
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL HUNEDOARA

Tn continuarea vizitei do lucru 
în județul Hunedoara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost, în 
cursul zilei de miercuri, oaspeți 
ai minorilor din Valea Jiului.

La plecarea din municipiul- 
reședință de Județ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați 
cu cele mai calde sentimente de 
stimă și prețuire. Pe arterele 
străbătute de coloana oficială, 
do la reședință pină la 
stadionul municipal, se aflau 
mii și mii de oameni ai muncii, 
care au aclamat îndelung, cu 
însuflețire, pentru partid și 
secretarul său general.

Aceeași atmosferă vibrantă, 
sărbătorească, s-a regăsit pe 
stadionul din Deva.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat comuniștilor, tuturor 
locuitorilor municipiului un sa
lut călduros șl cele mai bune 
urări de succes în îndeplinirea 
planului pe acest an, a obiecti
velor actualului cincinal, astfel 
încit județul Hunedoara să a- 
ducă o contribuție tot mai mare 
la dezvoltarea generală a patriei.

Cuvintele secretarului general 
al partidului au fost primite cu 
deosebită satisfacție, cu puter
nice aplauze și urale.

In aclamațiile și ovațiile mul
țimii, elicopterul prezidențial a 
decolat, îndreptîndu-se spre 
LUPENI,

Valea Jiului a îmbrăcat 
în această frumoasă zi 
de primăvară haine de sărbă
toare, în întîmpinarea secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei -Elena Ceaușescu. Pu
ternicul detașament muncitoresc 
din cel mai important bazin 
carbonifer românesc l-a aș
teptat pe minerul de onoare al 
țării cu bucurie pentru a-i în
fățișa marile prefaceri înnoi
toare pe care această zonă a 
patriei le-a cunoscut în perioada 
inaugurată de Congresul al IX- 
lea al partidului în toate sec
toarele vieții economico-socialo.

Elicopterul prezidențial a ate
rizat pe stadionul „Minerul", 
din Lupeni, unde mii de locui
tori ai orașului și ai localități
lor învecinate au salutat 
deosebită căldură și bucurie 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Atmosfera sărbătorească
primirii s-a regăsit pe întregul 
traseu parcurs de coloana ofi
cială de mașini pină la primul 
obiectiv înscris în programul 
vizitei — ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA LUPENI.

Cei ce muncesc în această 
exploatare carboniferă, cu o 
pondere importantă in produc
ția de ansamblu a marelui Com
binat minier Valea Jiului, au 
întimpinat cu multă dragoste și 
bucurie pe tovarășul Nicolao 
Ceaușescu și tovarășa Elena

cu 
pe
Și

a

Ceaușescu, cărora o dată 
urarea caldă de bun venit, le-au 
adresat tradiționalul salut al 
minerilor „Noroc bun !“

Secretarul general al partidu
lui a analizat împreună cu re
prezentanții conducerii între
prinderii miniere Lupeni. ai 
Combinatului minier Valea Jiu
lui și ministerului de resort, 
ai organelor locale de partid și 
de stat, cu mineri și specialiști 
aspecte esențiale ale dezvoltării 
și modernizării, în continuare, a 
întreprinderilor din acest mare 
bazin carbonifer al țării, astfel 
îneît Combinatul minier din 
Valea Jiului să-și sporească 
contribuția la creșterea produc
ției de cărbune și, în special, a 
cărbunelui cocsificabil destinat 
industriei siderurgice.

Analiza privind activitatea 
productivă în cadrul întreprin
derii miniere Lupeni a continuat 
în subteran. în sectorul de pro
ducție nr. 3, la orizontul 400 — 
care deține o pondere de circa 
20 Ia sută în producția minei. 
Aici tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întimpinat cu deosebită 
căldură de brigăzile de mineri 
aflate la lucru.

Stînd de vorbă cu un grup 
de mineri, secretarul general 
al partidului s-a interesat de 
condițiile lor de muncă, de mo
dul in care se realizează sar
cinile de plan, precum și de 
cîștigurile lor pe baza aplicării 
acordului global.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolao Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întilnit 
cu membrii CONSILIILOR OA
MENILOR MUNCII DE LA 
COMBINATUL MINIER VALEA 
JIULUI ȘI DE LA ÎNTRE
PRINDEREA MINIERA LU
PENI.

Cei care au luat cuvintul au 
adresat secretarului general al 
partidului, în numele tuturor 
oamenilor muncii din acest pu
ternic bazin carbonifer al țării, 
cele mai calde mulțumiri pen
tru noua vizită de lucru, pen
tru preocuparea sa statornică 
față de dezvoltarea și moder
nizarea industriei miniere, față 
de îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale minerilor. 
Au fost înfățișate pe larg di
namica producției de cărbune 
cocsificabil și energetic la ni
velul Combinalului Miniet Va- : 
lea Jiului și al unităților cont- i 
ponente, măsurile avînd drept ; 
scop recuperarea rămînerilor : 
în urmă înregistrate la unele : 
exploatări, folosirea cu maxi- : 
mă eficiență a mașinilor, utila- : 
jelor și instalațiilor, accelera- : 
rea introducerii și extinderii ■ 
celor mai noi tehnologii de ex- ■ 
tracție a cărbunelui, mecani- • 
zarea lucrărilor, asigurarea tu
turor condițiilor pentru spori
rea mai rapidă a producției, 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
mari ce stau în fața unităților 
miniere din Valea Jiului.
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Dcpfișind adversari valoroși In Cupa Cupelor la handbal masculin

DINAMO S-A IMPUS CA O
® Frumoase aprecieri la adresa
sportivilor români • Evoluții 
ascensiune de la joc la joc ® Punctul
forte apărarea, dar și atacul

cu eficiență sporită

ECHIPĂ REDUTABILĂ

Calificarea echipei Dinamo 
București în „careul de 
ași" al Cupei Cupelor con
stituie mai mult decît o 
foarte frumoasă performan
ță. această apreciere gă- 
sindu-și acoperire în cîteva ar
gumente : 1) succesul confirmă 
linia ascendentă a tinerei c- 
chipe dinamoviste cu, desigur, 
influențe benefice și asupra lo
tului național ; 2) drumul par
curs de Dinamo a fost cel mai 
dificil dintre toate participan
tele noastre în cupele conti
nentale, raportat la valoarea 
partenerelor de întrecere (e- 
xemple : Ț.S.K.A. Moscova — 
deținătoarea C.C.E., S. C. Em- 
por Rostock — cu un bogat 
palmares în competițiile conti
nentale) ; 3) reala forță de Joc 
a reprezentanților noștri care 
și-au impus stilul nu numai a- 
casă, ci și, mai ales, in de
plasare (să reamintim că șl la 
Moscova, și la Rostock ei au 
avut deseori avantaj pe tabela 
de scor), unde au anihilat în
cercările adversarilor de a-și 
valorifica avantajul terenului ;

Robert Licu, deși jenat de Strauch 
înscrie un nou gol

Foto: Rainer SCHULTZ — Rostock

4) un bun funda
ment tehnico-tac- 
tic și fizic, du
blat de un moral 
echilibrat, fără 
oscilații, o perma
nentă hotărîre de 
a învinge. iată, 
așadar, coordona
tele pe care 
înscris și 
două meciuri 
S.C. Empor, 
mene pe 
dinamoviștii 
absolvit cu 
(28—23 
22—22 în deplasa
re), cel din ur
mă rezultat va-
lorînd, am spune, 
cît o victorie.

în fața celor
4 000 de spectatori, handba- 

de la Dinamo au res- 
cu strictețe îndicalii- 

antrenorilor Ghiță

care 
le-au 

succes 
acasă,

liștii 
pectat 
le ____
Licu și Valentin Samungî, a-, 
dică o apărare elastică, hotărî- 
tă, precisă, care să închidă cu
loarele de șut pentru Borchardt 
și Wahl (nici unul n-a mai a-

vut, astfel, eficiența cunoscută), 
apărare care să permită de
clanșarea unor contraatacuri si
gure (dinamoviștii au înscris și

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare In aia. a 4-af

2-1 in partida cu Dinamo din etapa a 20-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA A CIȘTIGAT UN DERBY DE MARE ANGAJAMENT,
1

TRECÎND ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
cu un interes de- 
un mare eveniment 

intern 
meciul

al acestei 
Steaua —

nouă oameni, fără Vaișcovici 
și Cămătaru, eliminați din joc.

Dinamo a început „ca pe

tria-i binecunoscută, de HAGI, 
care oatapultează mingea in 
dreapta lui Stelea. E minutul

Așteptat 
osebit, ca 
fotbalistic 
primăveri, 
Dinamo — din etapa a 20-a —
a oferit un joc echilibrat, cu 
momente de luptă aprigă și o 
veritabilă risipă de energie, în 
cane cele două echipe au dat 
totul pentru obținerea vic
toriei. Steaua a realizat în cele 
din urmă un suoces in extre
mis, într-un final Fierbinte, 
dramatic, prin golul imeris de 
BALINT. in mîn. 81, în urm? 
unui „un-doi“ în mare viteză, 
cînd echipa gazdă a valorificat 
din plin superioritatea sa 
numerică, Dinamo răininind în

La încheierea Campionatului de baschet, grupa 1-6

E minutul 87 și BalintTITLUL, 0 RĂSPLATĂ PENTRU PROMOVAREA TINERILOR
Apreciem că echipa de bas

chet Steaua își datorează în cea 
mai mare măsură al 19-lea titlu 
de campioană a țării faptului 
că antrenorii Nicolae Pîrșu șl 
Costel Cernat (acesta din urmă 
încă un jucător valoros) au pro
movat, acordînd încredere e- 
Jementelor tinere (Mircea. Cris- 
tescu, Bruno Roșnavschi, Eu
gen Toadcr, Cornel Săftescu) 
care, la rîndul lor, au răspuns 
printr-o comportare bună în 
majoritatea meciurilor, primii 
trei inclusiv în turneul desfă
șurat in Sala Sporturilor din 
Oradea, unde au avut o con
tribuție însemnată la obținerea 
victoriei în meciul decisiv cu 
Dinamo București. Prin această 
afirmație nu dorim să scădem 
din meritele baschetbaliștilor 
experimentați (Costel Cernat, 
Florentin Ermurache — deve
nit un exemplar căpitan de e-

Dumifru STANCULESCU

(Continuare In pag 2-3)

Echipa Steaua (de la stingă la dreapta, rindul de sus) : M. Di- 
mancea (instructor), C. Cernat (antrenor secund și jucător), 
E. Toader, L. Vasilică, C. Săftescu, B. Roșnavschi, S. Ardelean, 
V. Ioan, M. Ghimpețeanu (medic), N. Pîrșu (antrenor principal), 
A. Drăgan (metodist); rindul de jos : L. Cerbu, M. Cristescu, 
FI. Ermurache, A. Netolițchi, V. Căpușan, P. Brănișteanu, M.
Brăilița (psiholog). Foto: Al. SOMOGYI — Oradea

marchează, golul victoriei echipei Steaua 
Foto : Eduard ENEA

teren propriu", cu două 
atacuri puternice, dar Steaua 
a revenit imediat, încencind să 
desfacă apărarea oaspeților , 
prin angajarea lui Lăcătuș. 
Dintr-o asemenea acțiune, 
Lăcătuș trimite in adincime, 
spre Pi (urcă, preluarea pare 
inevitabilă, dar Rodnic inter
vine prin fault. Lovitura libe
ră a fost executată, cu măles-

14 și... 1—0. Dinamo nu renun
ță, revine în atac și Mateuț 
pierde o ocazie imensă, șutînd 
pe lingă bară. Se joacă pe 
„contre", 6teliștii aocelerează tot 
pe flancul drept, dar, în min. 
20, la un contraatac purtat de

Stelian TRANDAFIRESCU

lerl, la Ploiești, 
In preliminariile ci. 

de Juniori D

VICTORIE 
CATEGORICA 

A SELECȚIONATEI 
NOASTRE 

(Cronica ia pag. 2—3)

(Continuare In pag 2-3)

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

19. Corvinul
ÎL „U“ Cj.-Nap. 
12. F. C. Argeș 
U. Sportul Stud.
14. F. C. Farul
15. Oțelul 
ÎS. Rapid
17. Univ. Craiova
18. A.S.A. Tg. M.

20 19 1 0 73-17 Ș9
20 18 1 1 81-18 37
20 13 3 4 51-31 29
20 11 2 7 30-28 24
20 9 3 8 35-25 21
20 8 3 9 34-34 19
20 6 7 7 19-29 19
20 8 2 10 37-36 18
20 7 4 9 23-22 18
20 8 210 26-40 18
20 6 5 9 23-36 17
20 7 2 11 21-29 16
20 7 2 11 28-38 16
20 7 211 17-29 16
20 6 4 10 24-38 16
20 7 2 11 20-35 16
20 5 5 10 28-4215
20 2 2 16 12-55 5



ȘTAFETA PRIETENIEI GENERAȚIILOR
In mica, dar cocheta sală din 

strada Smirdan 11 s-a desfășu
rat ediția jubiliară, a XX-a, a 
„Cupei CSȘ nr. 1“ la tenis de 
masă — cu handicap — la care 
au participat peste 40 de jucă
tori (b+f).

Pionierii de azi s-au întrecut 
— sub egida „Dacladel" — cu 
pionierii de acum 15—20 de ani, 
actuali sau foști jucători șl ju
cătoare în Divizia A șl de Juni
ori, campioni universitari, pre
gătiți în cadrul clubului de-a 
lungul anilor, azi muncitori sau 
studențl, medici sau ingineri, e- 
conomiști sau profesori, majo
ritatea căsătoriți. Cu copii.

<>C>; Concursul, desfășurat ’ ’
5 probe individuale, a 
Vii dispute, multe de 
nivel tehnic.

Pioniera Marina Ursu . 
a pus la grea încercare (cu 8 
puncte avans) pe economista 
Virginia (Popa) Stărescu (29 de 
ani) fostă divizionară A. iar 
„piciul" Constantin Fieraru (14 
ani) a fost gata-gata să-l învin
gă (cu 5 p avans) pe viitorul 
profesor de educație fizică Cor
nel Stoica, divizionar A și mul
tiplu campion universitar.

„Decanul de vîrstă44, economis
tul Adrian Areșteanu (39 de 
ani), era fericit că prietenul și 
colegul de echipă la Radio-TV., 
inginerul Mihai Anghel, s-a în
tors la timp dintr-o delegație 
de la Reșița, nentru a juca la 
dublu.

Ia cele 
prilejuit 
un bun
(10 an!)

Veronica (Petrini) Pădure a 
mulțumit fostei colege de echi
pă la Spartac, doctor pedia
tru Gabriela (Flencheș) Katona, 
care l-a însănătoșit repede pe 
Alex, fiul său mai mic, astfel 
că nu a mai stat pe ghimpi la 
concurs.

Inginerul Răzvan Lazăr a re
nunțat la dublul de pe vremea 
junioratului cu prietenul și co
legul de liceu, inginerul petro
list Ovidiu Matei, pentru că nu 
se simțea „în mină", în schimb 
Camelia (Ghinea) Golitza, ma
mă a două - gemene, a ținut să 
joace cu vechiul ei partener de 
dublu, studentul Cornel Stoica. 
Șl au cîștigat.

Reîntîlnirea, emoționantă, cu 
frumoase aduceri aminte (unii 
nu se mai văzuseră de 10—15 
ani), s-a constituit într-o șta
fetă a prieteniei între generații, 
la tenis de masă, în care numi
torul comun l-a constituit pasiu
nea pentru sportul. îndrăgit.. Cei 
mici au avut de învățat de la 
cei mari, dar la rîndul lor 
le-au daț explicații privind noi 
prevederi regulamentare.

Organizatorii au oferit cupe 
clștigătorilor și diplome- celor 
care au contribuit la reușita ac
țiunii și au obținut rezultate 
bune în munca instructlv-educa- 
tivă în cel 20 de ani de la în
ființarea secției.

Prof. Marins LAZARESCU 
C.S.Ș. 1 București

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
—............= privire sintetica ........■--=

AZI: C.S.Ș. GHEORGHENI
„între cluburile sportive șco

lare din județul nostru, cel din 
Gheorgheni ocupă locul de 
frunte. Conducerea și profeso- 
rii-antrenori de acolo au în
țeles exact menirea lor, adică 
să formeze continuu adevărați 
performeri", ne-a spus secreta
rul C.J.E.F.S. loan Sticlaru, 
care ne-a însoțit prin mai mul
te unități sportive din județul 
Harghita. Că este așa, aveam 
să ne convingem repede. Ne-au 
demonstrat-o, în primul rjnd... 
rezultatele secției de gimnas
tică (doar masculină), cea mai 
bună din cele șase ale clubului. 
Levente Molnar este, fără doar 
și poate, cel mai bun produs 
al județului: finalist la inele 
la C.M. ’83 și de două ori me
daliat cu bronz (inele și cal) 
la C.E. din același an, meda
lia cu aur (inele) și bronz (la 
cal cu echipa) la J.M.U. ’85, 
ca să enumerăm doar cîteva 
din performanțele sale.' „Ideea. 
care ne călăuzește in perma
nență este să dăm, în fiecare 
ciclu olimpic, cel puțin un spor
tiv lotului reprezentativ" ne-au 
spus, parcă într-un glas (dacă

nu chiar așa), cei trei antre
nori, Fr. Hoffman, J. Ferencz 
și Al. Marosi, trei antrenori 
care colaborează perfect.»
prezent, ei se pot lăuda cu 
Nicu Stroia, component al lei
tului de seniori, care 
săvîrșește pregătirile la 
cu Csaba Vagasi, cu 
Urzică și Florin Marc, 
doi selecționați în lotul

MUREȘI

PRINTRE OAMENII Șl CAII HERGHELIEI JEGALIA
Pe una din șoselele ju

dețului Călărași, privirea 
ne-a fost atrasă de o fir
mă pe care scria : „Her
ghelia Jegălia", Firește, su
biect și pentru reporterul 
sportiv... Pășim, deci, în 
„domeniul hergheliei" nu 
fără emoții. De fapt, pe 
aici a existat preocuparea de 
creștere a cailor, după cite 
am aflat, de prin 1896. 
Străbatem aleea pietruită — 
ce trece printre țarcuri pli
ne cu frumoșii patrupezi, de 
diferite vîrste și culori .— 
și la „birouri" îl găsim pe 
inginerul Gheorghe Tudora- 
che, șeful hergheliei. Curind 
apare și medicul principal 
veterinar Grigore Bartha, 
destul de tînăr pentru ceea 
ce afirmă, și anume că lu
crează „la cai" de circa 18 
ani. Oameni ai căror ochi au 
o strălucire aparte cind vor
besc de munca lor.

trainică, întrucit — ni se 
spune — cîi de aici au in 
preocupări și calificarea 
tipului prefinal de cal de 
sport românesc. Cu mare sa
tisfacție, justificată evident, 
cei doj vorbesc despre suc
cesele obținute: „Avem cai 
crescuți la noi, premiați

cai

Dorim să aflăm cît mai 
multe despre... partea spor
tivă a muncii celor de aici. 
Aflăm că herghelia aparține 
de Centrul republican de 
creștere a cabalinelor și ca
lificare a cailor de rasă, 
din Ministerul Agriculturii 
și a fost înființată în 1968. 
„Legătura cu sportul" este

diferite campionate națio
nale, balcanice, concursuri 
internaționale. «Călin» — un 
cal „serios", rămas în per
formanță pînă la... 17 ani (.'), 
«Mult iubit», «Matroz», «Pa
mela». Circa 60 la sută din 
caii de performanță prezenți 
în campionatele republicane 
ale anului 1988 au fost cres
cuți și pregătiți la Jegălia. 
De asemenea, trei din cei 
patru cai ai echipei Dinamo, 
campioană națională în 1988. 
Aflăm și de viitorii perfor
meri, cunoscuți 
„Rarău“, „Scorillo**,
dru“, „Lăstun" — unii cu 
zultate bune, de început, 
drumul performanței.

Cu multă considerație 
se vorbește despre cei care 
se ocupă de îngrijirea și 
instruirea cailor. „Să nu vă

de-acum : 
„Mîn- 

re- 
pe

ni

gîndiți cumva la niște simpli 
grăjdari... Ei sint veritabili 
specialiști. îi îngrijesc. ii 
învață să alerge, să poarte 
șaua, să sară obstacole, să 
fie liniștiți, ascultători. să 
vadă în om un prieten. To
tul cu blîndețe, cu dragoste. 
Cine bate calul este efectiv 
înlăturat din colectiv. Avem 
îngrijitori care și-au dăruit 
viața unei astfel de mese
rii. Gheorghe Dobre a lucrat 
printre cai de la 11 la 60 de 
ani, Toader Pricop — 35 de 
ani. Nicolae Toader a stat 
o viață printre cabaline". .

Ne-au fost arătate, cu min- 
drie, vedetele. Cai splendi
zi, înalți, puternici, cu ochi 
blînzi, prietenoși. Nu-ți vine 
a crede cît 
in diverse 
călătorind 
cu trenul, 
chiar cu avionul.

Te desparți cu greu 
cei de aici, de oameni și 
cai. Și pleci cu convingerea 
că la Jegălia se desfășoară 
efectiv o muncă nlină de 
sensibilitate, in cadrul căreia 
se șlefuiește tandemul om- 
cal, se realizează baza per
formanței în echitație...

sint de „umblați" 
țări ale Europei, 
cu autocamionul, 

cu vaporul

de 
de

Modesto FERRARiNi
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își ■ de-
Reșița, 
Marius 
ultimii 
de ju

niori. Ca jsa nu mai spunem 
de echipele (la diferite cate
gorii) clasate pe locuri fruntașe 
în campionatele naționale.

Alături de gimnastică, hoche
iul se bucură, cum era și de 
așteptat, de multă atenție aici. 
An de an, de la C.S^>. Gheor- 
gheni intre șase și opt spor
tivi pleacă spre loțuri. repre
zentative, mulți dintre ei gâ- 
sindu-și loc efectiv în forma
țiile participante la diferite com
petiții de obiectiv aie federa
ției. Cum a fost la Campiona
tele Europene de juniori din 
1987 (echipa noastră a promo
vat în grupa A) și din 1988, 
hocheiștii de aici fiind declarați 
printre cei mai buni în toate 
compartimentele.
plelor este prea lungă pentru a 
putea fi expediată prin cîteva 
nume. Și e firesc pentru că, 
a juca hochei pare un mod de 
a fi al oamenilor de pe aces
te meleaguri. Comunele Ciu- 
mani și Suseni (și nu numai a- 
cestea) și-au făcut un obicei 
din a găsi și iniția continuu 
copii taientați pentru sportul 
cu crosâ și puc. Meritul este, 
fără îndoială, al profesorilor de 
educație fizică de acolo, mari 
pasionați, care se... mulțumesc 
de ani și ani cu această pos
tură de „căutători de talente".

Ideea lucrului în perspectivă 
am regăsit-o mereu în cuvin
tele directorului unității Csaba 
Bazilides, om de sport, aflat 
chiar în fruntea colectivului de 
antrenori de hochei. Continua
tor al unei tradiții sportive de 
familie (tatăl său, Tiberiu Ba
zilides a fost unul dintre sus
ținătorii 
sportive 
rectorul 
această 
Gyongy, 
de schi alpin a clubului, de mai 
multe ori clasată pe podium la 
Campionatele Republicane de 
juniori. Dar, aici, la C.S.Ș.

Lista exent-

fervenți ai mișcării 
din țara noastră), di- 
a transmis, la rîndu-i, 
pasiune fiicei sale 

„exponenta" secției

Gheorgheni, punctul forte este 
schiul fond : antrenorul A. 
Gyulai este și antrenorul se
lecționatei de juniori și are, la 
fiecare ediție, participanți la 
Concursul Prietenia sau la cam
pionatele balcanice, ca să nu 
mai amintim multele medalii 
la campionatele naționale.

Alături de aceste sporturi de 
iarnă, tenisuL cîndva doar de 
sezon estival, a „prins" inițial 
ca... disciplină complementară 
a schiului fond (vara se prac
tica „sportul alb", iarna copiii 
urcau pe pîrtii). Doar că Ga
briela Precup și Magdalena 
Kaicovici s-au clasat, pe la 
sfîrșitul deceniului trecut, în
tre cele mai bune junioare ale 
țării, iar optica s-a schimbat. 
Antrenorii Eva și Anton Ele- 
kes nădăjduiesc ca „speranțele" 
actuale să parcurgă'cit mai re
pede treptele afirmării.'

Cei de la C.S.Ș, Gheorgheni 
mai au și cite un „of". Mai 
întîi, retrogradarea, de anul 
trecut, a echipei de baschet 
fete din divizia școlară, după 
o oarecare tradiție : în 1975, 
aceasța cîștiga Festivalul Na
țional de minibasch'et, iar în 
1S86 ludit Darvșs era decla
rată (la' competiția cu același 
nume) cea mal tehnică jucăr 
toare. De unde acest regres ? 
O cauză ar fi că „munca nu 
este susținută cu pasiune. Iar 
fără pasiune..." (C. . Bazilides). 
Foarte adevărat. Gimnăștii, spre 
exemplu, au rezultate ’ foarte 
bune, deși nu au încă o sală 
proprie (construcția acesteia 
este însă începută), antrena
mentele fiind făcute în sala 
„tip liceu" a școlii, unde joacă 
și tenismanii, și baschetbalis
tele. Timp prețios este astfel 
pierdut pentru montarea și de
montarea aparaturii, ca să nu 
mai vorbim de lipsa gropii cu 
bureți, atît de necesară repe
tărilor pînă la automatizare a 
aterizărilor din elemente difi
cile (nu întîmplător rezultatele 
cele mai bune âu fost la inele 
și cal, care nu cer aterizare 
pe bureți). în fine, este de 
neînțeles cum conducerea 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni, cu 
care secțiile de gimnastică și 
schi fond sint în colaborare, nu 
a mai găsit soluția de a sus
ține echipele „școlarilor", aces
tea neluînd parte la ultimele 
două ediții ale campionatelor 
naționale.

Doina STÂNESCU
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LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI DE BASCHET
(Urmare din pag 2)

ehipă, Petre Brănișteanu, An
ton Nctolițchi, Sorin Ardelean, 
Viorel loan și Virgil Căpușan), 
dimpotrivă aceștia contribuind 
nu numai cu prestații valoroa
se, ci și încurajînd pe mai ti
nerii lor colegi. Simbioza ge
nerațiilor a dus la formarea 
unui lot omogen și a permis 
antrenorilor să efectueze schim
bări care să nu se reflecte ne
gativ în potențialul „5“-ului a- 
flat în teren. Se poate spune, 
de altfel, că promovarea ele
mentelor tinere a devenit o 
tradiție pentru echipa Steaua, 
ceea ce îi sporește meritele pe 
care le are la lărgirea bazei 
de selecție pentru reprezenta
tiva României, aflată în anul 
importantului examen al tur
neului preliminar de calificare 
pentru Campionatul European 
din 1991. Pentru frumoasa com
portare în Campionatul Națio
nal încheiat recent, pentru a- 
cest al 19-lea titlu cucerit, se 
cuvin felicitări jucătorilor șl 
antrenorilor echipei Steaua, be
neficiarii unor condiții de pre
gătire bune, asigurate Ia clu
bul sportiv militar.

Dinamo București (antrenori : 
Gheorghe Novac șl Vasile Po-

pa) a luptat pînă în ultima 
clipă pentru locul I, dar în ul
timele două întîlniri cu Steaua 
a cedat categoric, cauzele prin
cipale fiind : absența unor pi
voți (care să-l suplinească pe 
Alexandru Vinereanu — acci
dentat — și să-1 completeze pe 
Constantin Popa) și contribuția 
insuficientă a jucătorilor mai 
tineri (Mihai Sinevici, Viorel 
Constantin, Victor Iacob). Nu-1

„TROFEUL SPORTUL*4 
PENTRU EFICACITATE

Trofeul Sportul" pentru e- 
flcacitate. oferit de ziarul 
nostru coșgeterului Campio
natului National, a fost cuce
rit de internaționalul Dan Ni- 
culescu (Dinamo București), 
care a înscris 758 p, urmat 
de : 2. V. Băiceanu (Farul) 
747 p, 3. M. Chirllă (Metalo- 
tehnica) 706 p. Toți trei au 
mai cucerit trofeul respectiv 
astfel : Niculescu în 1987. Băi
ceanu în 1982. 1983 si 1988. 
Chirilă în 1984, 1985. 1986.

mai puțin adevărat că alți ju
cători tineri (Mihai Hălmăgea- 
nu, Mircea Ivanov) au fost 
prea puțin sau chiar deloc fo
losiți în meciurile campiona
tului și că, în general, revigo
rarea lotului dinamovist a de-

»'
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MINIVACANȚA LA POIANA BRAȘOV
I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă posibilitatea petrecerii unei 

minivacanțe în stațiunea POIANA BRAȘOV, in perioadele 
26—29 martie și 2-7 aprilie 1989.

Cazare la hotel de categaria I, cu baie.
Preț : - cazare 33 lei/zi/persoană.

— masă cu bonuri valorice, la restaurant 
lei/zi/persoană.

înscrieri la toate agențiile de turism din Capitală.
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venit o problemă care se cere 
rezolvată cît mai curînd.

Pe locul 3, echipa I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București (antrenori : 
Mircea Cîmpcanu și Silviu Ro
taru), cu prestații excelente In 
turul Diviziei A, adepta jocului 
modern și a încurajării tine
rilor, ultimul p.-omovat — Va 
lentin Nidelea — fiind o reală 
revelație.

Dinamo I.M.P.S. Oradea (.an 
trenori ; Dan Berceanu și Va
sile Ilupoiu) are condiții de 
pregătire remarcabile, fructifi
cate prin multe meciuri bune ; 
fluctuațiile în evoluții au privat 
însă echipa de posibilitatea a- 
tacării locului 3. în perspecti
vă, se impune întinerirea lo
tului, primul pas făcut cu An
tonio Alexe (1,94 m — născut 
in 1969, provine de la C S.Ș. 1 
Constanța, antrenor Mărțișor 
Hondrilă) arăfînd cît de nece
sari îi sint formației orădene 
baschetbaliștii de viitor.

în acest sens, un exemplu 
bun este dat de Balanța C.S.U. 
Sibiu (antrenori : Flaviu Stoi
ca și Mircea Vuic), unde 
schimbul de ștafetă este pregă
tit și aplicat cu consecvență 
exemplară de ocupanta locului 
5 în clasament.

Pe locul 6, Rapid C.S.Ș. 5 
București (antrenori : Victor 
Bulancea și Dan Militaru), po
sesoarea unui lot evident mal 
valoros decît rezultatele obți
nute, în același timp capricios 
și cu oscilații care puteau fi 
evitate printr-o mai mare dis
ciplină la antrenamente și me
ciuri.

CLASAMENT FINAL
1. STEAUA 27 26 1 2868 :2196 532. Din, Buc. 27 24 3 2729:2156 51
3. ICFD Buc. 27 18 9 2600:2503 454. Dinamo Or. 27 13 14 2345:2427 4:15. Bal Sb. 27 11 16 2466 :2509 38
6. Rapid Buc. 27 11 16 2476:2617 38
7. Met. Tg. M. 27 12 15 2536:2709 39
8. Elba Tmș 27 11 16 2349 :2544 38
9. Farul C-ța 27 11 16 2352 :2451 38

10. „U” O27 10 17 2364:2590 37
11. AC. Mil. B. 27 8 19 2320:2573 35
12. Ramira ♦ 27 7 20 2276 :2406 33

* Echipă penalizată.
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Pivotarea este un e- 
lement tehnic și se e- 
xecută de un jucător 
aflat în posesia min
gii. Mișcarea de în
toarcere pe vîrful u- 
nui picior fix (picio
rul celălalt fiind mo
bil) se numește pivot 
(fig. 1). Acțiunea are 
drept scop diminuarea 
posibilităților adver
sarului de a sesiza in
tențiile jucătorului a- 
flat în posesia mingii; 
ea se execută șl a- 
tunci cînd un jucător 
vrea să-și depășească. 
adversarul. Pivotarea 
este eea mai utilă 
mișcare pentru pro
tecția mingii. Ea poa
te fi efectuată în do
uă sensuri: înapoi
(defensiv, pe piciorul 
din spate; fig. 2) șl 

înainte (ofensiv : fig, 
3) pe cel din față.

greutatea este trecută 
pe vîrful piciorului 
stîng, urmată de o ră
sucire rapidă spre 
dreapta, avînd picio
rul drept ridicat ușor 
de pe sol. Aceeași pi
votare se poate execu
ta șl pe piciorul 
față, jucătorul 
piciorul drept 
tat înainte. Se 
tează pe el și

din 
avînd 

depăr- 
pivo- 

se în
toarce spre dreapta 
fața spre adversar 
cît 'mai aproape de

PIVOTAREA 
ÎNAINTE

Pivotarea înainte 
întrebuințează in s 
pul de a depăși un 

ca 
fie mai 

de

PIVOTAREA 
ÎNAPOI

Pivotarea înapoi se 
execută în scopul pro

poziția 
cu pl- 
înapoi,

adversar. Pentru 
pivotarea să 
eficientă, înainte 
întoarcere este indicat 

‘ să se facă o fentă de 
corp în partea opusă 
sensului in care ur
mează să se întreprin
dă mișcarea, 
riția adversarului 
față se face 
spre stînga, 
adversarul să 
plaseze spre 
urmată de

Y,
XX
£ .

tejărli. Din 
fundamentală, 
clorul sting

La apa- 
‘ ' în 
o fentă 

forțînd 
se de- 

dr-eapta, 
un pas

mare cu piciorul oblic AC€
înainte, trecînd rapid xeci
greutatea corpului spre a s
stînga. dep

Apoi se ridică piclo-
rul stîng și, se duce
înaintea celui drept.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
NUMERELE' EXTRASE LA
TRAGERE<1 PRONUEXITIES 

DIN 22 MARTIE 1989

EXTRAGEREA 
“Agerea 
27 18 11 40.

FOND DE 
587.421 LEI.

I: 38 13 23

solicitată de către partieipanțl. 
La această tragere se multiplică, 
așa cum arată șl denumirea el, 
și numărul cîștigurllor care cu
prind autorisme Dacia 1300, 
excursii în u.R.S.S. și' impor-

se în cădi 
feră mari 
cîștlga și 
extrase. I 
in valoare

a Il-a: 1 16

C’ȘTIGURI •

ASTAZI, joi.• Nu uitați că ________ __
23 martie, este ULTIMA ZI pen
tru a vă procura bilete cu nu
merele favorite la Tragerea o- 
bișnuită LOTO programată 
pentru milne, vineri, 24 martie.

1.02#

ÎN PUC /*-?

toate cat< 
Jucațl dlr 
tractivă ti

• Așa cum ați 
mâți, duminică, 
avea loc ultima 
bltă din această 
REA MULTIPLA

mai fost intor- 
26 martie, va 
acțiune deose- 
lună: TRAGE- 
LOTO, mult

tante sume de bani de valori - 
fixe și variabile. Formula de 
joc este de mare atractivitate, 
constind in 72 de numere extra-

• De re 
numai DO 
menul lim 
letinelor 
SPORT d. 
(ultima z: 
vineri, 24
• Inforr 

Tragerii < 
pres din l 
garea cîși 
tragere se 
24 martie
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tabelă 
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se va 
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această primă man- 
pregătit de antre- 

Ola și I. Pătrașcu 
ia un avantaj sub- 
patru goluri, scor

preliminariile C. E. de juniori D
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VICTORIE CATEGORICA A SELECȚIONATEI NOASTRE
PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). 

Pe stadionul Petrolul, în pre
zența a peste 8 000 de specta
tori, Selecționata de juniori ’91 
a susținut prima dintre cele 
două partide oficiale cu forma
ția similară a Poloniei, în ca-

variat și ingenios, cu aplomb, 
prinzînd deseori pe picior gre
șit apărarea oaspe'ilor. BA- 
TRINU (min. 15) a deschis sco
rul printr-un șut senzațional, 
din voleu, de la peste 25 me
tri, mingea fiind catapultată Ia

Bătrinu transformă lovitura liberă și ridică scorul la 4—0 
noștri „tricolori".

Foto : Nicolae PROFIR

Stadion Petrolul; teren 
timp frumos; spectatori — circa 
8 000. Șuturi: 15—8 (pe poartă: 
6—4). Cornere: 4—0. Au marcat: 
BATRÎNU (min. 15 și 56), CUC 
(min. 27), MOLDOVAN (min. 37).

ROMÂNIA: MOLNAR —ZARA, 
Marius, Dicu, Soare — Stingă 
(min. 75 Banc), Ștefan, BATRÎ
NU, PAPA — MOLDOVAN, CUC 
(min. 77 Petrof).

POLONIA: Nalewako — RUD- 
NY, Matuk, Kocik (min. 38 Vos- 
tala), Chmiela — Giruk, RUTA, 
Fortuna, Woiciejoski (min. 49 
Flisnik) — Rzmien, Hapchowicz.

A arbitrat bine V. Larkou (Ci
pru) ; la linie: Gr. Macavei și 
I. Veleă.

Cartonase galbene: BATRÎNU, 
RZMIEN, FORTUNA, MATUK.

partidei 
nica Ti- 
Sînnico- 
Campio- 
v'.iiei A. 
«ut 1 
■i cu re- 
nbele e- 
□ dispu
sele ; 
dor două 
nel ase 
,ce după 
iilor res-

I
1

drul preliminariilor C.E. de ju
niori B. fn 
șă, „ll“-le 
norii Gh.
a reușit să 
stanțial de 
surprinzător pentru noi toți (ți- 
nînd cont de antecedentele for
mației poloneze, o echipă ro
bustă, cu jucători talentați), dar 
în concordanță cu cele petre
cute pe teren. Pentru că, după 
o perioadă destul de scurtă de 
tatonare — obișnuită în astfel 
de meciuri — foarte tinerii 
noștri „tricolori" s-au dezlăn
țuit pur și simplu, atacînd dens,

vinciul porții lui Nalewako. 
Gol superb, care a descătușat 
energiile jucătorilor noștri, ceea 
ce a făcut ca, după cîteva ra
tări rarisime, aceștia să reu
șească să mărească avantajul 
prin CUC (min. 27), la’ o cen
trare impecabilă a lui Zară. în 
continuare, după o „bară" (min. 
30), din întoarcere, a aceluiași 
Cuc, în min. 37 va fi 3—0; 
Stingă l-a lansat în adîncime 
pe Soare, fundașul stingă al e- 
chipei noastre a centrat impe
cabil și MOLDOVAN a reluat 
splendid, cu capul, în colțul 
lung al porții oaspeților. Go-

luri foarte frumoase, aplauda
te generos de foarte tinerii 
spectatori din tribune, în ma
rea lor majoritate elevi din 
școlile orașului (bravo organi
zatorilor !).

în repriza secundă, după o 
mare ocazie a oaspeților (șutul 
lui Matuk, din min. 45, fiind 
deviat de Molnar), în min. 56 
selecționata noastră și-a mărit 
avantajul : Stingă și Zară au 
schimbat între ci, scurt, la o 
lovitură liberă și BATRÎNU a 
șutat puternic, pe lîngă „zid", 
mingea a lovit stîlpul din 
dreapta porții adverse și a de
viat în plasă. Pînă în final, 
joc de uzură, oaspeții fragmen 
tînd jocul, doar în ultimele mi
nute ei au făcut unele eforturi 
pentru marcarea golului de o- 
noare. Dar apărarea noastră a 
fost la post.

Laurențiu DUMITRESCU

STADIONUL 
MUNICIPAL DIN 
SIBIU. care va 
găzdui oartida ami
cală de miercuri 
dintre reprezentati
vele României și 
Italiei a fost arhi
plin duminică. la 
meciul de cam
pionat Inter — F.C. 
Argeș. Cum s-ar 
zice. o ..repetiție 
generală" reușită 
înaintea unui joc 
Internațional de 
prestigiu. Mai ales 
câ spectatorii tră
geau cu coada o- 
chîului. cu un senti
ment de mîndrie, 
la viitoarea 
electronică. 
Inaugurare 
face cu 
confruntării __
martie, cu Vlalli și 
compania. • „La 
Sibiu vom scoate, 
un rezultat de e- 
galitate". pronostica 
președintele lui 
F.C. Argeș. Dan 
Silvășan. încă din 
etapa precedentă, 
cînd pltestenii ju
cau la Moreni. Do
rința părea justifi- ■ 
cată : dar. ca de 
obicei, socoteala de 
acasă... (I. C.).
•

GALĂȚEAN 
vine la fotbal 
funcție de locul pe 
care echipa îl o- 
cupă în clasament. 
Dovadă cel aproxi
mativ 16 000 d 
spectatori care s-au 
„înscris" în fru
moasa hiperbolă a 
stadionului de 
malul Dunării, 
adevărat, spre 
naiul primei jumă
tăți a partidei, u- 
nli au început să-și 
manifeste dezapro
barea fată de jo"- 
lui Ralea și chiar 
Burcea. dar, din 
fericire pentru Oțe
lul fostul 
vean O. 
s-a înălțat 
culos. 
mareînd 
piedul"

Cornel Stroe. pre
ședintele clubului 
cralovean, după 
partidă : „Nu poi 
reproșa absolut ni
mic arbitrului".
(I. Cil.).

• DUMINICA, 
„SPERANȚELE- de 
la A.s.A. au cîștl- 
gat din nou (3—1 cu 
Flacăra Moreni), 
deși multe din... 
speranțe evoluează 
la prima echipă. A- 
colo, însă, misiunea 
e mai dificilă. • 
Dacă înfringerea di
vizionarei A din Tg. 
Mureș n-a surprins 
pe mulți, eșecul su
ferit în partida de 
dimineață, de către 
EÎectromureș, a pro
dus mare amără
ciune. Intr-o săptă- 

' douămină, cele 
puncte aduse de la 
Călărași au I 
drumul Brașovului. 
„Mai bine pierdeam 
acolo și ciștigam a- 
casă, In fața supor
terilor noștri", ne 
spunea cineva din 
apropierea ‘echipei. 
Probabil câ unii ju
cători au supralici
tat succesul de a- 
tuncl. Deși a plouat, 
terenul din Tg. Mu
reș, de pe stadionul 
central, a fost ex
celent datorită a- 
tentel sale întreți
neri. • Era destul 
de cald duminică, 
la Tg. Mureș. Drag- 
nea, Lala, C. Pană 
și Văidean au ju
cat însă cu. dresuri 
pe sub chiloți, lungi 
pînă la genunchi.
Ca în miez de iar
nă ! • La 34 de ani,

I STEAUA A CÎSTIGAT UN DERBY DE MARE ANGAJAMENT
* »
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: se e- 
pentru 
Imediat

(Urmare din pag 1)

MEAZÂ
I

ageri și o-
de a se 

jre din 18 
că biletele 
jarticipă la 
implicit, la 

cîștlguri. 
această a-

I
I
I

Vaișcovici. Lung este nevoit să 
iasă mult in afară și să respingă 
cu piciorul. Tot Vaișcovici, 
șapte minute mai tirziu, exe
cută o lovitură liberă de la 
25 m. Lung respinge și Lupu 
nu reușește să finalizeze. Jo
cul place, Steaua este impulsio
nată de D. Petrescu (unul 
din cei mai buni jucători de 
pe teren), obține un corner, 
executat de Hagi, Lăcătuș va 
prelungi pînă la I. Dumitrescu 
(ca la golul marcat cu I.F.K. 
Goteborg), „cap" al acestuia 
„peste". în min. 40, servit, în 
căreu. Vaișcovici șutează în... 
Lung. (La această fază, steliș- 
tii au acuzat poziție de ofsaid). 
Repriza se încheie cu o fru
moasă ocazie 
cînd Stelea a 
va tor.

După pauză, 
ambele părți, 
lîngă „vinclu" 
Lupu. scăpat 
peste bară. ___ _
ideală (min. 58). în min. 
Mateuț expediază 
plasă în urma unui 
rapid, dar golul este anulat pe 
motiv de ofsaid (e rindul di- 
hamoviștilor să conteste sem
nalizarea tușierului I. Igna). 
Fazele se succed cu repeziciu
ne. ele purtînd amprenta unui 
ioc de calitate, in pofida unor 
durități. Steaua insistă, dar 
Dinamo nu cedează, pornind 
mereu pe contraatac. în minu
tele 64. 68 69. „roș-albaștrii", 
prin I. Dumitrescu, Hagi și 
Tovan. sînt aproape de gol. 
Apoi. Mateuț va trimite în 
bară (min. 70), ca și T. Stoica, 
la lovitura liberă de la

a lui Lăcătuș, 
intervenit șal-

jocul crește de 
Hagi șutează pe

(min. 51), apoi 
singur, trimite 
dintr-o poziție 

-.1... 60. 
mingea în 

„un-doi“

18 metri (min. 73). Iată. însă, 
că în min- 75, Ia cornerul e- 
xecutat dc pe dreapta, de 
Sabău, ANDONE, venit în ca
reu, trimite mingea cu capul 
în plasă : 1—1. După trei mi
nute, Vaișcovici îl faultează pe 
T. Stoica și este eliminat de 
pe teren. (Mai primise un 
cartonaș galben în prima repri
ză). Steaua forțează. în supe
rioritate numerică, noul intrat. 
Balint, are o acțiune în 
personal, intră în careu, 
șutează afară. în min. 
Pițurcă reia spectaculos 
bară, la centrarea lui 
Petrescu. în min. 84, 
fault al lui Cămătaru, arbitrul 
îi arată — 
cartonașul 1 
nepermis — 
unul. Abia 
Lăcătuș, I. 
recunoaște 
unui stadion _
du-1 pe cel roșu. Mai sînt d- 
teva minute de joc. dar Steaua 
este o echipă mult prea ex
perimentată pentru a nu va
lorifica această superioritate 
numerică, așa cum se întîm
plă deseori la hochei. Golul 
victoriei cade astfel în min. 87 
(fază • descrisă la începutul 
cronicii noastre).

Steaua a obținut o victorie 
logică, punîndu-și în valoare 
clasa ei recunoscută, ca și ve
detele sale (Hagi și Lăcătuș), 
care au reușit să desfacă u- 
neori apărarea dinamovistă. 
Dinamo a făcut un meci bun, 
elaborat, cu o organizare ma
tură. La acest nivel de joc am 
fost surprinși, însă de faultu- 
rile inutile de la mijlocul te-

fsTEAUA
| DINAMO

Stadion Steaua : timp -frumos ; 
teren foarte bun : spectatori—cir
ca 30 000 ; Șuturi 16—12 (pe poar
tă : 9—6), Cornere : 7—6, Au
marcat: HAGI (min. 14), BALINT 
(min. 87), respectiv ANDONE 
(min. 75).

mai rămas 
>înă la ter- 
nere a bu
ll PRONO- •

26 martie I 
sens fiind I

cîștigătorii 
•e Pronoex- 

că omolo- 
a respectiva 
lîine, vineri,

stil 
dar

81, . 
în 

Dan 
la un

- D. Pc-STEAUA : Lung 7 
trescu 8, lovan 7, Bumbescu 7, 
Ungureanu 7.5 (min. 83 Negrău) 
— T. Stoica 7,5. Hagi 8.5. Rota- 
riu 7 I. Dumitrescu 7 (min. 74 
Balint 8) — Lăcătuș 8. Plțurcă 7.

- cu ușurință — 
galben, uitînd — 
că-i mai dăduse 
la sesizarea lui 

. Crăciunescu își 
greșeala, în fața 

i întreg. scoțîn-

DINAMO ; Stelea 7 — Varga 7 
(min. 63 Mihăescu 7). Rednic 
7.5, Andone 8. Klein 7 — Lupes- 
cu 7, Sabău 7. Mateuț 7,5, Lupu 
7 — Vaișcovici 3 Cămătaru “

A arbitrat 
Vîlcea) ; la 
radea) șl I.

3.

(Rm.I. Crăciunescu 
linie : O. Ștreng (O- 
Igna (Timișoara).
galbene : CAMATA-Carlonașe ________ ________

RU, LĂCĂTUȘ. REDNIC, VAIȘCO- 
VICI, HAGI.

Cartonașe roșii : VAIȘCOVICI, 
CĂMATARU,

calitatea spectacolului. Din fe
ricire, în pofida acestei as
primi, nu au existat acciden
tări.

cralo- 
Popescu 
specta- 

ca ...Stingă, 
peste „tre- 
înalt G.

Popescu — Zamfir 
— Săndoi. • Se 
caută mereu expli
cații pentru 
de hotărîre a cra- 
iovenilor pe 
mul refacerii.
pare că factorul 
psihic nu e în afa
ra discuției. Am a- 
flat de pildă câ 
Geolgău e supărat 
pe faptul că Gh. 
Popescu a devenit 
căpitan. Pe de altă 
parte, ua alt ne
mulțumit ar 
...Săndoi. care

,* vendlcă banderola 
ij în baza faptului că 
1, e mai vechi decît 
'■ Gh. Popescu Ia 
i* ...Universitatea. E 
ij clar că de aici Si 

pînă la omogenita- 
'i tea tactică este o 
' i cale lungă. • Du- 

pă meci. Agiu. care 
ij a făcut o partidă 

excelentă, se afla 
în trenul spre 

i» București : „La 5 i' martie am împlinit 
i, 33 de ani. dar mai 
'■ sper să joc vreo 
' ■ patru, tml pare 
,1 rău că după 15 ani 
-J de Divizia A n-am 

întilnit un antrenor 
' ■ care să mă fi vă- 
, ■ zut bun pentru e- 
i1 china olimpică, de 

pildă... Și cînd mă 
1, gîndesc că nea 
' > Gigi Staicu e cel 

1 care m-a adus la 
i ‘ Satu Mare, la 18 
, ani". • Un nume 

' ■ de reținut : cel al
■ tînărului Tănase,
■ care l-a înlocuit ne 
J Ralea. El a dat
■ două pase de gol 

'■ ideale. (între altele) 
,1 • Excelent

! traiul lui', cea Constantinescu.

dru
se

fi 
re-

arbi- 
Mir-

renu’ui. De aici și tenta de as
prime a partidei, care a umbrit

SELECȚIE LA C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 1 — SPORTUL STUDENȚESC 

BUCUREȘTI organizează în perioada 3—8 aprilie a.c., între 
orele 9—12, la baza sportivă Cireșaril (lingă stadionul „Parcul 
Copilului" ; tramvaiele 20. 45 și 55 autobuzele 282 și 205 — sta
ția Piața 7 Noiembrie) o selecție pentru portari șl jucători de 
cîmp la fotbal.

La această acțiune de selecție pot participa copii din Bucu
rești și din alte localități din țară (clubul are internat) născuți 
între anii 1973 (după 1 august) și 1980.

Informații suplimentare la telefoanele 65.46.05 sau 65.29.30.

trele de juniori și 
copii, de ia echipele 
de speranțe, este al
cătuit din foști pur
tători ai tricouriior 
lui F. C. Bihor sau 
Rapid. Spre convin
gere, iată lista lor : 
Ghergheli, Albu, 
Naom (Bihor), Grea- 
vu, Răducanu, I. 
Stei ian, Pop, Dun- 

Nițâ (Rapid).
I.).
IN PARTIDA 
LA CONSTAN- 

în formația

g“. (El.
• 

DE
TA, 
oaspeților banderola 
de căpitan a fost 
purtată, ca o cu
riozitate dacă vreți, 
pe rind de nu mai 
puțin de trei jucă
tori 1 Primul a fost 
Eftimie, care, după 
înlocuire, l-a lă
sat-o lui Turcu, 
pentru ca, peste nu
mai trei minute, du
pă ce și acesta a 
părăsit terenul, Ad. 
Georgescu să devină 
căpitanul echipei... 
A Pentru cronicar, o 
plăcută surpriză a 
constitult-o evoluția 
lui Pistol în noul 
rol încredințat, o- 
portun, util în faza 
defensivă, acesta și-a 
impulsionat deseori 
colegii din primele 
linii (chiar mai 
mult decît aur fă
cut-o unii . dintre 
mijlocași), o dată, 
după o „diagonală" 
tip Ungureanu, pu- 
nîndu-1 serios la 
încercare pe Anton. 
• In fine, publicul 
constănțean a putut 
admira noul echi
pament al formației 
favorite. Dar numai 
în cele cîteva minute 
de încălzire dinain
tea meciului : după 
care, frumoasele tri
couri s-au întors în
tre rafturi, datorită

5
■1

5

§

portarul Naște a a- 
bandonat fotbalul. 
Duminică era pre
zent la meciul de 
„B“ și, văzind cum 
apără Maier, mulți 
l-au regretat, a- 
tunei, pe Naște. „Nu știu dacă am să mai 
revin, ne spunea 
Naște. Prea mulți se 
pricep Ia fotbal și 
iată ce se întîmplă".
(AI. C.).e MECIUL DE LA 

ORADEA a arătat 
unele momente de 
scădere ale forma
ției locale. „Sper să 
le evităm pe viitor, 
bine înțeles numai 
printr-un singur re
mediu : muncă și 
mai susținută în 
pregătiri" np spu
nea, după joc, an
trenorul R. Troi. • 
Părerea antrenoru
lui de pe cealaltă 
bancă, șt. Coidum : 
„Dacă îi aveam 
Cralu și 
II (n.n. 
pentru 2 
galbene), 
obțineam 
tat“. • Mujnai și-a 
arătat, din nou, va
loarea tehnică prin 
„mingile de aur" de 
la golurile nr. 2 șl, 
mai ales, nr. 3 ale 
orădenllor. • ’
firește, afectat 
infringere. 
mult să
nem un 
la Oradea, 
cui tinerilor din e- 
cbipa de speranțe 
mi-a dat... speranțe 
pentru viitor". De
clarația aparține 
președintelui clubu
lui Rapid, un au
torizat om de sport, 
de fotbal, ing. A. D. 
Popa. • Referitor 
la tinerele echipe 
ale celor două clu
buri. remarcăm cu 
satisfacție că grupul 
antrenorilor din cen-

pe 
Iorgulescu 
suspendați 
cartonașe 
cred că 
alt rezul-

,Sînt, 
de 

Doream 
obți- 
punct 

Dar jo-

faptului că echipa 
vizitatoare se afla 
ecnipată tot... in al
bastru (71). (M. C.>.
• CU UN SFERT 

Db ORA ÎNAINTEA 
ÎNCEPERII PARTI
DEI VICTORIA — 
SPORTUL STUDEN- ‘ 
ȚESC, in cabina ar
bitrilor nu se aflau 
decit doi din cel 
trei „cavaleri ai flu
ierului" anunțați in 
prealabil de forul de 
resort : „centralul" 
V. Curt și tușierul 
I. Danciu, absent 
fiind A. Gheorghe 
(P. Neamț). Căută
rile asidue in incinta 
stadionului pentru a 
se... descoperi încă 
un tușier au fost 
încununate cu suc
ces (ce-i drept, cu 
o întîrziere de 5 mi
nute), pe gazon In- 
trind „rezerva" ad- 
hoc, bucureșteanul 
V. llie. • Mulți ju
cători cu impresio
nant gabarit în for
mația studențească 
bucureșteană : apă
rătorii Crlstea, M. 
Popa, Lucaci, ata
ca nții S. Răducanu, 
Trimbițaș, Buțerchi. 
Șl dacă primii trei 
au folosit acest atu, 
ceilalți (handicapați 
la capitolul viteză, 
dar și neinspirați) 
au cedat în duelul 
cu mai scunzii, dar 
rapizii adversari C. 
Solomon, M. Pană, 
Bălan- • Considerat 
cel mal periculos a- 
tacant, Stănici a 
fost dat in „paza- 
permanentă - a iui 
Cojocaru, acesta din 
urmă achitîiidu-se 
foarțe bine de sar
cina tactică, cu ex
cepția faultului în 
careu din repriza 
secundă, greșeala 
fiindu-1, însă, „re
parată" de portarul 
Pavel. (S. PV.).

I
i

i 1
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PROFILAXIE - TERAPIE - RECUPERARE III SIAIIUVEA EFORIE NORD
Profilaxie, terapie, recuperare sînt trei no

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

Pe lîngă factori terapeutici naturali cum sînt 
climatul marin apa Măr’l Negre apa și nămo
lul lacului Tekirgbiol. unitățile oalneare ale 
stațiunii Eforie Nord sînt dotate cu instalații 
pentru tratarea următoarelor grupe de maladii :

— afecțiuni reumatismale ale aparatului loco
motor :

— afecțiuni poșt-traumatlce (sechele muscu
lare. articulare osoase vasculotrotlce) ;

_ — afecțiuni neurologice (periferice în prlncl-
ă pal. iar cu avizul medicului specialist și cen- 
Ș trale) :

%

i
£

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

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

Tariful în sezonul rece este de numai 85 lei? 
zl'persoană și Include cazarea lntr-un notei *e 
categoria I. masa și tratamentul. Stațiunea 
Eforie Nord oferă condiții deosebite nu numai 
pentru tratament, ci și 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 în stațiune.

Informații suplimentare se pot obține ia 
917/4.13.51.

1

de
tel.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU, SE APROPIE C. M. DE HOCHEI (grupa A)

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
(Urmare din nao I)

In cadrul intilnirii a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Rcferindu-sc la problemele a- 
nalizatc în cursul vizitei, îndeo
sebi la cele legate de asigu
rarea tuturor condițiilor pen
tru realizarea prevederilor de 
plan, secretarul general al parti
dului a relevat că măsurile sta
bilite cu acest prilej trebuie să 
conducă Ia mobilizarea mai pu
ternică a tuturor colectivelor 
do mineri din Valea Jiului pen
tru sporirea în continuare a 
producției de huilă.

Secretarul general al parti
dului s-a referit apoi pe larg 
la necesitatea realizării. In 
condiții de eficientă ridicată, a 
investițiilor, a pregătirii temei
nice pentru darea în exploa
tare a noilor fronturi de lucru,

Referindu-so Ia pregătirea 
forței de muncă pentru între
prinderile miniere, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a insistat a 
supra necesității de a se a- 
corda o atenție prioritară a- 
ccstei probleme, esențială pen
tru realizarea producției.

La despărțirea de colectivul 
întreprinderii miniere Lupeni, 
do locuitorii orașului Lupeni, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
arătat că in timpul vizitei a 
constatat cu multă satisfacție 
o serie de rezultate bune ob
ținute în activitatea productivă 
de muncitorii și specialiștii de 
aici. Mai sînt încă multe de 
făcut in ceea ce privește mo
dernizarea mașinilor și utilaje
lor, creșterea producției, obți
nerea de cărbune de calitate. 
Am convingerea, a subliniat 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, că minerii, toți 
oamenii muncii din Lupeni, din 
toată Valea Jiului vor acționa 
cu întreaga lor pricepere, cu 
hotărîre pentru a contribui ta 
creșterea producției de cărbune, 
la dezvoltarea generală a țării, 
la ridicarea pe această cale a 
nivelului do trai material șl 
spiritual al întregii națiuni.

★
Vizita de lucru pe care 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ccaușescu au efectuat-o în ju
dețul Hunedoara s-a încheiat 
printr-o impresionantă adunare 
populară care a avut loc în 
municipiul Petroșani.

Pe stadionul din localitate, 
unde s-a desfășurat adunarea 
populară, domnea o ambianță 
entuziastă, sărbătorească. tn a- 
ccastă dimineață însoriți, a- 
proape 100 000 de participanți —

mineri, energeticieni, alte cate
gorii de oameni ai muncii, stu- 
denți și elevi — au umplut 
pînă la refuz tribunele și ga
zonul stadionului, precum și 
spațiile din jur, (inînd să fie 
de față la această nouă întil- 
nire cu conducătorul partidului 
și statului. Pe numeroase pan
carte erau înscrise urări la a- 
dresa partidului și a secretarului 
său general, a harnicului popor 
român și a patriei noastre so
cialiste. Cei prezenți purtau cu 
deosebită mîndric portrete ale 
tovarășului Nicolae Ccaușescu 
și tovarășei Elena Ccaușescu, 
tricolorul și steagul roșu al 
partidului.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ccaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu la tribună a fost sa
lutată cu entuziasm, cu puter
nice aplauze și urale.

In această atmosferă vibran
tă, a luat cuvintul tovarășul 
Ion Popa, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara 
al P.C.R. în continuare au 
luat cuvintul tovarășii lacob 
Topliccanu, secretarul Comi
tetului de partid al Com
binatului siderurgic Hu
nedoara, Dan Surulescu, direc
torul general al Combinatului 
minier Valea Jiului și Ștefan 
Albă, minier, șef de brigadă 
la întreprinderea minieră 
Petrita.

Dîndu-sc expresie dorinței 
fierbinți a tuturor parti- 
cipanților, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost adresată, cu 
deosebit respect, rugămintea de 
a lua cuvintul Ia marea adu
nare populară.

Primit cu cele mai alese sen
timente de dragoste si pre
țuire, a luat 'cuvintul to
varășul NICOLAț CEAUȘESCU, 
secretar general al partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarca conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu viu interes și 
deosebită satisfacție, fiind sub
liniată în repetate rînduri cu 
îndelungi aplauze, cu puternice 
urale și aclamații.

Adunarea populară a luat 
sfîrșit într-o atmosferă de pu
ternică vibrație patriotică. Pe 
stadion au răsunat însuflețite 
aplauze și ovații.

La plecarea din municipiul 
Petroșani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu 
aceleași sentimente de aleasă 
dragoste și prețuire, cu entu
ziasmul ce s-a manifestat în 
toate momentele vizitei. Nu
meroșii oameni ai muncii din 
Petroșani și alte localități ale 
Văii Jiului, prezenți la ceremo
nia plecării, au aclamat cu în
flăcărare pentru partid și 
secretarul său general.

MOSCOVA, 22 (Agcrpres). — 
Federația unională de specia
litate a alcătuit lotul reprezen
tativei U.R.S.S. în vederea 
Campionatului Mondial de ho 
chei pe gheață (grupa A), ce 
se va desfășura între 15 aprilie 
și 1 mai, în Suedia.

PE SCURT ® PE SCURT
ATLETISM a Concursul femi

nin de semimaraton desfășurat 
la New Bedford (S.U.A.) a fost 
cîștigat de cunoscuta recordmană 
norvegiană Ingrid Kristiansen 
înregistrată pe distanța de 21.145 
km cu timpul de lh 08:32.

BASCHET ® Cupa Iugoslaviei 
(masculin) a fost cucerită de e- 
chipa Partizan Belgrad, tn fi
nala disputată la Maribor. bas- 
chetballstii de la Partizan Bel
grad au întrecut cu scorul de 
87—74 (42—37) formația Jugoplas- 
tlka Split.

CĂLĂRIE • Proba de obsta
cole din cadrul concursului In
ternațional de Ia Geneva, contînd 
pentru ..Cupa Mondială", a re
venit sportivului englez John 
Whitaker (..Milton"), cu timpul 
de 30.47 și zero puncte penali
zare. Pe locurile următoare s-au 
situat vest-germanul Hendrik 
Snoek (..Anatol") 33.67 șl spa
niolul Juan Diego Trevijano 
(..Tirol") 34.02.

ÎNOT • Cu prileiul unul con
curs desfășurat la Malmd, echipa 
suediei (Tommy Werner. Anders 
Holmertz. Michael Soederlung, 
Joakim Holmqvist) a stabilit 
cea mal bună performanță mon
dială în bazin de 25 m. în proba 
masculină de 4X100 m liber, cu 
timpul de 3:14.

ȘAH • Turneul ..open" de la 
Sarajevo s-a încheiat cu victoria 
marii maestre Maria Petrovicl. 
cu 8.5 puncte din 9 posibile, ur
mată în clasamentul final de 
Basajici — 8 puncte. Ninkovicl 
— 6 puncte etc. tn ultima rundă 
Maria Petrovicl a remizat cu 
Iovanovicl. Iar Basajici a cîștl- 
gat la Filjpovlcl.

Printre cei selecționați se 
numără portarii Serghei Mîlni- 
kov, Vladimir Mișkinî ; apără
torii Aleksei Kasatanov. Vladi
mir Konstantinov, Aleksandr 
Smirnov ; atacanții Serghei 
Makarov, Igor Larionov. Vla
dimir Krutov. Andrei Homutov 
și Iuri Leonov. Conform co
mentariilor care au începui, 
lupta pentru primul loc 
se anunță foarte strinsă. 
Printre favorite se numără se
lecționatele U.R.S.S., Cehoslova
ciei, dar și cea a Suediei, care 
are avantajul terenului.

BOXERI ROMÂN
LA TURNEUL DE LA HALLE
BERLIN, 22 (Agerpres). In 

prima gală a turneului internatio
nal de box de la Halle, în limi
tele categoriei semiușoare, Nedim 
Regep (România) l-a întrecut la 
puncte pe D. Ivanov (Bulgaria), 
Alte rezultate la aceeași catego
rie : Torriente (Cuba) învinge 
prin K.O. pe Djllali (Algeria) ; 
Hindi (Siria) pe Scharf (R.D.G.); 
Burceak (U.R.S.S.) întrece prin 
K.O. tehnic pe Koskinen (Fin
landa). La categoria pană. Knp- 
ceansarov (U.R.S.S.) a cîștigat la 
puncte în fața lui Marcelică Tu- 
doriu (România).

UN MARE CAMPION AL SCHIULUI ALPIN
Așa cum nimeni... 

nu se aștepta, lux
emburghezul Marc 
Girardelli a reușit 
să domine autoritar 
..Cupa Mondială" la 
schi alpin în sezo
nul 1988—89. El s-a 
plasat în fruntea 
a 4 din cele 5 cla
samente, 
cursele i 
sezon 
slalom 
rîre și 
per-uriaș, 
rente 
de anticipat, 
tru că, în luna de
cembrie, marii fa- 
vorlți erau eleveția- 
nul Pirmin Zurbri
ggen și italianul Al" 
berto Tomba. Dar 
ambii au deziluzio
nat. mai cu seamă 
la Campionatele 
Mondiale de la 
Vail, unde nici u- 
nul, nici altul n-au 
reușit nu numai să , _ ......... __  ___ ... ___
podium. Cu performanțele ieșite din comun realizate în acest sezon, 
Marc Girardelli aspiră de acum înainte la a fi pus în rînd cu cei 
mai mari schiori ai lumii, un Franz Klammer, un Jean Claude Kil
ly, un Toni Sailer. Cu atît mal mult cu cît el a demonstrat că este 
un polivalent al probelor alpine, calitate după care aleargă, fără să 
se poată lăuda vreodată cu ea, mulți alți performeri de vîrf ai 
disciplinei.

cîștigînd 
pe întregul 
la slalom, 
uriaș, cobo- 
slalom 
.. la 
foarte

su- 
dife- 
greu 
Pen-

Marc Girardelli, vedeta sezonului de schi al- 
pin recent încheiat

cîștige vreo probă, dar nici să urce măcar pe
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REÎNTOARCEREA ECHIPELOR ENGLEZE
Deși pe stadioanele Insulei 

se mal semnalează incidente, 
unele chiar grave, U.E.F.A. 
pare mai dispusă ca orietnd 
să accepte reîntoarcerea echi
pelor engleze de club in com
petițiile continentale, punlnd 
astfel capăt interdicției dic
tate după ..drama de pe Hev- 
se!“ (29 mai 1985). Există tn 
acest sens un curent favora
bil și nu puțini, ba dimpotri
vă. sînt comentatorii tentați 
să creadă că. din toamnă, le 
vom revedea tn cupele euro
pene pe Arsenal sau Liver
pool...

Numai că apele nu sînt de
loc limpezi. Cu toate că, 
deunăzi, Rudy Rothenbuhler. 
purtătorul de cuvînt al 
U.E.F.A., a confirmat primi
rea la Berna a unei cereri de 
reintegrare venite din partea 
federației engleze, sub semnă
tura lui Graham Kelly. di
rector executiv la Football

căreia problema nici măcar 
nu va figura pe ordinea de 
zi a proximei reuniuni a Co
mitetului Executiv U.E.F.A., 
fixată pentru 12 aprilie, la 
Madera, în Portugalia. Este 
vorba despre acordul autori
tăților engleze, care ar urma 
să garanteze primele, tn con
cepția U.E.F.A., „instaurarea 
unei atmosfere care să ex
cludă posibilitatea producerii 
oricăror acte nedorite". Acor
dul Insă intirzie. Ba chiar 
mai mult, de vreme ce. re
cent. ministrul britanic al 
sportului, Colin Moynihan, a 
declarat că, pentru moment, 
„chestiunea reintegrării nu e 
de luat in seamă", continuin'1 
pe același ton, mal degrabă 
pesimist : „Nici o măsură cu 
adevărat serioasă n-a fost 
întreprinsă de federație in 
domeniul securității". Repro
șul are, nu-i greu de detec

tat. o țintă precisă, știut f 
faptul că, față de proiectul 
guvernamental de introducere 
d așa-ziselor cărți de identi
tate pentru suporteri. Foot
ball Association a manifestat 
o rezervi „activă", nu doar 
critlcindu-l, ci chiar opu- 
nlndu-se (fățiș sau voalat) 
concretizării lui.

Dacă după „Euro ’88“ fe
derația din Londra a amînat 
să solicite reîntoarcerea pe 
continent, iată că. acum, ea 
a făcut-o, considerînd că 
„Heysel poate și trebuie 
uitat". Doar că, în contextul 
amintit, numai argumentele 
de ordin sentimental nu a- 
jung si cei dintîi care se o- 
pun „iertării" englezilor 
sînt... englezii înșiși I Rămîn- 
de văzut cît de neînduplecat 
se va dovedi Moynihan, ta o 
oră la care, repetăm, U.E.F.A. 
e gata să trateze.

I

I*
I*
I*
I
Iw
I
I

Ovidiu IOANIȚOAIA

Association, el a precizat că 
mai trebuie îndeplinită o con
diție, sine qua non, în afara meridiane

DINAMO S-A IMPUS CA 0 ECHIPĂ REDUTABILĂ
(Urmare din pag. l)

din inferioritate numerică), dar 
și poziționale. La aceste con
statări să le adăugăm, ca o 
confirmare și pe cele ale gaz
delor : „Bucureștenii au avut 
un mare număr de individuali
tăți, care au jucat variat din 
orice poziție. Majoritatea atacu
rilor au fost conduse de Du- 
rău, care a fost eficient sus
ținut de Licu, Roșea și Zaha- 
ria. In apărare au evoluat a- 
gresiv și ofensiv și nu s-au 
lăsat întrecuți, în ciuda celor 
18 minute de penalizare" („Der 
Demokrat") ; „La Dinamo totul 
a. fost perfect, ei devenind cu 
fiecare minut mai de nedepă
șit" („Ostsee-Zeitung") ; „Dlnă- 
moviștti au găsit întotdeauna 
locul șl momentul potrivit a- 
runcărilor la poartă. Licu sau 
Roșea, Zaharia sau Dogărescu 
s-au adaptat perfect stilului de 
joc al celor din Rostock și in 
aceasta a stat secretul reușitei 
lor" („Deutsches Sportecho"), 
cît șl pe aceea a observatoru
lui I.H.F., suedezul Lars Jerz- 
myr : „Intr-un joc plin de ten
siune. românii au trecut bine
meritat în etapa următoare, 
pentru că au fost din toate

punctele de vedere mai tari 
decît handbaliștii din Rostock".

Așadar, subliniind că „victo
ria aparține întregii echipe și 
a fost realizată de o ECHIPA", 
după cum pe bună dreptate 
spunea și președintele secției, 
ing. Dan Nicoiici, să încercăm 
și o creionare a fiecărui jucă
tor : portarii BULIGAN șî 
COCUZ s-au completat în mod 
fericit, fiind piese de bază în 
angrenajul succesului, dar ei 
trebuie să colaboreze mai mult 
cu sistemul defensiv, în ceea 
ce privește plasamentul și de
clanșarea atacurilor ; DURAU 
s-a achitat bine de sarcini) în 
jocul din apărare, impunin- 
du-se însă a fi ceva mai activ 
la semicerc și, de asemenea, „un 
om de legătură" mai direct în
tre „9 metri" și semicerc ; MO- 
CANU a crescut valoric, do- 
vedindu-se unul dintre cei mai 
buni pivoți, el fiind folosit cu 
randament superior tn cele mal 
fierbinți momente ; JIANU a 
ajutat echlna, arătînd că este 
o extremă foarte capabilă, care 
poate cu ușurință să rezolve 
și sarcini’e defe->«ive M ne cele 
ale postu’ui : ȘTEFAN nu sl-a 
pus total în valoare disponi
bilitățile făcîndu-sl datoria în 
apărare și mai puțin în atac :

BEDIVAN a fost admirabil în 
jocul defensiv, anihilînd cu si
guranță pivoții adverși, acest 
efort mareîndu-i, normal, jocul 
în atac ; DOGĂRESCU a lipsit 
în primul meci, șl, deși nere
făcut, a luptat cu o deosebită 
ambiție și eficiență ; ROȘCA 
a dovedit mult devotament, e- 
voluînd și el la jumătate de 
potențial din cauza accidentu
lui, impunîndu-se cu toate a- 
cestea. I s-ar cere să fie mai 
combinativ, mai rapid în dez
voltarea atacului ; ZAHARIA 
posedă calități deosebite, ma- 
nifestînd de la meci la meci o 
creștere valorică ; LICU, gol- 
geterul echipei, a dovedit că 
este un jucător competitiv, cu 
multă tărie de caracter, lucidi
tate și maturitate, care prin in
dividualizarea antrenamentelor 
poate atinge o treaptă supe
rioară. Așadar, în fond, o e- 
chipă care a demonstrat că se 
înscrie cu fermitate în rîndul 
celor mal bune formații de 
club continentale.

în semifinale. Dinamo va tn- 
tîlnt puternica formație fran
ceză U. S. Creteil, cu speranța 
că la capătul celor două manșe 
vom consemna o nouă perfor
manță de prestigiu a sportivi
lor români.

© Nume consacrate în lotul Italiei pentru viitoarele 
meciuri de pregătire © C.E. de juniori II © Cupa 
Campionilor Africii © Campionate : Benfica și F.C. 
Porto (în Portugalia), F.C. Malines (în Belgia) continuă 

seria victoriilor © „Amical" interesant, aseară, la Sofia : 
Bulgaria — R.F. Germania 1—2

în vederea meciurilor ami
cale pe care echipa Italiei le va 
susține cu formațiile Austriei (25 
martie) și României (29 martie), 
antrenorul Azeglio Vicini a se
lecționat 20 de jucători. Din lot 
fac parte, între alții, cunoscut,ii 
internaționali Walter Zenga, Ri
cardo Ferri, Nicola Berti, Giu
seppe Gianini, Gianluca Vialli, 
Roberto Mancini.

LA ceske BUDEJOVICE (Ce
hoslovacia) s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Cehoslova
ciei șl Bulgariei, contînd pentru 
preliminariile Campionatului Eu
ropean rezervat echipelor de ju
niori II (cădeți). Fotbaliștii bul
gari au obținut victoria cu 1—0 
(0-0).

LA BAMAKO (Mali). în meci 
pentru „Cupa Campionilor Afri
cii" echipa locală Djoliba a în
vins cu 1—0 (1—0) formația Ho- 
roya Conakry (Guineea).

ÎN ETAPA a 30-a a campio
natului Portugaliei, fruntașele 
clasamentului au obținut victo
ri! pe teren propriu : Benfica 
Lisabona a dispus cu 2—1 de 
Leixoes, iar F.C. Porto a între
cut cu 1—0 formația Fafe. Alte 
rezultate: Penafiel — Boavita 1—2, 
Esplnho — Sporting 0—2, Viseu —

Nacional 0—2. Guimaraes e-, A- 
madora 0—2. Belenenses — Beira 
Mar 3—0 ; Farense — F.C. Braga
1— 2, Portimonense — Setubal 
3—0. In clasament conduce Ben
fica Lisabona cu 49 p.

ÎN ETAPA a 26-a a campiona
tului Belgiei F.C. Malines și-a 
continuat șirul victoriilor, disnu- 
nînd în deplasare cu 3—0 de Lo- 
keren. în timp ce Anderlecht a 
terminat la egalitate (1—1) cu 
F.C. Bruges pe terenul acesteia. 
Waregem (pe locul 9) a suferit 
cea de a 4-a înfrîngere consecu
tivă (0—2 la Courtrai). Alte re
zultate : Molembeek — Genk 3—0, 
F.C. Liege — Anvers 0—1, Char
leroi — Standard Liăge o—0. Be- 
erschot — Beveren 3—1. Racing 
Malines — Cercle Bruges 0—1, 
St. Trond — Lierse 0—0. Pe pri
mele locuri în clasament : F.C. 
Malines 45 n. Anderlecht 39 p, 
Anvers 35 p.

DISPUTAT la Sofia, în pre
zenta a 30 000 de spectatori, me
ciul internațional amical dintre 
echipele Bulgariei și R.F. Germa
nia s-a încheiat cu scorul de
2— 1 (o—0) în favoarea jucători
lor vest-germani.

Au marcat Voller (mln. 71), 
Littbarski (mln. 66), respectiv 
Iliev (mln. 47),
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