît în etapa an
terioară, Aurul Baia Mare a în
vins pe fosta campioană Elec
tromureș Tg. Mureș, în derbyul 
seriei Nord, cu 5768—5508 p d, 
după ce cu o săptămînă în 
urmă actualii campioni ai țării 
gustaseră din amărăciunea în- 
frîngerii la Hunedoara (5024—5163 
în fața formației locale Metalul). 
Că propria sală are urmări ne
gative asupra comportării băi- 
mărenilor o dovedesc evidentele 
oscilații de formă ale jucători
lor : Stelian Boariu 1031 la Baia 
Mare și 853 la Hunedoara, Erno

Gergely 1024—881, Alex. Naszotiv 
992—844, Alex. Szekely 929—830, 
Valentin Szilaghi 902—836. Nu îh- 
tîmplător, liderul echipei națio
nale, Stelian Boariu, apoi Erno 
Gergely, Alex. Naszody și alții 
băimâreni membri ai lotului 
republican au nevoie de un joc 
de acomodare pe pistele din de
plasare, pentru ca a doua zi să 
evolueze la adevărata lor valoare. 
Credem că a venit timpul ca po
picarii băimărenl să beneficieze și 
ei de o arenă corespunzătoare ac
tualelor cerințe.

Rubrică realizată de
Traian IOANIȚESCU

Returul camp 
culin de handl 
începe duminică 
va fi incomplet 
echipele Steaua, 
rești și Politeh 
susțin astăzi și 
prima manșă a 
nentale, motiv ț 
ciurile în care 
aceste formații 
vansate (Steau; 
Brașov 36-—21 ș 
șov — Dins 
18—25), fie am 
nica Timișoara 
Sînnicolau Mai 
joi, 16 martie), 
diții, prima ete 
programează pi 
jocuri, cu impli 
special asupra 
jumătăți a cla 
Baia Mare, f 
Minaur va fir 
denților clujă. 
ocupantele locc 
pectiv, 7. Prin 
firește, gazdelt 
îndepărtării de 
să a clasament 
guri că-i va i 
mult pe handb; 
meș. La Piteșt 
joo aspru întn 
clasament — £ 
versitatca Crai 
litate de punct 
deținînd atuul 
fine, la Bacău 
cerca să pară 
cu 19 puncte, Î! 
A.S.A. Electron 
(locul 4) va f 
pentru a nu s 
diurnului".

INVITAȚIE LA BAZA DE .«

A HOTELULUI „BUC
HOTELIER „BUCUREȘTI4*, din C 
în cadrul bazei sale de agrement

ÎNTRECEREA FORMAȚIILOR FRUNTAȘE DE REGDY
(Urmare din pag. 1) SPORTUL STU-

competitivă, capabilă 
cîteva din 

mai bune echipe dih

tabilâ, 
să se măsoare cu 
cele 
lume (cu Anglia, Franța, Sco
ția — chiar în acest an), să 
mențină cît mai sus ștacheta 
calității sportului 
balonul oval.
CLASAMENTUL L
1. DINAMO 1«
2. Steaua f
3. Șt. Baia Mare IC
4. Farul 9
5. Grlvița Roșie 10
6. Rulm. Biriad 10
7. Contact. Bz. 10
8. C.S.M. Sibiu 10
9. Șt. Ptș. 10

10. Pollt. Iași 10 
11 TC Ind. Cța 10 
12. Univ. Tmș. *) 9

•) echipă penalizată cu 1 p.
PROGRAMUL ETAPEI A Xl-a 

(ultima din tur)
București : GRIVITA ROȘIE — 

UNIVERSITATEA ELTIM TIMI
ȘOARA (teren Parcul Copilului: 
ora 11) ; Constanta ; TC IND. — 
STEAUA și FARUL — POLITEH
NICA IAȘI ; Baia Mare : ȘTIIN
ȚA CEMIN — RULMENTUL B1R- 
LAD ;----- “ *......  .. ............~
Buzău 
INȚA 
II-a 
două 
Napoca 
FEBR. — IAMT ORADEA ; Bra-

șov : C.F.R.
DENȚESC.
• Miercuri, la ora 10, pe te

renul din Ghencea, va avea loc 
meciul STEAUA — UNIVERSITA
TEA ELTIM TIMIȘOARA (res
tanță din etapa a V-a).

t COMPLEXUL2 63—81, vă Oferă
5 tru destindere :
J • piscină acoperită, unde se organizează și c
5 țiere în înot pentru copii și adulți

)
• saună finlandeză
• cabinete de masaj, presopunctură, ultraviolet

• sală de gimnastică (se organizează și cursuri 
aerobică) , .
• cabinete de coafură, manedhiură, pedichiură, 
Se pot închiria : costume de baie, echipament 

gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie.
Servicii asigurate de personal cu înaltă calific: 
Program : luni între orele 12,39—20 ; marți, 

vineri și sîmbătă între orele 8—20 ; duminică în1
Informații suplimentare la telefon 15.45.80 sau

nostru

2
1
4
3
5
5
5

(seria 
266-145 
355-127 
191-145
172- 125
173- 196 
161-188
174- 202

Sibiu : C.S.M. — DINAMO; 
: CONTACTOARE — ȘT1- 
PETROȘANI. Și în seria a 
a Diviziei A au loc 
partide (aminate) ; Cloj- 

UNIVERSITATEA 16

pe 
b
18

Ex. 6. 
le pe 
ca rea 
cerea 
apoi
in sus, 
3-4. Re 
rație (4)

PRACTICAT! ZILNIC GIMNASTICA !
Programul numărul 11 (pentru grupa a V-a 

de profesii : stomatologi, farmaciști, tipografi, 
opticieni, țesători, funcționari)

Ex. 2. Stînd depăr
tat : 1—2. Ridicarea
brațelor prin lateral 
sus, cu închiderea și 
deschiderea pumnilor ; 
3—4. Revenire (8X2).

Ex. 5. 
cu brațe 
2. îndoii 
spre sîn 
brațul 
de-a Iun 
și brațu 
3—4. Ac( 
spre te

Exercițiul nr. 1 
poziția stînd : 1—2. Ba
lansarea (relaxată) a 
brațelor înainte ; 3—4 
Aceeași mișcare 
înapoi

Ex. 4. Stînd : 1. Ridi
carea piciorului sting 
(întins Înapoi) 
dicarea brațelor 
înainte sus ; 2. Reveni
re ; 3—4. Aceeași miș
care spre dreapta (8X4).

și ri- 
prin

(4X4 timpi).

Stînd : 1. Pas 
lateral spre stingă cu 
ridicarea brațelor 
ral ; 2—3 Extensia 
țelor și arcuire ; 
Reveptee (4X4).



Miine, in partidele de pe prima scenă

VOR DA OASPEȚII REPLICI MAI CONSISTENTE 9
Mîine vom urmări celelalte 

șase partide ale etapei nr. 10, în- 
tîlnirile „europenelor" desfășu- 
rîndu-se, cum bine se știe, 
miercurea trecută. Referindu-ne 
la ele, am putea spune că ba
lanța s-a mal Înclinat In favoa
rea formațiilor In deplasare, 
pentru că „runda Inaugurală" 
nu adusese la activul oaspeților 
decît două puncte. In mini-eta- 
pa de la 8 martie, In două din
tre cele trei partide, echipele 
care s-au deplasat, Steaua și 
Victoria, au revenit eu totalul 
punctelor puse în Joc. Să fie un 
semn al unei ofensive a oas
peților și pentru programul de 
miine 7 Vom vedea.

In Giulești, Rapid (locul 18) se 
prezintă pentru prima oară In 
actualul retur In fața pasiona
lilor săi suporteri, Intîlnind pe 
Inter Sibiu (locul 4), o formație 
care a efectuat un traseu destul 
de constant șl se conturează

Campionatirl speranțelor

O ETAPĂ CU
s-a reluat și întrecerea, „spe

ranțelor". Și s-a reluat exact 
așa cum a început, cu o etapă 
în care multe partide s-au înche
iat nedecis. Astfel, în prima eta
pă a campionatului, în trei ln- 
tîlniri s-a recurs la „epilogul" 
loviturilor de la ÎL metri : Rapid
— Flacăra (6—4), F.C. Inter — 
„U" CluJ-Napoca (8—9) și Steaua — 
F.C.M Brașov (5—6). Acum, în 
etapa a 18-a. patru meciuri s-au 
încheiat la egalitate : S.C. Bacău
— F.C. Olt 0—0 (apoi 5-3 după 
penalty-uri), F.C.M. Brașov — 
Flacăra 0—0 (5—4), victoria — 
Universitatea Craiova 1—1 (5-8), 
Otelul — Dinamo 0—0 (4—1). Așa
dar, doar una din patru echipe 
oaspete a reușit să cîștige punc
tul pus în Joc de regulament prin 
executarea loviturilor de la 11 

drept una dintre candidatele la 
un loc pentru cupele europene. 
Feroviarii au evoluat promițător 
In finalul partidei de la Pitești, 
însă replica siblenllor se anunță 
dîrză. Altă componentă a plu
tonului fruntaș, Flacăra Moreni 
(6), are ca oaspete pe F.C. Ar
geș (10) ; o lntîlnire în care 
gazdele, și ele aspirante la o po
ziție care să le dea dreptul la 
prezența într-o competiție inter
națională oficială, pornesc favo
rite. Foarte interesantă ne apare 
partida F.C. Olt (7) — Oțelul Ga
lați (17). Gazdele prezintă o for
mație mai puternică decît In 
tur, capabilă să urce în clasa
ment ; ne gîndim la aportul 
trio-ului de atacanți Pena — Șu- 
vagău — Tulba, înaintași cu for
ță de penetrație, care va mări 
gradul de eficacitate al echipei 
F.C. Olt. Pe de altă parte, gălă- 
țenii, învinși pe teren propriu

PENALTY-URI...
m. Prin urmare, returul a înce
put cu... penalty-uri, cele care 
plac atit de mult tribunelor.

Dincolo însă de aceste meciuri 
încheiate cu lovituri de la 11 m, 
să subliniem că Dinamo a pier
dut la Galați, că urmăritoarele 
sale. A.S.A. și F.C. Bihor, au ra
tat ocazia de a se apropia de li
der, mai ales orădenii, care au 
evoluat pe teren propriu. Si să 
încheiem cu o declarație a lui 
N. Tănăsescu, antrenorul echipei 
Sportul Studențesc : „Ne aflăm 

pe ultimul loc. Acest fapt este 
inadmisibil pentru un club care 
are o pepinieră atît de bine or
ganizată. care in ultimii trei ani 
a cîștigat un campionat republi
can de juniori, a fost o dată fi
nalistă. tar altădată a-a cali
ficat de asemenea in turneul fi- 

în etapa precedentă, caută să re
facă, în orice meci, punctele pier
dute. în „Bănie", altă lntîlnire 
destul de echilibrată, Universita
tea Craiova (14) — S.C. Bacău 
(11). Cralovenil își găsesc greu 
cadența, el suportă efectele ine
vitabile ale unei remanieri 
profunde. Pe de altă parte, bă
căuanii manifestă o vizibilă a- 
meliorare a Jocului lor, rod, in 
special, al unei linii de mijloc 
active șl eficace. In „Regie", 
Sportul Studențesc (13) — F.C. 
Bihor (9) sau un meci in care 
bucureștenii doresc să și punc
teze în clasament nu doar In... 
aprecierile comentatorilor (vezi 
comportarea din partida de la 
Sibiu). în fine, la Tg. Mureș, 
A.S.A. (18) — F.C.M. Brașov (12), 
o partidă In care foarte tinerii 
fotbaliști locali evoluează, pen
tru prima oară in acest sezon, 
pe stadionul propriu.

1. DINAMO 18 14 2 2 41-20 29
2. A.S.A. 18 11 1 6 44-32 23
3. F.C. Bihor 18 10 4 4 33-22 23
4. Steaua 18 11 5 2 36-13 22
5. U. Craiova 18 9 4 5 49-29 21
6. F.C. Argeș 18 9 3 6 33-27 21
7. Oțelul 18 9 2 -7 38-26 20
8, ..U“- Cluj-N. 18 8 3 7 31-45 18
9. Victoria 18 8 2 8 30-28 17

10. F.C. Olt 18 6 4 8 30-21 15
11. FCM Brașov 18 5 6 7 32-32 14
12. F.C. Inter 18 7 3 8 25-33 14
13. F.C. Farul 18 6 2 10 26-34 13
14. Corvinul 18 6 2 10 27-38 13
15. S.C. Bacău 18 5 3 10 20-36 12
11. Rapid 18 3 5 10 18-34 8
17. Flacăra 18 4 2 12 23-43 8
18. Sportul Stud. 18 3 1 14 20-43 <

nai. E mult de muncă, știu bine 
asta, insă eu am convingerea că 
Sportul Studențesc va preda In 
curlnd „lanterna" șl va urca In 
clasament". Rămîne de văzut. 
(L.D.)

CAMPIOANA ROMÂNIEI, 0 PREZENȚĂ 
DE FRUNTE ÎN ARENA EUROPEANĂ
• Considerații la studiul alcătuit de „La Gazzetta dello Sport" 

din Milano O Laureatele continentale reprezeptate masiv in pri
mele 10 locuri ale clasamentului

Așa cum am anunțat In zia
rul nostru de ieri, cotidianul 
sportiv din Milano „La Gazzetta 
dello Sport" a întreprins un 
larg studiu, bazat pe statistici 
riguroase, spre a stabili cele 
mai valoroase echipe de club 
ale Europei din ultimii cinci 
ani. Operațiunea s-a realizat de 
către un grup de specialiști, 
care a luat în considerare În
treaga activitate internă și In
ternațională a celor mai repre
zentative cluburi de pe conti
nent. Au fosț punctate : com
portările din campionat pe 
bază de punctaj și golaveraj, 
prezența în. competițiile inter
naționale oficiale (cupele euro
pene), participările reprezen
tanților cluburilor respective în 
echipele naționale etc. Pe baza 
unui sistem care a atribuit 
puncte în funcție de perfor
manțe, s-a ajuns la un bilanț 
care a dus la stabilirea clasa
mentului general. Vă reamin
tim ocupantele primelor 10 
locuri : 1. Real Madrid 488
puncte, 2. Bayern Miinchen 476 
P, 3. F. C. Porto 438 p. 4. 
F. C. Barcelona 434 p, 5. 
STEAUA 431 p, 6. Benfica 428 
P, 7. Eindhoven 424 p, 8. An- 
derlecht 422 p, 9. Internazio- 
nale 412 p, 10. Ajax 406 p.

Grupul cluburilor luate în 
considerare dc studiul statistic 
al ziarului italian se ridică la 
105. „Performanța care a cîn- 
tărit foarte greu in stabilirea 
clasamentului, scrie „La Gazze
tta dello _ Sport", a fost com
portarea în cea mai importan
tă cupă europeană. De altfel, 
in primele 10 locuri, marea 
majoritate a echipelor sînt cîș- 
tigătoare — de-a lungul ani
lor — ale prețiosului trofeu. 
A cintărit considerabil în 
punctaj și comportarea în cam
pionatele naționale, dar și nu
mărul de internaționali A ai 
fiecărei echipe, cu prezențele 
lor în formațiile reprezentati
ve", se arată în scurtul co
mentariu care a însoțit publi
carea clasamentului european.

Locul ocupat de. campioana 
nostră, un loc înaintea unor 
cluburi de mare renume (Ben
fica, Eindhoven, Anderlecht, 
Internazionalc, Ajax, Juventus, 
Dundee United, Celtic, F. C. 
Liverpool, Everton, Napoli, 
Sampdoria, Aberdeen, Werder 
Bremen, Atletico Madrid etc.) 
ilustrează puternica ei afirma
re pe plan internațional în a- 
ceste ultime sezoane, cînd a 
devenit o prezență permanentă 
și de prim-plan în marile com 
petiții intercluburi din Europa.

După meciurile de juniori de la Focșani și Brăila
Se reia și Divizia B

PETROLUL - GL0I11A, CHIMIA - JIUL,
U.T.A. - „Pilii" TIMIȘOARA

.sau șase foste diviiionare A angajate

„ULTIMA IMPRESIE“ -FAVORABILĂ, IN PERSPECTIVA DEBUTULUI OFICIAL

în dueluri
Un nou start : cel al Diviziei 

B !
A] acestei divizii care este în

tr-o oarecare ascensiune valo
rică. vrînd parcă să sublinieze 
faptul că ideea unei a doua di
vizii mai dense ar însemna un 
real salt calitativ.

De mîine, Divizia B, cu nume
roșii săi suporteri direct intere
sați va declanșa „lupta pasiu
nilor". pe nenumărate fronturi. 
Și, bineînțeles, se așteaptă ma
rile răspunsuri :

1. Va reuși Petrolul să-și conti
nue cursa de regularitate, pentru 
a respinge sprinturile aproape 
inevitabile ale Gloriei Buzău ?

2. Va reuși Politehnica Iași, sub 
conducerea „eternului" său an
trenor merituosul Leonida An- 
tohi. să ne aducă aminte că este 
mai mult o echipă de „A" decît 
de „B“ ?
3. Va reuși Brăila, sub condu

cerea ,găiățeanului“ loan Sdro- 
biș mai mult decît a reușit cu 
,,brăilenii“ săi numiți Mateianu, 
Cosmoc sau Dridea ?

4. La fel de pasionantă este — 
în această serie — lupta pentru 
„salvare". iar subiectul nr. 1 
este „cursa de eliminare" pe care 
o desfășoară „în doi" cele două 
echipe din Pașcani !

5. Va reuși Chimia să-și păs
treze micul avans asupra echipei 
care pornea favorită (Jiul), dar 
care iată. întîmpină acum rezis-

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
SERIA I : Petrolul Ploiești — 

C.F.R. Pașcani : Em. Oțetea (Bra
șov), FEPA *74 Bîrlad — F.C.M. 
Delta Dinamo Tulcea : Gh. Pîrvu 
(Constanța), Poiana Cîmpina — 
Steaua Mizil : I. Bălan (Arad) 
Șiretul Pașcani —- Ceahlăul P. 
Neamț : M. Florea (Craiova), A- 
ripile Victoria Bacău — Gloria 
Buzău : S. Catană (Drobeta Tr; 
Severin), A.S.A. Explorări Cîm- 
pulung — Prahova C.S.U. Plo
iești : N. Tenea (Drobeta Tr. Se
verin) F.C.M. Progresul Brăila 

— C.S. Botoșani : V. Angheloiu 
(București), Unirea Focșani — 
C.S.M. Suceava : V. Alexandru 
(București), Metalul Plopeni — 
Politehnica Iași : L. Ciucu (Bucu
rești).

SERIA A Ii-a : Electroputere 
Craiova — Dacia Pitești : D. 
Vătran (Arad), Chimia Rm. Vîl- 
cea — Metalurgistul Slatina : V. 
Argăsealâ (București), Metalul 
Mangalia — Pandurii Tg. Jiu : 
P. Ahrudan (Cluj-Napoca). Gaz 
Metan Mediaș — A.S. Drobeta 
Tr. Severin : C. Teodorescu (Bu
zău), Minerul Motru — C.S. Tir-

spectaculoase
tența ambițiosului Sandu Moldo
van șl „tăvălugul" numit Elec- 
tromureș, care pare hotărît să 
preia toate prerogativele celor de 
la A.S.A. 7
6. Luptă mare, ca în amintita 

cursă cu eliminare, șl în seria 
a doua, în care nu mai puțin de 
nouă echipe, deasupra Minerului 
Motru. sînt angajate în „bătălia" 
pentru un loc cît mai departe de 
lanternă.
7. Iată că am ajuns și la între

barea nr. 1 : U.T.A. — „Poli* 7 
sau Meci mare la Arad, cu ce
reri de bilete ca pe vremea Iul 
Feyenoord (Așa sînt toate der- 
byurile orașelor rivale, fie că 
se numesc Galați — Brăila sau 
Cîmpia Turzii — Turda). Un 
pronostic 7 Se poate vorbi doar 
despre 1. x, 2. Dar — nota bene ! 
— U.T.A. nu a jucat cam de 
mult cum joacă acum.
8. în urma „cuplului" amintit, 

o echipă care nu a renunțat (O- 
limpia Satu Mare), una care nu 
are niciodată probleme, deoarece 
e undeva între A" șl „B“ (ca și 
Iașii), alte două care așteaptă 
(Zalăul și Maramureșul) șl „a 
doua timișoreană". Progresul, în 
cadrul căreia se simte o puterni
că efervescență, ea intrînd ferm 
în „lupta pentru succesiune" — 
azi mîine sau cine știe eînd...

Divizia B ia startul ! Mult suc
ces în bătălia pentru calitate !

goviște : D. Teodorescu (Bucu
rești), Metalul Mija — Jiul Pe
troșani : D. Petrescu (București), 
I.C.I.M. Brașov — Sportul 
„30 Decembrie" : A. Grama (Bis
trița). Dunărea Călărași — Elec- 
tromureș Tg. Mureș : I. Cristea 
(București), F.C.M. Caracal — 
Tractorul Brașov ; I. Toma (P. 
Neamț).

SERIA A IlI-a î Metalul Bocșa 
— C.S.M. Reșița : C. Popa (Iași) 
C.F.R. Timișoara — Gloria Bis
trița : P. Iliescu (București),
U.T. Arad — Politehnica Timi
șoara : I. Crăciunescu (Rm. Vîl- 
cea). Gloria Reșița — Strungul 
Arad : I. Moise (Buzău), Mine
rul Cavnic — A.S. Paroșenl Vul
can : C. Popovici (C. Turzii), 
A.S.A. Progresul Timișoara — O- 
limpia Satu Mare: N. Georgescu 
(Buzău), Unirea Alba' Iulia — 
Armătura Zalău : I. Virlan (Gh- 
Gheorghiu Dej), Chimica Tîrnă- 
veni — F.C. Maramureș Baia 
Mare : L. Pantea (București),,
Avîntul Reghin — Dacia Mecani
ca Orăștie : C. Drulă (Tg. Jiu).

Meciurile vor începe la ora 11.

La Focșani (marți) și la Brăila 
(joi), selecționata de juniori 
„mici" a țării noastre a susținut 
două partide amicale în com
pania unei adversare foarte pu
ternice, masive, tenace, ambi
țioase, dîrze — echipa similară a 
Republicii Democrate Germane, 
înainte de a puncta o parte din 
concluziile reieșite după evolu
ția tinerilor noștri „tricolori", 
trebuie să spunem — apropo de 
valoarea adversarului întîlnit — 
că Petzold, Manke, Seifert și 
coechipierii lor au absolvit deja 
examenul preliminariilor, elimi- 
nînd, tot într-un dublu meci, 
formația Irlandei cu scorul ge
neral de 4—2 (1—1 în deplasare, 
3—1 pe teren propriu). Același o- 
biectiv îl urmăresc șl Juniorii 
noștri, examenul lor de maturi
tate, cu echipa Poloniei, fiind 
programat în două etape, la 22 și 
29 martie. Să revenim însă la 
cele două partide disputate în a- 
ceastă săptămînă.

La Focșani, într-o organizare 
defectuoasă (circa o mie de 
spectatori), juniorii pregătiți de 
antrenorii Gheorghe Ola și loan 
Pătrașcu au avut o repriză, pri
ma, slabă, au fost dominați de 
trac, au jucat cu multe centrări 
Înalte, ușor recuperate de apă
rătorii adverși, care, în momen
tul imediat următor, lansau con
traatacuri tăioase prin Seifert, 
cel care, de altfel, a și marcat 
unicul gol al meciului. în repri
za a doua, „tricolorii" au schim
bat registrul tactic, au atacat 
iute, derutant, la firul ierbii, și 
ocaziile (unele uriașe) s-au în
mulțit la poarta Iul Rost, Mol
dovan semnînd o ratare... mo
numentală spre finalul jocului.

La Brăila, într-o organizare 1- 
reproșabllă (circa 10.000 de spec

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 10 
MARTIE 1989. Extragerea I: 
89 50 74 72 58 10 49 20 88 ; ex
tragerea a II-a : 30 1 83 11 25 
19 52 62 18. Fond total de cîș- 
tiguri : 915 670, din care 116 026 
lei. report la categoria 1.
• ASTAZI este termenul li

mită pentru depunerea bu
letinelor la concursul PRONO
SPORT. care cuprinde cele mal 
interesante 13 meciuri din cam
pionatul nostru și cel italian (Di
vizia A).
• în atenția cîștigătorilor la 

Tragerea extraordinară Loto a 
„Mărțișorului" din 3 martie a.c. 

omologarea cîștigurllor la trage- 
gerea respectivă se va efectua în 
ziua de luni. 13 martie a.c., In 
loc de miercuri, 15 martie a.c. 
așa cum a fost anunțat inițial.
• Informăm participanții că, 

începînd de luni, 13 martie, se 
pun în vînzare biletele de parti
cipare la Tragerea Multiplă Pro- 
noexpres ce va avea loc dumini
că, 19 martie. Pină marți, 14 mar
tie pot f: depuse și buletinele la 
concursul intermediar Pronosport 
cu meciurile retur din cupele 
europene, care se desfășoară 
miercuri, 15 martie a.c. 

tatori), echipa noastră șl-a luat 
o frumoasă revanșă, evoluînd 
„așa cum am dori noi toți să 
joace și în meciurile cu Polonia" 
— sublinia secretarul F.R.F., Gri- 
gore Slchitiu. Adică, spunem 
noi, cu marcaj eficient la foar
te periculosul Seifert, cu acțiuni 
bine gîndite, accelerate în apro
pierea careului lui Bol ; acțiuni 
din care au rezultat și cele două 
goluri marcate de papa și Stingă. 
Sigur că victoria obținută pe ga
zonul stadionului din Brăila e 
de bun augur și întăritoare a 
moralului jucătorilor noștri, dar 
cele 160 de minute ale celor 
două întîlniri au evidențiat șl 
deșjule carențe în mecanismul

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• „TRIBUNA COPIILOR" ȘI 

LA SPORTUL STUDENȚESC. 
Clubul bucureștean ne-a infor
mat că, începînd cu etapa a 
19-a (partida Sportul Studențesc
— F.C. Bihor), copiii vor avea 
acces liber la toate meciurile o- 
ficlale pînă la sfîrșitul campio
natului. în acest sens, s-a re
zervat un sector anume pentru 
ei (între tribuna a Il-a șl pe
luză). Salutăm această inițiativă
— care vine după aceea a clu
bului vecin, Rapid —, pe care o 
dorim generalizată.

• ANUNȚATELE TRIALURI 
de luni și de marți, pentru com
pletarea Lotului reprezentativ de 
tineret, vor fi organizate pe sta
dionul bucureștean „Sportul Stu
dențesc", cu începere de la 
ora 16. 

DUMINICA

participați cu cît mai 
multe bilete!

de funcționare a „11-lui nostru: 
multe dueluri aeriene foarte ușor 
pierdute, un număr prea mare 
de pase greșite, din lipsă de 
concentrare, unele nesincronizări 
în apărare și ratări inadmisibile, 
care de atîtea ori se plătesc cu 
pierderea unor calificări la in- 
demînă. Asupra lor, antrenorii 
vor trebui să insiste pînă la 22 
martie, cînd, la Ploiești, echipa 
noastră va susține primul meci 
cu formația similară a Poloniei, 
în preliminariile Campionatului 
European B, al cărui turneu fi
nal se va desfășura în Dane
marca.

Laurențiu DUMITRESCU

• „CUPA MAȘINI UNELTE*. 
S-a încheiat „maratonul" fotba
listic, cum a fost denumită com
petiția organizată de Asociația 
sportivă Mașlni-Unelte. Victoria 
a revenit divizionarei C ASIC, 
pe locurile următoare clasîndu- 
se Metalul și Mașini Unelte. Iată 
ultimele rezultate : IUPS Chitl- 
la — Gloria 1—1, Metalul — 
ASIC 3—0, Gloria — Danubiana 
3—2, IUPS — ASIC 3—1, Gloria— 
Mașini Unelte 1—1, ASIC — Da
nubiana 3—0, Mașini Unelte — 
IUPS 3—1, Metalul — Gloria 2—0, 
IMGB — IUPS 2—0, ASIC — Ma
șini Unelte 2—0, Metalul — IUPS 
2—0. (NiCOlae TOKACER — 
coresp.)
• PANDURII TG. JIU —

C.S.M. REȘIȚA 1—0 (1—0). A
marcat Băluță (min. 32). (M.
BALOl — coresp.).

DUMINICA, 12 
MARTIE, ULTIMA 
TRAGERE LOTO 2 
A TRIMESTRULUI
• SE ATRIBUIE 
CÎȘTIGURI IN NU
MERAR Șl AUTO
TURISME • SE 
POATE CIȘTIGA Șl 
CU NUMAI 2 NU
MERE • PARTICI
PAREA SE FACE 
CU TAXA UNICA, 
DE NUMAI 10 LEI
• ULTIMA ZI 
PENTRU JUCAREA 
NUMERELOR FA
VORITE : SIMBATA, 
11 mart:e I
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La Spartachiada de iarnă a armatelor prietene

COMPORTAU! SUNĂ A SCHIORILOR ROMANI
februarie — 
stațiuni din 

— Strbske 
de la tram- 
70 m), Jasna 

(biat-

ce sovieticul Serghei 
(cu două victorii re- 
„Cupa mondială", iar 

Osrblie, cîștigător al 
de biatlon 20

ÎNTRECERILE universiadei de iarnă

La C.M. de patinaj viteză, 
de la Kiev

JUNIORII NOȘTRI

AU OBȚINUT
în perioada 23 

1 martie, în trei 
R.S. Cehoslovacă 
Pleso (sărituri 
bulinele de 90 și
(schi alpin) și Osrblie 
Ion) — s-a desfășurat cea de-a 
XH-a Spartachiadă de iarnă a 
armatelor prietene. Ultima zi 
a în trecerilor , a fost și cea 
mai fructuoasă pentru dele
gația noastră (formată din 
sportivi ai clubului A.S. Ar
mata Brașov) : în proba de 
patrulă. 4X5 km, biatloniști!

km și
Zla- 
tură 

echipa 
cu 
un

in timp
Bulighin 
cente în 
aici, la 
probelor
10 km) și bulgarul Spas 
tev au executat cîte o 
penalizare. Astfel că 
noastră a câștigat clar, 
timpul de lh 04:18, avînd 
avans de un minut și zece se
cunde față de formația sovie
tică și de patru minute și 
douăzecișidouă de secunde față 
de cea bulgară !

SE APROPIE
SOFIA, 10 (prin telefon de 

la trimisul nostru 
După . numeroase 
schimbări de program și curse 
neprevăzute, întrecerile schiului 
alpin se apropie, iată, de fi
nal. Fetele si-au încheiat evo
luțiile o dată cu proba de sla
lom uriaș de astăzi (n.r. de 
ieri). A fost o întrecere inte
resantă, dominată de o luptă 
aprigă pentru întâietate oferi
tă de două schioare cehoslova
ce, Hojstrikova și Milanova, 
ultima fiihd cvadruplă ciștigă- 
țoare acum doi ani. A învins 
Hojstrikova, care, după o pri
mă manșa bună, câștigată la 
40 de sutimi, in cea de-a doua 
a mers ceva mai reținut dar 
nu atît incit să-și riște victo
ria. Sovietl'ia Natalia Buga s-a 
aflat din nou in atenția celor 
preze.nți, circa jOOO de specta
tori, ea reușind, după o primă

special), 
am î nări,

DE SFIRSIT
reținut, fără să riște, acest 
mod de a ataoa întrecerea cla- 
sind-o în final pe locul 21, 
după o primă manșă pe locul 
23. Totuși, in urma evoluțiilor 
sale in cadrul Universiadei, 
reprezentanta noastră a acu
mulat o serie de puncte F.I.S. 
Că putea fi mai bine, asta e 
o altă problemă, asupra căre
ia vom reveni.

Marian Bires (Cehoslovacia) 
a demonstrat, cu un nou suc
ces, obținut la ooborîre, că 
este unul dintre cei mai oom- 
pleți și mai valoroși „alpini" 
ai actualei ediții. Și tot cu. dc- 
uă succese își înscrie numele 
un alt cehoslovac, Jan Matous, 
el adăugind victoriei de la 20 
km biatlon pe cea din proba 
de sprint, în care s-a impus în 
fața altor doi biatloniști de 
valoare din Uniunea Sovietică 
.grație vitezei mai mari (Bai-

REZULTATE
PROMIJATOARE

Echipa
de 20

României — învingătoare în proba de patrulă pe 
km : Gheorghe Vasile, Nicolae Șerban, Imre 

Mihai Radulescu
distanța
Lestyan,

au obținut o frumoasă 
redutabila

A 
schiorii

români 
victorie, învingînd 
echiipă a Uniunii Sovietice, 
fost o cursă pe care 
români au dominat-o de la un 
capăt la altul. Sorții au decis 
ca echipa noastră să plece pri
ma. Mobilizîndu-se exemplar, 
biatloniști! români nu au mai 
cedat această poziție. La pri
ma intrare în poligon, Mihai 
(tădulescu a lovit toate ținte
le — performanță pe care, ul
terior, au realizat-o doar biat- 
loniștii din echipele Uniunii 
Sovietice și Bulgariei. La al 
doilea schimb. Nico’ae Șerban 
a greșit o țintă, în timp ce 
sportivul sovietic a ratat trei, 
deci două ture de penalizare 
în plus pentru echipa sovie
tică 1 Bine conduși de pe mar
gine de antrenorii Ovidiu 
Gârbacea si Constantin Cara- 
bela, românii aleargă în forță, 
distanțîndu-se de adversarii 
lor. în schimbul trei, Vasile 
Gheorghe a lăsat o țintă nelo
vită, la , fel ca și sovieticul 
£ irghei Tarasov, dar bulgarul 
Krasimir Videnov a greșit de 
trei ori. Ultimul. Imre Lestyan 
—• cu zero puncte benaliznre.

în afară de acest 
prin care reprezentativa 
noastre a urcat pe locul 3 
clasamentul general, schiorii 
de la A.S. Armata Brașov au 
obținut și alte rezultate nota
bile, mai ales dacă avem în 
vedere lipsa lor de experiență 
în competiții de asemenea an
vergură. Este vorba de locul 
4 ocupat de Imre Lestyan 
biatlon 10 km și de locul 5 
care s-a clasat Ion Frățilă 
proba de slalom special.

De bun augur a fost și evo
luția tinerilor noștri fondiști, 
antrenați de Constantin Ar- 
ghiropol. Astfel. în proba de 
fond — 30 km. Viorel Șotropa 
s-a clasat al V-lea, printre în
vinșii săi numărîndu-se cam
pionul olimpic de la Calgary, 
sovieticul Mihail Deviatarov, 
și compatriotul acestuia An
drei Sergheev — campion 
mondial la Lahti. O compor
tare meritorie am remarcat și 
în cursa de ștafetă, unde fon- 

Boitis, Va'en- 
Păvălean si 

s-au cla-

succes, 
tării 

în

la 
pe 
în

dlstii Gavril 
tin Cacina, Ion 
Viorel Șotropa 
sat pe locul 5.

Maior Mihai FLOCA
w

DERBYUL BASCHETULUI
(Urmare din pag. 1)

București — Far.ul C.S.Ș. 1 
Constanța (6—8 ; 72—90), Acade
mia Militară Mecanică Fină 
București — Metalotehnica Tîrgu 
Mureș (12—7 ; 90—117), Universi
tatea Metalul Roșu Cluj-Napoca 
— Dinamo I.M.P.S. Oradea (9—4: 
78—109). Ramira Baia Mare — El
ba Timișoara (11—10 : 80—89) : 
feminin, etapa a XVII-a : Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Olimpia București 
(1—4 ; 72—63), Voința C.S.Ș. 2 
București — Mobila C.S.S. Satu 
Mare (2—7 ; 66—52). Politehnica
Soortul Studențesc București — 
Conpref C.S.Ș. 1 Constanța (8— 
12 : 69—56), Metalul C.S.Ș. Rîm- 
nicu Vîlcea — Comerțul Tîrgu

Mureș (5—10 ; 91—92), Voința 
Brașov — Constructorul C.S.Ș. 
Arad (3—11 ; 99—79), Metalul I.M. 
P.S. Salonta Crișul — Rapid 
C.S.Ș. 5 București (6—9 ; 78—76).

Programul meciurilor din Capi
tală — SÎMBATA, sala Floreasca, 
de la ora 16 : Politehnica — Con
pref (f.A). Dinamo — Steaua (m. 
A) ; sala Construcția I.C.E.D., ora 
15 : I.C.E.D. — Balanța (m. A) — 
sala Dinamo, ora 15,30 : Acade
mia Militară — Metalotehnica 
(m. A) ; sala Rapid, ora 15,30 : 
Rapid — Farul (m. A) : DUMINI
CA, sala Floreasca, ora 10,30 : 
Voința — Mobila (f. A) ; sala 
Rapid, ora 8,30 : p.T.T. — Poli
tehnica Timișoara f. B) ; sala 
Construcția I.C.E.D., ora 9.30 : 
U.R.B.I.S. — Politehnica Iași 
(m. B).

Publicăm astăzi 
celor 24 de probe 
recentele Campionate 
de atletism de la Budapesta : 
femei. 60 m : Nelli Cooman (O- 
landa) ~
(S.U.A.) 
maica) 
Grace 
Natalia 
400 m : Helga 
51,52, Diane Dixon (S.U.A.) 51.77, 
Jillian Richardson (Canada) 52.02 ; 
800 m : Christine Wachtel (R.D.G.) 
1 :59,24, Tatiana Grebenciuc 
(U.R.S.S.) 1:59.53 Ellen Kiessling 
(R.D.G.) 1:59.68 (4. Violeta Be-
clea — România 2:00.26) : 1 500
m : DOINA MELINTE (România) 
4:04.79 Svetlana Kitova (U.R.S.S.) 
4:05.71 Yvonne Mai (RlD.G.) 
4:06,09, Marina Tașmeneva
(U.R.S.S.! 4:06.52, 5. Mitica Jun- 
ghiatu - România 4:09,74 : 3 000 
m : Elly van Hulst (Olanda) 
8:33.32 — record mondial, Liz 
McColgan (Marea Britanic) 
8:34,80, Margareta Keszeg (Româ
nia) 8:48,70; 60 mg: Elizaveta
Cernișova (U.R.S.S.) 7,82 Liud
mila Narodjilenko (U.R.S.S.) 7,83. 
Cornelia Oschkenat (R.D.G.) 7,86 
(4. K. McKenzie — S.U.A. 7.92, 
5. Mihaela Pogăceanu — Româ-

„MOND1ALELE“
..podiumurile- 
desfășurate la 

Mondiale

7,05. Gwen Torrence 
7.07. Merlene Ottey (Ja- 

7,10: 200 m: Ottey ■’2,31
Jakson (Jamaica) 22,95.
Kovtun (U.R.S.S.) 23,28 :

Arendt (R.F.G.)

) 
J 
J 
ț 
I 
I 
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I I

SOFIA, 10 (Agerpres). Președintele Federației Internaționale a 
Sportului Universitar, Primo Nebiolo, a declarat că problema 
organizării Universiadei de vară din acest an va fi reexami
nată, întrucît orașul vest-german Duisburg poate găzdui între
ceri doar la patru discipline : atletism, baschet, scrimă și ca- - 
notaj academic. Dacă alte orașe învecinate vor putea organi
za întreceri și la gimnastică, natație, polo pe apă, tenis, spor
turi tradiționale ale jocurilor studențești, atunci Duisburgul va 
rămîne gazda Universiadei. în caz contrar se vor studia și alte 
posibilități, o eventuală candidatură este cea a orașului Kiev, 
Hotărîrea definitivă va fi luată cu prilejul reuniunii F.I.S.U., 
programată la 22 martie.

manșă mai slana (locul 6), să 
prindă o a doua evoluție sen
zațională (1:05,81), timp cu 
caro nu numai că a cîștigat 
manșa finală, dar a și urcat 
pe locul al treilea al podiumu
lui. atunci cînd nimeni nu se 
mai aștepta. Mihaela Fera 
(număr de start 25) a evoluat

gin), dar și preciziei în 
gon (Kârpinkin).

><

poli-

Schi
Moni-

(Cehoslovacia) 
Milanova 

3. Nata-

PE SCURT • PE SCURT
BOX @ Pentru titlul mon

dial la cat. semigrea (versiunea 
WBA), americanul Virgil Hill l-a 
învins la puncte pe compatriotul 
său Bobby Czyz.

POLO
Zagreb :
13—12.

9 în meci amical, la 
Iugoslavia — Italia

• In „Cupa Europei" 
: Cehoslovacia — O- 
Anglia — Franța 3—0,

TENIS
(masculin)
landa 3—0, _ .. ____ w_
Danemarca — irlanda 3—0.' Iugo
slavia — Grecia 2—1.

TENIS DE MASA • în 
,,Cupa ligii europene» : Polonia 
— R.F. Germania 6—1, Cehoslo
vacia — Bulgaria 7—0.

REZULTATE TEHNICE, 
alpin — slalom uriaș: 1. 
ka Hojstrikova 
2:0.7.64. 2. Ludmila 
(Cehoslovacia) 2:08,00, 
lia Buga (U.R.S.S.) 2:08,27 ...21.
Mihaela Fera (România) 2:12,95. 
Coborire masculin: 1. Marian 
Bires (Cehoslovacia) 1 :04,39, 2.
G. Singer (Italia) 1:04,83, 3. I. 
Dinser (R.F.G.) 1:05,01. Combi
nată masculin: 1. K. Bergant 
(Iugoslavia) 17,61 p, 2. J. Dinser 
(R.F.G.) 27,90 p, 3. U. Planisek 
(Iugoslavia) 33,08 p. Combinată 
feminin: 1. Ludmila Milano /a 
(Cehoslovacia) 15,09 p, 2. Cons- 
tanze Prell (R.F.G.) 19,83 o, 3.
Natalia Buga (U.R.S.S.) 25,76 p. 
Biatlon 10 km masculin: 1. J. 
Matous (Cehoslovacia) 26:17 (o 
tură penalizare), 2. K. Baigin 
(U.R.S.S.) 26:35 (o tură penali
zare) 3. G. Karpinkin (U.R.S.S.) 
26:50 (3 ture penalizare). Pati
naj, 1500 m masculin: 1.
Jiang R.P. Chineză) 2:36.13. 2.
Jl-Soo-Mo (Coreea de Sud) 

2:36,49, 3. A. Gabel (S.U.A.)
2:37,88. Sărituri, echipe: 1. R.D. 
Germană 588,7 p, 2. S.U.A. 554,2 
D 3. Japonia 543,5 p.

Radu TIMOFTE

j.

Ediția 1989 a Campionatelor 
Mondiale de patinaj viteză, re
zervate juniorilor, s-a desfășurat 
pe pista artificială din Kiev, re
unind la start 37 de fete și 47 de 
băieți din 20 de țări. La cea mal 
mare competiție juvenilă a sezo
nului au participat și doi pati
natori români — printre cei 
mal tineri sportivi la start — 
Emeșe *.............. — ’ — • -
însoțiți 
Petrie.

După
500 m, 
călu la 
la Stronisund (Suedia), 
tineri viteziștl,__
mai bune rezultate 
pînâ 
noștri 
tal a 
între 
500 m 
42.90...
1000 m 
1:25,56...
— 1. Adeberg 2:12,47...
2:16,54; 3 000 m —
Bazhanova (U.R.S.S.) 4:43,51... 10 
Antal 4:51,21 ; clasament general
— 1. Adeberg 178, 356 p... 7. Antal 
181, 503 p. Punctajul realizat de 
vitezlsta mureșeancă este superior 
celui înregistrat de fosta cam
pioană mondială din 1988 Eml 
Tanaka (Japonia) 183,207 p.

Profilat ca sprinter. Tlberiu 
Mate a venit pe următoarele 
locuri : 500 m — 1, Andrei Anu
frienko (U.R.S.S.) 39,08... 11. Mats 
40,50 : 1500 m — 1. Michael Spiel, 
marin (R.D.G.), 2:00,49... 16. Ma

te 2:05,59 ; 3000 m — 1. Spielmann 
4:11,15... 32. Mate' 4:32,97. Clasa
ment general după 3 probe : 1. 
Anufrienko 122,056... 20. 
127,858 p.

„Cu excepția probelor de 
și 3000 m feminin, ne-a 
apreciatul tehnician Ernest Pe
trie, rezultatele la celelalte dis
tanțe reprezintă recorduri per
sonale, îmbunătățite substanțial 

de ambii sportivi. Rămînind ju
niori și pentru următoarele două 
ediții ale C.M., Emeșe Antal sl 
Tiberiu Mate — care au depășit 
la Kiev pe toți adversarii din - 
Anglia, Austria. Franța, R.F. Ger
mania, Finlanda, Italia, Polonia, 
Suedia. S.U.A. "Ungaria și din 
alte țări cu patinaj dezvoltat — 

posedă reale resurse de progres.
Dacă acești tineri, precum și ce
lelalte elemente talentate remar
cate la campionatele republicane, 
vor fi supuși unei atente pregă
tiri, jur Vrii noștri pot aspira Ia 
rezultate superioare în arena in
ternațională", a conchis interlo
cutorul nostru.

Intr-adevăr, cei doi foarte ti
neri viteziștl au evoluat onorabil 
la Kiev în compania puternicilor 
lor adversari, ceea ce ne Îndrep
tățește să sperăm că promisiu
nile de astăzi vor deveni certi
tudini în viitorul apropiat.

Antal șl Tiberiu Mate, 
de antrenorul Ernest

acel loc 6 în proba de 
ocupat de Mihaela Das- 
,,mondialele" din 1987, de 

cel doi 
au obținut cele 

înregistrate 
acum de reprezentanții 
la C.M. Astfel. Euieșe An- 
sosit la toate distan' < e 
primele 10 concurente,:

— Anke Baier (R.D.G.) 
10. Emeșe Antal 43,74 ;
— Ulrike Adeberg (R.D.G.) 

6. Antal 1 :27,43 : 1500 m
10. Antal
Svetlana

Mate

500 m
spus

Traian IOANITESCU

DIN FOTBALUL INTERNAȚIONAL
VIENA, io (Agerpres). în clasa

ment golgeterilor campionatelor 
naționale din Europa, - •
de Agenția A.P.A. Viena, 
mul loc se află MATEUT 
MO BUCUREȘTI), cu 24 
urmat de Baltazar de 
(Atletico Madrid) 23 g, 
(STEAUA BUCUREȘTI) și CO
RAS (VICTORIA BUCUREȘTI) 
cu cite 21 g, Feyyaz (Besiktaș 
Istanbul) și Penev (Sredeț Sofia) 
cu cîte 20 g, Smith (Arsenal 
Londra) 19 g etc.

alcătuit 
pe pri- 
(DINA- 
goluri, 
Morais
HAGI

• în preliminariile C.M. (zona 
Asiei) : Bangladesh — Thailanda 
3—1 (2—0). în C.E. de tineret : 
Albania — Anglia 1—2 (1—0) 9 
Meciuri tur din sferturile de fi
nală ale „Cupei Belgiei» : F.C.

Malines — Rijkevorsel (liga a 
3-a) 1—1 1, Anderlecht — F.C.
Bruges 3—1, F.C. Liege — Wes- 
terlo 3—0. Lokeren — Standard 
Liâge 0—3. In Cupa Libertado- 
des : Maritimo (Venezuela) — 
Internacional Porto Alegre (Bra
zilia 1—1 (1—1). Au marcat i 
Marquez, respectiv Edu.

5 A AVUT DREPTATE...

DE ATLETISM ÎN SALA

I

nia (7,95) ; 3 km marș : Kerry
Saxby (Australia) 12:01,65 — recc rd 
mondial, Beate Anders (R.D.G.) 
12:07.73. Heana Salvador (Italia) 
12:11,33 : lungime : Galina Cistia- 
kova (U.R.S.S.) 6,98 m, Marie-
ta Ucu (România) 6.86 m, Lari^ 
sa Berejnaia (U.R.S.S.) 6,82 m ;
înălțime : Ștefka Kostadinova 
(Bulgaria) 2,02 m, Tamara Bîko- 
va (U.R.S.S.) 2,00 m, Heike Redetz- 
ky (R.F.G.) 1,94 (10. Alina Asta- 
fei — România 1,91 m); greul a 
te : Claudia Losch (R.F.G.) 20,45 
m, Huang Zhihong (R.P. Chine
ză) 20.25 m, Christa Wiese 
(R.D.G.) 19,75 m; bărbați :
60 m : Anders Simon Gomez (Cu
ba) 6,52, John Myles (Ghana) 
6,59 Pierfrancesco Pavonl (Ita
lia) 6,61 ; 200 m : John Regis
(Marea Britanie) 20,54, Ade Mafe 
(Marea Britanie) 20,87, Lyttle Ke
vin (S.U.A.) 21,12 ; 400 m : An
tonio McKay (S.U.A.) 45,59, Ian 
Morris (Trinidad Tobago) 46,09. 
Cayetano Cornet (Spania) 46,40 ; 
SOO m: Paul Ereng (Kenya) 1:44,8 
— record mondial, Jose Luiz 
Barbosa (Brazilia) 1 :45,55. Tonino 
Viall (Italia) 1 :46,95 ; 1 500 m :
Marcus O’Sullivan (Irlanda)
3:36.64. Hauke Fuhlbrtigge
(R.D.G.) 3:37,80, Jeff Atkinson

(S.U.A.) 3:38,12; 3 000 m: Said
Aouita (Maroc) 7:47,94. Jose Luis 
Gonzales (Spania) 7:48.66. Dieter 
Baumann (R.F.G.) 7:50,47 ; 60
mg : Roger Kingdom (S.U.A.) 
7,43, Colin Jackson (Marea Bri
tanie) 7,45, Igor Kazanov 
(U.R.S.S.) 7,59 ; 5 km marș : Mi
hail Scenikov (U.R.S.S.) 18:27,10 
— record mondial, Roman Mra- 
zek (Cehoslovacia) 18:28,90, Frants 
Kostiukievici (U.R.S.S.) 
lungime : Lary Myricks 
8,37 m, Dietmar Haff 
8.17 m. Mike Conley 
8,11 m : triplu : Conley 
Jorge Reyna Abreu (Cuba) 17,41 
m, Juan Lopez Vargas (Cuba) 
17,28 m : înălțime : Javier Soto
mayor (Cuba) 2,43 m — record 
mondial, Dietmar Mogenburg 
(R.F.G.) 2,35 m Patrik Sjoberg 
(Suedia) 2,35 m: prăjină: Ro
dion Gataulin (U.R.S.S.) 5.85 m, 
Grigori Egorov (U.R.S.S.) 5.80
m, Joe Dial (S.U.A.) 5,70 m ;
greutate : Ulf Timmermann
(R.D.G.) 21,75 m, Randy Barnes 
(S.U.A.) 21,28 m. Georg Anderson 
(Norvegia) 20,98 m.

Următoarea ediție a Campiona
telor Mondiale de sală va avea 
Ioc, peste doi ani, în Spania, la 
Sevilla.

18:34.07 :
(S.U.A.) 
(R.F.G.) 
(S.U.A.) 
17,65 m. $

Chiar dacă și Barcelona a cîștigat la Aarhus, se poate aprecia 
că victoria obținută de Galatasaray Istanbul la Monaco, în ca
drul sferturilor de finală ale Cupei Campionilor Europeni, meci 
tur, a constituit cea mai mare surpriză a etapei respective din 
cupele .continentale. Ba chiar, după unii, „unul dintre cele mai 
neașteptate rezultate ale ediției în curs".

Adevărul e că puțini se îndoiau că echipa lui Arsene Wen
ger, presărată cu numele sonore ale lui Ettori, Weah, Amoros 
Hateley etc, nu va Izbuti să-și fructifice avantajul terenului 
propriu, chiar dacă oaspeții urmau să evolueze, cum au și evo
luat, pe stadionul „Louis II" cu recenta „Gheată de aur" 
Tanju Colak și cu iugoslavii Simovicl, Kovacevlcl și prekazl 
(fost Ia Hajduk Split), tncadrind un mijlocaș turc, pe Ugur 

' care a făcut parte din lotul lui Bayern Munchen. Meticulos, 
antrenorul Wenger (care l-a urmat la cîrma campioanei Franțe: 
lui ștefan Covaci) i-a „spionat" de cîte ori a putut pe victorii 
adversari, ajungînd la concluzia că „forța ofensivă a Iul Gala
tasaray, cît și echilibrul colectiv sînt impresionante. Nu doar 
Colak, foarte stăpîn pe mijloacele sale șl cu o poftă de gol 
neobișnuită, e primejdios, ci toți ceilalți atacanți, periculoși și 
capabili, în orice clipă, să marcheze". Cînd Wenger a mai adău- 

' gat (vezi „l’Equlpe") că „formația din Istanbul mi-a sugerat, 
prin stilul el, un F.C. Bruges în formă maximă", presa fran
ceză nu s-a sfiit să-l ironizeze, bănuindu-1 că, supralicitlnd 
valoarea partenerului, urmărește să confere victoriei, de care 
toți erau siguri, o strălucire în plus 1 „N-o să tremurăm, 
scria un ziar francez, în fața unei echipe pe care Neuchâtei 
Xamax, care e ce e, a surclasat-o în Elveția, admlnistrîndu-i 
un 3—0 fără replică ?! Mai ales că ea va fi lipsită de asistența 
antrenorului Denizll (n.n. sancționat de U.E.F.A.) 1 I.

Iată Insă că. de ce l-a fost frică, Wenger n-a scăpat. Reali
zând un gol prin Colak. chiar în minutul 1, fotbaliștii turci 
s-au apărat apoi cu multă înverșunare și exactitate, luind îna
intea returului (programat la Kdln, terenul din Istanbul fiind 
suspendat) o importantă opțiune. Cătrănit. Wenger nu prea a 
avut chef de vorbă la conferința de presă de după meci, adre- 
slndu-le ziariștilor francezi doar reproșul „vedeți c-am avut 
dreptate “?! Firește că nu !-a folosit ta nimic, dar de avut, o 
avut...

Ovidiu lOANlțOAIA
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