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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE 

Șl LA SECTILE DE PRODUCȚIE 
DE PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ BERCENI 

ALE ÎNTREPRINDERII „VULCAN" DIN CAPITALĂ

Proletari nn toate țările uniți-vi I

portul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, miercuri, 15 martie, o 
vizită de lucru la întreprin
derea de Mașini Grele și la 
secțiile de producție de pe 
platforma industrială Berceni 
ale întreprinderii .Vulcan** din 
Capitală.

Secretarul general al parti
dului s-a intilnit cu aceste 
puternice colective muncito
rești pentru a examina rezul
tatele obținute in îndeplinirea 
planului, căile și acțiunile ce 
se cer întreprinse in vedetea 
ridicării întregii lor activități 
pe un plan calitativ superior, 
Ia nivelul . posbilitaților, al 
dotării tehnice existente, al 
importantelor sarcini ce le 
revin din planurile și progra
mele de dezvoltare a țării, cu 
deosebire din programul ener
getic național.

Vizita de lucru a început Ia 
întreprinderea de Mașini 
Grele.

La sosirh, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu a fost întimpinat 
cu multă căldură și însufle
țire de mii de oameni ai mun
cii, care au scandat îndelung 
numele partidului și al secre
tarului său general.

Pe parcursul vizitei s-a a- 
rătat că, acționîndu-sc în spi
ritul orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al parti
dului, ponderea utilajului e- 
nergetic, în special a celui 
destinat centralelor nuclearo- 
electrice, a crescut în struc
tura de fabricație a întreprin
derii. S-a evidențiat că sînt 
create toate condițiile ca obi
ectivul prevăzut pentru actu
alul cincinal — acela ca uti
lajul energetic să dețină pon
derea principală în producție 
— să fie realizat încă din a- 
cest an.

în repetate rînduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat 
cu muncitori din întreprinde
re, i-a întrebat despre activi
tatea lor, cerîndu-le să mun
cească mai bine, să asigure e- 
conomiei naționale utilajelo 
necesare producerii energiei 
electrice.

Importantele probleme ale 
dezvoltării și modernizării 
producției au fost analizate și 
în cursul vizitării secțiilor de 
producție alo întreprinderii 
„Vulcan**, situate pe platforma 
industrială Berceni.

Colectivul întreprinderii a 
făcut secretarului general al 
partidului o primire deosebit 
de călduroasă.

Preocuparea statornică a 
specialiștilor de aici, a între
gului colectiv in direcția spo
ririi volumului de utilaje șl 
agregate tehnologice, creșterii 
nivelului tehnic, calitativ și de 
competitivitate a acestora se 
regăsește în numeroase reali
zări de prestigiu, ce contri
buie la înfăptuirea unor pro
grame prioritare la nivel na
țional — energetic, nuclear, 
petrolier, naval.

S-a raportat că înfăptuirea 
indicațiilor date de secretarul 
general al partidului cu prile
jul vizitei de lucru efectuate

aici in 1987 a asigurat utili
zarea mai bună a capacităților 
de producție, modernizarea 
fabricației, sporirea eficienței 
economice.

Un loc important in cadrul 
analizei efectuate de secretarul 
general al partidului l-a ocu
pat îndeplinirea sarcinilor ex
trem de însemnate ce revin 
unității în asigurarea utilaje
lor și echipamentelor destina
te centralelor termoelectrice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat realizările oamenilor 
muncii de aici, cerînd să se 
acționeze in continuare pentru 
utilizarea cu rezultate superi
oare a potențialului tehnic și 
profesional al întreprinderii, 
pentru sporirea productivității 
muncii și mărirea eficienței în
tregii activități.

La încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a în- 
tilniț cu membrii consiliilor oa
menilor muncii ale întreprinde
rii de Mașini Grele București și 
întreprinderii „Vulcan**.

Exprimind deosebita satisfac
ție a celor două puternice co
lective muncitorești de a se re- 
Intilni cu secretarul general ai 
partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cei care au luat cuvîntul i-au 
adresat, în numele miilor de 
muncitori, maiștri, specialiști de 
pe marca platformă industrială 
din această parte a Capitalei, 
cele mai calde mulțumiri pen
tru grija statornică față de dez
voltarea și modernizarea conti
nuă a acestor întreprinderi, 
pentru perfecționarea organiză
rii activității productive, astfel 
ca ele să-și poată îndeplini în 
cele mai bune condiții sarcini
le ce le revin.

In cadrul întilnirii a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Secretarul general al parti
dului a subliniat că a ținut să 
efectueze această vizită de lu
cru deoarece atît întreprin
derea de Mașini Grele, cît și în
treprinderea „Vulcan** au un rol 
important în realizarea progra
mului energetic național, în pro
ducția de utilaje pentru cen
trala nuclearo-electrică de la 
Cernavodă.
_ Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost adresate, din nou, 
în numele colectivelor de 
muncă _ din cele două între
prinderi, profunde mulțumiri 
pentru recomandările și indi
cațiile date cu prilejul vizitei, 
asigurîndu-1 că acestea vor fi 
transpuse neabătut în viață.

La plecare, secretarul gene
ral al partidului a fost salutat 
de cei ce muncesc pe această 
mare platformă industrială cu 
aceleași calde manifestări de 
înaltă _ stimă și prețuire, cu 
puternice aplauze, urale și o- 
vații, care au pus pregnant în 
lumină hotărîrea de a acționa 
cu dăruire pentru a înfăptui 
sarcinile de răspundere ce le 
revin, prevederile de plan pe 
acest an și pe întregul cinci
nal, pentru a intîmpina cu re
zultate cît mai bune cea de-a 
45-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresul al XIV-lea 
al partidului.

I
| După partidele retur de ieri, din întrecerile continentale de fotbal
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STEAUA, ÎN SEMIFINALELE C.C.E.
• Campioana noastră, în deosebită vervă, a surclasat pe I.F.K. Goteborg
5*1 • Deși neînvinsă (aseară, 0-0, la Cremona), Dinamo a părăsit 
competiția datorită golului primit la București • Victoria, întrecută 
la scor, 4-0, la Dresda, a fost eliminată, și ea, din Cupa U.E.F.A.

La început, vreme închisă, 
cu nori cenușii deasupra ova
lului de beton de pe „Ghen- 
cea“, un timp la limita dintre 
ploaie și un soare la „pindă", 
dintre îndoială și speranță de... 
scor favorabil — citește cali
ficare — pe tabela electronică 
de marcaj în această a dona 
manșă Steaua — I.F.K. Go
teborg din cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei Campioni
lor Europeni. Scor 5—1 (3—0).

Incertitudinea pe gazon și 
in tribune n-a durat mult. 
Numai circa cinei minute, de 
la primul fluier de arbitru, 
Steaua ni s-a părut incomoda
tă de presingul nemilos prac
ticat de formația suedeză in 
jumătatea de teren adversă, 
acolo unde și liberoul A. Ra- 
velli parcursese mu1 ți • metri 
pentru a-1 anihila pe... Tcdo- 
rel Stoica. Apoi, altemînd pa
sa scurtă, prin deviere, cu 
mingile lungi, spre aripi sau 
ia adîncime, campioana Româ
niei obținea o din ce în ce mai 
crescută viteză de joc și, în 
consecință, faze periculoase în 
„treimea" lui I.F.K. Goteborg. 
La o asemenea acțiune de a- 
tac. petrecută în min. 6, LĂ
CĂTUȘ a fost „găsit" pe un 
culoar favorabil, a preluat, ire
zistibil, balonul cu pieptul 
cînd să continue s-a văzut 
gățat în careu; foarte mulți 
așteptau ca Joel Quiniou să
corde penalty, la fel a crezut, 
pare-se. și portarul Verdin, ră
mas între buturi și privind cum 
mingea se scurge în plasă.

Și 
a- 
se 
a-

Lăcătuș, cel mai eficace jucător al campioanei noastre (trei 
goluri in poarta lui Verdin), in

Refăcind atît de repede di
ferența pe tabela de scor, fa
ță de manșa I, Steaua a sprin- 
tat în terenul advers cu un 
plus de încredere în forțele ei, 
ajungînd din puține transmi
teri la poarta lui I.F.K. Gote
borg, prinsă adesea 
greșit.

Nu va 
cătuș își 
avantaj: 
mitrescu 
aripa __
prin fața porții, pe partea cea
laltă, de unde LĂCĂTUȘ, și 
ieri în vervă de joc, o ex
pediază fără preluare, de la

pe picior

trece mult i
va aduce

în min. 17,
primește o minge pe

stingă. o recentrează.

și tot Lă- 
echipa in 

, Ilie Du-

una din numeroasele sale șarje 
Foto : Nicolae PROFIR

aproximativ 6—7 m. în plasă. 
Nu încape îndoială, I.F.K. Go
teborg are, acum, in fața ei o 
altă echipă... Steaua, care o 
manevrează după bunul plac 
și o silește la o defensivă cu 
multe fisuri, insuficient exploa
tate de componenții formației 
gazdă. Și, totuși, prima jumă
tate a meciului nu se încheie 
fără încă un gol în poarta mult 
încercatului Verdin: o dată în 
plus. Lăcătuș frece cu dezin
voltură de Mordt, adversarul 
direct, centrează, din viteză.

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare fn pag 2-3)

ATACURILE DINAMOVIȘTILOR, LIPSITE DE EFICACITATE
CREMONA, 15 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru special). 
Un meci de mare dinamism, 
pe muchie de cuțit, care a ți
nut stadionul în picioare, inimă 
fierbinte a acestui calcio care 
a trăit, în cele din urmă, sa
tisfacția calificării în semifi
nale, dar după foarte mari e- 
forturi și emoții, dovadă fe
lul în care Pellegrini îl implo
ra parcă pe arbitrul Nemeth să 
fluiere o dată finalul acestui 
meci care — pentru genovezi 
— parcă nu se mai sfîrșea, în 
fața atacurilor mereu mai 
frecvente ale dinamoviștilor, 
care și-au jucat cu abnegație 
șansa pierdută în mod stupid, 
în minutul 90, la București. 
Această împrejurare mărește

amărăciunea dinamoviștilor, 
care au pierdut, neînvinși 1 — 
o calificare pe care, per total, 
credem că o meritau, dacă la 
calitatea deosebită a primei re
prize de la București adăugăm 
dominarea categorică pe care 
au înregistrat-o la Cremona, 
pe măsură ce se apropia flu
ierul final.

A fost deci 0—0. după un 
meci de bună valoare, demn de

un „sfert" european, un meci 
desfășurat tntr-un tempo ri
dicat, cu o circulație deseori 
debordantă de ambele părți. A 
fost un meci extrem de echi
librat, dovadă raportul șuturi
lor la poartă (9—8 pentru Di
namo) și al celor pe poartă

Constantin FIRANESCU

(Continuare fn pag î-î>

CAMPIONII RINGULUI
ÎN ANTRENAMENTE NON-STOP

Turneele finale ale Diviziei A de baschet masculin

DINAMO ORADEA, PRIMA VICTORIE ASUPRA
ORADEA, 15 (prin telefon), 

în cel mai important meci al 
zilei inaugurale a turneului fi
nal 1—6 al Diviziei A de bas
chet masculin, echipa locală 
DINAMO I.M.P.S. a obținut 
un meritat succes în fața for
mației bucureștene I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI : 104— 
90 (55—45). Animați de ambi
ția de a obține prima lor vic
torie în acest campionat în 
fața echipei I.C.E.D.. orădenii 
au început în forță, obținînd 
18—8 (min. 5). în continuare, 
pe fondul unul joc îndirjit 
(dar și cu multe greșeli de 
ambele părți), oaspeții au 
reușit să egaleze: 23—23 (min. 
10), dar finalul a aparținut 
gazdelor, care s-au desprins la 
10 puncte. în repriza secundă, 
orădenii au jucat din în ce 
ce mal bine și au obținut un

avans de 18 puncte (min. 34). 
De aici, antrenorii D. Bercea- 
nu și V. Hupoiu au rulat În
tregul lot, ceea ce a permis 
bucu-eștonilor să reducă pro
porțiile scorului. Au marcat : 
Antochi 35, Alexe (un talentat 
junior) 16, Gh. Pascu 6. Fla- 
undra 4, Niooară 22, Gellert
8, Șarlă 8, Szabo 2, Cristea 3, 
respectiv Mădirjac 21. Poșo- 
naru 15, C. loan 19. Nidelea 
3, M. Iacob 3 Robert 15, Costin
9, Mihaloea 5. Arbitri: Z. Ra- 
duly — R. Slănciulescu.

în celelalte două partide, 
Dinamo București și Steaua 
au obținut victorii categorice, 
la capătul unor Intîlniri pe 
care le-au folosit pentru exer
sarea a diferite teme de Joc 
în vederea meciului direct de 
duminică decisiv pentru sta
bilirea campioanei.

I.C.E.D.-ului: 10430
Rezultate:
DINAMO BUCUREȘTI — 

BALANȚA C.S.U. SIBIU 109— 
86 (55—44). Au marcat: C. Po
pa 23. Niculescu 16. Hălmăgea- 
nu 8, Sinevici 5, Bărbulescu 9, 
V. Iacob 6, Uglai 6, V. David 
24, V. Constantin 12, respectiv 
Herbert 38, Munteanu 13, Dă- 
ian 11, Corul 11. Pelger 2, A- 
postu 2 Bretz 9. Arbitri: C. 
Dumitrache — I. Georgiu.

STEAUA — RAPID C.S.Ș. 5 
BUCUREȘTI 124—78 (57-46).
Au marcat: Cristescu 17, Ne- 
tolițchi 17. Roșnavschi 17, Ar
delean 15. Ermurache 14, Toa- 
der 7, Cernat 10, Căpușan 11, 
Brănișteanu 8 V. loan 8, res
pectiv Popovicl 27. Suein 24, 
M. Dumitru 10. Marinache 4,

(Continuare In pag. a 4-a)

Primele apariții in ring ale 
boxerilor noștri au fost dătă
toare de speranțe. După o pe
rioadă in care performanțele 
pugiliștilor seniori s-au a- 
flat intr-un... con de umbră 
și doar medalia de argint cu
cerită de Daniel Dumitrescu 
la J.O. ’88 a mai atenuat 
ceva din nemulțumirile iubi
torilor nobilei arte, iată că a- 
cum — in anul unor mari 
competiții pugilistice : Cam
pionatele Europene (mai) șt 
Mondiale (septembrie) — au 
apărut primele semne ale 
mult așteptatului reviriment.

O parte dintre boxerii noș
tri fruntași au fost prezenți 
la Sofia unde, la turneul 
„Strandjata", majoritatea din
tre sportivii români au lăsat 
o excelentă impresie, in com
pania multor laureați ai ma
rilor întreceri internaționale, 
cum sint boxerii cubanezi, so
vietici, bulgari sau cei din 
R.D. Germană. Reprezentanții 
noștri au realizat performanțe 
notabile, victorii de prestigiu, 
care nu au trecut neobservate 
în lumea boxului. Astfel, »ue-

*nrrrrmTr
pregătirilor 

NOULUI SEZ&N
cesele obținute de semimijlo- 
ciul Francisc Vaștag, învingă
tor, printre alții, și in fața 
campionului mondial al cate
goriei, renumitul cubanez 
Candelario Duvergel, au avut 
un frumos răsunet printre 
specialiști, tn aceeași postură 
s-a aflat și mijlociul mic Ru
dei Obreja, ciștigător clar al 
categoriei, printre învinșii săi 
numărtndu-se boxeri din 
R.P. Mongolă, Cuba și U.R.S.S.

Imediat după întoarcerea in 
țară, antrenorul lotului națio
nal de seniori, Relu Auraș, 
și-a convocat elevii ta „Cen
trul 23 August" pentru un 
scurt stagiu de pregătire in 
vederea participării la ,,Cen
tura de aur" și apoi la Cam-

Paul IOVAN

(Continuare ta pag. 2-3)



PERMANENT ÎN ÎNTRECEREA PENTRU UN LOC PE PODIUM
Eram undeva la marginea co

munei Sărmaș, din județul Har
ghita, pe pirtia de sanie de aici, 
care șerpuiește în coasta Dea
lului Filtea, cînd l-am văzut 
printre trunchiurile falnicilor 
brazi, acoperiți de nea, pe pro
fesorul de educație fizică Horia 
Dobreanu, care urca spre cabi
na de la start. Trecuseră mai 
bine de două decenii de cînd 
l-am cunoscut. Atunci, în 1967, 
era în postura unui merituos 
învingător în cursele alpine de 
schi — campion al centrului uni
versitar Cluj-Napoca. Tînărul 
student de atunci este acum un 
bărbat în plină maturitate. Ur
ca în forță treptele drumului 
spre cabina de la start, unde 
îl așteptau elevii săi de la școa
la din comuna Subcetate, care 
urmau să-și dispute întîietatea 
cu adversari din Miercurea Ciuc, 
Gbeorgheni, Toplița, Vlăhița, 
Zetea, Sărmaș și alte localități 
în cadrul fazei județene a „Cu
pei U.T.C.“ Observînd că îl ur
mărim cu insistență, secretarul 
C.J.E.F.S. Harghita, loan Stilcla- 
ru, care ne invitase la acest 
concurs de sanie, ne spune: „O- 
mul în costum albastru de 
sport, care urcă spre start, este 
unul dintre cei mai harnici și 
pricepuți profesori de educație 
fizică din județul nostru. Deși 
a avut posibilitatea, după ce a 
terminat facultatea la Cluj-Na
poca, să rămînă la o școală de 
la oraș, a ținut cu tot dinadin
sul să lucreze în comuna nata
lă".

Aflăm că, după perioada de 
staglatură, vechea noastră cu
noștință s-a reîntors acasă și, 
din 1970, munca sa se regăseș
te în tot ceea ce există astăzi 
în activitatea sportivă a comu
nei Subcetate, așezare liarghi- 
teană de deal, situată între 
Gheorgheni și Toplița, animată 
de o puternică dorință de a se 
înfrumuseța și a se gospodări 
bine. Asociația sportivă comu

nală Gloria are secții de atle
tism, schi, fotbal, oină, trîntă 
și înot. Liceul industrial de aici 
și-a intitulat asociația sportivă, 
simbolic — Viitorul, cei peste 500 
de băieți și fete care învață di
ferite meserii, fii ai țăranilor 
din comună și din alte sate în
vecinate, practicînd jocurile

® Entuziastele com
petiții ale Daciadei 
0 Cu dragoste pen
tru localitatea nata
lă ® Comuna Sub- 
cetate, un centru ac
tiv în ansamblul ac
tivității harghitene

preferate pe terenurile de fot
bal, handbal, baschet, tenis sau 
întrecindu-se pe pista de atle
tism de 300 m. Cercul de iniție
re al liceului este dotat cu 20 
de perechi de schiuri și mal 
multe sănii, sute de fete și bă
ieți fiind introduși in tainele a- 
cestor sporturi de iarnă. Cind 
vremea nu mai permite desfășu
rarea concursurilor în aer liber, 
activitatea competițională se 
mută în sala de sport, cu di
mensiuni de 22/12 m, unde se 
țin șl orele de educație fizică. 
Toată aparatura necesară dife
ritelor amenajări sportive a fost 
confecționată de elevi, din ma
terialele refolosibile, în atelierul 
liceului, sub îndrumarea maiș
trilor Aurel Mîndru, Trifan 
Tompea șl Vaier Hurubă, înfo- 
cați susținători al viitorilor per
formeri într-un sport sau altul. 
Și încă ceva demn de remarcat: 
din 1973 tinerii reprezentanți al 

asociațiilor sportive Gloria și Vi
itorul se angajează permanent 
în lupta pentru un loc pe po
dium în diversele competiții de 
masă. Unii actuali sau foști 
spOTtivi ca Lucian Cotfas, a- 
cum antrenor, la sanie, frații 
Petre și Sabin Dobreanu la 
schi, ca să dăm numai cîteva 
exemple, s-au calificat în faze
le superioare ale marii noastre 
competiții naționale, comuna 
Subcetate constituind o forță în 
activitatea competițională a ju
dețului Harghita, ca să folosim 
expresia secretarului C.J.E.F.S., 
loan Sticlaru.

...Concursul de pe pîrtla de 
sanie de la Sărmaș se termina
se. De citeva minute stăm de 
vorbă cu profesorul Horia Do
breanu. Era bucuros că elevul 
său Petru Vilean reușise să ur
ce pe cea de a treia treaptă a 
podiumului în „Cupa U.T.C.". A- 
pol, ne povestește cum s-a mo
dificat treptat-treptat tabloul 
uman al satului său natal, cum, 
rînd pe rînd, copiii din Subceta
te au crescut, iar acum au de
venit destoinici instructori spor
tivi voluntari. „Vă rog, atunci 
cind o să scrieți, să nu puneți 
toate meritele în seama mea. 
în tot ce fac, eu mă consult cu 
tovarășii din consiliile celor 
două asociații sportive din co
muna noastră. In plus, primim 
un substanțial sprijin din partea 
conducerii Liceului industrial 
(director — Dumitru Țepcluș) și 
a Școlii nr. 3 (director — Rodi- 
ca Rizea)" II privim cu coada 
ochiului din mers. Omul acesta 
șl-a păstrat nealterată robuste
țea fizică șl morală a omului 
de la țară. Același om, dar ne
greșit altul, trecut prin toate ac
țiunile sportive ale acestor ani, 
o adevărată probă de voință și 
abnegație pentru ca satul natal 
să se afirme și în marea arenă 
a Daciadei.

Troian IOANIȚESCU

IERI, ÎN DIVIZIILE
FEMININ

MECANICA FINA BUCU
REȘTI — CHIMISTUL RM. 
V1LCEA 30—30 J Un re
zultat pe care nimeni — ori
cât s-ar fi hazardat — nu 
l-ar fi crezut posibil s-a 
produs miercuri după amiază: 
m Divizia feminină A de 
handbal Mecanică Fină Bucu
rești a obținut un... 30—30 
(15—18) cu Chimistul Rm. Vîl- 
cea! In primele 1—10 minute 
vUeenceLe și-au desconsiderat, 
realmente, partenerele de În
trecere, oeca ce s-a văzut din 
jocul fără convingere al com
ponentelor Chimistului. Apoi, 
cînd ele și-au dat seama că 
Mecanică Fină este capabilă — 
printr-o mobilizare exemplară, 
printr-un joc organizat, prin 
viteza și exactitatea executării 
paselor — chiar să câștige par
tida (bucureștencele au con
dus de 22 de ori, uneori cu 3 
și 4 goluri : 7—4 în min. 11, 
25—21 în min. 45), eforturile 
vîleencelor s-au dovedit a- 
proape inutile, datorită și ce
lor 15 grave erori săvârșite în 
atac. Cu 50 de secunde înain
te de final Mecanică Fină con
ducea cu 30—29, iar pentru vîl- 
oence... salvarea a survenit in 
ultimele 6—7 secunde, cînd 
Tircă a egalat printr-o trans
formare a unei aruncări de la 
7 m ! Au fost — este adevărat — 
și unele inadvertențe de arbi
traj (D. Gherghișan din Iași 
și Gh. Mihalașcu din Buzău), 
însă acestea nu au fost nici 
o clipă de natură să influen
țeze rezultatul, vîlcencele evo
luând la cota cea mai slabă 
nosibilă. Au înscris: Lefter 13, 
Fînaru 6, Cipăian 4, Marin 4, 
Giura 3, respectiv Tîrcă 12, 
Verigeanu 8, Lazăr 6, Matei 4.

Ion GAVRILESCU

A DE HANDBAL
DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 

MUREȘUL TG. MUREȘ 17—26 
(8—14). Au înscris : Smaran- 
daehe 5, Scărlătescu 5, Lupu 3, 
Stoenescu 2, Tudor 1, State 1, 
respectiv Matefi 9, Mozsi 8, 
St roia 4, Z. Biro 2, Mușat 1, 
Bărbat 1, A. Biro 1. Au arbi
trat I. Șerbu — V. Dobre din 
București. (I. TANASESCU — 
coresp.).

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — U- 
N1VERSITATEA CRAIOVA 
30—26 (15—14). O repetiție u- 
tilă a dinamoviștilor în ve
derea part idei-retur de dumi
nică din Cupa Cupelor, mai 
ales prin aceea că studenții 
au oferit o replică viguroasă. 
Au înscris : Licu 9, Mocanu 8, 
Zaharia 4, Jianu 4, Stupar 2, 
Ștefan 2, Bedivan 1, respectiv 
Marian 6, Neagu 5, Epure 4, 
Dumitrescu 3, Bar can 3, Aga- 
pie 2, Dumitru 2, Răduță 1. 
Au arbitrat A. Simion — V. 
Ivanciu din Ploiești. (D. SOA
RE — coresp.).

A.S.A. ELECTKOMUREȘ TG. 
MUREȘ — STEAUA BUCU
REȘTI 29—32 (15—18). Meci 
la capătul căruia echipa noas
tră campioană a câștigat pe 
merit, însă în prima repriză 
ambele formații au avut pe
rioade de dominare. In partea 
a doua Steaua s-a desprins 
decisiv, conduc: nd și cu 5 go
luri. Au înscris : Murcșan 9, 
R. Moldovan 6, I. Moldovan
6, Furnea 4, Ciobanu 2, Bnroș 
2, respectiv Stingă 9, Dumitru
7, Popescu 4. Cică 2, Ionescu 
2, Mirică 2, Nicuiae 2, Săftescu 
2, Berbece 1, Ștot 1. Au arbi
trat Tr. Apostol si S. Sticea 
din Brașov. (A. SZABO — co
resp.).
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STEAUA - LIDERĂ LA RUGBY

• Ieri. 27-9 In restanța cu Itoiwsitatea Eltim Timișoara
Rugbyștii de la Steaua au 

disputat ieri dimineață, pe ex- 
oelentul lor gazon, prima din 
cele două partide aminate în 
toamnă și s-au impus cu 27—9 
(12—0) în fața echipei Univer
sitatea Eltim Timișoara. Re
zultatul ar putea lăsa să se în
țeleagă că a fost un meci fără 
probleme pentru campioni, 
ceea ce ar însemna O falsă im
presie. Fiindcă în teren a

CLASAMENT
1. STEAUA 10 9 0 1 431-146 28
2. Dinamo 11 8 1 2 285-151 28
3. șt. B. Mare 11 7 0 4 210-154 25
4. Farul 10 7 0 3 194-131 24
5. Cont. Buzău 11 5 1 5 215-208 22
6. Gr. Roșie 11 5 1 5 185-208 22
7. Rulm Bîrlad 11 5 0 6 170-207 21
8. C.S.M. Sibiu 11 4 1 6 163-226 20
9. șt. Petroșani 11 3 1 7 143-187 18

10. Univ. Timiș. 11 3 1 7 141-179 17
11. Polit. iași 11 3 0 8 140-274 17
12. T.C. Ind. 11 3 0 8 157-363 17

existat, vreme bună, un anu
me echilibru, Ignat semnînd 
primele puncte in minutul 14, 
din drop, numai după oe Do- 
mocoș a ratat de puțin două 
lovituri de pedeapsă (bară în 
chiar minutul 2). iar desprin
derea a venit mai tîrziu decît 
se anticipa. în ultima parte a 
reprizei I, grație aceluiași ju
cător — l. p. și transformarea 
eseului înscris cu dezinvoltură 
de Rădulescu. După pauză, 
cînd partida a devenit mai 
frumoasă, mai aproape de ni
velul așteptărilor, primele zece

minute au adus puncte cite 
nu se reușiseră în întreaga re
priză inițială. Domocoș nu a 
mai greșit din 1. p., apoi Stea
ua a desfășurat oea mai „lun
gă" și aplaudată fază a me
ciului, cu balonul culcat î;» 
eseu de activul David (nu îna
inte însă ca Vărzaru să pla
cheze fără balon fără a fi... 
observat de arbitrul N. Chi- 
ciu); a transformat Alexandru. 
Neașteptat de promptă a fost 
replica timișoreană, într-o ac
țiune incisivă, inițiată de A- 
chimov și încheiată prin plon
jon temerar al omniprezentu
lui Mircioagă în but: eseu 
transformat, din poziție ex
tremă, de Domocoș ți... 18—9 
pentru bucureșteni în min. 5'3. 
Impulsionată de Murariu, for
mația aliniată ieri de Adrian 
Mateescu (în lipsa antrenoru
lui principal Theodor Rădules- 
cu) a forțat înspre final, dar 
s-a izbit de o apărare fermă, 
izbutind să puncteze doar din 
lovituri de picior. Mai întîi 
prin David, care a reușit ce 
nu reușise într-o fază anteri
oară, „specialistul" Alexandru 
(s-a opus... bara) — un drop, 
apoi prin Ignat, din două 1. p. 
Oricum, o notă bună pentru 
schimbata la față echipă oă- 
nățeană, cu toate că antreno
rul Gheorghe Rășcanu nu a 
avut trei piese de bază. Spre 
comparație, să amintim rezul
tatul precedentei întîlniri di
recte din Capitală, 94—22 în 
favoarea campioanei!

Geo RAEȚCHI

ANTRENAMENTE NON-STOP
(Urmare din nao ■ :

pionatele Europene de la Ate
na. l-am înțeles graba apre
ciatului nostru tehnician, care 
prin competență, muncă și 
pasiune poate readuce boxul 
nostru la cota ridicată in care 
s-a aflat o foarte lungă pe
rioadă din existența sa. Și, ia
tă, după ce ani de zile s-a o- 
cupat de antrenamentele lotu
lui de juniori, Relu Auraș im
primă același ritm susținut în 
pregătire și in rîndul seniori- 
rilor, fiindcă după cum singur 
spunea — „fără muncă con
tinuă, fără disciplină deplină 
și fără transpirație abunden
tă in sala de antrenament, nu 
se mai poate vorbi azi de ma
rea performanță. Și trebuie 
să-i dăm dreptate sută la 
sută...

In sala de la „23 August", 
comenzile lui Relu Auraș se 
aud clar. Sportivii sînt numai 
ochi și urechi. Se execută în
tocmai dispozițiile date. Nu se 
omite nimic și efortul este pe 
măsura concentrării executan- 
ților... De la cei mai mici (la 
propriu) Ovidiu Dragomir, Ni- 
colae Aliuță, Petrică Paraschiv 

,semimuște“ și „muște", pi- 
mai mari Mihai Va- 
Vasile Adumitroa- 
— „semigrei" și 

„ui ci , munca este pen
tru toți la fel. Adrian Măr- 
cuț — un „cocoș" despre care 
se va mai vorbi, Francisc Vaș- 
tag — care nu mai are nevoie 
de prezentare, Marcelică Tudo- 
riu, Giani Gogol. Mihai Nițu- 
lescu, Vasile Citea și ceilalți 
au treningurile și echipamen
tul ude de transpirație.

nă la cei 
silache, 
ie șa. 
„grei".

Nu trebuie să mai spunem 
că eforturile de la antrena
mente vor fi răsplătite prin
tr-o bună comportare in me
ciurile oficiale. Sportivii, cu 
toții, o știu destul de bine... 
Surprinde absenta lui Daniel 
Dumitrescu și a lui Rudei O- 
breja. Ni se spune că ei conti
nuă să se pregătească in ca
drul secției de la Dinamo, cu 
antrenorii Tedi Niculescu ji 
Valentin Vrînceanu. Nimic rău 
in asta, dar la marile compe
tiții in care va fi angrenat 
prestigiul boxului nostru, pu- 
giliștii vor fi asistați in timpul 
disputelor de antrenorul lotu
lui...

Lucrul la sală s-a terminat. 
Programul monoton este înlo
cuit cu mingea de fotbal 
baschet. Intre cele două 
nouri sau porți se aleargă 
rupte. Viteza celor mici, 
baschet, este compensată 
gabaritul celor înalți, iar 
fotbal, unde toți se pricep, 
este nici un apropo !) golurile 
curg cu... nemiluita, in timp 
ce prin coș mingea intră mult 
mai rar. Se aleargă insă con
tinuu și nimeni nu zice nimic, 
iar la sfirșitul meciurilor, Re- 
lu Auraș șoptește reporterului 
că fiecare sportiv a mai dat 
jos cite 2 kg ! Și ce mult con
tează citeva grame in plus (in 
minus) la cintarul oficial...

Marți, o dată cu disputarea 
partidei restante (din etapa a 
18-a) dintre echipele masculine 
A.S.A. EIțctromurcș Tg. Mureș 
șl Universitatea C.F.R. Craiova, 
a căzut cortina peste ediția 
1988—1939 a campionatelor Divi
ziei A de volei. Meciul ultim a 
prezentat o oarecare miză doar 
pentru studenții craiovenl care 
țineau să urce pe treapta a treia 
a podiumului cu un punct a- 
vans față de celelalte preten
dente. Șl au reușit. Cu Stoian, 
Schoberl și Horfaș în vervă. 
Universitatea a obținut cîștig de 
cauză : 3—1 (12, —7, 12, 5) în
fața unei echipe mureșene care 
nu mai avea nici o șansă de 
salvare, dar care și-a apărat 
onest șansele, contribuind la 
realizarea unui spectacol agrea
bil. (Constantin ALBU, coresp. 1.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 15 MARTIE 1989. 
EXTRAGEREA I : 32 16 12 41

19 MARTIE 1989
Tragere multiplă
PRONOEXPRES

>H*T8ll$U,IMI|$iyCII$||
«ESTE HOTARE

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
34 11; EXTRAGEREA a II-a: 
29 9 28 15 24 5. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI : 724.584 LEI, 
din care 43.533 lei, report la 
categoria 1.
• informăm pe partlcipanțl că 

ASTAZI. JOI. 16 martie este 
ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor cu numerele favorite la 
tragerea obișnuită LOTO de 
mtine, vineri, 17 martie.
• Așa cum am mal anunțat, 

„capul de aliș“ al Băptămînll îl 
constituie TRAGEREA MULTI
PLA PRONOEXPRES programa
tă să albă loc duminică, 19 mar
tie. In cadrul a 8 extrageri, cu 
un total de 48 de numere extra
se, participanților li se oferă o 
nouă ocazie de a putea intra în 
posesia unor importante cîștl- 
guri constînd în autoturisme 
„DACIA 1300“, excursii peste 
hotare șl diferite sume de bani. 
Extragerile fiind „legate", exis
tă posibilitatea de a se ctștiga 
cu 4 și respectiv 5 numere din 
12 extrase. Variantele de 25 lei 
participă Ia toate extragerile, 
putlndu-se obține clștiguri cu
mulate la ambele faze.

• In ceea ce privește concur
sul PRONOSPORT de duminică, 
19 martie, acesta are următoarea 
alcătuire (în paranteze, în drep
tul fiecărei echipe — locul pe 
care se află in clasament în 
momentul de față și respectiv, 
numărul de puncte acumulate 
pînă la această dată) : 1. A.S.A. 
Tg. Mureș (18,6) — Flacăra Mo- 
renl (5,19): 2. Oțelul Galați
(17.14) — Universitatea Craiova
(15.15) : 3. F.C. Farul (16,14) —
F.C. Olt (6,19) ; 4. Atalanta
(3,25) — Fiorentina (7,21), 5.
Cesena (16,15) — Torino (13,16); 
6. Juventus (6,24) — Bologna 
(10.19); 7. Lazio (12,16) — Na
poli (2,33); 8. *  
Como (14,16); 
Verona (9,19) ;
— Ascoll ‘
— Roma 
(3,30) — 
no (5,28 
div. B).
• Anunțăm pe partlcipanțil la 

concursul PRONOSPORT inter
mediar de miercuri, 15 martie 
că rezultatele oficiale vor fi 
publicate in cadrul acestei ru- 
brilci, mîine, vineri, 17 martie, 
avind In vedere orele înaintate 
la care s-au disputat unele par
tide Incluse In acest concurs.

Lecce (15,16) —
9. Milan (4,27) —
10. Pescara (11,18)

(18,13) ; 11. Pisa (17,14) 
(8,20); 12. Sampdoria

Inter (1,36); 13. Avelli- 
dlv. B) — Genoa (1,36

$
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CLASAMENT FINAL
STEAUA 
Dlnamo 
Univ. CFR Cv. 
Explorări B.M. 
Calculatorul 
Elcond Zalău 
Tractorul Bv. 
Viitorul Bc.
CSMU Suceava 
Relonul Săv. 
Electromureș 
IATSA Pitești

22
22
22
22
22

12

62:16 42 
61:22 41
41:34 34
39:40 33
39:41 33 
40:40 32
40:46 32

12 38:44 32
36:43 32 
32:44 32
34:43 30
14:63 23

12
12
14
21

AH, SERVICIUL I
La o recentă partidă din cam

pionatul masculin, Dinamo Bucu
rești — Universitatea C.F.R. Cra
iova, am înregistrat nu mai pu
țin de 32 de servicii greșite (ra
port 19—13, un fel de... avantaj 
pentru oaspeți). Porțînd proce
deul prin săritură, dar șl atunci

• EDIȚIA A H-a a „Cupei 
Pelendava" la handbal a re
unit la Craiova, in cadrul 
turneului, echipele feminine 
C.F.R. din localitate, Meca
nică Fină și Rapid din Bucu
rești și Lotul național de 
junioare. Trofeul a revenit 
formației craiovene (antre
nori : Gh. Sbora și N. Du
mitrescu), învingătoare în 
toate jocurile, ceea ce întă
rește convingerea suporterilor 
ei că, în viitorul campionat, 
echipa (lider în ,,B“) va ac
tiva în prima divizie. [V. PO- 
POVICIj. • PE MELEAGU
RILE BRAILENE — în reșe
dința de județ — s-a încheiat 
a Vl-a ediție a Festivalului 
sportiv al tinerilor de la sate. 
La etapa finală au fost pre- 
zenți peste 300 de sportivi, 
desemnați în etapa pe 
C.U.A.S.C.-uri la care au parti
cipat circa 3000 de tineri. De 
menționat că, încă dinaintea 
acestei faze, în 
comune (Ianca, 
Ciocile, Romanu, 
reșu șl altele) au 
sau reamenajate, 
nul organelor '____ __
contribuția tineretului din sa
tele respective, baze sporti
ve simple. Iată șl pe unii 
dintre cîștigătorii recentei 
ediții a tradiționalei compe-

mal multe 
Măxineni, 

Șuțești, Ci- 
fost făcute 
cu spriji- 

locale și cu

tlții pluridisciplinare din cu
prinsul brăilean : însurăței 
(handbal băieți), Ciocile 
(handbal fete), M. Teiș, M. 
Dragomir, M. Mănăilă (toți 
din Ianca) la atletism, R. 
Radu (însurăței) și I. Badiu 
(Măxineni) la tenis de masă, 
A. Istrate (Făurel) șl S. Nanu 
(Ianca), G. Dincă șl V. Ne
gru (ambii din Măxineni) la 
șah, F. Geambașu (Măxineni) 
șl N. Oprea (Însurățel). Pe 
C.U.A.S.C.-url, primele trei 
locuri au fost ocupate, în a- 
ceastă ordine, de Măxineni, 
însurăței și Ianca. [Tr. ENA- 
CHEj. • IN ORGANIZAREA 
asociației sportive Rulmentul 
Bîrlad, în Sala sporturilor 
din localitatea respectivă, s-a 
desfășurat a doua ediție a 
„Cupei municipiului" Ia lup
te greco-romane, care a reu
nit peste 150 de copii și că
deți, reprezentînd asociații 
din mai multe orașe (Bacău, 
Buzău, Focșani, Rm. Sărat, 
Iași și Bîrlad). Intre învin
gători : Andrei Acostandel
(Rulmentul Bîrlad) la cat. 25 
kg, Victor Rebegea (C.S.Ș. 
Bacău) la cat. 32 kg, Dumi
tru Băroiu (C.S.M. Focșani) 
la cat. 47 kg, Costache Toma 
(Letea Bacău) Ia cat. 60 kg, 
Sebastian Răduleseu (Fero-
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STEAUA I. F. K.
(Urmare din pag. 1)

GOTEBORG 5-1
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în careu, pe partea opusă, de 
unde ILIE DUMITRESCU, 
printr-un spectaculos și tot
odată eficace plonjon, catapul
tează, cu capul, balonul în 
plasă.

La puțin timp de la reluare 
(în min. 54), una din rarele 
„contre" ale fotbaliștilor sue
dezi îi va apropia pe aoeștia 
— prin golul înscris de ZE- 
TERLUND (șut puternic, de la 
17 m, care a trimis mingea 
jos, lingă stîlpul drept) — la 
doar două goluri diferență de 
Steaua. O situație deloc con
formă cu realitățile din câmpul 
de joc, „acuzată" vădit de ste- 
liști, care se debusolează un 
timp și permit lui I.F.K. Go
teborg o revenire puternică, 
punctată cu două mingi (min. 
58 — Ingesson și min. 60 — 
Andersson) periculoase pentru 
poarta, lui Lung.

Minutul 65 al partidei aduce 
adevărata „desprindere" de te
nacele partener de întrecere: 
neobosit din „16" în „16", Tu- 
dorel Stoica îl lansează pe 
LĂCĂTUȘ, care iși încheie 
cursa printr-un nou gol 
poarta lui Verdin.

Ultimul sfert de oră al 
ciului se desfășoară tot în 
ta de superioritate 
noastre campioane.

în pofida marelui consum de 
efort, depus de ambele „părți",

urmărim pină la sfîrșit un joc 
alert, de ridicată factură, demn 
de sferturile de finală ale 
C.C.E. în min. 78, la capătul 
unei faze-șnur I. Dumitrescu 
— Lăcătuș — Hagi, ultimul 
plasează mingea, din poziție 
favorabilă, pe lingă stîlpul 
sting, dar, în penultimul minut 
al partidei el Iși răscumpără 
greșeala servindu-i (după o 
cursă irezistibilă pe partea 
stingă) lui BALINT o minge 
de gol: 5—1 pentru reprezen
tanta fotbalului nostru în com
petiția europeană nr. 1, un 
scor similar aceluia de „înce
put", în toamna lui ’88, cu 
Sparta Praga. pe terenul a- 
cesteia.

Ca un făcut, acum, deasupra 
ovalului de beton și-a făcut a- 
pariția soarele, vrînd parcă să

MINUTUL 91

fie martor si el la aplauzele 
care răsplăWbe frumosul succes 
obținut de formația campioană 
a României. J pariție simboli
că, în final de partidă, mar- 
cînd, într-un fel, o continuare 
de drum într-o nouă „primă
vară europeană", mai precis în 
semifinalele Cupei Campioni
lor.

Competent și autoritar, 
bitrajul _ prestat de francezul 
Joel Quîniou.

STEAUA: LUNG — DAN 
PETRESCU, BUMBESCU. IO- 
VAN, UNGUREANU — HAGI, 
T. STOICA, ROTARIU, ILIE 
DUMITRESCU (min. 85 BA
LINT) — LĂCĂTUȘ, PIȚUR- 
CA (min. 73 NEGRĂU).

I.F.K. GOTEBORG: Verdin 
— R. Nilsson, A RAVELLI, 
SVENSSON, Mordt — Johans
son, ZETERLUND, INGES
SON, Holmgren — Andersson, 
Eriksson (min. 22 Kamark).
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e cazul să 
a în acest 
i joc, tre- 
...repetată 
Un punct 
și pentru 
jucători.

'RE FINIȘ 
tea înche- 
livizlel se- 
ape limpe- 
ite promo- 
. La feml- 
eria I) șl

13 kg. 
TEVA 

luat
1 în- 
ieargă

Cele 
itigate 
nr. 4: 
tefan,

Ion 
| LA 

din 
i aso- 
C.P.B. 
desfă- 
recere 
ită cu 
După 

bile 
ea In 
iriana 
[) 387, 
BUCU- 
ipescu 
. [N.
ARAȘ 
îtrac- 
ndbal 
>r le
sa O- 
irghe, 

și a 
aonla. 
,n nl- 
: s-au 
rolnța

Car- 
P Și 

. Gol
it EU- 
Nitra-

i
i

X\\\\\\\WX\\^

MECIUL
Sportul Studențesc 

Bihor, trei 
lotul 
Gino 

Tirlea 
Toți

— F.C. 
absenți în 
alb-negrilor: 
lorgulescu,

Burchel. 
accidentați, 
este indis- 
de aproa- 
an. „Am

C.S.M. Libertatea Sibiu (seria 
a II-a), foste divizionare A, sînt 
detașate la cîte două victorii în 
fruntea clasamentelor. Concu
rentele lor la promovare, Calcu
latorul București și, respectiv, 
Armătura zalău, nu mal au 
practic șanse de surclasare la... 
potou a celor două lidere care, 
în penultima etapă, susțin parti
dele pe teren propriu, cu reale 
posibilități de a-și adăuga cîte 
două puncte. în zona retrogra
dării, se cunosc deja 3 din cele 
4 echipe care vor părăsi divi
zia : Hidrotehnica Focșani (se
ria I), C.S.M. Lugoj și A.S.S.U. 
Craiova, aceasta retrăgîndu-se 
după turul campionatului (în se
ria a II-a). A patra retrogra
dată va fi desemnată între Vo
ința București și A.C.M.R.I.C. 
Piatra Neamț.

La masculin, în seria I, Rapid 
București și PECO Ploiești mal 
continuă cursa de la egal la 
egal, cu un plus la setaveraj 
pentru feroviari, care au cîști
gat duminică meciul direct și au 
trecut pe primul loc. în seria 
a II-a, echipa lui Mircea Tu- 
tovan, Electrotehnica Bistrița, 
conduce cu un punct avans față 
de urmăritoarea sa, „Poli« Ti
mișoara care așteaptă, însă, un 
eventual eșec al bistrițenilor Ia 
Șimleu Silvaniei, duminică, pen
tru a reveni în ,,A". în privința 
retrogradatelor, Prahova Ploiești 
și Vulcan București, din seria I, 
nu mai au nici o speranță, în 
timp ce în seria a II-a, dispare 
din scenă A.S.A. Electromureș II 
Tg. Mureș (dat fiind că a retro
gradat din A echipa întîi a ace
leiași asociații), cealaltă retro
gradată urmînd să se aleagă 
dintre „U" Explorări Cluj-Napo- 
ca și Metalul Rm, Vîlcea.

START ÎN DACIADĂ
De ieri, la Bacău, Galați, Bra

șov, Hunedoara, Bistrița șl Baia 
Mare au început turneele fazei 
lnterjudețene a Daciadel (perfor
manță, seniori). întrecerile fe
minine ale aceleiași faze se des
fășoară (de ieri) la Tirgovlște 
șl (începînd de azi) la lași, Con
stanța, Craiova, Rm. Vilcea șl 
Oradea.
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Minutul 91. La vestiare. Steaua, 
acolo unde o găsim de fiecare 
dată, și la meciurile de campio
nat, și la cele internaționale. 
Fețele obosite, iată, zîmbesc, dar 
nu este o larmă de copii, ci o 
atmosferă, da, de mare echipă, 
mulțumită de ceea ce a realizat. 
Cum a fost, Marius Lăcătuș, la 
primul gol ? „Am preluat balo
nul, a fost fault clar, arbitrul 
a lăsat jocul și... gol. Am vrut 
să arătăm că Ia Goteborg a fost 
un accident și am reușit. Vrem 
ca și în continuare să jucăm Ia 
fel". Bumbescu continuă : „Am 
primit golul dintr-o contră, ne-a 
descumpănit puțin, dar echipa a 
revenit la potențialul ei după o 
primă repriză excelentă. Am fost 
convinși de succesul nostru și 
toți am luptat pentru el". Gică 
Hagi era supărat de marile o- 
cazii care nu s-au transformat 
în goluri, dar era fericit de ce 
a realizat, mai ales la golul lui 
Balint. „Echipa a fost o echipă, 
care s-a impus cu autoritate". 
Dan Petrescu : „E cea mai fru
moasă zi din viața mea. Ne-am 
pregătit cu seriozitate și credeam 
în calificare. — 
jucătorilor".
Ce

E meritul tuturor 
Iată-1 pe Ducadam. 

spui, Helmut? „S-a jucat

SAMPDORIA -

la adevărata valoare. N-o văd 
pe Steaua decît în finală". Puiu 
Iordănescu s-a retras într-o ca
meră. stă un moment pe gîn- 
duri, apoi ne spune : „Felicitări 
și mulțumiri tuturor jucătorilor 
noștri care au intrat în teren, 
care, într-o manieră de pasiune, 
dăruire și responsabilitate, de 
respectare a ideii tactice, au 
reușit să aducă din nou bucu
rie suporterilor, iubitorilor fot
balului. Mulțumesc ministerului, 
clubului pentru condițiile create, 
F.R.F. pentru sprijin, tuturor 
suporterilor, cărora le datorăm în 
mare măsură reușita noastră". 
In cabina oaspeților era liniște. 
După un interviu acordat pos
tului de radio din Suedia, an
trenorul Kjell Pettersson ne-a 
spus : „Noi n-am jucat la fel

- ca la Goteborg, am lăsat spații 
mari și Steaua a avut timp 
construiască. Echipa română 
fost foarte bună în prima 
priză. Este cea mai severă 
frîngere suferită de noi în 
pele europene. Mi-au plăcut în 
special Hagi și Lăcătuș, jucători 
de certă valoare europeană".

să 
a 

re- 
în- 
cu-

Constantin ALEXE

DINAMO 0 0
(Urmare din pag 1)

(6—4, tot pentru oaspeți), ra
port pe care îl „compensează", 
dacă vreți, acel 4—2 la cor- 
nere în favoarea genovezilor.

Jocul a început — aproape 
firesc — ca într-o deschidere 
de șah, în care ambele echipe 
au așteptat greșeala adversa
rului. Mateuț a început prin a 
șuta „peste", puternic, în min. 
10, pentru ca, în replică, Pra
della să aibă o frumoasă oca
zie în min. 19. Unul din mo
mentele cheie ale meciului a- 
vea să fie cel din min. 25, 
cînd arbitrul Nemeth a fluie
rat — de neînțeles — la sprin
tul „colectiv" al lui Cămătaru, 
Sabău și Mateuț. Argumentul 
ofsaidului este inexistent, de
oarece s-a plecat din terenul 
propriu. In minutul următor, 
ocazie uriașă a lui Sabău, cu 
mingea curgînd la cîțiva cen
timetri de bară, în fața unui 
Pagliuca bătut. Scăpați „din 
corzi", italienii revin în atac, 
Pradella șutează periculos 
(min. 31), îl imită Pari, și au 
marea ocazie din min. 42, cînd 
Mancini șutează în bară. Așa 
se încheie o repriză ușor domi- 
minată de italieni.

După pauză, jocul se în
cinge. Dinamo atacă, susținut 
de toți fundașii săi — subli
nierea în bloc a liniei de apă
rare o facem mai mult pentru 
contribuția ei la lansarea a- 
tacurilor. In min. 48, Răducio
iu, abia intrat, pierde o ocazie 
imensă, șutînd peste bară, din- 
tr-o poziție ideală. Ratează Că
mătaru (min. 50). Ratează și 
Rednic, (min. 55), la capătul u- 
nei acțiuni spectaculoase. îl

imită Mateuț (min. 57), astăzi 
de loc inspirat; Mateuț va re
cidiva in min. 79, cînd va șu
ta din unghi, de pe partea 
dreaptă. Aceasta a fost practic 
ultima mare ocazie a dinamo- 
vlștilor, care, în pofida reluării 
permanente a atacurilor, mai 
ales pe partea lui Klein, în 
formă remarcabilă, s-au izbit 
de zidul apărări italiene, care 
a învățat de mult varianta lui 
0—0 în campionat.

Așa s-a încheiat această re
miză de mare luptă, frumoasă 
prin asprimea ei, disputată în- 
tr-un tempo puțin obișnuit în 
campionatul nostru și în care 
Dinamo a avut handicapul for
mei slabe a lui Mateuț și, mai 
ales, Vaișcovici. O calificare 
pierdută la București, în ulti
mul minut, în urma unei erori 
copilărești, care întrerupe o 
cursă începută cu mult curaj 
și cu un real plus de valoare 
față de ediția trecută.

SAMPDORIA : Pagliuca — 
Lanna, PELLEGRINI, Vier- 
chowod, SALSANO — DOSSE- 
NA, CEREZO, Pari, Victor — 
MANCINI, Pradella (min. 83 
Bonomi).

DINAMO: Stelea — VARGA, 
ANDONE, REDNIC, KLEIN — 
Mateuț, SABĂU, Lupescu, Lupu 
(min. 71 Orac) — Vaișcovici 
(min. 46 Răducioiu), Căniătaru.

A arbitrat cu greșeli I. Ne
meth (Ungaria).

Și 
trei 
Burchel 
ponibil 
pe un ... „-----
fost operat Ia căl- 
cii. N-a fost de loc 
ușor. Acum o 
încerc să o iau de 
la capăt".
răm succes, 
servatorul 
Gheorghe 
după meci : 
preferat un 
de mai mare anga
jament. Astăzi, fot
balul nu mai poate 
fi conceput in 
afara combativită
ții. Un jucător ca 
Stănici, dacă ar fi 
mai combativ, ar 
fi cu adevărat o 
prezență ta fotba
lul nostru. Așa 
insă...* a se pare 
că accidentul lui 
Ticleanu, ușor la 
prima vedere, este 
mal grav ; nu este 
exclusă o absență 
de o lună. • In 
ultimele secunde 
ale jocului, exce
lentul portar Lăză- 
reanu a sprintat 
spre poarta lui 
Râzvan Lucescu, în 
momentul în care 
F.C. Bihor își în
cerca ultima șansă, 
la un corner... In 
timpul acestei curse, 
care a stîrnit ru
moare în tribună, 
Lăzăreanu, dîndu-și 
seama că poartă 
nelipsita sa șapcă, 
a rulat cozorocul 
spre spate, cum fac 
cicliștii. Efortul său 
nu a fost răsplătit, 

, cornerul neaducînd 
nimic. In parante
ză fie spus, Lăză
reanu a fost și este 

I un portar ținut în 
mod cu totul ne- 

1 justificat. în umbra 
unor „valori" mult 
mai puțin nete... 
Poate că nici nu e 
prea tîrziu. porta
rii neavînd vîrstă.
(I. CH.).
• EXCELENTA 

ORGANIZARE, du
minică, la meciul 
Rapid — Inter Si
biu. In pauza par
tidei de fotbal, cel 
20 000 de spectatori 
au urmărit frumoa
sele demonstrații 
ale micilor judoka, 
ale boxerilor și 
luptătorilor, înche
iate cu ropote de 
aplauze. ■ Lau- 
rențiu și Craiu, 
foști purtători al 
trlcourilor lui F.C. 
Olt, au fost dumi
nică adversari dl- 
recți. Sibianul, u- 
nul dintre ce mal 
buni jucători, ai e- 
chipei sale, Ia 32 
de ani, a cîștigat 
duelul cu mult mal 
tînărul său adver
sar. • Estinca 
noua achiziție 
Rapidului — a 
vut o prestație 
preciată de toată 
lumea, conflrmînd 
un debut promiță-' 
tor pe prima scenă 
fotbalistică, clujean 
fiind, ;• 
trebau cum de nu 
a fost remarcat de

să

u-Să-i
• Ob- 
federal 
Glislcl.
„Aș fi 
meci

către cel de la „U“ 
Cluj-Napoca. Răs
punsul avea să 
ni-1 dea antrenorul 
emerit Angelo Ni- 
culescu : „E mai 
greu să te remarci 
ta orașul tău, pen
tru că cei mai 
mulți se interesea
ză de ’ '
prin 
Deci, : 
grădina 
rămîne încă 
bilă în i 
promovărilor 
jucători. • 
de origine. 
Greavu, ‘ 
celent 
bucura 
echipei 
pid, pe 
vește de ____  _.
de ani ca jucător, 
antrenor sau con
ducător de club. 
Dragostea lui pen
tru clubul în care 
s-a afirmat și s-a 
realizat ca om e un 
exemplu de urmat 
pentru mulți spor
tivi. • „Ce să-l 
reproșezi unul ar
bitru care ține jo
cul in mină și e 
imparțial 7 Să te 
legi de citeva gre
șeli mărunte, a fi 
o eroare", spunea 
observatorul fede
ral M. Rădulescu. 
și avea dreptate.
(AL. C.).

jucători de 
alte părți", 
zicala cu... 

vecinului 
i vala- 
prlvlnța 

de
Siblan 

_ . Ilie
fostul ex- 
jucător, se 
de victoria 

sale, Ra- 
care o ser- 

peste 20

INVITAJIE LA BAZA DE AGREMENT

A HOTELULUI „BUCUREȘTI**
HOTELIER „BUCUREȘTI*, din Calea Victoriei 
în cadrul bazei sale de agrement condiții pen-

COMPLEXUL
63—81, vă oferă
tru destindere :
• piscină acoperită, unde se organizează șl cursuri de ini

țiere in Înot pentru copil $1 adulțl
• saună finlandeză
• cabinete de masaj, presopunctură, ultraviolete șl lnfraroșll
• sală de gimnastică (se organizează șl cursuri de gimnastică 

aerobică)
• cabinete de coafură, manechlură. pedichiură, cosmetică.
Se pot închiria : costume de bale, echipament pentru sala de 

gimnastică, prosoape, căști, papuci de bale.
Servicii asigurate de personal cu Înaltă calificare.
Program : luni intre orele 12.30—20 ; marți, miercuri, joi. 

viner» și simbătâ Intre orele 8—20 ; duminică Intre orele 8—14.
Informații suplimentare la telefon 15.45.80 sau 15.58.50'2946.

J I JIJ 
j ț( J

DIVIZIILE B
BASCHET (etapa a XII-a). 

FEMININ, seria I: Confecția 
C.S.Ș. Focșani — Electro C.S.Ș. 
Botoșani 50—48 (27—24), Romlux 
Tirgovlște — Confecția C.S.Ș. 
Tulcea 68—49 (39—25); restanță:
Comerțul C.S.Ș. Sf. Gheorghe — 
Voința C.S.Ș. Unirea Iași 89—61 
(55—34); seria a II-a: P.T.T.
București — Politehnica Timi
șoara 69—78 (31—39), Mobila II
C.S.Ș. Satu Mare — Crlșul C.S.Ș. 
2 Oradea 85—55 (46—36), Rapid
C.S.Ș. 1 Oradea — Gaz Metan 
C.S.Ș. Mediaș 81—80 (40—40) •
MASCULIN, seria I: Sodistul 
Rîmnicu Vil'cea — Politehnica 
Sportul Studențesc București 
77—81 (49—46); restanță: Acade
mia Militară Mecanică Fină II 
București — C.S.U. Torentul Ga
lați 96—93 (46—38); seria a II-a: 
Olimpia C.S.Ș. Arad — C.S.U. 
T.A.G.C. Ind. Brașov 95—100 
(44—56), Oțelinox Tirgovlște — 
Automatica București 78—50 
(37—23), I.C.I.M. T.A.G.C.M. Bra
șov— Constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova 77—72 (41—36); restanță: 
Constructorul Craiova — Meca
nica C.S.Ș. Mediaș 84—73 (36—33).

a
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toți se în-

„AM REVA- 
pe caseta vi

deo, fazele impor
tante", ne spunea, 
după meci, Cornel 
Stroe, președintele 
Universității Craio
va, în prezența 
observatorului fe
deral Haralambie 
Dracii. „Un singur

fost scoase în evi
dență, trebuie spus, 
de contraatacurile 
tăioase și bine di
rijate ale băcăua
nilor, care au ve
nit la Craiova cu 
o lecție perfect în
vățată. (Gh. Nic.).
• MECIUL F. C. 

Olt — oțelul Ga
lați poate fi cata
logat ca fiind unul 
al marilor ratări. 
Au contribuit am
bele echipe, dar 
in mod deosebit 
Turcu, un „cam
pion" al situațiilor 
irosite, una mai 

favorabilă decît al
ta. a Un plus me
rită partida respec
tivă la capitolul 
sportivității, cu nu
mai do lă excepții 
— Eflimie și Mi- 
hali — prompt 
sancționate cu car
tonașe galbene de 

către „centralul* 
3. Grama, căruia 
nu 1 se poate re
proșa nimic în
ceea ce privește 
deciziile date. •
O remarcă aparte șl 
pentru gălățcanul 
O. Popescu, cu o 
activitate laborioa
să în toate cele 
trei compartimen
te, el manifestînd 
o prospețime rele
vantă pînă în ulti
mul minut de joc. 
• Aceleași 
cieri " 
pentru 
editat 
marea 
nlchi, 
dată cu un conți
nut și cu o grafică 
la înălțime. (A. V.).

___,1 apre- 
frumoase șl 

programul 
sub îndru- 
lui M. Pur- 
de fiecare

A ÎNAINTEA ME
CIULUI DINTRE 
PRIMELE ECHIPE, 
la Tg. Mureș, ci
neva a întrebat cît 
a fost scorul

s

lucru, a continuat 
el, îi reproșez ar
bitrului Adrian Mo- 
roianu, și anume 
faptul de a nu fi 
sancționat cu o lo
vitură de la 11 m 
faultul comis asu
pra lui Gică Po
pescu. La 2—0, în 
min. 18, altul ar 
fi fost rezultatul 
final* • Apropo 
de Gh. Popescu, 
reprofilarea acestu
ia pe post de „vîrf 
2", un soi de „cen- 
trocamplsta", a a- 
dus un plus de vi
goare acțiunilor o- 
fenslve declanșate 
de formația gazdă; 
dar a șl afectat, 
vizibil, randamen
tul sistemului de
fensiv, noul „libe
ro* al craiovenllor, 
Barbu, fiind depar
te, cel puțin în 
momentul de față, 
de ceea ce îi tre
buie „U“-lul
Bănie, în care nici 
ceilalți sosiți de la 
Electroputere — 
Calafeteanu, Olaru 
(în pofida faptului 
că este autorul u- 
nlculul gol) — nu 
se comportă la ni
velul solicitat de 
întrecerea primului 
eșalon • Slăbiciu
nile manifestate de 
localnici în situa
ția de apărare au

din

partida formațiilor 
de „speranțe". I 
s-a răspuns că au 
cîștigat oaspeții
(F.C.M. Brașov).
Dar, imediat, a ve
nit șl completarea: 
„La noi ^-speranțe
le» joacă în «echi
pa mare» 1“ Intr-a
devăr, mureșenii au 
intrat șl de această 
dată, cu mulți fot
baliști avînd abia 20 
de ani împliniți 
sau chiar de virsta 
junioratului. In or
dinea numerelor de 
pe tricou : Rotaru, 
M. Matei, Szocs, 
Ciula, Maier, pln- 
tea, Szanto, L. 
Moldovan, în timp 
ce pe lista rezer
velor figurau : Fo- 
dor, Eros și A, 
Stoica. Cum se ve
de, la A.S.A. a în
ceput operațiunea 
construirii unei noi 
echipe. • Brașove
nii au cîștigat și 
datorită cuplului de 
dispeceri Barbu — 
Mandoca, omnipre
zent!, lucizi și cu 
registru tactic su
perior mal tinerilor 
lor adversari, cei 
doi angajîndu-1, în 
forme diferite și 
adesea surprinzătoa
re, pe Cigan, un 
„vîrf" în foarte 
bună dispoziție de 
joc. (G. ROt.).

(

DE LA F.R. FOTBAL
F.R. Fotbal reamintește tuturor cluburilor și asociațiilor 

cu secții de fotbal in Diviziile A și B că sînt obligate, cînd 
organizează meciuri pe teren propriu, să permită accesul și 
să creeze condiții optime delegaților echipelor oaspete 
care doresc să înregistreze (video sau film) meciurile 
respective.

DE TINERET
Corespondenți: I. Ghișa, C. 

Gruia, M. Avanu, I. Tudor, O. 
Berbecaru, D. Iloșianu, FI. Je- 
cheanu, N. Costache, Șt. Vida, 
V. Sere, Al. Epuran.

VOLEI (etapa a XX-a). FEMI- 
MININ, seria I: Calculatorul
București — A.C.M.R.I.C. P. 
Neamț 3—0, C.P. București — 
Știința Bacău 0—3, Comerțul 
Constanța — Braiconf Brăila 
3—0, Voința București — Metal 
33 București 2—3, I.T. București 
— FINTEX Fălticeni 3—1, Hidro
tehnica Focșani — Chimpex 
Constanța 1—3; seria a II-a : 
A.S.S.U. Craiova (retrasă) — 
Confecția București 0—3, 
G.I.G.C.L. Brașov — Toplițana 
Toplița 3—1, Electronica Bucu
rești — Armătura Zalău 3—0, 
Viitorul I.G.C.L. Petroșani — 
C.S.M. Libertatea Sibiu 1—3, 
C.S.M. Comerțul Lugoj — Poli
tehnica Timișoara 0—3, Metalo- 
tehnica Tg. Mureș — „U" Elec
tronica Cluj-Napoca 3—1. •
MASCULIN, seria I: Rapid
București — PECO Ploiești 3—1 
(9, 13, —3, 12). Derbyul Diviziei

B (seria I) a revenit pe merit 
feroviarilor, care au făcut ast
fel un pas decisiv în lupta pen
tru promovare în Divizia A. A- 
tacul rapidist a fost condus ex
celent în setul IV — dramatic 
ca desfășurare — de Viorel Ma- 
nole. (N. COSTACHE, coresp.); 
C.S.M. Delta Tulcea — C.S.U. 
Hidrotehnica Galați 1—3, Meta
lul Tîrgoviște — A.S.A. Buzău 
3—2, Prahova I.P.G. Ploiești — 
Vulcan București 3—0, Nicolina 
„Poli" Iași — Electra București 
3—0, I.U.G.C. Știința Constanța 
— SARO Tîrgoviște 3—0; seria 
a H-a: Electrotehnica Bistrița — 
Oțelul Or. Dr. P. Groza 3—0, 
C.S.U. Sănătatea Oradea — Ex- 
porări Motorul II B. Mare 3—0, 
Voința Alba Iulia — C.S.M. Ca
ransebeș 3—0, Metalul Rm. Vîl
cea — Metalul Hunedoara 3—0, 
„U" Electronica Cluj-Napoca — 
poli Timișoara 0—3, Silvania 
Șim. Silvaniei — A.S.A. Elec
tromureș II Tg. Mureș 3—0.

Corespondenți : N. Mateescu,
Gh. Lazăr, O. Guțu, N. Tokacek, 
N. Ștefan, A. Soare, C. Popa, 
Fl. Jacheanu, C. Gruia, C. Ola
ru, C. Albu, I. Diaconu, I. Tu
dor, A. Bălteanu, M. Macovei, 
S. Nace, I. Toma, I. Ghișa, I> 
Vlad, D. Roșianu, M. ștefan.



HOCHEIȘTÎI NOȘTRI 
LA CAMPIONATELE 

MONDIALE
Reprezentativele României 

de hochei seniori și tineret (20 
de ani) au plecat în Belgia si, 
respectiv, Franța, pentru a 
participa la Campionatele 
Mondiale. Seniorii vor juca, 
după cum so știe, în grupa D 
a C.M., între 16 și 21 martie, 
la GeeI, alături de formațiile 
Belgiei (16 martie). Marii Bri
tanii (17), Noii Zeelande (19) 
și Spaniei (20), primele două 
clasate promoyînd în grupa C.

Tineretul joacă în grup* B 
a C.M. (19—28 martie) Ia 
Chamonix și Megeve, avînd 
ca adversare reprezentativele 
Similare din Olanda (19). Iu
goslavia (20), Franța (22), Da
nemarca (23), Elveția (25), Ja
ponia (26) și Polonia (26). Pri
ma ocupantă in clasamentul 
final va promova în grupa A.

Reamintim că la ediția pre
cedentă, din Japonia, repre
zentativa României a ocupat 
locul al doilea, la egalitate de 
puncte cu echipa Norvegiei, 
care — avînd un golaveraj 
mai bun — a promovat în pri
ma grupă, din care» a retrogra
dat formația Poloniei,
• Lotul de juniori, în pregă

tire pentru C.M. grupa A, a sus
ținut IA Galați două partide cu 
echipa Centrului Olimpic Podhale 
Nowy Tar (Polonia). In primul joc 
* fost 6—S pentru oaspeți, în 
cel de al doilea 10—4 pentru ju
niorii noștri. (T. SIRIOPOL — 
co reap.).

„CUPA EUROPEI" 
LA TENIS

FRAGA, 15 (Agerpres). Com
petiția masculină de tenie pe 
echipe «Cupa Europei" s-a în
cheiat la Ostrava cu victoria 
selecționatei Cehoslovaciei, 
care a întrecut în finală cu 
3—1 formația R.F. Germania.

Rezultate tehnice: Cari Uwe 
Steeb — Peter Korda 6—3,
6— 3; Milan Srejber — Eric 
Jelen 7—5, 6—3; Korda, Srej
ber — Patrick Kuhnen, Jelen
7— 6. 7—6.

PE SCURT • PE
BASCHET • „Cupa Iugosla

viei" la feminin a fost cucerită 
de echipa Iskra Delta 'ezica, 
învingătoare cu 83—71 (48—36) în 
finala disputată în compania 
formației Steaua Roșie Belgrad.

BOX • In perioada 21—28 
martie se va desfășura cea de-a 
16-a ediție a tradiționalului tur
neu de la Halle (R.D. Germană), 
la care au fost irvltațl sportivi 
din U.R.S.S., Bulgaria, Ceho
slovacia, România, Finlanda, Al
geria, Cuba, Canada, Mozamblc, 
«După cum relatează agenția 

,f.e. boxerul profesionist Da
vid Thio (22 ani) a încetat din 
viață Ia o clinică din Lyon, 
unde fusese internat, în stare de 
comă, în urma loviturilor pri
mite în timpul unui med pen
tru semifinalele campionatului 
mondial, la categoria superușoa- 
ră, susținut la Lyon eu ameri
canul Terrcnoe Hill. In ultimele 
* decenii peste <56 de boxeri 
șl-au pierdut viața pe ringuri
le profesioniste.

ciclism * Etapa a cincea a 
„Cursei ACriatloe", încheiată 
după 194 km la Monte Urano, • 
revenit elvețianului Erich Ua-

BOGATĂ ACTIVITATE LA HALTERE
9 Sportivii români — angrenați în numeroase com

petiții internaționale
La sfîrșitul acestei săptămîni, la Constanța, două 

întreceri pentru tinerii performeri
tn calendarul internațional 

de haltere au figurat în ulti
ma vreme numeroase com
petiții importante. Astfel, 
înainte de prima etapă a Cu
pei Mondiale de la Melbourne, 
— unde cei doi reprezentanți 
ai țării noastre, (Nicu Vlad și 
Andrei Socaci), s-au clasat 
pe primele locuri, cu rezultate 
foarte bune — au avut loc și 
alte Întreceri cu participare 
românească.

în orașul Tabriz, în Iran, 
s-a desfășurat un concurs ju
biliar, la care printre partici
pant s-au numărat sportivi 
din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Polonia, Pakistan, România, 
Ungaria, Turcia.

Dintre reprezentanții noș
tri, cea mai bună comportare 
a avut-o Traian Cihărean, 
care a ocupat primul loc la 
cat. 56 kg, cu 257,5 kg., el re- 
alizind un nou record național 
de seniori și juniori, la 
„smuls", cu rezultatul de 118 
kg. La cat 67,5 kg. Victor Ro
șu și Attila Feri s-au clasat 
pe locurile 3 și, respectiv, 4, 
cu 285 kg. și 275. kg.

La „Cupa de Cristal", com
petiție desfășurată la Magde
burg, unde s-au prezentat pe 
podium halterofili din 10 țări 
(printre care U.R.S.S., Po
lonia, Cuba, R.P.D. Coreeană, 
Anglia, Italia ș.a.). tînărul 
Marian Dodiță a terminat în
vingător la cat. 52 kg. cu 182,5 
kg.. Florin Popa (cat. 67,5 kg), 
s-a clasat al patrulea, cu 255 
kg., iar la oat 100 kg. Gelu 
Stănilă a fost al șaptelea, cu 
290 kg.

în cadrul „Cupei Prietenia" 
programată în U.R.S.S., la

SOTOMAYOR - 2,40 m
HAVANA, 15 (Agerpres). Cu 

prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Havana, re
cordmanul mondial Javier So
tomayor (Cuba) a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime, cu 
performanța de 2,40 tn.

SCURT • PE SCURT
chler în 5hl6:43. In clasament 
conduce Maehler, urmat de 
compatriotul său Romlnger la 2 
secunde, sovieticul Ugrumov la 
4 sec. ?i americanul Greg Le- 
mond la 9 sec. • Turul provinciei 
Murcia a fost cîștigat de rutie
rul spaniol Marino Alonso, ur
mat în clasamentul final de Ita
lianul Sllvano Contlnl la 59 sec.

PATINAJ ARTISTIC • tn pro
ba masculină din cadrul Cam
pionatelor Mondiale de patinaj 
artistic de la Paris, după exerci
țiile obligatorii conduce sporti
vul sovietic Aleksandr Fadeev, 
urmat de Viktor Petrenko 
(U.R.S.S.), Grzegorz Flllpowskl 
(Polonia), Christof or Bowman 
(S.IT.A.), Kurt Browning (Ca
nada), Dany Doran (S.U.A.) etc.

șah • In turneul open de la 
Sarajevo, în fruntea clasamentu
lui se află, după patru runde, 
marea maestră Maria Petrovlcl 
cu 4 p, urmată de maeștrii Fi- 
lipovlcl șl Basajlci cu cite 3 p. 
în runda a patra, Petrovlcl a 
etștigat cu piesele negre la Ba- 
sajlcl, Iar Flllpovlcl l-a Învins 
pe Gassor.

Kemerovo, Adrian Mateaș a 
fost al treilea, la cat. 90 kg., 
cu 332,5 kg.

Halterofilii români vor par
ticipa în continuare la diferite 
concursuri. La sfîrșitul săp- 
tăminii, la Meissen (R.D. Ger
mană), este programată tra
diționala competiție „Săbiile 
albastre". Urmează o altă 
întrecere de valoare pentru 
seniori, la Donaueschingen 
(R.F.G.) — „Cupa Dunării", 
unde vom alinia, de aseme
nea, o echipă puternică, în fa
ța unor adversari redutabili 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Ungaria. R.F. Germania, Aus
tria și Iugoslavia. între 21 și 
23 aprilie, în Cehoslovacia 
este programată competiția 
similară pentru juniori.

De astăzi pînă duminică, va 
avea Ioc la Constanța prima 
etapă a Campionatului Națio
nal pe echipe rezervat juni
orilor și Concursul republicau 
pentru copii, la care vor par
ticip* peste 30 de echipe din 
toate colțurile țării. Din pri
ma divizie fac parte 12 for
mații (printre care Steaua, 
Rapid, Clujana, Olimpia, Va
gonul Arad, C.S.M. Cluj-Na
poca), iar din eșalonul secund 
vor fi prezente 20 de echipe. 
De notat că toate formațiile 
sînt obligate să aibă, printre 
cei 10 sportivi, 5 juniori miel 
(pină la 18 ani) și tot atîția 
juniori mari (pînă la 20 de 
ani)..

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
• IN CADRUL pregătirilor 

pentru preliminariile C.M., echi
pa Braziliei va susține la Cuia- 
ba (Matto Grosso) un meci de 
verificare in compania repre
zentativei Ecuadorului. Antreno
rii selecționatei braziliene au a- 
nunțat că vor începe această 
partidă cu următorul „11": Ta- 
farel — Jorjinho, Batista, Andre 
Cruț, Eduardo, Videmar, Geo- 
vanni, Tonlnho, Bebeto, Was
hington, Zinho. • DUPĂ cum 
relatează ziarul londonez „Mor
ning Star", legendarul fotbalist 
englez Stanley Matthews (74 de

în meciul retur de ascarfl
DRESDA, ÎS (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
După acel 1—1 din tur, forma
ția noastră n-a reușit, însă, 
să realizeze calificarea, cedind 
la o diferență clară, 0—4 
(0—0), în partida-retur, actua
lului lider al campionatului 
R.D. Germane. Prima repriză 
a fost destul de echilibrată. 
Jucătorii noștri au fost capa
bili să se grupeze bine în a- 
parare și să declanșeze atacuri 
destul de tăioase prin Coraș, 
adeseori bine secundat de Da- 
maschln I. Din această perioa
dă, notăm acțiunile din min. 
23 cînd portarul Teuber a res
pins șutul lui Coraș. așa cum 
o va face și In min. 27 cînd 
Culcear s-a aflat aproape de 
gol. dar tot Teuber a inter
venit. Gazdele, foarte pericu-

START --------------------------------------------------------------------------
Prea puține șanse lasă Steffi Graf partenerelor din Circuitul fe

minin de tenis, la acest Început de sezon : după doar două luni de 
întreceri (ultima adjudecată la San Antonio (Miami), a pus între 
ea și principala urmăritoare Zina Garrison (nu Navratilova, nu 
Sukova. nu Sabatini !). 545 de puncte. Dacă lucrurile vor continua, 
diferența va deveni, fără îndoială astronomică, mult înainte de fi
nalul anului. Dînd celei mai bune ce 1 se cuvine, nu se poate să 
nu constați însă că interesul vizavi de turneele, mai mici sau mal 
mari, scade, căci nu mai există nici un punct de suspans asupra 
învingătoarei... Cînd un sport nu are un supercampion nu-1 bine ; 
cînd U are e cam... Ia fel I
.. ------------------------------------------------------------------ „COBI"

Este așteptată pe piața spaniolă. chiar în aceste zile, mascota 
Jocurilor Olimpice de la Barcelona — 1992. Ea va fi aleasă dintre mal 
bine de 500 de lucrări prezentate de artiști spanioli sau străini. Se 
știe doar că va avea 15 cm înălțime. într-o primă formă, că este 
făcută din plastic șl că a fost contractată, în vederea comercializă
rii, cu 32 de firme de publicitate. în urma căreia veniturile organiza
torilor se vor ridica la frumușica sumă de 45 de milioane de do
lari. Se șterg ultimele urme ale olimp’.smului coubertinian...
SCURT-CIRCUIT... ------------------------------------------------------- -

...în National Basket Association, campionatul nord american : după 
22 de victorii consecutive, realizate în fața propriilor suporteri. Cle
veland Cavaliers pierd, acasă, cu 98—103 în fața lui Milwaukee Bucks, 
care nu mal cîștigaseră în deplasare de... 19 etape. și mai intere
sant : cu 8 minute înaintea finalului, gazdele conduceau, confortabil, 
cu 14 puncte, ceea ce, la o echipă profesionistă de la aceste nive
luri, Înseamnă orice, numai înfrîngere nu t Și totuși, toate cele * 
atacuri care au urmat, au fost ratate, iar de aici la uriașa surpri
ză. n-a mai fost mare drum. Tn sală s-au Înregistrat trei atacuri de 
cord, două fatale.
------------------ ----------------------------------------------------- RISCURI

Face vîlvă o recentă statistică dată publicității privind riscurile pe 
care le prezintă diferite discipline pentru viața practicanțllor lor. 
In mod cu totul surprinzător, nu boxul se prezintă tn fruntea lis
tei, așa cum ar fi tentați mulți să creadă, sau rugbyul. să zicem, 
pugilatul aflîndu-se chiar în pericol de a fi scos, pe motivul violen
ței. din programul olimpic. Iată însă ierarhia : 1. deltaplanismul, cu 
o viată pierdută la 93 de practicanțl : 2. alpinismul —1/590 ; 3. ci
clismul — 1/1585 ; 4. motoclclismul — 1/2587 : 5. automobilismul — 
1/594» : Boxul cu procentul 1/(53048, se află mult în urma caiaculul- 
canoel, de pildă (cu 1/17 783) sau rugbyului, (cu 1/21 685). S-a calcu
lat șl riscul de accident, primul loc fiind ocupat de rugbyul în 13, 
cu un accidentat la 8 jucători, urmat de deltaplanism cu unul la 9 
practicanțl. fotbal, cu o rănire la 20, ciclism, cu unul la 31, hochei 
pe iarbă cu unul ia 45, și baschet, cu unul la 51.

Rd. T.

ani împliniți la 1 februarie) va 
reveni in arenă, urmînd să evo
lueze în echipa Stocke City, 
intr-un meci organizat cu oca
zia sărbătorii portarului Peter 
Foxl Matthews a jucat ultimul 
său meci oficial cu 24 de ani 
în urmă, după ce împlinise 
virsta de 50 de ani, cînd s-a re
tras din activitatea competițlo- 
nalăl Dar el a mai continuat să 
evolueze In partide amicale și 
după vîrsta de 55 de ani! • PO
LONEZUL Janusz Choumontek 
a stabilit un nou „record mon
dial", jonglînd balonul cu am
bele picioare timp de 5h50:46! 
Vechiul record îl aparținea cu

DYNAMO DRESDA -
loase, mai cu seamă prin ra
pizii Minge și Guttschow, au 
pus la grea încercare defen
siva formației bucureștene în 
min. 25, 31 și 38. Pină la pau
ză, mai notăm acțiunea lui 
Coraș (min. 44), respinsă de 
defensiva gazdelor.

După pauză. Dynamo Dresda 
începe vijelios și, la numai 
două minute după reluare, 
deschide scorul: o neatenție a 
apărării noastre, ia o minge 
înaltă, ii dă posibilitatea lui 
MINGE să inscrie cu capul: 
1—6. Atacurile gazdelor se în
mulțesc, Victoria răspunde 
doar prin contraatacuri (min. 
62 Coraș). Un efect decisiv a- 
supra fixării scorului final îl 
va avea eliminarea lui Mirea 
(min. 73: a comis henț, după 
ce mai avea un cartonaș gal
ben). Pînă In final, aflată in 

4hl0:20. Choumontek a declarat 
că ar fi putut continua, dar in
tre timp se înserase și, fiind în 
echipament de fotbalist, i s-a 
făcut frig, fapt care l-a deter
minat să-și încheie demon
strația... • ȘI CEVA DESPRE 
FOTBALUL FEMININ. Turneul 
disputat in sală la Varna a fost 
cîștigat de selecționata Norve
giei, care a întrecut în finală, 
cu 5—1, formația Renova Buda
pesta. In meciul pentru locurile
3— 4, echipa Poloniei a dispus cu
4— 0 de reprezentativa Bulgariei..

Rubrică realizată de 
|on OCHSENFELD

VICTORIA 4-0 (0-0)
inferioritate numerică, echipa 
noastră va suporta atacuri în 
serie ale gazdelor, care mai 
înscriu de trei ori: MINGE 
(min. 77) și GUTTSCHOW 
(min. 87 și 89, al doilea punct 
din penalty).

Arbitrul E. Fredriksson (Sue
dia) a condus formațiile:

DYNAMO DRESDA: Teuber 
— Mausch, LIEBERAMM, 
Trautmann, Dorschner (min. 
70 — Biitner) — PILZ, Kirsch
ner. MINGE (min. 85 — Nies- 
tel) — Sammer. STUBNER, 
GUTTSCHOW.

VICTORIA: Nițu — COJO- 
CARU. Mirea, Zare. M. Pană 
(min. 51 Ursu) — D. Ștefan, 
Lai? (min. 72 Țiră). C. SOLO
MON. Coraș — Culcear, Da- 
maschtn I.

Gheorghe NERTEA

TURAIttLE FINALS LA
(Urmare din pag. 1)

Ghiță 5, Sipoș 4. Vlad 4. Arbi
tri : R. Slănciulescu — M. O- 
prea.

Turneul continuă joi, de Ia 
ora 15.30.

Vasile SERE —ooresp.
LA TIMIȘOARA, ELPA - 

VICTORIE PREȚIOASA s 111-94 
CU „U«.

TIMIȘOARA, 15 (prin tele
fon). în sala Olimpia a înce
put turneul final al grupei 
valorice T—12. în cel mai •- 
tractiv meci al zilei, al cărui 
rezultat va avea însemnătate 
deosebită în stabilirea echipe
lor care vor retrograda, echi
pa locală ELECTROBANAT a 
dispus de UNIVERSITATEA 
METALUL ROȘU CLUJ-NA- 
POCA ou 111—94 (49—52)) în
trecerea a fost echilibrată pînă 
la min. 33 (scor: 83—83). după 
care timișorenii, avînd cei mai

BASCHET MASCULIN
buni jucători pe lsaicu, David 
și Bobrovschi, s-au desprins 
decisiv, tn repriza I. Inițiativa 
a aparținut clujenilor, datori
tă în mare măsură evoluției 
bune a lui Pulbere, tn gene
ral, partida a fost aprig dispu
tată, cu accent pe acțiunile 
ofensive, dar neglijîndu-se a- 
părarea. Au marcat: David 27 
Isaieu 23. Ionescu 19. Bobrav- 
schi 10, Iile 8 Sealctchl 10 
Bota 14, respectiv Pn'W 23 
Rotaru 17 Crăciun 10 Pinfea 
13, Mureșan 3. Hna4 7. Sehes- 
tien 4, Geomoleann 8 C<rcel 
3. Meșter 3 OIpretean 5. Ar
bitri: M. Alde* — I. O’nru.

Meciul FARUL C.S«. 1
CONSTANTA — nA’’"'A RA
IA MARE a avut o <»vr>i’tti«> a 
scorului captivantă. P*‘~s-n-" 
au condus pînă tn m'n- 3’’. 
după care constăntAnif r■’■»- 
tlmrt 94—93- a vn""1 —
RAMTRA — Fa—’- "" «• 
•7—94. 97-96. 99—«* o® 

99—100! Scor final: 100—99 
(37—58 !) în favoarea echipei 
Farul. Au marcat: Băiceanu 
37. Mănăilă 18, Moldovcanu 15, 
Cucoș 13 Tecău 10, Splnu 4, 
Ilucă 3. respectiv Florea 28, 
Mara 13. A. Popcscu 13, Cociș 
2. D. Dumitru 27, Ciocian 12, 
Natter 4. Arbitri ; I, Antones
cu — G. Dutka.

Un rezultat surprinzător, 
prin proporția scorului, poate 
fi considerat cel dintre ACA- 
DFM’A MILITARĂ MECANI
CA FZNA și METALOTEHNI- 
CA TtRGTj MUREȘ: 97—78 
(62—36). Au marcat : Brabo- 
vea.no 23 Hoit 19. Miulescu 3. 
Fra^nsu 10 Nicolae 1. Scarlat 
14 Brrsan 9 Marinescu 4, Pa- 
na|t“"c»i 12 Hurmuz 2. respec
tiv C'î-i’ă 18 Debreczenl 12, 
«z-nte 4. K. Takacs 8. Al. Ta- 
•-»»/.<, 4 V. Pascu 2. Lnkacs 9, 

o Szaho 4, Szep 7. Al- 
4 ; N, Constanti-

„„„„„ — Cu iov.
iie continuă joi, de 

’•» (5.

Nieoleta ALDEA

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Ieri s-a desfășurat marea 

majoritate a meciurilor retur 
din cadrul sferturilor de fi
nală ale cupelor europene. 
Iată rezultatele (între paran
teze, In prima coloană, figu

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Steaua București - I.F.K. Goteborg (0-1) 5-1
A.C. Milan — Werder Bremen (0-0) 1-0
Real Madrid - P.S.V. Eindhoven (1-1) 1-1, 2-1 d.p.
Galatasaray - A.S. Monaco (1-0) 1-1

F.C. Malines
CUPA CUPELOR

- Eintracht Frankfurt (0-0) 1-0
Roda Kerkrade - Sredeț Sofia (1 —2) 2-1, 3-4 la 11 m
Sampdoria - Dinamo București (1-1) 0-0
F.C. Barcelona - Aarhus (1-0) 0-0

Bayern Miinchen
CUPA U.E.F.A.

— Hearts of Midlothian (0-1) 2-0

Dynamo Dresda'
(meci disputat marți seara)

- Victoria București (1-1) 4-0
Napolî - Juventus (0-2) 2-0, 3-0 d.p.
Real Sociedad — V.f.B. Stuttgart (0-1)

(meciul va avea loc ostă seară)

Tragerea la sorți a semifinalelor va avea foc vineri, 17 martie, 
la Geneva’.

rează scorurile din prima 
manșă), cu mențiunea că echi
pele subliniate s-au calificat 
pentru semifinalele competiți
ilor programate la 5 și 19 a- 
prilie.

Rgdicțl» p «dminlstraBat «od Wm Borareat: «r * îom. • 
Feotra atetloltate abonamente oria Romnre«r ->'-n„ n >• « n ie 3» soresp. tO.A4.BO: Interurban <37: telex l# J3» romsp. Telefax: (90) Nr u.8#.39

R i» »•>» telex 10376. prefir București. Calea Qrivltel or. 81-8» IO 38». Tiparul l.P. Ăntormațla’


