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TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI SUSȚIN PARTIDE DECISIVE 
IN SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL (f)

Astăzi și miine, echipeie noastre feminine de dub dispută, în deplasare, 
msnșa decisivă din cadrul semifinalelor cupelor europene la handbal, Știința 
Eacâu $i Chimistul Rîmnicu Vilcea avînd cele mai mari șanse de calificare.

Amănunte după „Cupa Mondială" la haltere 

~SPORTIVII NOȘTRI~ 

ELOGIAȚI LA MELBOURNE 
O Nicu Vlad a fost considerat cel mai bun sportiv al 
concursului 00 Andrei Socaci, în revenire de formă, tot 

pe locul 1 9 Unele surprize de proporții

C. C. E.:

SPARTAK KIEV— 
MUREȘUL Tg. MUREȘ

In Cupa Campionilor Euro
peni. Mureșul Tirgu Mureș sus
ține cea de a doua partidă, 
decisiva, in deplasare, cu Spar
tak Kiev. Handbalistele noastre 
pleacă de la —3, după acel 
22—25 pe care continuăm să 
îl considerăm nefiresc pentru 
raportul REAL de forțe exis
tent, în mod normat, LA ORA 
MECIULUI RESPECTIV. Doar 
tracul exagerat (și prelungit) al 
echipei noastre, mai evident la 
marcatoare recunoscute prin 
forța lor si în evoluția porta-

(Continuare în pag. a 4-a)

în Campionatul de rugby, etapa a 13-a

FRUNTAȘELE JOACĂ (TOATE) IN DEPLASARE
Mai rar o etapă cu asemenea 

programări ; primele 5 clasate 
vor juca în deplasare ! Se în
trevede, așadar, o rundă echi
librată 1 Nu neapărat, deoarece 
fruntașele campionatului de 
rugby sînt în măsură să învin
gă handicapul terenului ad
vers. Și, totuși... Așa, de pildă, 
STEAUA — cu numerosul său 
grup de internaționali, Mura- 
riu. Rădulescu, Alexandru, Ig
nat, Boldor ș.a. — va juca la 
Sibiu, unde C.S.M. pare în- 
tr-o oarecare „pierdere de vi
teză", deși „XV“-le pe care-1 
va prezenta nu e nici pe de
parte lipsit de valoare. DINA
MO. în mare dispoziție de joc 
și de aceea în cursă pentru 
titlu, va evolua pe malul Bah- 
luiului, unde Politehnica — 
neașteptata „lanternă" — e în 
mare suferință de... puncte și, 
de aceea, e de presupus că va 
lupta cu multă abnegație pen
tru a depăși un impas, pe care 
ieșenii — pe bună dreptate —

DIN PARTEA CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICĂ Șl SPORT Șl A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL

cu privire la unele abateri săvirșite in finalul meciului de fotbal

Biroul Comitetului Executiv 
al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport și Fe
derația Română de Fotbal, cer- 
oetînd abaterile săvirșite cu 
prilejul desfășurării meciului 
de fotbal dintre echipele Stea
ua și Dinamo, au constatat ur
mătoarele :

întilnirea de fotbal dintre 
cele două echipe s-a desfășu
rat. în ansamblu, în mod re
gulamentar, în nota specifică 
confruntării dintre echipele 
aflate în fruntea clasamentu
lui. manifestîndu-se dorința 
fiecăreia de a obține victoria.

După terminarea partidei, 
însă, mai mulți jucători ai e- 
chipei Dinamo au înconjurat 
arbitrul, invocînd netemeinicia 
unor decizii ale acestuia, iar 
căpitanul echipei Dinamo — 
jucătorul Andone Ion —. an- 
trenînd și alțl jucători ai e- 
chipei. s-a îndreptat către pu
blic. recurgînd în mod cu totul 
nepermis la manifestări obs
cene. triviale care pe drept 
cuvînt au indignat publicul 
spectator, ce s-a adresat orga

Cupa Cupelor:

Ț. S. K. A. SOFIA - 
ȘTIINȚA BACĂU

SOFIA, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Handbalistele de la Știința Ba
cău au ajuns vineri după-a- 
miază în capitala Bulgariei, 
unde duminică, în sala „Gh. 
Dimitrov", vor susține meciul 
retur în cadrul semifinalei 
„Cupei Cupelor" cu Ț.S.K.A. 
Septemvriisko Zname Sofia. 
După cum se știe. în partida- 
tur, de la Bacău, sportivele 
noastre au cîștlgat cu un scor 
(32—20) liniștitor, am putea

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a) 

îl consideră trecător. O misiu
ne la fel de grea o așteaptă pe 
viguroasa ȘTIINȚA CEMIN — 
a treia clasată — la Petroșani, 
studenții din Valea Jiului reu
șind adesea performanțe nota
bile cînd joacă acasă. FARUL 
va evolua astăzi în Parcul Co
pilului, în compania Griviței 
Roșii, într-o partidă ce șe vrea 
o repetiție generală în. vederea 
apropiatei sale confruntări cu 
Steaua (restanță- din etapa a 
7-a). în fine, CONTACTOARE 
Buzău (locul 5 în clasament) 
va juca în Banat cu Universi
tatea Eltim, care în ultimele 
două etape a produs o Impre
sie deosebit de favorabilă ; un 
meci fără... favorit. (D. C.).

Iată programul complet al e- 
tanei a 13-a. Simbătă : CSM 
Sibiu — Steaua (în tur 6—77); 
Grivița Roșie — Farul Con
stanța (12—22, teren Parcul 
Copilului ora 11) ; duminică : 
Politehnica Iași — Dinamo 

Steaua — Dinamo, din ziua de 22 martie
nelor competente cerînd să se 
ia cele mai severe măsuri.

Avînd în vedere abaterile 
grave săvirșite, Biroul Comi
tetului Executiv al Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport și Federația 
Română de Fotbal au hotărît:

1. Suspendarea, pînă la sfîr- 
șitul campionatului Diviziei A 
de fotbal 1988—1989, a jucăto
rului Andone Ion și interzi
cerea în această perioadă de 
a fi component al echipei na
ționale de fotbal.

2. Sancționarea antrenorului 
Lucescu Mircea cu ultimul a- 
vertisment, urmînd ca la pri
ma abatere să fie scos din 
funcția de antrenor de fotbal 
al echipei Dinamo.

3. Dezbaterea în spirit de 
exigență șl răspundere a aba
terilor respective în cadrul 
clubului Dinamo București și 
avertizarea tuturor componen- 
ților echinei de fotbal, în ve
derea lichidării cu desăvârșire 
a unor astfel de manifestări 
negative.

4. Atenționarea secției de

Cupa I. H. F.:

SPARTACUS BUDAPESTA — 
CHIMISTUL RM. ViLCEA

BUDAPESTA, 24 (prin tele- 
fon, de la trimisul nostru spe- 
cial). Meclul-retur din semifi
nalele Cupei I.1I.F. în care se 
vor întîlni Spartacus și Chi
mistul Rm. Vilcea va avea loc 
simbătă după-amiază. învingă
toare acasă cu 34—25, handba
listele noastre abordează cu în
credere partida, hotărite să 
joace finala competiției euro
pene nr. 3. „împreună cu ju
cătoarele — ne spuneau antre
norii Gheorghe Ionescu șl loan

Ion GAVRILESCU
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(13—41) ; Rulmentul Bîrlad — 
TC IND. Constanța (12—17) ; 
Știința Petroșani — Știința 
Ccmin Baia Marc (9—12) ; Uni
versitatea Eltim Timișoara — 
Contactoarc Buzău (12—13).

în seria a Il-a (etapa a doua 
a returului). Grupa I : Hidro
tehnica Focșani — Hidrotehni
ca Iași (6—27) ; Mașini Grele 
Buc. — URA Tecuci (14—9, te
ren Olimpia ora 10), Construc
torul Constanța — CFR Con
stanța (8—13) ; Rapid Buc — 
CSM IMU Suceava (15—20, 
teren Tineretului ora 9) ; 
grupa a Il-a ; Olimpia PTT 
Arad — Petrochimistul Pitești 
(12—14) ; IAMT CSU Oradea 

— Metalurgistul Cugir (9—13), 
Universitatea 16 Febr. Cluj- 
Napoca — CFR Brașov (13—15); 
Energia Buc. — Sportul Stu
dențesc (9—10, teren Tineretu
lui ora 10,30). Toate aceste 
intilnirl vor avea loc duminică.

fotbal a clubului Dinamo 
București pentru insuficienta 
preocupare față de pregătirea 
și educarea cadrelor tehnice și 
sportivilor.

5. Prelucrarea acestui caz cu 
cadrele tehnice și sportivii de 
la echipele de fotbal din Divi
zia A. precum și cu arbitrii din 
lotul divizionar.

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport șl Fe
derația Română de Fotbal au 
desprins învățămintele necesa- 

DIN PARTEA CONDUCERII
Conducerea Clubului sportiv 

Dinamo București, analizînd 
comportarea echipei de fotbal 
în meciul de campionat cu e- 
chipa Steaua, apreciază că 
Andone Ion, căpitanul echipei, 
antrenind și alțl jucători, a 
avut un comportament neco
respunzător șl manifestări și 
gesturi de neadmis, care, pe 
bună dreptate, au indignat pu
blicul spectator.

Conducerea Clubului Dinamo 
cere scuze publicului pentru

După cum âm mai relatat 
zilele trecute, în prima etapă 
a „Cupei Mondiale" la halte
re, care a avut loc recent la 
Melbourne, cei doi sportivi ro
mâni prezenți la această mare 
competiție, Nicu Vlad și An
drei Socaci, au obținut succese 
remarcabile, ocup ind primele 
locuri la categoriile respecti
ve. Acum, după reîntoarcerea 
micii noastre delegații din în
depărtata Australie, am stat de 
vorbă cu secretarul adjunct al 
F.R.H.C., bragomir Cioroslan, 
prezent la întreceri, care ne-a 
furnizat cîteva amănunte inte
resante : „De la inccpui tre
buie să subliniez că reprezen
tanții noștri au avut o compor
tare la înălțimea acestui mare 
concurs la care au fost invi
tați cei mai buni 20 de halte
rofili din 11 lari. între ei figu- 
gurînd multipli campioni o- 
iimpici, mond'ali si continen
tali. îndeosebi Nicu Vlad a 
fost elogiat de comentatorii le- 
I-viziunii din țara gazdă și din 
S.U.A.. precum și de toți spe
cialiștii, printre care și repu
tatul Ivan Abagiev, antrenorul 
lo<uluî bulgar. Spectatorii din 
„Hawthorn Recreation Center"

Azi, în Divizia A de baschet feminin
.jmui wwiwb»".■■■ ljlai jj'iiM.iimiMg

UN DERBY TRADIȚIONAL: VOINȚA -,,U"
Voința București — ,,U“, un 

derby devenit tradițional în 
baschetul feminin din țara 
noastră, o întrecere între două 
echipe (cu multe jucătoare in
ternaționale) care candidează și 
anul acesta (așa cum au fă
cut-o în ultimul deceniu) la 
titlul de campioană națională. 
Iată de ce credem că vom a- 
slsta la o partidă foarte dispu
tată, ■ spectaculoasă și cu firești 
valențe tehnice, cum este de 
așteptat de lă cele două frun
tașe ale baschetului nostru. Din 
program mal ies în 1 evidență 
meciurile Metalul Salonta — 
Olimpia și Politehnica — Co
merțul, între care apreciem că 
există un sensibil echilibru va
loric.

Programul etapei a 20-a : 
Voința C.S.Ș. 2 București — U- 
niversitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca (locurile ocupate 
în clasament : 4 și respectiv 1 ; 
rezultatul din tur : 68—84), Po
litehnica Sportul Studențesc 
București — Comerțul Tîrgu 
Mures ' (9—8 ; 86—89), Metalul
I.M.P.S.  Salonta Crișul — O- 
limpia București (6—3 ; 55—80), 
Conpref C.S.Ș. 1 Constanța — 
Constructorul C.S.Ș. Arad 
(12—11 ; 66—85), Metalul Rîm-

7989
re din manifestările grave pe
trecute și vor acționa cu fer
mitate pentru îmbunătățirea 
muncii de educație a sportivi
lor, întărirea ordinii și disci
plinei, a răspunderii cadrelor 
care au atribuții în organiza
rea activității fotbalistice, pen
tru desfășurarea tuturor între
cerilor în spiritul eticii spor
tive, al regulamentelor și nor
melor mișcării sportive, al 
respectului desăvîrșit față de 
publicul spectator.

CLUBULUI SPORTIV DINAMO
manifestările și gesturile care 
sfidează bunul simț săvirșite 
de acest jucător și se angajea
ză să ia toate măsurile pen
tru lichidarea cu desăvîrșire a 
gravelor abateri de la norme
le și conduita sportivă, pentru 
introducerea cu fermitate a 
spiritului de ordine și disci
plină, pentru o ținută și com
portare exemplare în toate 
întrecerile la cane participă 
component!! clubului nostru 
sportiv.

(arhiplină in cele două zile de 
concurs) au aplaudat cu mare 
entuziasm evoluția celor doi 
sportivi români. Să inccp cu 
Nicu Vlad, despre care pot 
spune că a fost cel mai bun 
halterofil al concursului, rezul
tatul său de 417,5 kg fiind su
perior celui realizat de pildă 
de supcrgreul Aleksandr Kur- 
I o viei (U.K.S-S.), multipiu cam. 
pion și recordman mondial, 
deținătorul medaliei de aur ta 
ultima Olimpiadă. Dar Vlad 
l-a învins in acest concurs de 
la categoria 100 kg pe un alt 
campion olimpic și mondial, pe 
sovieticul Pavel Kuznețov, care 
a realizat doar 397,5 kg ! încer
cările reprezentantului nostru 
au fost aproape fără cusur. 
La „smuls" a reușit 192,5 kg, 
apoi a încercat să-și doboare 
recordul lumii — pe oare-l de
ține cu 200,5 kg — dar n-a Iz
butit să ridice 201 kg. Sînt insă 
convins că Nicu Vlad va reuși 
în curînd această mare perfor
manță. La „aruncat" el a înce
put la 215 kg și a terminat cu 
225 kg, in timp ce adversarul

(Continuare în pag. a 4-a)

nicu Vîlcea — Rapid C.S.Ș. 5 
București (5—10 ; 74—82), Vo
ința Brasov — Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare .(2—7 ; 73—86).

Programul partidelor din Ca
pitală — simbătă, sala Fio- 
reasca, de la ora 15,30 : Poli
tehnica — Comerțul (f. A), Vo
ința — „U“ (f. A) ; duminică, 
sala Floreasca, ora 13: Auto
matica — C.S.U. T.A.G.C. Ind. 
Brașov (m. B) ; sala Academia 
Militară, de la ora 10,15: Po
litehnica București — Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași (m. B), 
U.R.B.I.S. — Academia Militară 
Mecanică Fină II București 
(m. B).

Stări în cea dea 32-a 

edific a „Cupei r. n. C,“

CICLIȘTII -
DIN NOU LA DRUM

Mai mult tradiționale decit 
de anvergură, primele două 
curse cicliste ale anului („Cupa 
8 Martie" și „Cupa C.S.Ș. 1") au 
avut darul să pregătească ade
vărata deschidere a sezonului 
în sportul cu pedale, eveniment 
ce se va produce mîine, cînd, 
la Constanța, se Va da startul 
în cea de-a 32-a ediție a „Cu
pei F.R.C.", una din cele mai 
vechi competiții de acest gen 
din țara noastră.

Pentru seniori, dar deschisă 
și juniorilor ce s-au impus ca 
certe valori, cursa se va des
fășura de-a lungul a 7 etape, 
după cum urmează : etapa l, 
26 martie : Constanța — Eforie, 
circuit, 50 km, 25 ture, cu a- 
dițiune de puncte la fiecare a 
doua tură ; etapa a Il-a : 27 
martie, Constanța — Eforie — 
Mangalia — Constanța, 78 km | 
etapa a IlI-a ; 28 martie. Con
stanța — Âgigea — Negru Vo
dă — Constanța, 118 km ; etapa 
a IV : 29 martie, Constanța — 
Ovidiu — Constanța 110 km | 
etapa a V-a : Tuzla — Manga
lia, contracronometru indivi
dual, 20 km ; etapa a Vl-a : 
Constanța — Adamclisi — Con
stanța, 124 km ; etapa a Vil-a 8 
1 aprilie. Eforie, circuit, 60 km, 
30 ture, cu adițiune de puncte.

Așadar, o competiție- test care 
va ilustra valoarea calitativă și 
cantitativă a acumulărilor de 
peste iarnă, o competiție în 
care cei mai buni cicliști ai 
noștri vor lupta pentru o po
ziție superioară în clasament, 
știut fiind faptul că antrenorii 
și specialiștii stnt pe punctul 
de a definitiva componența e- 
chipei noastre naționale pentru 
„Cursa Păcii" din acest an.



STEAUA s»1

FINALE PE ȚARA, LA IAȘI Și MEDGIDIA
E, de-a binelea, vremea 

competițiilor în aer liber, 
sporturile de vară avînd 
de-acum cale deschisă peste 
tot. Dar să 
creț, adică... 
vedem ce se 
și mîine, în 
din țară.

După trei zile de întreceri, 
astăzi se încheie, la Iași, 
Campionatul Republican u- 
niversitar de judo, o altă 
finală din cadrul Daciadei, 
programată in ultimele două 
zile ale acestei săptămîni, la 
Medgidia, „Cupa U.T.C." Ta 
tenis de masă, urmînd să-i 
desemneze pe cîștigătorii e- 
diție în curs.

In Capitală, duminică, se 
desfășoară ultima etapă, a 
VII-a, a competiției de cros 
între reprezentativele sec
toarelor, dotată cu „Cupa 
municipiului București", la 
care iau parte numai tineri 
sportivi nelegitimați, concu- 
renții întreeîndu-se pe „cu
loarele" a cinci categorii de 
vîrstă.

în țară, au loc numeroa
se competiții, cum ar fi.

trecem la con- 
tn arene, să 

întîmplă, astăzi 
diferite locuri

de pildă, cea polisportivă 
denumită „Cupa facultăților 
de fizică", începută de joi 
la Timișoara, astăzi fiind 
„ziua laureaților". Multe 
starturi în „crosurile primă
verii" în județul Suceava (în 
orașul-reședință, dar si la 
Gura Humorului, Fălticeni 
și .Rădăuți), toate înscrise pe 
agenda sportivă duminicală. 
„Cupa primăverii", la trei 
discipline, cros, tenis de 
masă și înot, figurează și 
în programul sportiv, de 
astăzi și miine, al munici
piului Âlba Iulia.

Revenind în Capitală să 
menționăm că în incintele 
a celor mai multe dintre 
bazele sportive ale întreprin
derilor și instituțiilor, ca și pe 
cele ale principalelor clu
buri și asociații, se vor des
fășura diverse acțiuni și 
concursuri de masă. între a- 
cestea, întrecerile din cadrul 
fazelor pc unități 
ale „Cupei 1 '
și duminică) 
începătorului" 
niori (astăzi 
sala Dinamo).

sportive
Mai" (sîmbătă 
și o „Gală a 
la box ju- 

și mîine, în

ÎN CAPHALÂ

POLI" TIMIȘOARA, UN DERBY DE MARE ATRACȚIE LA HANDBAL
• Partida va avea loc duminică în Sala Floreasca, de 
la ora 11,30, precedată de meciul Confecția — 

TEROM lași (f)
Campionatul Diviziei A la 

handbal masculin programează 
duminică etapa a XlV-a, comple
tă. Cîteva meciuri atrag în mod 
special atenția. în primul rînd 
jocul de la Brașov, în care 
Dinamo primește vizita handba- 
llștilor de la A.S.A. Electromu- 
reș Tg. Mureș, revelația actua
lului campionat partidă care se 
anunță echilibrată. Dinamoviștii 
bucureșteni, performerii „sfertu
rilor" de finale ale „Cupei Cu
pelor" se vor deplasa la ' 
Napoca pentru disputa cu 
moda echipă a studenților. 
Pitești, ocupanta locului 
avea ca adversari — pe 
propriu — pe handbaliștii __
Tractorul Brașov, echipă într-un 
marcant reviriment la începutul 
returului. Un meci sub aspectul 
deloc liniștitor al retrogradării 
sau, oricum, în dorința evidentă 
de a se îndepărta eît mai mult 
de această zonă periculoasă va 
avea loc la Bacău, Știința din 
lbcalitate primind replica Comer
țului Sinnicoiau Mare.

In Sala Floreasca, duminică, 
începînd de la ora 11,30, va avea 
loc partida Steaua — Politehnica 
Timișoara, un meci care, indife
rent de pozițiile competitoarelor, 
în clasament, la ora meciului, 
în Capitală sau pe malurile Be- 
găi. rămîne un derby de atrac
ție. In sfîrșit, în Sala „Dacia" 
din Baia Mare, handbaliștii de 
la H.c. Minaur vor întîlnl pe 
studenții craioveni. din ce în ce

Cluj- 
inco- 
Dacia 
6, va
teren 
de la

mai preocupați de penuria de 
puncte, cu atît mal mult, cu eît 
au disputat și un joc mai mult 
în compania dinamoviștilor bucu- 
reștenl. Va fi deci, o etapă cu 
meciuri echilibrate. în care pot 
apărea și surprize.

Participarea echipelor Mureșul 
Tg. Mureș, Știința Bacău .șl Chi
mistul Rm. Vîlcea la meciurile- 
retur ale semifinalelor competi
țiilor continentale inter-cluburi 
face ca etapa a XVI-a a între
cerii feminine să fie incompletă. 
Vor avea loc numai trei partide: 
Confecția, coborită periculos pe 
poziția a 11-a a clasamentului, 
va avea ca adversară echipa TE- 
ROM Iași, formația care dumi
nica trecută risipea orice spe
ranță rapidistelor. în Giulești.

Așadar, o partidă foarte difi
cilă pentru bucureștence, de care 
se leagă cele mai multe speran
țe pentru salvare. Meciul este 
programat in Sala Floreasca. de 
ia ora 10. La Brașov se anunță 
o luptă aprigă între două for
mații bine cotate : Rulmentul 
din localitate și Hidrotehnica 
Constanța. învingătoarea fără 
dubii a studentelor băcăuane, în 
partida de joi. Constructorul Ti
mișoara, echipa favorizată și de 
programul din retur, urcată pe 
locul 9 (25 de puncte) va face 
cu siguranță tot ceea ce depinde 
de ea pentru a obține cele trei 
puncte acordate Învingătoarelor, 
cu atît mal mult cu cit primește 
vizita 
Ploiești. împăcată se pare 
gîndul că ‘ 
Campionatului Național va 
tiva In Divizia 
Mureșui-Textiia 
aminate : 
Știința —

.lanternei". Dorobanțul 
, cu

în ediția viitoare a 
' ___I ... ac-

B. în devans, 
30—29 ; partide 

Chimistul — Rapid si 
Mecanică Fină.

/n etapa de lupte greco-romane, de miine

TREI REUNIUNI

COMPLEXUL APLICATIV
PENTRU APĂRAREA

PATRIEI (ediția de iarnă)

iL

re- 
do-

CLASAMENTE : ciclul 
feminin : 1. Marinela Preda 
(Lie. Republica) Elena

5.

La sfirșitul săptămânii 
trecute elevii-sportivi bucu- 
reșteni au participat la în
trecerile fazei pe sector a 
complexului aplicativ pentru 
apărarea patriei (grupa in 
acțiune, ediția de iarnă). 
Competiția a reunit la stări 
peste 350 de concurenți, fete 
și băieți. întrecerea a pro
gramat; printre altele, probe 
de trageri cu arma (calibru 
redus), deplasare după azi
mut, aruncarea grenadei, 
moment tactic, transport de 
răniți. La proba de depla
sare, traseele au măsurat 
3 000 m la băieți și 2 500 m 
la fete. Ca și in ceilalți ani, 
reprezentanții Liceului in
dustrial Republica (instructor 
Dumitru Butucelea) s-au 
marcat in mod deosebit, 
minind competiția.

In imagine, reprezentanții Liceului industrial „Republica" la 
proba de aruncarea grenadei

Dincă (Lic. „23 August"), 3. 
Andreea Georgescu (Lie. 26); 
masculin: 1. Aurelian Pe
trescu (Lic. „Republica"), 2. 
Ion Constantin (Lic. „23 Au
gust"), 3. Eduard Popescu 
(„Lic. 23 August") ; ciclul 
III, feminin : 1. Anne Marie 
Toth (Lic. „Republica"), 2. 
Cornelia Jipa (Lic. 26), 3. 
Paulica Păun (Lic. „23 Au
gust") ; masculin: 1. Nico- 
lae Manole (Lic. „Republi
ca"), 2. Cristian Cioplea (Lic.

26), 3. Dumitru Tanasă (Lie. 
„23 August") ; ciclul IV, fe
minin : 1. Magdalena Xane- 
nidis (Lie. „23 Au
gust"), 2. Gheorghița Ovide - 
nie (I.M.U.A.B.), 3. Ioana
Tănăsescu (Flacăra Roșie) : 
masculin : 1. Ion Ionițâ
(I.M.U.A.B.), 2. Petre Neicu 
(„Lic. 23 August"), 3. Nico- 
lae Popescu (Dudești).

Campionatul Republican dc 
lupte greco-romane pe echipe 
urmează să-și desfășoare mîine 
întrecerile programate în cea de 
a doua etapă a turului. Spre 
satisfacția iubitorilor acestei .dis
cipline sportive din Capitală. 
Bucurestiul găzduiește trei reu
niuni. Firește, cea mai atractivă 
este cea organizată de clubul 
sportiv Dinamo. în sala proprie 
de antrenament, aici urmînd să 
evolueze componenții formației 
multiplă campioană a țării, Di
namo București. Celelalte parti
cipante sînt L. C. Dacia Pitești 
(una dintre echipele fruntașe 
ale țării) și Carpați Sinaia.

Destul de interesantă se anunță 
și reuniunea organizată de clu
bul Steaua. Aceasta vă avea loc 
în sala de antrenament a clubu
lui militar (calea Plevnei), cele
lalte participante fiind Electro- 
putere Craiova și Prahova Plo
iești. Cea de a treia competiție 
programată în Capitală este cea 
mai echilibrată. în sala Giulești, 
formația Rapid va primi vizita 
echipelor A.S.A.
Metalul IURT Lugoj, 
sportivii rapidiști se vor 
să-și valorifice avantajul 
lui propriu.

Celelalte întîlniri sînt 
mate în următoarele localități : 
ARAD (C.F.R. Timișoara, C.S. 
Arad și SIMARED Baia Mare), 
ORADEA (Someșana Satu Mare, 
Electromureș Tg. Mureș și Crișul 
Oradea). SLATINA (Cimentul 
Tg. Jiu, Electrometalurgistul Băi- 
Ieștl și Aluminiu Slatina), CTM- 
PULUNG MUSCEL (I.M.G. Bucu
rești, C.S.M.-T.U.G. Craiova si 
S.C. Muscelul), MEDGIDIA (Tur- 
bomecanica București, I.M.U. 
Medgidia șl Progresul București), 
BUZĂU (Steagul Roșu Brașov, 
Feroviarul-Flaeăra Buzău si Me
talul București). GALAȚI (Rul-

mentui Suceava, Dunărea Galați 
și CESAROM București), BU
ZĂU (Hidrotehnica Șiret. A.S.A. 
Buzău și Mecanica Botoșani) 
si BOTOȘANI (Metalul Rădăuți, 
C.S. Botoșani și Construcția 
București).

Toate reuniunile încep la ora

REINTÎLNIRE CU FOSTELE G!

Text și foto :
Gabriel MIRON

Cluj-Napoea și
Firește, 
strădui 
terenu-

Duminica trecută, echipa mas
culină de volei Rapid București 
a susținut ultimul meci pe teren 
propriu, cîștigînd din nou în fața, 
numeroșilor ei suporteri, care' 
sînt aproape siguri că din se
zonul viitor „și băieții vor fi ală
turi de fetele noastre", adică în 
prima divizie. O revenire în care 
ei, suporterii, au erezut tot tim
pul. gindind și, cei mai vîrstnici, 
amintindu-și cu firească nostal
gie că Rapid a fost, cu ani in 
urmă, echipa cîstigătoare, în
1961, a primului trofeu continen
tal intercluburi, . ~
nilor Europeni, performanță re
editată în 1963 și 1965. Prilejul 
acestei ultime partide disputate 
„acasă“ a devenit, printr-o bine
venită inițiativă a actualei con
duceri a clubului din Giulești, cu 
sprijinul Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, și 
a federației de specialitate, un 
moment festiv, un remember săr
bătoresc, în cadrul căruia au 
fost evocate împlinirea a 55 de
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La București, In „ F. R. Tir“
Activitatea competițională 

tenis de masă a fost dominată 
de competițiile juniorilor, ei a- 
flindu-se Ia startul citorva ma
nifestări interesante, care au o- 
ferit. in ansamblu, posibilitatea 
de a vedea și ce mal vine din... 
Urmă alături de juniorii și juni
oarele consacrate in arena in
ternă și internațională.

CLUJ-NAPOCA. In Sala Spor
turilor s-a desfășurat tradiționa
lul „Top 12“ al juniorilor și ju
nioarelor, competiție dominată, 
conform așteptărilor, de bistri- 
țeanul Călin Creangă șl de bueu- 
reșteanca Adriana Năstase. Iată 
clasamentele : masculin — 1. c. 
Creangă (C.S.S. Bistrița), 2. Z. 
Zoltan (C.S.M. SINTEROM Cluj- 
Napoca). 3. V. Căluș (C.S.S.), 4. 
M. Piciu (Universitatea A.S.A. 
Craiova), 5. c. Țol („U" A.S.A.). 
•. M. Bărăgan („U" A.S.A.), 7. 
M. Vîtan („U“ A.S.A.), 8. C. La- 
zici (C.S.M.), 9. I. Chlndriș
(C.S.M.), 10. A. Illyes (C.S.M.), 
11. L. Neacșu (C.S.S. Energetica
1. P.C. Slatina) ; feminin — 1. A- 
driana Năstase (Juventus Bucu
rești), 2. Iulia Rîșcanu (C.S.M. 
C.S.S. Buzău). 3. Georgeta Cojo- 
caru (C.S.S. Energetica I.P.C.), 
4. Maria Cocoș (Juventus), 5. 
Laura Nicolae (C.S.S. 2 Știința 
IJPIPS Constanța). 6. Ionela Co
paci (Metalul C.S.S. Rm. Vilcea),
2. Stefania Marton (Eternit Ora
dea), 8. Daniela Mușetoiu 
(C.S.M. C.S.S.), 9. Simona Coro- 
lan (Constructorul TAGCM C.S.S. 
Universitatea Craiova). 10. Eva 
Palocsay (C.S.M. SINTEROM). 
li. Mihaela Coroiu (C.S.M. SIN
TEROM). (I. LESPUC — coresp.).

CRAIOVA. în Sala Sporturilor 
din localitate au avut loc intre-

cerile Concursului Republican 
pentru junioare II și copii. Iată 
clasamentele : cat. 10—12 ani : 1. 
C.S.M. SINTEROM Cluj-Napoca, 
2. C.S.M. Buzău. 3. Juventus 
București, 4. C.S.S. 2 - Știința 
IJPIPS Constanța, 5. Metalurgis
tul Cugir. 6. C.S. Arad. 7. I.M.G. 
București. 8, Spartac București ; 
cat. 13—15 ani : 1. Voința Galati, 
2. C.S.S. 2 știința IJPIPS Con
stanța, 3. Juventus București, 4. 
C.S.M. SINTEROM Cluj-Napoca,
6. C.S.S. Universitatea Craiova,
7. Eternit Oradea, 8. C.S.S. I.P.C. 
Energetica Slatina (V. POPOVICI 
—- coresp.).

CONSTANȚA. Concursul Repu- 
. blican al juniorilor II și copiilor, 
desfășurat în Sala Sporturilor a 
avut o desfășurare sinuoasă și 
datorită gazdelor care au per
turbat programul stabilit cu 
mult timp înainte. REZULTATE : 
cat. 11—12 ani : 1. C.S.S. 2 ști
ința IJPIPS Constanta, 2. C.S.M. 
C.S.S. A.S.A. Buzău. 3. C.S.S. 
Constructorul înfrățirea Tg. Mu
reș. 4. C.S. Arad. 5. C.S.M. SIN
TEROM Cluj-Napoca, «. C.S.S. 
Tehnoutilaj Odorhei. 7. C.S.S. 2 
știința 
C.S.S.
13—15 
A.S.A.

IJPIPS Constanta, 5. Unirea Tri
color București, 6. I.M.G. Bucu
rești, 7. C.S.S. Constructorul în
frățirea Tg. Mureș, 8. C.S.M. 
C.S.S. A.S.A. Buzău.

BUCUREȘTI, e ÎN URMA des
fășurării Campionatului Munici
pal pe echipe, juniori II șl copii, 
clasamentele sînt următoarele : 
masculin, cat. 10—12 ani : 1.
Spartac Stirom, 2. I.M.G.B. 3. 
Unirea Tricolor ; cat. 13—15 ani: 
1. Unirea Tricolor, 2. I.M.G.B., 
3. C.S.S. 1 ; feminin, cat. 10—12 
ani : 1. Juventus, 2. I.M.G.B., 3. 
Spartac Stirom ; eat. 13—15 ani: 
1. Juventus, 2. Spartac Stirom I, 
3. Spartac Stirom n • CUPA or
ganizată de Comisia Municipală 
a revenit Oanei Radu (Juventus), 
după o finală palpitantă cu co
lega ei de club Diana Popescu. 
• IN SALA Unirea Tricolor de
butează mîine, de la ora 8, tu
rul Campionatului Municipal pe 
echipe juniori I.

• Pistolarii și-au desemnat învingătorul abia Ia ultima 
decadă £ Probele de pușcă s-au încheiat cu rezultate 

promițătoare 0 Junioarele la înălțime
In Capitală, la Poligonul Di

namo, în „Cupa F.R. Tir", au 
avut loc două interesante între
ceri la probele de pistol, ambele 
adjudecate de reprezentanții clu
bului Steaua : Mariana Etefterie 
la pistol sport și Constantin Țir- 
loiu la pistol liber. La fete, dis
puta pentru primul loc a fost 
extrem de echilibrată, cîștlgătoa- 
rea avînd în Ana Buțu (Dinamo) 
și colega sa de club Simona ște
fan adversare care l-au pus 
probleme pînă la ultima serie de 
tragere. Plnă la urmă, arbitrii 
au consemnat victoria Marianei 
Elefterle, cu 560 p. față de 559 
p ale Anei Buțu și 556 ale Si
mone! Ștefan. In cealaltă probă, 
și aceasta deosebit de atractivă 
prin evoluția rezultatelor, după 
primele patru decade patru tră-

!
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IJPIPS Constanta, 8. 
Pionierul Craiova ; cat. 
ani : 1. Universitatea
Craiova. 2. C.S.M. SIN

TEROM Cluj-Napoca, 2. C.S.S. 
Gloria Arad, 4. C.S.S. 2 Știința

MINIVACANȚĂ LA POIANA BRAȘOV
I.Ț.H.R. BUCUREȘTI vă oferă posibilitatea pstrecerii unei 

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

Cazare la hotel de categoria 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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Timp de trei zile, la Vîrful cu 
Dor — în organizarea A. S. 
Tînărul Automobilist, a Insti
tutului de proiectări pentru 
Automatizări (președinte Ște
fan Topor), — s-a desfășu
rat competiția de schi dotată 
cu „Cupa I.P.A.". O întrecere 
devenită tradițională ajunsă, 
la ediția a 17-a, la care au luat 
parte oameni ai muncii din 
institute de proiectări bucu- 
reștene (IPROLAM. ISLGC, 
ICEMENERG, IITP1C, IPA, 
IFA, Carpați ș.a.), dar și din 
unități economice (Electronica, 
Energomontaj) — în total a- 
proape 250 schiori, formînd 28 
de echipe.

Bucurîndu-se de un timp 
favorabil, cu soare și zăpadă

bună, avînd o echipă tehnică 
operativă (cronometraj elec
tronic, înregistrarea rezulta
telor pe calculator), concursul 
a constituit o reușită. El s-a 
desfășurat pe două categorii 
valorice, la slalom și slalom u- 
riaș, evidențiindu-se dintre 
adulți : Ioana Brana (ALFA). 
Marina Szilagy (Garpați). Cris
ta Manoilescu (IITPIC), Dana 
Țîrlescu (IPA), Corvin Pă- 
trașcu (ALFA), Mihai Iancu 
(Proiectantul), Alexandru Șei- 
bulescu și Eugen Pop. (Ambii 
IPA), iar dintre copii : Silvia 
Comănescu, Cipriana Ionescu, 
Andreea Topor. Ilinea Negoi- 
ță. Pe echipe : 1. Carpați — 
cîștigătoarea „Cupei I.P.A.", 
2. Proiectantul, 3. I.P.A.

gători se instalaseră în fruntea 
plutonului : Liviu Stan (Steaua), 
cu 375 p, urmat de Constantin 
Țîriolu (tot steaua), ilie Petru 
(Olimpia) și ștefan Biolan 
(C.S. Teleorman), toți cu cîte 
373 p. Penultima decadă l-a in
stalat pe Tîrloiu pe primul loc, 
el obtinînd 96 p (deci 468 p la 
total), iar în imediata lui apro
piere pe Biolan. care șl-a mai 
adăugat 95 p (468 p). Cu cîte 
doar 9o p, Stan s-a văzut cobo- 
rît pe locul trei (465 p). iar Pe
tru, pe următorul (463 p). Abia 
ultima decadă a decis ordinea 
finală. Adăugîndu-șl alte 92 p, 
Constantin Țîrloiu. cu 561 o, a 
fost declarat cîștigător urmat de 
Ilie Petru 558 p (în ultima deca
dă 95 p), Liviu Stan 558 p (93) 
și Ștefan Biolan 555 p (87 I I).

La Focșani, în cadrul acele
iași competiții, dar în probele 
de pușcă, de menționat două 
aspecte. Primul, cu caracter ge
neral : pentru acest început de 
sezon, rezultatele înregistrate 
sînt bune. Cel de al doilea pri
vește evoluția a două junioare 
care s-au plasat pe primele pa
tru locuri. Este vorba de Maria 
Gherghel, de la Unirea din loca
litate. care s-a situat a patra, 
și, mai ales, de Camelia Dia- 
eonu (A.S.A. Oradea), care a 
„prins" treapta a treia a podiu
mului copfirmînd în acest fel 
prestația ei de la Campionatul 
Național de juniori, de acum o 
lună cînd a reușit să-ș! adju
dece victoria. Iată și clasamen
tele celor două probe desfășu
rate. 3 X 40 t : 1. Paul Gruia 
(C.S. Teleorman) 1149 p, 2. Flo
rin Cristofor (Steaua) 1146 p, 3. 
Ion Joldea (Dinamo) 1138 p : 40 
f ier comprimat : 1. Daniela 
Toader (Diriamo) 385 p. 2. Mo
nica lonită (Dinamo) 384 p, 3. 
Claudia Diaconu 383 p, 4. Maria 
Gherghel 380 p.
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judicii altor formații în 
lupta onestă pe care o duc 
pentru evitarea retrogradă
rii Hotărîrea de 0—6 pen
tru ambele echipe și ne- 
acordarea punctului pentru 
înfrîngere este dreaptă, re
gulamentară. Pe de altă 
parte, însă, faptele celor în 
culpă sânt chiar mai grave, 
dacă avem în vedere "* 
pentru o

•ln 
ub 
IE.
te, 
portivă tre- 
girul eticii 

căreia se 
i actul spor- 
tocmai pen- 
puritatea — 
clare și pre-

victoria

toate acestea 
a, pe de o 
ea Biroului 

în analiza 
e două din- 
e A — Po- 
joara și Co- 
au Mare — 
elementarele 
că sportivă, 
orect șansele 
ctă, ceea ce 
serioase pre-

ca 
abatere identică la 

sfîrșitul campiona
tului trecut, Chi
mistul Rm. Vîlcea 
și Dorobanțul Plo
iești suportă in 

ediție a Divi-
un greu 

de trei punc
te, prima dintre formații în 
luptă directă pentru titlul 
de campioană, iar cea de-a 
doua — ca și retrogradată.

Este timpul să se înțelea
gă că fiecare echipă trebuie 
să se respecte pe sine, pe 
adversarul direct și pe ce
lelalte participante la între
cere. disputîndu-și șansele 
în mod cinstit, regulamen
tar. Hotărîrea Biroului F. R 
Handbal atrage atenția toc
mai asupra acestei cerințe 
de căpătîi, denotînd — o 
dată în plus — seriozitatea 
și fermitatea acestui organ 
de conducere colectiv.

Mihail VESA

actuala
ziei A feminine, 
handicap

)1STE
ea secției de 
de ani de la 
a amintitului 
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iului nostru in 
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>riții, pe marii 
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te de Podul 
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tupă aceea, an
ele un deceniu, 
'ătoare în trei 
pe coechipierii 
u, George Ni- 
eli, Paul Dinu 
i jucători din 

Jean Ponova, 
icolae Răduca-

nu, Radu Costinescu, Gheorghe 
Ferariu, Radu JLăzărescu, Vasile 
Pavel, Mihai Chezan, Ulbi Bră- 

nescu, Pompiliu Gavriliță (n-au 
putut participa doi dintre cori
feii voleiului rapidist Aurel Dra
gan și Davila Plocon).

A fost, desigur, o sărbătoare a 
clubului din vecinătatea înnoitu
lui pod bucureștean dar, fără 
doar și poate, a fost și o săr
bătoare a voleiului românesc, 
care știe că unele dintre cele 
mai de neuitat pagini ale sale se 
datorează și performanțelor a- 
cestei echipe de suflet, numită 
Rapid.

Nicolae COSTACHE, coresp.

DIVIZIA B ÎN CAPITALĂ
Slmbătă și duminică se dispu

tă jocurile ultimei etape a Di
viziei B (tineret) de volei. Iată 
programul meciurilor din Capi
tală : c.P.B. — Metal 33 (simba- 
tă, sala C.P.B., ora 16,30), Elec
tronica — Politehnica Timișoara, 
Calculatorul — știința Bacău (am
bele duminică, sala Olimpia, de 
la ora 9), Voința — CHIMPEX 
Constanța (duminică, sala Pro
gresul, ora 10), I.T.B. — Hidro
tehnica Focșani (duminică, sala 
I.T.B., ora il), Confecția — Ar
mătura Zalău (duminică, sala E- 
lectra, ora 10,30), toate în cadrul 
campionatului feminin.

FINALISTELE DACIADEI
în mai multe localități din țară 

au avut loc zonalele „Daciadei" 
la volei. Pentru finala competi
ției s-au calificat reprezentanta 
municipiului București (la Tlrgo- 
viște) și cele ale județelor Dolj 
(la Craiova), Constanța (la coh- 
stanța), Argeș (la Oradea), Vîlcea 
(la Rm. Vîlcea). Iași (la Iași), în 
întrecerea feminină, a munici
piului București (la Galați) și ale 
județelor Maramureș (la Baia 
Mare), Brașov (la Brașov), Neamț 
(la Bistrița) șl Bacău (la Bacău) 
in intrecerea masculină. Turneul 
final la fete este programat pen
tru 19—23 aprilie la Buziaș, pre
cedat fiind de turneul băieților, 
găzduit între JU și 15 aprilie de 
sala Tractorul din Brașov.

I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I
I 
I

Campionatul speranțelor

STEAUA CÎSTIGĂ
■>

DINAMO ARE ÎNCĂ
Miercuri s-a disputat partida 

derby a campionatului, Steaua 
— Dinamo. A cîstigat clar, la 
un scor puțin obișnuit în ase
menea derbyuri, echipa pre
gătită de Teodor Anghelini 
(6—1) Cu toate acestea, distan
ța dintre Dinamo și Steaua 
rămîne încă mare, dar, iată, 
formația de speranțe a clubu
lui campion accelerează la ma
ximum, obținînd în retur șase 
puncte din șase posibile, start 
lansat prin care ea își anunță 
intenția de a forța cursa de 
urmărire, Rămîne de . văzut 
care va fi replica liderului (cu 
numai două puncte obținute în 
acest sezon), cu atît mai mult 
cu cit antrenorul Constantin 
Frățilă nu este unul dintre teh
nicienii care se lasă copleșiți 
de_ un eșec, fie el și la scor. 
„Cîteva modificări în Iotul nos
tru au influențat comportarea 
echipei, afirmă el, dar asta nu 
înseamnă că nu vom continua 
să luptăm cu ardoare pentru 
titlu. Rină la capăt, drumul e 
lung și nu cred că Steaua va

CLASAMENT

DERBYUL, DAR
5 PUNCTE AVANS...
Oradea, în fața „Bihorului", 
care se află la polul opus Ste
lei, adică n-a cîștigat nici o 
partidă in retur !

Victorii, eșecuri, ambiții (de
clarate sau nu), surprize. Ca în 
orice campionat. Dincolo de 
toate, interesante ni se par cu
vintele lui Nicolae Pescaru, 
antrenorul speranțelor brașo
vene : „Important nu e că am 
cîștigat azi meciul cu Corvinul, 
totul e ca și noi, și Corvinul 
să aducem la rampă alte talen
te de talia unui Lăcătuș sau 
Mateuț".

Un scop care trebuie să fie 
constant urmărit la toate e- 
chipele de speranțe...

Pe scena Diviziei B

MECIURILE CARE ANGAJEAZĂ ZONELE

N DERBY

ea etapă a re- 
itelor divizio- 
detașează un 

dintre echipele 
. Cluj-Napoca 
ine). care prl- 

campioana E- 
Mureș. Iată șl 
programate as- 
31id — Gloria
București — 

lapid București 
irești. Voința 
Băicoi. Carpațl 

P’oiești. Voința 
arad. Electro- 

l — Voința Cl
inica Brașov — 
>ința Craiova — 
i, C.S.M. Reșița 
liberia la femi- 
irești — Carpați 
ul Brașov — 
ați, C.F.R. Con- 
,ri C-Iung Moi- 

Vulcan — Me
ria București — 

UNIO Satu 
,orul Tg. Mureș, 
— C.F.R. Tg.
Tîrnăveni — 

ire. Tehnoutilaj 
Iul Hunedoara

CUIERULUI"
TIME
ian de arbitri * - 
format din ofi

ciali cu „ștate vechi'1 de activi
tate care se bucură de o bună 
reputație, ca, de exemplu, Fr. 
Popescu, P. Tudoran, T. Tună, 
P. Brebeanu, O. Dumitrescu, T. 
Marinescu, Simona Tomescu, P. 
Dima Gh. Smoleanu, Gh. Mîn- 
daru, I. Beke, Gh. Lala, V. Gear- 
faș, G. Oprea, Gh. Lucaciu. E. 
Scherbauer, Al. Tampa, I. Mo- 
toașcă și V. Carianopol. decanul 
de virstă (recent a împlinit «4 
ani), care continuă să fie un 
model pentru mai tinerii lor 
confrați.

PERFORMERII ETAPEI ANTE
RIOARE : feminin — 1. Emilia 
Ehei (Voința Timișoara) 451. î. 
Maria Fulga (C.S.M. Reșița) 447. 
3. Liliana Băjenaru (Voința 
București) 432.; masculin — I.
1. Rugge (Minerul Vulcan) 95«.
2. S. Belivacă (Olimpia Buc.) 949.
3. C. Frigea (C.F.R. Constanța) 
939. • REPARTIZAREA GEO
GRAFICA SI VALORICA a echi
pelor de juniori pentru Campio
natul Republican va avea loc în 
ziua de 6 aprilie a.c.. ora 10. iar 
în ziua de 13 aprilie a.c., ora 10. 
pentru formațiile angajate în 
Concursul de calificare pentru 
Divizia A. Ambele ședințe — la 
sediul F.R. Popice. (I. PANA -“ 
coresp.).

Rubrică realizată de 
Traian IOANIȚESCU

1. DINAMO 20 15 2 3 46-26 31
2. Steaua 20 13 5 2 44-15 26
3. A.S.A. 20 12 1 7 48-35 25
4. Univ. Cv. 20 10 5 5 54-30 23
5. F.C. Bihor 20 10 4 6 34-26 23
6. Oțelul 20 9 3 8 39-29 ?1
7. F.C. Argeș 20 9 3 8 34-33 21
8. Victoria 20 9 3 8 31-28 19
9. ..U“ Cj-N. 20 8 5 7 32-46 19

10. F.C.M. Bv. 20 7 6 7 37-34 18
11. F.C. Olt 20 7 4 9 34-25 17
12. F.C. Inter 20 8 4 8 28-34 16
13. F.C. Farul 20 7 2 11 29-39 15
14. Corvinul 20 6 2 12 29-43 13
15. S.C. Bacău ?0 5 4 11 22-42 13
16. Rapid 20 4 6 10 22-36 11
17. Flacăra 20 5 2 X3 28-47 10
18. Sportul Stud. 20 4 1 15 21-44 8

reuși să mențină tempoul cu 
care a început returul".

O surpriză de proporții am 
consemnat și în această etapă : 
victoria clară a Rapidului la

U.E.F.A. ’90
• ACȚIUNE DE SELECȚIE ÎN 

VEDEREA COMPLETĂRII LOTU
LUI DE JUNIORI U.E.F.A. ’90. 
In zilele de 27, 28 și 29 martie 
va avea loc la București o ac
țiune de selecție în vederea com
pletării lotului național de ju
niori U.E.F.A. ’90. Luni, 27 mar
tie, la ora 11. vor fi prezenți la 
sediul F.R. Fotbal următorii ju
cători : Ghiță (C.S. Tîrgoviște) 
Crudu (C.S. Botoșani), Măntoiu 
(C.S.S. Constanța), Albeanu (U- 
niv. Craiova), Ungur (U.T. A.) 
Udeanu (F.C. Argeș), M. Gheor
ghe și Hapaina (Viitorul Pitești) 
Ștefan (Metalul Mija), Demian 
(F.C. Inter), S. Mihai („Poli" Ti
mișoara), Anton (C.S.S. Sucea
va), Baldovin și Fătăligă (F.C. 
Progresul Brăila), Lungu și 
Pantea (Mecanica Vaslui), Stan- 
ciu (Viitorul C.S.S. Drăgășani), 
Străinescu și Toader (Minerul 
Oravița) Pantelimon (Metalur
gistul Cugir), Chimiuc (Progre
sul Timișoara'', Popa (Viitorul 
Tg. Mureș), V. Ionescu (Viitorul 
Timișoara), Chioar (C.S.S. Si
biu). Fl. Popescu (Dunăreană 
Giurgiu). Dinu (Chimia Victoria 
Tr. Măgurele), Stan (Arrubium 
Măcin), Martin (C.S.M. Borzești). 
Bîrzan (Viitorul Brașov) și O- 
lah (F.C. Maramureș Baia Mare).

INFERIOARE SlNT IN
Acum, dună disputarea a două 

etape din returul campionatului 
secund situația apare mult mai 
clară în privința zonelor supe
rioare ale clasamentelor. Cel pu
țin în seriile I și a HI-a, frun
tașele par asigurate de locurile 
actuale. Intr-adevăr. Petrolul <29 
puncte), autoarea unei victorii 
prețioase în deplasare, la P. 
Neamț, a reușit să mărească la 
5 puncte distanța față de princi
pala el rivală. Gloria Buzău. E- 
levii antrenorului V. Dridea con
firmă postura de favoriți în lup
ta pentru promovare. In seria a 
IH-a. duDă victoria din partida 
directă, de la Arad. Politehnica 
Timișoara a ajuns și ea la pa
tru Duncte avans față de U.T.A. 
— Învinsă și ln etapa a 18-a, la 
Reșița de către C.S.M. deci fără 
nici o acumulare în retur. Mai 
complicată se prezintă situația 
în seria a n-a. unde Chimia Rm. 
Vîlcea este tatonată îndeaproape 
de Jiul (27 puncte față de 26). 
Aici etapele viitoare vor avea 
un cuvînt greu de spus, atît prin 
întrecerea indirectă, cît și prin 
duelul direct Drogramat la Pe
troșani. în etapa a 30-a la 28 
mai.

Mult mai complexă, mai plină 
de neprevăzut este întrecerea 
din zonele inferioare ale clasa
mentului. lupta pentru evitarea 
retrogradării. Spre a vă face o 
idee despre cîte formații sînt 
angrenate în această competiție, 
lată diferentele de bunctaj dintre

CENTRUL ATENȚIEI
echipele aflate ln prima jumă
tate a clasamentelor șl cele de 
pe ultimele locuri : in seria I, 
FEPA 74 Bîrlad (locul 8) are 
19 puncte în vreme ce ocupanta 
poziției ultime. Prahova CSU 
Ploiești, totalizează 14 puncte ! 
In a doua serie, situația este și 
mai complicată : Eiectroputere 
Craiova (locul 8. cu 19 puncte) 
este despărțită de doar patru 
puncte de ..lanterna roșie". Me
talul Mija, tn fine. în seria a 
IlI-a. Unirea Alba Iulia (locul 
7, cu 19 puncte) are doar cinci 
puncte in fața penultimei cla
sate, Gloria Reșița, deținătoarea 
ultimei poziții Avintul Reghin, 
pierzînd contactul cu plutonul 
(10 puncte la activ).

tn această situație, din progra
mul etapei se detașează cîteva 
intîlniri foarte importante pen
tru zonele fierbinți ale clasa
mentelor : Poiana Cîmpina (lo
cul 13) — Petrolul Ploiești (1), 
FEPA >74 Bîrlad (8) — C.F.R.
Pașcani (151. Șiretul Pașcani <141 

— Gloria Buzăn (2). în seria I: 
Metalul Mangalia (15) — Eiectro
putere Craiova (6). Dunărea Că
lărași (16) — Metalurgistul Sla
tina (12). ca și derbyui brașo
vean I.C.I.M. — Tractorul, ln 
seria a Il-a : Chimica Tirnăvenl 
(14) — Gloria Bistrița (4) C.F.R. 
Timișoara (16) — C.S.M. Reșița 
(9). Unirea Alb» Iulia (7) — Da
cia Mecanica Orăstie (11). în se
ria a HI-a.

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
SERIA I : Poiana Cîmpina — 

Petrolul Ploiești : M. Constanti- 
nescu (București) FEPA ’74 Bîr
lad — C.F.R. Pașcani : Al. Crișan 
(București). Unirea Focșani — 
F.c.M. Delta Dinamo Tulcea : P. 
Seceleanu (București), Metalul 
Plopeni — Steaua Mizil : L. Mă- 
erean (Brașov), Prahova C.S.U. 
Ploiești — Ceahlăul P. Neamț : 
V. Cenușe (Constanța), Șiretul 
Pașcani — Gloria Buzău : E.
Munteanu (Deva), A.S.A. Explo
rări Cîmpulung — C.S. Botoșani: 
V. Donțu (Galați), Aripile Victo
ria Bacău — C.S.M. Suceava : 
Z. Bodo (Tg. Mureș), F.C.M. 
Progresul Brăila — Politehnica 
Iași : FI. Brînzoi (București).

SERIA A il-a Î Metalul Man
galia — Eiectroputere Craiova : 
Ilie Cot (Ploiești). Chimia Rm. 
Vîlcea — Dacia Pitești : A. Co- 
mănescu (Bacău), Dunărea Că
lărași — Metalurgistul Slatina : 
O. Ștreng (Oradea). F.C.M. Ca
racal — Pandurii Tg. Jiu : I. Mo
rarii (Cîmpina). Jiul Petroșani 
— A.S. Drobeta Tr. Severin : R. 
Nicoară (Tulcea), Gaz Metan

Mediaș — C.S. Tîrgoviște : FI. 
Scoicaru (Alexandria) — se 
dispută joi 30 martie. Metalul 
Mija — Sportul .,30 Decembrie*? 
M. Badea (Videle). Minerul Me
tru — Electromureș Tg. Mureș 7 
M. Toncea (București). I.C.I.M. 
Brașov — Tractorul Brașov s N. 
Grigorescu (Timișoara).

SERIA A III-a ! U.T. Arad — 
Metalul Bocșa : C. Petre (Me
diaș), C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Reșița : I. Ursache (Bacău) Chi
mica Tîrnăveni — Gloria Bis
trița : P. Buhalău (Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej). Avîntul Re
ghin — Politehnica Timișoara 1 
D. Drăcea (Craiova), Olimpia 
Satu Mare — Strungul Arad ț 
C. Bizinichi (Ploiești). Gloria Re
șița — A.S. Paroșeni Vulcan 7 V. 
Maxim (Iași). A.S.A. Progresul 
Timișoara — Armătura Zalău: P. 
Cadar (Brașov). Minerul Cavnic 
— F.C. Maramureș Baia Mare ? 
M. Buciumeanu' (Tîrgoviște), U- 
nirea Alba Iulia — Dacia Meca
nica Orăștie : B. Cațaroș (Călă
rași) —- se dispută azi. de la 
ora 16.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Tn meciul de la Constanța, 

cu Farul, Munteanu (F.C. Olt) a 
avut ceva de obiectat la o sem
nalizare a unuia dintre arbitrii 
de linie și s-a pornit pe proteste 
din ce în ce mal vehemente. Tn 
urma lor. s-a schimbat, cumva, 
decizia „centralului" 7 Bineînțe
les că nu ! Urmarea a fost alta: 
lui Munteanu 1 s-a arătat carto
nașul roșu, fapt ce a dus la 
suspendarea lui pe o etapă, 
tncă un exemplu care vorbește 
despre inutilitatea protestelor 
despre singurul lor ..rezultat" 
posibil.
• Cu doi ani în urmă, echipa 

A.S. Paroșeni s-a ales eu o foar
te aspră pedeapsă, din cauza 
unor incidente întîmplate pe te
renul ei. incidente în care au 
fost implicați atît jucătorii, cît

și spectatorii. Acestea fiind, ca 
să spunem așa. antecedentele și 
cuba echipa din Paroșeni se afla 
și intr-o poziție dificilă in ..cla
samentul adevărului", la —4. la 
meciul cu A.S.A. Progresul Ti
mișoara a fost delegat un obser
vator federal. Prezența acestuia 
se impunea, cu atît mal mult 
cu cît ln tur. la Timișoara, a 
existat o stare de tensiune între 
cele două echipe. Dar — surpri
ză plăcută 1 — observatorul scrie 
în raportul său că meciul de la 
Paroșeni s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de deplină sportivitate, 
creată atît de spectatori, cît ți 
de jucători, deși A.S. Paroșeni 
a ajuns cu mare greutate la re
zultatul de 2—1, după ce. la un 
moment dat. scorul fusese 1—1. 
Deci, se poate și așa.

• După ce el a fost jucătorul 
care a faultat, tot el. Micu (Ș 
N. Oltenița) a fost acela care 
l-a lovit cu piciorul pe adversa
rul de la Montana Sinaia, căzut 
la pămînt. Si asta după ce ar
bitrul oprise jocul. Micu a fost 
suspendat pe cinci etape. Să 
mai spunem că fapta lui Micu 
a dus la o busculadă, la care 
au participat... mal toți jucăto
rii de pe teren, inclusiv antre
norul gazdelor. Pavel Buburuz, 
care a și lovit un jucător de la 
Montana Sinaia. Așa își înțelege 
Pavel Buburuz rolul de educa
tor 1 Pe bună dreptate. Comisia 
de disciplină l-a suspendat pe 
trei etape, dînd șl un avertis
ment echipei din Oltenița.

, Jack BERAR1U

SELECȚIE LA C.S.Ș. 1 
BUCUREȘTI

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
1 — SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI organi
zează in perioada 3—8 apri
lie a.c., între orele 9—12, la 
baza sportivă Cireșarii (lîngă 
stadionul „parcul Copilului"; 
tramvaiele 20, 45 și 55, auto
buzele 282 și 205 — stația 
piața 7 Noiembrie) o selec
ție pentru portari și jucători 
de cîmp la fotbal.

La această acțiune de se
lecție pot participa copii din 
București și din alte locali
tăți din țară (clubul are in
ternat) născuți între anii 
1973 '(după 1 august) și 1980

Informații suplimentare la 
telefoanele 65.46.05 sau 
65.29.30.

CLASAMENTE 
FEMININ
Seria Sud

1. Voința Buc. 13 10 0 3 16451 20
2. Voința PI. 13 904 14919 18
3. Petr. Băicoi 13 904 14254 18
4. Voința Gl. 13 805 16571 16
5. Gloria Buc. 13 706 14521 14
6. Laromet 13 706 14331 14
7. Rapid Buc. 13 517 16830 11
8. Dacia PI. 13 517 13841 11
9. Mucava M. 13 2 0 11 14054 4

10. Carpați Sin. 13 2 0 11 13891 4
Seria, Nord

1. Electroni. 13 11 0 2 198S5 22
2. Voința Tg. M,. 13 805 17105 16
3. Hidromec. Bv,. 13 706 21695 14
4. Voința Tim. 13 706 14205 14
5. U.T. Arad 13 766 11681 14
4. CSM Reșița 13 6 6 7 16601 12
7. Voința S. Od. 13 5 11 14658 10
8. Constr. G. 13 5 6 8 13779 10
9. Voința Or. 13 5 6 8 13392 10

10. Voința Cv. 13 409 16198 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
e.
7.
9.
9.

10.

MASCULIN
Seria Sud

Expl. C-lung 13 10 0 3 25122 20
Gloria Buc. 13 9 0 4 36209 18
Min. Vulcan 13 8 0 5 35401 16
Voința Buc. 13 7 0 6 25134 14
Olimpia Buc. 13 6 1 6 35669 13
CFR Oța 13 6 0 7 34973 12
Carpați Sinaia 13 6 0 7 30530 12
Met. Roman 13 4 » 9 30048 8
Constr. Gl. 13 4 0 9 30024 8
Rulmentul Bv. 13 3 1 9 45470 7

Seria Nord
Aurul B. M. 13 9 0 4 31541 18
UNIO S. M. 13 8 0 5 36174 16
Electroni. 13 8 0 5 31959 16
CFR Cj.-N. 13 7 0 6 36553 14
Chimica Tîrn. 13 7 0 6 35500 14
Olimpia R-ța 13 7 0 6 35442 11
Met. Huned. 13 7 0 6 30698 14
Tehnout. Od. 13 5 0 8 35303 10
Constr. Tg. M. 13 5 0 8 30850 10
CFR Tg. M. 13 3 0 10 30329 6

il ........-......-- — .... 8CENTRALA DE TURISM O.N.T. LITORAL VĂ PREZINTĂ COMPLEXUL BALNEAR MANGALIA

î

a

O OAZA DE S AN AT AT E
Beneficiind de prezența în zona apelor sulfu

roase mezotermale și atermale de compoziție și 
concentrație variată, complexul balnear „Manga
lia" dispune de largi posibilități pentru folosirea 
acestora atît în cure externe, cît șl interne. Ast
fel, afecțiunilor aparatului locomotor care con
stituie principala grupă de afecțiuni tratate pe 
litoral. 11 se adaugă șl afecțiunile celorlalte apa
rate și sisteme.

Efectul terapeutic al apelor sulfuroase mezo
termale poliminerallzate s-a dovedit eficient ln 
curele interne efectuate în cadrul complexului 
balnear Mangalia, lnregistrlndu-se rezultate po
zitive tn tratarea cazurilor de gastrită cronică 
cu hlpoacidltate și hipopepsie, dischlnezii bili
are, hepatocolecistită cronică, litiază biliară, 
angiocolite, glomerulonefrită litiază urinară și 
infecții urinare cronice. Totodată s-au înregistrat 
succese în combaterea unor afecțiuni alergice.

Apele minerale folosite în cura externă sînt 
deosebit de utile în recuperarea maladiei artro- 
zice și sechelelor după afecțiuni șl’Operații or-

topedlce. Instalațiile complexe existente în baze
le de tratament (hidroterapie, electroteraple. 
pneumoterapie, săli de gimnastică medicală și 
masaje, bazine cu apă de mare încălzită) sînl 
puse ln valoare prin rezultatele pozitive înre
gistrate în urma tratamentelor.

Fiind singurul loc din țară unde temperatura 
medie a iernii nu coboară sub 0°C, Mangalia 
oferă condiții Ideale de efectuare a curelor bal
neare în orice sezon. Complexul Mangalia ofe
ră condiții deosebite și pentru pregătirea spor
tivilor, punînd la dispoziție o bogată bază spor
tivă cuprinzînd teren de fotbal, terenuri de te
nis, piscină acoperită (cu apă de mare încălzi
tă), o modernă pistă de bowling. Tariful utili
zat în perioada sezonului rece este de 93 lel/zl/ 
persoană, lnduzînd cazare In hotel catego
ria I, masa șl tratamentul.

Se pot procura bilete la toate agențiile de tu
rism din tară sau direct de la agenția noastră 
din stațiune (tel. 917/5.18.89).

I 
I
I

f --- ---- ----------  ’ l
ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 24 
MARTIE 1989.

Extragerea- I : 16 27 52 21 54 
60 57 77 17 ; Extragerea a
II-a : 26 47 76 66 40 42 23 85 20.

Fond total de eîștiguri : 
777.954 lei, din care 48.529 lei, 
report la categoria 1.
• Mîine, duminică, 26 martie 

are loc ultima acțiune cu carac
ter aparte din această lună : 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO.

ceea ce înseamnă încă o șansă 
de a obține importante eîștiguri 
în bani, autoturisme și excursii 
peste hotare. Rețineți că la tra
gerea respectivă se vor extrage 
72 de numere, tn cadrul a 8 ex
trageri existînd posibilitatea de 
a se cîștiga si cu 3 numere din 
18 extrase (datorită faptului că 
cele 8 extrageri sînt „legate" cîte 
două). Reamintim că biletele în 
valoare de 25 lei participă la 
toate extragerile șl. implicit, la 
toate categoriile de eîștiguri. A- 
gențille Loto-Pronosport din în

treaga tară mai stau la dispozi
ția participanțllor. pentru ca a- 
ceștia să-și joace numerele favo
rite, pînă astă seară I
• TRAGEREA MULTIPLA

LOTO va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2 cu începere de la ora 
16.45.
• Rezultatele omologării cîști- 

gurllor Tragerii extraordinare 
Pronoexpres din 8 martie a.c., 
vor fi publicate în această ru
brică. în ziarul Sportul de luni, 
27 martie.



PENTRU JUNIORI TURNEUL DE BOXTURNEUL F.I.R.A.

LE PORT PRIETENILOR ROMANI
0 AMINTIRE FOARTE FRUMOASA"

Cu Tcolilo stevenson. în exclusivitate pentru Sportul"

TKOIA, 24 (prin telefon, do 
Ia trimisul nostru special). Au 
continuat întrecerile Turneului 
organizat de F.I.R.A. pentru 
rugbyștii juniori. Echipa noas
tră a susținut azi (n.r. ieri) 
o partidă în cadrul disputei 
pentru locurile 5—8, adversară 
fiindu-i selecționata tării gaz
dă. tn mod neașteptat, forma
ția Portugaliei a terminat învin
gătoare cu scorul de 12—10 
(0—10), dar și acest meci a 
avut o poveste deosebită. Ast
fel, tinerii jucători români au 
înscris două eseuri prin Spivac 
și Brici, ultimul transformînd 
o dată, șl a condus cu 10—0 la 
.pauză. în repriza secundă, ju
niorii noștri au ratat, de fie
care dată in ultimul moment, 
două eseuri, după care au slă
bit ritmul, permițînd gazdelor 
să revină, pe fondul unei deo
sebite dăruiri. Dar și așa, după 
80 de minute regulamentare, 
rezultatul era de 10—3 (mar
case Pereira, din lovitură de 
pedeapsă). Arbitrul A. Grum-

binas (U.R.S.S.) a prelungit 
însă jocul cu aproape zece mi
nute și rugbyștii portughezi au 
profitat, punctînd prin același 
Pereira, l.p.
Tonias — 
de Pereira,
Chiar și în asemenea condiții, 
considerăm că echipa noastră 
avea o valoare care i-ar fi dat 
dreptul să termine învingătoa
re ; pentru aceasta s-ar fi im
pus însă o angajare superioară 
a componenților săi...

Astfel incit, după acest meci 
în care nu putem face nici o 
evidențiere, juniorii români 
vor juca doar pentru locul al 
șaptelea în grupa A a compe
tiției, în care vor întîlni du
minică învinsa din partida Spa
nia — Belgia.

Tiberiu STAMA

DE LA HALLE

Ol SCRIMA (tinerel)

CU 
de

și 
în

La Atena a Început joi cea 
de a 40-a ediție a Campiona
telor Mondiale de scrimă pen
tru tineret (sportivi pînă la 20 
ani), prima probă fiind cea a 
floretistelor. Deși creditate 
sanse de calificare în finala 
8, cele trei sportive române 
Ioana lonescu, Mioara David 
Laura Badea — n-au ajuns
această fază superioară, prime
le două fiind prezente doar în 
eliminările directe si recalifi
cări (unde Ioana lonescu. după 
ce a întrecut-o pe Minczo — 
Ungaria, cu 8—7, a- pierdut suc
cesiv ' ~.........................
6—8 
3—8, 
dut. 
Xiao ____  __
garia), în timp ce Laura Ba
dea a fost eliminată în turul II.

Titlul a revenit floretistei ita
liene Trillinl, învingătoare cu 
8—2 în fața echipierei sale 
Bianchetti. medalia de bronz 
fiind obținută de chinezoaica 
Xiao (8—2 în asaltul cu polo
neza Dzicl.

la Bianchetti — Italia. cu 
și la Yan — China, cu 
iar Mioara David a pier- 
cu același scor ; 0—8. la 
— China si Pany — Un-

/7

în 
eseu 
în

min. 85, șl 
transformat 

minutul 88 !

BERLIN, 24 (Agerpres). în 
turneul internațional de box 
de la Halle (R.D.G.), în limi
tele categoriei semimi.jlocie. 
pugilistul român Mihai Nițu- 
lescu l-a întrecut prin k.o. teh
nic în repriza a treia pe Mar
kus Bitter (R. D. Germană).

Alte rezultate: Cat. cocoș: 
Regalado (Cuba) b.p. Demaissa 
(Algeria) ; Hinz (R.D.G.) b.p. 
Mekonen (Etiopia) ; Kadiralijev 
(U.R.S.S.) b.p, Dimitrov (Bul
garia). Cat. ușoară : Bohme 
(R.D.G.) b.p. Betru (Etiopia) : 
Altansucli (R. P. Mongolă) b.p. 
Raschad (R.F.G.). Cat. semi- 
muncă : Paisan (Cuba) întrece 
prin k.o. pe Ku Jongsig (R.P.D 
Coreeană) ; Loch (R.D.G.) b.p. 
Shanen (Siria).

CUPELE EUROPENE DE BASCHET IN FAZELE FINALE
• Competiția feminină ,Cupa 

Liliana Ronchetti" a fost cîsti- 
gată de echipa T.S.K.A. Mosco
va. In finala disputată la Flo
rența, baschetbalistele sovietice 
au Întrecut cu 92—as (45—44) for
mația italiană Feminlle Milano.
• La Moscova. în meci con

tend pentru turneul final al Cu
pei Campionilor Europeni la 
masculin, echipa Ț.S.K.A. Mos
cova a dispus cu 116—97 (54—53) 
de formația franceză C.S.P. Li
moges.
• Competiția masculină .Cupa 

Koraci" s-a încheiat cu victoria 
echipei Partizan Belgrad care,

în man^a a doua a finalei, a 
întrecut, pe teren propriu, cu 
scorul de 101—82 (55—43). forma
ția Italiană Vismara Cantu. Tn 
primul ioc. baschetbaliștii ' ita
lieni cîștigaseră cu 89—76.
• în prima zi a turneului fe

minin ce se desfășoară în orașul 
cubanez Santa Clara selecțio
nata Mexicului a învins cu sco
rul de 80—62 
Porto Rico. Iar _____________
Cubei a dispus cu 94—65 (51—29) 
de formația Republicii Domini
cane.

(37—29) echipa 
reprezentativa

PE GHEAȚA $1 PE ZĂPADA
PROBA masculină de slalom 

superuriaș desfășurată pe pîrtia 
de la Garmlschpartenklrchen a 
revenit schiorului vest-german 
Markus Wassmeler. înregistrat cu 
timpul de 1:09.65. Pe locul doi 
s-a situat echipierul său Armin 
Bittner — 1:10.03.

COBOR1REA din cadrul cam
pionatelor de schi ale Elveției, 
desfășurată pe pîrtia de la 
Stoos a fost clștigată de Ml- 
ehela Figini. cu timpul de 1:25.74. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Chantal Bournissen — 1:26,25 
și Maria Walliser — 1:26,31.

IN TURNEUL de hochei pe 
gheață de la Weisswasser. re
prezentativa R.D. Germane a în
trecut cu scorul de 5—4 (2—2,
1—2. 2—0) formația Sparta
Praga.

CUPA MONDIALA" LA HALTERE
i

tre marile competiții din „Cupa 
Mondială" din acest an voi mai 
menționa „Dragonul de argint" 
de la Cardiff, din iunie, C.M. 
și C.E. de seniori de la Atena
— septembrie, Ia care vor ti 
prezenți atît Vlad, cît și Socaci. 
în încheiere, vreau să subliniez 
două surprize de proporții în
registrate cu acest prilej. La 
cat. 90 kg tînărul bulgar Ivan 
Ciakarov a realizat 390 kg, în- 
vingîndu-1 pe reputatul cam
pion sovietic Anatoli Khrapati
— 380 kg, iar la cat. 110 kg 
recordmanul lumii Iuri Zaha- 
revici (U.R.S.S.), cu 425 kg, a 
fost întrecut tot de un repre
zentant al Bulgariei, Ștefan 
Botev — în vîrstă de 21 de ani, 
care a totalizat 432,5 kg !“.

fPrmare itn oao D
său Kuznețov n-a reușit decît 
215 kg. Mă bucură foarte mult 
că Nicu Vlad e acum complet 
refăcut, capabil de rezultate și 
mai mari. După succesul de 
Ia Melbourne, el și-a recăpă
tat încrederea in posibilitățile 
sale, pe care le va 
acest an.

Andrei Socaci a
pe treapta cea mai înaltă a 
podiumului Ia categoria 75 kg, 
in fața celor 7 adversari pe 
care î-a avut, cu un rezultat 
bun: 347,5 kg (157,5 + 190). An
drei s-a pregătit intens, con
tinuu după Olimpiadă și lată 
că a dohîndit primul succes. 
Vor urma, desigur, altele. Din-

confirma în

urcat si el

rrOPEN'1 DE ȘAH
Intr-o componență deosebit de 

puternică (86 de mari maeștri și 
maeștri internaționali, dintre care 
14 sovietici) ediția din acest an 
a open-ulul de șah de la New 
York a parcurs 4 runde din to
talul celor 9 ale programului. în 
frunte se află Beniamin (S.U.A.1 
Lobron (R.F.G.), Petursson (Is
landa) și Torre (Filiplne). care 
au cules cite 3.5 p. La Jumătate 
de punct distanță se află un 
pluton numeros, cuprinzînd șl 
pe concurentii sovietici Smislov. 
Ehlvest Romanișin. Gelfand și 
Gurevici. Turneul contează și 
ca o probă de calificare pentru 
viitoarea ediție a „Cupei Mon
diale" (1990—1991).

Considerat cel mai mare bo
xer amator din toate timpu 
rile, cubanezul Teofilo Steven
son ne-a întîmpinat deunăzi, la 
Havana, cu cîteva cuvinte ro
mânești ! Ne-a întrebat „Faceți 
bine ?“, pentru ca tot el, suri- 
zind, să și răspundă, „Bine, 
Mulțumesc". După care, într-o 
engleză aproximativă, s-a de
rulat dialogul de mai jos.

— știm că după cucerirea 
celui de al treilea titlu 
mondial, Rcno 1986, ați aban
donat ringul, dar nu știm 
cu ce vă ocupați în prezent 
Sînteți antrenor ?

— Nu, lucrez în cadrul mi
nisterului cubanez al sporturi
lor (n.n. care se cheamă exact 
Institutul Național pentru Sport. 
Educație Fizică și Timp Liber) 
și, după ce-mi termin serviciul, 
mă ocup de Helmis, fiica mea 
de 5 ani.

—•Nu regretați că n-ave(i 
un băiat, care să fi urcat 
în ring ?

— Boxul mi-a oferit totul, 
inclusiv înaltul titlu de „Erou 
al Cubei". De aceea le și port 
celor care tn-au ajutat, în
deobște antrenorilor Cruz și Sa- 
gara, o nestinsă recunoștință. 
Dar și dac-aș fi avut un fiu, 
nu cred că l-aș fi făcut boxer. 
Sau, oricum, nu l-aș fi făcut 
cu orice preț. Pentru că pe 
ring, dacă n-ai pasiune, n-ai 
nimic !

— Palmaresul dumneavoas
tră e inconfundabii, 321 de 
meciuri, 302 victorii, dintre 
care 195 înainte de limită ! 
Care dintre victorii vă 
dează și azi ?

— Toate și... nici una. 
reținut doar că boxul e o 
bă grea, nu numai la categoria 
grea, ci la toate categoriile ! 
încă Joe Luis. care n-a avut 
egal în ring, a spus-o : „Oricît 
ești de tare, cînd începe să-ți 
fie frică, trebuie să te lași". Eu 
m-am lăsat din cauza vîrstei, 
pe 29 martie împlinesc 37 de 
ani, dar bătrînul Joe avea mul
tă dreptate 
pentru cei

— Unii 
mai mare

— Unii se „ 
la Tyson, care e forță oarbă I 
Da de unde I Louis a fost și a 
rămas „number one", tehnica 
lui desvîrșită depășind-o chiar 
și pe a lui Âli. Poate și pentru că 
a transpirat mult pentru per-

Care, la 
„cioca- 

sînt, in 
migală,

ați mun

fecționarea loviturilor, 
„grei", par neșlefuite, 
ne" șl atît, dar care 
realitate, lucrate cu 
muncite.

— Dumneavoastră 
cit mult ?

— Imens. N-am fumat, n-am 
băut și, în plus, cred că am 
parcurs, la coardă, drumul 
imaginar de la Havana 
București de cîteva ori !

— Vă mai amintiți 
București ?

— O, da, le port prietenilor 
români o amintire foarte fru
moasă. Aveți o țară minunată 
și un popor ospitalier. Mi-1 a- 
duc aminte mai ales pe Ion 
Alexe, deși nu prea am apu
cat să luptăm împreună. în

la

de

„Cititorilor și poporului 
România, urările de succes 
ale unul prieten cubanez". 

Teofilo Stevenson.
obsc-

Am 
trea-

Boxul nu e decît 
curajoși.
zic că Aii a fost 
decît Louis, așa-i ? 
gindesc chiar șl

1972, la „Centura de Aur", com
petiție de prestigiu, ne-am ră
nit amîndol și meciul s-a ter
minat fără decizie. Iar finala 
olimpică de U Munchen, am 
cîștigat-o în lipsa lui Ion, care 
se accidentase. Totdeauna pu- 
gilistii români au fost reduta
bili.

A fost 
cern lui 
gracias", 
vut prilejul să schimbăm 
va vorbe cu fostul triplu 
pion olimpic (Miinchen 
Montreal 1976, Moscova 
și mondial (Havana 1974, 
grad 1978, Reno 1986), sportiv 
pentru istorie și pentru le
gendă.

rîndul nostru să-i zi- 
Stevenson „muchas 

bucuroși de a fi a- 
cîte-
cam- 
1972, 
1980)
Bel-

Ovidiu IOANIȚOA1A

Fotbal meridiane
DUPĂ cum am anunțat în 

ziarul de ieri, echipa Spaniei a 
obtinut o nouă victorie, a cincea. 
în preliminariile C.M. : 4—0 cu 
Malta. Spaniolii șînt virtual ca
lificați pentru turneul final. în
trunind un punctaj maxim șl 
avînd un golaveraj excelent. 
Iată clasamentul și următoarele

mâții. Iată următoarele partide : 
12 anrilie : Ungaria — Malta ; 26 
aprilie : Malta — Irlanda de 
Nord șl Irlanda — Spania ; 28 
mai : Irlanda — Malta ; 4 iulie: 
Irlanda — Ungaria ; 6 septem
brie : Irlanda de Nord — Unga
ria ; 11 octombrie : Irlanda — 
Irlanda de Nord si Ungaria —

partide din această grupă a
6-a :
1. SPANIA 5 5 0 0 14- 0 10
2. Ungaria 3120 3- 2 4
3. irl. Nord 5113 3- 7 3
4. irlanda 3021 0- 2 2
5. Malta 4 0 1 3 2-11 1

Se califică primele două for-

Spania ; 15 noiembrie : Malta — 
Irlanda și Spania — Ungaria.

LA PRAGA s-a disputat me
ciul amical dintre selecționatele 
de tineret ale Cehoslovaciei și 
R.D, Germane. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 2—0 
(0—0), prin golurile Înscrise de 
Frlda (min. 62) șl Lednlcky 
(min. 81).

Intr-un alt meci amical, dis
putat la Alger, selecționatele 
Algeriei șl Marocului au termi
nat la egalitate :..................
pețli 
midu 
fiind 
40).

CAMPIONATUL englez 
■ gramat alte trei partide, 
iate. cu următoarele 
Conventry — Liverpool 1—3 ;
Newcastle — Everton 2—0 ; Not
tingham Forest — Tottenham 
1—2. Lideră se menține echipa 
Arsenal — 56 puncte, urmată de

9 „La zi" in grupa a 
6-a a preliminariilor 
C.M. (zona Europei) H 
Meciuri amicale 
Campionat și... cupă în 

Anglia I

53 n si

au deschis 
(min. 20). 
marcat de

l—l (1—1). Ois- 
scorul prin Ha- 
golul egalizator 
Renaru (min.

a pro- 
în :he- 

rezultate :
— Liverpool

— Everton 2—0 ; 
Forest

iN SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
MUREȘUL Tg. MUREȘ

(Urmare din pag. 1)

ruiui de bază (de la acestea 
prea se așteaptă totul 1) a fost 
principala cauză.

Ce wa fi la Kiev 7 Fără a 
subestima, în continuare, forța 
campioanei U.R.S.S.. care evo
luează — de regulă — la a- 
celași nivel acasă sau în de
plasare, nu considerăm totul 
pierdut. Am mărturisit aceasta 
antrenorului Valentin Pop, du
pă meciul de la Tg. Mureș, iar 
el avea aceeași părere. Totul 
este ca elevele sale să creadă, 
de această dată, in sansa lor, 
adică să joace la adevărata va
loare, niai ales că acum își cu
nosc partenerele de întrecere.

Partida e anunțată pentru 
ora 17 (ora locală) șl va fi 
condusă de arbitrii suedezi

Magnus și Miiller. Observator 
I.H.F. : Peter Bucu, din Iugo
slavia. (M. C.).

ȘTIINȚA BACĂU
(Urmare din pag. 1) 

spune, pentru tntîlnirea de du
minică și... obținerea califică
rii în finala prestigioasei com
petiții continentale.

De altfel, obiectivul mărtu
risit al băcăuancelor, accesul tn 
finala „Cupei Cupelor" și chiar 
cucerirea trofeului, le stă în 
puteri. Cei doi antrenori, M. 
Pintea și C. Petrea, și-au supus 
elevele unor intense ședințe de 
antrenament, iar Ioana Vasil- 
ca. Angela Brîndușoiu, Emilia 
Luca, Filofteia Danii of, Geor- 
geta Cervcncîuc. Gabriela An- 
toneanu, Laurica Lunca, Lidia 
Butnărașu și celelalte fete din 
echipă sînt hotărîte să înde

plinească obiectivul propus.
Antrenorul handbalistelor 

bulgare, V. Derjinski, recu
noaște că diferența pe care tre
buie s-o recupereze este „enor
mă". dar el totuși speră. Să 
vedem, însă, replica sportivelor 
noastre.

CHIMISTUL RM. VlLCEA
(Urmare din pag. 1)

Gherhard — am revăzut de 
multe ori înregistrarea partidei 
de duminica trecută, de la Rm. 
Vîlcea. Știm acum exact unde, 
cum și cine... a greșit, pe baza 
acestor detalii pregătind me- 
ciul-revanșă. Dorim să ne ca
lificăm în finala competiției. 
Teoretic, toate șansele sînt de 
partea noastră, urmează însă 
să eliminăm din joc, pe întrea
ga durată a partidei, toate

inexactitățile. Și sperăm să 
reușim". Ne alăturăm opiniei 
celor doi antrenori, pentru că 
formația vîlceană e superioară, 
atît ca ECHIPA — prin felul 
cum știe să se exprime pe te
ren și prin așezarea mai bună 
pe posturi — cît și prin indi
vidualitățile de care dispune. 
Se cere însă o concentrare deo
sebită de-a lungul celor 60 de 
minute de joc. Pentru că, așa 
cum s-a întîmplat în prima 
partidă, unele inexactități în 
atac la începutul șl în finalul 
celei de a doua reprize le-au 
costat pe handbalistele de la 
Chimistul cel puțin 5—6 goluri 
ce puteau fi adăugate rezulta
tului final.

Partida va începe la ora 16 
(17 la București) și va fi con
dusă de un cuplu de arbitri 
din R. F. Germania : Schoning 
si Moldt. Observator din par
tea I.H.F : Fritz Duscha (Aus
tria).

formațiile. Norwich 
Millwall 49 p.

IN SEMIFINALELE Cupei An
gliei se vor întîlni. la 15 iprille, 
Liverpool cu Nottingham Forest 
și Everton cu Norwich. Rezultate 
înregistrate în sferturile de fi
nală ale competiției : Liverpool 
— Brentford 4—0 ; Manchester 
United — Nottingham Forest 0—1; 
Everton — Wimbledon 1—0 ; Nor
wich — West Ham United 3—1.

DISPUTAT la Sofia. meciul 
dintre selecționatele feminine 
ale Bulgariei și R.F. Germania 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 
(3—0) în favoarea Jucătoarelor 
vest-germane.

TOT LA SOFIA s-a disputat 
meciul amical dintre selecționa
tele de tineret ale Bulgariei șl 
R.F. Germania. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 0—0.

PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • După 7 etape, în 

turul Uruguayului se menține 
lider reprezentantul țării-gazdâ 
Federico Moreira. Etapa a 7-a, 
încheiată la Tacuarembo a re
venit iul Perez (Columbia) în
registrat pe 110 km. cu dmpul 
de 2h 56:24. • Etapa a 3-a a
„Turului Catalonlei". încheiată 
după 183 km. la Andorra, a re
venit rutierului columbian Pedro 
Morales în 4h 57:23. In clasamen
tul general conduce Raimund 
Dietzen (R.F. Germania).

TENIS • In optimile de fi
nală ale turneului de la Key 
Blscayne (Florida), cehoslovacul 
Ivan Lendl l-a eliminat cu 6—3, 
6—1, 6—1 pe americanul JIm
Pugh. In turneul feminin: Raf- 
faella Reggi (Italia) — Andrea 
Holikova (Cehoslovacia) 6—4. 6—1; 
Gretchen Magers (S.U.A.) — Tulle 
Halard (Franța) 6—3, 6—1: Be
verly Bowes (S.U.A.) — Sandra 
Wasserman (Belgia 6—2, 6—3.
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