
ZIAR

I D EI L E C T U R Aportul
■oletarl din toate firile, unlti-vd I

AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLV - Nr. 12 207

ECHIPA FEMININĂ DE FLORETĂ
A ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE

IN TURNEUL DE LA MINSK

Formația 
pe rînd,

în semifina-

Turneul internațional ' femi
nin de floretă de la Minsk s-a 
încheiat cu victoria reprezen
tativei României, 
noastră a întrecut, . 
formațiile R.S.S. Estone (9—3), 
R. P. Chineze (9—6), R. D. Ger
mane (9—1) și, în finală, pe 
cea a Moscovei (învingătoare 
surprinzătoare 
la cu reprezentativa U.R.S.S.) 
cu 8—7, în acest ultim
meci punctînd pentru re
prezentativa noastră Lazăr — 
4, Tufan și Beca — cîte 2, iar 
pentru echipa Moscovei Sobo
leva — 3, Iastrehova și Ple- 
șanova — cite 2. Turneul indi
vidual a revenit floretistei Z. 
Funkenhauser (R.F.G.). în eli
minările directe au fost și flo- 
retistele noastre Reka Lazăr 
(loc 13), Claudia Grigorescu 
(24), Georgeta Beca (26).

REPREZENTATIVA NOASTRĂ
c

A CAMPIONATULUI
MONDIAL DE HOCHEI

Reprezentativa de hochei (se
niori) a României, care a par
ticipat la întrecerile grupei I) 
a Campionatelor Mondiale, din 
Belgia, s-a clasat pe primul 
Ioc, promovînd în grupa C, 
împreună cu echipa țării gazdă.

Iată rezultatele înregistrate, 
în ordinea disputării partide
lor ; 8—3 (2—0, 2—2, 4—1) cu 
Belgia, 6—6 (3—3, 1—0, 2—3) 
cu Marea Britanie, 52—1 (17—0, 
17—1, 18—0) cu Noua Zeelandă 
și 11—0 (4—0. 2—0, 5—0) cu
Spania.

Clasament : 1. ROMÂNIA 7 
p, 2. Belgia 6 p, 3. Marea Bri
tanie 3 p, 4. Spania 2 p, 5. 
Noua Zeelandă 0 p.

în clasamentul golgeterilor, 
pe primul loc s-a situat Ion 
Zaharia cu 21 p (14+7), urmat 
de Marius Gliga 18 (11+7) și 
Csaba Antal 7 p (8+11). Alți 
5 hocheiști români se află în
tre primii 10.

ruiidul nostru Ia bazele de tenis din București

GOSPODARII IN PAS CU PRIMAVARA,
DAR MAI SÎNT Șl EXCEPȚII

permis 
tenisul

Primăvara timpurie a 
celor care activează în 
de performanță bucureștean, 
mai devreme decît în alți ani, 
ieșirea din săli în aer liber, 
abordînd astfel cu un ceas mai 
devreme pregătirile în vederea

PRIMUL POPAS : CLUBUL STEAUA
Patru din cele nouă terenuri 

de la Complexul sportiv „Ghen- 
cea" erau deja finisate. Pe u- 
nul dintre ele jucau Daniel Do- 
bre. Cornel Enache, Dan Moise 
și Dorin Grigoraș, componenți 
ai echipei campioane de se- (Continuare in nao 2-3)

Activitate intensă pe terenurile de la Progresul. Foto: Eduard ENEA
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Autofinanțarea in acțiune

LA VOINȚA PLOIEȘTI, 0 VALORIFICARE
J j

SUPERIOARĂ A RESURSELOR PROPRII

Arena de popice cu șase piste, pe care se organizează multe 
concursuri de nivel republican, constituie o. sursă importantă de 

venituri pentru asociația sportivă

Și 
în 
și 

de 
bo-

De cițiva ani, autofinanțarea 
cluburilor și asociațiilor a de
venit o problemă prioritară și 
in viața sportivă, de natură să 
scoată în relief forța spiritului 
gospodăresc în identificarea și 
valorificarea superioară a re- 
sufbelor proprii. Ce gindesc în 
fața unei sarcini atit de im
portante cei care activează în 
cadrul asociației sportive Vo
ința Ploiești, una dintre cele 
mai puternice unități de per
formanță din județul Prahova, 
cu secții de ciclism, popice, 
modelism, box. orientare spor
tivă, fotbal, handbal, șah 
tenis de masă, angajate 
campionatele republicane 
locale, precum și cu mii 
membri angrenați într-o 
gată activitate competițională 
de masă? Iată ideea pe care 
am urmărit-o in discuția pur
tată cu activiștii de aici. „No
ile sarcini — ne-a spus secre
tarul asociației, Ion Cruceru — 
ne-au impus o reevaluare ra
pidă și profundă a modului de 
a gîndi și a munci. Fiind in
teresați cu toții ca lucrurile să 
meargă bine, am decis să fo
losim cu un plus de chibzuin
ță resursele proprii, să abor-

- >
unui bogat sezon competițional.

Iată de ce zilele trecute am 
întreprins un raid la princi
palele baze de tenis ale clubu
rilor care promovează cu con
secvență sportivi în loturile 
naționale.

niorl. Alături — antrenorii 
Dumitru Viziru (coordonator) 
și Andrei Leonte.

Doina STÂNESCU 
Ion GAVRILESCU

Vineri 24 martie 1989 I

multă răspundere 
întreținerii și 

bazelor sportive", 
bine întreținut și 

aparatura necesară,

dăm cu mai 
problematica 
rentabilizării

Aflăm că, 
dotat cu 
complexul sportiv Voința, am
plasat în zona . Bulevardului 
„23 August", compus din arenă 
de popice cu șaso piste auto
matizate, sală de gimnastică 
aerobică, sală de box, saună, 
vestiare și grup sanitar, iar în 
aer liber — terenuri de hand
bal și volei bituminizate, o a- 
renă de box cu o capaciti te 
de 500 de locuri, un ștrand cu 
două bazine, unul pentru a- 
dulți și celălalt pentru copii, 
au adus în cursul anului tre
cut venituri în valoare de a- 
proape 120 000 lei, dintre care 
59 300 lei din taxele percepute 
la folosirea Ștrandului. „N-ai 
cum să faci economii, conti-

I 
Traian IOANIȚESCU
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Etica in sport este o noțiune subințeleasă. 
în afara eticii, sportul nici nu poate fi con
ceput, el intrînd in acest caz în zona luptei 
oarbe. Nu intîmplător, în limba română se 
folosește expresia „a recunoscut cu sportivi
tate", o expresie care depășește chiar și ca
drul sportului in relațiile dintre oameni.

Sportul nostru oferă nenumărate exemple 
de sportivitate, de manifestări în cadrul că
rora etica este prezentă, ea contribuind- la 
frumusețea spectacolului, la calitatea supe- 
rioră a întrecerii, spre marea satisfacție a 
publicului, care le recepționează întotdeauna 
cu vădită mulțumire.

Din păcate, în focul disputei, unii dintre 
sportivii noștri uită de 
lupta pentru victorie. Și 
a învinge cu orice preț, 
ideea nefastă a scopului 
cele, uitîndu-se de reversul frumos al me
daliei, care spune că mijloacele înalță scopul.

în timpul competițiilor, asistăm uneori — 
cum s-a întîmplat și la derby-ul fotbalistic de 
miercuri, dintre echipele Steaua și Dinamo 
— la lipsă de respect între combatanți, lipsă 
de respect față de arbitru, lipsă de respect 
față de publicul care umple stadioanele si 
fără de care spectacolul sportiv nici nu ar 
fi posibil, pentru că sportul înseamnă, in 
primul rînd, respirația caldă și stimulatoare 
a tribunelor. Sînt cunoscute, de altfel, cazu
rile unor echipe .care au fost nevoite să joace 
pe propriile lor stadioane pustii, iar cei cițiva 
oficiali prezenți, ca și jucătorii, au avut im
presia că se află la un antrenament oarecare.

Lipsa de respect intre combatanți este, fără 
îndoială, un mare obstacol in calea specta
colului sportiv. Sigur că asprimea disputei 
intr-un sport de mare angajament ca fot
balul nu este scutită de momente de luptă 
în care se încalcă uneori regulamentul. Mai 
grave sînt, însă, gesturile premeditate, ges
turile de dispreț față de partenerul de în-

primatul eticii în 
asia din dorința de 
cind se apelează la 
care scuză mijloa-

ADEVÂRATA ÎNTRECERE IMPUNE
RESPECTAREA FERMA A DISCIPLINEI

ȘI ETICII SPORTIVE

Slmbătă șl duminică, la patinoarul „23 August'* din Capitală

FINALELE DACIADEI LA
duminicâ, la 
August" din

Pa- 
Ca-

Simbătă și 
tinoarul „23 
pitală, se vor desfășura fina
lele Daciadei la patinaj artis
tic pentru juniori, în urma că
rora vor fi decernate titlurile 
de campioni ai marii competiții 
sportive naționale. Ne vom re- 
întîlni, astfel, cu cei mai buni 
patinatori ai țării, o dispută in
teresantă anunțîndu-se la cate
goria juniori I, unde concurează 
toți componenții lotului nostru 
reprezentativ: Cornel Gheorghe, 
Zsolt Kerekes, Marian Priseca- 
ru și Luis Taifas. Acestora li 
se adaugă și talentatul timișo 
rean Felix Sinitran. La fete,

Campionatul Diviziei A de fotbal

UN SINGUR REZUL TA T EGAL IN PRIMELE

TREI ETAPE ALE RETURULUI
Campionatul a intrat într-o 

pauză de 10 zile, impusă de 
reprezentarea fotbalului nostru 
pe plan internațional (meciul 
cu Italia, din 29 martie). O 
pauză, am zice, venită la timp, 
pentru ca plutonul să-și mai 
tragă sufletul după un sprint 
prelungit pe parcursul prime
lor trei etape ale returului, 
marcat parcă simbolic de acest 
derby Steaua — Dinamo, ulti
mul din program, care a adu
nat, ca de obicei, toată 
fotbalului nostru, toate 
nile și tot interesul, 
mîndu-se cu rezultatul 
de 2—1 pentru Steaua, 
derby, chemat să tranșeze

floarea 
posiu- 

Consu- 
știut 
acest 

o

Deși încadrat de Lupescu și Lupu, Hagi reușește să protejeze 
balonul. (Fază din meciul Steaua — Dinamo 2—1)

Foto: Aurel D. NEAGU

la un meci de rugby, o simplă pie-

Pe de altă parte, cit de reconfor- 
gesturile de supunere ale baschet- 
care, penalizați pentru o simplă 
adversarului în drum spre popou, 
respectuos in fața arbitrului.

trecere. Se pune deseori intrebarea : este oare 
îndreptățită placarea unui fotbalist pornit 
spre poarta adversă ? Sportivul se apără, spu- 
nind : am evitat golul ! Dar discuția nu este 
chiar atit de simplă. în cadrul aceleiași dis
cuții, ' '
dică, aparent nevinovată, este considerată ca 
fiind un gest inadmisibil intr-un sport prin 
excelență bărbătesc, dar al corectitudinii e- 
xemplare. 
tante sint 
baliștilor, 
atingere a 
se înclină__ .____ ,_ ___ ..............

Lipsa de respect față de arbitru a început 
să fie deosebit de stringentă. Desigur că și 
arbitrul, ca un educator ce este, are obli
gația de a judeca obiectiv cele ce se în- 
timplă în arenă. Dar de aici și pînă la 
a-i contesta „în grup" deciziile, cu scopul de 
a exercita o presiune psihică asupra condu
cătorului de joc, e o cale lungă.

Lipsa de respect față de public este, poate, 
faptul cel mai grav, dacă mai e posibilă O 
asemenea ierarhizare. Din nefericire, gestu
rile urîte s-au înmulțit în ultima 
și manifestările de brutalitate, 
uneori la accidentarea gravă a 
teneri dc întrecere.

Asemenea acte de nesportivitate, 
la care nc-am referit pînă acum, manifes
tate nu de puține ori și pe alte arene, la 
diferite alte competiții, s-au petrecut — spre 
nemulțumirea spectatorilor din tribune, pre
cum și a telespectatorilor — și la derby-ul 
de miercuri al Diviziei A de fotbal. Con
trare eticii sportive, ele au umbrit aspectul 
jocului dintre cele două echipe fruntașe ale 
fotbalului românesc, in care evoluează marea 
majoritate a selecționabililor din lotul repre-

PATINAJ ARTISTIC (j)
cea mai echilibrată se anunță 
a fi grupa junioarelor II, unda 
sînt înscrise JFabiola Vișinoiu, 
Raluca Duda și Crenguța A- 
lecu. Nu ne îndoim că șl ce
lelalte două categorii — ju
nioare I și juniori II — vor 
fi atractive, ca de altfel și în
trecerile perechilor.

întrecerile se vor desfășura 
după următorul program : sîm- 
bătă — figurile impuse (de la 
ora 8) și programul original 
(de la ora 16, precedat de fes
tivitatea de deschidere, ora 
15,30) ; duminică — programul 
liber ales (de la ora 9).

rivalitate sportivă tradițională, 
să cîntărească exact dimensiu
nile valorice ale protagoniste
lor, să facă (sau nu) și depar
tajarea de rigoare din clasa
ment (pe care rezultatele in
directe nu mai pot s-o stabi
lească de o bună bucată de 
vreme), a modificat, iată, și 
ordinea din fruntea ierarhiei, 
locul 1 fiind cedat de Dinamo, 
după oe ea il deținuse doar Ia 
pavăza unui golaveraj superi
or. Nivelul jocului s-a situat,

ton CUPEN

(Continuare In pag 2-3}

vreme, ca 
care duc 
unor par-

ca acelea

(Continuare in pag. 2-3)



în ..Cupa lașului", arcașii au stabilii ieri, tu două partide restante de handbal

14 NOI RECORDURI NAȚIONALE
A intrat în obișnuința con

cursurilor noastre de tir cu ar
cul ca fiecare întrecere să se 
încheie cu rezultate bune, com
petitive. Elocvente în acest sens 
sînt noile recorduri naționale 
înregistrate cu prilejul diver
selor întreceri. Este și cazul 
celei de a treia competiții de 
sală din acest an, „Cupa la
șului", unde au fost stabilite 
nu mal puțin de 14 recorduri, 
la diferite distanțe, în sistem 
simplu și dublu F.I.T.A. Iată-i 
pe cei care le-au realizat : Ce
zar Alcxandrcscu (C.S.M. Iași), 
junior — simplu FITA 1 174 p 
(v.r. 1 154), dublu FITA 2 294 p 
(v.r. 2174), 70 m 265 p (v.r.
250), 2X70 492 p (v.r. 446),
2X60 m 596 p (v r 562), 2X50 
m 575 p (v.r. 573). 2X30 m
658 p (v.r. 652 pi ; Diana Ni- 
colaescu (Olimpia București), 
senioară — la dublu FITA 
2 575 p (v.r. 2 557), 70 m 318 p 
(v.r. 317). 2X70 m 646 p (v.r. 
644), 2X60 m 645 p (v.r. 642) ; 
Călin loan (Voința Satu Mare), 
senior — dublu FITA 2 473 p 
(v.r. 2 436), 2X70 m 562 p (v.r. 
548), 2X50 m 637 p (v.r. 631). 
Din această perspectivă, dar și

prin faptul că Ia întreceri au 
participat reprezentanții a 10 
cluburi și asociații sportive, 
„Cupa lașului" s-a dovedit a fi 
o reușită, o contribuție impor
tantă avînd și organizatorii — 
C.J.E.F.S. și C.S.M. din locali
tate.

CLASAMENTE, seniori : 1.
Călin loan 2 473 p, 2. Victor 
Stănescu (Metalul Plopeni) 2 433 
p,. 3. loan Lungu (C.S.M. Iași) 
2 407 p ; senioare : 1. Diana
Nicolaescu 2 575 p, 2. Gabriela 
Cosovan (Voința Rădăuți) 2 527 
p, 3. Marina Moloce (Carpați 
Gălăncști) 2 482 p ; juniori: 1. 
Cezar Alcxandrcscu 2 294 p. 
2. Daniel Bogdan (Minerul A- 
ninoasa) 2137 p, 3. Andraș 
Tanko (I.M.P. Sf. Gheorghej ( 
2 113 p ; junioare : 1. Magda
Moroșan (C.S.Ș. Rădăuți) 2 273 
p, 2. Maria Iurescu (C.S.Ș. Ră
dăuți) 2 248 p, 3. Olimpia Mar- 
cîuc (Voința Rădăuți) 2 230 p. 
In clasamentul pe echipe pe 
primul loc, după adiționarea 
punctelor, C.S.M. Iași, cu 27 
p, urmată de C.S-Ș. Rădăuți, 
cu 17 p. si Minerul Aninoasa, 
cu 13 p. (I. N.).

De azi, în Capitală, la Poligonul Dinamo,

„CIjPA F.R. TIR“ LA PROBELE DE PISTOL LIBER Șl SPORT
In vederea C.M. de tir cu aer 

comprimat, ce vor avea loc în 
orașul iugoslav Sarajevo, în pe
rioada 25 aprilie — 1 mai, la 
București și Focșani. în cadrul 
„Cupei F.R. Tir". se desfășoară 
O utilă verificare a stadiului de 
pregătire a trăgătorilor noștri, 
în Capitală, la poligonul Dina
mo, azi încep, de la ora 9. în
trecerile la pistol liber și sport, 
iar la Tunari — concursul în 
probele de skeet și trap. La Foc

șani, în sala de atletism a clu
bului Unirea, unde se desfășoară 
competiția în probele de pușcă, 
la 60 f.c. au fost desemnați, ieri, 
cîștigătorii. La seniori, Paul Gruia 
(C.S. Teleorman), cu 594 p, urmat 
de steliștii Ilie Codreanu și Con
stantin Stan, ambii cu 592 
p, iar la senioare, Carmen Mălina 
(Metalul) cu 587 p, secondată de 
Aurelia Bistriceanu (Steaua) cu 
534 p, și Roxana Crețu (A.S.A. 
Oradea) cu 583.

H I P I S M
După un început mai puțin 

convingător, antrenorul și dri
verul V. Pătrașcu și-a revenit 
la forma sa bună, obținînd patru 
victorii, una mai frumoasă că 
alta, și producînd marile sur
prize ale ultimelor reuniuni. 
Astfel Cucova. în decurs de 
două săDtămîni. a cîștlgat de 
două ori. ultima oară producînd 
prima surpriză a zilei și cea 
dinții triere la jocul austriac. 
Celelalte două curse au fost cîș- 
tigate de Soloneț și Agigea, care 
au realizat alte două mari „ne
prevăzute". reușind să închidă 
toate jocurile. inclusiv pariul 
austriac. De remarcat aspectul 
sportiv al victoriilor realizate cu 
Cucova și. în special, cu Agigea, 
care s-a luptat toată linia dreap
tă la sosire cu Turneu. Notabilă 
a fost și disputa acerbă pentru 
victorie dintre Kaifln și Vizir 
(respectiv C. Dumitrescu șl. din 
nou. v. Pătrașcu). Kaifin reu
șind pînă la urmă să învingă, 
succes care-1 aduce în rîndul 
vedetelor generației. Ocupantul 10. 
cuiul secund în clasament, valo
rosul N. Nicolae, a reușit și el 
patru victorii, cu Hughenot. în 
totală transformare la noul său 
antrenor, cu Norela. realizatoa
rea unul nou record valoros al 
carierei. la fel ca șl Carmela, 
precum șl cu Socu. care se men-

V. PĂTRAȘCU - REDIVIVUS
ține la o formă remarcabilă. De 
altfel toți acești trăpași au ve
nit de la alte formații, ceea ce 
îi aduce merite lui N. Nicolae.

Am mai remarcat cele trei vic
torii obținute în reuniunea din 
12 martie de R. I. Nicolae, cu 
S te j erei, la cel de-al doilea suc
ces consecutiv. Papura și Hriș- 
car. ultimul producînd o frumoa
să impresie, mai ales prin ma
niera cum și-a întrecut adver
sarii. M. Dumitru, care nu se 
acomodează cu ultimul loc în 
clasament, a învins și el în 
două probe, cu Firizu, în trans
formare, și Apadia, care începe 
să confirme originea sa bună. 
Prin aceste victorii. M. Dumitru 
l-a prins din urmă pe T. Mari
nescu (campionul anului trecut), 
cu care împarte acum locul ul
tim.

Marile surprize ale reuniunilor 
au fost completate de Trandaf, 
cu care V. Popa a greșit numai 
de două ori pe turnanta de la 
stradă, ultimul galop părîn- 
du-ni-se cam lung, și Benic, 
care a închis și el toate jocurile, 
tînărul C. Cîrstea dozîndu-i per
fect efortul pentru distanța pe 
care concura. T. Marinescu l-a 
adus la victorie. cu precizia-i 
cunoscută, pe Cordon, care și 
el a fost un mic out-sider, ceea 
ce place publicului.

A. MOSCU

POLITEHNICA TIMIȘOARA - ȘilINR BACĂU (ni) 31-23 (16-11)
TIMIȘOARA. Sala Olim

pia a găzduit jocul res
tant contînd pentru etapa' a 
doua a returului Campionatu
lui masculin de handbal, dintre 
divizionarele A Politehnica 
din localitate și Știința Baeău. 
Timișorenii s-au desprins re
pede și au condus in minutul 
14 cu 9—2. In continuare, 
oaspeții — avînd în Chirilă un 
jucător (de mare perspectivă) 
eficace — și-au revenit și par
tida a plăcut, prin rapiditatea 
cu. care acțiunile s-au succedat

la ambele porți. Dar atacurile 
oaspeților nu au pus în pericol 
victoria politehniștilor. care au 
încheiat întrecerea cu un avans 
de opt goluri: 31—23 (16—11).

Au înscris, pentru Politeh
nica: Naghi 6, Matei 5, Dan 
Petru 4, Tudor 4, Ignat 4, Gal 
3, Caba 2, N. Dobrescu 2 și 
Năstase 1, respectiv Chirilă 
10, Vasilca 5, Gherhard 3, A- 
ron 2, Gîrlescu 2, Rotarii 1. 
Au arbitrat. P. Sirbu și E. 
Fluiera?, ambii din Arad.

C. CREȚU, corcsp.

4

HHBOTEHNICA CON W - Ș1IINJA BACĂU (f) 24-19 (12-9)
CONSTANȚA. în fața unui 

public numeros, care la sfîr- 
șit a aplaudat ambele echipe 
pentru evoluția lor, Știința 
Bacău a început jocul destui 
de bine, prcluind conducerea pe 
tabela de scor, cu 3—2, în min. 
8. Considerind însă meciul fără 
problema, băcăuancele au ju
cat in continuare fără con
vingere. astfel că Hidroteh
nica nu s-a lăsat prea mult 
invitată la joc. Cu o apă
rare foarte strînsă, ea a 
reușit să construiască a- 
tacuri în ritm alert, termina
te cu aruncări puternice, greu 
de reținut și in consecință pri
ma parte a întilnirii s-a în
cheiat cu avantaj pentru gaz
de: 12—9. Cu toate eforturile 
depuse în repriza a doua, stu
dentele nu au reușit să mai 
preia conducerea, meciul In- 
cheindu-se cu 24—19 în favoa-

rea gazdelor. Au înscris, pen
tru Hidrotehnica : Cazacu 11, 
Haidău 7, Iovănescu 4, Călinii 
2, respectiv Luca 10, Butnă- 
ram 4, Antoncanu 3, Lunca 2. 
Au arbitrat H. Marzavan 
(București) și M. Tănăscscu 
(Pitești).

Ch. GOLDENBERG, coresp.

FESTIVAL DE ȘAH
In stațiunea Călimănești, în

tre 2 și 13 aprilie, se va des
fășura a Xl-a ediție a Festi
valului internațional de șah, 
care va cuprinde un turneu
principal feminin, un turneu
principal masculin (ambele pe
bază de invitații) și un „open" 
pentru toate categoriile de ju
cători. Sînt așteptați să soseas
că oaspeți din U.R.S.S., Bulga
ria, Polonia și Iugoslavia.

Alte cîteva referiri la șahul 
feminin, în această rubrică. 
Mai întîi, s-o invităm din 
nou la tablă pe micuța noas
tră campioană mondială Co
rina Peptan, pentru momentul 
de vîrf al partidei sale cu 
Ramona Munteanu, din cadrul 
pregătirilor lotului națibnal 
de copii și juniori (Rgl, Dd3, 
Tel, fl, Ne2, Ce5. Pa2, b2. d4, 
e3. g2, h2 ; Rg8, De7, Tc8, f8, 
Nd7, h(J, Pa7, b7. d5, £7, g6. 
h7). Așadar, Corina joacă 
aici 21...Dg5 ! ! O mutare fru
moasă și îndrăzneață, prin 
care conducătoarea negrelor 
ia" sub control puncteie slabe 
ale poziției adverse, dir toto
dată lasă în priză propriul 
nebun din d7. Poate fi luat 
acesta ? Iată subiectul dc a- 
naliză ce l-am propus și răs
punsul este următorul : 
2?.C:d7 (în partidă s-a jucat 
22,T:c3, cu cîștig consecutiv 
pentru negru) 22...D:e3 4-
23Rhl (sau 23.D :e8 N:e3|-
24,Rhl T:cl) 23...T:cl 2Î.C:f8 
R :f8 25.D :e3 N :e3 26.T :cl N :cl 
și încă un pion alb trebuie să 
cadă. Deținătoarei titlului 
mondial al jucătoarelor de 10 
ani a calculat bine combina
ția. cu adevărată maturitate 
de maestră a jocului, asigu- 
rîndu-și avantaj decisiv în 
toate variantele. Bravo, Co
rina !

Cum joacă fetele în compe
tiții ..mixte" ? Este un su
biect din prim-planul actua
lității șahiste, care ne oferă 
două exemple recente, tl vom 
vedea astfel pe Mircea Pa
vlov, reputatul nostru antre
nor și maestru internațional, 
întîmpinat cu o activă opozi
ție de către tînăra jucătoare 
sovietică Camilla Baghinska’.te 
(20 ani) în recentul turneu 
din Bulgaria: Baghinskaite 
—- Pavlov (Stara Zagora, 1389)
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RAIDUL NOSTRU
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„Timpul fiind favorabil, am 
dorit, firește, să jucăm maf 
devreme în aer liber — ne-a 
spus Dumitru Viziru. Un efort 
comun și, iată, avem gata pa
tru terenuri, urmînd ca și ce
lelalte să fie folosite în cel

LA BAZELE DE TEhliS
mai scurt timp, după cum se 
poate vedea". Intr-adevăr, se 
muncea do zor, micuții de la 
una din grupele de inițiere, 
împreună cu antrenorul Con
stantin Ristea, dindu-și toată 
silința să-i ajute pe gospoda
rii clubului militar, pent:* a 
juca și ei pe teren, nu numai 
la perete.

DIN BUCUREȘTI
zei, și Gheorghe Țigler, inr 
struetor). „înclin să cred că lo
turile dc senioare și junioare

se pr< 
tru că 
te, ci 
rioară 
spus j 
Ionesc

LA SINGURUL CLUB L

8 DIN 8 LA CLUBUL DINAMO !

...mai bine cunoscut sub nu
mele T.C.B. se joacă pe 11 te
renuri din cele 17. Și aici e- 
•xistă obiceiul de a se ieși cit 
mai devreme în aer liber, a- 
ceasta datorită dorinței sporti
vilor și antrenorilor de a juca 
cît mai mult timp, dar și pen

tru că
Club 1 
cito- 
gata’ e 
și Aii 
cum r 
preset!

Și în acest an, tenisul femi
nin dinamoyist dorește să do
mine concursurile interne, cum 
o face de peste două decenii. 
Dovadă și faptul că pe cele 
opt terenuri de zgură din Șo
seaua Ștefan cel Mare se joacă 
tenis încă de la jumătatea lu
nii februarie. In plus, activita
tea în aer liber a fost aproa
pe continuă pe toată durata 
iernii, folosindu-se din plin — 
datorită timpului favorabil —

toate cele trei terenuri de bi
tum. La ora vizitei noastre, 
„consacrații" își încheiaseră an
trenamentele, locul lor fiind 
luat de copii din grupe de în
cepători și avansați. I-am re
marcat pe Bogdan Cojocariu, 
Dan Cuncca, Irina Segărceanu, 
Andreea Vîlceag, care se antre
nau cu seriozitate (impresio
nant pentru vîrsta lor de 8, 9 și 
10 ani), sub îndrumarea antre
norului Aurel Segărceanu.

ABIA ACUM ?

CEI DE LA PROGRESUL NU SE DEZMINT
Pe oricare din porți ai intra, 

te întîmpină tenisul. Pentru că 
el este aici în prim-plan, clu
bul sportiv Progresul avîn- 
du-și locul său distinct în is
toria „sportului alb“ din țara 
noastră. Cum ne’ așteptam, și 
acest început de sezon a găsit 
terenurile (9, deocamdată, din

cele 13) excelent amenajate, 
rod al unor lăudabile eforturi 
întreprinse din timp de un co
mandament al clubului, consti
tuit în primul rînd din cei care 
răspund de destinele perfor
manței (președintele secției, 
ing. Teodor IordachO, Leonard 
Sciglie, coordonatorul șef al ba-
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BASCHET SALA SPORTURILOR din O- 
radea a fost, ca de obicei, o gazdă deose
bit de ospitalieră pentru participanții la 
turneul final al Diviziei A. Perfect Tegă- 
tltă. cu instalația electronică funeționind 
ireproșabil, această sală (director : Emil 
Suranyi) și-a respectat tradiția, creată de-a 
lungul deceniilor de etnd este practicat 
sportul cu mingea la coș In orașul de pe 
Crlsul Repede. » prezente notabile 
In tribune : Emil Biaga. Traian Constanti- 
nescu. Iosif Vania, Nicolae Dolhan și alți 
reprezentanți ai generațiilor mal vechi ale 
baschetului orădean. Timpul a trecut, dar 
pasiunea a rămas. (D. st.) * tN sala o- 
llmpia din Timișoara — o prezență consec
ventă pe parcursul întregului turneu — 
Vicepreședinta C.J.E.F.S., fosta internațio
nală Rodica Armion. (N. A.l.

HAND3AL la spinșiTUL jocului cu 
S.C. Empor, antrenorii dlnamoviști Ghiță 
Llcu și Valentin Samungi au avut o dis
cuție ... contradictorie : cine a fost mai 
emoționat ? Emoții, zicem noi, au avut din 
belșug amîndoi. dar acest lucru nu i-a îm
piedicat să conducă cu luciditate echipa 
spre calificare. Q UN SUPORTER înfocat 
al dinamoviștilor. buzoianul G. Duican, 
care a ținut să fie prezent st la Rostock, 
constata, nu fără dreptate, că handbaliștii 
dlnamoviști au făcut, prin comportarea lor, 
o excelentă propagandă acestui sport prin
tre buzo’cni, care așteaptă acum ... finala. 
<1 DUPĂ MANȘA întîi, Mircea Bedivan 
era convins că dinamoviștil vor trece și 
peste acest ..hop" dificil, mlzînd pe contri
buția lui Dogărescu (accidentat la Buzău) 
și pe forma lui Huligan. A avut dreptate 
nu numai în privința celor doi. ci și a 
celorlalți colegi. © DOUA aprecieri din 
„Ostsee Zeitung" : „Chiar șl în momentele 
dificile, bucureștenil șl-au arătat adevăra
tul nivel, răspunzând cu gol Ia fiecare gol 
a! gazdelor" și „Cei doi brazi, 
Roșea și Llcu, au nimerit întotdea
una ținta prin aruncări precise și rapide". 
Să snerăm că dlnamoviști! vor confirma și

în meciul 
(Em. F ).

cu U.S. Creteil aceste aprecieri...

INTERESUL pentru derbyul 
final de la Cluj-Napoca, unul 
celor cinci „directe" Dinamo —

TlNĂRUL JUCĂTOR Dan Po- 
alrrgat toată toamna pentru a

POLO 
turneului 
din seria ____ _______  _______
Steaua, avea ca premisă posibila relansare 
a campionatului în eventualitatea unui 
succes al echipei din Ghencea. Dar, mai 
mult dccît atît partida constituia un pri
lej binevenit de a vedea ..la lucru" majo
ritatea componenților lotului, față în față, 
într-un joc oficial și cu miză. Ceea ce, 
pentru un antrenor de „națională". în con
dițiile începutului de sezon. înseamnă un 
test cvasi-planificat (și. deci, obligatoriu), 
în regim competițional. la care prezența 
sa este de la sine înțeleasă. Din păcate. 
Cornel Rusu. antrenorul reprezentativei, n-a 
asistat la cel mai important meci al tur-

RUGBY
pescu a
„prinde" echipa cu, e drept, cel mai valo- 

' ros lot — Steaua. Și a jucat doar puține 
minute în turul campionatului. Pentru ca 
în primul meci al primăverii să apară ti
tular pe postul de fundaș. Numai că bu
curia sa a -durat ...12 minute, făcînd o 
entorsă în acel moment al partidei cu 
Universitatea Eltim. ceea ce a dus, firește, 
lâ înlocuirea lui. Mai rar asemenea ghi
nion, într-adevăr. a DACA primele cinci 
clasate în seria de frunte a Diviziei A au 
obținut procentajul maxim în etapele de 
început ale sezonului, patru formații nu 
au reușit nici măcar un „egal", dintre cere 
însă acelea din Bîrlad, Iași și Petroșani au 
evolut numai în deplasare. Să fie ...de vină 
doar programările ? (G. R.).

Nc-am fi așteptat ea la Cen
trul republican „23 August" 
(cum se întîmpla pînă anul tre
cut) terenurile să fi fost în a- 
ceste zile netede, liniate și fo
losite din plin de jucători. Dar, 
din păcate, nici vorbă de așa 
ceva ! Este adevărat că în ziua 
raidului nostru lucrările de a- 
menajare erau declanșate, dar 
de ce abia acum ?

★
Este îmbucurător că pe cele 

mai importante baze de tenis 
din Capitală, activitatea era în 
toi, că atît cei mai buni ju
cători, cît și cei care abia des
cifrează tainele sportului cu 
racheta și mingea au putut 
profita din plin de primăvara 
timpurie, treeîndu-și în cont, 
in acest început de sezon, cîte
va săptămîni bune în plus de 
lucru în aer liber față de anii 
anteriori. Era normal să fie
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EXCURSII DE 1

POST-SCRIPTUM
neului, preferind să plece mai devreme a- 
casă, cu echipa sa de club. Motivul că „îi 

:cunoaște bine pe jucătorii de lot" nu re
zistă nicicum, e CHIAR ÎN ZIUA parti
dei amintite, poloistul dinamovîst Șerban 
Popescu a împlinit 31 de ani. Deși n-a ju
cat prea mult, cunoscutul centru al echipei 
campioane și-a onorat „cartea de vizită", 
înscriind un gol memorabil prin execuția 
tehnică cu două secunde înaintea expi
rării timpului regulamentar ăl reprizei a 
doua. între primii care au ținut să-l fe
licite înainte și după meci a fost și... alt 
Popescu, portarul de la Steaua, adversar 
în bazin, prieten în afara lui cu dinamo- 
vistul. 0 ÎN ACELAȘI DERBY, și amin
titul Gh. Popescu, și Simion, portarul de 
Ia Dinamo, au fost printre cei mai buni 
din apă. „Naționala" are de unde alege ! 
(G. Rut.).

SCHI UNUL DIN FOȘTII performeri 
ai fondului și biatlonului nostru, Marcel 
Stuparu, este actualmente un apreciat ar
bitru. L-am reîntîlnit la recentele finale 
ale „Daciadei" avînd numai cuvinte fru
moase la adresa actualei generații de ti
neri : „Avem actualmente o bază de 
masă remarcabilă, cu certe posibilități de 
progres. Este de datoria antrenorilor să 
modeleze cum trebuie acest «material»“. 
Subscriem. • ÎN ÎNTRECEREA fetelor s-a 
detașat — scriam și în cronică — bistri- 
țeanca Monica Jauca. Să fi fost valoarea 
ei cea care a distanțat-o în clasamentele 
finale, atît în proba de 12. cît și în cea de 
7,5 kilometri ? Sau lipsa dc competitivitate 
a celor mai multe dintre adversarele sale? 
Ne-ar bucura să fie valabilă prima alter
nativă. dar țâre ne temem de cea de-a 
doua... în orice caz, credem că biatlonul 
feminin are și el perspective frumoase și 
nu ne îndoim că multe din speranțele ac
tuale ale fondului își vor încerca, nu 
peste multă vreme, forțele și la biatlon. 
Gheorglie Vilmoș, fostul nostru campion, 
ne asigura că „partea de tir poate fi pusă 
la punct într-un an-doi, important este ca 
sportivul să fie un bun fondist". (S. A.).
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I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează, cu
Mai; excursii pe litoralul Mării Negre,

• Ncptun — hotel „Terra"
• Mamaia — hotelurile „Bicaz" și „Si
• Eforie Nord — hotel „Europa"
• Jupiter — hotel „Cozia"
Pentru cei ce solicită, se asigură b

C.F.R. dus-întors. la tren special, cu i
De asemenea, cu același prilej, se o
• In Nordul Olteniei
• La Sibiu
• La Iași
înscrieri — la toate agențiile de tt 

București.

ADMINISTRAȚIA
CÎȘTIGURiLE TRAGERII 

LOTO DIN 17 MARTIE 1989

Categoria 1: 2 variante 25% 
— autoturisme „Dacia 1.300- 
(70.000 lei); cat. 2: 1 100% a 
21.903 lei și 12 25% a 5 476 lei; 
cat. 3: 23.75 a 3.689 lei: cat. 4: 
37 a 2-363 lei; cat. 5: 179,25 a 
489 lei; cat. G: 330.50 a 265 lei: 
cat. X: 2.028 a 100 lei.

Report Ia categoria 1: 48.529 
lei. Autoturismele,, Dacia 1.300" 
(70.000 lei) de ia categoria 1 au 
revenit participauților Szckely 
Beia din Cluj-Napoca Vruil- 
nik Adrian din Lugoj. ,
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nuă interlocutorul, tlacâ nu 
ești un gospodar autentic. Bu
nul gospodar nu ecoaomiseștc 
o oarecare sumă la reparații 
curente, ca să risipească dc 
4—5 ori pe-atit cu închirierea 
unor baze pentru antrenamen
tele și concursurile secțiilor 
de performanță. De aceea am 
socotit și ani găsit soluții pen
tru pregătirea cicliștilor și mo- 
deliștilor, tx-ansformînd trei ca
mere in ateliere și 
de materiale, manopera 
asigurată în exclusivitate 
sportivi și antrenori".

Propunindu-și să s[K>rească 
beneficiile, gospodarii de aici 
au inițiat un centru de 
nastica aerobică (condus 
multă competență 
Cristian Georgescu, 
metodist), au 
multe gale de box și o serie 
de turnee de fotbal feminin 
(apropo, Voința are una dintre 
cele mai puternice formații 
din țară) la Plopeni, Buzău și 
Ploiești, care au adus venituri 
suplimentare de aproape 115 000 
lei. Alte căi de venituri: cen
trul de închiriere a materiale
lor sportive către populație, 
cotizațiile strînse de. la mem
brii asociației sportive, rccon- 
diționarea echipamentului, în
cadrarea strictă în colxxe (Ie 
energie electrică și gaze stabi
lite, procentele realizate con
stituind acele „picături" atît 
de necesare in eîntarul eficien 
ței. Suita acestor acțiuni (și 
altele) au condus la depășirea 
planului de venituri cu 113 la 
sută, realizindu-se un fond de 

■ rulment de 420 G00 lei, folosit 
la retribuirea personalului 
tehnic și muncitor, la susține- 

- rea calendarului competițional 
sau la reparali.le curente. în 
acest an. co-nducerea asociației 
Voința s-a angajat să obțină 

. venituri în valoare de peste o 
jumătate de milion. „Cît ar fi 
dc mari ambițiile, intervine 
Nicolac Furdui, instructor res
ponsabil cu sporturile de per
formanță, cî( ar fi ds adinei 
motivațiile, orife prognoză pe 
termen apropiat sau mai înde
lungat trebuie să tină scama 
de resursele materiale existen
te, precum și de capacitatea 
oamenilor de a le valorifica 
superior. Noi vom extinde aria 
complexului sportiv eu o sală 
pentru tenis de masă și reuni
uni cultural-sportive, aflată in 
stadiu înaintat de construcție. 
De asemenea, vom acoperi rin
gul dc box din aer liber și 
vom renova instalațiile ștran
dului, lucrări de
sporească cît mai 
tea activității și | 
zarea unor centre

magazie 
fiind 

de

gim- 
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de prof- 
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Ia înot, tenis dc masă și judo", 
înțr-adevăr, problemele au

tofinanțării solicită spirit gos
podăresc, soluții eficiente.
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CELE PATRU GOLURI SPECTACULOASE
Deseori, pentru a ilustra cum 

s-a desfășurat un meci, croni
carul recurge la cifrele casetei 
tehnice, la numărul șuturilor, 
al cornerelor ; la marile ocazii 
care nu apar în casete, dar 
care sugerează superioritatea 
uneia sau alteia dintre echipe. 
Nu vom recurge, de astă dată, 
la această modalitate. Și nu 
pentru că cifrele nu ar fi fa
vorabile echipei noastre — ele 
sînt în totalitatea lor —, ci 
pentru că partida de la Plo
iești, de pe stadionul Petrolul, 
dintre 
polonezi a ieșit din tiparele o- 
bișnuite, fiind una dintre cele 
mai interesante și frumoase la 
care am asistat în ultimii 20 
de ani.

Nu scorul de 4—0 ne deter
mină să facem această afirma
ție, ci două dintre realitățile 
meciului : maniera de joc a 
„ll“-lui pregătit dc Gheorghe 
Ola și loan Pătrașcu (medic : 
Pompiliu Popescu) și spectacu
lozitatea deosebită a celor pa
tru goluri.

Doar la început, vreo zece 
minute, tinerii noștri jucători 
au avut unele ezitări, după 
care ei au atacat cu multă de
cizie, cu dezinvoltură, fără pic 
de trac, accelerînd în treimea 
adversă, pentru a pune pe pi
cior greșit apărarea oaspeților

juniorii români și cei

și pentru a-și crea culoare de 
șut spre poarta lui Nalewojko. 
Doi jucători, Bătrînu și Cuc — 
care în partidele anterioare ni 
s-au părut destul de... reținuți, 
sau, ' ’
vlagă, neinspirați 
monstrat in
oficial din cariera lor, că an
trenorii nu s-au înșelat menți- 
nîndu-i în formație. Primul a 
vrut parcă să arate tuturor că 
se pot înscrie goluri și de la 
distanță, ca pe stadioanele en
glezești, iar al doilea a fost un 
adevărat vîrf, insistent și per
cutant, mai cu seamă în pri
ma repriză.

Vorbind despre ei, ajungem 
automat la... sarea și piperul 
partidei, golurile. Goluri su
perbe, cum subliniam și în 
cronica meciului, aplaudate la 
scenă deschisă de cei peste 
8 000 de spectatori. Și cum să 
nu aplauzi un șut „ca din tun“ 
al lui Bătrînu, pătrunderea — 
prin desprinderea de fundașul 
advers — și reluarea directă, 
la colț, a lui Cuc, lovitura cu 
capul a lui Moldovan, care a 
„fixat" mingea sub ..transver
sala" porții și, mai ales, „triun
ghiul" fulgerător Stingă — 
Zare — Bătrînu, din gheata ul
timului mingea pornind bolid 
lovind bara, de unde a intrat 
în plasă. „S-a muncit mult cu

această echipă — ne declara 
- antrenorul Gheorghe Ola — și 
ar fi fost păcat să nu luăm un 
avans de cîtcva goluri încă din 
această primă manșă..."

rîndul Iul, secretaruf F.R.F., 
Grigore Sichitiu, și trebuie sa 
ne menținem cu picioarele pe 
pămînt, să pregătim și retu
rul de la 31 mario cu calm și

i

dacă vreți, apatici, fără 
au de- 

acest prim meci

Iată-l pe Cuc, virful de atac al seîecfionatei noastre, reluind, cu , .... .. ( Foto . Nicolae PROFIRcapul, spre poarta lui Nalewajko

E adevărat, avansul e sub
stanțial, patru goluri constituie 
un handicap greu de recuperat, 
dar mai avem încă 80 de mi
nute de emoții, sublinia, la

ADEVĂRATA ÎNTRECERE IMPUNE
RESPECTAREA FERMĂ A DISCIPLINEI

ȘI ETICII SPORTIVE
(U'mare din pag. 1)
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zentativ și de la care se aștepta un specta
col de calitate, in spiritul fair-play-ului, pe 
măsura valorii lor și a prestigiului cîștigat de 
amîndouă pe plan internațional.

Vrem să credem că, mai ales acum, în 
preajma unor importante confruntări inter
naționale cu caracter oficial, sportivii noștri 
—• ca de altfel și antrenorii lor, conducătorii 
cluburilor și ai federațiilor, toți cei care 
concură la opera educativă — vor privi cu 
mai multă responsabilitate actul sportiv și vor 
face totul pentru eradicarea manifestărilor 
negative care subminează declanșarea tutu
ror energiilor în lupta dreaptă pentru vic
torie. Este o obligație elementară, mai ales 
că adversarii de astăzi pot fi — și chiar sînt, 
cum este cazul fotbaliștilor din lotul repre
zentativ — coechipierii de mîine sub culorile 
echipei naționale, pe care sînt chemați să 
le apere cu aceeași ardoare, cu același spirit 
patriotic. De altfel, însăși onoarea de a face 
parte din lotul reprezentativ incumbă obliga
ția — pentru toți sportivii noștri fruntași,

inclusiv pentru fotbaliști — de a constitui 
adevărate modele de comportament atît în 
arenă, cit și în afara ei. Iar cei care nu în
țeleg această cerință, care nu oferă un exem
plu pozitiv prin conduita și atitudinile lor, 
care se abat — intr-un fel sau altul — de 
la etica sportivă, nu fac dccît să pună ei 
înșiși sub semnul întrebării apartenența lcr 
Ia familia „tricolorilor".

Este nevoie, deci, de mai mult respect, de 
mai multă sportivitate. Adevărata voință de 
victorie trebuie să fie în primul rînd cea 

care apără culorile naționale. Iar la lumi
na acestui frumos ideal trebuie să pălească 
toate celelalte animozități care subminează 
atît performanța, cît și rolul educativ al 

sportului și care nu o dată sînt generate de 
înguste interese de club. Devine astfel în
deosebi de datoria cluburilor, a conducători
lor acestora, precum și a antrenorilor, de 
a intensifica munca educativă cu sportivii, 
de a întări ordinea și disciplina, de a acționa 
cu fermitate împotriva oricărei abateri de 
la etica sportivă, de la spiritul de corecti
tudine și fair-play.

l
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luciditate și abia după aceea, 
în cazul atingerii obiectivului 
propus, să ne bucurăm".

Sigur, atunci vdni> trage li
nia și vom aduna. Și tot atunci 
vom trece prin filtrul exigen
ței evoluția fiecărui jucător în 
parte. Acum să evidențiem E- 
CHIPA. pentru că pe gazonul 
Petrolului s-a aflat eu adevă
rat o echipă, o echipă care s-a 
apropiat mult de turneul final, 
dar care mai are de făcut un 
pas — unul singur — pînă în 
țara frumoaselor povestiri ale 
lui Andersen, Danemarca.

4—0 e un scor clar, asigură
tor, însă despre calificare vom 
scrie abia după cele 80 de mi
nute de joc de Ia Czeladz, din 
31 martie, o mică localitate 
lingă Katowice.

Lourențiu DUMITRESCU

• ÎNTILNIREA de campionat 
(speranțe) dintre echipele Steaua 
și Dinamo s-a încheiat eu rezul
tatul de 6—1 în favoarea primei 
formații.

• PARTIDA CAZ METAN ME
DIAȘ — C.S. TlRGOVIȘTE, din 
seria a Il-a a Diviziei B. care 
urma să se dispute duminică 26 
martie (etapa a 20-a) a fost a- 
mînață pentru joi 30 martie (ora 
16). Aceasta deoarece duminică 
echipa din Medias va fi parte
nera lotului național de tineret, 
care, miercuri, la Alba Iulia, va 
întîlni selecționata similară a 
Italici.

■26 M/tFiTlE198Q
Tragere multiplă

\r «iTiibuie ostiguri m

mniniisiLiMisiiKiKii

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

LOTO 
avea loc 
clubului 
începînd

ibișnuită 
rtie. va 
în sala

:i nr. 2.
. Aspecte de la 
ivă vor fi radio-'

difuzate pe programul I, la ora 
16,35. iar numerele extrase vor fi 
retransmise,, pp același program, 
la ora 23,05. și mîine. sîmbătâ, 
23 martie, la ora 8,53. Tragerea 
va fi urmată de un film artistic.

O Nu uitati că au mal rămas 
numai două zile și pînă la TRA
GEREA . MULTIPLA LOTO de 
duminică.. 26 martie (ultima ac
țiune cu caracter deosebit din 
această lună).

al Diviziei B. planificată inițial 
pentru duminică. 26 martie, se 
va disputa mîine. sîmbătă, 25 
martie. în consecință, ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor 
la acest concurs este A ST AZI, 
VINERI. 24 MARTIE.
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UN SINGUR REZULTAT EGAL IN PRIMELE TREI ETAPE

(Urmare din oao il

0 Așa după cum am Informat 
la timpul potrivit, etapa a 
XXVIF-a a campionatului italian

Q Unitățile din rețeaua Loto- 
Pronosport și v’nzătorii volanti 
din întreaga tară au în perma
nentă spre yînzare lozuri în plic 
de diferite valori, cu 
bani si autoturisme, 
aflatî . Jucătl la cel 
șl popular sistem de 
ZUL tJSI PLICI

cîștiguri în 
Oriunde vă 
mai simplu 
joc — LO-

I
I
I
I

conform așteptărilor, la cote 
neatinse, încă, în campionatul 
nostru, pe măsura valorii de
monstrată de cele două echipe 
în arena internațională. Con
statare de bun augur, căci ple
iada de internaționali se va 
reuni mîine in monolitul echi
pei reprezentative, chemată „ă 
înfrunte în continuare preli
minariile Campionatului Mon
dial.

Așadar, instalarea Stelei pe 
primul loc, cu un avans de 
două puncte, constituie princi
palul eveniment al primelor 
trei etape pe care încercăm 6ă 
le trecem, fie și sumar, în re
vistă. Da umbra lui, sinuozită
țile aparent de mai mică im
portanță, care au lăsat, însă, 
urme, în lupta mai amplă și 
mai densă pentru evitarea zo
nei incomode din clasament. 
Că această luptă a devenit 
mai tranșantă încă - din startul 
returului o dovedește și faptul 
că. din 27 de rezultate înregis
trate, numai unul singur (Uni
versitatea Craiova — S.C. Ba
cău) a fost de. egalitate, tră- 
dîndu-se o abordare, netă a 
luptei sportive, o anume „du
ritate" în reglementarea con
turilor, 
au avut, 
rentele" 
<h in ele 
mutări: 
victorii 
Xim 
pe S.C.

în reglementarea
în care cîștig de cauză 

în primul rînd. „lau- 
prlme’or trei etape, e- 
cu .'cele mai mari :acu- 
Steaua și Victoria, trei 
din trei, punctaj ma

in). cărora le-am alăturat 
Bacău, revelația înce

putului de sezon, cu 5 puncte, 
pluton compact 

Bihor, 
Brașov,

Urmează un
de șase echipe (F.C. 
Inter Sibiu, F.C.M.

Flacăra Moreni, F. C. Farul 
Constanța, Dinamo) cu 4 
puncte, cu excepția lui Dina
mo, aflate, toate, nu ne îndo
im, în graficul planificat. Scu- 

’ zate de dezavantajul progra
mării (un singur meci acasă), 
vin la rînd alte echipe (F.C. 
Argeș, Rapid, Oțelul, F-C. Olt, 
Sportul Studențesc), beneficia
re a numai două puncte cu
minți. Este, cu alte cuvinte, 
seria echipelor care au ratat 
ocazia fericită a ajustării „cla
samentului adevărului", în
toarse cu traista goală de pe 
unde au jucat, amînindu-și, 
deci, asaltul locurilor sigure 
din clasament. In fine, exem
plele celei mai slabe producti
vități. pe cane le oferă Uni
versitatea Craiova (un singur 
punct). Corvinul, ,.U“ Cluj-Na- 
poca și A.S.A. Tg. Mureș cu 
0 puncte. Aici lucrurile trebu
iesc nuanțate: Corvinul și „U“ 
au fost, pe teren propriu, în
vinsele lui Steaua și Victoria, 
a căror realizări pe teren stră
in nu mai constituie, de mult,

cu o for- 
întinerită 
viitorului, 
pune preț 

r_  _________ _ moment.
Singura mare victimă rămîne, 
deci. Universitatea Craiova, 
care, pierzînd un 
propriul gazon, în 
partener mediu, 
(S.C. Bacău), s-a 
rîtă pe penultimul loc al cla
samentului. poziție în totală 
contradicție cu firma acestei 
formații.

Conciuzionînd, doar două re
zultate au spart plafonul pe 
parcursul primelor trei etape 
ale returului: cel dintre Stea
ua și Dinamo, cu apriorice im
plicații majore, indiferent dc 
configurația lui. și acest sin
gular 1—1 
— Bacău, 
care a și 
inferioară 
spus, in acest început dc sezon 
nu s-a întîmplat aproape ni
mic în campionatul nostru...

o surpriză: A.S. A-, 
mație remaniată, 
masiv, în numele... 
se pare că nu mai 
pe rezultatele de

Craiova, 
punct pe 
fața unui 

necreditat 
și văzut tî-

din meciul Craiova 
unica surpriză reală, 
bulversat jumătatea 
a ierarhiei- Altfel

PARTIDEI E IlMl APRILIE
• AȘA CUM S-A MAI ANUN

ȚAT, etapa a 21-a a primei di
vizii va avea loc duminică 2 
aprilie. Ora de începere a me
ciurilor din această etapă este 
17; de altfel, conform hotănrii 
F.R. Fotbal, toate întîlnirile din 
etapele lunii aprilie vor începe

VOR ÎNCEPE EA ORA lî
la ora 17. Pentru lunile mai și 
iunie ora de start este 18.

• SÎMBATA, SPORTUL STU
DENȚESC — F.C. ARGEȘ, meci 
amical intre cele două divizi - 
nare A. Partida va avea loc, cu 
începere de la ora 16, pe stadio
nul Sportul Studențesc.



în meci internațional (le rngbij ia focșani

VICTORIE A LOTULUI DE TINERET
Lotul de rugby (tineret) al 

țării noastre a susținut o par
tidă internațională la Focșani, 
în compania echipei engleze 
Loughborough University. Cir
ca 3 000 de spectatori au a- 
plaudat un joc deschis, domi
nat de echipa noastră, care a 
cîștigat cu 41—9 (23—3). Ea a 
reușit nouă eseuri, înscrise de

Franciuc 3, Botczatu, Stanca. 
Tinea, M. Dumitru, Sasu și Țu- 
țuianu. Unul a fost transfor
mat de Foca, iar Ranga a mar
cat din drop. A arbitrat I. Va- 
silică.

Mîine, de Ia ora 16,30, oaspe
ții vor evolua în Capitală, în- 
tîlnind echipa bucureșteană Glo
ria, pe terenul acesteia.

Campionatele Internationale de sărituri ale Poloniei

IONICA TUDOR LOCUL 2 LA TRAMBULINĂ

TURNEUL F. I. R. A PENTRU JUNIORI
TKOIA, 23 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Campionatul F.I.R.A. a progra
mat primele meciuri din seria 
de frunte a acestei întreceri 
rezervată rugbyștilor juniori. 
Partidele aveau o importantă 
deosebită, deoarece în timp ce 
învingătoarele urmau a-și dis
puta locurile 1—4 în clasamen
tul final, învinsele continuă 
competiția în turneul pentru 
pozițiile 5—8. Echipa noastră a 
întîlnit pe cîștigătoarea ediției 
din 1987, selecționata Argenti
nei, un „XV" cu o înaintare 
mult mai puternică și cu ju
cători mai înalți, care a și cîș
tigat cu scorul de 32—10 (16—0). 
Rezultatul a fost influențat, 
însă, cel puțin în proporțiile 
sale, de arbitrajul italianului 
C. Giacomani. Acesta a acor
dat două eseuri dubioase. ar
gentinienilor, în prima repriză, 
pentru ca după pauză, cînd 
juniorii români au avut o re
venire puternică șl au preluat 
inițiativa, ei să fie privați de 
acordarea a două încercări re-

gulamentare ! Au marcat Brici 
eseu + transformare, Cristea 
eseu, respectiv Folomei 2, Ca- 
suolo, L. Herrera, Carmenlinx 
— eseuri, H. Herrera — 3 trans
formări + 2 lovituri de pe
deapsă. în condițiile sistemului 
de desfășurare a întrecerii (me
reu criticat, aspect asupra că
ruia vom reveni), formația 
noastră mai are șanse doar la 
ocuparea locului 5, în cazul că 
va obține victorii în următoa
rele două jocuri...

In celelalte întîlniri din gru 
pa A : Franța — Portugalia 
57—6 (38—0), U.R.S.S. — Bel
gia 60—0 (20—0), Italia — Spa
nia 27—15 (8—12). Se poate les
ne observa că juniorii români 
au avut realmente cea mai di
ficilă misiune.

Vineri, echipa noastră va ju
ca cu reprezentativa Portuga
liei, în timp ce formația Spa
niei va întîlnl reprezentativa 
Belgiei, iar în turneul 1—4 au 
Ioc partidele Franța — Argen
tina și Italia — U.R.S.S.

Tiberiu STAMA

Participînd la tradiționalele 
Campionate Internaționale de 
sărituri în apă ale Poloniei, des
fășurate la Varșovia, Ionica Tu
dor (aflată în primul an de ju
niorat) a avut o comportare 
bună, clasîndu-se pe locul se
cund In proba de trambulină 3 
m, cu 438.15 p (pe locul I : Ja
nette Gierke — R.D. Germană — 
477 p). Reprezentanta țării noas
tre a prezentat salturi cu grad 
de dificultate ridicat, dintre care 
pentru dublu salt și jumătate 
înapoi in echer (coeficient 2,7) 
a primjt cea mai mare notă a

probei : 60,75.
Ceilalți sportivi români s-au 

clasat pe următoarele locuri — 
fete, platformă : 5. Monica Mate 
(a cîștigat Janette Gierke) ; bă
ieți. trambulină 3 m : 10. B. 
Cibu, 13. S. Baca (a cîștigat E. 
Pils — Austria) : platformă : 5. 
S. Baca. 7. B. Cibu (a cîștigat 
D. H. Kwang — R.P.D. Coreea
nă).

La concurs au mai luat parte 
săritori din Austria, Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană. R. D. Germană, 
Grecia. Finlanda, Olanda, Polo
nia si Ungaria.

Antrenorul sprinterului cnnutlhin <1 recunoscut:

BEN JOHNSON S-A DOPAT!
S-a făcut, pe deplin, lumină 

în cazul atît de discutat al ca
nadianului Ben Johnson, cel care 
a pierdut medalia de aur la Jocu
rile Olimpice din 1988, anulîn- 
du-i-se concomitent și recordul 
mondial reușit cu aceeași oca
zie : comisia specială însărcinată 
de guvernul canadian cu desco
perirea adevărului în acest caz 
întunecat, cu atîtea consecințe 
grave asupra întregii performanțe 
mondiale, șl-a început, la To
ronto, lucrările de audiere. ȘI 
încă din primele zile ale acțiu
nii, cei peste 100 de ziariști 
nord-americani și din Europa a- 
flați de față au rămas stupefiați 
la mărturisirile antrenorului 
sprinterului canadian, 
lie Francis : „Ben 
steroizi anabolizanți

Char- 
a luat 
începînd

în „Cupa POLITEHNICA TIMIȘOARA
A PIERDUT DIN LIPSA DE CURAJ

că Politehnica Timi- 
realizat, prin califica-

Sigur
șoara a , ____ ______
rea în sferturile de finală ale 
„Cupei I.H.F.". un succes nota
bil, cu atît mai mult cu cît era 
creditată cu mai puține șanse 
în această ediție a competiției 
europene intercluburi. O am
plificare a acestui succes, pă
trunderea în semifinale, ar fi 
însemnat mult pentru mai ti
nerii.elevi ai antrenorilor Con
stantin Jude și Roland Gu- 
nesch, dar ei nu au trecut de 
TUBU Dusseldorf. După cum 
se știe, pe terenul echipei vest- 
germane, în prima manșă, po- 
litehniștii au fost întrecuți se
ver cu 22—12, iar la Timișoara 
ei nu au recuperat diferența, 
cîștigînd doar cu 20—18. De 
aici,.- o întrebare firească : a 
fost oare la îndemîna forma
ției noastre să obțină dreptul 
de a evolua mai departe în 
competiția europeană ?

Fără a trece cu vederea va
loarea adversarilor (în campio
natul trecut ei au fost pe 
treapta a doua a podiumului, 
au 3—4 jucători de marcă, -în-

tre care internaționalul ceh 
Barda, un portar de clasă), dar 
și alte aspecte care au cîntă- 
rit greu în balanța rezultatu
lui final (în primul rînd, 
extrem de dur practicat 
de echipa vest-germană, 
duința arbitrilor față de 
de), credem că nu greșim 
afirmăm că „alb-violeții" 
putut să realizeze totuși

jocul 
acasă 
îngă- 
gaz- 
dacă 
ar fi 

------- „la 
total" un plus care i-ar fi ur
cat în semifinale. Primul argu
ment, cel mai evident, este cel 
al nefructificării tuturor lovi
turilor de pedeapsă : trei la 
Dusseldorf (Matei, N. Dobres
cu și Gal) și patru (!) la Ti
mișoara (din nou, primii doi. 
plus D. Dobrescu și Tudor). 
Este evident că diferența ce 
trebuia recuperată, avînd a- 
ceste 7 goluri la activ, ar fi 
fost de numai UN punct I La 
această carență se mai adaugă 
și o serie întreagă de nereu
șite care au făcut ca perioade 
bune de timp timișorenii să 
nu înscrie nici un gol. Este 
vorba de atacuri pripite, de 
neglijențe prin care mingea a

fost cedată cu ușurință, 
contraatacuri nefinalizate, 
aruncări care și-au greșit 
seori ținta. Toate, generate de 
o vizibilă lipsă de curaj și de 
încredere în forțele proprii, de 
o teamă exagerată față de for
ța și valoarea adversarilor. Ex
plicabil oarecum, dacă se are 
în vedere tinerețea formației 
studențești (șase dintre compo- 
nenții de bază — Dragoș și Ni- 
chifor Dobrescu, Sajenev,’ Gal, 
Horge și Naghi — au o medie 
de vîrstă ce depășește cu foar
te puțin 20 de ani) și deci lipsa 
unei experiențe internaționale. 
Există însă premise — între 
care condițiile bune oferite pe 
plan local pentru pregătire, 
precum și competența cu care 
cei doi antrenori asigură in
struirea tehnică a echipei — 
că „noul val“ al lui „Poli" va 
crește curînd, confirmînd în- 
tr-o ediție viitoare.

de 
de 

de-

loan NOVAC

din 1981 !“. Același personaj 
recunoaște că elevului său 
i s-au administrat, la indicațiile 
dr. Jamie Astaphan, medicul în
tregii echipe, substanțe dopante 
pînă cu o lună înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Seul ! ! De ce a 
mai fost, așadar, nevoie de acel 
„circ al nevinovăției" jucat în 
perioada de după suspendarea 
dictată la Seul de Comisia me
dicală a C.I.O. ? Larry Myricks, 
săritor în lungime, recent cam
pion mondial de sală, la Bu
dapesta. a declarat, cu un adînc 
simț al moralității, atît de des, 
din păcate, uitat, pe atîtea are1- 
ne ale lumii noastre moderne : 
„A mărturisit, e adevărat. Dar, 
oare, nu e prea tîrziu între
barea acestui campion nu e lip
sită de miez, pentru că n-au fost 
puțini cei care au fost înclinați 
să creadă în lacrimile de croco
dil ale fostului „Big Ben“...

Acțiunea cu caracter judecăto
resc. încă în curs, vine așadar 
să lămurească pe deplin pe toa
tă lumea. Mai mult : s-a aflat 
că nu numai Ben Johnson este 
în culpă, ci și alți colegi de 
antrenament ai săi, Angela Is- 
saienko, Mark McKoy și Tony 
Sharp între ei, fiecare cu un 
nume binecunoscut în aria atle
tismului de performanță, fiecare 
medaliat la mari competiții in
ternaționale, mondiale și olim
pice.

Se mai petrece, însă. ceva. 
Pentru că lumea atletismului nu 
și-a luat din timp măsurile ne
cesare pentru a preîntîmpina e- 
venimente atît de neplăcute, pre
cum cazul Johnson, iată, ea tre
buie să plătească și un alt preț : 
dacă e adevărat că Ben Johnson 
s-a dopat din 1981, e la fel de 
adevărat și că fenomenalul său 
record mondial realizat la Roma, 
cu prilejul Campionatelor Mon
diale din 1987 (9,83) 
nu 
VA 
cu 
bil, 
alt ____ ______ ,
doboare, cu mijloace cinstite, a- 
ceastă performanță ne-curată. 
Lumea sportului va învăța cu 
siguranță că trebuie făcut abso
lut orice pentru ca maladia do
pingului. care a cuprins marea 
performanță, să fie una de pre
venit și nu una de tratat.

Radu TIMOFTE

PE SCURT • PE SCURT

BASCHET • Echipa masculină 
din Porto Rico și-a început tur
neul în Republica Dominicană, 
jucînd la Santo Domingo cu-se
lecționata țării gazdă. Oaspeții au 
obținut victoria cu 115—100 (58—51).

CICLISM • Cursa de pe șoselele 
Catalomei a continuat cu etapa 
a 2-a, Calafell — Lerida (174,500 
km), cîștigată de rutierul spa
niol Jose Recio în 5h 03:52. In 
clasamentul general conduce en
glezul Malcom Elliot, urmat de 
elvețianul Muller și francezul 
Bouvatier.

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
prima zi a turneului de la Weiss- 
wașser, prima reprezentativă a 
R. D. Germane a terminat la e- 
galitate, 4—4, cu formația secun
dă a R. D. Germane, iar selecțio
nata de tineret a Cehoslovaciei a 
întrecut cu 3—1 pe Sparta Praga.

PATINAJ VITEZA • Proba fe
minină de 3 000 m a concursului 
de la Changchun (R. P. Chineză) 
a fost cîștigată de japoneza Seki 
Natsue, cu 4:53.60, urmată de 
Tong Haiyan (R. P. Chineză) 
5:00,02.

RUGBY • Turneul final al 
celei de-a doua ediții a „Cupei 
Mondiale" va avea loc în anul 
1991 în Franța, Irlanda și Anglia 
și va fi precedat de turnee de 
calificare ce vor începe în toam
na anului 1989. Alte detalii vor fi 
stabilite cu prilejul congresului 
F.I.R.A., programat în luna iunie 
la Moscova.

ȘAH > în turneul de la Ba- 
yamo (Cuba), după patru runde, 
în fruntea clasamentului se află 
maestrul mexican Roberto Cam
pos. cu 2.5 p (1), urmat de co
lumbianul Gilardo Garcia 2,5 p, 
cubanezul Reynaldo Vera 2 p 
(1) etc.

TENIS • în turneul de la Key 
Biscayne (Florida), vest-germanul 
Can-Uwe Steeb l-a eliminat cu 6—1. 
7—5, 6—0 pe americanul Andre 
Agassi, iar Thierry Tulasne (Fran
ța) a dispus cu 4—6, 6—1, 6—4, 
6—3 de Heinec Moraing (R. F. 
Germania). Rezultate înregistra
te în concursul feminin : Laura 
Gildemeister (Peru) — Wiltrud 
Probst (R. F. Germania) 4—6. 6—1, 
6—2 : Sylvia Hanika (R.F. Ger
mania) — Jana Pospisilova (Ceho
slovacia) 6—3, 6—1.

poate fi unul 
RAMINE IN 
siguranță, va 
multă vreme 

atlet va reuși

., nu este și 
autentic. DAR 

VIGOARE ! Și, 
trece, proba- 
pînă cînd un 

(sau... nu !) să

JOCURILE MONDIALE 
PENTRU DISCIPLINELE 

NEOLIMPICE
MCNCHEN, 23 (Agerpres). în 

perioada 20—30 iulie, în orașul 
vest-german Karlsruhe se vor 
desfășura întrecerile celei de-a 
3-a ediții a Jocurilor Sportive 
Mondiale, competiție care cu
prinde în programul său numai 
discipline neolimpice : ciclobal 
și ciclism artistic, biliard, înot 
subacvatic, patinaj pe rotile, 
popice, culturism, schi nautic, 
trasul frînghiei etc.

în partidele amicale de miercuri

(EXCEPȚIA DE LA REGULĂ
I* încă din antichitate, s-a apreciat că sportul reprezintă o ac

tivitate umană capabilă să asigure, integral, egalitatea parte
nerilor. De la această idee a plecat și francezul Pierre de I' Fredy, baron de Coubertin, atunci cînd a cerut, la Sorbona, 
în 1894, renașterea Jocurilor Olimpice, devenite ulterior o săr
bătoare fără pereche a sportului șl, deopotrivă, a civilizației 

* umane.
Sigur că. o dată cu scurgerea timpului, sportul dezvoltîndu-se 

’ și diversi£iclndu-se, a fost nevoie să se caute soluții, și să se 1 găsească, pentru ca spiritul de egalitate (a nu se confunda
cu c?1..dc făir-play) să se păstreze, și se poate afirma că, în 
condițiile atît de diferite ale organizării sportive moderne, fe- 

Iluritele organisme desemnate să garanteze echitatea întreceri
lor au Izbutit în demersul lor nu ușor, federațiile internaționale 
statuînd, îndeobște în așa-zisele discipline de luptă (box, judo, J haltere, greco-romane etc.), categorii distincte, cel mai ade
sea în funcție de greutatea corporală a practicanțllor.

’ In acest context, baschetul actual pare să fie excepția de la I regulă. Cînd l-a „inventat", în 1891, la o școală din Springfield,
Massachusetts, profesorul canadian James Naismith nici mă- 

„ car nu și-a închipuit că într-o bună zi, chiar dacă mult mai
. tîrzfu, jocul cu mingea Ia coș va da naștere la atîtea discuții, 

ba chiar (ca sur-ă de inspirație) la atîtea evenimente contrare 
concepțiilor sale inițiale. Apariția „giganților", a jucătorilor 
tot mai înalți, a tulburat totul. încă în 1948, de pildă, cu pri
lejul J.O, de la Londra, echipa Statelor Unite l-a aliniat pe 
Robert Pershing Waldlow de... 2,72 m ! N-a fost însă decît în
ceputul promovării jucătorilor cu talii de excepție, o statistică 
de dată recentă, întocmită pe marginea ultimei ediții a C.M. 
(Spania 1986), evidențiind că, din cei 288 de baschetbalist! în
scriși (de 24 de echipe naționale), 120 au măsurat peste 2,02 m, 
ceea ce înseamnă un procent de 41 la sută ! încă mai semni
ficativ : dacă primele 4 clasate la C.M. au beneficiat de servi
ciile a 26 de „giganțl", ultimele 4 n-au avut decît 3, ca o do
vadă că tocmai jucătorii înalți au făcut „legea".

Firește că FIBA, forul diriguitor internațional, a intuit și 
fenomenul, și pericolul, raotiv pentru care, după ce a mărit 
suprafața de joc, a introdus (din 1984) coșul de 3 puncte, rea
lizat de la o distanță mai mare de 8,25 m. Ceea ce atenuează 
inegalitatea, dar n-o abolește. Resimțind-o într-o măsură mai 
mare, datorită taliei populației din această zonă a lumii, fe
derațiile asiatice au solicitat, recent, FIBA adoptarea unei mă- 

executarea aruncărilor libere nu direct,
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Isurl „de echilibru" : executarea ! 
ci prin dribling. FIBA deliberează.
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UNELE ECHIPE N-AU CONFIRMAT AȘTEPTĂRILE
• Meci de palmares la Sofia • La Eindhoven, s-a reeditat finala 

C.E. '88 • Doar egal la Dresda
MIERCURI seara s-au desfă

șurat, din nou, mai multe me
ciuri amicale, în cadrul pregăti
rilor care se fac în vederea pre
liminariilor C.M.

Din punctul nostru de vedere, 
cel mai important joc s-a des
fășurat la Sofia. între reprezen
tativa Bulgariei (viitoarea adver
sară în grupă) și cea a R. F. 
Germania. Scorul este cunoscut: 
vest-germanii au cîștigat cu 2—1 
(0—0). Comentatorii prezenți la 
meci apreciază însă că „s-a ju
cat prea aspru, mai mult pen
tru rezultat și nu așa cum ar 
trebui să fie o partidă de veri
ficare. De fapt, formația oas
peților a fost aceea care a ur
mărit mai mult o victorie de pal
mares decît încercarea jucători
lor din lot“. Sepp Piontek (an
trenorul echipei Danemarcei), 
prezent la întilnire, ca și alți 
tehnicieni din România (Cornel 
Drăgușin). Grecia, Olanda (vii
toarea adversară a selecționatei 
R.F. Germaniei) au fost în una
nimitate de acord că acest ami
cal a fost mai mult o luptă 
pentru... puncte ! Cîteva cuvinte 
despre meci : după o repriză 
mediocră, gazdele au reușit să 
deschidă scorul în min. 46 prin 
Iliev (căpitanul echipei). Apoi 
oaspeții au fost la timonă, ega- 
lînd prin Voller și mareînd go
lul decisiv în min. 86, prin Lit- 
tbarski. Să notăm că ambele 
puncte ale vest-germanilor se 
datoresc unor greșeli de apărare. 
Arbitrul cehoslovac Krhnac a 
condus echipele : BULGARIA ? 
Vălov (min. 46 Donev) — Kiria-

kov (min. 74 Voinov), Iliev, Be- 
zinski Kirov (min. 51 Todorov), 
Sadkov, Balakov (min. 74 Iva
nov), Kostadinov, Penev, Stoici- 
kov, Docev ; R.F. 
Illgner — Fach (min. 46 
tbarski). Kohler, Buchwald, 
thold, Matthaus, Brehm e, 
sler, Miiller, Voller, Ricdle.

La Eindhoven, o reeditare .. 
nalei „Euro ’88", între echipele 
Olandei și U.R.S.S., încheiat ca 
și atunci, la Miinchen, cu ace
lași scor : 2—0 pentru olandezi. 
Gazdele au deschis scorul în 
min. 6. prin Van Hasten, scor 
care a rămas neschimbat pînă 
în minutul 86, cînd Ronald Koe- 
man a marcat al doilea punct, 
din penalty.

In fine, la Dresda, partida din
tre selecționatele R.D. Germane 
si Finlandei s-a încheiat la ega
litate, 1—1 (0—1), rezultatul con
stituind o decepție pentru 
gazde. Oaspeții au marcat pri
mii, grație lui Lipponen (min. 
29), după care, în min. 54, Traut- 
mann a egalat. In formația R.D. 
Germane au evoluat, printre al
ții, portarul Miiller, Stiibner, 
Sammer, Hauptmann, Kirsten, 
Thom, ‘ ...................
Holmgren, 
toți internaționali 
și autorul golului,
• DUPĂ cum 

sîmbătă, la Viena, 
triei va întîlni, în _ _ 
reprezentativa Italiei. Agenția de 
știri A.p.A.-Viena anunță că din 
lotul italienilor va lipsi atît 
sîmbătă. cît șl în partida cu Ro
mânia, de miercuri, de la Sibiu,

(min. 
penev,

. GERMANIA :
Lit- 

Ber- 
Hăs-

a fi-

Miiller, 
Hauptmann, 

Gutschow, iar la finlandezi 
Europăus, Heikkinen, 

cunoscuți, ca 
Lipponen.

am anunțat, 
echipa Aus- 
meci amical.

FOTBAL
II meridiane ||
cunoscutul international de la 
Sampdoria. Roberto Mancini, 
care a făcut o recidivă la coapsa 
piciorului. Antrenorul Azeglio 
Vicini a afirmat că se gîndește 
la un eventual duo în atac for
mat din Borgonovo — Baggio, 
de la Florentina. In prezent, lo
tul se află cantonat la Varese și 
va pleca Ia Viena în cursul zilei 
de azi.

O GALATASABAY a susținut, 
miercuri, prima manșă din ca
drul sferturilor de finală ale 
„Cupei Turciei", cu fruntașa cla
samentului, Fenerbahce. După ce 
a fost condusă cu 2—0, Galata a 
reușit să marcheze de două ori. 
Astfel, partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—2.
• IN CAMPIONATUL Angliei 

s-au desfășurat marți două me
ciuri de campionat : Arsenal — 
Charlton 2—2, Q. P, Rangers — 
Luton 1—1. în clasament : Arse
nal 56 p (29 j), Norwich 53 p 
(27 j), Millwall 49 p (28 j).
• C.E. de tineret (sub 21 de ani):

Cipru — Spania 0—1 (0—0) •
MECI amical, la Aquila (echipe 
de tineret) t Italia — Cehoslova
cia 2—2 (1—1).
• LA SEVILLA, în meci pentru

preliminariile Campionatului
Mondial, echipa Spaniei a între
cut cu scorul de 4—0 (1—0), se
lecționata Maltei. Au marcat Mi
chel (2) și Manolo (2). Spania a 
acumulat 10 p din 5 partide în 
grupa a 6-a și este virtual cali
ficată la turneul final al Cupei 
Mondiale ce va avea loe anul 
viitor în Italia.
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