
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
împreuna cu tovarășă

ELENA CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut, în drum 
spre municipiul-reședintă a 
județului Hunedoara, o escală 
la Sibiu,

Locuitorii frumoasei așezări 
de la poalele Cibinului au făcut 
secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu o 
impresionantă primire. Mii de 
oameni ai muncii de cele mai 
diferite profesii, tineri și virst- 
nici au venit să salute prezeu- 
ța în județul lor a conducăto
rului partidului și țării, să 
exprime vibrantele sentimente 
pe care toți cei ce muncesc și 
trăiesc în acest mănos și în
floritor ținut românesc le poar
tă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, să exprime a- 
deziunea deplină la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru.

In intîmpinare au venit 
tovarășul Nicu Ceaușescu, prim 
secretar al Comitetului județean 
do partid, membrii Biroului 
Comitetului județean Sibiu al 
Partidului Comunist Român și 
membrii Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean.

A fost alniată o gardă de 
onoare și a fost intonat 
Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România. In semn do 
aleasă prețuire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invi
tați să guste din tradiționala 
pline și sare. Șoimi ai patriei, 
pionieri și uteciști le-au lu
minat cu emoție frumoase bu
chete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat tuturor oamenilor 
muncii din municipiul și din 
județul Sibiu cele mai calde 
felicitări pentru rezultatele ob
ținute în acest trimestru. îm
preună cu urarea de a încheia 
acest au cu rezultate cit mai 
bune în îndeplinirea prevederi
lor planului, multă sănătate și 
fericire.

Cuvintele secretarului general 
al partidului, președintele Re
publicii, au fost primite cu 
îndelungi și puternice a- 
plauze, cu nesfîrșîte urale și 
ovații. S-a scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R.!**, 
„Ceaușescu și poporul!**. Vibran
tele manifestări de profundă 
stimă și prețuire față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de tovarășa Elena Ceaușescu 
au dat expresie gratitudinii 
profunde a tuturor locuitorilor 
Sibiului pentru transformările 
înnoitoare care au avut loc în 
județul Sibiu, ca în întreaga 
țară. In anii construcției socia
liste, cu deosebire în epoca de 
împliniri, fără egal, inaugura
tă de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

De la Sibiu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat la 
bordul elicopterului prezi
dențial spre municipiul Deva, 
prima localitate înscrisă pe 
traseul vizitei de lucru în ju
dețul Hunedoara.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România,

GAZ METAN MEDIAS, O ASOCIAȚIE
CU FRUMOASE REZULTATEDE TRADIȚIE,■J ’

Am revenit la Mediaș după 
mulți ani. Am regăsit orașul 
mai frumos, edificiile publice, 
blocurile de locuit, intr-un cu- 
vînt urbanizarea, in pas cu 
vremea, toate creîndU-ți ima
ginea unui oraș in plină șt 
creatoare transformare. Iar 
atunci, în duminica atit de 
primăvăratică, cu soare strălu
citor, pe cochetul stadion am 
intilnit cîteva mii de îndrăgos
tiți ai fotbalului, aduși de 
frumoasa ispravă a echipei lo
cale, divizionara B Gaz Metan, 
de a întilni in „16“-imile „Cu
pei României" pe S.C. Bacău, 

împreună cu tovarășa 
Ceaușescu, au început 
21 martie, o vizită de lucru în 
județul Hunedoara,

întâlnirea conducătorului 
partidului și statului cu cner- 
geticienii, cu minerii și side- 
rurgiștii Hunedoarei prilejuieș
te o analiză amplă, cu factori 
de răspundere, muncitori și 
specialiști, cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, a căilor și direcțiilor 
de acțiune prin care județul 
să-și îndeplinească, în condiții 
de inaltă calitate și eficiență, 
sarcinile deosebite ce-i revin, 
pentru a aduce astfel o contri
buție tot mai mare, pe măsura 
puternicului său potențial teh
nic și uman, la creșterea pro
ducției de cărbune, energie e- 
lectrică și de metal a țării, po
trivit planurilor și programelor 
prioritare stabilite în aceste 
domenii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de cei ce tră
iesc și muncesc în această 
parte a țării cu intensă bucu
rie, cu multă căldură și însu
flețire. într-o emoționantă u- 
nitate de cuget și simțire, ei 
și-au reafirmat sentimentele 
de profundă stimă, prețuire și 
recunoștință față de secretarul 
general al partidului pentru 
grija statornică și sprijinul 
permanent acordat dezvoltării 
economico-sociale a județului 
Hunedoara, pentru neobosita 
activitate consacrată, cu dă
ruire și înflăcărat patriotism, 
progresului multilateral al ță
rii.

Aceste alese simțăminte și-au 
găsit expresie în primirea en
tuziastă făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, încă din pri
mele momente ale vizitei. La 
sosire, care a avut loc pe 
stadionul din municipiul Deva, 
erau prezenți mii și mii de mi
neri, șiderurgiști, energeti- 
cieni, constructori, țărani coo
peratori, alți oameni ai muncii 
din localitate și din așezările 
învecinate.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
ie-a fost adresat, în numele 
tuturor locuitorilor județului, 
un călduros bun venit de că
tre primul secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al 
P.C.R., tovarășul Ion Popa.

O formație alcătuită din os
tași ai forțelor noastre armate, 
membri al gărzilor patriotice 
și ai detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apă
rarea patriei a prezentat o- 
norul. A fost intonat 
Stat - al Republicii 
România.

Secretarul general 
dului este însoțit în 
vizită de tovarășii Emil. Bobu. 
Ion Dincă, Silviu Curticeanu.

In aplauzele și uralele mul
țimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat, în
tr-o mașină deschisă, spre ÎN
TREPRINDEREA ELECTRO- 
CENTRALE DEVA.

La întreprinderea Electro- 
centrale au venit in întâmpi
nare Petre Fluture, ministrul 
energiei electrice, alte cadre 
de conducere și specialiști.
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formație din primul eșalon, 
acolo unde, cu mulți ani în 
urmă (1947—48, 1948—49) acti
va și echipa din Mediaș.

Partida de fotbal avea să ne 
prilejuiască un popas la aceas
tă asociație de tradiție (aproa
pe 45 de ani de existență) cu 
frumoase rezultate, GAZ ME
TAN, pe care oamenii o iu
besc, îi reprezintă, in competi
ții, sub culorile ei concurînd pe 
stadioane chiar ei, oamenii 
muncii medieșeni — cum Iși 
spun — și copiii lor. E aso
ciația cea mai reprezentativă 
din oraș, aparținînd Centralei
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AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Neînvinsă in actuala ediție a C. C. E. la handbal masculin

SERIA SUCCESELOR

I
Competiția continentală su

premă, .Cupa Campionilor Eu
ropeni" a ajuns în faza semi
finalelor. Ne face o deosebită 
plăcere să reamintim că mul
tipla noastră campioană, echi- 

*

Atacă necruțător Marian Dumitru, care va înscrie un nou gol 
in poarta handbaliștilor italieni. (Fază din meciul Steaua — 
Ortigia Siracusa de la București). Foto : Nicolae PROFIR

TRAGEREA LA SORTI A SEMIFINALELOR
Ieri, la Basel, la sediul Federației Internaționale de Handbal 

a avut loc tragerea la sorți a partidelor din semifinalele cupelor 
continentale la handbal masculin, care se vor desfășura după 
cum urmează :

I

• C.C.E. : Drott Halmstad (Suedia) - STEAUA BUCUREȘTI 
și S.K. Magdeburg (R.D. Germană) - S.K.A. Minsk (U.R.S.S.).

• Cupa Cupelor: DINAMO BUCUREȘTI - U.S. CreteH (Franța) mit 127, ceea ce, trebuie să 
și Elgorriaga Bidasoa (Spania) — Tussem Essen (R.F. Germania).

• Cupa I.H.F. 1 Caja Madrid - Turu Dusseldorf (R.F.G.) și Kuban 
Krasnodar (U.R.S.S.) — Vorwaerts Frankfurt/Oder (R.D. Germană).

Echipele înscrise primele vor juca pe teren propriu în manșa I,

Datele de disputare : între 3—9 aprilie, respectiv între 10—16 
aprilie manșa decisivă.

Astăzi, pe stadionul din Bd. Ghencea

MECIUL STEAUA — DINAMO, DERBY-UL... DERBY-URILOR
campionatului Diviziei A de fotbal

• Un bun prilej de tre
cere în revistă a celor 
mai valoroși internațio
nali • Va clarifica cea 
de a 82-a întîlnire dintre 
formațiile-fanion ale fot
balului nostru lupta pen
tru titlu ? £ Partida va 
începe la ora 16 ți va fi 
condusă de purtătorul 
ecusonului F.I.F.A. I. Cră- 

ciunescu (Rm. Vîlcea)

gazului metan, care, în mod 
statornic, organizează întreceri 
sportive în cadrul marii com
petiții naționale DACIADA, 
întreceri pentru iubitorii de 
mișcare, de sport.

De fapt, ce înseamnă A.S. 
Gaz Metan la ora aceasta 7 
Răspunsul nu vine simplu, des
toinicul secretar al asociației, 
Hie Vlad cunoaște totul pe de 
rost, dar nu se sfiește să ne

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. 2-3)
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pa-fanion a handbalului româ
nesc — Steaua —, va fi pre
zentă în întrecerea primelor 
patru formații europene pen
tru desemnarea celei mai bune 
în sezonul 1988/89. Este o nouă

Mihail VESA

(Continuare In pag. 2-1)

din etapa a 20 a

2 (2)

SPORTUL STUD. 0

Coraș, golgeterul Victoriei, 
înscrie al doilea gol 
Foto : Eduard ENEA

Ieri, in meci

CLASAMENTUL

VICTORIA

din

> A

(Citiți cronica

1. DINAMO 19 18 1 0 80-16 37
2. Steaua 19 18 1 0 71-16 37
3. Victoria 20 13 3 4 51-31 29
4. F.C. Inter Sibiu 20 11 2 7 30-28 24
5. Flacăra 20 9 3 8 35-25 21
6. F.C.M. Brașov 20 8 3 9 34-34 19
7. F. C. Olt 20 6 7 7 19-29 19
8. S. C. Bacău 20 8 2 10 37-36 18
9. F. C. Bihor 20 7 4 9 23-22 18

10. Corvinul 20 8 2 10 26-40 18
11. „U“ Cj.-Nap. 20 6 5 9 23-36 17
12. F. C. Argeș 20 7 2 11 21-29 16
13. Sportul Stud. 20 7 2 11 28-38 16
14. F. C. Farul 20 7 2 11 17-29 16
15. Oțelul 20 6 4 10 24-38 16
16. Rapid 20 7 2 11 20-35 16
17. Univ. Craiova 20 5 5 10 28-42 15
18. A.S.A. Tg. M. 20 2 2 16 12-55 6
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confirmare a revirimentului 
handbalului nostru masculin, 
care, iată, se îndreaptă Iarăși 
spre vîrful piramidei europe
ne, după ce cu puțin timp în 
urmă echipa națională a Româ
niei (cu jucători de bază tot 
din formația Steaua) obținea 
dreptul de a evolua în viitoa
rea ediție a Campionatului 
Mondial, în grupa A.

Drumul parcurs de handba- 
liștii pregătiți de tandemul 
(din. ce în ce mai omogen) 
Radu Voina — Ștefan Birtalan, 
în actuala ediție a „Cupei Cam
pionilor Europeni** se confundă 
cu succesul deplin, Steaua sus- 
ținînd șase partide și obținînd 
tot atîtea victorii, ceea ce este 
în sine o nouă performanță. 
Dar, fără a minimaliza cumva 
meritele steliștilor, trebuie să 
menționăm, cu obiectivitate, că 
partenerii de întrecere au fost 
nu dintre primele valori euro
pene, excepție făcînd, poate, 
doar I. F. Kolding, campioana 
Danemarcei. Oricum însă, fiind 
vorba de întrecerea inter-clu- 
burl campioane, competiția eu
ropeană nr. 1 are un anumit 
standard valoric care nu tre
buie ignorat.

Steaua a întîlnit în ordine pe 
Halîk Bankasl Ankara (28—23 
în deplasare, așa cum de alt
fel a susținut primele jocuri 
ale fiecărei etape, și 40—19 pe 
teren propriu), apoi pe I. F. 
Kolding (25—21 și 28—21), iar 
în „sferturi** a avut ca adver
sară pe campioana Italiei Or- 
tigia Siracusa (26—22 și 27—21). 
Statistic, în afara obținerii 
punctajului ■ maxim. Steaua a 
înscris 174 de goluri și a pri-

recunoaștem, este destul da 
bine, o medie de 29 de goluri 
Înscrise pe meci într-o com
petiție oficială internaționali



LA MIȘCARE IN AER LIBER
De vorbă cu IVAN PATZAICHIN. multiplu campion olimpic și mondial

Voința, 
înseam-

— Adică, dacă continui să fii 
cumpătat, ori dacă te-ai logo
dit cumva cu excesul, spre a 
te amăgi — un an, doi — cu 
niște titluri...

— întocmai. Eu am dat cu... 
năvodul după medalii, prospe
țimea în concurs mi-a asigu
rat-o viața rațională, iar for
ma sportivă am știut s-o ating 
exact în ziua cînd trofeele cele 
strălucitoare pofteau să iasă a- 
fară din adîncurile vitrinelor 
federației internaționale de spe
cialitate. Rezultatele de excep
ție le-am putut dobindi fiind
că... nu am fost un om de ex
cepție ! Nu am fost genul de 
recordman : antrenament spe
cific, un pumn de polivitamine, 
sală de

SPORTUL
SI VIATA

RAȚIONALA

— Ivan Patzaichin te-ai pre- 
zlntat ia „al doilea start", cel 
de antrenor, cu un palmares de 
legendă . de 4 ori campion o- 
limpic, de 8 ori campion mon
dial în probele de canoe. In 
total. 29 de medalii cucerite la 
J.O., C.M. și C.E. Noi, ziarul 
Sportul, avem o rubrică „Spor
tul și viața rațională". Sport 
ai făcut de nota 10 plus. Dar 
și viață rațională se cheamă 
că ai dus, de vreme ce la 18 
ani erai campion olimpic în 
Mexic, iar la 35 încheia! ca
riera de performer, la Los An
geles, tot cu un titlu de cam
pion olimpic. Care este măsura 
în sport, în viață ?

— Cumpătarea, cred, 
tăria de a ocoli tot ce 
nă exces. Adevărul, 
atit de simplu, că 
„ee este mult nu e 
bun". în ultimă in
stanță. disciplina, o- 
ducația, înțelepciunea 
de a fi prieten 
șî nu dușmanul or
ganismului tău. Aveam în 
Deltă un Unchi. pescar de 
meserie; înalt, spătos, o mină 
de-a lui era cit lopata. Vîslise 
la babaică de cînd era copil. 
Toamna, cînd sfîrșeam cu re
gatele, mă lua cu el pe ghio
lurile cele nesfirșite din împă
răția stufului, Peste zi, cînd 
ostenea, oprea lotca, desfăcea 
un ștergar, scotea de-aîe gurii, 
scotea și un ulcior — păstrat 
la rece — cu apă, după care 
mă întreba : „Voi cum faceți 
la club, la performanță 7" Cam 
tot așa. răspundeam eu. Nu
mai că în loc de ștergare, a- 
vem fețe de mese, iar în 
de ulcioare, sticle cu apă 
nerală, mai puțin rece„.

— Bănuiesc că nu ăsta 
sensul acelei întrebări.

— Exact. Bătrînul era un j 
former în felul lui. Nici un 
om de Ia Mila 23 nu prindea 
mai mult pește deeît el. A- 
vea forță, tehnică Ia vîslit, scu
le de tot felul, dar mai avea 
ceva ce izvora din ostrovul ccl 
roditor ai cumpătării, 
prospețime, „poftă de joc", 
spun fotbaliștii. Știința 
atinge vîrful de formă 
trebuia, cînd știuca cea 
poftea să iasă 
adîncuri. îl interesa, 
spun, cum anume mă 
pentru a fi cel mai 
țară și din lume.

loc 
mi-

era

per-

Avea 
, cum 
de a 
cînd

mare 
dinafară 

vreau să 
pregătesc 
bun din

forță, din nou antrena
ment specific- în fe
lul acesta nu stăteam 
în fruntea 
mondiale nici 
darămite 
prea 
nerii 
gață

cu padele și
— Ce 

vilor ?
— Mai multă personalitate, 

mai mult curaj in a-și crea 
singuri vîrful de formă. Nu 
toți performerii pot intra in
tr-un tipar dinainte stabilit: de 
multe ori cu antrenamente mo
notone, un lest nu numai la 
caiac-canoe. Clubul Dinamo și 
cei de Ia lotul reprezentativ al 
țării, unde am fost sportiv, iar 
acum sint antrenor, m-au o- 
norat cu încrederea. Nu stirnea 
.valuri" faptul că, in iulie, ie
șeam pe locul 3 la vreo regată, 
în august urcam precis pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
de premiere la J.O. sau C.M.

— Ce al recomanda iubitori
lor de mișcare, de sport ?

— Să rămină mereu Îndră
gostiți de arenă — policlinică 
în aer liber — pentru a evita, 
pentru a trata și vindeca acele 
maladii aduse de vîntul înain
tării in virstă, de pe bălțile 
stătute ale sedentarismului, ori 
stîrnitc de vîrtejurile zilnice 
ale stresului. Omul e suma a 
tot ccca ce face si nimic nu-i 
este mai folositor pentru a-și 
păstra sănătatea, vigoarea dc- 
cît mișcarea în aer liber pe a- 
ieile din nou însorite ale pri
măverii !

oanoei
4 ani, 

17! Da, 
devreme mai ti- 
campioni își a- 
în cui legătura 
pagae.

ai recomanda sporti-

Vasile TOFAN

C. PARASCHIV (Oînamo), Ufe ÎNVINGĂTOR MERITUOS
Pe circuitul din prelungirea 

Bulevardului Metalurgiei din 
Capitală s-a desfășurat, dumi- 
nică-dimi.neața, concursul dotat 
cu „Cupa C.S.Ș. 1“ la ciclism. 
O vreme frumoasă, călduroasă 
chiar, un traseu, în pantă u- 
șoară (excelent pentru acest 
gen de întreceri), vînt lateral 
stînga, participare numeroasă 
Ia fiecare categorie — iată cîte- 
va din „reperele" concursului, 
întrecerea seniorilor (41 parti- 
cipanți, 20 ture cu sprint la 
fiecare a doua tură) a debu
tat furtunos, imediat după 
start plecînd din pluton Cos- 
tică Paraschiv (Dinamo) și Ser
giu Oprescu (I.M.G.B.). Țnțele- 
gîndu-se bine, cel doi și-au 
adjudecat punctele la primele 
3 sprinturi, după care, resem- 
nîndu-se, au fost ajunși de plu
ton. Nici nu se făcuse bine 
joncțiunea cînd, din nou, C. 
Paraschiv, în vervă deosebită, 
atacă furtunos, însoțit de a- 
ceastă dată de Valeriu Pave] 
(Steaua), și cei doi s-au des
prins. „Scenariul" din prima 
parte s-a reptat și acum, la 
jumătatea cursei, conducînd Ia 
puncte C. Paraschiv, secunda* 
de V. Pavel și S. Oprescu, ul
timul, ajutat de coechipieri, a 
reușit să mobilizeze plutonul, 
anihilînd, pînă la urmă, ac
țiunea celor doi. Dar, pentru a 
treia oară, „neastîmpăratul" Pa
raschiv a țîșnit, împreună cu 
Florin Sandu (I.M.G.B.), și cei 
doi, mărindu-și mereu ritmul

de alergare, nu au mai putut 
fi ajunși din urmă pînă la fi
nal. Remarcabilă comportarea 
juniorilor mici de la Voința 
(ocupanții primelor 4 locuri) ; 
cîștigâtorul acestei categorii, 
Răzvan Roibu, confirmă de la 
o cursă la alta. Și Ionel Mili
tarii (C.S.Ș. 1) a avut o evo
luție frumoasă (deși a căzut !) 
reușind să 
doi sportivi

Rezultate ■
l. Costică
33 p, m.o.
Sandu 15 p, 3. V. Pavel 15 p, 
4. S. Oprescu 13 p, 5. Gh. 
Nefliu (Voința) 6 p, 6. P. Șanta 
(Steaua) 4 p ; juniori mari țlO 
ture
Ionel 
37,500 
3. G. 
10 p.
roviarul Buzău) 7 p, 5. Em. Pru- 
teanu (Voința) 5 p, 6—7. N. Mi- 
nea șl N. Micliuc, ambii 3 p ; 
juniori mici (6 ture = 16 km. 
28 part.) : 1. Răzvan Roibu
27:15. 13 p, m.o. 33,027 km, 2. 
G. Neagoe 11 p, 3. C. Gingașu 
5 p. 4. C. Paraschiv (toți Vo
ința) 4 p, 5. D. Stoia (A. S. 
Utilajul Făgăraș), 6. I. Goei- 
man (Voința), ambii la 1:15; în
cepători (4 ture = 11 km, 21 
part.) : 1. Bogdan Militaru 19.04,
m. o. 31,468. 10 p, 2. I. Marinică 
(ambii Olimpia) 4 p, 3. M. Lu
minare (STIROM). 3 p.

cîștige în fața a 
de la Stirom.
tehnice, seniori : 

Paraschiv lh 15,06, 
40,000 km, 2. FI.

1 p , JUlllUll IIlctlL

= 25 km, 34 part.) : 1. 
Militarii 40:20, 11 p, m.C. 
km, 2. M. Simion 10 p. 
Prună (ambii STIROM) 

4. FI. Stoica (A. S. Fe-

Horațiu SIMA

GM METAN MEDIAȘ, O ASOCIAȚIE
(Urmare din vag 1)

opună că mai are, totuși, ne
voie să apeleze și la... docu
mentare, pentru o deplină in
formare. Asociația — al cărei 
președinte de onoare este ing. 
loan Sîrbu, iar președinte ing. 
Mihai Puflea. cadre de condu
cere și pe linie profesională, 
cu mare responsabilitate, dar 
care nu pregetă să fie și Un
gă sport — are azi 9 secții pe 
ramură de sport: aeromodelism, 
fotbal, baschet, popice, șah, 
tenis de cîmp. înot, tenis de 
masă, și radio-amatorism, unele 
prezențe in campionatele ju
dețene, altele in eșaloanele su
perioare, cea mai tinără fiind 
secția de baschet fete, care 
activează in Divizia B — de 
tineret. Sint sportivi ce provin 
din cele 9 școli generale și 5 
licee, unde învață peste 8 000 
dintre cei mai tineri cetățeni 
ai orașului.

Sigur, cea mai cunoscută e 
echipa de fotbal, cu o prezență 
frumoasă in eșalonul secund, 
mereu un izvor de talente afir
mate ani si ani in Divizia A. 
Printre cei ce se ocupă perma
nent de bunul mers al spor
tului la Gaz Metan ar trebui 
să-i amintim pe ing. I. Gabor, 
ing. T. Mureșan, I. Mihu, ing. 
A. Mohan, ing. D. Voinea, Gh. 
Nicola ec. I. Vintilă, subing. 
I. Vintu. Prin ei și prin sec
țiile pe ramură de sport pe 
care le conduc, consiliul aso
ciației a reușit să organizeze 
tot mai multe întreceri de ma
să, cu o participare argumen
tată de următoarele date bi
lanț ; 5 230 de participant! la 
întrecerile Daciadei; 2 025 prac- 
ticanți ai gimnasticii la locul 
de muncă ; 2 383 la „Complexul 
Sport și Sănătate" ; 4 514 pre
zențe la acțiunile turistice de 
masă (toate, cifre de bilanț pe 
anul trecut), muncitorii de la 
Schela de producție sau de la 
întreprinderea mecanică gaz

metan dovedindu-se mari în
drăgostiți de natură, de dru
meție la sfirșit de săptămînă, 
ei fiind recompensați cu locul 
1 la Ștafeta de iarnă Păltiniș, 
Premiul special al juriului la 
„Lira Carpatină" de la Poiana 
Brașov, cu alte trei locuri I și 
un premiu special tot în Po
iana Brașov.

Ar trebui multe evidențieri 
dintre sportivii și iubitorii de 
sport de la Gaz Metan. Ne vom 
opri la cîteva nume : loan Bu- 
căzar, Carol Silex, Gheorghe 
Guță (la aeromodelism), loan 
Stoicovici, Dumitru Limbășan, 
Lucian Chirilă. Nicolae Guță 
(popice, sport in care s-au or
ganizat întreceri intre secțiile 
și unitățile Centralei gazului 
metan), Andrei Fargacs, Du
mitru Alexandru, Heinrich 
Friedrich (la șah, unde „Cupa 
Gazistului", „Cupa Textili stu- 
lui", „Cupa Sparta", „Cupa 1 
Iunie", „Cupa 23 August" sau 
„30 Decembrie", organizate tot 
in cadrul Daciadei, ca și la
popice, s-au bucurat de succes 
Si largă participare), Iancu
Luca, Călina Rîpaș și Ramo
na Staudt (la tenis de cimp, 
— locul I pe țară la „Cupa
U.T.C.".

Dar să ne oprim aici, chiar 
dacă mai sint atitea 
și atitea nume de amintit, ca 
și alte competiții ce au deve
nit atit de familiare celor de 
la Gaz Metan. Dar, cum se 
spunea și intr-un material de 
bilanț al asociației, „obținerea 
de rezultate superioare, atit în 
sportul de masă, cit și în cel 
de performanță, este condițio
nată de o și mai bună organi
zare și de asigurarea unei ba
ze materiale corespunzătoare 
actualelor exigente din mișca
rea noastră sportivă. în acest 
sens, consiliul asociației sporti
ve și secțiile pe ramură de 
sport mai au încă multe de 
făcut. Se are în vedere mo
dernizarea popicăriei, termina
rea terenului de antrenament

PRIMELE „RUNDE", PRIMELE 
IN IERjOȘl NU NUMAI

Noul și foarte interesantul se
zon de rugby și-a consumat două 
secvențe competiționale la nive
lul eșalonului de elită. Doar 
două, însă cu implicații în cla
sament. începînd cu schimbarea 
de lider — pe poziția de onoare 
se află acum Steaua — și termi- 
nînd cu 
de către 
versitari 
ambele 
datorează diferenței dintre punc
tele marcate și cele primite, cu 
mențiunea că, oricum. liderul 
mai are o restanță din toamnă 
(și va reuși cel puțin punctul 
pentru... prezentare), iar schim
bata la față — în bine — ecm- 
pă bănățeană suportă handica
pul penalizării pentru acea (de 
neînțeles) neprezentare pe pro
priul teren, în chiar debutul 
campionatului. Sigur, întrecerea 
e foarte departe de a fi jucată, 
dar nu încape discuție că amin
tita partidă restanță, în speță 
Farul — Steaua (29 martie) va 
avea un ..cuvînt44 greu în dis
puta pentru întîietate. Cum ea 
are loc pe Litoral, exact peste 
o săptămînă. să așteptăm, pînâ

transmiterea „lanternei" 
timișoreni colegilor um- 
dln Iași. Ce-1 drept, In 
cazuri modificările se

una-alta, 
duminică

Să subl 
întrebării 
rugbyului 
vația de 
stagiune 
iarăși. di> 
priul teri 
mai intei 
cum seri 
rugbyui 
majoritar 
de acord 
adus sen: 
echipelor 
dimpotriv 
și creind 
bare in 
experime 
nabel. „ 
superioar 
calitățiloi 
lor noștr 
ceea ce i 
me, la tr 
rea nivel 
care club 
tul progi 
cînd dec 
clasice", 
federal 1 
tr-adevăr

ESEU I
Etapa inaugurală a returului 

in grupa de elită a rugbyului 
nostru a adus unele noutăți și 
în întrecerea realizatorilor de 
eseuri. Astfel, liderul de pînă a- 

stelistul Liviu Hodorcă, a 
fost egalat de un coechipier, tî- 
nărul internațional Daniel Boi- 
dor. fiecare totalizînd în prezent 
cîte 12 eseuri. Tn apropierea ce
lor doi jucători din linia de trei- 
sferturl se află un alt atacant, 
Copil (Dinamo), dar și un înain
taș — Murariu (Steaua), nimeni 
altul deeît căpitanul naționalei. 
Cei doi au cîte 10 reușite, in 
continuare : Botezatu (Rulmen-

cum.

DIVIZIILE B DE TINERET
BASCHET. Etapa a Xni-a. 

MASCULIN, seria 1 : I.C.E.D. II 
A.C.M. 6 București — Electrica 
Fieni 77—66 (40—35) ; restanțe :
U.R.B.I.S. București — Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași 100—83 
(57—46) ; seria a Il-a : C.S.U. 
T.A.G.C. Ind. Brașov — Meca
nica C.S.Ș. Mediaș 95—69 (49—31), 
Pandurii C.S.Ș. Tîrgu Jiu — 
I.C.I.M. T.A.G.C.M. Brașov 
67—73 (31—35), Constructorul 
T.A.G.C.M. Craiova — Oțelinox 
Tîrgoviște 84—91 (38—51) : res
tantă : Mecanica Mediaș — Auto
matica București 80—67 (37—32).
FEMININ, seria I : C.S.U. Pra
hova Ploiești — Confecția C.S.Ș. 
Focșani 90—41 (42—51). Confecția
C.S.Ș. Tulcea — Voința C.S.S. 
Unirea Iași 76—59 (38—31), Robo
tul I.P.E.P. Bacău — Comerțul

80—77 (39-
Iași — Ro- 
58—70 (36— 
Sf. Gheor- 
76—74 (42—

43) ; seria a II-a : politehnica 
C.S.Ș. Timișoara — Viitorul 
C.S.M. Gheorgheni 93—60 (37—22). 
Crișul C.S.Ș. 2 Oradea — P.T.T. 
București 44—85 (28—41) ; restan
tă : Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș — 
Viitorul Gheorgheni 96—84 
(37—49).

Corespondenți : I. Ghișa, c. 
Crețu, D. Băloi, A. Bălteanu, I. 
Dlaconu, V. Popovici. V. Secă- 
reanu. N. Tokacek, N. Costache, 
E. Teirău.

Bacău -
C.S.Ș. Sf. Gheorghe 
40) ; restanțe : Voința 
botul I.P.E.P. Bacău 
39), Comerțul C.S.Ș. 
ghe — C.S.U. Ploiești

DE TRADIȚIE
pentru fotbal, asigurarea unor 
condiții mai bune pentru sec
țiile de șah, tenis de masă te
nis de cîmp, precum și între
ținerea corespunzătoare și fo
losirea eficientă a bazelor exis
tente".

Cunoscind dragostea pentru 
sport și spiritul de buni gos
podari ale medieșenilor, cu 
siguranță că activitatea de la 
Gaz Metan Mediaș se va în
scrie pe noi și frumoase coor
donate.

VOLEI. Penultima etapă, femi
nin, seria I : Hidrotehnica Foc
șani — Calculatorul București 
n—3. Chimpex Constanța — I.T. 
București 3—0, Fintex Fălticeni 
— Voința București 3—2, Meta! 
33 București — Comerțul Con
stanța 3—0, Braiconf Brăila — 
C.P. București 3—1, Știința Ba
cău — A.C.M.R.I.C. Piatra Neamț 
3—0 ; seria a Il-a : Metaloteh- 
nica Tg. Mureș — A.S.S.U. Cra
iova (retrasă) 3—0, ,,U“ Electro
nica Clui-Napoea — C.S.M. Co
merțul Lugoj 3—1, Politehnica 
Timișoara — Viitorul I.G.C.L. 
Petroșani 3—1. C.S.M. Libertatea 
Sibiu — Electronica București 
3—0, Armătura Zalău — G.I.G.C.L.

Brașov 3—0, Toplitana Topllța — 
Confecția București 3—1.

MASCULIN, seria I : Rapid
București — C.S.M. Delta Tulcea 
3—0, PECO Ploiești — I.U.G.C. 
Știința Constanța 3—0, SARO Tîr
goviște — Nicolina Politehnica 
lași 3—0, Electra București — 
Prahova T.P.G. Ploiești 3—0. Vul
can București — Metalul Tîr
goviște 2—3. A.S.A. Buzău — 
C.S.U. Hidrotehnica Galați 2—3; 
scria a Il-a : Silvania Șimleu 
Silvaniel — Electrotehnica Bis
trița 1—3, A.S.A. Electromureș II 
Tg. Mureș — „U“ Explorări
Clu1-Napoca 0—3, Politehnica 
Timișoara — Metalul Rm. Vîlcea 
1—3. Metalul Hunedoara — Vo
ința Alba Tulia 1—3, 
ransebeș — C.S.U. 
radea 3—2, Explorări 
II Baia Mare — Oțelul 
P. Groza 0—3.

Corespondenți : N.
Gh. Lazăr, N. Costache. O. Guțu. 
N. Ștefan. N. Tokacek, FI. Je- 
cheanu. Ch. Goldenberg, I. Cor- 
«Inban. M. lorța. L. Mnndler. C. 
Albii, I. Pocol, C. Crețu. I. lo- 
nescu. N. Danciu. A. Bălteanu, 
I. Tudor. M. Ștefan. St. Crețu, 
I. Vlad. N. Magda, A. Crișan.

C.S.M. ca- 
Sănătatea O- 

Motorul 
Oraș Dr.

Mateescu,

C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

vorbind de la sine despre for
ța de atac a bucureștenilor. De 
altfel, atacul reprezintă punc
tul forte al echipei „roș-albas- 
tre", trio-ul Vasile Stingă, Ma
rian Dumitru, Dumitru Ber
bece fiind la rîndu-i pilonul de

STAȚIUNI ÎN CARE SE POATE EFECTUA 
0 CURĂ BALNEARĂ EFICACE 

ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ A ANULUI
Pentru afecțiunile aparatului locomotor, reumatismale

neurologice, periferice, ortopedice și posttraumatice :
Amara, Călimănești-Căciulata, Eforie Nord, Băile Felix 

Geoagiu-băi, Băile Govora, Băile Herculane, Mangalia, 
Moneasa, Pucioasa, Slănic, Sovata, Vatra Dornei, Lacu 
Sărat.

Pentru afecțiunile aparatului cardiovascular :
Borsec, Balvanyos, Buzias, Vatra Dornei, Băile Tușnad. 
Pentru afecțiunile ginecologice :
Amara, Eforie Nord, Băile Felix, Geoagiu-băi, Mangalia, 

Moneasa, Slănic, Sovata.
Pentru afecțiuni ale căilor respiratorii :
Eforie Nord, Băile Govora, Mangalia, Slănic Moldova. 
Pentru afecțiuni ale tubului digestiv și hepatobiliare ; 
Borsec, Călimănești-Căciulata, Malnas-băi, Olănesti, Sîn- 

georz-băi, Slănic-Moldova.
Pentru nevroze :
Sinaia, Balvanyos, Borsec, Borșa, Moneasa, Stîna de 

Vale, Băile Tusnad.
REȚINEȚI
• în această perioadă, beneficiați de avantajul tarife

lor reduse în condiții optime de cazare și masă. în sta
țiunile recomandate, care dispun și de posibilități de 
agrement, puteți pleca la data. preferată, durata sejurului 
fiind la alegere.
• Biletele pentru cură balneară în oricare dintre sta

țiuni se pot obține de la agențiile oficiilor județene de 
turism, filialele I.T.H.R. București, precum și de la co
mitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții.

susținere. Tot statistic, în de
plasare atacul a avut o medie 
de 26,3 de goluri pe meci, iar 
pe teren propriu — 31,6, deci 
mai mult de cinci goluri în 
plus realizate în fața propriilor 
suporteri.

O analiză avind aceiași ter
meni de referință scoate în re
lief o situație mai puțin îm
bucurătoare în ceea ce privește 
apărarea, -aceea că numărul de 
127 de goluri primite este prea 
riiare față de potențialul real 
al campioanei noastre și, fi
rește, de valoarea adversariloi 
întîlnlți. Așadar, o medie de 
21,16 goluri pe meci este des
tul de ridicată ; diferența de 
mai puțin de două goluri (22,0 
in deplasare și 20,3 „acasă") 
scoate în evidență o anume 
constanță, dar — repetăm — 
in apărare Steaua a avut o 
prestație mai puțin convingă
toare. Este adevărat că pentru 
obținerea victoriei este sufi
cient să înscrii un gol mai 
mult deeît adversarul. Pornind 
de la acest adevăr, se impune 
ca Steaua — handbaiiști și an
trenori — să înlăture de ur
gență carențele din apărare, iar 
dacă vrem — și trebuie — să 
fim obiectivi pînă la capăt și 
atacul poate avea un randa
ment mult sporit. Se impune 
«căderea numărului momente
lor do tratare superficială a 
situațiilor -.clare de a înscrie 
pe contraatac, de pe poziție de 
pivot sau din aruncările de la 
7 m

Și pentru a dovedi că așa 
stau lucrurile, Steaua are la 
dispoziție meciurile din cam
pionatul intern de pînă la data 
primului meci în semifina
lele „Cupei Campionilor Euro
peni", ediția 1988/89, cînd va 
întîlni, în deplasare, formația 
Drott Halmstad (Suedia).
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STEAUA - DINAMO. UN DERBY PENTRU... ATENA I

zînd astfel 
bitori ai 
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A venit și ziua derby-ului I
O zi așteptată o iarnă În

treagă sau, mai exact, timp de 
trei luni în care zilele de pri
măvară au alternat cu cfle 
de... vară, vrînd parcă să ștear
gă amintirea terenului aproape 
impracticabil în care s-a dispu
tat prima manșă.

Derby-ul se anunță un meci 
„la vîrf“. Și asta în primul 
rînd pentru că Steaua, pe de 
o parte, vine după scorul ne
obișnuit cu Goteborg, iar Di- 
nanio se prezintă cu pelicula 
deloc negativă a ultimului său 
meci cu Sampdoria.

La startul derby-ului, cele 
două echipe au stări de spirit 
mobilizatoare : Steaua continuă 
cu Galatasaray, în semifinală,

9
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DIFERENȚA PUTEA FI MAI MARE
Scorul s-a deschis repede, în 

min. 7, cînd CULCEAR a șutat 
de la aproximativ 30 m, puter
nic și la semiinălțime, dar și 
portarul R. Lucescu a plecat 
tirziu pe traiectoria balonului, 
mingea intrind pe lingă stilpul 
din dreapta sa: 1—0 pentru Vic
toria. Sportul Studențesc în
cearcă să restabilească echili
brul, rupt mai repede decît se 
aștepta, în special prin lansă
rile masivelor sale vîrfuri S. 
Răducanu, Buțerchi și Trimbi- 
taș, ultimul executînd chiar ex
celent o lovitură liberă de la 
18 m de poarta lui Pavel, Stă- 
nici și Buțerchi, ratind însă in
tervenția cu capul din careul 
mic. Echipa gazdă revine, două 
excelente curse ale Iul M. Pa
nă și Ursea produc panică în 
careul advers (min. 21 și, res
pectiv, min. 25) dar, apoi, acțiu
nile de atac ale Victoriei BÎnt 
tratate prea lejer in preajma 
buturilor adverse.

Iată, însă, că in mln. M, I» o 
acțiune pornită de la Culcear, 
șutul golgeterului Victoriei, 
CORAȘ, nu poate fi parat de

.ata de
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PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND 
încă un pas spre prima scena .

Ceahlăul P. Neamț - Petrolul Ploiești 0—1 (0—1)
Această partidă era anunțată a 

fi un derby. însă, pe gazon, nici 
vorbă de derby. Am urmărit, este 
adevărat, o dispută dîrză anga- 
jantă, dar lipsită de virtuți teh
nice și spectaculare, terenul a- 
lunecos (a plouat în timpul me
ciului) constituind o firavă cir
cumstanță. Petrolul a jucat, e- 
vident, la rezultat și a obținut 
două puncte meritate, făcînd ast
fel un nou mare pas spre reali
zarea obiectivului său, promova
rea în „A“. Ceahlăul a încercat 
ceva, dar precipitarea la con
strucție, și mai ales la finalizare 
a constituit un handicap, un 
balast greu de înlăturat. Prima 
jumătate de oră a fost săracă în 
faze de poartă, de remarcat fiind 
o situație favorabilă a lui Bișcă 
(min. 4) și o paradă oportună a 
Iu, Jipa la mingea expediată de 
la 8 m de Marc (min. 17). De
cepție în tribune în min. 31 : 
BîșcA reia, cu capul, centrarea 
Iui Greaca, în urma unui cor
ner ; Coșerariu este pe traiecto
rie, dar scapă mingea în plasă 
și 0—1. Acesta va rămîne singu
rul gol al întîlnirii. Gazdele a- 
leargă acum după egalare, efor
turile lor fiind vizibile, însă raî-

I
I UN PUNCT PREJIOS IN DRUMUL SPRE „A“

Pandurii Tg. Jiu — Chimia Rm. Vilcea 0—0
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Cochetul stadion Municipal din 
localitate, recent pavoazat 
reclame multicolore și dotat cu 
o tabela electronică, a găzduit 
acest derby oltenesc la care au 
fost prezenți circa 8 000 de spec
tatori (inclusiv o galerie a Chi
miei). Ambițți mari de partea 
celor doi antrenori — I. Bălăci 
la gazde și Al. Moldovan la oas
peți —, nematerializate in teren, 
însă, de jucători. Normal, gaz
dele au atacat mal mult, dar 
clarviziunea unui Andronache, 
travaliul unui Bănuță, ca și am
biția de joc a lui Gașpar sau 
Găman, n-au putut suplini in
decizia celor din atac, cu un 
Ionel greoi și indolent, cu un 
Dună neinspirat, cu un Gugu și 
un Gheorghe total depășiți. Toa
te acestea au făcut ca golul ce 
plutea în aer să nu... aterizeze. 
De cealaltă parte, vîlcenii au 
contat mai mult pe faza de a- 
părare — unde s-au descurcat cu 
brio —, creîndu-și totuși și cîte- 
va atacuri foarte tăioase, prin 
Guda. Să amintim acțiunile cele 
mai importante : în min. 11, Io
nel trimite cu capul „pe lîngă", 
la centrarea lui Băluță ; min. 18. 
Guda fructifică neînțelegerea a- 
părăril gazdelor, însă Porojnicu 
e la post ; min. 25 șl 34 — șu
turi periculoase de la distanță 
ale excelentului Andronache ; 
min. 36 — Popescu respinge gre
șit la Guda, care pătrunde în 
careu de unde trage peste poar
tă ; min. 48 — Gașpar îi „suflă" 
in extremis mingea lui Stancu : 
min. 50 — Gheorghe pătrunde 
frumos pe dreapta, neochlnd însă 
colțul lung. 

ceea ce îi deschide perspectiva 
finalei C.C.E., iar Dinamo se 
prezintă cu cele două remize 
cu Sampdoria, adică două re
zultate pe care nu multe echi
pe din campionatul italian le 
reușesc.

Va fi, sperăm, o luptă fru
moasă.

Steaua are în Lăcătuș și Hagi 
doi jucători care pot decide ori- 
cînd asupra soartei unui meci, 
în timp ce Dinamo are de par
tea sa o organizare de joc ca
pabilă să contracareze unele 
„izbucniri" solistice de anver
gură, așa cum s-a întîmplat nu 
o dată, la ultimele derby-uri.

Important este ca nivelul de 
joc al acestui atît de așteptai 
meci din etapa a 20-a să 

portarul oaspeților și scorul 
devine 2—0. Cu un minut îna
intea încheierii reprizei. Trim- 
bițaș Irosește un bun culoar de 
șut, din poziție centrală, la 16 m.

Repriza secundă debutează cu 
o excelentă acțiune individuală 
a lui Ursea (în bună dispoziție 
de joc), șutul acestuia fiind cu 
greu deviat peste poartă de 
goal-keeper-ul din Regie. în 
min. 50 mingea se plimbă prin 
fața buturilor lui Pavel care, 
uluit, nu intervine, dar nici 
vreun atacant advers... In min. 
57, cojocaru nu poate opri un 
dribling prelungit a lui Stănici 
decît prin fault în careu (mijlo
cașul de la Victoria l-a marcat 
cu strictețe tot meciul), dar 
Trîmbițaș nu-1 poate învinge pe 
Pavel nici din penalty. De aît- 
fel, portarul Victoriei a mai ie
șit la rampă și în min. 60, de- 
gajind balonul cu... capul de la 
18 m, la un contraatac al echi
pei adverse. Scorul putea fi 
mărit in min. 30, cînd la o 
minge lucrată de Tiră, M. Popa 
a degajat de pe linia porții.

S. PAVELESCU

durile ofensive se derulează u- 
neori cu încetinitorul, alteori fără 
consistență în fața compartimen
tului forte al Petrolului, cel de
fensiv, calm organizat și prompt 
în intervenții. Am notat doar re
luarea lui Dumitrescu, dar Jipa 
a fost la post (min. 47) șl... luf- 
tul lui Oprea, aflat la 12 m 
(min. 63). Ploieștenii au forțat 
proporțiile scorului, însă Coșe
rariu s-a reabilitat într-o oareca
re măsură în min. 68, 
glnd șuturile consecutive 
O. Grigore șl Catinca, iar 
(min. 70), Catinca (min. 
Mocanu (min. 88) au fost 
eiși în execuții.

Arbitrul Ad. Nicolescu I 
a condus formațiile :

respin- 
ale lui 
Manea 
76) si 
lmpre-

(Pitești)

— AX1- 
Bîrcă — 
66 Bar-

CEAHLĂUL : Coșerariu 
NIA, Buhuță, MIRONAȘ, 
Dumitrescu, Oprea (min. 
nea), MARC — Amarghioalel, 
Cepoiu (min. 80 Jitaru), Chertic.

PETROLUL : JIPA — Popa, PI
TULICE, ȘTEFAN, PANAIT — 
Mocanu, Toma, O. Grigore, MA
NEA — GREACA (min. 07 Hîncu). 
Bișeă (min. 55 Catinca).

Adrian VASILESCU

Arbitrul A. Moroianu (Ploiești) 
a condus echipele :

PANDURII : Porojnlcu — BA- 
LUȚA, GAȘPAR, Popescu, Bu- 
runția — GĂMAN, ANDRONA- 
CHE, Gheorghe, Gogu (min. 78 
Pirvan) — ionel (min. 62 Du
mitru), Dună.

CHIMIA : Iliescu — Niță, LA- 
ZAR, GIURCA, TUDOSA — Cris
tea, Tudorache, CARABAGEAC, 
Stancu — Marin (min. 70 Augus
tin), Guda (min. 86 Mangalagiu). 

Răzvan TOMA

Duel pentru balon intre reșițeanul Cr. Alexandru și Bubela (cu 
numărul 2); fază de la meciul C.S.M. Reșița — U.T. Arad 

Foto: P. FUCHS — Reșița

ne permită să spunem Ia 
sfîrșitul partidei că a ciști- 
gat pe merit echipa mai in 
formă în ziua de 22 martie și 
că acumulările celor două e- 
chipe vor permite ca la 29 mar
tie, cu Italia, la 12 aprilie, cu 
Polonia, și mai ales la 26 aprilie, 
Ia Atena, cei doi rivali de as
tăzi își vor îngemăna voințele 
și talentul, pentru ca visul cel 
mai frumos al fotbalului româ
nesc, reintrarea în elita Turneu
lui final mondial, să se împli
nească. Și asta scutindu-ne de 
emoții încă din acea zi de a- 
prilie 26, la Atena, care a vă
zut și acum 20 de ani marele 
pas al calificării „tricolorilor" 
la Mundialul din Mexic.

(VICTORIA 
SPORTUL STUD.

2 (2) |

1—1
Stadion Victoria ; teren bun ; 

timp frumos ; spectatori — circa 
4 000. Șuturi : 17—4 (pe poartă : 
9—2). Cornere : 7—1. Au marcat : 
CULCEAR (min. 7) și CORAȘ 
(min. 40).

VICTORIA : Pavel 8 — Bălan 
6 (min. 58 Fulga 6), C. Solomon 
7,5, Mirea 7, M. Pană 7 — Co
jocaru 7. Culcear 7, Ursea 8, Co
ras 7 — Țiră 7, Damaschln I 6 
(min. 74 Uleșan 6).

SPORTUL : Lucescu 6 — M. 
Marian 6. Cristea 6, C. Pană 7, 
M. Popa 6,5 — Țicleanu 6 (min. 
46 Olteanu 5). Lucaci 6, Trlmbl- 
țas 6. Stănici 6,5 — S. Răducanu 
5. Buțerchi 5 (min. 61 Bondoc 5).

A arbitrat V. Curt (Constanța); 
la linie I. Danciu (Petroșani) și 
V. Die (București).

Cartonașe galbene : BUȚERCHI.

La speranțe : 1—0 (1—6).• ———
MARTORI LA O MARE SURPRIZA 

I.C.I.M. Brașov 2-4 (1-2)
ții în min. 7, portarul Mezei s-a 
remarcat pentru prima oară în 
min. 14, după care, încet dar si
gur, I.C.I.M. și-a deschis drumul 
spre frumoasa victorie. în min.
24, la lovitura liberă a lui 

Manciu, portarul Maier n-a re
ținut și... ex-mureșanul S. DU
MITRESCU a înscris cu capul. în 
minutul următor, I. DRAGAN a 
făcut o preluare pe piept și de 
la 25 m a șutat cu i fitul exU 
rior și a maract un gol spec
taculos. Cu contribuția tușieru- 
lui I. Bălan (Arad), nu la sin
gura sa greșeală, în min. 44 gaz
dele au redus din handicap, cînd 
Sălăjean a plecat din ofsaid, a 
obținut un corner, la care a 
marcat, cu capul, S. POPA. După 
pauză, Electromureș domina co
pios, însă nu marca. A „intrat 
în rol" și arbitrul T. Bone, care,

Electromureș Tg. Mureș -
Duminică dimineața, pe stadio

nul Electromureș din Tg. Mureș, 
mare decepție în rîndurile celor 
4 060 de spectatori. I.C.I.M. Bra
șov s-a întrecut pe sine și a- 
vea să ne ofere una din marile 
surprize ale acestui sezon, învin- 
gînd nu cu un 1—0 norocos, ci 
cu 4—2 (2—1) o echipă cu gîn- 
duri de promovare, succes care 
avea să-i aducă în final aplau
zele unui public ce îi recunoș
tea superioritatea. Electromureș 
a fost o deziluzie, ne-a 
ca un boxer dezordonat, 
orbește, „cu garda jos", 
partenerul l-a găsit cînd 
și cum a vrut „bărbia 
perită". Matură, disciplinată tac
tic, echipa merituosului antrenor 
Paul Enache a trecut cu bine 
peste momentele grele de început: 
Ghileanu a scos de pe linia por-

apărut 
atacind 
căruia 
a vrut 
desco-

TREI BARE DINTR-UN SINGUR ȘUT I 
C.S.M. Reșița - U.T. Arad 2-0 (1-0).

Multă, foarte multă încordare, 
în ambele tabere,x înaintea aces
tui meci, în care oaspeții mizau 
pe victorie, în timp ce gazdele, 
aflate la —1, se anunțau ferm 
hotărîte să evite zona fierbinte a 
clasamentului. In atari condiții, 
am urmărit un meci dîrz dispu
tat, dar, în general, grație și ar
bitrajului autoritar asigurat de 
centralul Gh. Popescu, în limitele 
sportivității, un meci presărat 
cu numeroase faze spectaculoase, 
incandescente chiar. Scorul a fost 
deschis în min. 35, cînd CR. A- 
LEXANDRU (cel mai bun om al 
reșițenilor) a înscris direct din 
corner. în min. 53, Boșca, por
tarul reșițenilor, respinge o min
ge ușoară, care ajunge la Van- 
cea și acesta șutează din voleu, 
de la 25 de metri, spre poarta 
goală, dar balonul lovește mai 
întîi barele interioare ale vinciu
lui, de unde ricoșează în bara 
opusă. Culmea este că, după a- 
ceste trei bare realizate dintr un 
singur șut, balonul, încă aflat In 
joc, ajunge Ia mijlocul terenului, 
la PANDURU, care, după un 
dribling scurt, șutează năpraznic, 
de Ia 25 metri, și pecetluiește

Astăzi, la Ploiești, România . Polonia

JUNIORII NOȘTRI IN FAȚA UNUI EXAMEN GREU, 
DAR PE CARE li POT ABSOLVI CU BINE
Ploieștenii iubesc mult fotba

lul. O dovadă elocventă este șl 
aceea că Petrolul are. de regulă, 
la meciurile sale, in Divizia B. 
mai mulți spectatori în tribune 
decît unele divizionare A. Așa 
stînd lucrurile avem ferma con
vingere că șl la întîlnirea din
tre juniorii noștri și cei polo
nezi, programată astăzi pe sta
dionul Petrolul vor veni mulți 
iubitori ai fotbalului care-i vor 
încuraja din primul și pînă In 
ultimul minut de joc pe foarte 
tinerii noștri „tricolori", purtîn- 
du-i sere victoria pe care ei și-o 
doresc, pentru care s-au pregă
tit cu toată seriozitatea ; victo
rie absolut necesară în perspec
tiva obținerii calificării la tur
neul final al Campionatului Eu
ropean B, organizat în acest an 
de federația de fotbal din Dane
marca.

Pot jucătorii noștri să-și apro
prie o izbind asigurătoare, care 
să le dea dreptul să privească 
returul cu liniște și încredere ? 
Există suficiente ... antecedente 
care ne permit să răspundem a- 
firmativ. Iată trei dintre ele : 
pe teren propriu, această selec
ționată a reușit jocuri bune și 
victorii clare în fața unor e- 
chipe puternice (U.R.S.S., Ceho
slovacia. R. D. Germană), a în
vins Polonia, adversarul de azi. 
la turneul din Israel, luînd o 
opțiune de ordin moral șl. nu în 
ultimul rînd, echipa are un nu
cleu de băieți dotați șl ambițioși 
— Molnar, Dicu, Zară, stingă. 
Papa. Soare — care — împreună 
cu ceilalți componențl oi lotu
lui — dispun de toate armele 

scorul meciului. Deci, în loc de
1—1, cum ar fi putut să fie, 
dacă nu s-ar fi opus barele, a 
fost 2—0, ceea ce nu înseamnă că 
U.T.A. a avut, cum se zice, ne
șansă, gazdele manifestînd, de-a 
lungul întregii partide, o supe
rioritate evidentă la toate capi
tolele, care putea să se concre
tizeze și în min. 75, cînd ba
lonul s-a „plimbat" pe bara de 
sus a porții lui Lovaș. Același 
jucător va mai trimite mingea în 
bară și în min. 62, o altă bară 
fiind „semnată" de Utiu, în min. 
3, la o lovitură liberă de la 30 

FARA COMPLEXE DE INFERIORITATE
A.S. Paroșeni — A.S.A. Progresul Timișoara 2—1 (1—0) 

Localnicii au avut temeri Îna
intea acestui joc. Normal. Ve
neau la Vulcan Ghiuchici, 
Vlătănescu, Șunda, Neagu, 
Rotariu II (fratele stellstului) 
și alțl foști „politehniști", 
azi sub culorile formației 
A.S.A. Progresul Timișoara, o 
echipă cu +3 la „adevăr", +5 
la golaveraj, plasată pe locul 4 
In clasamentul general al seriei 
a m-a. In timp ce A.S. Paro
șeni se prezenta la start cu po
vara locului 15 (—4 la „adevăr" 
și —12 la golaveraj), dar și cu 
dorința de a depășit acest greu 
obstacol. încă din primul minut 
echipa gazdă a dat tonul jocu
lui. forcingul său permanent, 
însoțit de frumoase desene tac
tice in treimea timișoreană, o- 
bligîndu-1 pe adversar să-și 
strîngă mereu rîndurile în fața 
propriei porți. Activa linie de 
mijloc a gazdelor, „argintul viu" 
numit Epure (un ,,vîrf“ de atac 
cu ruperi de ritm șl deplasări În
șelătoare) au creat „faze de foc" 
la poarta lui Bagiu (min. 2, 5, 
13). Insistenta dominare s-a con
cretizat în min. 16, cînd LAZAR 
a trimis o „bombă", de la 2S m, 
direct in vinclu, un gol de zile 
mari. Gazdele vor accelera me
reu (vor rata majorarea scoru
lui In min. 26 și 36), pentru ca 
în min. 42, la o lovitură de eolt,

necesare obținerii unui succes 
care să le deschidă larg poarta 
calificării. Echioa noastră proba
bilă este următoarea : Molnar 
(Viitorul Tg. Mureș) — Zară 
(Polit. Iași), Dicu (Steaua), Ma
rius (Viitorul Brașov), Soare 
(Petrolul Ploiești) — ștefan 
(I.P.A Sibiu). Bătrînu (Viitorul 
Timișoara), Moldovan (Gloria 
Bistrița). Stingă (Viitorul 'Ta- 
iova) — Papa (Viitorul Craiova), 
Cuc (Viitorul Timișoara). Ca re
zerve vor fi înscriși pe foaia de 
arbitrai Acanasescu (Viitorul Pi
tești), ștefancu (C.S.M. Suceava), 
Mados (Viitorul Arad). Banc 
(Viitorul Timișoara), Petrov 
(Sportul Stud.) și Manole (Meta
lul București)

Lotul juniorilor polonezi — so
siți luni la Ploiești — are ur
mătoarea componentă : Bargiel, 
Alewasko. Matuk. Rudny, chmie- 
la, Kokis, Vojtala, Rzasa. Rutha, 
Gyruk. Probierz. Vojcikowski, 
Fortuna Hzcmlen. Flysnyk și 
Hrapkowicz.

Arbitrul meciului — care va 
Începe la ora 11 — este Vassos 
Larkou din Cipru. El va ti a- 
jutat la cele două tușe de Grl- 
gore Macovei și Ion Velea.

Partida. repetăm, se anunță 
foarte dificilă pentru juniorii 
noștri, cu atît mai mult eu cît 
echipa pregătită de Richard 
Pietka a reușit un 1—1 cu cîș- 
tigătoarea recentului turneu de 
la Tbilisi, formația Cehoslova
ciei I Examen greu, e adevărat, 
dar pe care jucătorii noștri îl 
pot absolvi. eu bine.

Laurențiu DUMITRESCU

o lejeritate 
scorul la

(Oradea) a

Maier

In min. 71, a... inventat un pe
nalty la căzătura spectaculoasă a 
Iul O. Stoica șl L. POPA a 
transformat. In fața unei apărări 
debusolate, I.C.I.M. și-a impus 
forța contraatacului, ILIESCU 
(min. 75) și FOLBERT (min 9», 
mai bine zis in lungile prelun
giri !!) au Înscris cu " ’ ' 
dezarmantă, ducind
4—2 I

Arbitrul T. Bone 
condus formațiile :

ELECTROMUREȘ !
Balint, Contz, s. Popa, Cr. Mol
dovan — L. Popa, Botezan, 
O. Stoica — RÎTEA (min. 69 Cris
tea), Fanici (min. 43 Varga) Să
lăjean.

I.C.I.M. : MEZEI — Gyorfi, 
Roșu, PANACHE, MANCIU — I. 
DRAGAN, Ghileanu, S. DUMI
TRESCU, Mureșan — Berteanu 
(min. 46 Marian ; min. 72 ILIES
CU), Folbert.

Constantin ALEXE

de metri. O bună ocazie a avut 
și Bubela, care a reluat în min. 
73, cu capul, de la numai 4 me
tri, în brațele portarului reșițean.

Arbitrul Gh. Popescu (Scorni- 
cești) a condus formațiile :

C.S.M. REȘIȚA î BOȘCA — 
Sandu, UTIU, Lupu, Ianu (min. 
70 zah) — Matache, Neagu, Cr. 
ALEXANDRU — Mărgineanțu, 
Plăvițu, PANDURU (min. 80 A- 
sandei).

U. T. ARAD : Sinescu (min. 46 
Lovaș) — BUBELa, Hirmler, Stu- 
paru, Popa — GRUIA, Naghi, 
p. Dumitru, Mulroth (min. 46 
Vancea) — Petrescu, Mitu.

Victor NIȚA

mal spectaculos, fiindcă, 
și oaspeții au încenut să...
pe contraatac. Barbu a 
pe lîngă un 2—0, Crecan

Șunda să înscrie, dar arbitrul 
fluierase fault în atac făcut de 
Bodea. A fost repriza gazdelor, 
deoarece în a doua jocul a deve
nit șl * 
acum, 
urce ; 
trecut 
a refuzat egalarea la pătrunde
rea și șutul lui Rosenblum, 
Giuchici a avut și el O situație 
bună, pentru ca în min. 62, Ia o 
neînțelegere în defensiva locală 
(Manea — Dodenciu — Crecan)» 
același GIUCHICI să aducă egar 
larea. Paroșenenii au aruncat 
toate forțele în atac obținînd, în 
final, o victorie meritată, prin- 
tr-un gol marcat de MATUL A. 
la cornerul executat de Băltaru 
în min 85. Dar au avut si emo
ții în min. 77, 78 și 80. Un meci 
frumos și un public foarte spor
tiv.

Arbitrul M. Doncca a condus 
formațiile :

A.S, paroșeni : crecan — 
Dadeneiu, Manea_ (min. 65 Lete- 
șan), Buzduga. 
TULA LAZAR.
Năcreală) — 
BALTA RU.

A.S.A. î Bagiu

GHIȘAN — MA-
Bălan (min. 60 

Barbu, EPURE.

— Hossu. Ciută, 
ȘUNDA, ROTARIU II — V»tă- 
nescu, Labu (min. 46 Colesniue), 
Bodea (min. 57 Harbădă) — 
Neagu, giughici. Rosenblum.

Stelian TRANDAFIRESCU



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, 
In județul hunedoara

(Urmare din t>ao. I)

Sute de muncitori și munci
toare din această mare unita
te energetică au făcut condu
cătorului partidului și statului 
• primire entuziastă. w 

Directorul întreprinderii, Flo
re» Bereș, a subliniat că . a- 
ccastă unitato reprezentativă, 
care a fost construită la indi
cația și cu sprijinul direct al 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
este prima din seria marilor 
obiective ridicate în județul 
Hunedoara în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea 
al partidului.

Secretarul general al parti
dului a cerut ca cxperienț» 
bună de la această termocen
trală să fie generalizată la toa
te celelalte unități de acest 
gen din țară.

Vizita de lucru a continuat 
la COMBINATUL SIDERUR
GIC HUNEDOARA.

In drum spre obiectivele 
cuprinse în programul vî- 
zitei de lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au străbătut, 
într-o mașină deschisă, marile 
artere ale municipiilor Deva și 
Hunedoara, localități a căror 
înfățișare s-a schimbat specta
culos în anii care au urmat 
Congresului al IX-lca al parti
dului. Din statornica grijă pen
tru om, trăsătură definitorie a 
politicii partidului și statului 
nostru, s-au ridicat într-o pe
rioadă de timp scurt, zecile de 
mii de locuințe noi, cartiere 
întregi, cu arhitectură moder
nă, care incintă ochiul, nu
meroase instituții de invăță- 
mînt și ocrotire a sănătății. 
Pentru toate aceste schimbări 
intervenite în viața lor, o dată 
eu marile prefaceri petrecute 
în viața întregii țări, cetățe
nii județului Hunedoara au 
venit la îhtilnirea cu conducă
torul iubit al partidului și al ță
rii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
cu bucuria de a le putea adre
sa direct, din adincul inimii, 
cuvinte de aleasă mulțumire 
împreună cu tradiționalele 
urări de „bun venit".

La sosirea la combinat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați cu entuziaste 
manifestări de dragoste și res
pect venite din partea miilor de 
siderurgiști, practic, a tuturor 
locuitorilor acestei străvechi 
vetre a metalului românesc 
care, au ținut să exprime bucu
ria nemărginită de a primi, din 
nou. în mijlocul lor pe condu
cătorul iubit și stimat al parti
dului si statului nostru.

în centrul dialogului purtat 
de secretarul general al parti
dului cu ministrul industriei 
metalurgice. Marin Enache. ru 
alți factori de răspundere și 
specialiști din combinat și din 
institutele de profil, s-au aflat 
probleme privind modul cum se 
acționează pentru realizarea 
sarcinilor de plan, pentru în
făptuirea acțiunilor înscrise în 
programul de perfecționare a 
organizării muncii și moderni
zare a proceselor de fabricație, 
în vederea creșterii aportului 
combinatului hunedorean la 
satisfacerea cerințelor de metal 
ale economiei naționale.

Directorul general al combi
natului. Sabin Faur, a raportat 
despre stadiul îndeplinirii sar
cinilor primite cu prilejul vi
zitei secretarului general al 
partidului în septembrie t982.
S-a arătat că, în spiritul o- 
Tientărilor și indicațiilor pri
mite, a fost construită o nouă 
forjă, cu o capacitate de 5 000 
tone piese și bare forjate. S-a 
asigurat, de asemenea, extin
derea capacității pentru reali
zarea oțelurilor aliate. de 
înaltă calitate, precum și o in
stalație de recuperare a me
talului din zguri, cu o capaci
tate de 70 000 tone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a fost informat că la Hunedoara 
s-a trecut la modernizarea fur
nalelor, care aveau consum 
mare de cocs. In curînd va fi 
pus în funcțiune furnalul nr. 
4 modernizat.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să 
se ia măsuri și să se treacă, 
începînd cu anul viitor, la im
plementarea metodelor moder
ne de producere a oțelului, Ia 
extinderea tehnologiilor de vîrf 
de înaltă productivitate și e- 
ficiență. S-a cerut, totodată, 
ca, pină în 1995, Combinatul 
siderurgic din Hunedoara să 
ajungă la o producție anuală 
mult sporită, corespunzător 
bazei materiale de care dispu
ne, a investițiilor făcute. In 
același timp, s-a subliniat că 
este necesar să se acționeze în 
continuare, cu toată răspunde
rea, pentru realizarea integra
lă a indicatorilor de plan, 
pentru creșterea randamen
telor de utilizare a meta
lului, reducerea consumurilor 
de materii' prime și energic.

Vizitînd principalele secții ale 
uzinei de laminoare, secretarul 
general al partidului a cerut 
să se acorde cea mai mare 
atenție bunei organizări a 
muncii și a producției, adoptă
rii de soluții tehnologice noi, in 
scopul creșterii eficienței eco
nomice a întregii activități.

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
discutat cu oțelari și iamino- 
riști, interesîndu-se de modul 
în care se acționează pentru 
asigurarea producției, pentru 
realizarea sarcinilor ce te revin, 
de condițiile în care muncesc și 
trăiesc.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost adresate calde mul
țumiri pentru vizita efectuată, 
pentru grija permanentă ce o 
acordă dezvoltării și moderniză
rii combinatului hunedorean, 
condițiilor de muncă și de viață 
ale siderugiștilor.

★

La încheierea vizitei iu sec
ții de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intilnit cu membrii CON
SILIULUI OAMENILOR MUN
CII AL COMBINATULUI SI
DERURGIC HUNEDOARA.

La sfîrșilul întilnirii cu 
membrii consiliului oamenilor 
muncii, un mare număr de 
siderurgiști l-au salutat din 
nou pe secretarul general al 
partidului. Adrcsindu-se lor — 
și, prin ei, tuturor muncitorilor 
și specialiștilor combinatului — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a transmis salutul său căl
duros și cele mai bune urări 
de succes in intreaga activi
tate.

Cuvintul secretarului general 
al partidului a fost urmărit cu 
deosebită atenție, cu satisfac
ție de toți cei prezenți. S-a 
ovaționat minute in șir, s-a 
scandat numele partidului, al 
secretarului său general.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu , 
în județul Hunedoara, conti
nuă.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-au intilnit, marți 
seara, cu membrii biroului Co
mitetului județean Hunedoara 
al P.C.R.

tn cadrul ședinței a conti
nuat analiza desfășurată, in 
cursul zilei, în mari unități 
industriale, stabilindu-se mă
surile ce se impun pentru ca 
județul Hunedoara să-șl înde
plinească, în condiții cit mai 
bune, sarcinile deosebite ce-i 
revin din planurile și progra
mele de dezvoltare economico- 
socială a țării, pe anul 1989 și 
pe întregul cincinal.

SPORTUL ^N LUME
Astăzi, la Troia (Portugalia)

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI DEBUTEAZĂ
ÎN TURNEUL F.I.R.A. PENTRU JUNIORI

TROIA, 21 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). In 
această localitate, situată la 
circa 40 kilometri de Lisabona, 
se va da miercuri startul în 
cea de a XXI-a ediție a Tur
neului F.I.R.A. pentru juniori, 
între participanți se numără 
și tinerii noștri rugbyști, pen
tru care Turneul F.I.R.A. a 
coincis cu multe reușite, cu 
poziții de frunte în numeroase 
ediții. într-adevăr, chiar la e- 
diția inaugurală (Barcelona, 
1969), „XV“le României a ter
minat pe podium — locul III, 
poziție pe care a repetat-o doi 
ani mai tîrziu, la Casablanca. 
Apoi, doi ani consecutiv, în 
1972 (Roma) și în 1973 (Bucu
rești), tinerii rugbyști români 
au trăit bucuria clasării pe 
primul loc. Și în continuare 
(Heidelberg — 1974, Madrid — 
1975 și Albi, Franța — 1976), 
reprezentanții țării noastre 
s-au impus atenției, rămîr.înd 
pa podium, de fiecare dată pe

PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Concursul * de 

maraton de la Madrid a fost 
cîștigat de atletul american Doug 
Kurtis. înregistrat pe distanța de 
42.195 km eu timpul de 2h 16:37. 
La feminin. cel mal bun 
timp, 2h 37:41 l-a realizat 
concurenta belgiană Mărie de 
Gehuthte.

BADMINTON • In finala pro
bei masculine din cadrul con
cursului international de la Lon
dra, campionul mondial Yang 
Yang (R.P. Chineză) l-a întrecut 
cu 15—6, 15—7 pe danezul Mor
ten Frost. Proba feminină a fost 
cîștigată de Li Lingwei (R. P. 
Chineză), învingătoare cu 11—8, 
11—4 în finala disputată cu Susi 
Susanti (Indonezia).

CICLISM • Cursa desfășurată 
la Bruxelles, pe distanta de 120 
km a revenit lui Uwe Raab 
(R.D.G.), înregistrat cu timpul 
de 2h 53:10.

RUGBY • Selecționata pro
vinciei Queensland, aliată în tur
neu în Argentina, a întîlnlt la 
Salla pe campioana țării-gazdă, 
formația Tucuman, Victoria a 
revenit rugbyștllor australieni cu 
22—18.

SCRIMA • Concursul de spadă 
desfășurat la Berna, în cadrul 
„Cupei Mondiale", a fost cîști- 
gat de sportivul sovietic Serghei 
Kravciuk. învingător cu 11—10 în 
finala disputată în compania 
coechipierului său Vitali Agaev.

TENIS • Turneul feminin de 
Boca Raton (Florida), s-a în
cheiat cu victoria campioanei 
vest-germane Steffi Graf, care a 
dispus în finală cu 4—0, 6—2,
6—3 de jucătoarea americană 
Chris Evert. Cu acest prilej 
Steffi Graf a pierdut primul set 
din toate turneele susținute în 
acest an. Finala la dublu : Su- 
kova, Novotna (Cehoslovacia) — 
Durle, Fernandez 6—4, 8—2. • 
tn finala turneului de la Aga
dir (Maroc) jucătorul Iugoslav 
Goran Prloicl l-a învins cu 6—3, 
6—3 pe olandezul Mark Koever- 
mans.

Fetbal meridian»
PRELIMINARIILE C.M. REINTRĂ ÎN ACTUALITATE

Astăzi, un nou meci în preli
minariile C.M. (zona Europei). 
La Sevilla, echipa Spaniei o în- 
tîjnește pe cea a Maltei (gr. 6). 
Spaniolii privesc foarte serios 
acest joc, motiv pentru care du
minică nu a fost programată e- 
tapa de campionat. De ce ? Pen
tru că doresc o victorie la scor 
(deocamdată, golaverajul lor este

OLANDA (et. 25). In afara ma
rii surprize, P.S.V. Eindhoven
— Ajax 1—4, lată șl celelalte 
rezultate : Maastricht — Venlo
2— 0, Roda Kerkrade — Sparta 
Rotterdam 4—0, Rosendaal — 
P.E.C. Zwolle 1—1, F.C. Haarlem
— Veendam 1—0. F.C. Groningen
— Tilburg 5—3. F.C. Utrecht — 
Den Bosch 1—2, Feyenoord Rot
terdam — Volendam 4—0. Twente 
Enschede — Fortuna Sittard 0—0. 
Clasament : 1. P.S.V. Eindhoven 
39 p ; 2. Ajax Amsterdam — 35 
p : 3. Twente Enschede 31 p.

ELVEȚIA. In prima etapă din 
cadrul turneului final : Bellin
zona — Neuehâtel Xamax 0—0. 
F.C. Sion — Servette Geneva
3— 2, Young Boys Berna — Lu
cerna 1—2, Wettingen — Gras
shoppers Zurich 2—0. Pe primul 
Ine al clasamentului se află e- 
chipa Lucerna cu 16 p. urmată 
de Wettingen șl F.C. Sion. cu 
cite 14 n.

IUGOSLAVIA (et. 21). Rad Bel- 

locul 11. Ulterior, pozițiile ocu
pate de exponenții noului val 
al rugbyului nostru n-au mai 
avut aceeași strălucire (cu ex
cepția unui alt loc III la Bru
xelles în 1985, „repetat" la 
București, după un an). Să 
sperăm că la actuala ediție lo
tul pregătit de antrenorii Petre 
Ianusevici și Octav Chihaia va 
reuși o clasare superioară.

.în prima zi de întreceri în 
grupa A, adică mîine (n.r. azi), 
echipa României va juca cu 
Argentina, a cărei forță de joc 
a fost dovedită adesea. O mi
siune foarte dificilă, așadar, 
pentru juniorii noștri. în ce
lelalte întîlnirl, U.R.S.S. va 
întîlni Spania, Franța va a- 
vea drept adversară echi
pa țării gazdă. Portugalia, 
iar Italia va înfrunta Belgia, 
învingătoarele vor evolua apoi, 
vineri, sistem eliminatoriu (ca 
și -învinsele între ele), urmi'id 
ca duminică să fie cunoscute 
ocupantele primelor patru 
locuri.

Rezultate din grupa B : Po
lonia — Tunisia 14—0, R.F.G. 
— Elveția 7—3.

Tiberiu STAMA
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Problema se discută mai demult în anturajul ringului ama
tor, dar ea pare să preocupe azi în mod deosebit, mal ales 
după ce, recent, „Turneul challangerilor" s-a disputat la Ca
sablanca, în Maroc, după sistemul întilnlrllor de cinci reprize 
a cite două minute, propus spre a-1 înlocui pe cel, tradițional 
al partidelor de trei reprize a cite trei minute. ,,Mondialele" 
1989. programate în toamnă la Moscova, se vor desfășura tot 
după „legea" lui 3X3, dar există indicii, și nu puține, că 
forul pugilistic mondial (A.I.B.A.) o va modifica cit de cu
rînd. Pe acest drum, „Turneul challangerilor" n-a fost decît 
un experiment, cel dinții de anvergură, dar A.I.B.A. nu s-a sfiit 
să-l caracterizeze, într-un comunicat oficial, ea reprezentînd 
„o probă extrem de pozitivă".

Cind e vorba. în sport, despre o schimbare, cit de mică, pă
rerile sînt, ca de obicei, împărțite. Adepții noii idei invocă, pe 
de-o parte, minutul in plus (10 în Ioc de 9, ceea ce înseamnă 
totuși peste 10 la sută) și, pe de alta, o mal mare densitate a 
acțiunilor, care ar urma să facă partidele mai spectaculoase, 
mai captivante. La Casablanca s-a întocmit pînă și un studiu 
legat de acest aspect, specialiștii .constatînd ,,o frecvență su
perioară a loviturilor și, încă mai grăitor, un ritm mai înalt al 

' u-iîor", de unde, ca o consecință logică, și un suport nu 
__ sentimental pentru sistemul 5X2.

Numai că, așa cum se întîmpiă uneori, acolo unde unii văd 
virtuți, alții descoperă... defectel Cei care se opun modifică
rii, numeroși fiind tehnicienii care refuză proiectul A.I.B.A., 
consideră minutul suplimentar ca. periculos, tocmai el puțind 
să-l expună pe boxeri, în condițiile actualei metodologii de 
pregătire fizică, unor riscuri nejustificate, Unul dintre cei mai 
reputațl comentatori cubanezi, Manolo Cabale Rulz, de la 
„Granma", mergea chiar mal departe, taxînd prelungirea dis
putelor ca o „încercare fără sens de a mima boxul profesio
nist", împins uneori, după cum se știe, și pînă la 15 reprize. 
In general, reproșul e unul de fond, căci se socotește că, în 
eventualitatea aplicării sistemului 5X2, tocmai „stiliștii", pu- 
giliștii mal tehnici, ar fi dezavantajați, răpindu-li-se posi
bilitatea, sub „presiunea" gongului final al unor reprize mai 
scurte, să-și etaleze „nobila artă". Care s-ar îndrepta, firește, 
spre o „luptă oarbă, forța avind să primeze asupra tehnicii". 
Alte opinii sînt chiar mai tranșante, ziarul polonez „Sport" 
din Katowice, Polonia, notînd că „măsura pe care o preconi
zează A.I.B.A. poate constitui o lovitură sub centură dată 
eschivei, boxului de la distanță".

A.I.B.A. a recepționat toate aceste critici, dar e greu de cre
zut că va renunța la intențiile ei. O chestiune, nu-1 așa 7, de 
urmărit.
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de 10—0) pentru a-și consolida
— și pe acest plan — poziția de 
frunte din clasament cu 8 p din 
4 meciuri ! Se vor desfășura și 
cîteva partide amicale tot în ca
drul pregătirilor pentru C.M. La 
Eindhoven, Olanda întUnește re
prezentativa U.R.S.S., la Sofia 
echipa Bulgariei primește re
plica selecționatei R.F. Germa-

--------- CAMPIONATE -----
grad — Rijeka 4—0. Steaua Roșie 
Belgrad — Velez Mostar 4—1, 
Zeleznicâar Sarajevo — Sloboda 
Tuzla 3—6. Osijek — Celik Ze- 
nica 6—2, Vardar Skoplle — 
Spartak Subotița 2—0, Buducnost
— Radnicki Niș 1—0. Napredak
— Vojvodina Novi Sad 1—2. Di
namo Zagreb — Partizan Bel
grad 2—0. Hajduk Split — F.C. 
Sarajevo 3—1. în clasament con
duce Vojvodina Novi Sad cu 
27 p.

CEHOSLOVACIA (et. 19). In
ter Bratislava — Slovan Bratis
lava 1—0. Slavla Praga — Dukla 
Praga 1—2, Spartak Trnava — 
Skoda Plsen 2—0, Sparta Praga
— Bohemians Praga 2—1. Ruda 
Hvezda Cheb — T.E. Vltkovice 
2—1 Banik Ostrava — Spartak 
Hradec Kralove 1—0. Sigma O- 
lomoue — Plastica Nltra 4—0. Li
deră a clasamentului se menține 
Sparta Praga 31 p. urmată de 
Banik Ostrava 26 p.

?E GHEATA $1 PE ZAPAOÂ

PATINAJ VITEZA

• In concursul de la Heeren- 
veen (Olanda), contînd pentru 
..Cupa Mondială", Dan Jansen 
(S.U.A.) a cîștlgat proba de 
500 m în 36,71, urmat de Igor 
Jelezovski (U.R.S.S.) 36,77. Proba 
ferfiinină de 1 500 m a revenit 
Constanzei Moser (R.D. Germa
nă) 2:04,61. Cu o zi în urmă 
Christa Ludwig (R.D. Germană) 
a terminat învingătoare în două 
probe : 500 m — 39,97 și 100 m 
— 1:21,09. Proba masculină de 
500 m a fost cîștigată de Jens- 
Uwe Mey (R.D. Germană), cu 
timpul de 36.99, urmat de ame
ricanul Dan Jansen — 37,02.

SĂRITURI

• Concursul final al „Cupei 
Mondiale" la sărituri cu schiuri- 
le se va desfășura, între 24 și 26 
martie, pe trambulina de la 
Planica (Iugoslavia).

Printre participanți se numără 
cunoscuții campioni Matti N.v- 
kaenen (Finlanda). Jan Bokloev 
(Suedia) și Jens Weissflog (R.D. 
Germană).

CONGRES MONDIAL DE 
PSIHOLOGIE SPORTIVA
SINGAPORE (Agerpres). Ia 

vara acestui an se va desfă
șura la Singapore cel de-al
7-lea  Congres mondial de psi
hologie sportivă. La lucrări și-au 
anunțat participarea 50 de 
specialiști din toate continen
tele.

"1

I
*

I
I
I
I
*

Iw
I
I
I
*

I
*

I
I
I
V

I
I
w,

I
*

I

nia, iar la Dresda. R.D. Germa
nă întîlnește Finlanda.
• La Ciudad de Guatemala, 

in meci pentru preliminariile 
Campionatului Mondial Guatemala 
a întrecut eu 1—0 (1—0) selecțio
nata Costa Rica.
• Antrenorul reprezentativei 

Uruguay, Oscar Tabarez. a alcă
tuit un lot lărgit de 34 jucători, 
din care va fi formată echipa 
ce va evolua în cadrul prelimi
nariilor Campionatului Mondial. 
Printre cei selecționați se nu
mără cunoscuții internaționali 
Ruben Paz, Enzo Francescoli, 
Ruben Sosa, Nelson Guttierez, 
Pablo Bengoechea, Antonio Al- 
zamandi și Obdulio Trasante.

• In clasamentul golgeterl- 
lor campionatului Italian, după 22 
de etape conduce Serena (Inter- 
nazionale), cu 15 goluri, urmat 
de Vlalli (Sampdoria) 13 goluri, 
Careca (Napoli), Baggio (Fioren
tina) — cite 12 goluri etc.
• LA SFIRȘITUL LUNII IU

NIE, clubul Dinamo Kiev va or
ganiza un meci cu o selecțio
nată internațională, eu prilejul 
sărbătoririi cunoscutului jucător 
Oleg Blohin, care timp de peste 
15 ani a jucat la formația din 
Kiev și în reprezentativa U.R.S.S. 
Pentru a juca în selecționata 
internațională au fost invitați, în
tre alții : Beckenbauer, Platini, 
Maradona, Gullit, Van Basten. 
Lovitura de începere va fi dată 
de Pele.
• LA BLANKENBURG (R. D. 

Germană) s-a disputat meciul 
amical dintre echipele de ju
niori ale R.D. Germane șl Bul
gariei. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2 (2—0).
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