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Proletari lin toate târtle, unlft-ei I
Turneele finale ale Diviziei A de baschet
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ASTĂZI, MANȘA A lla A „SFERTURILOR
IN COMPETIȚIILE CONTINENTALE LA FOTBAL

Astăzi sînt programate partidele-retur din cadrul sferturilor de finală ale celor trei com
petiții europene intercluburi. în această înaintată fază a „cupelor" se află — cum bine se știe 
— și fruntașele fotbalului nostru. Steaua (G 1), Dinamo (C 2) și Victoria (C 3), toate, trei sus- 
ținînd partide dificile, examene foarte grele, pe care le vor putea absolvi însă printr-o dăruire 

exemplară din primul șl pînă în ultimul minut.

CUPA CAMPIONILOR CUPA CUPELOR: CUPA U.E.F.A

Steaua — I.F.K. Goteborg
, ----------------------------------------- I

Sampdoria — Dinamo Dynamo Dresda — Victoria

ECHIPA
HOTĂRiTĂ

NOASTRĂ
SĂ LUPTE I

St AȘTEAPTĂ UN MECI 
DÎRZ, ECHILIBRAT,

PENTRU CALIFICARE I DE ANGAJAMENT TOTAL
La două săptămîni distanță 

de meciul-tur cu I.F.K. Gote- 
borg, încheiat cu victoria gaz
delor la scorul de 1—0, echipa 
campioană a României, 'Stea
ua, 
din

14 (prin telefon 
trimisul nostru special), 
fotbalul românesc, cel 
este reprezentat în a- 
inaintată fază a 
de finală în toate 

Așadar,

CREMONA, 
de la 
Ca și 
italian 
ceastă 
turilor 
pele europene.

sfer-

DRESDA, 14 (prin 
de la trimisul nostru 
Avionul „charter" al 
niei TAROM, cu care 
torit lotul Victoriei, a
zat marți, la ora 11,30 pe pista 
Aeroportului .Schonefeld

telefon*  
special).
compa- 
a călă- 

aterl-

SE JOACA LA ORADEA Șl TIMIȘOARA
din Timișoara, ora 
Metalotehnica Tîrgu' 
- Academia Militară' 

București ; de 
.. 1 
Baia 

Metalul 
Elba

Turneele finale pe grupe 
valorice ale Campionatului 
Național de baschet masculin 
se dispută, de azi pînă dumi
nică, la Oradea (grupa 1—6) 
și ia Timișoara (grupa 7—12), 
centre cu veche și frumoasă 
tradiție în sportul cu mingea 
la coș. Punctele principale de 
interes ale acestor- întreceri le 
constituie lupta pentru 
de campioană și cea 
evitarea retrogradării, 
didate la locui I sint Steaua și 
Dinamo București, echipe care 
se vor întâlni duminică, la ora 
12. Pînă atunci vor avea loc 
alte partide atractive, cum 
este cea dintre Dinamo 
I.M.P.S. Oradea și I.C.E.D. 
C.S.ș. 4 București, programa
tă să se dispute azi. la ora 13. 
Meciurile dintre aceste for
mații au oferit, de regulă, 
spectacole sportive apreciate 
de public, iar victoriile au 
fost decise la capătul unor în
tâlniri echilibrate. în actualul 
campionat, scorul jocurilor 
Dinamo Oradea — I.C.E.D. 
este 1—1.

Cit privește lupta pentru e- 
vitarea retrogradării, ea vi
zează în primul rînd forma
țiile Academia Militară Bucu
rești, Ramira JBaia 
Electrobanat 
pe parcursul 
prizele nu sint excluse.

Programul meciurilor 
Sala Sporturilor din 
de la ora 10 : Steaua — 
C.S.Ș. 5 București, Di- 
Bucureștl — Balanța 
Sibiu, Dinamo Oradea 

— I.C.E.D. București ; sala O-

Timișoara, 
turneului

titliaJ 
pentru 

Can-

Mare și 
dar

sur-

azi — 
radea. 
Rapid 
namo 
C.S.U.

de 
O-

limpia 
8,30 : 
Mureș 
Mecanică Fină F __
la ora 11,30 ; Farul C.S.ș’. 
Constanța — Ramira 
Mare, Universitatea 
Roșu Cluj-Napoca — 
Timișoara.
• „TROFEUL SPORTUL" 

PENTRU EFICACITATE. Fe
minin : I. Magdalena Je- 
rebie (Voința Brașov) 549 p : 
2. Antoaneta Barbu (Metalul 
Rm. Vîlcea) 441 p ; 3. Mag
dalena Manea (Metalul Rm. 
Vîlcea) 424 p; 4. Camelia Hînda 
(Voința Brașov) 414 p ; 5.
Suzana Sandor (Comerțul Tg. 
Mureș) 352 p ; 6. Gabriela Ba
logh (Metalul Salonta) 349 p ; 
7. Roxana Ștefan (Voința 
Buc.) 334 p ; 8. Melinda Szocs 
(Mobila Satu Mare) 307 p ; 9. 
Mălina Marinache (Olimpia 
Buc.) 302 p ; 10. Gabriela Kiss 
(Universitatea Cluj-Napoca) 
301 p; 11. Iulia ’ 
(Conpref Constanța)
12. Lavinia Blindul (Construc
torul Arad) 286 p : masculin : 
1. D. Niculcscu (Dinamo Buc.) 
624 p ; 2. M. Chirilă (Metalo- 
tehnica Tg. Mureș) 588 p ; 3. 
V. Băiceanu (Farul Constan
ța) 558 p; 4. A. Popovici (Rapid 
Buc.) 510 p ; 5. FI. Ermurache 
(Steaua) 501 p; 6. Or. Bota 
(Elba Timișoara) 500 p ; 7. CI. 
Munteanu . (Balanța Sibiu) 490 
p ; 8. V. Pogonaru (I.C.E.Dj 
472 p ; 9. R. Robert (I.C.E.D.) 
470 p ; 10. C. Scarlat (Acad. 
Mii.) 418 p ; 11. M. Marinache 
(Rapid Buc.) 404 p ; 12. C. Ilie 
(Elba Timișoara) 396 p.

Marcovici
294 p ;

susține astăzi, pe terenul 
Ghencea, partida revanșă.

CorașMateuțHagi

ZA SEBEȘ, DINCOLO DE HANDBAL...
Numeroase sînt motivele 

care ne îndeamnă să ne oprim 
uneori, în drumurile noastre 
reportericești, și în orașele 
mici, chiar dacă reușitele lor 
— în plan sportiv, desigur — 
nu au atins încă nivelul ma
rilor performanțe. Unul dintre 
motive ar fi acela de a con
stata ceea ce de altfel știe 
toată lumea : sportul are pre
tutindeni prieteni, prieteni de 
nădejde, adevărati slujitori,

„Forța sportivă numărul unu 
din orașul nostru — avea să 
ne declare profesorul Nicolae 
Capătă, președintele C.O.E.F.S. 
Sebeș și unul din animatorii 
de peste 20 de ani ai vieții 
sportive din localitate — o re
prezintă Clubul Sportiv Șco
lar (director Florin Fleșeriu). 
Aici, cu excepția tinerilor 
fotbaliști antrenați de Petru 
Moga, mai toată lumea iubește 
și practică handbalul. Dar

Victor NIȚĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

De miinc pînâ duminicii,

Ne este lesne să anticipăm 
cum vor arăta tribunele cu 
mult timp înainte de lovitura 
de începere, declanșată de 
fluierul arbitrului francez Joel 
Quiniou. Vor fi pline, desigur, 
ca de fiecare dată cînd Steaua 
reprezintă fotbalul românesc 
în competiția nr. 1 a continen
tului nostru (ultima oară, 
octombrie, anul 
prima confruntare 
Moscova).

Ca și atunci, în 
valorosul partener 
cere, „ll“-le lui Rinat Dasaev, 
suporterii Stelei, și nu numai 
ei, toți iubitorii fotbalului,

în 
Iatrecut, 

cu Spartak

disputa cu 
de între- I

ninsularii susțin și ei 
(n.r. azi) trei partide, 
dintre ele, în ordine 
logică, va fi cea de aici, 
orașul celebrilor făurari 
viori, care va opune 
le Sampdoria și Dinamo Bucu
rești. Ea va începe la ora 16,45 
ora locală (17,45 după ora 
noastră, de la București), deci 
va debuta la lumina zilei și va 
continua în nocturnă.

Așa cum am mai avut oca
zia să menționăm, meciul se 
dispută la Cremona, deoarece 
stadionul din Genova (orașul 
de reședință al Sampdoriei) 
se află în reparații, iar ca al-

mîine 
Prima 
crono- 

din 
de 

echipe-

Berlin. Din capitala Republicii 
Democrate Germane, drumul a 
continuat alte două ore cu auto
carul pînă la Dresda, orașul de 
pe Elba găzduind miercuri seară, 
partida retur din sferturile de 
finală ale Cupei U.E.F.A., Dy
namo — Victoria. întâmpinată 
de conducători ai clubului din 
Dpasda, delegația noastră a 
fost cazată la Motelul „Dres
da". situat undeva în afara o- 
rașului. în seara zilei de 
marți- de la ora 20. ora lo
cală (21, ora României. Cînd 
este programată partida), an
trenorii Florin Halagian si 
Gheorghe Timar au stabilit e- 
fcctuarea unui antrenament de

Gheorghe NICOLAESCU Constantin FIRĂNESCU

(Continuare în pag 2-3) (Continuare In pag 2-3)
I Gheorghe NERTEA

(Continuare în vag 2-3)

adică sportivi, antrenori, su
porteri... Ar mai fi însă, intre 
motive, și satisfacția, ba chiar 
— de ce să nu o spunem ? — 
orgoliul profesional, de a con
semna, pentru prima dată în 
coloanele ziarului nostru, nu
mele unor sportivi care, peste 
cîțiva ani, să zicem, vor urca 
în elita unor discipline spor
tive. Că ne amăgim, cum ar 
zice imediat un sceptic, sau 
nu, cu un astfel de gînd, că 
ne hrănim sau nu cu o iluzie, 
pe care noi, optimiști fiind, o 
numim speranță, asta rămîne 
de văzut.

Pînă una, alta, ne facem 
datoria... Așadar, o „fotografie 
la zi“ a sportului de perfor
manță la Sebeș, bâtrînă și to
tuși tînără așezare transilvană, 
oraș care trăiește din plin 
efervescența marilor prefaceri 
economice din zonă.

la Cluj-Napoca

PRIMUL TURNEU

FRUNTAȘELOR LA POLO
primele zile 

prin 
de-a

meciuri 
doua 

A, se
in a- 
Cluj- 
I din 

a

Raidul nostru prin cit ev a SUB REFLECTOR - LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICA (I)
unitafi de invâfămint din Capitală

în plin trimestru al II-lea al anului de învățămînt, ne-am 
propus . să urmărim felul cum se desfășoară și mai ales care 
este eficiența lecției de educație fizică, pornind de la condi
țiile ce ii sint create, de la organizarea acesteia. Concretizăm 
in rîndurile de față unele constatări. încurajatoare, optimiste, 
ceie mai multe. N-au scăpat atenției, însă, nici unele neajunsuri. 
6ă intrăm. însă, în... subiect.

VOLEIUL PLACE, ATRAGE, 
CÎND LECȚIA ARE CONȚINUT

sfaturile, la îndemnurile pro
fesoarei. Apoi s-a încins un. 
joc-școală în care elevii atT 
avut posibilitatea să arate 
ceea ce și-au însușit din par
tea introductivă a lecției. Iar 
în final am fost martorii unei 
alergări de cros, de asemenea 
cu participarea tuturor elevi
lor, fete și băieți, într-o at
mosferă de destindere, de voie 
bună.

O lecție reușită, așa cum am 
avut prilejul să vedem (la a-

O DIFERENȚĂ DE ORGANIZARE CARE ȘOCHEAZĂ
Școala nr. 88. O unitate de 

învățămînt cu tradiție în obți
nerea locurilor I, în majori
tatea întrecerilor pe Sectorul 
2 Nu '

ceeași unitate de învățămint. 
condusă de aceeași profesoară 
energică, atât In sala de sport 
sau în curtea liceului) șl al
tele. care s-au remarcat prin 
densitate și acurateța, prin 
interesul general al elevilor.

în aceste condiții, nu e de 
mirare că la lecțiile de edu
cație fizică predate la Liceul 
industrial nr. 35 noțiunea de 
„scutit medical" a dispărut de 
mult...

Liceul industrial nr. 35. Lec
ție de educație fizică cu cla
sele a Vl-a. O conduce prof. 
Ileana Mija. Nici o absență 
din rîndul celor ...36 de tre
ninguri și căciulițe multicolo
re. Tema lecției : perfecționa
rea loviturii de atac la volei. 
Adică, într-o disciplină spor-

tlvă mult îndrăgită aici. Lec
ția a început cu fileul făcut 
ghem, copiii parcurgînd eta
pele preliminare : sărituri re
petate, pase cu ridicare la 
fileu, pase în doi sau „suvei
ca". Dinamica lecției a fost 
bună,, elevii în totalitatea lor 
răspunzînd cu mult aplomb la

sformată
ducerii , „__ ____
Chivu) și dotată corespunzător

cu sprijinul con- 
școlii (prof. Elena

trebuie să surprindă.

(Continuare In pag 2-3)

Pentru că lecțiile de educație
fizică predate de prof.
Ileana Turcu, desfășurate
într-o fostă clasă, tran-

Raid -ealirat de
Tiberiu STAMA 

Cristina OLANESCU 
și Bogdan TAMAȘ, coresp.

Inaugurat în 
ale lui martie 
din cadrul celei 
serii valorice a Diviziei 
zonul de polo continuă 
ceastă săptămînă : la 
Napoca are loc turneul
întrecerea grupei de frunte 
sportului nostru cu mingea pe 
apă. Echipele participante por
nesc în 
jul din 
in care 
Vagonul 
șoara :
1. DINAMO 28 26 1 1 334-i37 5*
2. steaua 28 23 1 4 302- 193 17
3. Crișul 28 19 1 8 315-231 39
4. Rapid 28 13 4 11 232-202 30
5. CSU-TMUCB 23 11 0 17 232 -231 22
6. Voința Cj-N 28 8 4 16 220-270 20

După cum se poate observa, 
campioana are un avans apre
ciabil, pe care vrea, se înțe
lege, să-I păstreze și după tur
neul clujean. Tinerii steliști 
nu au renunțat însă la speran
țele lor într-un prim titlu ast
fel Incit există suficiente mo
tive să așteptăm dispute dîrze 
in bazinul de pe malul Some
șului — în întîlnirea directă a 
formațiilor din fruntea 
mentului, dar și In 
întâlniri, fiecare punct 
firește, mult.

Programul etapei I, 
ne : Rapid — Voința, 
— C.S.U., Dinamo — 
Vineri au loc două 
sîmbătă și duminică 
una.

competiție cu puncta- 
etapele săptăminale 

au mai fost _ prezente 
Arad și I.L. Titni-

clasa- 
celela1te 
contînd.

de mîi-
Steaua 
Cri șui. 

reuniuni, 
— cite



„CUPA CIBINIUM" LA
Ediția a II-a a competiției de 

Bărituri „Cupa Cibinium" s-a 
desfășurat la Sibiu, in bazinul 
Olimpia, în organizarea C.J.E.F.S. 
Au participat juniori și copii de 
la C.S.Ș. și C.S.M. Sibiu (echipă 
comună), alături de reprezen
tanții C.S. Crișul Oradea, im
portant de semnalat a fost fap
tul că unii săritori, deși se află 
la vîrstă fragedă, au executat 
salturi cu coeficient de dificul
tate ridicat, cum a fost cazul 
lui Ionel Pleșca, Gheorghe Co- 
man (C.S.Ș. — C.S.M.) șl al lui 
Csaba Varabetz (Crișul).

Cîștigătorll probelor — tram
bulină 1 m, junioare : Cristina 
Loloiu (Sibiu); fete I: Anca Ud
vescu (Sibiu), fete n: Consuela 
Beu (Sibiu), fete in : Anamaria 
Munteanu (Sibiu), fete IV: Ade
la Găvozdea (Sibiu); juniori: C.

• CUPA „8 MARTIE". Con
curs de tradiție In șahul nostru 
feminin, competiția, care s-a 
desfășurat la Predeal, s-a bucu
rat și anul acesta de o partici
pare valoroasă.

Turneul principal (3 maestre 
F.I.D.E, și 9 maestre) a fost cîș- 
tigat de cea mai tînără dintre 
cele 12 jucătoare, Nadia Mitescu, 
aflată după ultima rundă in 
frunte, cu un punct avans față 
de cea de-a doua clasată, Iuliana 
Olărașu, și ea o speranță a ti
nerei generații. CLASAMENT :
1. Nadia Mitescu (Metalul Bucu
rești) 8,3 p ; 2. Iuliana Olărașu 
(I.A. Timișoara) 7,5 p ; 3—4. An
gela Cabariu (CEFIN București), 
Mariana Duminică (Mecanică 
Fină București) 7 p ; 6. Sorina 
Dan (Politehnica Iași) 8,5 p ; 8. 
Xldiko Minescu (Metalul Bucu
rești) 5,5 p. Acest succes l-a a- 
aigurat Nadiei Mitescu o pre
țioasă calificare in „finala B" a 
Campionatului National.

Turneul open secundar, desfă
șurat in sistem elvețian, a reu
nit la start 22 jucătoare dornice 
de afirmare. S-au distins in mod 
special Dorina Horea (Victoria 
Bacău) și Nicoleta Mustățea

CICLISM: 36 DE TURE, 59 PARTICIPANT!

j INVITAȚIE la predeal
I La Predeal se organizează, în perioada 19—24 martie, 
J Săptămîna tinerilor căsătoriți. Cu acest prilej, O.J.T. 
ț Brașov vă invită la un atractiv program de agrement și 
I excursii. Se asigură cazare și masă la hotelurile „Orizont" 
’ și „Cioplea" din Predeal. Vor avea loc seri distractive 
1 și de dans, drumeții la Clăbucet-Plecare, Trei Brazi, 
i Poiana Secuilor, precum și o excursie cu autocarul la 
1 Bran — Poiana Brașov.
| Preț: 850 lei.
i Tinerele perechi se vor adresa în ziua de 19 martie 
> direct la recepțiile hotelurilor „Orizont" și „Cioplea", din 
l Predeal.
i Informații suplimentare la dispeceratul de cazare Pre- 

deal, telefon 922/56276 sau 922/56501 — interior 138. și la 
ț agenția de turism din Brașov, telefon 921/43393.

ADMINISIRAflA DE STAI 1010 PRONOSPORT INTORFIEAlA

SĂRITURI IN APĂ
Varabetz (Oradea), băieți II : I. 
Pleșca (Sibiu), băieți HI î M. 
Ani (Sibiu), băieți IV : I. Mun
teanu (Sibiu); trambulină 3 m, 
junioare: Cristina Loloiu; fete 
I: Anca Udvescu, fete n: Con
suela Beu, fete HI: Anamaria
Munteanu; fete IV ii Adela Gă
vozdea ; juniori : C. Varabetz, 
băieți II: Călin Găvozdea, băieți 
III: M. Cuciurovschi (Sibiu), bă
ieți IV: R. Brumar (Sibiu); plat
formă junioare: Cristina Loloiu; 
fete I: Anca Udvescu; fete H : 
Consuela Beu, fete HI : Anama
ria Munteanu; fete IV: Adela 
Găvozdea; juniori : C. Varabetz, 
băieți II : I. Pleșca, băieți IV .:
R. Brumar.

Clasament pe echipe: 1. C.S.Ș. 
— C.S.M. Sibiu 1918 p, 2. Crișul 
Oradea 531 p.

Hie IONESCU — coresp.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
(Sănătatea București), aflate pe 
primele două locuri la egalitate 
de puncte (8,5 p din 11), amîn- 
două realizînd partide intere
sante în care și-au depășit ad
versarele în toate fazele jocului. 
Nicoleta Mustățea a îndeplinit 
cu acest prilej a doua sa normă 
de maestră. Pe poziția a treia 
s-a clasat Laura Caplar (A.E.M. 
Timișoara) cu 7,5 p.
• „CUPA FELIX“. în elegan

tul complex Mureș din stațiu
nea Băile Felix, s-a încheiat cea 
de-a IX-a ediție a concursului 
dotat cu „Cupa Felix 1989°, la 
care au participat 139 jucători 
și jucătoare. După derularea ce
lor 11 runde, arbitrii Adalbert 
Rosskopf și Daniel Candea au 
consemnat pe tabelele întrece
rilor principale (s-au alcătuit 
grupe la toate categoriile valo
rice) următoarele clasamente : 
feminin — 1. Imola Ssikszai (E- 
lectromureș Tîrgu Mureș) 9 p, 

ture = 48 km, 58 participant!) :
1. Cristian Neagoe lhl8:05, 35 
puncte ; 2. S. Oprescu 20 p; 3. 
V. Pavel 14 p ; 4. V. Mitrache 
(Dinamo) 9 p; 5. N. Pătrașcu 7 
p ; 6. N. Manolache 5 p; juniori 
mart (15 ture = 20 km, 35 part.):
1. Marius simion 37:20; 2. G. lo-
nescu (Olimpia); 3. N. Micliuc 
(C.S.Ș. 1); 4. M. Blrsan (C.S.Ș. 
II); 5. Gh. Neagu; 6. Fl. Pe
trescu (ambii Voința), toți ace
lași timp; juniori mici (10 ture 
=■ 13 km, 31 part.): 1. Petre De- 
cu (C.S.Ș. II) 26:00 ; 2. Șt. Su- 
ciu (Met. Plopeni); 3. S. Nucă 
(STIROM) ac. timp ; începători 
(6 ture = 8 km, 32 part.): 1.
Florin Frunză (STIROM) 15:50 ;
2. I. Marlnică; 3. B. Mihălțan 
(ambii Olimpia) ac. timp. 
(H. S.).
• Duminică, 19 martie, cu în

cepere de la ora 9,30, pe circui
tul din prelungirea B-dului Me
talurgiei din Capitală (cartierul 
Bercenl — capătul troleibuzului 
73), se va desfășura un nou con
curs de ciclism, dotat cu „Cupa 
C.S.Ș. 1“.

var. a 200 lei; cat. 7: 13.317,50 
var. a 100 lei. FAZA a Ul-a — 
Cat. H: 1 var. 100% — autotu
rism Dacia 1300 și 2 var. 25% a
17.500 lei; cat. I: 4 var. iG0% a
5.500 lei în cadrul cărora o ex
cursie de un loc in U.R.S.S. și 
15 var. 25% a 1.375 lei; eat. J : 
24,75 var. a 1.000 lei; cat. K:117 
var. a 400 lei; cat. L: 218,75
var. a 300 lei; cat. M: 547,50 var. 
a 200 lei; cat. N: 2.835,23 var a 
100 lei. Autoturismele „Dac'a 
1300“ au revenit partîcipanților. 
Mileta Georgevici din Moldova 
Nouă, județul Caraș-Severin, la 
categoria A (faza I), Silvian 
Dragomir din Fetești, județul 
Ialomița, la categoria 1 (faza a 
Il-a) și Ida Liliana Sebestyen 
din Cluj-Napoca, la categoria H 
(faza a Ul-a).
• câștigurile CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 12 
MARTIE 1989. Cat. 1 (13 rezulta
te) : 2 variante 100% a 45.101 lei 
și 45 variante 25% a 11.275 lei ; 
cat. 2 (12 rezultate) <: 46 variante 

100% a 2.373 lei și 1.327 variante 
25% a 593 lei ; cat. 3 (11 rezul
tate) : 587 variante 100% a 341 
lei si 15.185 variant* * 25 % a 
85 lei.

Un nou concurs de ciclism, 
dotat cu „Cupa Municipiului 
București", s-a desfășurat, du
minică dimineața, pe circuitul din 
strada Maior Coravu. Pe o vre
me ideală, la startul Întrecerilor 
s-au aliniat peste 160 de concu- 
rențl. Disputa seniorilor, derula
tă pe parcursul a 36 de ture, cu 
sprint la fiecare trei, a fost do
minată clar de Cristian Neagoe 
(Steaua), care și-a adjudecat 
primele șase sprinturi consecu
tive, conducînd confortabil in 
clasamentul cursei. O spectacu
loasă dispută s-a purtat Intre 
Sergiu Oprescu (I.M.G.B.) și Va- 
lerlu Pavel (Steaua) pentru O- 
icuparea locului secund. Deși 
handicapat de faptul că a con
curat pe „demontablle" (cau
ciucuri mai groase, nu baleurl). 
Oprescu a reușit — cîștigînd trei 
sprinturi șl punctînd la altele — 
sa ocupe locul secund. Alțl evi- 
dențiați : N. Pătrașcu șl N. Ma- 
nolache (ambii Voința), C. Nico- 
lae (Dinamo) și juniorid Marius 
Simion (STIROM).

Rezultate tehnice, seniori (38

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 
miercuri, 15 martie va avea loc 
In București, in sala din sir. 
Doamnei nr. 2, incepînd de Ia 
ora 15,50. Operațiunile de tra
gere vor fi transmise la radio, 
pe programul I, la ora 16,50.
• C1ȘT1GURILE TRAGERII

EXTRAORDINARE LOTO A 
MĂRȚIȘORULUI DIN 3 MAR
TIE 1989. FAZA I — Cat. A S 1 
var. ioo% — autoturism Dacia 
1300 și 2 var. 25% a 17.500 lei; 
cat. B: 3 var. 100% a 13.274 Iei 
în cadrul cărora o excursie de 
două locuri în U.R.S.S. și dife
rența in numerar și 16 var. «% 
a 3.318 lei; cât. C: 30,50 var. a 
2.360 lei; cat. D: 211 var. a 426 
lei; cat. E : 388,25 var. a 300 lei; 
cat. F: 791,50 var. a 200 iei; eat. 
G: 5.020,75 var. a 100 Iei. FAZA 
a n-a — cat. 1: 1 var. 108% — 
autoturism Dacia 1300 șl 15 var. 
25% a 17.500 lei; cat. 2: 14 var. 
100% a 18.664 lei in cadrul căro
ra o excursie de un loc în 
U.R.S.S. șl diferența in numerar 
și 64 var. 25% a 4.666 lei; cat. 3: 
107,50 var a 3.019 lei; cat, 4: «16 
var. a 659 lei; cat. 5: 1 223,50
var. a 300 lei; cat. 6; 2.372,50

AZI. STEAUA -
„U“ TIMIȘOARA LA RUGBY

Echipa campioană la rugby, 
Steaua, susține astăzi, pe te
renul din cadrul complexului 
sportiv din Ghencea, una din 
cele două restanțe din turul 
actualei ediții. Partida se a- 
nunță interesantă, date fiind bu
nele evoluții de duminică — atît 
ale bucureștenilor (care au în
vins categoric la Constanța cu 
52—10 pe T.C. Ind.), cit și ale 
partenerilor lor de azi. jucă
torii de la Universitatea Eltim 
Timisoara, autorii unui egal, 
12—12. în Parcul Copilului 
(unde la precedenta confrun
tare cedau Griviței Roșii cu 
21—6 !). Meciul începe la 
ora 10.

2—3. Maria Gheorghe (Metalul 
Rîmnicu Vîlcea), Mlrela Butuza 
(Viitorul Cluj-Napoca) 8 p ; 
masculin — 1—2. Dorin Humă, 
Csaba Csira (ambii Electromureș 
Tîrgu Mureș) 8 p, 3. loan Crișan 
(Calculatorul București) 7,5 p.
• „CUPA TRACTORUL". în 

afară de „Cupa 8 Martie", de la 
Predeal, clubul sportiv Tracto
rul a organizat in Brașov, în 
sălile liceului industrial, un reu
șit festival deschis jucătorilor 
de toate categoriile. Au concu
rat 72 seniori și 54 juniori. Iată 
cîștlgătorii : Radu Onofrel (la 
seniori), Alin Apostol (la ju
niori pînă la 10 ani), Alin Ținea 
(la juniori pînă la 20 ani), Anda 
Bigiu (la junioare).

ÎNTRECERILE MICILOR

PATINATORI ARTISTICI
Timp de trei zile. 86 de copil 

din întreaga țară și-au disputat, 
pe „ovalul de gheață" din 
Gheorgheni, primele locuri în 
concursul lor republican de pa
tinaj artistic. In general, putem 
aprecia că rezultatele finale au 
fost cele așteptate. Doar la ca
tegoria copil I — fete a fost în
registrată o surpriză. Oana Dan- 
ciu (C.S.Ș. M. Cluc, antrenoare : 
Maria Lofler) dovedindu-se mai 
constantă declt partenerele de 
întrecere considerate cu șanse 
mal mari la primul loc. Cîș- 
tigătoarele categoriilor copii 
II și speranțe n. Mădălina Matei 
(ICEMENERG), respectiv Roxana 
Luca (Triumf, antrenor : A. Băr- 
bălău) au prezentat programe 
cu grad ridicat (pentru vîrsta 
lor) de dificultate, prima dintre 
ele fiind răsplătită cu două no
te de 4, fapt puțin obișnuit. A- 
cestora li s-au adăugat siguranța 
execuțiilor Oanei Velișcu (C.S.Ș. 
Olimpia Reșița, antrenoare : 
Monica Droc), ca și dezinvoltu
ra pe gheață a micuțului Carol 
Brăileanu (ICEMENERG), ambii 
Ia speranțe I. Andrei Militaru 
(ICEMENERG) s-a impus la co
pii n după o „luptă" strînsă, iar 
Gheorghe Chiper (C.S.Ș. M. 
Ciuc) a reușit același lucru la 
copii I. întrecerea perechilor, ea 
de obicei aplaudată, a dat cîș- 
tig de cauză timișorenilor 'de la C.S.Ș. 1 (antrenoare : Beatrice
Huștiu) Cosima Ciuhandu, Că
tălin Frățilă. (D.S.).

LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ
(Urmare din pag. 1)

s-au afirmat 
șahista Ana 
jucătorul de

au, respectînd programa, și 
intensitate și un grad maxim 
de atractivitate. Cei de la „88“ 
se mîndresc cu reprezentanți 
ai școlii, care 
prin Daciadă : 
Maria Osiceanu, 
tenis Dan Niță. O programare 
riguroasă a activităților spor
tive din fiecare săptămînă și 
o evidență clară a concursu
rilor și rezultatelor elevilor 
atestă spiritul bunilor gospo
dari de aici.

Ne-am fi așteptat ca și la 
Școala nr. 54 să întîlnim as
pecte similare. O instituție de 
învățămînt cu excelente dotări, 
cu terenuri pentru baschet,

ACOLO UNDE ATLETISMUL 
FUNDAMENTEAZĂ FIECARE LECȚIE

In cazul Liceului industrial 
nr. 29, unitate de învățămînt 
patronată de I.C.M.E. (între
prinderea de cabluri și mate
rial electro-izolant), o notă co
mună lecțiilor de educație fi
zică : înaintea unor _ mișcări 
selective, prof. Virginia Stă- 
nescu folosește permanent ele
mente din „școala alergării" 
(sprinturi ușoare, sprinturi cu 
joc de glezne, pendularea am
belor gambe înainte și înapoi, 
sprinturi cu schimbare de 
ritm), a „săriturii" (aterizare 
pe ambele picioare, bătaie uni
laterală, pas sărit și pas săl
tat, săritura în lungime fără 
elan) și a „aruncării" (prin 
împingere, azvîrlire sau lan
sare).

• In Sala Sporturilor din 
Bușteni, 33 de băieți (între 11 și 
14 ani) din cele mai importante 
centre ale țării s-au întrecut in 
concursul dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Nivelul tehnie apre
ciabil, ca și spectaculozitatea 
marii majorități a meciurilor au 
făcut din această întrecere o 
reușită. A învins Gabriel Trifu 
(Progresul Energomontaj), ur
mat, in ordine, de Alexandiu 
Băncilă, Andrei Iordăehescu 
(ambii Dinamo) șl Radu Drex
ler (I.T.B.).

In paralel s-a desfășurat și 
„Cupa Caraiman", la care au 
participat 20 de tenismani, prin
tre care s-au numărat șl cei 
eliminați în primul tur la con
cursul anterior. Pe primul loc 
s-a situat dinamovistul bucureș- 
tean Răzvan Sabău, care l-a în
trecut in finală pe Paul Hart- 
weg (Electrica Timișoara). (Vic
tor ZBARCEA,*  coresp.).
• Concursul rezervat fetelor

(11—14 ani), „Cupa Mărțișoru
lui", desfășurat în Sala „23 Au
gust" din Capitală, s-a înelielat 
cu victoria jucătoarei dlnamo- 
viste Aura Zlrnoveanu (cap de 
serie nr. 2). In finală, ea a tn- 
trecut-o cu .6—1, 6—2 pe Da
niela Buricea (Politehnica). De 
altfel, cîștigătoarea nu a cedat 
nici un set pe toată durata în
trecerii. De remarcat că în „sfer
turi" băcăuanca Mihaela Vulpe 
(Sport Club) a eliminat-o pe 
principala favorită, Ana Maria 
Hartweg (Electrica Timișoara) 
cu 4—6, 6—4, 8—2. Celelalte

Concursul Republican al atlcfilor Juniori III

PRIMELE PROMISIUNI CI
Sala de atletism din cadru) 

complexului sportiv „23 August" 
a găzduit, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, singura competiție .in
door" de nivel național ce i-a 
revenit Capitalei în acest sezon 
(celelalte fixindu-și de-acum 
„sediul" la Bacău): Concursul 
Republican al juniorilor III.

Am remarcat — ca mai de 
fiecare dată la întrecerile aces
tei categorii — pregătirea multi
laterală a atleților, care nu se 
sfiesc să participe la cîte două- 
trei probe. Ceea ce este, real
mente, foarte bine, viitorii per
formeri „lucrind" acum la creș
terea vitezei șl a detentei, ca și 
la perfecționarea tehnicii. Iar 
„promisiunile" nu întîrzie să a- 
pară chiar de la această virs- 
tă : vîlceanul Gheorghe Bădea- 
nu, dublu învingător, de fiecare 
dată detașat: 6,51 m la lungime 
șl 6,36 la 50 m, Mihai Grlgorie 
(C.S.Ș. 190 Buc.) — un talentat 
hurdler, sau ieșeanul Robert 
Lungu (cu o talie de 1,96 m la 
15 ani), care — după victoria de 
la „juniori II" cu 1,98 m — a 
dominat copios săritura în înăl
țime, realizînd de această dată 
1,95 m. Ii așteptăm pe ei ca și 
pe alții să devină cît mal re
pede... certitudini!

Cum am semnalat șl după în
trecerile juniorilor H de la Ba
cău, atletismul se practică — cu 
rezultate! — în tot mal multe 
centre din întreaga țară, chiar 
ș! simpla lectură a rezultatelor 
tehnice fiind o dovadă în spri
jinul acestei afirmații! Iată a- 
ceste rezultate: Băieți, 50 m : 
Gh. Bădeanu (C.S.Ș. Rm. Vilcea)

fotbal și handbal, cu pistă de 
atletism și o sală modernă. 
Ce-i drept, nici aici unele reu
șite nu lipsesc. La ora raidului 
nostru, prof. Maria Popescu, 
lucra cu clasa a Vl-a. Ele
mente din gimnastică : rostogo
liri, poduri, cumpene etc. Ar 
fi fost de dorit, însă, un alt 
grad — mai ridicat — al con
ținutului lecției. A lipsit și e- 
vidența la zi a elevilor de la 
„54", legitimați la diverse a- 
socjpții sportive și cluburi ; 
și, deci, fisuri în urmărirea și 
îndrumarea acestora în afara 
școlii. Punerea la punct a do
cumentelor de planificare și 
un plus de spirit de 
pot și trebuie să-și 
locul și aici. Cum 
„88“. Și cum trebuie 
peste tot !

inițiativă 
găsească 

există la 
să existe

handbal, 
prof.

Fostă jucătoare de 
o vreme și antrenoare, 
Stănescu acordă în cadrul lec
ției o atenție deosebită... atle
tismului, ca bază și pentru 
alte discipline. Ca urmare, tot 
mai mulți elevi și eleve de la 
acest liceu, evident cu cali
tăți pentru performanță, au și 
făcut primii pași spre afir
mare, Antonio Popa la fotbal, 
junior la Sportul Studențesc și 
component al Lotului U.E.F.A.

IN LOC DE CONCLUZII
avîndSint doar cîteva aspecte surprinse dintr-un prim raid ____

temă lecția de educație fizică și eficiența eî. Vor urma altele, 
Capitală și în țară, în care ne propunem să oglindim acti

vitatea pre fușorilor de educație fizică ; adică specialiștii la 
o materie cu mare audiență în rîndul elevilor.

ca 
în

„sferturi": Buricea — Olimpia
Alexe (Rîmnicu Vîlcea) 6—3, 
3—6, 7—5; Mirela Ivănceanu (Di
namo) — Raluca Nină (Progre
sul Energomontaj) 6—2, 7—6 ; 
Zirnoveanu — Elena Maurei 
(Steaua) 6—0, 7—5; semifinale : 
Buricea — Vulpe 6—1, 7—6; Tîr- 
noveanu — Ivănceanu «—1, 6—3.
• In urma selecției pentru 

promovarea în grupele de per
formanță, zece „nume" au reți
nut atenția antrenorilor Marinei 
Bondoc și Theodor Frunză, de 
la Clubul Sportiv Progresul din 
Capitală. Printre cel care vor 
debuta în concursuri în această 
primăvară se numără Iulian 
Costovicl, Alexandru Popcscu, 
Bogdan Diaconescu, Dan Bon
doc, Nicu Gioană și Dorian Ma
tei.
• O simplă privire peste 

tablourile de concurs, ori peste 
ierarhiile interne ne relevă o 
serie de nume asemănătoare cu 
ale unor foști sportivi de per
formanță ai țării. Spre exem
plu, Diane Samungi, Alice Pîr- 
șu, Raluca Sandu, Liliana Bu
ehl, Irina Spîrlea, Cristina Po
pescu. Așchia a ... sărit departe 
de trunchi In cazul lor, putem 
spune, pentru că nici unul din 
părinți nu a jucat tenis. Gîn- 
dul v-a dus desigur la: Valen
tin Samungi (handbal), Nicolae 
Pîrșu (baschet), Mircea Sandu 
(fotbal), Viorel Suciu (atletism), 
Dumitru Spîrlea (pentatlon mo
dern), Sanda Iordan Popcscu 
(înot). (Daniel DIACONESCU, co
resp.).
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6,36, A. Nica (Voința C.S.Ș. Sla
tina) 6,44, G. Andronescu (Pra
hova C.S.Ș. Ploiești) 6,50, M. 
Grlgorie (C.S.Ș. 199 Buc.) 6,50 ; 
50 mg : Grigorie 7,22, V. Tescaș 
(C.S.Ș. Luceafărul Bv.) 7,54, L. 
Kutl (C.S.Ș. Odorheiul Secuiesc) 
7,57 ; lungime: Bădeanu 6,51 m, 
Andronescu 6,25 m, Kutl 6,07 m, 
CI. Topclu (Ceahlăul Voința P. 
Neamț) 6,07 m ; înălțime : R. 
Lungu (C.S.Ș. M. Eminescu Iași) 
1,95 m, N. Trandafir (C.S.Ș. 190) 
1,74 m, M. Lokodl (C.S.Ș. Reși
ța) 1,70 m; prăjină: C. Stan 
(C.S.Ș. 4), E. Gherca (C.S.Ș. 3 
Steaua), Z. Apaczai (Rapid O- 
radea), D. Dragomir (C.S.Ș. 3
Steaua) — toți cu 2,90 m; greu
tate: V. Movilă-Petcu (C.S.Ș. 
Vaslui) 13,37 m, D. Cimpean 
(C.S.Ș. Arad) 13,24 m, A. Ion 
(Metalul) 12,60 m ; Fete, 50 m : 
Corina Murgu (C.S.Ș. Poli. Ti
miș.) 6,74, Marlnela Epu (C.S.Ș. 
2 C-ța) 6,79, Adina Timofanovlcl 
(C.S.Ș. Tulcea) 6,83; 50 mg: Adi
na Navradi (C.S.Ș. A. Cluj-Nap.) 
7,66, Cristina Popesieu (C.S.Ș. 
Pionierul Buc.) 7,68, Sanda Cîrs- 
tea (C.S.Ș. 4 Buc.) 7,77 ; lungi
me : Alina Mocanu (C.S.Ș. 2
c-ța) 5,76 m, Elena Dumitrașcu 
(C.S.Ș. Mangalia) 5,62 m, Cîrs- 
tea 5,46 m; înălțime: Ivette Var
ga (C.S.Ș. 1 Oradea) 1,67 m, A- 
!lna Sabău (Progresul Oradea)
l, 67 m, Mihaela Mihai (C.A. Ro
man) 1,64 m; greutate: Melania 
Racolța (C.S.M. Baia M.) 13,50
m, Rodica Rusu (C.S.Ș. Turda) 
13,28 m, Elena Tăpîrlan (C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea) 12,80 m.
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’89, Codruța Moiseanu la pa
tinaj, legitimată la A.S. Meca
nica Fină, totodată sportivă de 
valoare internațională, Cristian 
Lungu și Roberto Mibăiță, at- 
leți la Metalul etc.

E de prisos să mai subliniem 
că eficiența lecțiilor' de sport 
cu cei aproape 900 de elevi și 
eleve de aici poate fi demon
strată și de larga prezență la 
competițiile organizate pe sec
tor (locul 2, după Liceul in
dustrial „Mihai Viteazul") și 
pe municipiu (între primele 
10 anul trecut, pe locul 6 în 
primul trimestru, anul aces
ta). Sint poziții onorante, dacă 
ținem seama că liceul nu dis
pune de condiții speciale (un 
simplu teren de handbal și — 
improvizate — o pistă de aler
gare și un sector pentru sări
turi). Mai presus de condiții 
se situează convingerea tine
rilor ce se instruiesc aici că 
sportul — începînd cu lecția 
de educație fizică — le asigu
ră sănătatea, vigoarea ; iar în 
cazul unora, perspectiva de a 
ajunge în performanță. La 
sport, dar și la învățătură, de 
vreme ce mulți dintre elevii 
liceului iau parte, cu bune 
rezultate, la Olimpiadele pe 
discipline (matematică, fizică, 
biologie etc.), iar anual o par
te dintre absolvenți 
vează în învățămîntul 
rior. „La Politehnică, la 
și la Medicină", cum 
bine ține să remarce 
toarea liceului, prof. 
Rareș.
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ra Stelei nu-și va face loc 0 
asemenea stare de spirit, dău
nătoare), sc poate aprecia că 
stă in puterea lui Tudorel 
Stoica și a coechipierilor lui 
de a-și continua drumul in a- 
ceastă nouă „primăvară eu
ropeană". Marea lor dorință 
de a reuși am putut-o măsura 
din analiza obiectivă, lucidă a 
slăbiciunilor manifestate la 
Goteborg, ca și, după aceea, 
din pregătirea fără menaja
mente a decisivei manșe de la 
București.

Iar planul de pregătire a a- 
cestei partide, menit să trans
forme dorința în realitate, cu
prinde, după cite am putut în
țelege, atît elementele teh- 
nico-tactice, privind ambele 
momente fundamentale ale 
jocului, ofensiva și defensiva, 
cit și factorul psihic, deose
bit de important, cum se știe, 
într-un meci cu caracter deci
siv, pe parcursul căruia — 
prin continue încurajări și nu 
prin premature semne de ne
răbdare — trebuie să-și aducă 
din plin contribuția și zecile 
de mii de suporteri.

— Cum vezi, Anghel Iordă- 
ncscu, această manșă a doua ?, 
l-am întrebat pe antrenorul 
principal al formației cam
pioane.

— Prefer să vorbesc după...", 
a fost replica lapidară a tînă- 
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scontat în primele 15—20 de 
minute, echipa gazdă va trece, 
apoi. 1a un joc mai prudent, 
mizind, eventual, pe acel 0—0 
care îi este favorabil pentru 
calificare. Atitudinea de pru
dență este în oarecare măsu
ră motivată și de dificultățile 
pe care antrenorul Vujadin 
Boskov le întimpină în alcă
tuirea formației sale pentru 
înlocuirea lui Vialli și Carboni, 
ambii suspendați. Speranțele 
sale în această privință sînt 
legate de folosirea celuilalt 
internațional din atac, Man
cini, care s-a refăcut după 
accidentarea suferită, făcîn- 
du-și reintrarea în partida de 
campionat de duminică, de la 
Asooli, unde a evoluat în pri
ma repriză. Apropo de această 
partidă, s-a făcut remarcată 
absența din formația genove- 
ză a lui Cerezo, care a fost 
lăsat să se odihnească pentru 
dificilul joc cu Dinamo. Deși 
antrenorul Boșkov nu l-a fă
cut încă cunoscut. „ll“-le 
Sampdoriei ar putea arăta 
astfel : Pagliuca — Manini, 
Vierchowod, L. Pellegrini, 
Lana — Pari, Victor, Cerezo, 
Dosscna — Pradella, Mancini.

Privit din unghiul nostru de 
vedere, meciul de aici ne apa
re firește la fel de greu, poate 
chiar mal greu decît în cazul 
gazdelor. Pentru a obține cali
ficarea, Dinamo va trebui 
neapărat să cîștige. O sarcină 
dificilă fără îndoială, dar nu 
imposibil de îndeplinit. Așa 
cum ne-a dovedit-o în sezo

rului conducător tehnic al Ste
lei, din care am dedus, to
tuși, că toată lumea, astăzi, 
așteaptă de la jucători și an
trenorii acestora, fapte, nu 
vorbe. De genul acelora să- 
vîrșite, pe același gazon, în 
similare partide ale C.C.E., cu 
Anderlecht (în perioada de 
vîrf a acesteia) și cu Honved 
Budapesta.

tn privința formulei de e- 
chipă, care va fi aliniată as
tăzi, antrenorii Iordănescu 
și Dumitriu ne-au prezentat 
una cu trei paranteze, dictate 
de forma sportivă, ca și de lo
cul de desfășurare a jocului : 
Lung — Cireașă (Dan Petrescu), 
Bumbescu, Iovan, Ungureanu — 
Bălan (Hie Dumitrescu), T. 
Stoica, Rotariu, Hagi — Lă
cătuș, Pițurcâ (Negrău).

De partea cealalată, LF.K. 
Goteborg și-a încheiat și ea 
pregătirile, ieri, pe stadionul 
din Ghencea, unde, la ora 
jocului, s-a antrenat sub pri
virile atente ale ziaiștilor ro
mâni și suedezi. O dată în 
plus, ne-am putut nota în car
nete calitățile de bază ale fot
baliștilor scandinavi : statura 
impozantă, prospețimea fi
zică, ca și Un bun control al 
hainului. Întrebîndu-l pe 
Kjell Pettersson cum aprecia
ză această manșă, de la Bucu

nul de toamnă, Dinamo a a- 
juns la un nivel de competiti
vitate care ii poate permite să 
joace bine și să obțină, chiar 
în deplasare, un rezultat favo
rabil. Față de meciul de la 
1 martie, dinamoviștii mani
festă acum o creștere de formă 
și de potențial, prin care pot 
forța obținerea calificării în 
semifinalele competiției. Pre
gătind cu multă atenție meciul 
retur cu genovezii, bucureș- 
tenii îl așteaptă cu încredere 
în șansele lor, așa cum rezul
tă și din declarațiile unora 
dintre ei, făcute aici, cu 24 de 
ore înaintea confruntării de 
miercuri. „După primul meci, 
știm acum la ce ne putem _ aș
tepta din partea adversarilor, 
ne spunea antrenorul Mircea 
Lucescu. Echipa noastră este 
decisă să-și valorifice ascen
dentul de formă și de randa
ment din ultima vreme. în ge
neral. noi jucăm mai bine în 
deplasare, unde putem contra
ataca pe spații mai largi. O 
singură temere am, ea prea 
marea dorință de calificare a 
băieților să nu Ie diminueze 
din capacitatea de concentrare, 
din luciditatea necesare în 
joc. Altfel, avem forța să ne 
putem impune" : „Coechipierii 
mei au jucat bine la Bucu
rești. dar le-a lipsii șansa, a 
ținut să sublinieze Andone. 
absent în acel meci. Sînt însă 
încrezător că ne putem cali
fica și vom face aici totul pen
tru a merge mai departe in 

rești, antrenorul principal al 
lui I.F.K. Goteborg n-a omis 
să ne amintească, din capul 
locului, că la fluierul de în
cepere, echipa lui conduce pe 
tabela de scor. ,,Un avantaj 
minim, e drept, pe care vom 
face tot ceea ce ne stă în pu
tință să-I păstrăm. Ne va fi 
foarte greu, mai ales pentru 
faptul că și de data aceasta 
nu-1 vom folosi pe Lennart 
Nillson. Cunosc fața adevăra
tă a campioanei României, cu 
totul alta decit aceea arătată 
Ia Goteborg, dar, repet, băie
ții mei sînt deciși să nu-și 
precupețească eforturile". Re
feritor la „ll“-le de începere 
al lui I.F.K., ca și Ia Goteborg 
antrenorul s-a arătat indecis, 
spunînîd că-1 va definitiva cu 
puțin timp înaintea jocului. 
Și tot ca atunci, la 1 martie, 
formația foarte... probabilă a 
căpătat contur cu ajutorul con
fraților , suedezi. Iat-o : Verdin 
— R. Nilsson, Svensson, A. 
Ravelli, Mordt — Johansson, 
Zeterlund, Ingensson, Holm
gren — Andersson, Forsberg. 
O singură modificare așadar, 
față de manșa I : Forsberg în 
locul lui Ericksson.

Meciul va începe la ora 15 
și va fi condus de o brigadă de 
arbitri francezi, cu Joel 
Quiniou la centru.

competiție. Intimplător, me
ciul are loc chiar in ziua în 
care voi împlini 29 de ani. 
Sper să fie o aniversare fru
moasă" ; „Genovezii și-au 
dat seama că Dinamo este • 
echipă puternică, ne-a decla
rat Rednic, și trebuie să le 
confirmăm și aici această pă
rere, mai ales că putem juca 
la Cremona mai bine decît 
am făcut-o la București în 
primul meci" ; „Calificarea 
este posibilă, ne-a spus și 
Mateuț. Putem și trebuie să 
dăm gol Ia Cremona, Mă voi 
bucura ia fel de mult dacă eu 
voi fi autorul sau oricare alt 
coechipier. Iar succesul nos
tru, ca și al celorlalte echipe 
românești din cupele europe
ne, va fi important și pentru 
moralul cu care ne vom pre
zenta, apoi, sub culorile na
ționalei".

După antrenamentul de ieri, 
efectuat pe stadionul „Gio
vanni Zini", ale cărui tribune 
de 25 000 de locuri vor fi, se 
pare, pline pînă la refuz, Mir
cea Lucescu a anunțat nume
roșilor reprezentanți ai pre
sei italiene următorul „11“ 
probabil : Stelca — Varga 
(Mihăescu), Rednic, Andone, 
Klein — Sabău, Lupescu, Ma- 
teuț, Lupu — Vaișcovici, Că- 
mătaru.

Reamintim că partida va fi 
condusă de o brigadă de ar
bitri din Ungaria, avîndu-1 la 
centru pe L. Nemeth.

GREU, CA Șl... TERENUL !
A.S.A. Explorări Cim^ulung - Prahova Ploiești 2-1 (1-0)
Vă amintiți terenul desfundat 

din filmul „Viață sportivă", cu 
subiect inspirat din rugby 1 Un 
dezgheț brusc l-a adus cam în 
aceeași stare șl pe cel care a 
găzduit această partidă, după 
numai două-trei minute liniile 
tușate eu var devenind mai mult 
o părere. A fost exact momen
tul în care, la o acțiune ra
pidă a Prahovei, arbitrul acordă 
lovitură de la 16 metri ; noi am 
văzut... cel mult 15, Iar mu mu
rul tribunei aducea a confir
mare... Ce s-ar fi intîmplat dacă 
oaspeții ar fi deschis scorul în 
acel minut 3 7 Probabil că nimic 
altceva decît ceea ce avea să 
se petreacă în continuare — o 
dominare incontestabilă a gazde
lor, dar neconcretizată ; un meci 
greu, ca terenul, în care nici 
una din formații nu și-a depășit 
cu nimic condiția din clasament.

După citeva ratări, în minutul 
21, Ilea interceptează un balon, 
il deschide inspirat, pe partea 
dreaptă, pe LAZAR, și acesta 
izbutește un demi-voleu gen...

FIECARE, CÎTE
Aripile Victoria Bacău -

Meci pe „muchie de cuțit", 
desfășurat într-o organizare ire
proșabilă, în care cele două 
combatante au etalat un joc de 
bună calitate, tranșant, fără 
momente de tatonare, cu ac
țiuni purtate în viteză de la o 
poartă la alta. Per total, gaz
dele și-au depășit condiția de 
codașe, dovedind că valoarea 
echipei este cu totul alta, supe
rioară, în timp ce buzolenii — 
mal ales în al doilea „act" — au 
confirmat evoluțiile anterioare, 
cit și aprecierile.

Prima repriză a aparținut' în 
Întregime băcăuanilor, net supe
riori la toate capitolele. După <o 
ratare a lui Popovici (mln. 5), 
lucida dominare băcăuană se 
concretizează prin două goluri : 
în min. 11, TROFIN transformă 
impecabil un penalty, acordat in 
urma unui henț comis in careu 
de Mircea, iar in min. 26, MÂ
NASE șutează puternic, la „vin- 
clu", de la 18 m. Prematur mul
țumite de rezultat, gazdele ce
dează inițiativa buzolenllor, care 
desfășoară un ingenios joc de

MECI DÎRZ
Metalul Mija — Jiul

Așteptat cu un deosebit inte
res (peste 3 000 de spectatori), 
meciul de la Mija a plăcut prin 
dîrzenia cu care cele două for
mații și-au apărat șansele, o 
notă în plus pentru echipa oas
pete, care a etalat un joc ela
borat, gîndit (a excelat Timofte) 
și superior, din punct de ve
dere tehnic, adversarului. După 
ce Ioniță (min. 13) șl Al. Rus 
(min. 20) ratează două bune o- 
cazii de a înscrie pentru gazde, 
Timofte „lucrează" o minge 
printre cițiva adversari (cum i-a 
reușit de foarte multe ori in •- 
ceastă partidă), pasează lateral 
și LASCONI (min. 21) reia im- 
parabii, sus, la „vinclu", de Ia 
22 m : 0—1. Urmează o perioadă 
de iureș a gazdelor și Stoieiu 
(min. 26) îl depășește pe Dodu, 
pe partea dreaptă (singurul loe 
unde apărarea oaspeților era 
vulnerabilă), centrează perfect 
și Al. RUS reia balonul cn capul 
de la 6 m, in plasă : 1—1. Gaz
dele insistă în continuare, oas

Van Basten, surprinzindu-1 pe 
portarul Bojoagă. in minutul 48, 
la una din rarele lor incursiuni 
ofensive, oaspeții vor egala, 

MATEI trimițind in poarta cu 
capul, de la numai 3—4 metri. 
Partida a continuat aspră, în- 
dîrjită (totuși sportivă), părînd 
a se îndrepta spre un egal. N-a 
fost însă de acord ILEA, care, 
după ce a creat primul gol, l-a 
Înscris in minutul 82 pe cel vic
torios, cu capul, dintr-un spec
taculos plonjon cu care a tri
mis balonul li rădăcina barei.

A arbitrat N. Țenea (Drobeta 
Turnu Severin).

A.S.A. EXPLORĂRI : Niță — 
Botez, Rusu, STAICUȚ, Susanu
— Vițelaru (min. 46 Sultănoiu), 
ALEXANDRU, Paul — LAZAR, 
ILEA, Băciuț (min. 68 Dincă). 
PRAHOVA : BOJOAGA — Radu, 
Matei (min. 82 Dragomlr), MI- 
HAILA, Niță — Rădulescu, Cis- 
maru, Constantin — Zaliris 
(min. 75 Libiu), vochin. Vlad.

Sorin SATMARI

0 REPRIZĂ...
GlGiia Buzău 2-1 (2-0)
pase, în continuă mișcare. In 
consecință, apar și ocaziile : 
min. 50 (Chivu), min. 69 (Pană), 
min. 70 (Chivu) — la acestea, 
Iliuțâ avind intervenții de excep
ție — mln. 80 (bară — Tulpan, 
din lovitură liberă), oaspeții 
reușind să reducă din handicap 
in min. 66 prin ROȘU („cap*  
jos, la colț). In ultimele secun
de ale prelungirilor, corect dic
tate de arbitru, Mihal se va afla 
singur cu portarul in față, insă, 
in acel moment, ȘL Catană, 
(Drobeta Tr. Severin) va fluiera 
sfîrșitul partidei, declanșind mo
mente de nervozitate după meci.

goraș. Tismănaru, Damaschin II 
Turcu (1 din 11 m), Tirlea (2 din 
11 m), Mujnai (2 din 11 m).

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Victoria
4. F.c. Inter
5. Flacăra
6. F.C.M. Brașov
7. F.C. Olt
8. S.C. Bacău
9. F.C Bihor

10. Corvinul
11. »U“ Cluj-Nap.12. F.C. Argeș
13. Sp. .studențesc
14. Rapid
15. F.C. Farul
16. Otelul
17. Univ. Craiova
18. A.S.A. Tg. Mureș 

ARIPILE VICTORIA : ILIUTA
— POENARU, Gh. Munteariu, 
MANEA, Elisei — Popovici, Flo
rian (min. 78 Bărbierul. MÂNA
SE — POPA, Trofin (min. 03 
Flrici), I. Munteanu. GLORIA : 
Lazăr — Stan (min. 46 CHIVU), 
Mircea, Roșu, Ursa — TULPAN, 
Mihai, Pană, Bratu (min. 34 
Marcu) — ursică, I. VIOREL.

Paul ZAHARIA

DISPUTAT
Petroșani 1-1 (1-1)
peții sînt puțin debusolați, dar 
Ioniță (mln. 29 și 24) nu-1 poate 
învinge pe Boitor din poziții 
foarte bune.

După pauză, aspectul jocului 
se schimbă. Jiul îșl aduce amin
te că țintește promovarea în 
prima divizie și că are un atac 
penetrant și, între minutele 50 
șl 70, domină cu autoritate. în 
min. 09, oaspeții au trecut pe 
lingă victorie, cind Henzel a de
pășit întreaga apărare și mingea 
șutată de el a trecut milimetric 
pe lingă bară. Arbitrul D. Pe
trescu (București) a condus for
mațiile :

METALUL: DlRJAN — N. RUS, 
Pitaru (min. 75 Năstase), Pîrșe, 
CIOCLEA (min. 82 Matinca) — 
STOICIU, Despa, Nistor, Ioniță
— lancu, Al. Rus. JIUL : Boitor
— NEGRILA, SEDECARU, Mi- 
hăilă, Dodu — CRISTEA, TI
MOFTE, Bîeu, Ceacusta — HEN
ZEL, LASCONI.

Pavel PEANA
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rești, problema calificării. Dar 
atunci, la 28 februarie, n-am 
obținut decît un rezultat egal, 
1—1, convenabil adversarilor 
noștri, care abordează partida 
de aici cu o șansă în plus. 
Nouă nu ne rămîne decît să 
mizăm totul pe... cartea lui a 
fi sau nu în semifinalele Cu
pei U.E.F.A. Mai știm că ne 
așteaptă un meci de mare lup
tă și angajament, dar ne-am 
pregătit ca atare, la cei mai 
înalți parametri ai răspunderii și 

exigenței, încereînd să contra
carăm atuurile gazdelor prin- 
tr-u,n joc metodic de aștepta
re, grupați în apărare, dublat. 
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CLASAMENTUL ADEVĂRULUI
+19 (+55) 
+17 (+64) 
+ 9 (+18) 
+ 2 (- 2) 
+ 1 (+ 8) 
- 1 (- 1) 
— 1 (- 8) 
- 2 ( 0) 

— 2 (— 1)
- 2 (-13)
- 3 (—12)
- 4 (- 4)
- 4 (— S)
- 4 (-13)- 4 (—14)
- 4 (-16)
- 5 (-12) 
—12 (—41)

însă, de plecări rapide și sur
prinzătoare pe contraatac. Cu 
o asemenea tactică, repetată zi 
de zi, la ultimele antrenamen
te, sperăm să stăvilim și tot
odată să dereglăm avîntul o- 
fensiv al adversarilor noștri 
și, de ce nu?, la rfndu-ne, să 
marcăm golul izbînzâi".

Cele afirmate de Halagian 
sînt cuvinte nu fără acoperire, 
mai ales atunci cind ni s-a 
spus și „ll“-le de începere a 
meciului: Nițu — Cojocarii,
Mirea, Zare. Ștefan, M. Pană 
— Laiș, C. Solomon. Coraș — 
Culcear, Damaschin I. După 
cum se' poate vedea, o formu
lă de echipă cu 5 fundași, lui 
Ștefan nevenindu-î rolul de 
„închizător" în fata lui Mirea 
si Zare. Și dacă cei de la mij
loc și din prima linie vor reu- 
ri o bună circulație a balonu
lui, poate că Victoria își va 
putea atinge scopul. Ursea, 
care în primul meci, de la 
București, a primit al doilea 
cartonaș galben, suspendat, nu 
va putea fi utilizat.

în privința formației locale, 
colegii de breaslă din Dresda, 
amabili, ne-au pus la dis
poziție formația pe care an
trenorii E. Geyer și R. Haf
ner o vor alinia. Iot-oț Teu- 
her — Manckscb, LieLeram 
Trautmann. Doiscliner — Pilz, 
Kirschner, Minge — Sammer 
(Schachnig), Stubner, GGt- 
schow. Lipsesc, în comparație 
cu meciul-tur, Kirschner și 
Hauptmann, suspendați, pri
mul pentru cartonaș roșu, al 
doilea, pentru două galbene. 

Lotul lui Dynamo, după parti
da de simbătă, de campionat, 
cu Zwickau, s-a retras la un 
cantonament situat la 30 de 
kilometri de oraș, unde marți 
și-a încheiat preparativele.

Aici la Dresda, interes 
imens pentru partidă, toate 
cele 36.000 de bilete (capacita
tea stadionului „Dynamo"), fi
ind vindute încă de acum o 
Băptămină. Și dacă stadionul 
ar fi avut o capacitate dublă, 
ne spuneau conducătorii echi
pei locale, el ar fi fost tot ne
încăpător.

Vremea este închisă și rece, 
cu vint în rafale, eîmpul de 
joc fiind foarte moale, din 
cauza ploilor căzute în ulti
mele zile. Partida va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
suedezi, avîndu-1 la centru pe 
f. Frcdrikson.

Meci greu, foarte greu, toa
tă lumea este conștientă de a- 
cest lucru, dar cum în fotbal 
se înregistrează frecvent sur
prize, să le dorim mult succes 
jucătorilor de la Victoria, cu 
speranța că ei vor lupta cu o 
dăruire exemplară, pentru ca
lificare.

j MllNE, TRAGEREA LA SORTI A „OPTIMILOR"

I
I

K.

CUPEI ROMÂNIEI.,
...fază in care s-au calificat următoarele echipe : Steaua, 

Dinamo, Victoria, Flacăra, F.C. Farul, F.C. Bihor, S.C. Bacău, 
F.C. Inter, F.C.M. Brașov, Rapid, Gloria Bistrița, Armătura 
Zalău, Electromureș Tg. Mureș, Gloria Buzău, C.F.R. Timi
șoara și Unirea Slobozia. Tragerea la sorți se va desfășura la 
sediul F.R.F., ora 12.

DEȘI ARĂDENII AU MARCAT ÎN SECUNDA 24..*

U.T.A. - „Poli"
După ce PETRESCU a marcat 

în secunda a 24-a a meciului, 
deviind in plasa porții Iui Moise 
o minge „plimbată" pe traseul 
Mulțescu — Bubela — Nagbi, 
sub privirile fundașilor timișo
reni ce păreau hipnotizați, ma
rele derby începea practic, de 
la 1—0 pentru gazde, avantaj 
(psihologic, în primul rînd) a- 
parent hotărîtor. Primele 10 mi
nute, „Poli" este o echipă înco
voiată de miza jocului, supor- 
tînd greu presiunea adversarei, 
cu mingi degajate la întîmplare. 
„Furia" U.T.A.-ei se stinge, însă, 
subit, ea pierde inițiativa, se 
pliază pe o tactică simplistă, 
preferind să... ignore mijlocul 
terenului, pe care-1 traversează 
numai „în zbor", prin catapulta
rea mingilor înspre careul ad
vers, unde vegheau longilinii 
Ionuț și Crăciun. Nemaifiind 
constrînsă. Timișoara se impune 
Încet, incet, ară tind tot ce știe: 
marcaj strîns, dublaj atent, 
pressing constant, capacitate de 
creație in zona mediană, contra
atacuri în superioritate numerică. 
Dominînd jocul, ea întoarce și 
scorul cu autoritate, atunci cind 
TRAISTA RU (min. 30) U aur-

Tîmișoara 2-3 (1-2)
prinde pe Sinescu cu un șut 
din unghi și portarul arădean 
scapă balonul pe care tocmai 
îl prinsese, cind OLOȘUTEAN 
(min. 35) reia cu capul o cen
trare a lui Pascu și cind VARGA 
(min. 64) transformă un penally 
după faultarea în careu a lui 
Oloșutean, care plecase spre un 
gol iminent. U.T.A. se scutură 
ca de un vis urît. Își strînge 
rîndurile șl-și joacă ultima ear- 
te, impingîndu-și toți oamenii 
în față, încereînd imposibilul. 
Min. 74, PETRESCU reușește un 
„drop" din 14 m și 2—3. Mln. «4, 
Naghi e faultat in suprafața de 
pedeapsă. Speranțele încep să 
mijească, dar răspunderea tran
sformării șl-o asumă tinărul 
Cheregi, punînd în umbră cu
rajul „veteranilor". Crisparea sa 
se răzbună însă și șutul „tele
fonat" este respins de Moise, in 
corner. Cu un plonjon lung al 
aceluiași Moise, care scoate de 
la rădăcina barei un șut violent 
(min. 90) al aceluiași (neconso
lat) Cheregi, se sfirșește această 
partidă „cheie" pe care gazdele 
au avut-o in mină numai... 24 
de secunde 1

Arbitrul I. Crăciunescu (Hm. 
Vilcea) a condus formațiile :

U.T.A. : Sinescu — BUBELA, 
Gaica (min. 75 Bodea), Popa, 
Popescu — Hirmler, Mulțescu, 
Mitu (mln. 40 Stuparu) — Naghi, 
PETRESCU, Cheregi. „POLI" î 
MOISE — PASCU, Ionuț, Cră
ciun, varga — BARBOSU, OLO
ȘUTEAN, VLAICU — China 
(min 78 Andreaș), TRAISTARU, 
Bozeșan n (mln. 64 Stolcov).

Ion CUPEN



S-a încheiat o nouă ediție a ..Cupei României" la handbal feminin

LUNGUL DRUM AL BACAUANCELOR
SPRE CÎȘTIGAREA TROFEULUI

gj Echipe nou promovate - la un pas de intrarea in fazele su
perioare A Re cind ți o divizionară B in.., semifinale sau finală ?

Știința Bacău, din nou în ac- 
tualitatea handbalului femi- 
nin intern ! Studentele cîști- 
gă pentru a cincea oară „Cupa 
României", la capătul a două 
meciuri finale (27—21 și 24— 
26) in care și-au dovedit, fără 
putință de tăgadă, valoarea 
superioară vizavi de partenerele 
din finala competiției, hand
balistele de la TEROM Iași. 
Performanța răraîne unicat în 
privința numărului de ediții 
adjudecate de Știința, suc
cesul fiind cu atît mai demn 
de relevat cu cit — cel puțin 
în aocst an — a avut ca ad
versară. în faza semifinalelor, 
pe cea mai puternică echipă 
din campionatul intern. Chi
mistul Rm. Vllcea, pe care a 
scos-o din cursa fără drept de 
apel ! Să reamintim, de ase
menea. că tragerea la sorți a 
sferturilor de finală le-au 
adus pe studente față in față 
cu Mureșul Tg. Mureș — deți
nătoarea Cupei și campioană 
națională en titre. Privită din 
acest unghi de vedere, se poa
te afirma — și datele statis
tice stau mărturie — că a- 
ceastă a Xll-a ediție a „Cu
pei României" cîștigată de 
Știința este urmarea par
curgerii celui mai dificil tra
seu de la primul și pînă la 
ultimul meci.

Revenind la contextul in 
care s-a desfășurat această e- 
diție a „Cupei României", este 
de consemnat faptul că un 
grup de echipe. între de și 
două nou promovate în prima 
divizie (Mecanică Fină și 
Textila Zalău) au reușit sco
ruri strinse în disputele cu 
formațiile ;,abonate" an de an 
la cîștigarea trofeului. Edifi
catoare — spre a oferi un 
singur exemplu — este parti
da dintre Mecanică Fină Și 
Rulmentul, aceasta din urmă 
califieîndu-se în semifinale 
grație unui singur... gol (14— 
14 în prima partidă și 21—20

Cupa României la sanie

REZULTATELE FINALE...
După o sultă de cinci concur

suri, desfășurate pe pîrtllle de 
la Sărmaș și Sinaia, prin adi
ționarea punctelor, au fost de
semnați cîștfgătorli ediției din a- 
cest an a „Cupei României" la 
sanie. Cu evoluții constant bu
ne, la senioare a cîștlgat Livia 
Pelin, Iar la seniori ban Comșa 
(ambii devenind apoi campioni 
al Dacladel). Iată punctajele 
realizate : senioare: 1. Lîvla Pe
lin (A.S.A. Brașov) 64 p; 2. 
Corlna Terecoasă (C.S.ș. Sinaia) 
48 p; 3. Daniela Dablja (A.S 
Bradu V. Dornei) 45 p: 4. Lu
minița RUSU (C.S.S. Toplița + 
S.C. M. Cluc) 34 p; 5. Mihaela 
liane (C.S.O. Sinaia) 23 p ; 6
Rodica Constantin (I.A.C.E.D 
București) 20 p ; seniori : 1. Dan 
Comșa 57 p ; 2. Alexandru Com
șa (ambii C.S.Ș. Pionierul + Nl- 
tramonia Făgăraș) 54 p: 3. Ll- 
viu Cepoi 43 p; 4. Ion Apostol 3? 
p : 5. Silviu Ganea 30 p: 6. Lau- 
rențiu Boroșoiu (toți A.S.A. Bv.) 
27 p ; junioare : 1. Mihaela Bu- 
cătaru (C.S.Ș. V. Dornei) 61 p'

2. Elena Stoica (C.S.Ș. Sinali, 
32 p ; 3. Eniko Biro 30 p ; 4. 
Angela Morar (ambele C.S.Ș. 
Toplița + S.C. M. Cluc) 27 p ; 
5. Mihaela Chirlță (I.A.C.E.D.) 25 
p : 6. Claudia Pancratov (C.S.ș. 
V. Dornei) 21 p; copil I, fele:

REPORTAJUL NOSTRU
tUrmare Un na o 1) 

pentru brașovence. în cea de 
a doua). La polul opus se si
tuează partida — pe care toa
tă lumea o anticipa ca echi
librată — dintre Știința și 
Chimistul, pe propriul teren 
cîștigătoarea Cupei asigurîn- 
du-și un avantaj de 10 goluri !

Acestea ar fl cîteva cuvinte 
referitoare la formațiile din 
prima divizie feminină cali
ficate în „sferturi". Ca și în 
anii trecuți însă, nici o for
mație divizionară B (iar fe
nomenul credem că nu trebuie 
să rămînă neobservat) nu a 
trecut de prima etapă a Cu
pei. După cum se știe, în edi
ția 1989/1990 a campionatului 
Diviziei B au fost introduse 
cîteva modificări de fond și 
este de sperat că, aplicate în 
mod serios, să aducă în viitor 
și formații din eșalonul secund 
în fazele superioare ale „Cu
pei României".

Să nu încheiem aceste suc
cinte notații fără a evidenția 
deșăvîrșitul fair-play mani
festat de TEROM Iași. Deși 
întreaga echipă, cei doi an
trenori, Cornel Bădulescu și 
Florin Popovici, președintele 
secției de handbal. Dan Irl- 
miciuc, au fost marcațl de 
ratarea cîștigării trofeului, 
cu. toții au avut tăria să recu
noască meritele învingătoare
lor și să le felicite în modul 
cel mai călduros.

Ion GAVRILESCU

• Azi, două meciuri din 
Divizia feminină A de hand
bal : Mecanică Fină — Chi
mistul Rm. Vîlcea (Sala Flo- 
reasca. de la ora 14) și Doro
banțul — Mureșul Tg. Mureș 
• Turneul de juniori II care 
urma să aibă loc în perioada 
11—13 aprilie a fost devansat 
pentru zilele de 4, 5 și 6 apri
lie, în Sala Sporturilor din 
Bi strita.

1—2. Vastlica Melinte șl Vasiilca 
Atudorei (ambele C.S.ș. V. Dor
nei) 26 p; 3. Adriana Turea 
(C.S.ș. Sinaia) 10 p; copii n, 
fete : 1. Melinda Csiki (C.S.ș.
Toplița + C.S. M. Cluc) 30 p; 
copil I, băieți : 1. Cristian Ță
ran 30 p; 2. Dănuț Lazăr (ambii 
C.S.ș. Toplița -I- S.C. M. Cluc) 
20 p; 3. Mircea Chelaru (C.S.Ș. 
Vatra Dornei) 18 p; copil II, bă
ieți : 1. Cristian Ciupitu (C.S.Ș. 
Sinaia) 30 p.

Dublu seniori : 1. Ion Apostol. 
Liviu Ccpol (A.S.A. Bv.) 67 p : 
.2. Dan șl Alexandru Comșa 
(C.S.Ș. Pionierul + Nitramonia 
Făgăraș) 57 p; 3. Laurențiu Bo
roșoiu + Radu Mușel (A.S.A. 
Bv.) 45 p; 4—5. Silviu Ganea, 
I.M. Pop (A.S.A.), Daniel Hîn- 
cean, Vasile Mușel (A.S. Meca
nica Bistrița) 26 p; 6. Leontin 
Boearinov, Cristian Lostun 
(C.S.ș. V. Dornei) 23 p; juniori. 
1. Ștefan Hoțea, Stelian Jejeran 
(C.S.Ș. Petroșani) 52 p; 2. Da
vid Kozak, Constantin Lascu 
(C.S.O. Sinaia) 49 p; Victor Fi- 
lote, Claudlu Ișvan (C.S.ș. si
naia) 47 p; 4. Ionel Cuzuban, 
Aristide Botez (C.S.Ș. V. Dor
nei) 36 p; 5. Călin Pîrțog; Dluțu 
Vasile (A.S. Mecanica Bistrița) 16 
p: 6. Viorel Seorțaru, Vladimir 
Șutea (C.S.Ș. V. Dornei) 14 p.

Alexandru Dănciiă (la băieți) 
au dat lotului național de ju
niori I un jucător. Dan Fiscu- 
tean, și, dacă nu se vor ivi 
alte întîmplări, ca să le zic 
așa, vor da echipei mari. 
Textila Sebeș (locul 4 în seria 
a II-a a Diviziei B), cîteva 
tinere handbaliste foarte bune: 
Corina Crecan, Ileana Colhoni 
și Maricica Motca".

în fapt, această Intensă 
preocupare handbalistică, cea 
mai puternică din întregul ju
deț Alba, are în vedere, în 
primul rînd, continua creștere 
valorică a divizionarelor de 
la Textila (antrenor Sevieștean 
Popa), din rîndul cărora se 
remarcă Ioana Andrei. Angela

SFERTURILE
ALE C.C.E. Șl CUPEI

După ce în ziarul de ieri am 
puricat rezultatele meciurilor 
tur din sferturile de finală ale 
Cupei Cupelor la handbal mas
culin, iată și celelalte „sfer
turi" ale C.C.E. și Cupei I.H.F.

Cupa Campionilor Euro
peni : S.K.A. Minsk — Dukla 
Praga 32—19. Halmstadt — 
F.C. Barcelona 22—20, Valur

PE SCURT • PE
ATLETISM • Cu prilej al Cam

pionatelor universitare oe teren 
acoperit ale S.U.A., desfășurate 
la Indianapolis, Holls Conway a 
cîștlgat proba de săritură în 
înălțime, cu 2,37 m, iar sprin
terul Michael Johnson s-a situ
at pe primul loc în cursa de 
200 m în 20,59. Alte rezultate 
triplusalt: Floreal 17,14 m, greu
tate : Stulce 20,40 m; 400 m : 
Kemp 46,03. Feminin, 200 m : 
Dawn Sove 22,96; 400 m: Nata
lia Kaser 51,92. • Americanul 
Mark Nonov a cîștigat crosul de 
12 km de la Fukuoka (Japonia) 
cu timpul de 35:09. In proba fe
minină de 6 km, a cîștigat aus- 
tralianca Lisa Martin, în 19:41.

BOX • tn cursul acestei luni 
și la începutul celei viitoare, un 
lot de puglllști cubanezi va par
ticipa la turneele de la Halle 
(R.D.G.), Usti nad Laben (Ceho
slovacia) și Helsinki. Printre 
sportivi se află selecționați Luis 
Hernandez (mijlocic-mieă), Al
fredo Duvergel (mijlocie), Ramon 
Gil (semigrea), Arsenio Vital 
(pană) ș.a.

CICLISM • Cursa in Ier națio
nală Paris — Nisa a revenit ru
tierului spaniol Miguel Tnduraln, 
urmat de irlandezul Stephen 
Roche la 1:13 și francezul Mark 
Madiot la 1:33.

SCRIMA • Concursul mascu
lin de floretă de la PaNs pen
tru Cupa mondială a fost cîș
tigat de italianul Andrea Eorel- 
la, învingător cu 10—6 în fina
la disputată în compania lui 
Zoltan Ersek (Ungaria).

ȘAH • Cel de-al 44-lea cam
pionat al Iugoslaviei s-a înche
iat, dar cîștigătorul nu va fi 
cunoscut decît după disputarea 
unui meci de baraj de patru 
partide între primii doi clasați.

SFERTURILE" CUPELOR EUROPENE
In afara partidelor pe care 

echipele noastre le susțin în re
turul sferturilor de finală ale 
cupelor europene, se mai desfă
șoară următoarele meciuri:

C.C.E.

Milan — Werder Bremen (în 
tur 0—0). Italienii au prima șan
să, după succesul repurtat du
minică (4—0 cu Juventus), cind 
s-a impus tînărul Mannari (18 
ani), care a marcat două goluri;
Real Madrid — P.S.V. Eindhoven 
(în tur 1—1). Spaniolii manifes
tă o formă deosebită în cam
pionat șl se pare că nu pot ra
ta promovarea; Galatasaray — 
Monaco (în tur 1—0). Meciul se 
va desfășura la Koln, unde s-au 
vîndut peste 50 000 de bilete! Se 
va califica Galata?

CUPA CUPELOR
F.C. Malines — Eintracht 

Frankfurt (în tur 0—0). Dețină
toarea trofeului, Malines, in mod 
firesc, va păși în semifinale, 
mai cu seama că Eintracht tre
ce prlntr-o eclipsă de formă 
Roda Kerkrade — Sredeț Sofia

Jiga, Monica Tudor, Karina 
Seinerth, Doina Similie. Un 
sport mal nou, cu foarte mul
tă priză la public, se arată a 
fi boxul, numeroși tineri fiind 
dornici să-1 practice, să-i de
prindă tainele. Deși înființată 
acum trei ani, prin strădaniile 
antrenorului Constantin Mun- 
teanu, secția de box își spo
rește mereu efectivul și n-ar 
fi de mirare dacă celor trei 
titluri de campioni județeni, 
la juniori li se vor adăuga în 
curînd și altele, la seniori. De 
altfel, în întreg județul Alba 
se manifestă un interes deose
bit pentru box, secții puter
nice ființînd la Cugir. Alba 
Iulia, Aiud și, mai nou. la 
Sebeș. Aceeași vîrstă, de nu
mai trei ani, o are și secția 
de lupte (antrenor Ion Sîrhu),

DE FINALĂ
I.H.F. LA HANDBAL
Reykjavik — S.C. Magde
burg 22—16.

Cupa I.H.F. : Hellerup (Da
nemarca) — Caja Madrid 27— 
29; Vorwărts Frankfurt pe 
Oder — Pelister Bitola (Iu
goslavia) 22—13 ; Hafnarfjar- 
dar (Islanda) — Skif Krasno
dar 14—24.

SCURT • PE SCURT
Branko Damianovici și Zdenko 
Kozul, care au realizat, fiecare 
cîte 11,5 p din 17 posibile. Lo
cul al treilea a fost ocupat de 
marele maestru Barlov cu 11 p.

CÎT TENIS, CÎT CIRC ?!
„Unde se termină tenisul și unde începe circul se întrea

bă ptnă și „l’Equipe", un ziar altfel circumspect și ponderat 
(cind nu e vorba despre sportul francez), făcînd trimitere clară 
la faptul că, de la o vreme, tenisul aduce tot mai mult cu o 
afacere și tot mai puțin cu o competiție. Firește că, în raport 
cu creșterea interesului, au crescut șl rețetele jucătorilor, dar 
la fel de adevărat e că „situația e pe punctul de a scăpa de 
sub control, creînd perplexitate".

întrebarea de mai sus a fost provocată de o întrecere, bote
zată „I.M.G. Shoot out", pe care „Internațional Management 
Group" și o rețea privată de televiziune din Italia intenționea
ză s-o pună pe picioare la „Palatrussardi" din Milano, în 
toamnă. Ea ar urma să se dispute după „legea" tie-break-u- 
lul, clștigă cel care face 7 puncte, după principiul eliminării 
directe (sferturi, semifinale și finală), în așa fel incit nici o 
reuniune să nu dureze, condiție ceruță de T.V.. mai mult de 
două ceasuri. Au șl fost invitați 8 dintre cei mal reputați te- 
nismenl, afirmîndu-se că Lendl și Wilander și-au și dat acor
dul.

Pentru a-șl asigura cit mai numeroase șl mal notorii „ra
chete". organizatorii au ridicat premiile pină la „cifre nebu
nești", Imense. Nu doar că e. într-o societate în care proble
ma sărăciei șl a șomajului e tot mai presantă, chiar „inde
cente". termen asupra căruia s-a oprit însuși francezul Yannick 
Noah, unul dintre prezumptivii participant la „I.M.fl. Shoot 
out". El. parcă mai jenat decît alții de oferta primită, nu s-a 
sfiit să menționeze : „Mă îndoiesc că acest gen de competiție 
e folositor tenisului, pentru că, dincolo de interesele materia
le, mai există șl o tradiție a jocului care trebuie respectată. 
Nu-mi place ldeea că, avînd bani, poți să-ți permiți orice si 
să faci orice. E chiar riscant, pentru că oamenii ar putea 
găsi, și pe bună dreptate, că e indecent, dacă nu imoral, să 
cîștigl sume așa de mari intr-o singură seară".

„Unde se termină tenisul și unde începe circul iată o în
trebare la care nu-i ușor de răspuns, dar care, tocmai prin 
insistența cu care se pune, așează într-o lumină sumbră un 
sport despre care se spunea cîndva, cu romantism, că e „cea
iul de Ia ora 5". Sigur că nimeni nu-i poate reproșa tenisului 
că încearcă să țină pasul cu schimbările (de mentalitate, de 
obiceiuri etc.) din lumea modernă. Numai că, după o vorbă 
veche una-1 una și alta-i alta.

Ovidiu IOANIJOAIA

(în tur 1—2). Joc foarte echili
brat. F.C. Barcelona — Aarhus 
(in tur 1—0). Catalanii se pot 
vedea deja tn penultima etapă 
a competiției.

CUPA U.E.F.A.
Bayern Munchen — Heart 

Midlothian (în tur 0—1). Meciul 
s-a jucat aseară, dar pînă la

CAMPIONATE
U.R.S.S. (prima etapă), Dnevr

— Harkov 2—0, Dinamo Tbilisi
— Dinamo Kiev 2—2, Șahtlor 
Donețk — Lokomotiv Moscova 
1—0, Cernomoreț Odesa — Tor
pedo Moscova 1—1, Ararat — 
Dinamo Minsk 1—0, Pamir Du- 
șanbe — Rotor Volgograd (am
bele nou promovate) 1—1.

SCOȚIA (et. 28). Aberdeen — 
F.C. Dundee 2—0. Glasgow Ran
gers — Hamilton 3—0, Mother- 
well — Hibernian 0—0, Heart 
Midlothian — Celtic 0—1, Dun
dee. United — St. Mirren 1—4! 
Conduce Glasgow Rangers cu 42

o disciplină care a dat deo
camdată două posibile viitoa
re valori, Marius Teutu și 
Alexandru Stavăr, aflați în 
clipa de față tn lotul lărgit al 
Centrului olimpic de la Brăila.

In sport, mai mult ca în ori
care alt domeniu de activitate, 
hotărîtoare sînt, în ultimă in
stanță, pasiunea (pasiunea rea
lă, aplicată, lucidă) și perse
verența (o perseverență vecină 
cu dorința nestrămutată, cu 
ambiția de-a fi printre primii). 
Dacă li se adaugă acestora și 
un plus de interes pentru dez
voltarea și amenajarea bazelor 
sportive, sînt asigurate trei 
din condițiile principale ale 
reușitei.

La Sebeș. cei trei factori 
există, iar rezultatele, sîntem 
siguri, nu vor întîrzia să apară.

PE GHEATĂ Șl PE ZĂPADĂ
SCHI

PROBA masculină <fe ștafetă 
4X10 km seal fond de la Falun 
(Suedia) a fost cîștigată de e- 
chipa U.R.S.S. cu timpul de 
2h27:50,0 urmată de Suedia, in 
2h28:28,5, șl Norvegia in2h30:35,3. 
In proba feminină de ștafetă 
4X5 km, pe primul loc s-a si
tuat Norvegia (lhl0:58).

IN cupa MONDIALA, la pro
bele alpine, pe primul loc s-a 
clasat Mare Girardelll (Luxem
burg) cu 407 p, urmat în clasa
mentul final de Pirmin Zurbrig
gen (Elveția) — 309 p și Alber
to Tomba (Italia) — 189 p.

La feminin, pe primele poziții 
s-aU situat elvețiencele Vreni 
Schneider 307 p, Maria Walliser 
— 261 p șl Michela Figini — 
248 p.

PATINAJ VITEZA
IN CONCURSUL de la Inzell 

(R.F.G.), proba masculină de 
500 m a fost cîștigată de ameri
canul Dan Jansen în 36,76, ur
mat de Igor Jelezovski (U.R.S.S.)
— 37,34 și Andre Sobeck (R.D.G.)
— 37,42. Proba de 5000 m a re
venit olandezului Gerard Kem- 
kers, cu timpul de 6:51,02.

I

*

închiderea ediției nu ne-a sosit 
rezultatul. Napoli — Juventus 
(în tur 0—2). Cine va promova? 
Greu de spus, mal cu seamă 
după ce, duminică, Napoli a 
cîștigat acasă, dar printr-un au
togol, iar Juve a fost surclasa
tă de Milan! Real Sociedad ~ 
V.f.B. Stuttgart (în tur 0—1). 
Partida se va disputa joi sea
ra. Și aici este greu de dat un 
pronostic. Sîmbătă, Real So- 
ciedad a fost învinsă categoria 
tn campionat!

p, urmată de Aberdeen 33 p, 
Celtic 36 p.

CEHOSLOVACIA (et. 18). Cîte
va rezultate: Hradec Kralove — 
Vitkovice 1—0, Nltra — Cheb
1— 0, Slovan Bratislava — S/avia
2— 0, Bohemians — Inter Bratis
lava 1—1, Dunajska Streda — 
Sparta Praga 2—2, Plsen — 
Banska Bystrica 4—0. Conduce, 
în continuare, Sparta cu 29 p.

POLONIA (et. 16). Slask — 
Gornik Zabrze 1—0, G.K.S. Ka
towice — Pogon 2—0, Lech Poz
nan — Jastrzebie 3—0, L.K.S. — 
Mielec 0—0, Jagelonia — W:sla 
0—0, Gornik Walbrzych — Wid- 
zew Lodz 0—1, Legia Varșovia 
— Olimpia Poznan 3—0, Sz.om- 
bierkl Bytom — Ruch Chorzow 
0—1. Conduc Gornik Zabrze șl 
G.K.S. Katowice cu cile 27 p, 
urmate de Ruch Chorzow cu 
26 p.

TURCIA (et. 26). Cîteva rezul
tate: Eskișehir — Bolti 0—0. 
Beșlktas — Adana 4—1, Maras — 
Altay 1—0, Adanademir — Sari- 
yer 1—5, Ankaragficu — Fener
bahce 1—1, Trabzon — Bursa 
1—1. In clasament : Beș'.ktas 63 
p, Fenerbahce 62 p, Sariyer 51 
p — toate din 25 de jocuri.

AUSTRIA (et. 23, prima din 
play-off). Austria Viena — Ad
mira 1—1, St. Pollen — Wiener 
Sportclub 0—2, Grazer A.C. — 
F.C. Tirol 0—1, Vienna — Rapid 
0—5. In clasament conduce F.C. 
Tirol, cu 19 p, urmată de Ad
mira Wacker 17 p și Austria 
Viena 16 p. De notat că echi sole 
participante la „play-off" au 
luat startul eu jumătatea punc
telor acumulate după 22 de eta
pe (tur-retur).
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pentru că am început cu fot
balul, puteți nota că echipa 
noastră, Viitorul, se află, deo
camdată, cam pe la mijlocul 
seriei a VII-a a campionatului 
național al juniorilor I, dar 
sînt toate șansele să închegăm 
o echipă din ce în ce mai 
bună, mai ales că majoritatea 
jucătorilor, abia intrați în 
vîrsta juniorilor mari, vor ac
tiva și în ediția viitoare a 
campionatului. Cît despre hand
bal, sport de mare tradiție în 
orașul nostru, aici perspecti
vele s-au transformat, zicem 
noi, în certitudini. Antrenorii 
Petru Cîrcoană (Ia fete) si


