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MÎINE, PARTIDELE RETUR DIN „SFERTURILE" 
CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Cupa Campionilor Europeni
Din Îndepărtata Australie, 

de la Melbourne, ne-a sosit 
ieri o foarte frumoasă veste 
despre un nou succes al spor
tului românesc. Este vorba 
de victoriile realizate de doi 
dintre halterofilii noștri frun
tași, care au participat la pri
ma etapă a „Cupei Mondiale" : 
Nicu Vlad și Andrei Socaci, 
clasați pe primele locuri, la 
categoriile la care au concurat, 
în compania unor sportivi 
de renume internațional. in
vitați de Federația Interna
țională de Haltere și de forul 
de specialitate al țării gazdă.

Nicu Vlad a luat startul la 
categoria 100 kg, realizînd o 
performanță foarte bună : 
417,5 kg, rezultat care întrece 
cu 10 kg pe cel realizat de el 
la J.O. de vară 1988, unde a 
obținut locul secund. De data 
aceasta că a dominat net în
trecerea, cucerind poziția I, 
cu un avans de 20 kg, față de

FINALE ALE MARII
COMPETIȚII NAȚIONALE

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI
AU DOMINAT ÎNTRECERILE DE JUDO

într-o organizare ireproșabi
lă, pînă în cele mai mici a- 
mănunte. în Sala de atletism 
din Iași s-au desfășurat pri
mele finale ale Daciadei de 
vară din acest an — cele de 
judo. De-a lungul oelor două 
zile de concurs — sîmbătă și 
duminică — finaliștii au sus
ținut 265 de meciuri, aplaudate 
adesea de numeroșii spectatori.

Și la această ediție, dinamo- 
viștii bucureșteni (antrenori 
Iacob Codrea și Constantin 
Niculae) au dominat întreceri
le. ei cucerind 5 titluri de 
campioni din totalul celor 8 ! 
Iată, pe scurt, cîteva amă
nunte.

DISPUTE ECHILIBRATE ALE SĂNIERILOR
Pe pîrtia de sanie de la Săr- 

maș-Harghita, după mai multe 
amînări cauzate de încălzirea 
vremii, s-au desfășurat fina
lele Daciadei la sanie. Au par
ticipat sportivi care au acu
mulat puncte în cele cinci con
cursuri anterioare din cadrul 
„Cupei României". Dacă între
cerea senioarelor a fost domi
nată clar de Livia Pelin (a- 
vans peste 4 secunde asupra 
fostei campioane, Rodica Con
stantin), în schimb disputa bă
ieților a fost deosebit de echi
librată, cîștigătorul — Dan 
Comșa (elev al antrenorului 
Victor Ardelean) devansîndu-1 
pe Ion Apostol, fostul campi

cel de al doilea clasat, multi
plul campion Pavel Kuznețov 
(U.R.S.S.), care â totalizat 
397,5 kg !

Andrei Socaci, la rîndul său 
s-a situat in fruntea ierar
hiei, la totalul celor două sti
luri, la categoria 75 kg, reali
zînd 347,5 kg, cu 7,5 kg mai 
mult decit la ultima evolu
ție a sa la J.O.

Cei doi reprezentanți ai țării 
noastre au avut o comportare 
foarte bună la această primă 
mare competiție din lume a anu
lui. Beneficiind de condiții de 
pregătire deosebită, ei au dove
dit că în perioada de după O- 
limpiadă au muncit serios și că 
au mari posibil,tăți de afirmare 
— alături de ei și alți tineri 
talentați — la marile întreceri 
din 1989 și pot reprezenta cu 
cinste culorile României, într-o 
disciplină sportivă, care a adus 
multe satisfacții școlii românești 
de haltere.

La categoria de greutate cea 
mai mică, superușoară (21 de 
concurenți), în absența cam
pionului de anul trecut. Silviu 
Lazăr (Dinamo Buc.), devenit 
indisponibil in ultimul mo
ment, au ajuns în finală Flo
rin Băjenaru (Steaua) și Dra- 
goș Bolbose (Dinamo Buc.). 
Stelistul a avut cel mai greu 
meci în turul 2, cu Adrian 
Vanica (Rapid Oradea), de ca
re anul trecut „scăpase1* ca 
prin minune, orădeanul fiind 
descalificat cînd nimeni nu se

RodȘca Constantin (I.A.C.E.D. 
Buc.) 2:38,03, 3. Corina Terccoa- 
să (C.S.Ș. Sinaia) 2:38,99, 4. Da
niela Dabija (A.S. Bradul V. 
Dornei) 2:42,45, 5. Gabriela Niță 
(I.A.C.E.D.) 2:43,60, 6. Luminița
Rusu (C.S.Ș. Toplița 4- S.C.M. 
Ciuc) 2:45,31 ; seniori: 1. Dan 
Comșa (C.S.Ș. Pionierul -4- Ni- 
tramonia Făgăraș) 2:19,58, 2
Ion Apostol (A.S.A. Bv.) 2:19,78,
3. Alexandru Comșa (C.S.Ș. Pio
nierul 4- Nitramonia Făgăraș) 
2:20,79, 4. Silviu Ganea 2:20,87, 5. 
Radu Musei 2:21,40, 6. Liviu Ce- 
poi (toți A.S.A. Bv.) 2:21,45; ju
nioare: 1. Gabriela Jakab (C.S.Ș. 
Bistrița) 2:43,06, 2. Claudia Pan- 
cratov 2:44,62, 3. Mihaela Bu
cătarii ambele C.S.Ș. V. Dor
nei) 2:44,66; juniori: 1—2. Remus 
Marc (C.S.Ș. Toplița 4- S.C. M. 
Ciuc) și Ionel Cuzuban (C.S.Ș. 
V. Dornei) 2:26,93, 3. Toma Bo 
bea 2:27,80. (H.S.).

Costin CHIRIAC

(Continuare in no o ?-3>

on, cu numai două zecimi de 
secundă, iar opt sutimi i-au 
departajat pe Alexandru Com- 
șa (loc 3) și Silviu Ganea (4). 
„Cloul" concursului l-a consti
tuit, insă, disputa juniorilor 
unde — cu toate eforturile de
puse, de-a lungul a patru 
manșe, pentru departajare — 
în final, fapt rarisim, doi 
sportivi (Kemus Marc și Ionel 
Cuzuban) au realizat același 
timp clasîndu-se, astfel, pe 
prima treaptă a podiumului ! 
Datorită înmuierii gheții, pro
bele de dublu nu s-au putut 
desfășura.

Rezultate, senioare : 1. Livia 
Pelin (A.S.A. Brașov) 2:34,36, 2.

STEAUA IȘI ÎNCHEIE ASTĂZI PREPARATIVELE
O singură zi ne mai despar

te de această a doua manșă a 
meciului Steaua — I.F.K. 
Goteborg, programat miine, 

Secvență din antrenamentul de ieri al campioanei noastre
Foto: N. PROFIR

cu începere de ia ora 15, pe 
stadionul din Ghencea, in 
cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei Campionilor Europeni.

Este un joc așteptat cu un 
viu și justificat interes, cu
noscut fiind și rezultatul (1—0 
în favoarea formației sue
deze), consemnat în confrun
tarea din prima zi a lui mar
tie, un rezultat pe care purtă
torii culorilor roș-albaștre și 
ai... speranțelor noastre, ate 
tuturor iubitorilor fotbalul1 ui, 
îl doresc anihilat și apoi de
pășit.

Cu m 7
Firește, printr-o prestație de 

înaltă factură, pe măsura a- 
devăratului potențial al for
mației noastre campioane, 
demonstrat și cu alte prilejuri-, 
pe aco’ași gazon, și în partide 
la fel de importante cum este 
și aceasta de miine.

Conștienți că o formă spor
tivă de vîrf se obține prin lu
cru intens, componenții lotu
lui pregătit de Anghel Iordă- * 3 

nescu și Dumitru Dumitriu III 
(Lung, Liliac, Dan Petrescu, 
Bumbescu, Iovan, Ungureanu, 
Minea, Cireașă, Bunaciu, Bă-

Ian, T. Stoica, Rolariu, Ilagi. 
Ilie Dumitrescu, Balint, I. 
Stan, Lăcătuș, Pițurcă, Ne-

Cupa Cupelor

DINAMO A EFECTUAT PRIMUL
ANTRENAMENT LA CREMONA
CREMONA, 13 (prin tele

fon, de la trimisul nostru 
speoial). într-o conjunctură ce 
i-a devenit favorabilă, acest 
oraș italian, care este repre- ■ 
zentat pe scena fotbalului doar 
prințr-o echipă de Divizia B 
(Cremonese), va fi miercuri 
gazda unuia din cele mai In
teresante meciuri de pe afi
șul cupelor europene. Intrucît 
propriul stadion din Genova 2-3)(Continuare In nan

Constantin FIRĂNESCU

Moment din ultimul antrenament al dinamoviștilor îna
intea plecării la Cremona, cu Lupescu (la balon) și Mateuț in 

prim-plan

Cupa U.E.F.A. — — — — -----  ---- —

grău), după jocul susținut în 
campionat, cu Corvinul Hu
nedoara, s-au antrenat zil
nic, și sub forma unui joc- 
școală, în compania colegilor 
mai tineri, cei care activează 
în întrecerea rezervată „spe
ranțelor".

Partenera Stelei pentru par
tida de miercuri, I.F.K. Giite- 
borg a sosit, aseară, în Capi
tală, pe calea aerului.

Antrenorul John Petter- 
■son a deplasat la București 
un lot alcătuit din jucătorii : 
Verdin, Wernersson — portarij 
Svensson, A. Kavelii, Mordt, 
Carlusson, R. Nilsson, Persson, 
Ingersson, Zelteilund, M. Jo
hansson, Holmgren, Kamark, 
U. Johansson, Forsberg, Erik
sson, K. Andersson.

în dorința de a se prezenta 
in plenitudinea forțelor, I.F.K. 
Giiteborg a efectuat și ea un 
riguros program de antre
namente, care, in intervalul 
scurs de la prima manșă și

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in paq 2-3)

se află în reparații, pentru 
modernizarea lui în perspec
tiva Campionatului Mon- 
lial din 1990. Sampdoria a pro
gramat aici partida retur din 
sferturile de finală ale Cupei 
Cupelor, cu Dinamo. Prefe
rința celor din Genova pentru

După „internaționalele" feminine de floretă
VICTORIA BUCUREȘTI ÎN FAȚA 

EXAMENULUI DE LA DRESDA
DOUĂ ÎNTREBĂRI CARE AȘTEAPTĂ UN GRABNIC RĂSPUNS

Ediția '89 a Campionatelor 
Internaționale feminine de 
floretă ale României s-a în
cheiat cu succesul pe linie, 
previzibil, al reprezentantelor 
noastre. De ce previzibil ? 
Pentru că atît valoarea celor 
mai bune floretiste române, 
aflate de cîțiva ani printre 
primele din lume, cit și acre
ditarea adversarelor de peste 
hotare prezente în concurs — 
toate tinere, fără cărți de vizi
tă pe planșele internaționale, 

din Bulgaria, Cuba, R.D.G. și 
Polonia — lăsau să se între
vadă, din start, victoria spor
tivelor noastre. Ceea ce nu a- 
vea însă să se știe dinaintea 
încheierii celor trei zile de 
întreceri, in care foile de con
curs au consemnat sute de a- 
salturi, era maniera în care 
aveau să se impună floretis- 
tele noastre. Și asupa acestui 
aspect, foarte important acum, 
în preajma unor mari compe
tiții internaționale (cum sînt 

Campionatele Mondiale de 
tineret, de la Atena, și con
cursul de cat. A de la Minsk, 
care contează in Cupa Mon
dială). vrem să ne oprim.

In finala de 8 a probei in
dividuale s-a calificat doar o 
singură floretistă din străină
tate (Bachmann, de la Dyna
mo Berlin), dintre titularele

S. PAVELESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

tn cursul acestei dimineți, 
componenții echipei Victoria 
București pleacă, pe calea 
aerului, la Beriin. urmind ca 
din capitala R.D. Germane 
să-și continue drumul sprd 
Dresda (circa 200 km) cu 
autocarul, unde vor ajunge 
în timpul prinzului. Toți jucă
torii echipei noastre (deși în 
prima manșă au terminat par
tida de la București la egali
tate : 1—1) privesc meciul re
tur cu optimism și încredere. 
„Va fi un meci extrem de di
ficil — ne spunea președintele 
asociației Victoria, Dumi

tru Dragomir — avind în ve
dere faptul că atlversarii noș
tri reprezintă etalonul valoric 
al fotbalului din R.D. Ger
mană, din moment ce conduc 
detașat în fruntea clasamen
tului. Știm ce pot adversarii 
noștri, au demonstrat-o și în 
meciul de la București, an
gajamentul fizic și jocul atle
tic fiind la indemina lor. Ca 
să nu mai amintesc și de a- 
vantajul terenului propriu Dar

Gheort?he NERTEA

(Continuare în pag. 2-3)



în întrecerile republicane de lupte libere pe echipe Campionatul de baschet femii

DUNAREA GALAfl DUBLĂ ÎNVINGĂTOARE ÎN CAPITALĂ METALUL RM. VILCEA LA A ȘASEA VICTORIE
După luptele greco-romane, du

minică a luat startul și Campio
natul Republican pe categorii de 
greutate și echipe la „libere”. 
Vă prezentăm citeva relatări de 
la cele mai importante intilniri 
disputate in Capitală și in alte 
orașe.

BUCUREȘTI. Sala Ciulești a 
fost solicitată din plin dumini
că, alei disputindu-se două re
uniuni ale primei etape. Triun
ghiularul de pe salteaua A, din
tre formațiile Urbis București, 
C.S.M. Dunărea Galați și Danu ■ 
biana București (organizatoarea 
galei) a oferit întreceri disputa
te, unele de un real spectacol. 
Cu un lot mai omogen și mai 
tehnic luptătorii din Galați se 
întorc acasă satisfăcuți de re
zultatele obținute: 31—9 in fața 
echipei Urbis și 23—15 cu Danu
biana. Dacă în prima partidă 
gălățenii au învins lejer (de 
cinci or! prin tuș), in cea de-a 
doua, Danubiana a oferit o re
plică mult mai consistentă, dar, 
handicapată de absența concu
rentului de ia cat. 52 kg, nu a 
putut ține pasul pînă în final. 
Prestațiile luptătorilor M. Can
taragiu (57 kg), C. Chlriiă (62 

(Ș2 kg) de 
și cele ale iui 
kg), P. " .... ____
biana se consolează prin victo
ria clară: 26,5—8 cu Urbis. De 
la formația învinsă doar V. Bă-

lănescu a corespuns așteptărilor. 
Competent arbitrajul brigăzii M. 
Bologan (Pitești), L. Rădol (Lu
goj) și C. Alexandru (București). 
Cam attt despre acest derby al 
seriei a III-a.

Cea de-a doua reuniune, des
fășurată în cadrul seriei a IV-a, 
a dat cîștlg de cauză formației 
Rapid București, învingătoare In 
ambele întîlniri. Depășind net 
pe C.S. Progresul Brăila (31—9), 
feroviarii au abordat cu un bun 
moral și întîlnirea cu Hidroteh
nica Constanța, pe care au ln- 

după o 
de sus-

trecut-o cu 25,5—13,5 
desfășurare nu lipsită 
pans. S-au evidențiat de la fe
roviari F. Daneci (62 ‘

------- «- —a, la
Galați merită a fi subliniate, ca

C. Bordeluș (48 
S im ion (130 kg). Danu-

roviari F. Dâneci (62 kg), N. 
Ghiță <82 kg), C. Poteraș (90 kg) 
și 1. Baciu (100 kg). „Locul doi” 
a revenit la mare luptă, in ul
tima întîlnlre. Hidrotehnicii, cu 
22—18, după ce înaintea acestui 
meci tabela indica 18—18! Re
marcați : L. Ciucă (68 kg), E. 
Tudorașcu (74 kg) — de la Hi
drotehnica și E. Lupașcu (48 
kg), I. Unguieanu (57 kg) de la 
Progresul. Au arbitrat — C. Pen- 
ciu (București), E. Gavriiescu 
(Bacău) și T. Balaș (Btașov). 
(Fl. BRASLA — coresp.).
• TOT IN CAPITALA, in sala 

Progresul, s-au întilnit echipele 
Vulcan București, Electra Bucu
rești și Otelul Călărași (scria a 
IV-a). Iată rezultatele : Vulcan— 
Electra 33—7 (n-au participat 
sportivii de la categoriile 4« și

In Divizia A de popice

PRINCIPAIILf FAVORITE AU FOST IIVINSE
In cea de a 3-a etapă a tu

rului Diviziei A de popice echi------ ------------ _ --------- 4
la

pele oaspete au cîștigat 
de, campioanele cedind 
Soara și Cluj-Napoca.

parti- 
Timi-

FEMININ
• VOINȚA TIMIȘOARA 

LECTROMUHtȘ TG. MUREȘ, 
2345—2299 4—2). Succes meritat,
gazdele fiind mai combative, atit 
la manșele „pline", cit și la
„izolate". Cele mai bune au
lost Emjlia Ebel — 433 șl Elisa- 
beța, Dragomir — 404 de la 10-

_ __ 
(C. CREȚU — coiesp.). 
CAVA MOLID - 
BUCUREȘTI 2470—2527 
Confirmindu-și valoarea, 
maestrei emerite 
Crista Szocs au 
puncte prețioase, 
realizatoare fiind 
dreescu — 451 și Mariana Mari
nescu — 445. De la gazde s-a 
Impus Marla Lucuțar — 431, în 
timp ce Adriana Antonesei, com
ponentă a lotului reprezentativ 
de senioare, a avut o comporta-

— 408‘ • CARPAȚl SINAIA — LAROMET BUCU
REȘTI 2342—2301 (4—2). Mare
bucurie în tabăra slnăisncelor, 
pentru ele flecare partidă cîștl- 
gată cîntă-ind enirm în efortul 
pentru evitarea retrogradării. 
Ele s-au detașat datorită unui 
plus de siguranță, marcind o 
evidentă revenire la forma care 
Ie-a propulsat in primul eșalon. 
Bucureștencele s-au acomodat 
mai greu cu pistele și au acuzat 
„tensiunea" creata de public, 
din timpul întrecerilor, dovedln- 
du-se mal labile psihic decit ne 
așteptam. Remarcate: stela Ră 

4271 Marhena Marina 
KM și Maria Bărbulescu — 402 

de la Carpați, Mariana Golopea 
~ marțial Laura Andrei
— 386 de ia Larcmet. A arbitrat 
I. Beke din Brașov (Ion Pană — 
COre^.) c CONSTRUCTORUL 
GHERLA — VOINȚA TG. MU
REȘ 2321—2484 (1—5) • VOINȚA 
GALAȚI — DACIA PLOIEȘTI 
2514—2350 (4—2) • HIDROMECA
NICA BRAȘOV — C.S.M. REȘ1- 
£A~.“33-3296 <3-3> • VOINȚA
PLOIEȘTI— PETROLUL BAICO1 
2549—2512 (3—3)! • VOINȚA O- 
RADEA — U.T. ARAD 2397—2277 
<4—2) • RAPID BUCUREȘTI — 
GLORIA BUCUREȘTI 2454—2428 
(3-3) • VOINȚA CRAIOVA - 
VOINȚA SANATATEA ODOR- 
HEI 2386—2316 (5—1).

E-

ealnlce, respectiv Mariane Hala- 
—1 — 413 șl Rodica Baciu — 400 

• MU- 
VOINȚA 

(1-5). 
, elevele 

a sportului 
obținut două 

principalele 
Elena An-

lntrunlte de juniorul Livlu Ghl- 
ță, care a doborit din 200 bile 
mixte 944 popice, fiind perfor
merul reuniunii. Așteptate eu 
viu interes, evoluțiile jucători
lor de bază ale celor două sex
tete au dat satisfacție doar în 
parte: Gheorghe Covăsală (920) 
a acționat cu atîta precizie In 
lupta directă cu bucureșteanul 
Andrei Marian (835) de parcă 
oaspetele s-ar fl antrenat pe 
pistele respective, iar Alexandru 
Cătineanu (G), afectat de o sta
re gripală, s-a mobilizat totuși 
exemplar în compania campio
nului țării, Vasia Donos (E), 
terminind la un scor strîns : 
868—876. Dar, pentru a reda ra
portul de forțe, iată rezultatele 
individuale în ordinea intrării 
pe piste: L. Pop (G) — G. Iakab 
(E) 904—833, C. Andrei — Gh. 
Ilie 803—875, L. Ghiță — M. Ca- 
sandra (A. Frimu) 944—826, V. 
Tudor — R. Pricopl 909—792, M. 
Andrei — Gh. Covasală 885—920, 
Al. Cătineanu — V. Donos 868— 
876. Scor final 5313—5122. A ar
bitrat F. Brabeanu din Ploiești.

(Octavian GUȚU — coresp.).
• RULMENTUL BRAȘOV — 

OLIMPIA BUCUREȘTI 4956—4991 
(2—4). • C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— AURUL BAIA MARE 5229— 
5224 (3—3) • C.F.R. CONSTAN
TA — CARPAȚI SINAIA 5158— 
5110 (3—3) • ELECTROMUREȘ
TG. MUREȘ — METALUL HU
NEDOARA 5376—5192 <5—1) •
MINERUL VULCAN — CON
STRUCTORUL GALAȚI 5478—5230 
(6—0) • TEHNOUTILAJ ODOR- 
HEI — C.F.R. TG. MUREȘ 4982— 
4936 (4—2) « UNIO SATU MA
RE — OLIMPIA REȘIȚA 5150— 
5093 (4—2) • VOINȚA BUCU
REȘTI — METALUL ROMAN 
5176—4975 (5—1) « CHIMICA
TÎRNAVENI — CONSTRUCTO
RUL TG. MUREȘ 5458—5341 
(4-2).

Rezultate transmise de cores
pondenții: C. Gruia, St. Vida, A. 
Pialoga, P. Comșa, V. Feldman, 
I. Păuș, C. Popa, I. Lespuc, N. 
Tokacek, I. Popovici. A. 
T. Siriopol, ' ’
Ghișa, A. Soare.

52 kg pentru Electra), Vulcan — 
Oțelul 26—9, Oțelul — Llectra 
27—13. S-au evidențiat: Sorin
Baciu (82 kg) și Adrian Dacica 
(100 kg) — dc la Vulcan, Bog
dan Ciufulescu (57 kg) și Vasl- 
lică Goian (62 kg), ambii juniori, 
de la Oțelul, respectiv Gh. Pe
tre (68 kg) de la Electra. Au 
arbitrat: Dumitru Pirvules.cu
(București) C. Constantin (Plo
iești) șl A. sandraban (Galați). 
(N. ȘTEFAN - coresp.).

BRAȘOV. în această primă e- 
tapă, Brașovul a găzduit două 
reuniuni. în sala Dinamo, intil- 
nlrl contlnd pentru seria a H-a, 
echipa gazdă a dispus eu 23—12 
de Jiul Petrila și cu 36—30 dc 
C.S.M. sf. Gheorghe. Dinamo- 
viștil, antrenați de Ion lancau 
și Gh.' Fodore, au dominat gala. 
In al treilea meci, Jiul — C.S.M. 
27—11. în cadrul seriei a III-a 
S-au întilnit Steagul Roșu Bra
șov șl C.S. Tirgovlște, A treia 
echipă programată, Steaue, 
vînd întîlnirile aminate, 
două combatante mtrate pe 
tea au treminat la egalitate 
meciuri directe (5—5), 
punctajul a fost favorabl1 
peților, cu 21—19. (C. GRI’TA — 
coresp.).

HUNEDOARA (seria D. Con
structorul Hunedoara — Armă
tura Zalău 23—13. A.S.A. Ora
dea nu s-a prezentat. (I. VLAD
— coresp.).

LUGOJ (seria I). Voința Lugoj
— Metalul Bocșa 27,5-11,5 ; Vo
ința — Comerțul Tirgu Mureș 
23—16, Metalul — Comerțul 21— 
19. (C. OLARU — coresp.).

ORADEA (seria a n-a). înfră
țirea Oradea — Vagonul Arad 
22—12, înfrățirea — UNIO Satu 
Mare 27—10, UNIO — Vagonul 
30—6 (I. GHIȘA — coresp.).

TIRGU JIU (seria a ni-a).C.A. 
Tirgu Jiu — C.F.R. Craiova 
22,5—11,5, CA. Tirgu Jiu — Glo
ria Pandurii Tirgu Jiu 19—17, 
Gloria Pandurii — C.F.R. 25—11. 
(D. bAloi — coresp.).

VI- 
o-

___ , __ Szabo, 
iJ Tănăsescu, 1.

a- 
Cele 
sal

in 
dar 
as-

Amănunte de la meciurile eta
pei a XVIII-a a Diviziei A la 
baschet feminin :

UNIVERSITATEA C.S.Ș. 
ITORUL CLUJ-NAPOCA
LIMPIA BUCUREȘTI 73—62 <40— 
23). Această importantă partidă 
a campionatului, desfășurată în 
fața a 3000 de spectatori, a fost 
lipsită de atractivitate, fără 
oontraatacuri, cu apărări pasive 
și multe greșeli de tehnică. 
Campioanele au condus de la 
început (14—6 în min. 6), apoi 
s-au lăsat angrenate în jocul 
pozițional al adversarelor și au 
avut, in general, o prestație sub 
cea obișnuită, doar Paula Misăi- 
lă comportîndu-se la valoarea 
normală; de la oaspete s-a re
marcat Romela Cristea. Au mar
cat: Misăilă 21, Kiss 18, Veres 
2, Manasses 4, Dragoș 9, Moro- 
șan 11, Popa 3, Dragoste 4, Mo
rar 1, respectiv Cristea 17, Stin
gă 12, Bădinici 8, Stoichiță 3, 
Gavriliuc 14, Marinache 4, Szoke 
4. Arbitri : N. Gal — A. Cuțov. 
(Mircea RADU — coresp.).

METALUL C.S.Ș. R1MN1CU 
VILCEA — COMERȚUL TIRGU 
MUREȘ 93—72 47—48). Cu un
joc agresiv în apărare și eficace 
in atac, cu Magdalena Manea 
în vervă deosebită șl cu Anca 
Nițulescu (14 ani!) element de 
certă perspectivă. Metalul a ciș- 
tigaț net, obținind a șasea vic- 

Au marcat : 
A.

7, Duțu 3,

torie consecutivă, __  __
Manea 47, L. Nițulescu 26, 
Nițulescu 8, Barbu ", “ 
Ceaușu 2, respectiv Sandor 23, 
Podraczki “ ~~
Bencze 4, 
AI. Guță 
ȘIANU — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — 
STRUCTORUL C.S.Ș. 
122—56 <50—27). Deși nu a folo
sit una din componentele de 
bază ale echipei (Camelia Hin- 
da), Voința a cîștigat comod. 
Au marcat: Jerebie 39, Cășvean 
17, Turtoi 17, Menihart 17, Vrap- 
ciu 11, Ktiss 11, Grecu 6, Ciclo 
3, respectiv G. Nagy 15, Ciupe 
15, Lațco 10, Blîndul 9, Nastor 

R. Chepețan 2. Arbitri: C.

22, M. 
E. Nagy 2.
- Cr. Făget. (D. RO-

5,

Nagy 21, 
Arbitri :

CON- 
ARAD

„CUPA PRIMĂVERII" LA HOCHEI
(prin
Sport 
loca- 

3 zile 
.Cupei Primă- 
, la care au 

de tineret, 
Progresul 

echipa clu-

MIERCUREA CIUC 
telefon). în organizarea 
Clubului, patinoarul din 
litate a găzduit timp de 
prima ediție a „i 
verii”" la hochei, 
luat parte Lotul 
Dunărea Galați, 
Miercurea Ciuc și 
bului gazdă.

întrecerile au prilejuit par
tide atractive, viu disputate, 
cu multe goluri, majoritatea 
după acțiuni bine concepute.

Lotul de tineret, care se 
pregătește pentru apropiatul

Campionat Mondial, a evoluat 
în general bine în toate cele 
3 jocuri susținute, dar s-a do
vedit deficitar la finalizare, 
mai ales în partida, cu Sport 
Club.

Trofeul a revenit formației 
organizatoare, neînvinsă.

Rezultate : Sport Club : 6—5 
cu Progresul, 12—3 cu Dunărea, 
10—7 cu Lotul de tineret ; 
Lotul de tineret : 5—3 cu Du- 
nărăea, 7—1 cu Progresul ; 
Dunărea 5—4 cu Progresul.

Vaier. PAȘCANU, coresp.

„Turneul Primăverii" la box

ULTIMA GALA
Sala Sporturilor din Galați 

a fost din nou plină, finalele 
„Turneului Primăverii” la box 
atrăgînd, așa cum era de aș
teptat, numeroși iubitori ai 
sportului cu mănuși. De data 
aceasta, nu am asistat la me
ciuri așa-zis „frumoase", 
chilibrate". ci la partide 
putate fără menajamente, 
rința de a eîștiga turneul 
primind luptelor adesea 
multă duritate decît ar fi
de dorit, în dauna tehnicii. Cu 
o singură excepție, pe care o 
vom aminti mai jos, favoriții 
și-au onorat cărțile de vizită, 
obținînd victoria, dar, din pă
cate, nu întotdeauna și... aplau- 
zele publicului.

La categoria semimuscă, A- 
drian Amzăr (Dinamo) 
impus, am putea spune 
probleme, dintr-un lot de
concurenți, cîștigînd și finala 
cu Florin Hîrcea (C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin). Fără a in
tenționa să-i diminuăm me
ritele, trebuie să spunem, to
tuși, că Amzăr nu și-a dato
rat succesul unei forme de 
excepție, ci slăbiciunii adver
sarilor întîlniți.

Penurie de sportivi, rar in- 
tilnită pe ringurile noastre, la 
categoria muscă. Doar 4 con-

dis- 
do- 
im- 
mai 
fost

s-a 
fără 
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A PRILEJUIT DIRZE DISPUTE

ra-
(deși 

de

MASCULIN
• GLORIA BUCUREȘTI — EX

PLORĂRI C. LUNG MOLDO
VENESC 5313—5122 (3—3). După
7 victorii consecutive, lidera se
riei Sud, Explorări c. Lung Mol
dovenesc, a pierdut sîmbătă în 
fața foștilor campioni al țării, 
mareînd pe piste destul de pre
tențioase o evidentă scădere de 
randament (cu peste 200 p d 
mai puțin decît realizează de 
regulă pe arena proprie). Fiind 
de forțe sensibil egale, cele două 
echipe, angajate în lupta pentru 
tin loc pe podiumul seriei, cel 
care dă drept de calificare în 
turneul final, au început con
fruntările sub semnul unui echi
libru valoric perfect după 
două schimburi oaspeții condu
cted doar cu uri punct: 1708— 
1707. Spre satisfacția publicului, 
juniorul Llviu Ghiță și mai ex
perimentatul coechipier Vasile 
Tudor au Intrat pe piste in com
pania cîmpulungenilor Mihai Ca- 
sandra (schimbat la jumătatea 
probei cu Aurel Frimu) șl Ro
meo Pricopl și au schimbat fi
zionomia jocului, bucureștenil 
desprinzîndu-se prin realizări 
tehnice deosebite de adversarii 
lor, care au ratat exasperant. 
Sufragiile spectatorilor au fost

I
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I
I
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I
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I
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A APĂRUT NR. 2/1989
AL REVISTEI „EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT"
în sumarul acestui număr

TEORIE — STUDII — ț——______
gice ale pregătirii înaltei performanțe, de psiholog M* 
lescu ; Contribuții la metodologia depistării oboselii 
musculare și neuropsihice la persoane care prestează 
turi fizice marl, de ing. dr. Ad. Gagea șl c™1-...____ _
EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN INVATAMÎNT : Tratarea 
diferențiată a evaluării și notării la educație fizică în clasele 
liceale (If), de prof. V. Fărcaș ; TEHNICA ""—-----
ANTRENAMENT : Organizarea și eficiența lecției de antrena
ment la baschet, de prof. C. Dirjan și colaboratorii ; Diver
sitatea antrenamentului în tirul de performanță cu pistolul, 
de antrenor emerit Gh. Corbescu ; Analiza și interpretarea 
tehnicii unor schiori alpini de mare performanță în condițiile 

slalom uriaș (I),
MEDICINA SPOR- 
terapiei artroze- 

laserulul asociat

stnt Incluse lucrările : 
cercetări : Unele aspecte psiholo- . ----------------- . ........ — Njcu_

neuro- 
efor- 

colaboratorii ;

METODICA

de concurs la slalom 
de conf. univ. V.
TIVA ; Contribuții ______
lor post-traumatlce la sportivi cu ajutorul _______  ______
gimnasticii terapeutice, de conf. univ. dr. M. Ifrim și colabo
ratorii : OPINII — CONSULTAȚII î Aprecieri asupra evoluției 
recordurilor mondiale la înot (VIII), de prof. M. Olaru ; In 
dezbaterea „mesei rotunde" de la Iași ; Dinamica lecției de e- 
ducație fizică, de Elena Dobincă ; SPORT — RECREAȚIE — 
SANATATE : Exemple de exerciții folosite in cadrul lecțiilor 
de gimnastică aerobică, de prof. Aurelia Suciu și colaboratorii.

Reamintim pe această cale că ABONAMENTUL este cel mai 
sigur mod de a intra in posesia revistei „EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT”, revista profesorilor de educație fizică, a antreno
rilor, a medicilor sportivi, a tuturor activiștlor mișcării spor
tive.

Reinnoiți-vă de urgență abonamentul la revista „Educație fi- 
llcă și sport" !

special și 
Teodorescu ; 

la studiul
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curenți la start ! Finala și-au 
diaputat-o Sandu Petrescu 
(Constructorul Galați) și Ma
rian Popa (Steaua). în ciuda 
încurajărilor primite din tri
bune, Petrescu a boxat slab, 
fiind derutat de atacurile 
pide și surprinzătoare 
dezordonate) declanșate
Popa în continuă mișcare, gă- 
lățeanul ratînd. adesea peni
bil, lovituti care se voiau de
cisive. Cu atit mai de neînțe
les a fost decizia juriului, care 
i-a acordat decizia de învin
gător lui... Petrescu !

Un meci care promitea să 
se ridice cu adevărat la... ran
gul unei finale — încheiat, 
însă, cu o surpriză — a fost 
cel dintre Relu Nistor (Stea
ua) și Adrian Anton (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin), datorită 
faptului că Anton și-a luat ro
lul îîn serios și l-a atacat in
sistent pe fostul campion al 
„cocoșilor"" încă din primul 
rund. Am asistat la o luptă 
dîrză. dusă în ritm rapid, că
reia Nistor nu i-a putut rezis
ta, el abandonînd la începutul 
ultimului rund !

„Pana" Nicolae Talpoș (Di
namo), într-o formă fizică 
deosebită.
lentatul 
(Olimpia 
fensivă 
contraatacuri ale acestuia 
mînînd fără efect pe 
nel© de punctaj, Talpoș 
gînd clar.

formă
1-a obligat pe ta- 

Marian Leond raliu
București) la o de- 

permanentă, rarele 
ră- 

buleti- 
cîști-

Cel mai frumos meci al ga
lei l-au oferit Daniel 
(Steaua) și Dumitru 
(A.E.M. Timișoara), 
întîi" rămînînd, însă, 
campionul categoriei 
ușoară. în ultimul rund, timi
șoreanul a îndrăznit mai mult 
în fața campionului, 
să-i pună destule 
Era, însă prea 
tunci stelistul 
cient avantaj.

Se anunță o 
categoria ușoară. 
Dumitrescu (Dinamo), 
trecut încă junior, a 
turneul - - --
manieră 
gătoare. 
nut din 
de limită, de data aceasta 
fața lui Viorel Morovan (Car- 
bochim Cluj-Napoca). un bo
xer curajos, posesor al unor 
lovituri puternice. Dumi
trescu și Morovan s-au anga
jat în primul rund în schim
buri tari, Morovan riscînd 
mult prea mult în acțiunile de 
atac. Dinamovisti.il, pugilist 
tehnic de mare viteză, a con
trat eficace, obligîndu-și ad
versarul să nu mai reia lupta 
în repriza secundă. Să fi apă
rut la Dinamo 
sau Dobrescu ?

Măeran
Kreslyin

„vioara 
Măeran, 

semi-

reușind 
probleme, 

tîrziu, pînă a- 
acumulase sufi-

de la Galați 
deosebit de 

în finală el 
nou victoria

nouă „stea" la
Constantin 

anul 
cîștigat 

intr-o 
convin- 
a obți- 
înainte 

in

un nou Cuțov
Sperăm să fie

așa.
în 

mari, 
nalat,

la categoriilefinalele
nimic deosebit de sem- 
exceptînd... tradiționa-

ABHINISTHAIIA DF STAI 1010 PPONOSPORI hFOR*1tAlA
ASTAZI. marți, 14 martie 
ULTIMA zi pentru a vă 
numerele favoritela _trașe- 
obișnuită

fi 
este 
juca 
rea 
ce va avea loc 
15 martie.

PRONOEXPRES 
mîine. miercuri.

am mai anunțat.
15 martie,

• După cum 
tot mîine. miercuri, 
va avea loc șl concursul Inter
mediar PRONOSPORT alcătuit 
cu meciurile retur ale cupelor 
europene de fotbal. Redăm mai 
jos meciurile acestui concurs : 
1. Steaua — I.F.K. Goteborg 
(pauză) : 2. Steaua — I.F.K. Go
teborg (final) ; 3. Sampdoria — 
Dinamo București (pauză) ; '
Sampdoria — Dinamo București 
(final) : 5. Dynamo Dresda —
Victoria București ; 6. A.C. Mi
lan — Werder Bremen ; 7. Real 
Madrid — P.S.V. Eindhoven ; 8. 
Gaiatasaray Istanbul — A.S. Mo
naco ; 9. F.C. Malines — Ein
tracht Frankfurt : 10. Roda Ker- 
krade — Sredeț Sofia ; 11. F.C. 
Barcelona — A.G.F. Aarhus ; 12. 
Napoli — Juventus : 13. Real
Sociedad — V.f.B. Stuttgart. A- 
șadar. astăzi, marți, 14 martie 
este ULTIMA ZI pentru depune
rea buletinelor la acest intere
sant concurs.

• Datorită volumului mare de 
lucrări la Tragerea extraordina
ră Loto a „Mărțișorului" din 3 
martie a.c., omologarea cîștigu- 
rilor la această tragere va pu
tea fi dată publicității în rubri
ca de față, mime miercuri, 
martie a.c.

15

4.

• Incepînd de luni, au 
puse în vinzare șl biletele 
participare la TRAGEREA MUL
TIPLA PRONOEXPRES progra
mată să aibă loc duminică, 19 
martie a.c. Prezentăm mal jos 
cîteva dintre cele mai semnifi
cative elemente tehnice ale a- 
cestel trageri : se efectuează I 
extrageri în două faze cu un to
tal de 48 de numere extrase ; 
extrageri „legate" cu posibilita
tea de a se eîștiga cu 4 șl res
pectiv 5 numere din 12 extra
se ; variantele de 25 lei partici
pă la toate extragerile putîn- 
du-se obține cîștiguri cumulate 
la ambele faze. La tragerea Mul
tiplă Pronoexpres partlclpanțli 
au posibilitatea de a obține ciș- 
tiguri constînd 
excursii peste 
tante sume In 
timp numerele

fost 
de

In autoturisme 
hotare sl impor- 
bani. Jucațl din 
dv. preferate !
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Cupa Campionilor Europeni: STEAUA

UTI VĂ!
[C. GRUIA —

! BUCUREȘTI | 
SATU MARE I 

jrie previzibi- ■ 
>r, superioare 
Absența con- I 
Angela Sze- I 
s-a resimțit * 

înțialului oas- 
:: Ciocan 23, 
iN 18, Borș 7, 
iU 7, Siniion 
1 2, respectiv .

Moldovan 2, I 
, Kin dr is 10. | 
— M. Oprea. 
’ORTUL STU- 
ȘTI — CON
STANȚA 75— 
u s-a impus 

conducătoa- ■ 
i studențești; I 
mte insufi- I 
competiționa- 
•e foarte ti- | 
altfel). Au I 
Mitroi 17, ■ 

u 9, Hora 2, 
nportare su- 
ultima vre- 
2, respectiv 

standache 2, 
iu 2, Coroa- 
itri: C. Du- 
l. (D. STAN-

5. SALO NT A I
C.S.S. 5 I 

(40—36). Joc 
î final. |

IT
2 1479:1097 34
3 1375:1149 33 |
3 1604:1245 33 I
4 1331Î1086 32 ■
7 1377 Î1314 29
9 1303:1279 27 I 

12 1158:1155 24 I 
12 1165:1368 24 ■ 
!3 1239:1421 23
3 1333:1598 23 I 

'31:1513 22 I
16:1486 20

„străluci re w 
»luția fos- 

mijlocie” 
.F.R. Ti- 
r în fafa 
Steaua), și 
dramatism 
' Vasile 
r Vasile 
București).

reciproc 
-ijice. Da- 
avantajat 

clar, dar 
a scump, 
uit prea

I 
I 
I
I 
I
I

Cu un singur jucător de 30 de 
ani (Țicleanu) și cu foarte 
mulți tineri. începlnd cu Râzvan 
Lucescu și încheind cu... Buțer- 
chi. Sportul Studențesc este. în- 
tr-un fel, o echipă nouă. Șl asta 
s-a simtit chiar de la acest prim 
meci pe teren propriu, chiar 
dacă fazele frumoase au fost 
rare' — abia acum vor trebui să 
intre în acțiune, „desenatorii” 
tehnici care să „tragă" în tuș 
schitele lui Ion Ionescu. un an
trenor de temperament, mereu 
în fierbere, căruia veselii supor
teri ai studenților l-au și spus 
„Toscanini” pentru Intrarea, în 
premieră, pe gazon.

Deocamdată, Sportul trebuie 
să se gîndească la conturarea 
jocului cu două vîrfuri masive, 
după ce încercase, timp de doi 
ani, „simbioza” Coraș — Țîrlea. 
ultimul de un cu totul alt pro
fil și care așteaptă — șl el — 
o reîncadrare... Dar această re
încadrare a unui jucător tehnic 
depinde mult de Stănici. mai a- 
les după accidentarea lui Ti
cleanu care a furnizat dumini
că majoritatea baloanelor „în 
grămadă”. După cum jocul ce
lor două vîrfuri de duminică va 
trebui să fie mult mai dinamic, 
în sensul demarcărilor spre la
teral. în lipsa acestora, o apă
rare aglomerată nu are proble
me prea multe de rezolvat.

Dacă pe linia de fund pere
chea Pană — Cristea a jucat 
bine, dacă „fundașul frenetic” 
M. Marian manifestă aceeași 
rlvnă pe mai tot terenul, se aș
teaptă mai mult de la Ciucă. în
cercat șl... în echipa națională.

Este bine că încă de la prima 
apariție pe teren propriu Spor
tul Studențesc „are variante”. Și 
este bine că tempoul întregii e- 
chipe este în creștere. Bineîn
țeles că se așteaptă un prim 
răspuns In dificilul meci cu Vic
toria, din etapa următoare. Un 
răspuns în fața unul adversar 
mult mai tăios decît F.C. Bihor.

Apropo de Bihor, echipa oră-

— semi- | 
Vinătoru I 

l b. p.
(Olimpia ■ 

■ă : Cor- I 
istructorul *

Văduva g 
upergrea : I 
a) b. p. • 
(Timpuri - 

categoriei I 
mait (Se- I 
i Florin I 
>i Buc.), 
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JOI, TRAGEREA H SORTI 
A „OPTIMILOR- 
CUPEI ROMÂNIEI

Joi, Ia ora 12, la sediul fe
derației de specialitate, va a- 
vea Ioc tragerea la sorți a 
„optimilor” de finală ale Cu
pei României, competiție care 
se desfășoară sub genericul 
„Daciadei”. Reamintim for
mațiile calificate : Steaua, 
Dinamo, Victoria, Flacăra 
Moreni, F.C. Farul, Sportul 
Studențesc, F.C. Bihor, F.C. 
Inter, Sport Club Bacău, 
F.C.M. Brașov, Rapid (Divizia 
A), iar din eșaloanele infe
rioare, Unirea Slobozia (divi
zionară C), Gloria Bistrița, 
Armătura Zalău, Gloria Bu
zău și C.F.R, Timișoara (toa
te din Divizia B).

ETAPA SA ÎNCHEIAT,
•iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiitiiitiiiniiiiiiii

’ COMENTARIILE CONTINUA
| 7/////////////////^

ALB-NEGRILOR"
deană a oferit cîteva faze deo
sebit de cursive, care ne-au a- 
mintlt — ce mult e de atunci — 
de „dulcele stil clasic al Iul 
C.A.O.". dar, în egală măsură, șl 
de sterilitatea prestigiosului 
său... precursor. Și dacă „lega
rea” pasului amplu al Iul Ter- 
heș de frecvența superioară a loan CHIRILA

Țicleanu a șutat, dar Lăzăreanu a reușit să rețină, sub privi
rile coechipierului său Baba. Secvență din partida Sportul Stu

dențesc — F.C. Bihor
Foto : Dragoș A. NEAGU

DESPRE RAPID, INTER SIBIU
Șl CELE.
Duminică, pe o vreme splen

didă, In Giulești, atmosferă de 
mare derby. Suporterii echipei 
rapidiste nu s-au desmintit și 
au umplut tribunele pină la ul
timul loc. Poate că mulți au 
fost atrași și de prezența for
mației oaspete, ocupantă a locu
lui, 4, cel ce duce spre Cupa 
U.E.F.A. Din acest punct de ve
dere, nu puțini au fost cei care 
se așteptau ea Rapid să aibă o 
misiune dificilă în obținerea ce
lor două puncte, necesare ca 
aerul pentru formația feroviară. 
Dar nu avea să fie așa. Da fi
nalul celor 90 de minute de joc. 
echipa gazdă avea să obțină o 
victorie Pe care nimeni nu pu
tea s-o conteste, fapt confirmat 
după meci, la vestiare, la ca
bina arbitrilor, chiar de con
ducătorii formației sibiene. Ra
pid, animată de o mare dorință 
de victorie, s-a aflat timp de o 
oră la conducerea jocului, Iar 
dacă la pauză tabela de marcaj 
a arătat scorul de 0—0, aceasta 
s-a datorat marilor ratări ale 
lui Craiu și L. Ilie sau, dacă 
vreți, șl Intervențiilor inspirate 
ale portarului M. Vasile. Rapid 
a fost superioară prin prestația 
la mijlocul terenului a trio-uiul 
Drăghici — L. Iile — Estlnca, 
dar a trebuit să suporte ano
nimatul lui Goanță, lipsa de 
inspirație a lui Damaschin II și 
modesta prestație a lui Craiu, 
exact oamenii care trebuiau să 
concretizeze. Cît o privește pe 
Inter, la apariția ei în Capitală, 
echipa sibiană a rămas datoare. 

lui Lazăr nu era de așteptat, 
„discreția” lui Mujnai a fost o 
surpriză. In orice caz, se pot 
aștepta lucruri mult mai fru
moase de la o echipă cu un 
fundaș ca Ciocan, doi mijlocași 
ea Tămaș și Mujnai. șl un vîrf 
„zburător” ca Ovidiu Lazăr, ca
re, de cele mai multe ori. ne
susținut. e nevoit să Joace mai 
mult pe cont propriu.

7 CARTONAȘE GALBENE
prestația din prima repriză, eind 
a realizat o singură fază de 
poartă, fiind sub așteptări, ano
nimii. numindu-se Jurcă, Ma
jorii șl Cașuba, ultimul — sim
plu figurant. In ultimele 20 de 
minute, Inter a fost mai aproa
pe de ceea ce se aștepta, dar. 
era prea tîrziu...

Cum e cu povestea celor i 
cartonașe galbene ? Echipele au 
apărut pe teren destul de cris
pate, dominate de miza parti
dei. De aici, destul nervi. N-a 
fost însă un joc dur (dure au 
fost doar intrările de la început 
ale Iul Boar), dar am văzut 
destule arțaguri, dispute și „dis
cuții” pe cupluri. A mai venit 
și exigența arbitrului A. Porum- 
boiu, cu excepția a două-trel 
greșeli mărunte, autoritar, co
rect, iar cartonașele galbene a- 
cordate au acoperire, mai puțin 
cel arătat Iul Bacoș, care cre
dem că nu l-ar fi meritat. Su
porterii Rapidului au fost supă- 
rațl însă, de EXIGENȚA și IM
PARȚIALITATEA arbitrului ca
re n-a ținut seama de „gazde” 
sau „oaspeți”. „Așa să fim ar
bitrați și In deplasare”, spuneau 
unii. Da, din acest punct de ve
dere, aveau dreptate, pentru că 
A. Porumboiu și alți cîțiva ar
bitri sînt cazuri mai rare, tar 
Rapid să nu uite că anul tre
cut același arbitru vasluian a 
condus la fel meciul Petrolul — 
Rapid, de la Ploiești, cînd se 
plîngeau de el. tot... gazdele II

Constantin ALEXE

(Urmare am out, ,,

pină la sfîrșitul săptăminii 
trecute, a cuprins și două 
jocuri, încheiate cu două vic
torii. în dauna lui Aarhus

Cupa Cupelor: DINAMO
(Urmare din nao ri

acest oraș nu este întimpiă- 
toare, aici existînd bune con
diții pentru organizarea me
ciului de miercuri și un viu 
interes al publicului local 
pentru fotbal, anticipindu-s*e 
— în ciuda faptului că vedeta 
principală a Sampdoriei, 
Vialli, originar din Cremona, 
nu va putea juca, fiind sus
pendat — o mare afluență de 
spectatori in tribunele stadio
nului „Giovanni Zini", care 
au o capacitate de 25.000 de 
locuri.

în vederea partidei-retur cu 
Sampdoria. Dinamo a sosit 
luni, in jurul prînzului, la 
Cremona. După o călătorie 
de aproape două ore cu avio
nul de la București la Berga
mo și, apoi, una cu autocarul, 
cale de 80 km, pină la Cremo
na, dinamoviștii s-au insta
lat la hotelul „Agip”, situat în 
afara orașului, intr-o zonă 
mai liniștită. La ora transmi
siei acestei prime corespon
dențe, jucătorii noștri se află 
Ia antrenament, pe unul din 
terenurile ce le-au fost puse 
la dispoziție. Ei își continuă 
astfel pregătirile intense des
fășurate după meciul de cam
pionat cu F.C. Farul, care au 
inclus și jocul-școală de du
minică după-amiază, susținut 
în compania echipei de spe
ranțe a clubului bucureștean.

Cupa U. E. F. A.
(Urmare din pag. 1)

noi credem in șansa noastră, tn 
discuțiile purtate cu jucătorii 
mi-am dat seama cit de hotă- 
rîți sînt să furnizeze, miercuri 
seară, marea surpriză".

Un gol, un singur gol ii este 
suficient Victoriei (cu condi
ția să nu primească nici unul) 
pentru a pătrunde in semifi
nalele Cupei U.E.F.A. Vor 
reuși oare Nițu, Ștefan, Zare, 
C. Solomon. Coraș și ceilalți ju
cători care vor pătrunde miine 
seară de la ora 20 (21 ora
României) oe gazonul sta
dionului Dynamo din Dresda, 
să răstoarne calculele hîr- 
tiei 7 Considerăm că este cu 
putință, din moment ce ei au 
parcurs cu bine un drum de
loc ușor, eliminind pină acum 
trei adversari în actuala edi
ție a Cupei U.E.F.A. Cu con
diția, insă, ca miine scară toți 
cei 11 jucători să tacă un 
meci de „zile mari”. Jucătorii 
din Dresda vor ataca de la în
ceputul partidei, așa cum au 
tăcut-o și cu Aberdeen, ți cu 
Waregem, ji cu A.S. Roma, în 
dorința desprinderii cât mai ra- 

(scor 1—0) și Djurgarden 
(2—1). Fotbaliștii suedezi își 
vor încheia, astăzi, prepara
tivele printr-un antrenament, 
la ora jocului, pe stadio
nul din Ghencea.

Aceste pregătiri se vor înche
ia miine (n.r. azi), printr-un 
antrenament de acomodare ce 
va ti efectuat chiar pe gazo
nul stadionului „Giovanni 
Zini". Dinamoviștii se află 
aici cu efectivul complet, in
clusiv Andone care în pri
mul meet cu Sampdoria, de la 
București, nu a evoluat, 
fiind suspendat pentru cumul 
de cartonașe galbene. Starea 
lor de spirit este bună, ei 
sperind intr-un rezultat fa
vorabil, care — în ciuda acelui 
scor egal, 1—1. de pe propriul 
teren — să le permită accesul 
în semifinalele competiției.

Despre adversarii lor de 
miercuri avem deocamdată — 
la puțin timp după sosirea 
noastră aici — vești destul de 
sumare. Genovezii au susți
nut duminică un nou meci de 
campionat, jucînd la Ascoli, 
cu echipa locală, în fața că
reia au „scos” un rezultat e- 
gal, 2—2. Ei vor veni, proba
bil, marți la Cremona, unde 
vor taoe un ultim antrena
ment pe stadionul local.

Reamintim că partida de 
miercuri este programată cu 
începere de la ora 17,45 (era 
Bucureștiului), ceea ce va în
semna că repriza secundă se 
va disputa în nocturnă. Bri
gada de arbitri care va condu
ce acest important meci este 
din Ungaria, Ia centru fiind 
L. Nemeth.

; VICTORIA
pide, ceea ce va facilita posi
bilitatea mor contraatacuri ra
pide, procedeu ce stă la înde- 
mi na echipei pregătite de FL 
Halagian și Gn. Timar.

în zilele de după meciul de 
campionat cu „U“, disputat 
miercurea trecută, la Cluj- 
Napoca. componenții echipei 
Victoria au urmat un program 
de pregătire susținut, care a 
cuprins atît ședințele de an
trenament și unele lecții teo
retice, cît și vizionări înre
gistrate de la unele meciuri 
ale lui Dynamo Dresda din 
campionat. Un program com
plex, care denotă dorința și 
hotărîrea tuturor jucătorilor 
de a nu precupeți nici un efort 
în dorința mult rîvnitei cali
ficări.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Suedia, 
avîndu-1 -a centru pe I. Fre- 
drikseon.

Dynamo Dresda a jucat șîm- 
bătă. pe teren propriu, cu e- 
chipa Sacneenring Zwickau, de 
care a dispus eu 4—1, pr'n go
lurile înscrise de Gfltsehow (2), 
Hauptmann și Sttibner.

Alte amănunte în ziarul nos
tru de mîinc.

TIE LA PREDEAL
organizează, în perioada 19—24 martie, 
or căsătoriți. Cu acest prilej, O.J.T. 
la un atractiv program de agrement și 
i cazare și masă Ia hotelurile „Orizont” 
Predeal. Vor avea loc seri distractive 
meții la Clăbucet-Plecare, Trei Brazi, 
irecum și o excursie cu autocarul la 
șov.

se vor adresa în ziua de 19 martie 
hotelurilor „Orizont” și „Cioplea”’, din

entare la dispeceratul de cazare Pre- 
276 sau 922 56501 — interior 138. și la 
din Brașov, telefon 921/43393.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiKi
ație la baza de agrement

HOTELULUI „BUCUREȘTI**
L1ER „BUCUREȘTI”, din Calea Victoriei
Irul bazei sale de agrement condiții pen-

unde se organizează și cursuri de lni- 
opii și adulțl

presopunctură, ultraviolete și infraroșll 
(se organizează șl cursuri de gimnastică 

ră, manechiură, pedichiură, cosmetică, 
tume de baie, echipament pentru sala de 
căști, papuci de bale.
3 personal eu înaltă calificare.
! orele 12,30—20 ; marți, miercuri. Joi 
! orele 0—20 ; duminică Intre orele 8—14. 
are la telefon 15.45.80 sau 15.58.50/2946.

FINALE ALE DACIADEI
(Urmare din pag. I)

aștepta. De astă-dată, Băjena- 
ru a profitat de un moment de 
neatenție, valorificîndu-și ata
cul (uchi-mata), încheiat cu 
un ippon năpraznic. Bolbosea 
fost „ținut în șah” doar de 
Dan Cuteanu (Constr. Alba Iu
lie), pe care l-a învins, în 
cele din urmă, la puncte 
(yuko), dar dinamovistul se 
accidentase destul de serios. 
Finala a fost, cu toate acestea, 
aprigă. In secunda 35. Băjena- 
ru a luat un avantaj aprecia
bil, yuko (5 puncte), in urma 
unui atac reușit. în continua
re, stelistul a mai încercat de 
două ori să-1 surprindă pe Bol- 
bose cu uchi-mata, dar dina
movistul a evitat prompt. Du
pă acestea însă (era min. 2,30), 
Băjenaru s-a retras în defen
sivă primind, justificat, o 9- 
tenționare (min. 2,40), apoi 
penalizări — shido (4,05) și 
chui (4.30). Punctajul deveni
se egal și așa a rămas pină la 
gong. în această situație (Ia 
hanței), arbitrii au acordat 
unanim decizia de învingător 
prin yuse: gachi (superiorita
te tehnică) lui Bolbose. Pentru 
locul 3, D. Agapie (Dinamo 
Bv.) b.y.g. N. Ghiță (Nitramo- 
nia Făgăraș) și D. Cuteanu 
b.ipp. L Gherasim („Poli" 
Iași).

25 de finaliști la „eemiușoa
ră". Cum anticipam, tînărui 
Zoltan Teszari (Dinamo Buc)

a știut să profite de absența 
campionului (Ilie Șerban. de la 
același club) luîndu-i, pe de
plin meritat, locul. Dintre cei 
doi steliști. Cristian Tifra și 
Stelian Pătrașcu, principalii 
adversari dinamovistul l-a în- 
tîlnit doar pe primul, invin- 
gîndu-1 la puncte (koka), al 
doilea fiind scos din cursă în 
turul 3. Teszarj a susținut fi
nala cu Tudor Dumitru (Ra
pid Buc.) „pradă ușoară” pen
tru dinamovist, care a ciștigat 
prin ippon (min. 3,45), pină a- 
tunci avînd un avantaj consis
tent : koka (min. 0,35) și yuko 
(2.35). Pentru locul 3. N. Apa- 
hidean (C.S.M. Alba Iulia) 
b.p. A. Dumitru (Rapid Buc.) 
și S. Pătrașcu b.y.g. C. Țifra.

înaintea finalelor, la „ușoa
ră” (27 concurenți). campionul 
ediției din 1988, Ștefan Nagy 
(Constr. Oradea) părea un fa
vorit cert. Toate „ițele” au 
fost însă încurcate de tinerii 
Nîcolae N’chitaru (Rapid Buc.), 
învingător în fața lui Nagy, și 
de Adrian Szekely (D-.namo 
Bv), care l-a scos din „cursă” 
Pe G. Ciuvăț( Steaua). Finala 
celor doi n-a avut istoric. în 
secunda a 40-a, Szekely l-a 
ridicat (ura-nage) pe Nichita- 
ru, ,,coborîndu-l“ direct în 
ippon. Pentru locul 3, G. Ciu- 
văț b.p. I Nătrăvel (Viitorul 
Pitești) și S. Răducanu (Da
nubiana Buc.) b.ipp. V. Mol
dovan (C.P.L. Bistrița).

Campionul de la „semimij-

locie" (24 participant, Florin 
Lascău (Steaua), fiind „urcat" 
la „mijlocie", s-a creeat un cu
loar favorabil îndeosebi lui 
Iulian Rusu (Steaua), deve
nit principal favorit Dar a- 
ceșta a fost învins, s irprinză- 
tor, de ieșeanul D. Beșleagă 
chiar in primul tur. și n-a be
neficiat nici de recalificări! In 
finală au ajuns, nescontat, 
Irinel Pîrvu (Rapid Buc.) și 
Dan Păcuraru (Strungul Arad). 
Meci extrem de echilibrat, cu 
atacuri de ambele părți, ter
minat la egalitate și eîșitgat 
la hanței de giuleștean. Pen
tru locul 3, L. Cimpeanu (Di
namo Buc.) b.p. N. Vega (Pe
trochimistul) și C. Hașegan 
(C.S.Ș. 2 Constanța — Nitra- 
monia) b.ipp. V. Munteanu 
(Dinamo Buc.).

Cele mai înverșunate dispu
te au avut loc, neîndoios, la 
„mijlocie” (24 finaliști). Junio
rul Adrian Croitoru (Unirea 
Focșani) l-a trimis în recalifi
cări pe Petre Anițoaie (Stea
ua), pretendent la titlu, iar

Florin Lascău l-a scos din 
„cale" pe Nicolae Iosif (T.C.I. 
Oradea), campion anul trecut. 
Finala a depășit toate aștep
tările, focșă neanul conducind 
cu yuko până in ultimele 35 
de secunde. cînd a pierdut 
prin ippon în fața experimen
tatului Lascău. Pentru locul 
3, I. Simion (Rapid Buc.) 
b.ipp. C. Pusa (Strungul) și 
P. Anițoaie b.y.g. N. Iosif.

La categoriile mari, succese 
ale dinamoviștilor bucureșteni. 
Astfel, la „semigrea” (23 spor
tivi) Gheoighe Diaconu și-a 
păstrat titlul, fiind urmat de 
R. Ivan (Dinamo Buc.), de M. 
Diaconu (Constructorul Alba) și 
de C. Zaharia („Poli”. Iași). La 
„grea" (24). din nou campion 
Valentin Bazon (Dinamo Buc), 
urmat de A. Mariași (Strun
gul) și de P. Drăgoi ^«in
structorul) A. Clinei (D.nanui 
Buc.), iar la „open” (14 
doilea titlu pentru Bazon 
mat de Traian Codrca 1 
mo Buc.), R. Ivan si P Anl- 
țoaie.

SE ÎNCHEIE SEZONUL DE SCHI
Această Iarnă capricioasă, fă

ră prea multă zăpadă, a deter
minat amlnarea unor finale ale 
DACIADEI din sportul de per
formantă. Este și cazul unor 
întreceri de schi alpin sau biatlon. 
Avînd în vedere că la altitudi
ne a nins, pe traseele din Valea 
Rîsnoavei — la baza sportivă a 
A.S.A. din apropierea Predealu
lui — se vor disputa, mai ta
tii. întreceri finale ale Daciadei 
Ia biatlon pentru Juniori. Curse

le Se vor desfășura dun urmă
torul program : joi 16 rr.-.rue — 
probele lungi. slmb/stă !» —
cursele de viteză duminică 19 — 
ștafetele.

Pe pîrtHle din Poiana Brașov 
vor avea loc ultimele întreceri 
ale schiorilor alpini. Finalele 
Daciadei la senioare si juniori 
stat prevăzute pentru sîmbătă, 
18 martie — slalom uriaș, dumi
nică 19 martie — cursa dc sla
lom special.

!

I



PUGI1ISTUL PETRICĂ PA.RASCHIV 
ÎNVINGĂTOR LA MESTRE
Ș;11? boxeri din lotul națio

nal de e niori (Petrică Paras- 
chiv, Cvidiu Dragomir, Nicolae 
Aliuță, Mihăită Nițulescu, Va- 
sile Citea și Nicolae Vasilache) 
au luat parte la tradiționalul 
Turneu internațional de la 
Mestre, în apropiere de Vene
ția. După cum ne-a declarat 
antrenorul Emil Popa, care i-a 
însoțit pe sportivii noștri, cea 
mai bună comportare a avut-o 
Petrică Paraschiv, la catego
ria semlmuscă. care după vic
torii în tata lui Sousa (Spania) 
și Lange (R. D. Germană), l-a 
întrecut în finală, prin k.o. în 
primul rund, pe italianul Me 
lis, situîndu-se astfel pe pri
mul loc. Au mai urcat pe po
diumul de premiere „semimij- 
lociul" Vasile Citea (locul II) 
și „musca" Nicolae Ailuță 
(locul III).
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DUPĂ „INTERNAȚIONALELE" DE FLORETĂ
(Urmare din pag 1)

primei noastre reprezentative 
lipsind însă campioana mon
dială, Elisabeta Tufan, învin
să fără drept de apel în eli
minările directe și recalifi
cări de două out-sidere. în 
condițiile în care floretisitele 
noastre aduc mereu pe tapet 
lipsa unui număr adecvat de 
asalturi în concursuri solici
tante, oboseala (chiar și din mo
tive familiale) pe care o acu
za flonetista nr. 1 (care de alt
fel, nici n-a mai tras în pro
ba pe echipe) rămîne un mo
tiv subiectiv. Faptul însă că 
celelalte trei titulare ale cvar
tetului reprezentativ (în or
dinea clasamentului : Reka
liazăr. Georgeta Beca . și 
Claudia Grigorescu) n-au 
reușit să termine învingătoare 
în final, cedind prima treaptă 
a podiumului fostei lor coechi
piere, sătmăreanca Rozalia 
Ilusti, arc cauze obiective,

CÎSTIG DUBLU
■1

Cine n-a auzit în lumea rugbyulul, și chiar dincolo de frun
tariile ei, de francezul Philippe Dlntrans 1 Supranumit, dato
rită gabaritului său (l,8o m, 95 kg) „buldogul”, fără să fie ni
mic peiorativ în asta, Dlntrans a fost, dacă nu și e, unul din
tre cel mal reputațl taloneri din istoria „cocoșului galic”, a- 
dunînd pînă acum 48 de selecții în echipa națională.

Cele mai multe însă pînă la 30 martie 1985, meciul Franța — 
Țara Galilor din Turneul celor 5 națiuni, mai exact 46, după 
care, și după o accidentare, căpitanul formației din Tarbes ă 
fost multă vreme rezervă, el revenind în „15”-le reprezentativ 
abia la recentele partide cu Țara Galilor (18 februarie) și An
glia (4 martie). Că revenirea lui s-a produs „en fanfare”, cu 
un eseu marcat galezilor, interesează, dar numai în plan se
cundar, pentru că dorim să aruncăm în cele ce urmează o 
privire asupra perioadei pe care Dintranș a petrecut-o pe 
banca rezervelor, poate și ca „victimă” (chestiunea e discuta
bilă) a capriciilor selecționerului Fouroux.

Sigur că nu l-a fost ușor să fie cal de povară după ce fu
sese, timp îndelungat, cal de curse, angajînd mize aventuroa
se șl transformîndu-le, mai de fiecare dată, în cîștiguri. „Mon
strul sacru” al balonului oval a acuzat lovitura, simțindu-se — 
după propria-i mărturisire — „ca un pianist căruia 1 se lua 
pianul înaintea unul concert pe care îl pregătise migălos”. Dar 
n-a dezarmat, refuzînd sindromul de frustrare, aducîndu-șl a- 
mlnte că, pe vremea cînd el era „senator de drept”. Bernard 
Herrero, al doilea taloner al lotului, a încercat (trebuie să fi 
încercat) aceleași sentimente : „Am revăzut în memorie ședin
țele dinainte de meciuri și ochii lui Herrero, care mă fixau 
hipnotic. Poate că eram mal bun decit el, dar șl el era exce
lent I Doar că de talonat, talonam numai eu I Ne despărțea o 
diferență Infimă, cît un vîrf de ac, suficientă însă ca Ber
nard să nu Joace niciodată. Nu ml-am închipuit însă că dis
perarea lui mă va obseda într-o bună zi și pe mine”.

Altul ar fi clacat, mărginit fiind, dacă nu chiar marginall- 
zat, la rolul „umilitor" de a servi, la antrenamente, ca fur
nizor le baloane pentru titulari. Nu însă șl Philippe Dintranș, 
care a înțeles că, pentru a-și recăpăta locul în echipă, n-are 
de urmat decît un drum : cel al muncii, al perseverenței. A- 
cum, cînd povestea pare să fie de domeniul trecutului, „bul
dogul” reîntoreîndu-se în națională, e convins că experiența 
aceea deși amară, i-a servit, dovedlndu-se „o probă nepere
che de valoare morală”. încă mai mult. De pe urma ei, a 
priceput-o el. o pricepem și noi, n-a cîștigat numai rugbystul 
Dlntrans, ci și omul Dlntrans...
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• LA CONGRESUL de la Roma, cu pri
lejul C.M din 1987, Federația Internațio
nală de Atletism a decis : cea de a în-a 
ediție a campionatelor lumii va avea loc 
în 1991, la Tokio. întrecerile se vor des
fășura pe „National Stadium' 
dă a Jocurilor Olimpice), 
august — 1 septembrie, 
toate cele 182 de federații 
bre ale I.A.A.F, Comisia 
prezidată de HanjI Aokl, ,. _ ___ ,
activitatea : a fost tipărit primul buletin 
informativ, a fost ales hotelul „New Ta- 
kanawa Prince” (1000 de camere) ca loc 
de cazare a competitorilor etc. • PAUL 
VAN HIMST, unul dintre cel mal buni 
jucători pe care l-a avut fotbalul belgian 
(91 selecții in națională) are un fiu, pe 
Frank, în- vîrstă de 24 ani. Acesta (s-ar fi 
putut altfel ?) a jucat șl el fotbal, și se 
zice cu talent, dar pe cînd avea 16 ani a 
avut bucuria să pedaleze de cîteva ori în 
compania marelui as al ciclismului bel
gian Eddy Merckx (de cinci ori cîștlgă- 
tor al Turului Franței), de care a fost a- 
tît de impresionat incit a decis să renunțe 
la fotbal pentru ciclism. Șl astfel. Frank 
a devenit rutier demonstrînd frumoase

___ (in 1964 gaz- 
In perioada 24 
Vor fi invitate 

nationale, mem- 
de organizare, 

și-a și început

calități, ceea ce a mal îndulcit „of”-ul ta
tălui Său... • RECORDMANUL MONDIAL 
al probei de 400 mg, americanul Edwin 
Moses, 34 ani, a anunțat că intenționează 
să mai concureze încă cel puțin doi ani.

Aceasta Înseamnă că se gtndește să mai 
participe și la C.M. din 1991 I • UNUL 
DINTRE CELE MAI FAIMOASE terenuri 
de sport britanice este Twickenham, din 
Londra, supranumit „Templul rugbyulul”, 
deoarece el este gazdă doar a întrecerilor 
rugbystlce. Deoarece tn 1991 el va fi unul 
dintre terenurile utilizate pentru meciurile 
celei de a doua ediții a Cupei Mondiale, 
oficialitățile au decis extinderea tribune
lor. astfel Incit să poată avea locuri, a- 
coperite. pentru 75 000 de spectatori. • 
PUGIL1STUL THAILANDEZ Khaosai Ga

laxy, campion al lumii la categoria super- 
cocoș, versiunea W.B.A., și-a pus in joc 
titlul pentru a noua oară. Și de această 
dată a fost ctștigător, învlnglndu-1 prin 
k.o. în rep. a H-a pe sud-coreea- 
nul Tae II -Chang. Se spune despre el 
că are agilitatea unei semi-muște Și tor
ța de lovire a unui seml-mljloclu • FOS
TUL ARUNCĂTOR de greutate englezul 
Geofrey Capes a avut o carieră prodi
gioasă din care reținem evoluția sa la 
campionatele europene de sală: Grenoble 
1972 — Vin 18.67 m, Rotterdam 1973 — 
VII 19,26 m, Goteborg 1974 — I 20,95 m, 
Katowice 1975 — H 18,98 m, MUnchen 1976 
— I 20,64 m, San Sebastian 1977 — 11 20,46 
m, Milano 1978 — III 20,11 m, Vlena t979 — 
n 20,23 m. Cu toate aoeste rezultate, Capes, 
un munte de om, nu a fost Inclus In _Gui- 
ness”. Marea performanță pentru tare el 
figurează tn „cartea recordurilor” este de 
a fi ținut, prin apăsare, între mîinl o 
bagatelă de... 26 de cărămizi (93,6 kg),
încercați șt dumneavoastră cu trel-patru 
cărămizi și vă veți putea da seama ce 
înseamnă a ține, în poziție orizontală, a- 
ceste 26 de bucății!

Romeo VILARA

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
DIN BULGARIA

Turneul internațional femi
nin de șah de la Veliko Tirno- 
vo (Bulgaria) s-a încheiat cu 
victoria marei maestre sovie
tice Zoia Lelciuk cu 7,5 p. Pe 
locul patru s-a clasat Eugenia 
Ghindă, cu 6,5 p. La un punct 
distanță s-a aflat si Gabriela 
S lănci u.

T.S.K.A. MOSCOVA A CÎȘTIGAT 
C.C.E. LA VOLEI (m)
ATENA, 13 (Agerpres). 

„Cupa Campionilor Europenl"- 
la volei masculin a fost cu
cerită de Ț.S.K.A. Moscova. In 
finală, disputată la Atena, 
voleibaliștii sovietici au între
cut cu 3—1 (—10, 12, 5. 2) for
mația italiană Panini Modena.

care țin efectiv de pregătire, 
după cum a arătat, fără pu
tință de tăgadă, desfășurarea 
asalturilor din finală, cînd 
Beca și Lazăr au fost între
cute net de o adversară care 
dovedea prospețime și luci
ditate tactică, care practica o 
scrimă dinamică și avea o 
mare dorință de victorie. De 
altfel, titularele primei gar
nituri au avut dificultăți și în 
întrecerea echipelor in fața 
adversarelor care atacă con
tinuu, în ritm debordant.

Așa s-a întîmplat și în me
ciul final, în care au întîlnit 
formația secundă a României, 
din care făcea parte trioul se- 
lecționabilelor pentru apro
piatele C.M. de tineret. Mioa
ra David, Laura Badea și 
Ioana Ionescu, acestea făcînd 
deosebite eforturi pentru a nu 
se arăta inferioare primelor 
floretiste, de unde au rezultat 
asalturi spectaculoase, cu mult 
peste nivelul probei indivi
duale. Oare capacitatea, con-

„SFERTURILE" CUPEI CUPELOR 
LA HANDBAL (m)

Duminică s-au desfășurat 
meciurile tur din sferturile de 
finală ale Cupei Cupelor la 
handbal masculin. După cum 
se știe, Dinamo București a 
dispus de Empor Kostock cu 
28—23. Iată celelalte rezul
tate : Bramac Veszprem (Un
garia) — Tussem Essen 
(R.F.G.) 23—20 ; Crvcnka (Iu
goslavia) — U.S. Creteil 
(Franța) 22—18 șl I.F. Sta
vanger (Norvegia) — Elgoria- 
ga Bidassola (Spania) 24—20.

centrarea și mobilizarea flo- 
retistelor din loturile repre
zentative (acumulate în ulti
mele luni de pregătire) nu au 
un suport valabil pentru o 
confruntare solicitantă, de du
rată, în care tabloul de con
curs scoate in față adversare 
diverse ca ținută tehnică și 
stil 7 Dacă Laura Badea și 
Ioana Ionescu n-au ajuns a- 
cum nici printre cele 16 cali
ficate in faza eliminărilor di
recte și recalificărilor, cum 
vor face față asalturilor mult 
mai dure de la „mondiale"?

Iată întrebări la care noua 
conducere tehnică a lotului 
(T. Petruș, R. Pellegrini) tre
buie să afle grabnic răspuns, 
răspuns în care să se regă
sească și implicarea antre
norului federal T. Mureșan, 
cu experiența și responsabi
litatea sa absolut necesare în
tr-o asemenea perioadă de 
căutări.

Felbal meridian*
• SPANIA (et. 25). Real Ma

drid a dispus în deplasare de 
Zaragoza cu 4—i (golurile în
vingătorilor fiind marcate de 
Romareda —2, Hugo Sanchez și 
Berndt Schuster), Iar F.C. Bar
celona a cîștigat tot cu 4—1, pe 
teren propriu (90 000 de specta
tori) , meciul cu - Real Socledad. 
Golurile catalanilor au fost în
scrise de Lineker, Roberto (11 m), 
Beguirlstan și Bakero. Alte re
zultate : Atletico Madrid — Ma
laga 3—0, Oveido — Cadiz 1—0, 
F.C. Sevilla — Espanol 0—0, Bil
bao — Elche 2—0, Logrones — 
Valencia o—1. Vigo — Osasuna 
1—0, Murcia — Gljon 0—3, Valla
dolid — Betis 2—1. Conduce Real 
Madrid cu 41 p (din 24 j), ur
mată de F.C. Barcelona 38 p 
(25 j) și Valencia 31 p G5 )»•
• OLANDA. P.S.V. Eindhoven 

a obținut o nouă victorie în eta
pa a 24-a : 2—1 cu Veendam, în 
deplasare. Alte rezultate : PEC 
Zwolle — Roda Kerkrade 0—1, 
Sittard — Feyenoord 1—0. Til
burg — Haarlem 1—1, Venlo — 
Utrecht 2—1, Den Bosch — Gro
ningen 1—1, Ajax — Waalwijk 
3—2, Sparta — Twente 1—1, vo- 
lendam — Maastricht 1—2. Pe pri
mele locuri : Eindhoven 39 p, 
Ajax 33 p, Twente 30 p.
• BELGIA. Lidera campionatu

lui a cîștigat din nou : F.C. Ma
lines — F.C. LiOge 1—0. Celelalte 
rezultate : Anvers — Courtrai 
0—0. Anderlecht — Lokeren 5—1, 
St. Trond — F.C. Bruges 5—1 t, 
Lierse — Gand 1—0, Beveren — 
Racing Malines 3—0. Cercle Bru
ges — Molenbeek 2—0, Standard 
— Beerschot 2—0, Waregem — 
Charleroi ’—2. Pe primele 'ocuri : 
F.C. Malines 43 p. Anderlecht 38 
p, F.C. Liege 34 p.

TURNEE
• în semifinalele turneului 

internațional de la Scottsdale 
(Arizona), Lendl l-a întrecut 
cu 6—2, 3—6, 6—3 pe Emilio 
Sanchez (Spania), iar Edberg 
a dispus cu 6—7, 6—4, 6—1 de 
Amos Mansdorf (Israel).

în finală, Lendl a dispus de 
Edberg cu 6—2, 6—3, în numai 
57 de minute.
• Finala turneului femi-

PE SCURT • PE
ATLETISM • Cu prilejul u- 

nui concurs international, desfă
șurat la Grenoble. sovieticul 
Rodion Gataulln a terminat în
vingător în proba de săritură cu 
prăjina, cu 5,98 m.

BASCHET • In turneul mas
culin de la Havana, o selecțio
nată din R.S.F.S. Rusă a între
cut cu 102—100 (46—42) echipa 
cubaneză Villa Clara.

BOX • Consiliul Mondial al 
Boxului (W.B.C.) l-a desemnat 
pe francezul Rene Jaquot drept 
cel mai bun pugilist al Itfnll 
februarie, în această lună, Rene 
Jaquot a cucerit titlul de cam
pion al lumii (Versiunea W.B.C.) 
la categoria „Super-Welter”, în- 
vlngîndu-1 la puncte, in 12 re
prize, pe americanul Donald 
Curry. • Ghanezul Nanu Yaw 
Konadu a devenit campion mon
dial la categoria super muscă 
(versiunea W.B.C.), învingîndu-1 
la puncte, în 12 reprize, pe Ce
sar Romeo Polanco (Republica 
Dominicană), în gala desfășurată 
lâ A.CCÎ?cl«

SĂRITURI IN APA. • Concur
sul de la Leipzig s-a încheiat 
cu proba masculină de trambu
lină, în care victoria a revenit 
sportivului chinez Liu Shiming 
424,64 p. In proba similară femi
nină, pe primul loc s-a situat

• ANGLIA. Rezultate din eta
pa a 28-a : Arsenal — Nottingham 
Forest 1—3, Charlton — South
ampton 2—2, Derby — Tottenham 
1—1, Everton — Sheffield 1—0, 
Luton — Millwall 1—2, Middles
brough — Liverpool 0—4, New
castle — Queen's Park Rangers 
1—2, Norwich — Wimbledon 1—0, 
West Ham — Coventry 1—1, 
Aston Villa — Manchester Utd 
0—0. Pe primul loc in clasament, 
Arsenal cu 55 p, urmată de 
Norwich 53 p (cu un joe mai 
puțin).
• FRANȚA. După 29 de etape, 

in Franța conduce olympique 
Marsilia, cu 56 p, urmată de St. 
Germain Paris 54 p șl Auxerre 
53 p. Rezultate : St. Etienne — 
Cannes 1—0, Sochaux — Caen 
1—0. Montpellier — Toulon 0—1, 
Laval — Lens 2—1, Matra Racing
— Metz 1—4. Nisa — Monaco 1—1, 
Toulouse — St. Germain Paris 
0—0. Marsilia — Bordeaux 2—2, 
Strasbourg — Nantes 2—0.
• GRECIA. A.E.K. s-a distan

țat. După 23 de etape ea totali
zează 34 p, fiind urmată de 
Olympiakos cu 32 p și de Iraklis 
cu 29 p. Rezultate : A.E.K. — 
Voios 3—2, Aris — Olympiakos 
0—0, Ethnikos — Iraklis 1—1. 
Apollon, — Levadiakos 2—0, Ka- 
lamaria — Panionios 3—2, Lari
sa — Doxa 3—3, O.F.I. Creta — 
Diagoras 0—0, Panathlnaikos — 
P.A.OK. 1—0.
• BULGARIA. Meciul dintre 

Minior Pernik și Sredeț a fost 
amînat. Rezultate (et. 13) : Etăr
— Oreahovița 4—1, Lokomotiv 
Plovdiv — Trakia Plovdiv 1—0, 
Cernomore Burgas — sliven 
1—o, Lokomotiv Sofia — Beroe
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DE TENIS
nin de la Indian Wells : Ma
nuela Maleeva (Bulgaria) — 
Jenny Byrne (Australia) 6—4, 
6—1.
• Campionatul U.R.S.S. pe 

teren acoperit, disputat la 
Moscova, s-a încheiat cu suc
cesul lui Andrei Cesnokov, 
cane l-a întrecut în finală cu 
6—4, 7—6 pe Girds Dzelde.

SCURT • PE SCURT
Brita Baldus (R.D. Germană) 
325,89 p.

SCHI • Concursul de. pe tram
bulina de la Strbske Pleso (Ce
hoslovacia) a revenit lui Rene 
Kummerlow (R.D. Germană), cu 
un total de 210 p (sărituri de 
110 m și 117 m). L-au urmat 
Bogdan Popierz (Polonia) 197,5 p 
și Sakaber Sakadze (U.R.S.S.) 
194,5 p. • în concursul de fond 
de la Falun (Suedia), contînd 
pentru „Cupa Mondială", suede
zul Lars Haland a cîștigat pro
ba de 3o km, cu timpul de 1 h 
34:26,8. fiind urmat de coechipie
rul său Torgny Mogren — 
lh35:17,4 și norvegianul Vegard 
Ulvang lh35:33,6. • Proba femi
nină de slalom uriaș disputată 
pe pîrtia de la. Winterthiersee 
(Austria) a revenit schioare! 
austriece Christina Riegel, înre
gistrată în cele două manșe, cu 
timpul de 1:44,45. Pe locurile ur
mătoare s-au situat coechipiera 
sa Barbara Sadleder 1:45,32 și 
neozeelandeza Kathy Rattray 
1:45,40.

VOLEI • „Cupa Campionilor 
Africii" la masculin a fost cu
cerită de echipa tunisiană Sfa- 
xien care, în finala disputată 
în orașul Sfax (Tunisia), a în
trecut cu 3—1 (13, 9, —7, 7) for
mația algeriană Mouloudia.

CAMPIONATE : Arsenal, 
învinsă acasă 1 ; Mar
silia ți Paris St. Ger
main continuă cursa... ; 
Real Madrid și F.C. Bar
celona din nou învingă
toare ; Eindhoven ciști- 
gă cu 2—1 in deplasa
re ; F.C. Bruges pierde 
cu 1—5 I ; A.E.K., tot în 
frunte ; Sredeț și-a a- 
mînat meciul; Derbyul 
portughez — nedecis;

PRELIMINARII C.M.

2—0, Dunav — Slavia 6—0, Vrața
— Spartak Varna 2—0, Vitoșa — 
Pirin 2—0.
• PORTUGALIA. Derbyul : 

F.C. Porto — Benfica 0—0. Alta 
rezultate (et, 29) : Sporting — 
Penafiel 4—1, Amadora — Es- 
pinho 0—0, Beira Mar — Farense 
2—2, Leixoes — Belenenses 0—2, 
Fate — Boavlsta 1—1, Braga — 
Maritimo 2—1, Chaves — Viseu 
5—0, Setubal — Guimaraes 0—0, 
Naclonal — Portimonenos c—0. 
Conduce Benfica cu 47 p, 
urmată de F.C. Porto 41 p, 
Boavlsta 3ș p.
• R. F. GERMANIA. Meciu

rile din etapa a 21-a : Ba
yern Miinchen — S. V. Ham
burg 1—0, Dortmund — Le
verkusen 2—1, Stuttgart Kickers
— VfB Stuttgart 0—2, Koin — 
Eintracht 3—2, Bremen — M6n- 
chengladbach 2—0, Hanovra — 
Kaiserslautern 0—0, Mannheim
— NUrnberg 2—1. în clasament 
conduce B^ayern Munchcn cu 33 
p, urmată de F. C. Koln 28 p 
și Werder Bremen 27 p.
• LA CANBERRA in prelimi

nariile Campionatului Mondial, 
echipa Australiei ă întrecut cu 
4—1 (1—0) selecționata Noii Zee- 
lande.
• IN CUPA LIBERTADORES, 

la Quito : Deporlivo — Emelec 
1—0 (1—0). Ambele echipe sînt din 
Ecuador. tn aceeași competiție 
s-au întîlnit echipele argentlnie- 
ne Boca Juniors șl Racing Club. 
Boca Juniors a obținut victoria 
cu 3—2 (2—0).
• INTR-UN recent interviu, 

președintele F.I.F.A., Joao Have- 
lange, a declarat că la ediția 
din 1994 a Campionatului Mon
dial Africa va fi reprezentată 
de trei echipe în turneul final, 
tn Ioc de două, ca pînă în nre- 
zent.
• LA BARANQUILLA, in med 

amical, echipa Columbiei a în
trecut cu 1—0 (1—0) selecționata 
Argentinei, deținătoarea titlului 
mondial. A marcat iguaraa 
(min. 15). Au asistat 50 000 de 
spectatori.


