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Marginalii la manșa decisivă cu I.F.K. Goteborg in C.C.E.

STEAUA, 0 ECHIPĂ COMPETITIVĂ CARE ÎMPLETEȘTE, 
ARMONIOS, UTILUL CU SPECTACULOZITATEA...

în competițiile europene feminine de handbal

TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI 
LA STARTUL SEMIFINALELOR

Duminică, cele trei echipe feminine românești de handbal (tot 
atitea cîte au pornit în cursă !), Mureșul Tg. Mureș — Cupa 
Campionilor Europeni, Știința Bacău — Cupa Cupelor șl Chimis
tul Rm. Vîlcea — Cupa I.H.F. abordează penultima fază a com
petițiilor europene. Dispute, desigur, deosebit de grele, dar 'la 
capătul cărora sperăm să avem satisfacția unor rezultate care 
să le permită un start dătător de speranțe pentru partidele deci
sive ale semifinalelor.

Așadar, Steaua este din nou, 
de pe-acum, din prima jumă
tate a lui martie, în elita fot
balului european. Pe fundul 
sitei, care, din septembrie a- 
nul trecut, oerne neîntrerupt, 
au rămas, iată, „pietrele pre
țioase", patru la număr, stră
lucitoare. între care ?i aceas
tă valoroasă reprezentantă a 
fotbalului românesc, echipa 
campioană a României, autoa
re a unei performanțe rarisi
me în arena internațională, 
■acera de a fi ajuns pentru a 
treia nară, în ultimii patru 
ani, în semifinalele competi
ției nr. 1 a continentului nos
tru.. Cupa Campionilor Euro
peni, o dată cîștîgînd trofeul.

Cum spuneam și în cronica 
meciului, găzduit miercuri de 
stadionul din Gheneea. misiu
nea jucătorilor Stelei a fost 
dificilă în start de partidă, 
Cînd atletica formație a lui 
I.F.K. GSteborg a declanșat un 
presing necruțător, armă tac
tică des uzitată de echipele 
nordice, avînd însă și o încăr
cătură de ordin psihic, menită 
să impresioneze și să descura
jeze o parteneră aflată în (me
reu) ingrata postură de a re
monta după manșa întîi.

O „zi" mai modestă, una sin
gură (în planul prestației de 
ansamblu), cum a fost aceea 
de la Gtiteborg, și-a putut 
„permite" și Steaua. Avizați 
însă de punctele forte din jo
cul „ formației suedeze, antre
norii și fotbaliștii ei au căutat 
și au găsit antidotul într-o ex
primare tehnico-tactică fără 
cusur, circulația mingii in per
fectă sincronizare cu a jucă
torilor, pe întreaga suprafață 
a terenului, somănind derută 

leri, sorții au stabilit

PROGRAMUL „OPTIMILOR" CUPEI ROMÂNIEI
Ieri, la sediul F.R.F. a avut loc tragerea la sorți a optimilor 

de finală ale Cupei României, competiție care se desfășoară sub 
egida „Daciadei". Iată programul acestei faze a popularei
competiții ;

C.F.R. TIMISOARA 
ELECTROMURES TG. MUREȘ 
F.C. INTER SIBIU 
GLORIA BUZĂU 
F.C.M. BRASOV
FLACĂRA MORENI 
UNIREA SLOBOZIA 
ARMATURA ZALĂU
întîlnirile optimilor de finală 

iunie. Meciurile vor avea loc pe 
a fi stabilite, de comun acord, 
formație înscrisă în programul d 
organizării meciului.

Verdin a plonjat in zadar după mingea bine plasată de Lăcă
tuș. Așa a fost înscris cel de-al doilea gol al Stelei

Foto : Eduard ENEA

într-un sistem defensiv inca
pabil de a replica coerent.

După meci, la sabine, antre
norul Anghel Iordănescu apre
cia, pe bună dreptate, că, In 
ultimă analiză, aoest succes 
obținut la un scor categoric se 
datorește întregii echipe; în- 
tr-atît de unită s-a arătat ea 
în hotărîrea de a nu-și pre
cupeți energia, de a respecta 
oeea oe s-a pregătit, cu dis- 
oernămînt și minuțiozitate, re
feritor atît la situația de apă
rare, cît mai ales la aceea de 
atac, în ședințele cu caracter 
teoretic și apoi pe dreptun
ghiul gazonului. Și in această 
ordine de idei, coeziunea echi- 
pel Ia toate capitolele, dezvol
tatul spirit de întrajutorare, 
s-au manifestat sub diverse for
me, toate la un loc conferind 
siguranță în tentativele de re
cuperare a mingii coerență, 
inventivitate, eficiență în cea

- RAPID BUCUREȘTI
- S.C. BACĂU
- DINAMO BUCUREȘTI
- F. C. FARUL CONSTANTA
- STEAUA
- VICTORIA BUCUREȘTI
- F.C. BIHOR
- GLORIA BISTRIȚA
sînt programate în ziua de 6 
terenuri neutre, care urmează 
de echipele respective. Prima 

le mal sus are responsabilitatea

laltă ipostază — de posesie a 
ei.

Vorbind la concret, pe Bum- 
bescu, stoperul de marcaj 
l-am văzut nu o dată, dublînd 
pe flancul sting al apărării 
imediate, iar pe Ungureanu 
deplasîndu-se spre zona fun
dașilor centrali, de unde a în
depărtat pericolul din preaj
ma porții lui Lung, prin in
tervenții sigure, oportune. Ce 
să mai spunem despre Iovan, 
mereu bine plasat, atent și a- 
bil în duelul cu tenacele An
dersson! Ilustrativ in ceea ce 
privește contribuția fiecărui 
component al echipei, indife
rent de numărul purtat pe 
tricou, la jocul complet, prac
ticat de formația campioană a 
țării, a fost și efortul depus 
de Hagi, un travaliu constant 
între cele două careuri, care, 
poate, explică și unele imper
fecțiuni la finalizare ale aces
tui (de regulă) șuter de ex
cepție.

Miercuri, însă, nu-i un se
cret pentru, nimeni. Steaua s-a 
văzut mai mult în atac, unde 
reușitele virfurilor, ale marca
torilor, ca și ale aoelora care 
s-au aflat foarte aproape de 
gol, au purtat, in germene, 
sprijinul primit, rind pe rind, 
de la Dan Petrescu (irezistibil 
în sprinturile pe flancul drept 
al atacului), Bumbescu (urcat, 
la fazele fixe, cu intenții de a 
finaliza), T. Stoica (piston și 
„servant" de primă mărime, în 
pofida loviturii primite și care 
a necesitat intervenția dr. V. 
Stănescu și a masorului D. 
Neagu), Rotariu (omniprezent, 
percutant pe variate culoare, 
după intercepții în stilul lui), 
I. Dumitrescu (imprevizibil

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare tn pag 2-J)

C. C. E.: MUREȘUL TÎRGU
în Sala Sporturilor din Tîr- 

gu Mureș, duminică — de la 
ora 10.30 — campioana Româ
niei la handbal feminin, Mure
șul, susține cea mai importan
tă partidă din această ediție 
a Cupei Campionilor Europeni, 
în compania campioanei Uni
unii Sovietice, Spartak Kiev. 
Sorții au vrut ca semifinala de 
la Tîrgu Mureș să se cons
tituie într-o adevărată finală, 
pentru că Spartak este deți
nătoarea a 13 din cele 24 de 
trofee ale C.C.E. puse în joc 
din anul 1964, iar învingă- 
toarea în dubla întîlnire din 
această semifinală se poate 
considera virtuală cîștigă- 
toare a trofeului jubiliar, al 
XXV-lea !

Avizate de valoarea de ex
cepție a adversarei, handba
listele de la Tîrgu Mureș și 
antrenorul Valentin Pop s-au

CUPA CUPELOR: ȘTIINȚA BACĂU
ZNAME

Handbalistele de la Știința 
Bacău au luat un start bun în 
acest an competiționaL Ele au 
și intrat „ în posesia „Cupei 
României", dar bucuria suc
cesului a fost de scurtă dura
tă, deoarece antrenorii Mihai 
Pintea și Costel Petrea au în
ceput pregătirile pentru semi
finala Cupei Cupelor, la care 
se gîndesc. asemenea elevelor 
lor, cu îndreptățite speranțe. 
Dubla manșă se va disputa 
duminică la Bacău și săp- 
tămîna viitoare, la Sofia, cu 
formația bulgară T.S.K.A. 
Septemvriisko Zname. De alt
fel, antrenorul principal Mihai 
Pintea ne-a spus: „In vitrina 
clubului nostru i-ar sta foarte 
bine unei cupe continentale. 
Nu de alta, dar ne-am obișnuit 
să clștigăm. Vreau să spun că 
fetelor noastre le stă In puteri

CUPA I HF.: CHIMISTUL RÎMNICU
Meciuri din ce în ce mai 

grele pentru Chimistul, și este 
firesc să fie așa, din moment 
ce în faza semifinalelor nu 
ajung decit echipe „de vîrf" 
din handbalul european. Ceea 
ce s-a confirmat și cu prilejul 
actualei ediții a Cupei I.H.F. 
Că handbalistele vîlcene au 
valoare, aceasta s-a văzut cu 
deosebire în partida cu puter
nica formație Rostselmaș Ros
tov pe Don, pe care a elimi- 

' nat-o chiar pe terenul aces
teia. Duminică, însă, spectato
rii prezenți in Sala Sporturi
lor vor asista în mod cert la 
un meci și mai dificil, parte
nera de întrecere a Chimistu
lui, Spartacus Budapesta, avînd 
și ea un palmares demn de 
luat în seamă în cupele euro
pene ; cîștigătoare în 1981 a 
Cupei Cupelor (22—17 în fina
lă cu Bane Sekulic Sombor 
din Iugoslavia, și semifinalistă

MUREȘ — SPARTAK KIEV
pregătit cu maximă atenție, 
hotărîte să-și apere cu îndîr- 
jire, printr-o evoluție de ex
cepție, șansele și convinse că, 
oricît de mare, orice echipă 
poate fi învinsă. A trecut pe 
lingă o asemenea posibilitate 
Știința Bacău. în finala cu a- 
ceeași Spartak Kiev, din anul 
1986, datorită unor momente 
de neatenție.

Așteptăm ca Mureșul să 
nu scape o asemenea șansă, 
continuînd seria succeselor de 
pînă acum. Și ne-am bucura 
ca Mureșul Tg. Mureș să 
încheie victorioasă seria celor 
25 de ediții deschisă de... Ra
pid București !

Arbitrii partidei sînt Sotirov 
și Gheorghiev (Bulgaria), ob
servator I.H.F., R. Cassel 
(R.F.G.).

Mircea COSTEA

— T.S.K.A. SEPTEMVRIISKO
SOFIA

să cucerească, după „Cupa 
României", și Cupa Cupelor. 
Sportivele mele nu fac Aici un 
rabat pregătirii, iar eforturile 
lor sper că vor fi răsplătite 
printr-o evoluție cît mai bună 
în partidele ce ne așteaptă".

Handbalistele de la Ț.S.K.A. 
Septemvriisko Zname Sofia al
cătuiesc o formație redutabilă, 
cu 6 componente ale echipei 
naționale : Georgiana Beșke- 
va, Anastasia Gocevo-Man- 
dalska, Tatiana Vateva, Zve- 
telina Mliakova, Mariana Li- 
tova și Nedka Rusenova.

Prima partidă a semifinalei 
va avea loc duminică în Sala 
Sporturilor din Bacău, ora 10. 
Arbitri : Starke — Zerna 
(R. D. Germană). Observator 
I.H.F. — I. Ambruș (Cehos
lovacia).

Paul IOVAN

VÎLCEA-SPARTACUS BUDAPESTA
un an mai tîrziu). Spartacus se 
prezintă la meciul de ia Rm. 
Vîlcea cu 4 jucătoare in re
prezentativa Ungariei (Edina 
Szabo, Csilla Elekes, Eva Er- 
diis și Aniko Kantor), însuși 
antrenorul formației, Istvan 
Szabo, conducînd și destinele 
echipei naționale. Cu toate 
acestea, Chimistul — care de 
atîtea ori a dat dovadă că știe 
să se mobilizeze tocmai in me
ciurile cele mai grele — are 
puterea să-și asigure un avan
taj de goluri care, duminica 
viitoare, să-1 faciliteze califi
carea în finala competiției. Să 
nu uităm că Chimistul are 8 
jucătoare în echipa României. 
Partida va începe la ora 10,30 șl 
va fi condusă de un cuplu 
de arbitri din Israel, Herman și 
Fux. Observator I.H.F. — Jo- 
zef Strelka (Cehoslovacia).

Ion GAVRILESCU

Turneele finale ale Diviziei A de baschet masculin

DUPĂ UN MECI SPECTACULOS
I. C. E. D. - RAPID 103-96

ORADEA, IS (prin telefon). 
Capul de afiș ai zilei a doua a 
turneului final al Campionatu
lui Național de baschet masculin 
— grupa valorică 1—6 — a fost 
meciul I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești — Rapid c.S.ș. 5 Bucu
rești. Cele două echipe, între 
care s-a creat o frumoasă ri
valitate sportivă, au împlinit în 
mare măsură așteptările ca 
spectacol șl prin ' evoluția sco
rului. victoria a revenit forma
ției I.C.E.D. cu 103—96 (57—52),
dar numai după o 1up‘â aprigă 
și numai după oe în min. 38 
învingătorii aveau avans numai 
2 puncte 93—91. In ultimele mi
nute, absența din teren a patru 
jucători de bază — Marinaehe, 
Suciu, Gh. Dumitru șl G. MUiai 
(eliminați pentru 3 greșeli per
sonale) n-a mal permis fe
roviarilor sâ-și apere șansa eu 
aceeași capacitate ca pînă a- 
tunci și drept urmare repre
zentanții constructorilor bucu- 
reșten! s-au desprins decisiv.

Cu acest prilej am remarcat 
buna evoluție a juniorului Va
lentin Nidelea (18 ani, 1,93 m, 
provine de la c.S.ș. 4, antrenor 
D. Săndulache), care a excelat 
în apărare și a contribuit la 
impulsionarea ritmului acțiu
nilor ofensive. I.C.E.D. a avut 
tn general o evoluție bună, la 
succes avînd un aport de
osebit R. Robert, imbatabil în 
lupta sub panouri șl autor a 
48 de puncte. Revenind la des
fășurarea propriu-zisă a meciu
lui am consemnat cîteva secven
țe din evoluția scorului. I.C.E.T» 
— Rapid : 12—18 (mtn. 5), 19—18 
(min. 6). 42—34 (min. 13), 42—40 
(min. 14), 61—60 (min. 24),
08—81 (min. 34), 93—91 (min. 38) 
și, de aici, desprinderea da
torată sultei de coșuri înscrise 
de Pogonaru șl Robert. Au mar-

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

La încheierea campionatului feminin de volei

IERARHIE NOUĂ, DEFICIENȚE VECHI...
Cea de a 39-a ediție a cam

pionatului feminui al Diviziei 
A de volei, încheiată la sfir- 
șitul săptămînii trecute, a 
oonsemnat importante schim
bări în ierarhia echipelor, de
terminate pe de o parte de o 
serie de mișcări în efectivele 
acestora, iar pe de altă parte 
de unele diferențieri în pri
vința pregătirii. Practic. nici 
una dintre divizionarele A nu 
și-a păstrat tocul din ediția 
anterioară. Firește, este de 
subliniat în primul rind suc
cesul formației Dinamo Bucu
rești, care recucerește titlul 
după trei sezoane dominate de 
studentele craiovene. Echipa 
lui Octavian Dimofte, mizind 
în principal pe tinerețe (Cris
tina Pirv, Daniela Coșoveanu, 
Alina Pralca, Corina Holban,

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

Pasa Doinei Dimofte este fructificată de frina Velicu tn meciul 
pe care echipa lor, Dinamo, l-a câștigat cu principala rivali. 

Chimia Rm. Vilcea . Foto : Nicolae PROFIR
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NOI CAMPIONI A! DACIADEI
BIATLON

lo Rm. Vilcco TENISUL, IN DRUM SPRE PERFORMANȚĂ I

PREDEAL, 16 (prin telefon). 
Pe o vreme călduroasă, în 
care zăpada se luptă, eu ulti
mele ei puteri, cu 
dm ce in ce mai 
s-au disputat cîteva 
biatlon juniori și 
Tptuși. datorită unor 
strădanii organizatorice, 
seele de pe Valea Rîșnoavei 
s-au prezentat mai mult dc- 
cît mulțumitor în condițiile a- 
mintite. tn orice caz, au mai 
rămas de disputat încă destu
le probe din programul Dacia- 
dei la biatlon sau schi alpin, 
așa că cei ce răspund de bu
na lor desfășurare ar trebui 
să se grăbească...

întrecerile desfășurate miercuri 
au fost lipsite de... suspans, în
vingătorii. fără excepție, deta- 
șîndu-se la puțină vreme după 
darea startului și întărind a- 
ceastă impresie încă de la pri
mele lor treceri prin poligon. 
Așa au stat lucrurile cu Costel 
Frențiu (învingător la juniori 
II). cu Constantin Pilicari (ju
niori I). dar mai ales cu Mo
nica Jauca, ciștigătoare detașată 
a întrecerii feminine. Mai 
strînsă a fost cursa juniorilor 
III. în care învingătorul a 
fost Craiu Tocitu, dar „se
cundul" său, Sorin Ilie, a ra
tat cu 8 focuri mai mult (!), 
ceea ce l-a privat de posibili
tatea clasării pe primul loc. 
în orice caz, timpul acestuia 
la fond este remarcabil, mai 
bun chiar decît cel al majo
rității juniorilor I. Tot la a- 
ceasță categorie de vîrstâ este 
îmbucurătoare constatarea că

un soare 
dogoritor, 
finale la 
feminin, 

susținute 
tra-

au fost prezenți la start mai 
mult de 30 de parlicipanți, 
unii dintre ei niște copilandri, 
abia mai mari ca... arma de 
tir. Ceea ce nu i-a împiedicat 
să țintească foarte bine, să 
alerge frumos pe schiuri, cum 
au stat lucrurile, de pildă, cu 
Sorin Girbacea sau Ioan Tam
pa, pentru a aminti și cîțiva 
dintre cei care nu au urcat pe 
podium. REZULTATE TEH
NICE, juniori I, 15 km: 1. 
Constantin Piticari (A.S.A.) 
54:21,3 (3 minute penalizare),
2. Stelian Dia (A.S.A.) 55:27,1 
(5) 3. Imi'e Pușcaș (A.S.A.)
58:35,4 (3), 4. Paul Verman 
(Dinamo) 59:21,3 (6), 5. Ma
rius Geisler (Dinamo) 59:26,4 
(5), 6. Vasile Zaharie (A.S.A.) 
60:18,3 (4); juniori II, 15 km:
1. Costel Frențiu (Dinamo Rîș-
nov) 59:26.5 (5), 2. Bogdan 
Stancu (C.S.Ș. Azuga — 
A.S.A.) 60:53,4 (2), 3. Istvan
Olah (C.O. Miercurea Ciuc — 
A.S.A.) 61:51,3 (5); juniori III, 
12 km:‘ 1. Craiu Tocitu (C. S. 
Bușteni — A.S.A.) 53:03 6 (1),
2. Sorin Ilie (C.S.Ș. Bistrița — 
A.S.A.) 54:41.3 (9). 3. Ioan Cu- 
cu (C.S.Ș. Brașovia) 59:02,6 
(5) ; feminin, 10 km : 1. Moni- 
ca Jauca (C.S. Bistrița)
(5). 2. Daniela Manea (C. S. 
Bușteni) 69:01,3 (7). 3.
Oceanu (C. S. Bușteni) 69:50,4 
(7).

Vineri este zi de pauză, ur- 
mînd ca sîmbătă să se dispute 
probele scurte, iar duminică 
probele de ștafetă.

58:14.1
Ricuța

Sorin SATMARI

POLITEHNICA TIMIȘOARA-COMERȚUL SINNICOLAU MARE 21-27
LA HANDBAL

BUZIAȘ, 16 (prin ■ telefon). 
In Sala Sporturilor din locali
tate a avut loc partida dintre 
Politehnica Timișoara și 

. merțul Sinnicolau Mare,
cadrul Diviziei A de handbal 

. masculin. N unieroșij spectatori 
au asistat la un meci intere
sant, cu numeroase faze fru
moase și o palpitantă evoluție 
a scorului. Â învins de 
dată Comerțul, cu 27—21 
11), elevii antrenorilor 
stantin Jude Și Roland 
nescb acuzînd oboseala depla
sării la meciul cu Turu Dfir- 
Beldorf. Comerțul a dominat 
majoritatea timpului, s-a des-

Co- 
din

astă- 
(12- 
Con-
Gu-

prins la 4, 5 și chiar 6 goluri, 
în prima repriză. Poli a echi
librat jocul către sfîrșitul a- 
cesteia, după 
der“-ii. pregătiți 
Țîmpu, au luat 
ducerea.

Marcatori: Gal
D. Dobrescu 6 (1). Petru 
N. Dobrescu 2, Matei 1. Ignat 
1, Naghi 1, pentru Poli, res
pectiv Vasilache 9 (5), Bobo- 
cea 5, A. Baranga 4. Ianto 2.
Is to de 2, Georgescu 2, 
viei 2, Bădosu 1.

Au arbitrat Marcel 
trescu și Emilian Nîță 
rești). Viorel JURCA.

care „ont-si- 
de Victor 

din nou con-

7 (1 din 7m).
3,

2. 
lanko-
Dumi- 
:Bucu- 
coresp.

II II1

I
I 
i

BASCHET. DECI, SE POATE I Meciul 
derby Steaua — Dinamo a fost răsplătit 
cu aplauze la scenă deschisă pentru spec
taculoasele acțiuni ale componenților ce
lor două echipe șl pentru nivelul tehnic 
ridicat. S-a jucat clar, curat, s-a aruncat 
la coș des și precis, au fost practicate a- 
părări agresive (dar nu dure), așa cum 
— de ce să n-o spunem 7 — nu am .văzut 
de multă vreme la partidele dintre princi
palele candidate la titlul de campioană a 
tării. Ce a determinat acest evident salt - 
calitativ în disputa directă 7 Desigur, in 
primul rînd pregătirea în vederea unei în- 
tîlnirl cu caracter decisiv. Dar. opinăm 
că un rol foarte important l-a avut com
portarea perfect disciplinată a baschetba- 
Uștilor ambelor echipe, ceea ce a făcut 
ca jocul sa fie cursiv, iar arbitrii să se 
ocupe în exclusivitate de fazele de joc 
(și nicidecum de temperarea „elanului", 
cum s-a petrecut la meciul din turul cam
pionatului). Deci, se poate șl așa, spre 
beneficiul Jocului propriu-zls. al specta
torilor a) baschetului însuși. 0 ANTRE
NORUL Gheorghe Roman, de la Univer
sitatea Metalul Roșu Cluj-Napoca. a ținut 
să-l evidențieze pe juniorul Gheorghe Mu- 
reșan (depistat și instruit inițial de Litiu 
Moraru, de la C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca) 
pentru aportul tot mal ................
îl aduce de la meci la 
trecut în partida „U" 
clujenii au realizat o 
ținînd victoria în 
șoara). Subscriem 
atît mal mult cu 
Mureșan (2,17 m) . 
mai de 3 ani. timp în care a înregistrat 
un progres impresionant. (D. ST.).

CICLISM. • INTR-UN CONCURS De 
circuit, la sprinturile intermediare sau ia 
cel final, viteza de rulaj a cicliștilor tre
ce de 50 km/h în aceste condiții, mai a- 
les atunci cînd participă un grup masiv 
(cum a fost cazul duminică. în întrecerea 
seniorilor — 52 concurenți). pericolul de 
acroșaj sau busculadă crește. De aceea, 
nu putem înțelege de ce sînt programate 
în continuare concursuri de ciclism pe 
strada Maior Coravu ? Aici, repetăm, con
dițiile sînt total improprii : stradă îngus
tă. mașini parcate lingă ambele trotuare, 
iar pe mijloc — înconjurînd rondurile de 
flori, pe toată lungimea — sute de stîlpi 
din beton. în formă de săgeată înalți de 
circa un metru !! O neatenție de o frac
țiune de secundă, un dezechilibru provo
cat. involuntar, de alt concurent și riscul 
unei proiectări în plină viteză în ma
șini sau stîlpi apare iminent. Arbitrii și 
organizatorii viitoarelor întreceri pot găsi, 
în orice parte a orașului. locuri Ideale de 
concurs, asigurînd. totodată, securitate 
plină cicliștilor. (H.S.).

HANDBAL. • CĂ MULȚI dintre 
pii urmează exemplul părinților nu 
constituie o excepție nici în sport, un 
exemplu oferindu-1 echipele Dinamo Bu
curești și Empor Rostock, pe „bancă** a- 
flîndu-se antrenorii Ghiță Licu și. respec-

substantial pe care 
meci (cum s-a pe- 
— Elba. în care 
mare surpriză, ob- 
Ollmpia din Timi-sala

la aceste aprecieri, cu 
cit gigantul Gheorgne 
practică baschetul nu-

de-

co
ntai 
nou

Sportul vîlcean de perfor
manță nu are o istorie prea 
îndelungată. De vreo douăzeci 
de ani însă municipiul ~ 
Vilcea s-a înscris în aria 
tului și nu i-a trebuit 
vreme pentru ca. în 
discipline, să ajungă în . . 
Este cazul, în primul rînd, al 
handbalului feminin (să rea
mintim : Chimistul are în vi
trina cu trofee o „Cupă 
I.H.F."), al voleiului și bas
chetului feminin, al tenisului 
de masă.

Trecem la o disciplină al că
rei... pionier a fost (el rămî- 
ne și acum un antrenor activ 
la asociația sportivă „Oltul") 
Eugen Vătășescu : tenisul.
Acest frumos sport a început 
să fie îndrăgit de foarte mulți 
copii din numeroasele școli 
din Rm. Vilcea. Este și moti
vul pentru care și asociația 
Chimistul și-a înființat o sec
ție profilată pe „sportul alb“, 
avînd un foarte activ și pri-

Rm. 
spor- 
multă 
unele 
„top“.

Dinu, 
multe 
l-am 

dintre

ceput antrenor : Gabriel 
Aflîndu-ne în mai 

rînduri la Rm. Vîlvea, 
putut vedea cu cîțiva ____
talentații săi elevi. în sala Li
ceului de chimie se afla, la 
antrenamentul de dimineață, o 
grupă de fete și băieți, unii 
dintre ei intrînd — nu de mul
tă vreme — și în clasamentele 
întocmite de federația de 
resort. La o astfel de „oră de 
tenis" era și Raluca Ciulei. 
„Are 9 ani — ne spunea an
trenorul — joacă tenis de nu
mai trei ani. Cu talentul, cu 
dirzenia și cu ambiția de care 
dă dovadă nu se poate să nu 
ajungă 
sa". De 
Raluca 
1“, însă 
motive 
datorită 
aminteam mai sus) să 
în... circuitul național al 
telor. Alături de ea și 
copii din Rm. Vîlcea antrenați

fruntașă in generația 
altfel, la Rm. Vîlcea 

este de pe acum „nr. 
ea dorește (și nu avem 
să ne îndoim,
calităților de

I
4

Ide Gabriel Dinu se află în 
primii 60 clasați în ierarhia 
anului trecut : Ioana Stănciu- 
lescu, Nadira Kanowan și, bi
neînțeles. “ 
biționat 
tinerilor 
Dinescu ( 
hotărît, 
tenisului (renunțînd la fotbal), 
de fapt să i se rededice, în- 
trucît numele său a putut fi 
întîlnit 
selecție 
nis...

Și la 
sezonul 
La 
este 
cele 
Vor 
mani ai asociației să-și conti
nue antrenamentele, iar antre
norul lor să le amplifice acu
mulările din iarnă..,

Raluca Ciulei. Am- 
de succesele mai... 

săi colegi, Aurelian 
(15 ani neîmpliniți) s-a 

în sfîrșit, să se dedice

și la cîteva 
inițiate de

acțiuni de 
F.R. Te-

a început 
aer liber, 

asociația Chimistul mai 
foarte puțin de lucru la 
două terenuri de zgură, 
putea, deci, și micii tenis-

Rm. Vilcea 
de tenis în

I
I
I
I
I

prin 
coaul 
autoi 
tacul

Pei 
în r 
nico- 
a ur, 
ruin 
lei) i 
o ec 
aren: 
comp 
unan

Ion GAVRILESCU

OPRIREA

mai

dificilă „_____
ea termi- 

majorita- 
cu gre- 
tehnieă

joasă, iar 
corpului 

repartizată

tocmai 
care 
intre 

talen- 
i alți

« Copa, practicați mimbaschetuH
■ (III)

g
g
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MIȘCAREA IN TEREN
Mișcarea în teren 

reprezintă elementele 
fundamentale de de
plasare a jucătorului 
în spațiul de întrecere 
(jocul 
In 
țiu 
pe 
ce 
un 
în 
se 
înainte, înapoi și la
teral, schimbările de 
direcție și retragerile.
ALERGAREA ÎNAIN
TE, ÎNAPOI, LATE

RALA

fără minge), 
deplasările în spa- 
accentul se pune 
elasticitate, ceea 
asigură jucătorului 
echilibru perfect, 
atac și în apărare 
folosește alergarea

Alergarea se execu
tă în funcție de pozi
ția și acțiunile adver
sarilor. Se recomandă 
ca alergarea laterală 
să nu se efectueze cu 
pași încrucișați, 
la alergarea 
corpul să se 
ușor înainte, 
du-se astfel dezechili
brul ori căderea pe 
spate.

PASUL ADAUGAT
Pasul adăugat este 

uri mod de deplasare 
scurt și rapid. în toa
te direcțiile, cu sco
pul de a împiedica

iar 
Înapoi 
aplece 
evitîn-

adversaru- 
marcarea a- 
precum și 
unui atac 

cu 
In 

ac- 
nu 
de 
a-

acțlunlle 
Iul (prin 
cestuia), 
realizarea 
printr-o demarcare
fente și depășiri, 
jocul de baschet, 
tlunea picioarelor 
se execută izolat 
cea a brațelor. în
părare. brațele efectu
ează mișcări de inco
modare și derutare a 
adversarului prin flu
turarea lor în sus. la
teral sau în joc (fig. 
1 șl 2). Distanta din
tre apărător șl ata
cant are o importan
ță deosebită, deoarece 
apropierea prea mare 
dintre aceștia duce 
la comiterea greșelilor 
personale 
te

(sancționa-
de regulament).

SCHIMBARILE 
DE DIRECȚIE

Schimbările de di
recție sînt procedee 
de bază în acțiunea 
de demarcare. Ele se 
pot executa prin a- 
lergare *
(fig. 3 
timpul 
Aceste 
direcții 
frînare 
ori cu 
bele picioare.

prin
fără minge 

și 4) sau in 
driblingului, 

schimbări de 
se execută cu 
pe un picior 
oprire pe ani-

In jocul de bază, o- 
prirea este un' proce
deu de bază și se e- 
xecută întotdeauna 
după prinderea mingii 
venite dintr-o pasă 
sau la încheierea unui 
dribling. Ea se 
folosește și cînd jucă
torul nu are mingea. 
Indiferent de viteză, 
oprirea trebuie făcută 
cit mai repede, într-o 
poziție 
greutatea 
trebuie 
înapoi, spre spate, și 
într-o poziție cit mai 
ghemuită, spre a nu 
se produce o dezechi
librare (fig. 5).

După oprire se tre
ce imediat la o acțiu
ne nouă. în special 
de atac. Opririle 
pot face într-un 
gur timp ori în 
timpi. Oprirea 
tr-un timp este 
mai folosită de 
pători și se

se 
sln- 
doi 
în
eca 

înce
pători și se execută 
astfel : cînd jucătorul 
sesizează că va primi 
mingea, execută o 
pășire înainte și o da
tă cu prinderea ei a- 
terizează elastic pe 
ambele picioare, avînd 
un picior deplasat pu-

țin înainte (pentru a 
oferi corpului un e- 
chilibru stabil). Opri
rea în doi timpi este 
foarte dificilă pentru 
începători, 
nîndu-se în 
tea cazurilor 
șeala de 
..pași“.

Prof.
Stelian GHEORGHIU

tlv, Reiner Ganschow, iar în teren fiii a- 
cestora, Robert Lieu și Heiko Ganschow. 
Primul a înscris 12 goluri, fiînd golgeterul 
meciului, cel de al doilea — două. • PIN 
CE IN CE mai mult, publicul buzolan 
este alături de „echipa de suflet", cum o 
numea pe drept crainicul sălii. încuTajîn- 
du-i pe dinamoviștl și dîndu-le aripi spre 
victorie, așa cum au făcut-o și duminică 
la „sferturile" Cupei Cupelor 0 VORBIND 
despre primirea caldă a publicului, tre
buie să o amintim și pe aceea a gazdelor 
care au fost cu adevărat la înălțime. • 
DUPĂ joc, portarul Alexandru Buligan 
era necăjit pentru prestația sa, promi- 
țînd o.:, alta la meciul retur, cum. la rîn- 
dul său, George Dogărescu, indisponibil 
duminică, a promis că la Rostock îl va 
anihila pe principalul realizator ai oaspe
ților, Rudiger Borchardt. Să sperăm că se 
vor ține de cuvînt. (Em. F.). 0 ORGANI
ZATORII IEȘENI ai meciului decisiv pen
tru cîștigarea „Cupei României" la hand
bal feminin au oferit. în premieră, la o 
asemenea competiție, trofee speciale : cel 
mal bun portar — Ioana Vasiica (Știința),

POST-SCRIPTUM
cea mai tehnică jucătoare — Valentina 
Cozma (TEROM), cea mai tînără jucătoa
re — Mihaela Chelaru (TEROM). g C1TE- 
VA SECVENȚE care denotă atmosfera 
de fair-play în care s-a desfășurat meciul 
dintre TEROM și Știința : galeriile celor 
două formații s-au „duelat** prin stihuri 
și cîntecele savuroase ; antrenorul Fiorin 
Popovici le-a felicitat la sfîrșitul parti
dei. pe elevele sale de la TEROM pentru 
modul exemplar în care s-au comportat 
în timpul partidei, chiar dacă trofeul a 
luat drumul Bacăului, iar ; Dan irimiciuc 
(nici nu se putea altfel din partea unui 
fost mare sportiv !) și Cornel Bădulescu 
au recunoscut că oaspetele 
Cupa pe merit ; în sfîrșit, 
rilor (unde nu mal avea loc 
a fost exemplar pregătită 
meci, o contribuție deosebită 
nicul șef al complexului, Constantin Her
man. (I. GV.).

JUDO. • FESTIVITATEA de deschide
re a finalelor Dacladei — găzduite de sala 
de atletism din Iași — a avut un mo
ment emoționant : cunoscutul sportiv din 
localitate Costel Năftică s-a retras din ac
tivitatea competițională. Vorbe calde, din 
suflet rostite la microfon, cupe frumoase 
(11 la număr), flori șl... regrete. La cel 
31 de ani, Năftică (de cinci ori consecutiv. 
1932—1986, campion al „semigreilor"), ab
solvent al Facultății de Științe Economice 
din Iași, părăsește arena după 15 ani pe 
tatami la C.S.Ș. Unirea șl Politehnica 
Iași. Aplauze meritate pentru un perfor
mer care a fost un exemplu de corectitu
dine și... statornicie. (C. CH.).

au cîștigat 
Sala Sportu
nici un... ac) 
pentru acest 
avînd-o har-

OAT.MA. ADT1CT.r x ! LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PATINAJ ARTIȘTIC. • nu Intîmplă- 1

TOR Asociația sportivă I.C.E.M.E.-N.E.-R.-Gj - 
din Capitală a cîștigat trei din cele nouă 
titluri puse în joc la recent încheiatul 
concurs .- republican al copiilor, de la 
Gheorgheni. Aici activează fostul multiplu 
campion național Adrian Rădulescu, pre
cum și experimentata antrenoare Anca 
Tăhase. învingătorii au fost Carol Brăi- 
ieanu (speranțe I), Mădălina Matei și A- 
drian Militaru (copii II), iar alți doi mi
cuți au urcat pe podium : Corina ,Stoe- 
nescu (locul 2, speranțe I) și Cristina 
Popazu (locul 3, copii II). • O DISPUTA 
frumoasă au oferit Adrian Militaru și Ma
rius Caragea, clasați în aceaștă ordine la 
copii II. Ei și-au împărțit locul 1 la cele 
două programe de compoziție, primul ad- 
judeeîndu-și „originalul**, al doilea „liber 
ales“-ul. • O SITUAȚIE asemănătoare, 
de luptă pînă în ultima clipă, am întîlnit 
și la copii I fete, unde nu mai puțin de 
patru patinatoare s-au aflat în disputa 
pentru primul loc. Gina Dima (Textila 
Dunărea Galați), principala favorită,, a ra
tat neașteptat la ultima probă, înaintea 
căreia se afla pe locul întîi. Ordinea fi
nală a fost : Oana Danciu (C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc), Gina Dima, Cristina Popazu 
(prima la programul liber ales...) și A- 
driana Rechițeanu (C.S.Ș. Tractorul Bra
șov prima la figurile obligatorii...). • MI
CUȚUL Valentin Brezeanu (C.O. I.M.F. 
C.S.Ș. Pionierul 
Luminița 
categoria 
o făcuse, 
din acest 
tenția în . .
tarul federației Marian Nedelescu. Antre- 
noarea de la C.S.Ș.l Timișoara, Margareta 
Ținea, s-a prezentat cu copii care abia 
știau să-și mențină echilibrul pe gheață. 
Să tratăm, totuși, cu maximă seriozitate, 
o competiție de nivel republican, chiar de 
la nivelul copiilor !“ Subscriem. (D.S.).

RUGBY. • cu CÎTEVA ORE înainte 
de a deveni încă o dată, semifinaliști ai 
Cupei Campionilor Europeni, fotbaliștii 
de la Steaua au fost spectatori la meciul 
colegilor lor rugbyști cu Universitatea El- 
tim. Și e vorba de spectatori avizați în 
ale balonului oval, din moment ce iovan 
sau Lăcătuș, Bumbescu sau T. Stoica, 
Rotariu sau Petrescu, antrenorul Dumitriu 
III, ceilalți apar cu consecvență în jurul 
terenului cu buturi. Cum, după-amiază, 
rugbyștii au aplaudat, la rîndul lor, con- 
vingătoarea calificare a colegilor lor fot
baliști, e limpede că familia sportivilor de 
la Steaua constituie o realitate. • RE
MARCAM buna colaborare a judecătorilor 
de margine Ad. Scafarschi și M. Bărbuli- 
ceanu cu „centralul** N. Chiciu la partida 
amintită. Așa cum duminică nici unuia 
dintre numeroșii spectatori din Parcul 
Copilului nu i-a putut scăpa prezența și 

1 prestația corectă a binecunoscutului ex-in- 
ternațional Ion. Constantin la una din li
nii. 11 așteptăm pe fostul „penalty king** 
și în postură de arbitru principal... (G. R.)

• Tragerea obișnuită LOTO 
.de astăzi, vineri, 17 martie va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 15J50. Aspec
te de la tragerea respectivă vor 
fi radiodifuzate pe programul I, 
la ora 16.35, iar numerele extra
se vor fi retransmise, pe același 
program, 
sîmbătă, 
Tragerea va -fi 
film artistic.

la ora 23,05 șl miine,
18 martie, la ora 8.55. 

urmată de un

se apropie tcr- 
(miine, sîmbătă,

*

I
I

(C.O.
București. antrenoare 

Ancuța) s-a impus, detașat la 
speranțe II (cea mai mică), cum 
de altfel la toate concursurile 

sezon. 0 „UN FAPT a atras a- 
mod neplăcut, ne-a spus secre-

• Rețineți că 
menul limită 
18 martie) pentru a vă procura 
bilete la TRAGEREA MULTIPLĂ 
PRONOEXPRES de 
martie, precum șl 
nerea buletinelor 
PRONOSPORT din

duminică, 19 
pentru depu- 
la concursul 
aceeași zi.

mai jos re-
concursului

I
I
I

Cupe 
nici 
victo 
egale 
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tei c 
nată 
dorin 
care 
cele 
supei 

Pei 
să sj 
semii 
prim 
cînd, 
și a 
junct

minu 
cat ( 
la o 
parai

Mom< 
,,pazn 
„virfi

0 Vă prezentăm 
zultatele 
diar PRONOSPORT de 
15 martie : 1. Steaua 
Goteborg (pauză) 1; 2. 
I.F.K. Goteborg (final) 1; 
Sampdoria — Dinamo București 
(pauză) X; 4. Sampdoria — Di
namo București (final) X ; 5
Dynamo Dresda — Victoria 1 ; 
6. A. C. Milan ~ ‘ ~
men 1; 7. Real Madrid — 
Eindhoven 
Istanbul — 
F.C. Malines 
furt 1; 10. 
Sredeț Sofia 
na — 
poli — 
ciedad _ _ ,
disputat joi, 16 martie). Acest 
rezultat va fi adus la 
tința participanților vineri, 
martie, ' 
Tragerii 
martie, 
Sportul, 
guri al 
de 2.228.122 lei.

interme- 
miercurl 
— I.F.K. 
Steaua — 

3.

II
X ; 

Victoria 
Werder Bre- 

P.S.V.
X; 8. Galatasaray 
A.Ș. Monaco X; 9.
— Eintracnt Frank- 

Roda Kerkrade — 
1; 11 F.C. Barcelo- 

A.G.F. Aarnus X; 12. Na- 
- Juventus 1; 13. Real Co- 

— V.f.B. Stuttgart (meci

cunoșr
17 

în cadrul transmisiei
Loto și sîmbătă, 

la rubrica din
Fondul total de 
acestui concurs

18 
ziarul 
cîști- 
este

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 10 MARTIE 1989. 
Cat. 1 : 3 variante 25% 
turisme „Dacia 
lei) ; cat. 2 : 1 
lei și 9 25% a 6.299 
24 q 3.412 lei ; cat. 
1.622 lei ; cat. 5 : 
Iei ; cat. 6 : 412,5o 
cat. X : 2.537.25 a 100 lei. Report 
la cat. 1 ! 42.508 lei. Autoturis
mele ..Dacia 1.300“ (70.000 lei)
au revenit participanților Dră- 
ghici Virgil din Timișoara, Făr- 
cășanu Maria și Popovici Miha
il. ambii din București.

— auto-
1.300“ (70.000

100% a 25.197 
lei ; cat. 3 : 
4 : 50,50 a 

251 a 322 
a 200 lei :
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UA, O ECHIPA COMPETITIVA
i pap I)

intreprinde, . 
cu nr. 2 și 
plonjon spec- 

le-al treilea), 
aste virtuți 
ireinilor teh- 
baza. firește, 
. ale fiecă- 
oiientii Ste- 
ă in plus, la 
ine cotată în 
ilă. datorită 
sale ridicate, 
de tehnicieni

de reprezentanți ai presei 
specialitate, la curent cu 

isprăvi ale ei superioare aces
teia avute, miercuri seara, pe 
stadionul din Ghencea. Pe 
drept cuvînt trimisul ziarului 
„L’Equipe", Gerard Etcheverri 
un om al condeiului care a 
văzut mult fotbal la viața sa, 
se arăta entuziasmat de pres
tația Stelei, „o 
onorează sportul cu 
rotund 
slujitori, 
împletește.
eficacitatea cu nota de specta
culozitate". „în ultimă instan-

Și 
de

mai aprecia confratele 
utilul cu plăcu- 

fără de care tribunele 
fremăta, iar fotbalul 

mai justifica rațiunea

V

I i

echipă care 
balonul 

lui 
care 

cîmpul de joc,

și pe numeroșii 
prin modul în 

în

tă.
nostru 
tul, 
n-ar mai
nu și-ar 
de a fi".

Și cum 
aflați la , _ ____
compatrioți ai formației scan
dinave. s-a mers mai depar
te cu aprecierile, cu trimiteri 
și la o altă disciplină sportivă, 
disputa abia încheiată su- 
gerînd comparații între tenaci
tatea lui Borg, marele tenis- 
man al anilor ’70, șl inegalabi
lul Ilie Năstase, produs al

în grupul ziariștilor, 
cabină, erau destui

a-
L.

»
In comentariile pe marginea sferturilor de finală ale 

cupelor europene, corespondenții agențiilor internaționale 
de presă menționează succesul echipei Steaua București, 
care și-a reconfirmat valoarea internațională reușind să 
se califice în semifinalele „Cupei Campionilor Europeni" 
după ce a eliminat puternica formație suedeză I.F.K. 
Goteborg. „Steaua București este una dintre cele mai 
bune echipe din Europa și din lume datorită jocului 
său tehnic, spectaculos, concepției tactice moderne și omo
genității compartimentelor" — se arată în comentarii. 
Agenția D.P.A. Hamburg scrie, între altele : „Fotbaliștii 
de la Steaua s-au calificat de o manieră impresionantă în 
semifinalele „Cupei Campionilor Europeni", după ce au 
învins la București cu categoricul scor de 5—1 formația 
I.F.K. Goteborg, anulind astfel avantajul minim de un gol 
obținut de suedezi pe teren propriu".

„Steaua București a dovedit din nou că este o mare 
echipă intrînd fără probleme în penultimul act al com
petiției nr. 1 europene, printr-o victorie cu 5—1 în partida 
disputată în compania campioanei Suediei — notează 
agenția E.F.E.

DUMINICA REÎNCEPE
Și DIVIZIA C

1*
După meciul de la Cremona

A: „PĂREA CĂ NU SE VA MAI SFiRȘI//
1 ale Cupei 
u a pierdut 
aținînd trei 
;ea rezultate 
zede nevoită, 
cursa aces- 

pene, elimi- 
hipă, Samp- 
desigur, dar 
s-a văzut în 
- nu îi este
pți, trebuie 
imovarca în 

ratată in 
a București, 
foarte bine 
de o con- 

lă, Dinamo 
’tină un a- 

e care îl 
ba chiar 

în ultimul 
golul mar- 

ilul ........
■ală

Vialli, 
de a-

ie calificare 
meciul re-

și-a văzut astfel îndeplinit 
scopul, calificindu-se pentru 
prima oară în istoria sa în 
semifinalele unei cupe euro
pene. Aflată pe loc de frunte 
în campionatul țării sale ne
învinsă de aproape patru luni, 
echipă destul de puternică, a- 
vind cițiva jucători de certă 
valoare, Sampdorla va fi, deci, 
una dintre cele trei echipe 
care vor reprezenta Italia în 
această avansată fază a com
petițiilor de club continentale.

Dinamo, în schimb. își vede 
întreruptă cursa ei europeană, 
deși nu a ieșit de pe teren în
vinsă, datorită îndeosebi insu
ficientei sale eficacități în 
partidele internaționale de mi
ză, cînd lipsa de experiență a 
tinerilor ei jucători se face 
încă resimțită. Ea va trebui, 
acum, să aștepte din nou 
toamna, pentru a o lua de la 
capăt, cu mai multă forță și 
un nivel sporit de competiti
vitate, cu mai mari speranțe.

ficativ al meciului de la Cremona: Lanna (2). 
;aru, face abstracție de Mateuț, in urmărirea 
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că Dinamo 
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se pe pro- 
țeles, pen- 
ativa lor, 
i să înscrie 

Cremona, 
nul de la
hipa bucu- 
meciul re- 
pă-amiază, 
isibilitățile 
și ambiția 
îltat favo- 
agajare în 
itivitate și 
i a luptat 
il, la ulti
mului, cu 
totuși va 

tă dificul- 
movezilor. 
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cipal pen- 
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ere foarte 
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a fluie- 
ilt în a- 

corp la 
bștri și 
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In continuarea acestei cores
pondențe, ca susținere a celor 
afirmate de noi, vom reda u- 
nele fragmente din cronicile 
și comentariile apărute în pre
sa italiană de joi dimineață, 
precum și cîteva declarații ale 
jucătorilor genovezi: Sub 
Iul de prima pagină „La 
mona, o eroică Sampdoria 
pinge asaltul românilor", 
zeta „Tuttosport" 
fost o partidă de 
moli vă și mare 
strategică. Dinamo 
tat mai bine conceptual parti
tura și a recurs 
rațional, pentru 
roarea, în timp 
a fost nevoită să 
deasupra obișnuitei sale cote 
de angajament". Aceeași ga-

tit- 
Cre- 
res- 
ga- 
»»A 

tensiune e- 
încărcătură 
a interpre-

scrie:

la un asalt 
a reduce e- 

ce Sampdoria 
se ridice mult

zetă apreciază că 
fundașilor centrali 
Vierchowod — Pellegrini a 
constituit „un fantastic tan
dem al defensivei". La rindul ei, 
„Gazzetta dello Sport" subli
niază: „Sampdoria a trebuit să 
lupte, agățîndu-se de fiecare 
balon cu forța disperării, su
ferind pină in ultimul minut 
de joc în fața unor adversari 
care n-au cedat în tentativa 
lor". Un alt ziar, „Corriere della 
Sera", notează : „Dinamo a
jucat un fotbal fin între cele 
două careuri, dar nu a fost 
suficient de eficace... Sanipdo- 
ria ne-a arătat că știe să și 
sufere, pînă în ultima clipă". 
Internaționalul Mancini a fă
cut următoare declarație zia
riștilor italieni, după meci: 
„Cu toții (n.a. jucătorii Samp- 
doriei) ne-am comportat la un 
nivel superior. Dinamo este o 
mare echipă, cu siguranță una 
din cele mai bune din Euro
pa. Uneori ne-a apărut de ne
stopat. Am primit fluierul fi
nal ca o eliberare" 
lui, portarul 
rîsea: 
ficilă.
părut 
neau 
că nu se va mai sfîrși’ 
vind meciul din tribună, Vialli 
le-a spus la vestiare coechipie
rilor săi: „Mulțumesc băieți, 
dar ce bătălie !“

în încheiere, ca o sugestivă 
concluzie, redăm. p declarație 

■a antrenorului Mircea Lucescu: 
„Este adevărat că _ n-am fost 
cu nimic inferiori adversa
rilor și că am dominat cam 75 
la sută din timpul de joc al 
celor două manșe, dar acest 
fapt nu s-a dovedit suficient 
pentru calificare. Am întîlnit o 
echipă, totuși, foarte redutabi
lă., exponentă a unui campio
nat deosebit de puternic, cu 
jucători experimentați. Față de 
genovezi, noi am avut handi
capul lipsei de activitate com- 
petițională în timpul iernii. 
Calificarea trebuia decisă încă 
de la București, dar nc-a lipsit 
agresivitatea și răutatea în joc 
(în sensul lor pozitiv) care 
erau necesare. Am comis și o 
eroare în apărare, pe care 
Vialli a exploatat-o prompt. A- 
cum. rămîncm cu amărăciunea 
necalificării și laudele pe care 
ni le aduc italienii nu ne pot 
consola prea mult. Important 
este totuși că echipa noastră 
se află în ascensiune, cîștigind 
de asemenea în încredere și a- 
ceste creșteri calitative îi vor 
folosi în viitor, fiind benefice 
și echipei reprezentative. Sîn- 
tem însă conștienți că mai a- 
vem mult de lucru pentru a 
deveni și mai competitivi de- 
cît ne-am dovedit pînă în pre
zent".

Constantin FIRANESCU
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PROfILAXIE - TERAPIE - RECUPERARE
Profilaxie, terapie, recuperare sînt trei no

țiuni majore fără de care medicina modernă nu 
poate stăpînl starea de sănătate a omului. Por
nind de la aceasta șl profitînd de o așezare 
geografică deosebită, stațiunea Eforie Nord o- 
feră o gamă largă de factori terapeutici natu
rali. care folosiți cu dlscernămînt, singuri sau 
asociațl altor proceduri fizitoreapice, oferă con
diții optime de tratament profilactic, curativ 
sau recuperator pe toată durata anului.

Pe lingă factori -terapeutici naturali cum sînt 
climatul marin, apa Mării Negre, apa șl nămo
lul lacului Tekirghiol, unitățile balneare ale 
stațiunii Eforie Nord sînt dotate cu instalații 
pentru tratarea următoarelor grupe de maladii :

— afecțiuni reumatismale ale aparatului loco
motor ;

— afecțiuni post-traumatice (sechele muscu
lare. articulare, osoase, vasculotrofice) ;

— afecțiuni neurologice (periferice în princi
pal. iar cu avizul medicului specialist și cen
trale) ;

oeluiași club, un campion al 
tuturor timpurilor, admițînd 
că frumusețea in sport este 
nepieritoare.

Apropo de sportivi de ex
cepție, fotbalul iși are, firește, 
și el. nume cu o rezonanță a- 
parte, iar în cazul Stelei chiar 
mai mulți. Unul dintre aoeș- 
tia, ieșiți, miercuri. Ia rampa 
scenei de iarbă fiind, fără în
doială, Marius Lăcătuș. „La 
Goteborg am fost într-atît a- 
proape de gol, incit acum 
dc-abia aștept manșa a doua", 
era declarația lui apărută în 
„Suplimentul Sportul" de vi
neri, 10 martie. Uitasem de 
ea. Ne-a reamintit-o cel care, 
la prima... ocazie, în partida- 
retur, înscria în poarta lui Ver
din trei dintre cele cinci go
luri ale formației sale și .prin 
intermediul cărora, 
trece, acum — cu 7 
marcate 
mentului golgeterilor 
ediția 1988—89. în urma lui, 
Van Basten (6 g), Hagî și Tan- 
ju Colak (ambii cu 5 goluri),

Lăcătuș 
goluri, 

în fruntea clasa- 
C.C.E.,

Sanchez (4 g), Fofana, Virdis, 
Butragueno, toți

Cum se vede, I 
bine reprezentată 
clasament grăitor 
privește meritele 
respectivi, Lăcătuș 
întregii echipe din care aceș
tia fac parte. Un motiv în plus 
pentru ca formația campioană 
a României să spere în pres
tații superioare și de aci îna
inte. în (semifinalele C.C.E., 
fază avansată a prestigioasei 
întreceri și a cărei tragere la 
sorți are loc astăzi la Geneva. 
Pînă atunci, insă la data vi
itoarei confruntări în arena 
europeană, antrenorii A. Ior- 
dănescu și D. Dumitriu au do
rit, la cabine, să mulțumească 
tuturor componenților echipei 
pentru modul exemplar în 
cane s-au angajat la efort; su
porterilor lor și, nu în ultimul 
rînd. conducerii Ministerului 
de resort a clubului și a sec
ției, pentru excelentele condi
ții de pregătire avute la dis
poziție.

cu 4 goluri. 
Sieaua este 
și în acest 
în ceea ce 
golgeterilor 

, și Ilagi, ale

Dupâ eliminarea Victoriei din Cupa U.E.F.A

UN SCOR MULT PREA SEVER...
...stabilit ia ultimele minute, după eliminarea Iui Mirea

Ca și Dinamo, Victoria a 
pierdut calificarea Ia Bucu
rești, în prima partidă cu Dy
namo Dresda, atunci cind, în 
superioritate numerică — prin 
eliminarea, din start, a celui 
mai periculos atacant ai lide
rului campionatului R.D. Ger
mane, Kirsten — a primit gol 
în min, 24. Și știm cu toții 
de mult înseamnă un astfel 
gol înscris în deplasare, 
cu toate că, atunci, la 28 
bruarie, Victoria a reușit 
egaleze in repriza secundă, 
nu a mai putut înscrie (deși a 
avut bune ocazii) și Dynamo 
Dresda a pășit in manșa 
doua cu avantajul moral 
unui 1—1 care, menținut, 
putea aduce calificarea, 
se face că, în prima parte a 
confruntării de pe stadionul de 
pe malurile Elbei, echipa gaz
dă a jucat destul de precaut, 
reținut, permițind elevilor lui 
Florin Haiagian și Gheorghe 
Timar să rezolve ușor proble
mele din apărare, prin 
„trio“-ul Zare — Mirea — Ște
fan. să avanseze destul de des 
în jumătatea adversă și chiar 
să pună la încercare vigilența 
portarului Teuber, cel care a 
fost atît de inspirat la Bucu
rești. Coraș, cu marea lui ex- 
periență. a „pus" cîteva mingi 
de gol lui Damaschin I, dar 
vîrful de atac al Victoriei a 
avut întîrzieri de fracțiuni de 
secundă în cîteva situații cla
re. Dacă una dintre aceste o- 
cazii ar fi fost materializată, 

. sigur că altfel s-ar fi desfă
șurat jocul în repriza secun
dă, altul ar fi fost rezultatul 
final, în orice caz nu cel în-

Duminică se reiau 
și în cel de-al treilea 
fotbalului nostru ' 
care evoluează, 
știe, 192 de echipe împărțite in 
12 serii. Returul actualului cam
pionat (1988—1989) a fost pregă
tit cu minuțiozitate de către 
toate formațiile, dat fiind miza 
mare pe care o are actul de
cisiv al unei competiții. Echipele 
aflate pe primele locuri ale cla
samentelor. inclusiv cele cu a- 
vantaje substanțiale de puncte, 
nemalvorblnd de cele amenințate 
cu retrogradarea, vor aborda, 
sperăm, cu dîrzenle meciurile re
turului.

Reamintim că cele 12 fruntașe 
ale turului sint. în ordinea se
riilor : Minerul Gura Humorului 
(3 p avans față de locul al doi
lea), Gloria C.F.R. ’
egalitate cu Viitorul 
Olimpia Rm. Sărat (6 p avans), 
Unirea Slobozia (3

. subliniem că este 
mație din Divizia 
pentru „optimile" ,___
niei" 1), C.S.M. Unirea Alexan
dria (4 p avans), Mecanică Fină 
București (6 p avans), Construc
torul TCI Craiova (1 p avans). 
Vagonul Arad (6 p avans), Mu
reșul Explorări Deva (2 p a- 
vans), IMASA Sf. Gheorghe (4 
p avans). Minerul Sărmășag 
(egal cu Mureșul Luduș) șl So
meșul Satu Mare (5 p avans).

In runda inaugurală a returu- 
• lui care începe, ca și în Divizia 

A și B, cu ultima etapă a tu
rului, fruntașele au o misiune 
relativ ușoară. In șapte part’de 
liderii joacă acasă, iar in cele
lalte cinci partide din deplasare 
aceste formații pornesc tot ca 
favorite, deci pot obține cel pu
țin un rezultat de egalitate. Ca 
atare, surprizele din partea su
perioară a clasamehtelor sînt 
excluse in prima confruntare a 
noului sezon.

Returul se dispută începînd de 
la 19 martie și pînă la 18 Iunie 
în fiecare duminică : doar etapa 
a 24-a va avea loc joi 11 mai.

Arbitrii jocurilor sînt stabiliți, 
cum se știe, prin tragere la 
sorți. Pentru etapele din 19. 26 
și 2 aprilie aceasta s-a efectuat.

în trecerile 
eșalon al 

- Divizia C, în 
după cum se

Galați (la
Vaslui),

p avans ; 
singura for- 
C calificată 

„Cupei Româ- 
Unirea

IN STAJIUMLA [fORIt NOSQ

la puțin timp de la re- 
jocului, Dynamo a reu- 
deschidă scorul prin 
și, din acest moment, 
noastră a devenit de

cit 
de 
Și. 
fe
să 
ea

a 
al 
ii 

Așa

— afecțiuni ginecologice ;
— afecțiuni dermatologice ;
— afecțiuni respiratorii ;
Această modernă bază de tratament interco

nectată prin culoare acoperite cu hotelurile 
Delfinul, Meduza șl Steaua de Mare, la care se 
adaugă hotelurile încălzite Europa, Brad, Bran 
și Bega, se constituie într-o adevărată „uzină 
de sănătate".

Tariful în sezonul rece este de numai 85 lei/ 
zi persoană și include cazarea într-un hotel de 
categoria I, masa șl tratamentul. stațiunea 
Eforie Nord oferă condiții deosebite nu numai 
pentru tratament, ci șl pentru odihnă sau pen
tru organizarea unor diferite acțiuni cum sînt 
simpozioane, consfătuiri de lucru, cantonamen
te concursuri.

Biletele se pot procura la toate agențiile 
turism din țară sau direct In stațiune.

Informații suplimentare se pot obține la 
917/4.13.51.
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scris pe tabela de marcaj in 
min. 90. Dar...

Dar, 
luarea 
Sit să 
Minge 
echipa
nenecunoscut, în timp ce ad
versara ei a început să zburde, 
să ataoe cu insistență prin 
foarte rapizii Minge șl Gut- 
schow, coordonați de inepui
zabilul și lucidul Pilz. 1—0 nu 
era însă un scor liniștitor 
pentru gazde, deși forța ofen
sivă a bucureștenilor se dimi
nua treptat. Pe acest fond al 
jocului, a venit „momentul" e- 
liminăriî Iui Mirea în min. 73 
(el avea un cartonaș galben și 
făcînd un he nț intenționat prin 
care a oprit un atac al gazde
lor, arbitrul E. Fredriksson l-a 
eliminat) și Victoria nu a
mai putut stăvili iureșul din 
final al Iui Dynamo, care a 
mai punctat de trei ori, r|dj- 
cînd scorul la 4—0. Sigur că, 
la o asemenea diferență, e- 
chipei învinse i se acordă pu
ține scuze. E adevărat. La fel 
de adevărat este însă că Vic
toria a întîlnit în sferturile de 
finală ale Cupei U.E.F.A. o 
echipă extrem de puternică, 
principala furnizoare de jucă
tori a lotului național al R.D. 
Germane. In plus. Dynamo se 
află într-o formă sportivă deo
sebită. ca să nu-i mai sub
liniem capacitatea de efort re
marcabilă, tempoul de 
dicat pe care-1 poate 
din primul și pînă în 
minut.

Victoria părăsește 
U.E.F.A. după tin „traseu" pe 
care nu se poate să nu-1 a- 
preciem așa cum se cuvine. La 
a doua sa participare in C 3, 
echipa bucureșteană a ajuns 
pînă în etapa „sferturilor", 
performanță care nu se află la 
îndemîna oricui. Cind, la 
toamnă, o va lua de la canat, 
în eventualitatea, probabilă, a 
păstrării poziției actuale in 
clasament. Victoria nu trebuie 
să uite acest lucru, pentru eă 
în „primăvara europeană" a 
competițiilor intercluburi a- 
jung doar formațiile puternice, 
valoroase.

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI
• PROGRAMUL ETAPEI A

20-a A DIVIZIEI A 1 
Duminică 19 martie

F.C. Inter — F.C. Argeș : G.
Macavei (Deva) — C. Corocan 

. (Reșița). B. Cațaros (Călărași) ;

P. C. Bihor — Rapid s C.
Gheorghe (Suceava) — C. Teo- 

' dorescu (Buzău). I. Toma (P. 
■ Neamț) :

S.C. Bacău — „U“ Cluj-Napo- 
, ca : N. Voinea (București)

Necșulescu (Scorniceștl), 
nescu (Rm. vîlcea);

Mureș — 
Alexandru

A.S.A. Tg. 
Moreni : V.

. rești) -M. Axente (Arad) ;
V.

) - ș. N. Dl-

Flacăra
_ _______ (Bucu-
Titorov (Plopeni).

F.C.M. Brașov — Corvinul Hu
nedoara : Al. Mustățea (Pitești) 

— V. Anghelolu (București), FI. 
. Popescu (Ploiești) ;

joc ri- 
menține 
ultimul

Cupa

F.C. Farul — F.C. Olt : Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea) — I. 
Velea (Craiova). Ad. Porumbolu 
(Vaslui) :

Oțelul Galați 
va î M. "
rești) - 
Demian (Zalău).

Marți 21 martie

Victoria București — Sportul 
Studențesc : V. Curt (Constanța) 
— A. Gheorghe (P Neamț), I. 
Danclu (Petroșani).

Unlv. Craio-
Constantinescu (Bucu- 
I. Cot (Ploiești). T.

Miercuri 22 martie

Steaua — Dinamo : I. Crăclu- 
nescu (Rm. Vîlcea) — O ștreng 
(Oradea). I. Igna (Timișoara) : 
D. Petrescu (București) — re
zervă.

Toate partidele vor Începe la 
ora 15.30.

• TRAGEREA LA SORTI A 
brigăzilor de arbitri 
PENTRU DIVIZIA C. F.R. Fot
bal anunță conducerile cluburi
lor și asociațiilor că tragerea la 
sorți a arbitrilor pentru parti
dele din etapele a 19-a, a 20-a și 
a 21-a va avea loc astfel : luni 
20 martie pentru seriile 10—12 ; 
marți 21 martie pentru seriile 
4—8 ; miercuri 22 martie pentru 
seriile 7—9 si 1oi 23 martie pen
tru seriile 1—3.

, p'^>vAv.-.-.vwwrr»w»WAViwr>wrri-iVi‘iViVAWr!

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă. 
Centrul de Cercetări al C.N.E.F.S. și consiliul Municipal pen
tru Educație Fizică șl Sport București, sub auspiciile Univer
sității Cultural-ștlințifice București, organizează luni, 25 mar
tie 1939 orele 12.30 în sala Dalles o masă rotundă cu tema : 
..Potențialul olimpie al atletismului bucureștean șl pregătirea 
Iul pentru viitoarele J.O.“. Conduce masa rotundă : prof. Vla
dimir Simioncscu.

i

J



In primul turneu final de polo

DINAMO Șl STEAUA, ÎNVINGĂTOARE
CLUJ-NAPOCA, 16 (prin tele

fon). Primul turneu al Campio
natului Diviziei A (grupa I valo
rică) a început astăzi (n.r. ieri), 
încă din etapa inaugurală fiind 
programată o partidă derby, în
tre actuala deținătoare a titlului. 
DINAMO BUCUREȘTI, șl mai 
vechea sa rivală, CRIȘUL ORA- 
D’^A. Bucureștenll au luat un 
start furtunos, conducted cu 3—0 
in min. 4.08. a urmat însă 4—4, 
după ce dinamovlștil au schim
bat complet formația din bazin. 
E. Ionescu cu un hat-trick. Ha
giu, cu un alt hat-trick. șl 8. Po
pescu și-au distanțat însă echipa la 
11—5, după care Dinamo a jucat 
cu gîndul la viitoarele meciuri. 
Scor final : 12—10 (4—1, 1—2,
4—1 ; 3—5). Au înscris : Hagiu 5, 
E. Ionescu 4, Moiceanu, Olaru, 
Ș. Popescu (D), respectiv Illes 3, 
Gordan 2, Coslrăș, Fejer, Bonca, 
Pop sl Cioară. Arbitri : V. Me
dian șl V. Burdea.

In cea mai disputată întîlnire.

voința CLUJ-NAPOCA a între
cut la limită, 7—6 (2—2, 2—1, 2—2, 
1—1). pe RAPID BUCUREȘTI, 
după un joc cu multe greșeli și 
ratări la ambele porți (Voința 
4 superiorități numerice, Rapid 
două lovituri de la 4 m). O men
țiune pentru evoluția foarte bu
nă a centrului clujean Călin 
Cosmațchi. Au marcat : Colcerhi 
2, Marc 2, Sabău, Marosi, Cos
mațchi (V), respectiv Gh. Ilie 2, 
Florincescu, Fărtăiș. Lupescu și 
Tufan. Arbitri : R. Timoc șl v. 
Goian.

STEAUA bucurești s-a des
prins din min. 12. pînă atunci 
partenera, C.S.U. CONSTRUCȚII 
T.M.U.C. BUCUREȘTI, dînd o 
replică viguroasă. Scor : 8—4 
(2—2, 3—1, 2—1, 1—0). Marcatori : 
Geambașu 3, Chețan 2, L. Bala
nov, Fruth, Duculeț (S), Jlanu 
2, Clobăniuc și Mușat (C.S.U.) 
Arbitri : B. Băjenaru și D. Rea.

Mircea RADU, coresp.

I
I
I
I

PE SCURT • PE SCURT

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI I
(Urmare din pag. 1)

Maria Chitic, alături de numai 
două-trei jucătoare experi
mentate: Dorina Dimofte, Iri
na Velicu și, sporadic, Geor- 
<eta Ene), a fructificat poate 
mai repede decît era de aș
teptat propriile-i posibilități 
și... declinul fostei campioane, 
Universitatea C.F.R. Craiova 
(inițial creditată cu prima șan
să). Aceasta, însă, datorită 
fie unor indisponibilități pe 
mai scurtă sau mai lungă du
rată, fie unei pregătiri oare
cum diminuate, n-a mai avut 
oonstanța obișnuită, fiind în
trecută surprinzător în două- 
trei rinduri. Dacă ar fi evitat 
numai unul dintre aceste e- 
șecuri (să ne amintim, de pil
dă, că în meciul cu Rapid a 
condus cu 8—1 în setul 5, iar 
cu Flacăra Roșie a cedat îm
potriva tuturor pronosticuri
lor), craiovencelc ar fi îmbră
cat pentru a patra oară con
secutiv tricourile de campioa
ne. Și n-ar fi fost de mirare, 
echipa lui I.
Ad. Coloranu 
le mai multe 
periență și
Bojescu, Ioana Coloranu, Mi- 
rcla Zamfir, Monica Șușman, 
Cristina Buzilă, Eugenia Co- 
tescu, Liliana Popescu, Mirela 
N'eculiță etc., chiar și cele mal 
tinere dintre ele avînd la ac
tiv multe partide susținute în 
loturile naționale. Așa că ex- 
campioana a trebuit să se mul
țumească doar cu locul 3. 
Pentru eă pe al doilea a urcat 
(de la situația de amenințată.

. .pînă în ultima clipă, cu re
trogradarea în sezonul prece
dent) Chimia Rm. Vilcea, e- 
după-surpriză în această edi
ție. e'.alînd de la Început seri
oase pretenții la titlu, pe care 
1-S' pierdut în cele din urmă 

setaveraj și tot datorită 
Capitală! Cu 

importante 
Felicia Po-

Ciorbaru, 
adău- 

de bază 
Dubinciuc, Căme
și Aurelia Zabana, 
au urcat Impetuos, 
turul fără înfrînge-

Constantinescu și 
dispunînd de ce- 
jucătoare cu ex- 
calități : Mirela

la... 
unui eșec în 
cîteva achiziții

‘j Miroa, 
Mădălîna 
Crăciun etc.), 

jucătoarelor 
Marilena 
lia Iliescu 
vîlcencele 
terminind ______
re. în retur. însă, omogenita
tea încă nerealizată și pregă
tirea sub nivelul obiectivului 
au ieșit îndeosebi în evidență 
în partidele decisive din de
plasare. O altă echipă-fiurpriză 
a fost, fără îndoială. Rapid ■ 
București (locul 4) care a ju-

(Lucretia 
pescu. 
Dorina 
gate

cat (cel mai bine!) cartea ti
nereții și care s-a impus din 
mers între fruntașe (9 victo
rii în retur). In rindul echipei 
de bază s-au evidențiat prin 
calități deosebite foarte tine
rele Daniela Gilcâ, Luminița 
Pintea, Daniela Bumbăoilă și 
Aurelia Drăghici care, împre
ună cu Fidelia Crișan, Niculi- 
na Bujor, Gabriela Dumitres
cu, Daniela Buhlea sau Tanța 
Codrca (jucătoare mai demult 
afirmate), dau numeroșilor lor 
suporteri mari speranțe pen
tru sezonul... viitor. De altfel, 
rapid is tele și-au dovedit va
loarea mal alea in meciurile 
cu trioul de pe podium. Și 
Dinamo, și Chimia, și Uni
versitatea C.F.R. au fost în
vinse de echipa giuleșteană 
(primele două, în retur). Mulți 
văd în Rapid o îndreptățită 
candidată la titlu in ediția ur
mătoare. Argumente ar fi...

Cu excepția unei ușoare as
censiuni a Penicilinei Iași, 
toate celelalte formații au în
registrat căderi în ierarhie (și 
nu numai în aceasta, ci și ca 
potențial). Dacă poate fi vor
ba de o performanță a echi
pelor fără... alte pretenții, a- 
ceasta și-au trccut-o în cont 
voleibalistele din Tîrgovișle. 
C.S.M. Oțelul menținîndu-și 
locul în „A“ cîștigat vara tre
cută. Nu și l-a menținut Ma- 
ratex care, nemaiavînd șanse 
la un moment dat păstrează 
însă, meritul de a-și fi jucat 
cu imparțialitate rolul în „ho
ra retrogradării”. Onestitate 
care le face cinste.

Cît privește valoarea 
pionatului, ediția abia înche
iată nu a satisfăcut exigențele. 
Pregătirea etalată (în joc) de 
toate divizionarele A s-a si
tuat, după părerea noastră, sub 
nivelul celei dovedite in sezo
nul precedent( nici atunci nu 
a strălucit). Puține partide au 
corespuns sub aspect tehnico- 
tactic (mai ales) și fizic. A- 
ceste scăderi s-au reflectat 
îndeosebi In prestațiile sporti
velor de gabarit, care n-au 
mai reprezentat puncte forte 
în echipele lor (în multe ca
zuri, dimpotrivă!), în pasul pe 
loc sau înanoi ăl unor tinere 
talente de la care se aștepta 
confirmarea, precum șl în os
cilațiile frecvente în meciuri.

O temeinică pregătire pe 
toate planurile rămîne ded, 
obiectivul esențial pentru vo
leiul nostru feminin în actua
la campanie de redresare a 
jocurilor sportive...

cam-

DIVIZIA A DE BASCHET
(Urmare din oag l)

In ultimul meci Dinamo Bucu
rești — Dinamo 
(40—32).

Oradea 101—22

C. M DE PATINAJ ARTISTIC
PARIS, 16 (Agerpres). După 

prezentarea programului origi
nal. în proba de perechi din 
cadrul Campionatelor Mondia
le de PATINAJ ARTISTIC, 
care se desfășoară în Sala 
Bercy din Paris, conduce cup
lul sovietic Ekaterina Gorde
eva (17 ani) — Serghei C 
kov (22 de ani).

Pe locurile următoare 
clasament se află Cindy 1 
dry — Lyndon Johnston 
nada) și Peggy Schwartz 
Alexander Koenig (R.D. Ger
mană).

în
I^an-
(Ca-

erenveen (Olanua) a fost ciș- 
tigată de Christa Ludwig 
(R.D. Germană), cu timpul de 
39,69 urmată de Bonie 
(S.U.A.) — 40,07 
Hauck (R.
4015.

în proba similară masculină 
victoria a 
sovietic
36,80, secundat de americanul 
Dan Jansen — 36.81.

Blair
și Angela 

D. Germană) —

revenit sportivului
Igor Jelezovski —

I
I
I
I
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ATLETISM • Cursa desfă
șurată la Leverkusen (R. F. 
Germania) a fost cîșligată de 
atletul englez Malcolm Ed
wards, înregistrat pe distanța 
de 10 km. cu timpul 
29:17.08. Pe locul secund 
clasat vest-germanul 
Eickmann — 29:19,61.

BASCHET • La Moscova, în 
meci contînd pentru turneul 
final al „Cupei Campionilor 
Europeni” la masculin echipa 
Jugoplastika Split a întrecut 
cu scorul de 91—77 (43—44)
formația Ț.S.K.A. Moscova. • 
„Cupa Cupelor” la masculin a 
fost cucerită la actuala ediție 
de echipa Real Madrid care, în 
finala disputată la Atena, a 
întrecut cu scorul de 117—113 
(după prelungiri) formația ita
liană Snaidero Caserta.

TENIS • Turneul feminin 
de la Boca Ratton (Florida) a 
programat primele partide din 
optimile de finală, în care 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Arantxa
(Spania) — Kate 
(S.U.A.) 6—2, 6—1 ; 
vert (S.U.A.) —
Suire (Franța) 6—1, 
lena Sukova (Cehoslovacia) — 
Katarina Adams (S.U.A.) 6—7, 
7—6, 6—2 ; Gabriela Sabatini 
(Argentina) — Etsuko Inoue 
(Japonia) 6—2. 4—6, 6—4. •
în turul II al turneului de la 
Indian Wells (California), con
tînd pentru „Marele Premiu", 
jucătorul argentinian Alberto 
Mancini l-a eliminat cu 6—7,
6— 3, 7—5 pe austriacul Tho
mas Muster, Jakob Hlasek 
(Elveția) a dispus cu

7— 5 de Amos Mansdorf 
rael), iar Stefan Edberg 
dia) a cîștigat cu 6—3. 
partida cu Horst Skoff 
trla).

• AMSTERDAM, 16 (Ager- 
pres). Proba feminină de 500 
m. din cadrul concursului de 
PATINAJ VITEZA de la He-

• MONTREAL, 16 (Ager
pres). într-un meci amical de 
HOCHEI PE GHEAȚA, dispu
tat la Montreal, selecționata 
Finlandei a învins cu scorul 
de 3—2 (1—1, 1—0. I—1) for
mația Canadei.

de
ș-a

Thoai^is

Sanchez
Gompert 

Chris E- 
Cathcrine 

6—0 ; He-

6-3. 
(Is- 

(Sue- 
6-4 

(Aus-

I*
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I*
I
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„SECRETUL" UNUI CAMPION NEPERECHE
Cu puțin înainte de a împlini 33 de ani (pe 18 martie) și 

a-șl sărbători retragerea, fixată pentru 8 aprilie, celebrul 
schior suedez Ingemar Stenmark a cîștigat slalomul uriaș de 
la Asnen, trecindu-șl astfel în cont cea de a 86-a victorie în 
„Cupa Mondială” și „atingîndu-șl visul de a mal realiza un 
succes în sezonul său de adio” („l’Equipe”). începută în 1975 
cînd a înregistrat primele izbînzi de anvergură, și continuată 
atlta vreme ia cel mal înalt nivel, cariera lui „Ingo” e. fără 
îndoială, una strălucitoare, pentru istorie și pentru legendă. 
Ajunge numai să spunem că recordul cvintuplulul campion 
olimpic și mondial, cu două titluri la J.O. de la Lake Placid 
1980 șl trei la C.M. de la Garmlsch Partenkirchen 1978 (2) și 

. . .. . - - Mondială”, va fi
doilea clasat, el- 
doar 34 de suc-

Schladming 1982, cele 86 de izbînzi în „Cupa 
greu, dacă va fi vreodată, doborît, cel de al 
vețianul Pirmin Zurbriggen, fiind departe, cu 
cese I

De regulă taciturn, preferind să-și petreacă 
beră la Tarnaby, un sătuc din apropierea ________ _____
Stenmark a organizat, deunăzi, o conferință de presă, în de
cursul căreia, mai degrabă cu nostalgie decît cu orgoliu, a 
depănat amintiri și a ------------- ----- - " •
„de-acum pot să plec 
mult mai liniștită”.

Firește că are toate 
facție. A trăit, după . 
midabilă”. schiul înlesnindu-1 să-și facă, pretutindeni, o su
medenie de prieteni (cîți admiratori ,nu-i așa ?) șl să ducă 
un trai lipsit de griji. Nu se va angaja Insă, cum 1 s-a tot 
propus, oferte mal mult decît ispititoare, în circuitul profesi
onist american, precum Jean-Claude Killy odinioară. „nea- 
vînd nimic de demonstrat acolo, într-o competiție fără sare 
și fără piper”. Va mai schia, sigur că va mai schia, neputîn- 
du-se desface de o pasiune mistuitoare, dar numai pentru 
propria-i plăcere.

Spre sfîrșitul întîlnlrii, unul dintre ziariști a cutezat să-l în
trebe direct, fără menajamente, care a fost elementul hotări- 
tor în cariera sa, talentul sau munca t „Ingo“a ezitat o clipă, 
după care a răspuns cu simplitate : „Trebuie să fi avut șl 
talent, așa au spus toți, dar m-ar bucura să rețineți un lu
cru : am muncit mult pentru flecare victorie în parte șl pen
tru toate la un loc. Dac-ar fi să vă vorbesc despre cit am 
muncit, discuția noastră nu s-ar mai încheia azi !“.

O frumoasă, dacă nu emoționantă, profesiune de credință.
• după cum s-a rînduit, sub semnul seriozității și al perseve
rentei întreaga carieră a inconfundabilului campion Ingemar 
Stenmark, unul pentru istorie șl pentru legendă.

fiecare clipă 11- 
Cerculul polar.

prezentat proiecte, fiind de acord că 
cu fruntea sus, avînd să duc o viață

motivele să privească înapoi cu satis- 
propria-i mărturisire, „o aventură for-

Ovidiu IOANIȚOAIA

| în returul „sferturilor" cupelor europene

I
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MECIIIRI PASIONANTE, CALIFICĂRI IN EXERFMIS
S-au consumat și partidele din 

sferturile de finală ale cupelor 
europene șl acum urmează pe
nultima etapă, cea a semifina
lelor. programate pentru 5 și 13 
aprilie. Vom reaminti că trage
rea la sorți a acestor meciuri, 
va avea loc azi, la Geneva, 
cind vom afla care va fi adver
sara campioanei noastre, STEA
UA : REAL MADRID, GALATA- 
SARAY sau A.C. MILAN ?

O trecere în revistă a jocurilor 
de miercuri relevă tn primul 
rlnd faptul că unele întîlnlrl au 
fost foarte pasionante pentru 
milioanele de Iubitori ai fotba
lului de pe 
urmărit pe 
intermediul

continent, care le-au 
stadioane sau prin 

micului ecran.

In C.C.E., lovitura de teatru 
s-a produs : Galatasaray, jucînd 
pe teren neutru, la Koln (tere
nul din Istanbul fiind suspendat 
in urma incidentelor din parti
da cu Xamax Neuchâtel. Iar ur
mătoarea întîlnire o va susține, 
tn Turcia, dar nu pe teren pro-

FOTBAL

cat : Robert 48, Pogonaru 19, 
C. loan 17, Grădișteanu 6, Mă- 
dirjac 5, Nidelea 5 Mihalcea
3, respectiv Papovici 31, Mari- 
nache 28, Mihai 12, Suciu 11, 
Ghiță io, Gh. Dumitru 4. Arbi
trii C. Dumitrache și Z. Raduly 
au contribuit prin cornetența 
și promptitudinea decis or Ia 
buna desfășurare a partidei.

In a doua întîlnire 4 reuniunii 
Steaua a neglijat mult apărarea 
In prima repriză dar, în con
tinuare, a jucat ou toată se
riozitatea și a obținut un scor 
concludent în fața formației 
Balanța C.S.U. Sibiu : 122—79
(51—50). Au marcat : Ermurache 
26, Cernat 22, Roșnavschi 15, Ne- 
tolițchi 14, Ardelean 12, Săftescu
4, Căpușan 6, Cristescn 7, Bră- 
nișteanu 2, V. loan 7, respectiv 
Herbert 28. Bretz 23, Munteanu 
11, Corul 8, Apostu 5. Dălan 1, 
Țenter 2. Arbitri : I. Georgiu — 
Al. Gută.

TIMIȘOARA, 16 
în sala Olimpia __
lupta pentru evitarea ____ ___
dării este foarte aprigă șl cele 
două echipe care vor părăsi pri
mul eșalon al baschetului vor 
fl cunoscute, probabil. <n ultima 
zi a turneului de pe malul Begăi.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 103—101 (54—46).
Un meci frumos cu multe com
binații reușite de ambele forma
ții, dar în special de baschetba- 
liștil militari, de la care s-a e- 
vldențiat In mod special Brabo- 
veanu, care și-a impulsionat co- ' 
legii și, echipa bucureșteană. în- 
tr-un final dramatic, a reușit 
victoria. Clujenii s-au apropiat 
amenințător, dar o recuperare a 
lui Birsan sub panoul studenți
lor în ultimele secunde, a dat 
cîștig de cauză Academiei, care 
s-a aflat permanent la conducere 
șl a luptat mai mult pentru vic
torie. Au marcat : Braboveanu 
40, Panaltescu 23, Hoit 15, Bir-

(prin telefon). 
din localitate, 

retrogra-

Scarlat 5, Marinescu 4, 
Frumosu 2 pentru 

__ Pintea 24, 
10, Olprelean 20, Ciă- 

Mureșan 9, Rotaru 5, 
Mester 5, Ciomolean 2. 
I. Antonescu — V. Cuțov.

TG.

san 10, 
Miulescu 4, 
învingători, respectiv 
Pulbere 
ciun 12, 
Hnat 5, 
Arbitri :

METALOTEHNICA TG. MU
REȘ — RAMIRA BAIA MARE 
77—75 (43-32). Partidă de slabă 
factură tehnică, cu multe greșeli 
și ratări de ambele părți. Au în
scris : Chirilă 18, K. Takacs 16, 
S. Takacs 13, Petreczeny 10, 
Lucacsy 10, Pascu 4, Szep 4, 
Szabo 2, pentru cîștigători, res
pectiv Cociș 17, Ciocian 16, N. 
Dumitru 15, Mara 14, Natter 7, 
Florea 6. Arbitri : M. Aldea — 
I. Olaru.

ELBA TIMIȘOARA — FARUL 
CONSTANȚA 92—89 (44—48). Mar- 

David 20, 
Isaicu 11» 
respectiv 

22. Cucoș
Moldovan

catori : ionescu 27, 
Scalețchi 15, Bota 12, 

Bobrovschi 4, Ilie 3, 
Băiceanu 29, Mănăilă
16, Tecău 8, Ilucă 6,

4, Mihăilescu 2, Rugină 2. Arbi
tri : G, Dutka — M. Constanti- 
nescu.

Nicoleto ALDEA

priu, ci probabil la Izmir) a 
terminat la egalitate 1—1 (0—0)
cu A.S. Monaco, după ce în pri
ma manșă. Galata cîștlgase tn 
Franța, cu 1—0 ! Astfel, Galaba- 
saray devine prima formație 
din Turcia care a pășit in se
mifinalele unei competiții con
tinentale intercluburl. Scorul a 
fost deschis de Prekazl (rpin. 
51) tn urma unei lovituri libere 
de la 20 de metri, după care 
francezii au egalat prin Weah 
(min. 65). La meci au asistat 
peste 60 000 de spectatori, prin
tre ei fostul antrenor vest-ger- 
man Jupp Derwall, care, pînă 
anul trecut, a condus formația 
din Istanbul (acum doar pe lo
cul o în clasament, dar cu 
te partide restante).

La Milano, gazdele s-au 
curcat extrem de greu în 
lui Werder. După 0—0. la 
men, echipa lui Gullit șl 
Basten s-a 
greu în fața 
înscriind un singur gol. 
cela controversat : chiar 
mentatoril italieni au declarat că 
arbitrul scoțian Smith a acordat 
un penalty gratuit gazdelor, 
transformat de Van Basten, în 
min. 32 1 Deci, 1—0 (1—0) pentru 
Milan. Meci cu suspens și la
Madrid. Real era favorită tn
partida retur cu P.S.V. Eindho
ven, după 1—1 în prima manșă. Pe 
„Santiago Bernabeu” (arhiplin), 
spaniolii au deschis scorul abia 
în min. 73, prin Hugo Sanclțez, 
care a transformat o lovitură 
de la 11 metri I Apoi, deținăto
rii trofeului au egalat prin bra
zilianul Romario. în min. 84. Au 
urmat prelungirile și, în min. 
105. Vasquez a punctat decisiv : 
2—1 pentru Real. Presa spanio
lă îl critică pe antrenorul Rea
lului. Leo Beenhaker, pentru 
tactica greșită indicată. îndeo
sebi în prima repriză și pentru 
faptul că l-a menținut rezervă 
pe Butragueno, pînă în minutul 
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mul-

des- 
fața 
Bre- 
Van 

descurcat foarte 
vest-germanilor, 

și a- 
co-

Jocurl cu suspens și în Cupa 
Cupelor. Roda Kerkrade a fost 
eliminată pe teren propriu de 
către Sredeț Sofia (deși echipa 
bulgară a fost net dezavantaja
tă de arbitraj), în urma lovitu
rilor de la 11 m. tn tur. cîști- 
gaseră sofioțil cu 2—1, Iar în re
tur, după timpul regulamentar 
șl prelungiri, scorul a fost favo-

rabil olandezilor, tot cu 2—1 
(gazdele au condus cu 2—0. prin 
Haan și Van der Luer. apoi 
Gheorghiev a redus din handi
cap). La loviturile de la 11 m 
s-a departajat Sredeț cu 4—3, 
olandezii ratînd prin Groendjik 
și Boerbach. în timp ce Sredeț 
a greșit primul penalty prin 
Penev. F.C. Malines, deținătoa
rea trofeului, a cîștigat mai 
greu decît se aștepta în fața 
lui Eintracht Frankfurt, cu doar 
1—0 (0—0) — gol înscris în min. 
67 de către Wilmots — după ce 
în tur scorul fusese alb (0—0). 
Celebra formație catalană F.C. 
Barcelona n-a reușit decît un 
egal pe teren propriu (0—0) cu 
danezii de la Aarhus : noroc cu 
golul marcat de Lineker în pri
ma manșă, care a adus spani
olilor calificarea !

în Cupa U.E.F.A., partidă de 
mare tensiune la Napoli. Echi
pa lui Maradona (învinsă La 
Torino de Juventus cu 2—0), a 
recuperat repede diferența : La 
pauză, Napoli conducea cu 2—0 
(Maradona min. 10, din penalty și 
Carnevale min. 45), dar în repriza 
secundă nu s-a mai marcat nici 
un gol. Au urmat prelungirile 

și abia în min. 120 (!) Renlca a 
reluat cu capul balonul centrat 
de Careca : 3—0 ! Bayern Miin- 
chen a dispus marți * 
nil de la Hearts of 
cu 2—0 (în tur 0—1), 
rile lui Augenthaler 
tură liberă de la 20 -
și al lui Johnsen, care au pe
cetluit în repriza secundă cali
ficarea formației din Bavaria.

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-a sosit rezultatul meciului 
Real Sociedad — V.f.B. Stuttgart 
(în tur 0—1), desfășurat aseară 
tîrziu la San Sebastian.

de scoție- 
Midlothian 
prin golu- 
(din lovl- 
de metri).

Ion OCHSENFELD

RIAD. 16 (Agerpres). In meci 
contînd pentru preliminariite 
Campionatului Mondial, selecți
onata Arabiei Saudite a întrecut 
pe teren propriu, cu scorul de 
5—4 (2—1). formația Siriei. Go
lurile au ‘ 
maan (2), 
Abdallah, 
Nasser, Helou șl Kardoghll.

fost marcate de Ja- 
Hrifi, Thounayaft, 
respectiv Jaglan,
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