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Astăzi, la Sibiu, de la ora 17, partida amicala de fotbal

ROMANIA ITALIA,
reper important pentru startul de primăvară al preliminariilor C.M

SIBIU, 28 (prin telefon). La 
telefonăm, o 
primăvară aș- 
ea întîlnirea 
Azeglio Vi- 
10-a partidă

ora la care 
splendidă zi de 
tcaptă parcă și 
cu echipa lui 
cini. Va fi a
România — Italia. Cu alte cu
vinte, frumosul oraș de pe 
malurile Cibinului trăiește un 
mic moment jubiliar în pal
maresul cu prestigioasa triplă 
campioană mondială. Să ne 
amintim că echipa noastră a 
jucat de nu mai puțin de pa
tru ori în compania Italiei, în 
calitatea ei de campioană 
mondială la zi : cele <’ 
meciuri amicale din 1939 
1940 și cele două oficiale, 
la Florența și București, 
cadrul preliminariilor C.E.

Sigur că „tricolorii" 
dominați 
tului de 
minării le 
lian. Dar 
vărat că 
azzurra“ 
ră, unul 
cei care 
național.

Echipa 
tă de importanța meciului, s-a 
pregătit intens în această 
foarte scurtă perioadă a unui 
sezon și așa foarte încărcat.
Marți dimineață, pe stadionul 
unde se va desfășura partida, 
a avut loc un ultim antrena
ment, după care internaționa
lii noștri au vizionat pe caseta 
video recentul joc Austria — 
Italia (0—1).

ROMANIA
LUNG 

D. PETRESCU IOVAN
SABAU MATEUȚ

LĂCĂTUȘ

REDNIC 
GH. POPESCU 
CĂMĂTARU

KLEIN 
HAGI

două
> Și 

de 
în

că „tricolorii" sînt 
de apropierea star- 

primăvară în preli- 
„Mundialului" ita- 

nu e mai puțin ade- 
un meci cu „squadra 
este, în egală măsu- 
de prestigiu 
vor îmbrăca

pentru 
tricoul

României, conștien-

SUCCES ROMÂNESC
ÎN „MARILE PREMIU Al R.f.G." 

LA LUPII LIBERE
La turneul internațional de 

lupte „Marele Premiu al Re
publicii Federale Germania" au 
fost prezenți sportivi din 28 
de țări, între care și din Româ
nia. în concursul de „libere" 
a fost invitat și tînărul nostru 
luptător Romică Rașovan (48 
kg), cel care anul ■ trecut a 
cucerit titlul de campion con
tinental de juniori și medalia 
de argint în întrecerea simila
ră a seniorilor. Evoluind pe 
linia ascendentă pe care s-a 
situat în ultima vreme, cam
pionul român a încheiat neîn
vins competiția din R.F.G., 
clasindu-sc pe primul loc la 
categoria 48 kg. Dinamovistul 
brașovean a luptat cu multă 
ambiție, dovedind o foarte 
bună pregătire pentru etapa 
actuală și un evident progres 
tehnic. Printre învinșii săi la 
„Marele Premiu al R.F.G." 
6-au numărat Fazii Yeter 
(R.F.G.), Pilia Adgur (U.R.S.S.) 
etc. în finala concursului, Ro
mică Rașovan a susținut un
meci dificil în compania lui
Kom Jong-Shin (Coreea de
Sud), pe care a reușit să-1 de
pășească la sfîrșitul unei dis
pute mult aplaudate.

Turneul de lupte greco-ro
mane, în care sînt înscriși mai 
multi reprezentanți ai țării 
noastre, nu s-a ■ încheiat încă.
F ---- ---- ---- ------- —1
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Arbitri : Z. Kirschen - O. Stenzel, M. Boschard (toți din 
R.D. Germană) I
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întreg lotul, fără excepție, 
este valid. S-a realizat o re
cuperare rapidă a celor cîțiva 
selocționabili ușor acciden
tați. Toți s-au antrenat 
menajamente. inclusiv 
Rodnic și Cămătarii.

Antrenorul Emerich _ 
ne declara după această ulti
mă ședință de pregătire: ,,A 
fost nevoie de un efort spe
cial pentru strîngerea rîndu- 
rilor în vederea unui examen 
deosebit do greu, în compa
nia unei echipe care nu mai 
are nevoie de recomandări. 
Lotul nostru s-a reunit după 
foarte mult timp și privește

fără 
Lung,

Jenei

cu încredere meciul. Avem de 
«corectat» un palmares care 
ne este defavorabil, deoarece 
in cele nouă jocuri susținute 
pină acum fotbaliștii noștri 
au obținut o singură victorie, 
cea de la București. Vizăm in 
egală măsură o treaptă in 
plus in efortul de adunare a 
tuturor energiilor pentru me
ciul eu echipa Greciei, 
fiind primul cu caracter
eial din acest an, este — din 
acest motiv — și cel mai im-

care, 
ofi-

loan CHIRILA

(Continuare în pag 2-3)

Săptâmina viitoare, start in

„CENTURA DE AUR“ -
0 COMPETIȚIE A MARILOR CAMPIONI
• Pe ringul de la București au evoluat de-a lungul anilor boxeri 
cu titluri mondiale, olimpice și europene h palmares * Ediția 
actuală, „repetiție generală" inaintea „europenelor" de la Atena

Iată-ne în preajma unei noi 
ediții a „Centurii de aur“ la 
box, competiție tradițională, 
așteptată cu deosebit interes 
de toți iub.torii sportului cu 
mănuși din Capitala ș. nu 
numai de ei. Ca in fiecare 
primăvară, Bucureștiul devine 
pentru o săptămină un impor
tant centru pugilistic interna-

dem luptînd pe boxerii români 
în compania unora dintre cei 
măi valoroși pugiliști de peste 
hotare. Aceștia din urmă vin 
pe ringul bucureștean Le cu 
dorința de a se afirma. fie, 
pur și simplu, pentru a-și a- 
pâra prestigiul cuccilt in ma
rile competiții. Iată, de altfel, 
o statistică interesantă: au

Una din finalele de neuitat ale „Centurii de aur" 198S : „pana"
Daniel Dumitrescu (stingă) a cîștigat în fata cubanezului Ramon 

Ledon Gonzales, după un meci de mare spectacol

țional, unde își dr.u întilhire 
numeroși campioni ai ringului 
de pretutindeni.
spectaculos încă de ia 
ediție, în 1972, “
aur" s-a impus de-a lungul 
nilor ca o competiție d- 
prestigiu, pe ringul ei 
luind nenumărafî 
limpid, mondiali șl

Interesul iubitorilor de spec
tacole pugilistice pentru a- 
ceastă întrecere internațională 
este pe deplin justificat, ea 
dîndu-ne posibilitatea să-i ve-

Cu un start 
prima 

.Centura de 
a- 

mare 
evo- 

campioni o- 
europeni.

boxat pe ringul de ia Bucu
rești 10 mcdaliați la C.M. din 
1986 (S.U.A.), 5 dintre ei fund 
campioni mondiali (cubanezii 
Juan Torres, Adolfo Horta, 
Angel Espinoza, Felix Savon 
și Teofilo Stevenson); 12 spor
tivi care au urcat pc podiu
mul ..europenelor" de la Tori
no (1987), în frunte cu cam-

Petre H2NȚ

(Continuare in pag. a 4-a)

Două echipe prezente in finalele cupelor continentale

FRUMOASA PREMIERĂ A HANDBALULUI NOSTRU FEMININ

Cupa Cupelor: ȘTIINȚA
ÎN FAȚA UNUI TROFEU

După cum se știe, în finalele cupelor continentale la handbal feminin s-au 
calificat si două din reprezentantele țării noastre, ȘTIINȚA BACAU (Cupa 
Cupelor) și CHIMISTUL RM. VÎLCEA (Cupa I.H.F.), aceasta constituind o fru
moasă premieră pentru handlin' ui nostru feminin.

Ieri, la sediul Federației Internaționale, a avut loc stabilirea, prin tragere 
la sorți, a ordinii de disputare a meciurilor finale :

C.C.E. : Spartak Kiev - Hipobank Viena
Cupa Cupelor : KUBAN KRASNODAR - ȘTIINȚA BACĂU
Cupa I.H.F. : CHIMISTUL RM. VILCEA - EGLE VILNIUS

Meciurile vor avea loc la 22—20 aprilie (tur) și 29—30 aprilie (retur).

Elena Ciubotaru 
va înscrie din nou 
pentru Știința Ba
cău.

DIN NOU
EUROPEAN

Cupa CHIMISTUL - TREI EXAMENE
GRELE TRECUTE CU SUCCES

o mai 
argu- 

privind 
performanța 
ținută de 1 
mistui Rm. 
cea, aceea de 
se fi calificat 
finala 
I.H.F.", este 
til să facem 
ci zarea 
candidat 
trarea 
mul act 
vinscle 
liste’or 
— TJ ZVL 
șov (scor general 
57—47) Iiostsel-
maș Rostov 
Don (51—50) 
Spartacus 
pesta (60—54) —. 
cit și formațiile 
Buducnost Tito
grad și ASK Vor- 
wârts Frankfurt 
pe Oder (R.D. Germană)-, toa
te binecunoscute în arena in
ternațională. Chimistul Rm. 
Vilcea a intrat in finala com
petiției europene cu nr. 3, 
revenind, astfel, printre cele 
mai bune participante, în- 
trucît în 1984 cucerise acest 
frumos trofeu.

Pentru 
deplină 
mentare

ob-
Clri- 
Vil- 

a 
în 

„Cupei
tur, de acasă, e-

Mihai
„Cupa 

bă- 
din 
este 

a-

După ce 
României", 
căuane au 
nou. gustul 
așa, ne-o demonstrează și 
coastă calificare spectaculoa
să, meritată, în finala Cupei 
Cupelor. Să reamintim citito
rilor noștri drumul 
pină la această ultimă 
întrecerii : in turul I, 
și 38—17 cu Belediyesi 
(Turcia) ; in turul II, 
și 19—20 cu Empor 
(R.D. Germană) 
grea misiune pentru 
noastre ; în turul III, 
și 32—20 cu Vasas Budapesta, 
iar în 
22—22 
vriisko

Faza 
gioasei 
fost abordată de sportivele de 
la Știința Bacău cu multă si
guranță, cele două meciuri cu 
Ț.S.K.A. aducîndu-le în 
ația de a-și disputa, din 
un trofeu european (in 
au fost în finala C.C.E.).

au cîștigat 
handbalistele 

prins, parcă, 
succeselor. Că

parcurs 
fază a 
38—18 
Izmir 

24—22 
Rostock 

cea mai 
fetele 
31—21

32—22 și
Septem-

semifinale
cu Ț.S.K.A.
Znaiue Sofia. 

penultimă a 
competiții europene a

presti-

situ- 
nou.
1986

în meciul
levele antrenorilor
Pintea și Costel Petrea au cîș
tigat ' ’ 
dent, 
retie 
sala 
meroase- asistențe, 
abordat insă destul de 
partida și. o bună bucată 
vreme, s-au văzut conduse pe 
tabela de scor. Apoi, cînd to
tul a reintrat în normal, cind 
emoțiile au fost risipite, hand
balistele noastre au început 
să joace la adevărata lor va
loarea mingea a început să 
circule în viteză și cu o preci
zie sporită, contraatacurile nu 
au mai fost risipite cu dezin
voltură, iar apărarea a înce
put să funcționeze la adevă
ratul potențial. Și. o dată cu 
scurgerea timpului de joc, 
scorul a început să ia propor
ții în favoarea Științei, iar în

lejer, la un scor conclu- 
care le-a asigurat, teo- 
vorbind, calificarea. în 

proprie, în fața unei nu- 
gazdele au 

rigid 
de

Poul IOVAN

(Continuare în pag. 2-3)

u- 
pre- 

au 
In- 

ulti- 
în-

că
la

în 
atît

handa- 
noastre

Prez

pe
Și 

Buda-
Marîa Verigeanu (Chimistul), deși blocată 
de două adversare, va pătrunde pe semicerc 

PARASCHIVESCU — Rm. VîlceaFoto : C.

Chimistul Rm. Vîlcea 
constituit, se știe. de 
mulți ani într-c echipă 
loroasă, însă forța și-o 
monstra de la un timp 
precădere pe plan intern

Ion GAVRILESCU

s-a 
mai 
va- 
de- 
cu 

Mc-

(Continuare tn pag. 2-3)



CONFIRMĂRI

tn această săptămtnâ, In Capitală

Etapa cu numărul 13 nu a 
fost de fel una... ghinionistă 
pentru primele trei clasate in 
seria de frunte a rugbyului 
nostru, deși toate trei au a- 
vut de susținut deplasări so
licitante. Dacă însă cele trei 
s-au întors acasă victorioase, 
alte aspirante la podium au 
părăsit terenurile învinse. Ori
cum. Farul are încă un cu- 
vînt de spus, jucînd chiar 
astăzi restanța cu campioana, 
pe propriul stadion, după cum 
nici buzoienii (egalați momen
tan de echipa din Parcul Co
pilului) nu și-au risipit spe
ranțele la medalii. Dar de la 
ei se aștepta parcă mai mult 
decît acest 3—20 de la Timi
șoara, unde, e drept. reviri-

mentul celei dinții laureate 
din provincie capătă consis
tență.

Iată cum
pînă... astăzi

LA TIR

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

STEAUA 
Dinamo 
Șt. B. M. 
Farul 
Contact. 
Griv. R. 
Rulm. B. 
CSM Sib.

9. Univ. El.*
10. TCInd.
11. Șt. Petr.
12. Polit. Iași

arată clasamentul 
după-amiază :

1 491-170 34
2 321-161 34
4 244-172 31
4 225-146 28
6 247-246 26
6 200-226 26
7 212-262 25
8137-271 22
8164-207 21
9 181-393 21 
9149-220 20

12110 
13 101
13
12
13
13
13
13
13 
13
13
13

90
80
61
61
60
41
41
40
31
3 0 10 165-312 1 9

*) Penalizată cu 1 punct

„UMĂR LA UMĂR"
Daniel Boldor și Liviu Ho- 

dorcă, internaționali ai Stelei, 
au punctat și sîmbătă (la Si
biu), conți nuind să-și împartă 
poziția din fruntea ierarhiei 
realizatorilor de eseuri, cu 
cite 13 baloane culcate în te
renul de țintă, de-a lungul 
rundelor scurse plnă acum. îi 
urmează alt jucător al liderei, 
Murariu și Copil (Dinamo) — 
cite 10, Botczatu (Birlad) 8, C. 
Popescu (Dinamo) 7. Osiac 
(Baia Mare), Doja (Dtnamo) 6, 
Răcean (Timișoara), Pascu 
(Buzău) 5 etc.

între echipe, Steaua menține 
ritmul — 72 de eseuri, Dina
mo 44, Contactoare 29, Farul 
28, Știința CEMIN 24, CSM 
Sibiu 21, Politehnica Iași 19, 
Universitatea Eltim și Rul
mentul 18, T.C. Ind. 15, Știin
ța Petroșani 10, Gri vița Ro
șie 9.

„Liderul" transformerilor, 
grivițeanul Tudor Radu, a a- 
juns la 155 puncte, FI. Ion 
(Dinamo) a acumulat 137, iar 
D. Alexandru (Steaua) 133.

• Pe Stadionul Tineretului, 
în organizarea F.R. Tir se 
inaugurează sezonul în aer li
ber al arcașilor în cadrul „Cu
pei Primăverii" la tir cu arcul. 
Competiția, în sistem dublu 
FITA, care începe joi 30 mar
tie, cu probele pe distanțe 
lungi și continuă cu seriile de 
tragere pe distanțe scurte, 
pentru FITA I, se încheie du
minică, cu tragerile pentru 
FITA II.
• La poligoanele Dinamo și 

Tunari, în perioada 1—4 apri
lie au loc întrecerile din ca
drul concursului dotat eu a- 
celași trofeu, „Cupa Primăve
rii". dar pentru trăgătorii cu 
pistoale și puști (aer compri
mat și glonț). Este penultima 
verificare a sportivilor noștri 
înaintea Campionatelor Mon
diale de tir cu aer comprimat 
din orașul iugoslav Sarajevo 
(25 aprilie — 1 mai), ultima 
fiind programată între 14 și 16 
aprilie, în București, în ca
drul „Cupei Dinamo*.

UN REUȘIT

MECIURI AMICALE INTERNAȚIONALE
Formația engleză Loughbo

rough University a întîlnit, în 
ultima partidă susținută pe 
terenurile noastre, divizionara 
B Gloria București. La înce
put, partida a stat sub semnul 
echilibrului, pentru ca, după 
12—12, gazdele să preia clar 
inițiativa și să se impună în

PE
...TREISFERTURI

final cu 27—12. Realizatori : 
D. Bujor 6 lovituri de pedeap
să + transformare, Ghinca e- 
seu, Ilisei drop, respectiv Pe
ters, Blackwell — eseuri, Tho
mas transformări. A arbitrat 
M. Gavrici.

O altă echipă britanică ne 
vizitează, galezii de la Abery- 
stwith University jucînd as
tăzi (Parcul Copilului, ora 16) 
cu Rapid.

„CUPA PRIMĂVERII

distanțe

scurte,

LUPTA PENTRU TITLU 
IN PLINA DESFĂȘURARE

Luptă aprigă pentru cucerirea titlului de campi
oană națională la baschet feminin, la care iau parte 
în mod direct patru echipe (Voința Brașov, Univer
sitatea Cluj-Napoca, Voința București și Olimpia 
București), dar care poate fi influențată de celelalte 
două formații (Metalul Rîmnicu Vîlcea și Metalul 
Salonta) calificate, virtual, în grupa 1—6 a turneelor 
finale. In acest sens, victoria obținută duminică de 
baschetbalistele din Salonta asupra formației Olim
pia este grăitoare, mai cu seamă că ea vine la mai 
puțin de o săptămînă după ce Olimpia învinsese pe 
Voința București. Ultimele două etape ale returului 
programează două meciuri de mare importanță 
(Olimpia — Voința Brașov în etapa a 21-a, Vo
ința Brașov — Universitatea Cluj-Napoca' în etapa 
a 22-a), dar avem 
abia la încheierea
rice. Deocamdată, clasamentul
1. Voința Bv. 20 17 3 1766 :1368 37
2. U Cj.-Nap. 20 17 3 1608:1214 37
J. Voința Buc. 20 16 4 1495:1285 36
4. Olim. Buc. 20 15 5 1468:1210 35
5. Met. Rm V 20 12 8 1518:1460 32
6. Met. Sal. 20 11 9 1428:1386 31
7. Poli. Buc. 20 7 13 1285:1289 27
8. Mob. S.M. 20 6 14 1281:1512 26
9. Com. Tg.M. 20 6 14 1499:1725 26

10. Con. Arad 20 6 14 1382:1633 26
11. Rapid Buc. 20 5 15 1355:1567 25
12. Conpref 20 2 18 1224:1655 22

convingerea că titlul va fi decis 
ultimului turneu pe grupe valo- 

este următorul:
Gabriela Mitroi 

(Politehnica Bucu
rești) va pasa, din 

' săritură, peste Su- 
zana Șandor (Co- 

• merțul Tg. Mureș) 
i Foto : Aurel

i D. NEAGU

„TRIUNGHIULAR"
LA PATINAJ PE PISTĂ REDUSĂ

„TROFEUL SPORTUL" PENTRl
Magdalena Jerebie (Vo- 
Brașov) 625 p, 2. Antoa- 
Barbu (Metalul Rm. Vil- 
478, 3. Camelia Hinda (Vo- 
Brașov) 452 p, 4. Magda- 
Manea (Metalul Rm. Vîl- 
448 p, 5. Gabriela Balogh

• EXISTA un frumos obi
cei în rugbyul internațional: 
la încheierea partidei, jucăto
rii dintr-o echipă creează un 
culoar viu. prin care trec ad
versarii de pînă atunci, răs
plătiți cu aplauze. Duminică, 
pe Stadionul Tineretului din 
Capitală, titularii Rapidului au 
procedat identic față de suce
veni. Gest demn de ... aplauze. 
• TÎNARUL constănțean Sa- 
su a greșit sîmbătă, în Parcul 
Copilului. A arătat însă în 
citeva rinduri incoiVestablle 
calități. confirmînd spusele 
antrenorului său, M. Naca — 
„Are timp să crească în joc, 
iar atunci cînd va crește, cit 
de curînd, naționala va căpăta 
un titular de nădejde*. Aștep
tăm. Vizavi de cel amintit, de 
alte veritabile ... speranțe. • 
PRINTRE echipele cu cei mai 
mulți suporteri se numără 
Sportul Studențesc. A dove
dit-o cuplajul de acum trei 
zile, cînd majoritatea specta
torilor au venit la tsren în 
primul rînd pentru formația 
antrenată de V. Irimascu — 
pentru Piti, Vereș. Semen, 
Năstase, Cojocaru, Stanca și 
Ceilalți echipați, duminică, în 
alb — spre a fi alături de ei 
pe drumul către seria de eli
tă.

Rubricâ redactată de
Geo RAEȚCHI

Apropierea finalelor 
țară ale Daciadei de perfor
manță la patinaj pe pistă re
dusă (care vor avea loc la 
sfirșitul săptămînii viitoare, 
pe patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc) se simte pre
tutindeni. Astfel, micul 
„Inel" de gheață artificială de 
la Miercurea Ciuc a găzduit 
un reușit „triunghiular" în
tre tinerii sportivi aparținînd 
cluburilor Petrolul ' 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc 
Miercurea Ciuc.

Primele locuri au 
cupate de : Andreea 
Mădălin Marin (ambii de 
Petrolul Ploiești) cu cite 10 p

pe

Ploiești, 
și S.C.

fost 
Nae

o- 

la

FRUMOASA PREMIERA A HANDBALULUI

(Urmare din pag. 1) succes al handba-

CURSURI DE INIȚIERE 
IN TENIS

CLUB BUCU-TENIS _____
REȘTI organizează, cu în
cepere din ziua de 1 a- 
prilie, cursuri de inițiere 
în tenis pentru copii, ti
neri și adulți. Totodată, 
eliberează abonamente in
dividuale și colective ce
lor care doresc să prac
tice jocul de tenis.

Informații suplimentare 
la sediul clubului, din 
Calea Plevnei 65, sau la 
telefon .4.83.59.

final zestrea de 12 goluri 
ferență a făcut ca partida 
tur de la Sofia să fie abordată 
cu alte... sentimente.

în capitala Bulgariei, spor
tivele noastre au început intil
nirea ca o formație stăpînă pe 
mijloacele ei de exprimare și 
tabela de scor din sala „VIF- 
Gh. Dimitrov" a arătat, încă 
din primul minut, un avantaj 
permanent de 2—3 goluri în 
favoarea româncelor. De alt
fel, evoluția lor a fost dese
ori aplaudată de asistență, iar 
antrenorul gazdelor, V. Derjin- 
ski, le-a felicitat cu căldură 
pentru spectacolul oferit, pen
tru maniera în care au jucat. 
Atuurile formației 
apărare ermetică 
că", sigură, dar i 
gulamentului, cu 
liminări. dictate 
complezență de 
meciului), circulație rapidă a 
mingii și a jucătoarelor, gre
șeli de tehnică

Calificarea în 
deci, a intregii 
te sportivele 
felicitări pentru succesul rea
lizat. Avem convingerea că 
Ioana Vasiîca, Angela Brîn- 
dușoiu, Georgeta Cervenciuc, 
Filofteia Danilof, Adriana 
Popa. Laurica Lunca, Emili^ 
Luca, Cristina Turluian, Ga
briela Antoneanu, Elena Ciu- 
botaru, Eva Darvaș și Lidia 
Butnărașu se vor pregăti și în 
continuare cu aceeași seriozi
tate și conștiinciozitate, pen
tru ca prezența echipei bă
căuane în finala „Cupei Cu
pelor" să ducă la un frumos și

di- 
re-

noastre : o 
(„bărbătes- 

în limita re- 
doar două e- 
mai mult de 

conducătorii

puține.
finală a fost, 
echipe și toa- 
folosite merită

ANUNȚ
O.N.T. „CARPAȚI" BUCUREȘTI anunță că în perioada 

10—26 aprilie 1989 va avea loc examenul de reatestare cu 
ghizii interpreți colaboratori externi, atestați și *-eatestați 
în anul 1987 si examenul de atestare pentru cursul de 
ghizi 1988—1689

Documentele cu care candidații se vor prezenta în mod 
obligatoriu la examen sînt afișate la sediul O.N.T. „Car- 
pați" Bucutești și la sala „Dalles".

Informații suplimentare pot fi obținute zilnic, între orele 
10—15, la Cabinetul metodologic (14.51.60/292) sau la telefon 
15.80.96, între orele 17—19.

prestigios 
lului românesc.

Desigur, finala cu formația 
sovietică din Krasnodar va 
pune alte probleme în fața ju-

(Urmare din pag. 1)

rit, . desigur, 
Dar 
națională este azi 
cuvint) etalonul care dă 
formații dreptul să se consi
dere competitivă, iar vilcen- 
cele au dovedit acum că dis
pun, din nou, de potențialul 
necesar intrării în elita con
tinentală.

De altfel, indiferent de re
zultatul finalei cu Egle Vil
nius, handbalistele noastre - se 
află de pe acum, în actuala e- 
diție a celor trei cupe, 
cele mai bune echipe < 
din Europa.

Trecînd în 
secvențe din 
de . Chimistul, 
nem că partida cea mai spec
taculoasă — și al cărei rezul
tat, deși foarte strîns. a de-’ 
monstrat valențele pregătirii 
superioare asigurate sporti
velor din Rm. Vîlcea de con
ducerea lor tehnică — a con- 

handba- 
Rostsel- 
Acestea 
tuturor

incontestabil, 
eficiența in arena inter- 

(pe drept 
unei

revistă 
drumul 
trebuie

, între 
de club

cîteva 
parcurs 

să spu-

stituit-o aceea cu 
listele sovietice de la 
maș Rostov pe Don. 
din urmă, în pofida 
anticipărilor, au fost eliminate 
chiar pe propriul teren, 
tunci. în acea duminică 
26 februarie, cu un „12“ 
scris pe foaia de arbitraj 
a jucat aproape fără i 
Chimistul a căpătat 
multă încredere în 
sale. O sincronizare 
în compartimentele 
părare, o disciplină 
aproape fără reproș, o 
fără menajamente a 
echipe, în sfîrșit o 
fizică de natură să le mențină 
prospețimea din primul și 
pînă în ultimul minut de joc 
— iată argumentele victoriei 
Chimistului în fața sportive
lor sovietice.

Au venit, apoi. cele două 
partide cu Spartacus Buda-

A- 
de 
în

carc 
greșeală, 
și mai 

forțele 
perfectă 
atac-a- 
tactică 

> dăruire 
întregii 

pregătire

— la speranțe, Tunde Ballo și 
Eduand Novac (ambii de la 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc) cu cite 
10 p — la copii II, Erica Kooș 
și Marian Male (ambii de la 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc) cu 15 p 
și, respectiv. 13 p — la copii 
I, Blanca Balaiș 
Boyte

Și i
. _ (ambii de la 

Miercurea Ciuc) cu cite 
— la juniori II, Tunde 
vath și Robert Gîrbea (ambii 
de la S.C. Miercurea Ciuc) cu 
16 p și, respectiv, 14 — la ju
niori I. Clasament general pe 
echipe: 1. C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc 141 p, 2. S.C. Miercurea 
Ciuc 83 p, 3. Petrolul Ploiești 
68 p.

Sandor 
C.S.Ș.

! 15 p
■ Hor-

!Z3

NOSTRU FEMININ
cătoarelor
profesionalitatea
tența celor doi antrenori, pre-

___  _____j și 
sportivelor pot face 
clasa handbalului 

se vorbească din

/

din Bacău,
Și i

, dar 
corn pe-

LclVl UU1 Cili bl CHU11, j 
cum și 'puterea de muncă 
valoarea 
ca despre 
nostru să 
nou.

GRELE
pesta, 
că in

1RECUTE CU SUCCES

de 
de 
în 

nu

Aparent — prin faptul 
intilnirea de acasă Chi

mistul a încheiat cele 60 
minute avînd un avantaj 
9 goluri — se considera că 
meciul-retur calificarea
îi mai putea fi pusă la îndo
ială. Și, intr-adevăr, handba
listele antrenate de Gheor
ghe Ioncscu și loan Gherhard 
și-au atins 
fără emoții, 
nesiguranță, 
intilnirea din 
însă obligați 
lor petrecute 
ținem și unele aspecte de care 
tehnicienii și sportivele 
bule să țină seama, pentru 
aborda finala cu un plus 
siguranță. în condițiile
care gazdele au avut nu 
mai avantajul terenului,
și o evoluție superioară 
de cum jucaseră la Rm. 
cea, handbalistele noastre 
trecut prin destule 
dificile, și aceasta din 
pria lor vină : au ratat 
aruncări de la 7 m, au 
atacuri prin trimiterea mingii 
in afara terenului 
mina... adversarelor, 
cat pe lingă poartă 
portar. Greșeli, desigur, ine
rente intr-un joc de mare 
miză, însă din cauza lor fe
tele noastre au permis parte
nerelor de întrecere să se a- 
propie amenințător. necesi- 
tînd. apoi, eforturi suplimen
tare pentru a-și menține a- 
vantajul.

La sfirșitul partidei, antre- 
Ionescu ne 

bucuros 
Ceea ce

că nu

obiectivul. Dar nu 
nu fără oarecare 

Referindu-ne la 
retur, sîntem 

de realitatea ce
pe teren să re-

tre- 
a 

de 
in 

nu
ci

au 
momente 

pro- 
două 
irosit

sau în 
au arun- 
sau în

norul Gheorghe 
spunea : „Sînt 
ne-am calificat, 
înseamnă însă 
privi cu ochi critic ultima 
tidă. Mai avem încă mult de 
muncit și o vom face fără 
rabat. Dificilul examen din fi
nala cu Egle Vilnius trebuie 
să ne găsească mult mai bine 
pregătiți".

că 
nu 

vom 
par-

1. 
ința 
neta 
cea) 
ința 
lena 
cea) 
(Metalul Salonta) 393 p, 6. Su- 
zana Sandor 
Mureș) 392 p,

(Comerțul Tg.
7. Roxana Ște-

fan (V( 
lina M 
345 p, 
bila Sa 
briela 
330 p, 
merțul 
Iulia 
stanța)

TURNEELE FINALI
ca turneele fi-S-a stabilit 

nale ale Campionatului Națio
nal feminin să se dispute ast
fel — GRUPA 1—6 : 15—19 a- 
prilie la Cluj-Napoca, 6—10

mai în 
Brașov 
aprilie 
la Satu 
Arad.

„CUPA F. R. BASCH 
PENTRU DIVIZIONARELE MA

în scopul prelungirii activi
tății competition ale a echipe
lor masculine divizionare A, 
a fost organizată „Cupa F. R. 
Baschet" (la care nu vor par
ticipa jucătorii selecționați în 
lotul reprezentativ de seniori, 
acesta aflîndu-se în pregătire 
în vederea participării la tur
neul preliminar de calificare 
pentru Campionatul European 
din 1991). Cele 12 formații au 
fost împărțite în trei serii (ți- 
nîndu-se seama de criteriile 
geografice și de echilibrul va
loric), astfel : seria A — Di
namo București, Balanța C.S.U. 
Sibiu, Metalotehnica Tîrgu 
Mureș, Academia Militară Me
canică Fină București ; scria 
B — steaua, I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București, Farul C.S.Ș. 1 Con
stanța, Universitatea Metalul 
Roșu Cluj-Napoca; seria C — 
Dinamo I.M.P.S. Oradea, Rapid 
C.S.Ș. 5 București, Elba Timi
șoara, Ramira Baia Mare. în

cadrul . 
loc cite 
vor d 
date : < 
Ciul» ’a 
22 a?-‘ 
radea) ; 
Constani 
două cl 
își vor 
pentru 1 
lalte voi 
rile 7—1 
vor desf 
în locali 
lite ultei

Aprec: 
F.R. B: 
deoarece 
rilor să 
curaj t 
perspecti 
ra în • fc 
participa 
1990 a C

Re
Du

DIVIZIILE B
BASCHET. Etapa a Xiv-a, 

feminin, seria I: Robotul I.P.E.P. 
Bacău — C.S.U. Prahova Plo
iești 89—86 (39—40, 79—79), Rom- 
lux Tîrgoviște — Confecția C.S.Ș. 
Focșani 63—47 (30—29), * ’
țla C.S.ș. - ’Tulcea — 

Gheorghe
Voința c.S.ș. 

Electro C.S.ș. .

Sf.
Confec-

Comerțtil 
102—116 
Unirea 

Botoșani

C.S.Ș. 
(50—62), 
Iași — . ... ___ T. ____
77—59 (50—36) ; restanță : Electro 
Botoșani — Romlux Tîrgoviște 
89—76 (51—40), Comerțul Sf.
Gheorghe — C.S.U. Ploiești 76—71 
(42—43) ; seria a Il-a : Crișul 
C.S.Ș. 2 Oradea — Politehnica 
C.S.Ș. Timișoara 44—76 (23—38), 
Rapid C.S.Ș. 1 Oradea — viito
rul C.S.M. Gheorgheni 78—73 
(42—47), Mobila II C.S.Ș. Satu 
Mare — Constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova 61—49 (33—24) ;
Viitorul Gheorgheni — 
torul Craiova 60—52 
Constructorul Craiova 
Oradea 53—48 (39—26) ; 
seria I : Sodistul C.S.ș. 
cea — .
rești 62—60 (30—30) ; restanțe :
C.S.U. Torentul Galați — I.C.E.D. 
II A.C.M. 6 102—61 (55—33), Po
litehnica C.S.Ș. Unirea Iași — 
C.S.U. Torentul Galați 88—67 
(49—34), Politehnica Sportul Stu
dențesc București — U.R.B.I.S. 
București 86—78 (42—37), Acade
mia Militară Mecanică Fină II 
București — Sodistul Rm. vîlcea 
105—73 (52—30) ; seria a Il-a :
Automatica București — C.S.U. 
T.A.G.C. Ind. Brașov 86—85 
(56—35), I.C.I.M. T.A.G.C.M. Bra
șov — Mecanica C.S.ș. Mediaș 
67—64 (41—38), Constructorul
T.A.G.C.M. Craiova — Olimpia 
C.S.Ș. Arad 89-77 (41-43), Oțel- 
inox Tîrgoviște — Pandurii 
C.S.Ș. Tg. Jiu 89—70 (50—22) ;
restanțe : Mecanica Mediaș — 
Pandurii Tg. Jiu iii—55 (56—19), 
Automatica București — Olimpia 
Arad 80—70 (43—39).

Corespondenți : Al. Nour, Ro
xana Vida, E. Teirău, M. Ava
nii, I. Diaconu, I. Ghișa, D. Ro- 
șianu, T. Siriopol, 1. Tudor, V.

restanțe: 
Construc- 

(41—27), 
— Rapid 
masculin, 

J. Rm. Vîl- 
I.C.E.D. II A.C.M. 6 BUCU-

Popovici, 
N. Costae

VOLEI, 
ma etapă 
obținut pi 
formațiile 
cău și ( 
și cele m 
rești și I 
Iată rezult 

FEMINir 
rul Bucu 
1-3, A.C.f 
— Braicor 
București 
3—1, Corni 
tex Făltic< 
rești — Cl 
I.T. Bucu 
Focșani 
A.S.S.U. C 
tur) — T< 
Confecția : 
Zalău 0—3, 
C.S.M. Lib 
lectronica 
nlca Tim 
I.G.C.L. P 
tronica Cli 
Comerțul I

Vă re

TG OC
Astmi 

fi trata 
Siănic (

Condi 
turile ce

La TC 
încorpor

Locuri 
agențiile 
rești. pr 
deri și ii
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MECIUL HR. 409
S Partida de astăzi, de 

la Sibiu, este a 409-a din 
întreaga activitate a echi
pei naționale. Bilanțul de 
pînă acum al „tricolori
lor" este următorul :

408 168 104 136 682—616

• Echipele României și 
Italiei s-au întîlnit pînă 
acum de nouă ori. Iată 
tabloul partidelor dispu
tate

11 iunie 1939 (București) 
0—1 (Amical) 

aprilie 1940 (Roma)
1- 2 (A) 

1966 (Na- 
1—3 (C.E.) 

(București)
0-1 (C.E.) 
(București) 

3—3 (A) 
(Milano)
2— 4 (A) 

1980 (Na
poli) 1—2 (A)

decembrie 1982 (Flo
rența) 0—0 (C.E.) 

aprilie 1983 (Bucu
rești) 1—0 (C.E.)

26 noiembrie

14

26 iunie
poli)
1967

17 iunie 1972

5 iunie 1976

16 februarie

4

16

p, 8. Mă-’ 
ipia Buc ) 
îOCS (Mo- 
3, 10. Ga- 
ij-Napoca) 
tabfi (Co- 
124 p, 12. 
>ref Con-

I
I
I

■21 mai la 
12 : 15—19 
13—17 mai
8 mai la

I
I
I

lotului
reprezentativ : 

Lung (Steaua), 
55 selecții în 
Nițu (Victo- 
deb. : FUN-

vor avea 
, care se 
,-mătoarele 
(București. 
Ir 2: 20— 
ăi<€ștî, O- 
gu Mureș, 
). Primele 
care 
■neul

iar 
ntru

finale se 
.7—21 mai, 
r fi stabi-

serie 
final 
cele- 
locu-

°a „Cupei 
inevenitâ, 

2 antreno- 
î mai mult 
tinere, în 
rii acesto- 

bază ale 
liția 1989— 
i Național. 
:tată de 
ZULESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I

D Componența 
nostru 
PORTARI: 
33 de ani, 
echipa A ; 
ria) 29, ___  , ____
DAȘI : lovan (Steaua), 29, 
25 A ; D. Petrescu (Stea
ua), 22, deb.; Rednic (Di
namo), 27, 63 A ; Cristea 
(Sportul Studențesc) 25, 
5 A ; Ungurcanu (Steaua), 
33, 56 A ; E. Săndoi (U- 
niv. Craiova), 24, 6 A ;
MIJLOCAȘI : Sabău (Di
namo) 21, 9 A ; Gh. Po
pescu (Univ. Craiova). 22, 
4 A : Mateuț (Dinamo),
24, 36 A ; Lupescu (Dina
mo), 21, 1 A; llagi (Stea
ua), 24, 45 A ; Klein (Di
namo). 30. 69 A ; ATA- 
CÂNȚI : Lăcătuș (Steaua)
25, 27 A : Cămătaru (Di
namo) 31, 67 A : Cigan 
(F.C.M. Brașov). 25. deb., 
ANTRENORI : Em. Jenei 
și C. Drăgușin.

I

• Directorul tehnic al 
echipei Italiei, Azeglio Vi
cini. a alcătuit următorul 
iot : PORTARI : Zenga 
(Internazionale), 29 de ani, 
24 selecții în echipa A ; 
Tacconi (Juventus), 31, 2 
A : FUNDAȘI : Fr. Baresi 
(Milan), 29, 28 A ; Mal
dini (Milan), 21, 10 A ; 
Bergomi (Internazionale),
26, 53 A : Ferri (Interna
zionale). 26, 20 A : Ferra
ra (Napoli), 22, 5 A ; De 
Agostini (Juventus). 27, 
16 A; MIJLOCAȘI: Crippa 
(Torino) 24. 1 A : Fusi
(Napoli), 26. 2 A ; De Na
poli (Napoli), 25, 29 A ; 
Giannini ' (Roma), 22, 23 A ; 
Berti (Internazionale), 22, 
1 A ; Donadoni (Milan), 
24, 23 A ; ATACANȚI :
Vialli (Sampdoria), 25, 33 
A ; Serena (Internazio
nale), 29, 10 A ; Borgo- 
novo (Fiorentina), 25, 1 A; 
Baggio (Fiorentina), 22,1 A.

DE TINERET
Tokacek, 

, N. ștefan, 

ășurat ulti- 
căreia au 

n Divizia A 
Știința Ba- 
tatea Sibiu 
ipid Bucu- 
a Bistrița.

: Calculato- 
nța Bacău 
atra Neamț 

3—2, C.P.
3 București 
tnța — Fin- 
)ința Bucu- 
îstanța 3—0, 
îidrotehnica 
•ia a Il-a : 
îtrasă după 
□plița 0—3. 
- Armătura

Brașov — 
iu 1—3, E- 
— Politeh- 

2, Viitorul 
„U“ Elec- 

2—3, C.S.M. 
etalotehnica

Tg. Mureș 3—2. MASCULIN, se
ria I : C.S.M. Delta Tulcea — 
a.s.a. Buzău 3—0, c.s.u. Hidro
tehnica Galați — Vulcan Bucu
rești 3—0, Metalul Tirgoviște — 
Electra București 3—1, Prahova 
I.P.G. Ploiești — SARO Tîrgo- 
viște 0—3, Nicolina Politehnica 
Iași — PECO Ploiești 1—3, 
I.U.G.C. Știința Constanța — Ra
pid București 1—3 ; seria a Il-a: 
Electrotehnica Bistrița — Explo
rări Motorul II Baia Mare 3—0, 
Oțelul Oraș Dr. P. Groza — C.S.M. 
Caransebeș 3—0, C.S.U. Sănăta
tea Oradea — Metalul Hunedoa
ra 3—1, voința Alba iulia — Po
litehnica Timișoara 3—2, Metalul 
Rm. Vîlcea — A.S.A. Electromu- 
reș li Tg. Mureș 3—0, Universi
tatea I.P.E.G. Cluj-Napoca — 

.Silvania Șimleu Silvaniei 3—0.
Corespondenți : N. Mateescu,

Gh. Lazăr, N. Costache, N. Toka
cek, A. Soare, N. Ștefan, C. 
Niță, O. Guțu, N. Zaifu, C. Gru
ia, G. Tutu, I. Diaconu, S. Ni- 
colescu, I. Tudor, A. Bălteanu, 
C. Nour, S. Nace, I. Toma, M. 
Domițian, I. Ghișa, I. Vlad, D. 
Roșianu, I. Pocol.

două localități unde se not trata 
tiunile căilor respiratorii: 
ul Bacău} și SlĂNIC (județul Prahova) 
, rinitele alergice și alte bronhopatii pot 
ie rezultate în salinele de Ia Tg. Ocna și 
•aho va).
azare, masă și de agrement satisfac gus- 
verse.
și la SLĂNIC, bazele de tratament sînt 

teluri moderne de cură.
■mâții suplimentare se pot obține de la 

județene de turism, ale I.T.H.R. Bucu- 
ie la comitetele sindicatelor din întreprin-

portant". Iată și două scurte 
declarații ale lui Hagi și Ma
teuț : „Cred in victorie, ne 
spunea stelistul — pentru că 
ne place să jucăm meciurile 
tari, cum este și acesta, în 
pofida faptului că nu are o 
miză". Mateuț pare hotărît să 
facă o partidă bună : „Aș
tept cu nerăbdare reîntîlnirea 
și... revanșa cu Vialli".

Echipa Italiei a sosit de ta 
Viena marți, la ora amiezii. 
Antrenorul Azeglio Vicini a 
programat o scurtă odihnă, a- 
ducindu-și apoi jucătorii 1a un 
antrenament ușor, de reface
re. la încheierea căruia ne a 
declarat : „Nu aș putea spu
ne că sint optimist, 
am încredere în forța 
chipei noastre. La Viena 
jucat bine și sper să mai

dar 
e- 

am 
„ur-

DIVIZIA

■
■:■

căm“ puțin. Cunosc valoarea 
fotbaliștilor români și vom 
trata meciul ca atare". Porta
rul Zenga, aflat în preajma 
antrenorului, ne-a spus: „Sin- 
tem mulțumiți, așa cum este 
și normal după o victorie _ in 
deplasare. Partida cu echipa 
României este foarte bineveni
tă pe drumul spre... Roma". 
Ascultăm și părerea unui 
neutru, antrenorul spaniol 
Luisito Suarez: „Am venit să 
urmăresc două echipe pe care 
le vom întilni — sper — în 
turneul final. Am văzut Ita
lia la Vicna. A făcut un joc 
bun, mai ales apărarea".

Echipa Italiei are două mo
dificări de formație, prin ab
sența fundașului Maldini și a 
virfului Serena, accidentat.

Așteptăm un meci frumos, 
care să-i satisfacă atît pe spec
tatori, 
chipei

cît și pe tehnicienii e- 
naționale.

Partida cdiipcior dc tineret, dc la Alba Iulia

UN TIST PENTRU... ATENA
A sosit Și ora verificărilor 

internaționale pentru repre
zentativa de tineret a țării 
noastre, care, la 25 aprilie, va 
relua întrecerile din prelimi
nariile C.E. cu un joc în de
plasare, la Atena, în compania 
formației similare a Greciei. 
Sigur, partida aceasta nu se 
anunță deloc ușoară, dacă ți
nem seama de progresele din 
ultimii ani ale fotbalului din 
Grecia, echipa sa de tineret 
reușind în ediția trecută a 
■C.E. să dispute finala compe
tiției continentale cu reprezen
tativa Franței, eampioana ,.en 
titre". Deci, sint motive se
rioase pentru o pregătire te
meinică a întâlnirii de la Ate
na și speram ca acolo să se 
redeclanșeze și ambițiile tine
rilor „tricolori", pentru a for
ța mereu amînata calificare în 
fazele superioare ale C.E. Dar, 
pînă la startul oficial al pri
măverii. antrenorii 
tativei noastre au 
două importante

Unul dintre 
este cel. de 
unde, astăzi, 
la ora 14, va 
amicală cu formația 
a Italiei. Nici nu se putea o 
adversară mai redutabilă, dacă 
avem în vedere că reprezen
tanții lui „il calcio" provin de 
la cele mai bune echipe de 
club din prima și a doua di
vizie italiană mulți dintre 
aflindu-se în vizorul 
norului principal al 
drei 
fost, 
la 
vei

României a întîlnit, la Slati
na, în preliminariile C.E. for
mația Italiei, victorioasă 
1—0 prin golul marcat

reprezen
ta dispoziție 
teste.
cum se știe. 
Alba Iulia, 

începere de

ele.
ia
cu
avea loc partida 

similară

el 
antre- 
„squa- 
Vieini, 

rînd, 
reprezentat- 

, cu care 
a cîștigat și o finală a C.E. 
Să nu uităm că în toamna lui 
1983 echipa de tineret a

azzurra", Azeglio 
mulți ani la 

conducerea i 
„under 21",

cu 
de 

Vignola. La acea vreme, prin- 
tr-o simplă coincidență, în e- 
chipa italiană evolua sampdo- 
rianul Vialli, iar în formația 
noastră stelistul Lăcătuș, 
ambii propulsați ulterior în 
primele reprezentative.

Rezumând întîlnirea de azi, 
de la Alba Iulia, ea oferă — 
în ceea ce ne privește — posi
bilitatea găsirii celui mâi bun 
„11“ pentru jocul de la Atena, 
dar in același timp și un pri
lej de revanșă, posibilă, pentru 
tinerii fotbaliști români de azi, 
o generație talentată, în fața 
viitoarelor vedete alo fotba
lului italian. Așteptăm, deci, 
o comportare 1a înălțime a se- 
lecționabililor. Iată și echi
pa probabilă : Prunca —
Ciocan, Ad. Popescu. Lucaoi, 
M. Pană (Panalt) — Cr. Sava 
(Timofte), I. Stan, Ursea, I. 
Dumitrescu — Răducioiu (Stă- 
nici), Negrău.

în privința oaspeților, este 
mai întii de spus că ei au so
sit marți 1a Alba Iulia. 
trenorul Cesare Maldini a 
fectuat, după-amiază, cu 
17 jucători deplasați, o ședin
ță de pregătire și — în același 
timp — de acomodare cu ga
zonul. pe Stadionul Municipal, 
după care ne-a comunicat for
mația pe care o va trimite in 
teren : Gaița — Di Cara, Ro
ssini, Lanna, Baroni — Crave- 
ro, Di Canio, Fuser, De Patrc 
— Rizzitelli, Simone.

Arbitrii întîlnirii : K. Sche- 
uerli (R. D. Germană) ■— M. 
Salomir și O. Ștreng.

An- 
e- 

cei

Stelian TRANDAFIRESCU

JUNIORII „TRICOLORI"
PLEACĂ astăzi in polonia

Astăzi urmează să plece 
Polonia lotul juniorilor 
colori", pentru a susține 
neri partida- 
țării gazdă, 
minariilor 
uropean B. 
rea, printre 
tanasescu,

■ • BRAILENII, a-
1 vizi de fotbal și 
J de... Divizia A, pe 
, care o așteaptă de
■ aproape cincizeci
• de ani. umplu me- 
! reu tribunele fru- 
J moșului lor stadl- 
i on. In meciul cu
■ Politehnica Iași au
■ fost peste 22 000. • 
' In tribuna centrală, 
i l-am recunoscut pe
■ Nicușor
■ extrema
• echipei
‘ cincizeci ___
, Ne-a mărturisit că
■ va veni ..la meci"
■ pînă ta ziua în ca-
• re echipa va prin- 
J de primul eșalon, 
i Și speră că va mai
■ aștepta doar un
■ an... • Vasile Dră- 
' ghici. președintele

.Progresului" brăi-
: „E, intr-a- -

- v . un marc
Divizia A. 

pregătim 
grijă a-

Cavadia, 
stingă a 

acum... 
de ani.

• , ..Prog 
11 lean : 
' < devăr.

s

dor de 
Vrem să 
cu mare _____ _
cest pas. In actu
ala ediție nu poate 
fi, desigur, vorba, 
deoarece Petrolul e 
la plus 11. iar noi

Ia plus 5. Spe
răm să-l putem 
readuce pe Drăgoi 
(al nostru) de la 
Galati. E un bun 
jucător de B. Apoi, 
vom vedea". ■ Cio
roianu. fostul fun
daș central al Cra- 
iovei. a produs o 
frumoasă impresie 
în cadrul noii sale 
echipe. Politehnica 
Iași. Secretul tran
sferului 7 Soția lui 
Cioroianu a 
repartizată ca me
dic la Iași. 
Cioroianu, care 
absolvi curind ASE 
ul. a reușit un 
transfer oportun. 
„Un băiat foarte 
serios, acest Cioro
ianu" — ne spunea, 
ta timpul meciului, 
scriitorul Grigore 
Hisei. venit la Bră
ila șl în calitatea 
lui de membru ta 
biroul secției Po
litehnica Iași « 
Antrenorul loan 
Sdrobiș era emoțio
nat înainte de joc. 
gîndindu-se la eu
foria greu controla
bilă a echipei sa
le după meciul cîș
tigat de la Sucea
va. „Cred că am 
învins pe merit. Ar 
fi putut să fie și 
2—0. deși trei din
tre 
dc 
că. 
du 
nivelul 
Cu totul 
bil arbitrajul bucu- 
rcșteanului Florin 
Brinzoi. (I. Cil.)

fost
Iar 
va

piesele noastre 
bază
Glonț
— au

- Titiriș- 
și V. Ra- 
fost sub 
obișnuit".
remarca

în 
„tri- 

vi- 
i-retur cu echipa 

din cadrul preli- 
Campionatului E- 
Vor face deplasa- 
alții. Molnar, A- 

Zară, Dicti, Soare,

ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI
• F.R.F. aduce la cunoștința 

arbitrilor divizionari A, B, și C 
(restanțieri) că, la 1 aprilie 1989, 
va avea loc susținerea testelor 

Prezentarea, 
de

Stingă, Bătrinu. Cuc, Moldo
van, Papa, Ștefan, Marius.

In primul meci, disputat, la 
Ploiești, echipa noastră (an
trenori : Gheorghe Ola și 
Ioan Pătrașcu) a cîștigat clar, 
mareînd patru goluri spectacu
loase prin Bătrinu (min. 15 
și 56). Cuc (min. 27) și Moldo
van (min. 37). In final însă, 
ea a trebuit să facă față jocu
lui in forță al polonezilor, 

_ ‘ i, mal 
la Czeladz, 
căuta să a- 
minut. Ju- 
pregătit însă

al
ce se va întîmpla, 
ca sigur, și 
gazdele vor 

din primul

i

• DE FIECARE 
DATA. indiferent 
de pozițiile ocupate 
în clasament, echi
pele brașovene 
I.C.I.M. și Tracto
rul transformau in- 
tîlnirea într-un jus
tificat derby. In 
primul rînd prisma 
marilor ambiții de 
a-și apropria sim
bolicul titlu de „cea 
mai bună diviziona
ră B“ din orașul 
de la poalele Tim- 
pei. Duminică, a- 
cesta a intrat în po
sesia echipei pregă
tite de talentatul 
antrenor Paul Ena- 
che. Nu atît prin 
victoria ta sine, cît 
mai ales 
evidentei 
rioritâtii. 
la

datorită 
ei supe- 
aproape 

capitolele, 
îi aveam 

teren pe Folbert 
Gyorfi (n.n. ab

senți pentru cumul 
de cartonașe galbe
ne) . emoțiile nu-și 
făceau loc pină 
spre final ta tabă
ra noastră" — măr
turiseau cei din an
turajul 
I.C.I.M. • O notă 
bună pentru sporti
vitatea din teren a 
celor două comba
tante. la ea contri
buind $i arbitrajul 
autoritar șl corect 
al tinărului timișo
rean N. Grigorescu. 
• Aceeași „cotă" a 
avut șl tonalitatea 
„dialogului" celor 
două galerii, astfel 
Incit ultima ediție 
a acestui derby s-a 
bucurat de un ca
dru propice de 
desfășurare. (A.V.)

in 
Și

toate 
„Dacă

echipei

marcăm faptur 
fair-play-ul a 
racterizat disputa 
celor două echipe, 
arbitrul Iile cot ne- 
apelînd 'hici măcar 
o dată la cartonașe. 
• Caras to ian (Me
talul Mangalia) a 
făcut din nou un 
joc bun. punîndu-si 
semnătura pe toate 
cele trei goluri ale 
partidei. In acest 
fel. el a totalizat 
12 goluri șl îl se
condează pe Calafe- 
țeanu (acum la 
Univ. Craiova — 13 
goluri) L_ 
golgeterilor 
a H-a. • 
de 
au 
pe 
au ______ ___
goluri, iar craiove- 
nii de patru ori — 
fără succes însă. 
(P.V.)

in fruntea 
seriei 

_ Apropo 
cifre. Gazdele 
șutat de 10 ori 
spațiul porții și 

marcat trei

• LA CONCU
RENȚA. cele două 
partide disputate 
duminică la Timi
soara. 
C.S.M. 
A.S.A.

C.F.R. -
Reșița și 

Progresul 
— Armătura zalău, 
au atras în tribune 
destui spectatori, 
adevărat!! suporteri. 
Cu toții însă se 
interesau si de re
zultatul lui ..Poli" 
de la Reghin. Gîn- 
durile se îndreaptă 
spre Divizia A. • 
Reîntîlnire cu Bo- 
zeșan I, care a ju
cat la Sportul Stu
dențesc. El activea
ză acum la A.SÎA. 
Progresul Timișoa
ra. Acum 10 zile a 
fost operat de me
nise șl ta curind 
îșl va relua pregă
tirile. • Tot la
A.S.A. mal este și 
fostul jucător L.
Nedelcu, care în
deplinește funcția 
de șef al centrului 
de copii și juniori. 
• Cu prilejul me
ciurilor de dumini-

1

•i

5

• ANTRENORUL 
formației Dunărea

pro-

fizice și teoretice, 
la ora 11, la sediul forului 
specialitate.
• Tot Ia sediul F.R.F., 

data de 3 aprilie, ora 9, se 
efectua tragerea la sorți a bri
găzilor de arbitri pentru diviziile 
A și B, seria I, iar la 4 aprilie, 
la aceeași oră, pentru seriile 
II și III.

@ CLUBUL RAPID anunță că 
biletele pentru meciul Rapid — 
Victoria, care se va disputa du
minică 2 aprilie, se vor pune 
în vînzare începînd de mîine la 
casele obișnuite. De asemenea, 
la stadionul Giulești, începînd 
tot de mîine, se vor elibera 
tichete (pentru locurile de tri
bună) posesorilor de legitlmațil- 
abonament emise de C.N.K.F.S. 
și C.M.B.E.F.S. Clubul giuleș- 
tean anunță totodată că vineri, 
31 martie la ora 16,30, va avea 
loc în sala de festivități a Re
gionalei C.F.R. București <din 
Piața Gării de Nord), o consfă
tuire cu suportețil echipei de 
fotbal.

pe 
va

ceea 
mult 
unde 
taoe 
niorii noștri s-au 
cu atenție și sînt hotărîți (am 
înțeles acest lucru din afirma
țiile făcute de antrenori) să-și 
apere cu ardoare avantajul 
și să obțină calificarea.

• GREU. CHIAR 
FOARTE GREU me
ciul FEPA ’74 BtR- 
LAD — C.F.R. 
PAȘCANI pentru e- 
chipa gazdă. Oas
peții ( antrenor Va
sile Simionaș) 
venit la Bîrlad 
intenția 
pierde și, 
atingerea ______
țel, s-au apărat bi*' 
ne, avînd o linie de 
mijloc mobilă și 
foarte insistentă, ta 
care efortul lui 
Marinof și Irimia a 
fost determinant. • 
în “ . "" ”
au fost două repri
ze diametral ___
se : ta prima, echi
pei gazdă i-a ieșit 
totul. în cea de 
doua, oaspeții 
zburdat 
reușind 
victoria 
lor. ■ 
vut o 
cursivă, 
la un bun 
calitativ. ______
și de arbitrajul bun 
al lui AI. Crișan 
(București). (Fi. 
Sandu)

au 
cu 

de a nu 
pentru 
acestui

această partidă

opu-

a 
____ au 

în teren, 
să tranșeze 
în favoarea 
Jocul a a- 
desfășurare 
rldicîndu-se 

nivel 
asigurat

Călărași, fostul Ju
cător de marcă de 
la C.C.A., Traian 
Ivănescu, caută să 
imprime echipei un 
joc spectaculos și 
eficace avind la 
bază disciplina tac
tică. și să împle
tească experiența 
unor jucători (Ba- 
nu, Bogatu) cu vi
goarea. talentul și 
tinerețea altora (Ră- 
duță. C. Petre, Bor
can). • Ambele 
echipe au prezentat 
în acest meci (Du
nărea Călărași — 
Metalurgistul Sla
tina) jucători tineri 
și foarte tineri, dor
nici de 
media de 
ind In 
oaspeților 
ani) fată 
gazdelor (26 de ani). 
• Cu două șuturi 
pe spațiul porții, 
oaspeții nu puteau 
emite mai multe 
pretenții, mal ales 
în repriza a doua, 
cînd pur și simplu 
gazdele atacau ta 
valuri, pe ambele 
flancuri, a Meciul 
era cotat ca dificil, 
ambele echipe se a- 
flau la —2 în „cla
samentul adevăru
lui" si totuși se 
poate remarca spi
ritul deosebit de 
sportivitate în care 
s-a desfășurat par
tida, 
public obiectiv 
entuziast — i 
8 000 
(Al.

că. cele două 
pări timișorene 
editat excelente 
grame, cu conținut 
și grafică atrăgă
toare. • Duminică. 
Oancea. reșitean de 
origine, a jucat 
împotriva fostei sa
le 
l-a 
gol. 
gău 
au 
mai ____ _______
de pe teren. (AL. C.)

echipe, căreia 
marcat și un 
Oancea, Bun- 

și Simcelescu 
fost printre cei 
buni jucători

MECIUL
Tîrnăveni

Bistrița

afirmare, 
vîrstă fi- 
favoarea 

(24 de 
de cea a

ta fața unui
.......... • Și 

circa 
de spectatori 
Popescu)

PARTIDA Me- 
Mangalia — E- 

Craio-
talul 
îectroputere 
va poate fi socotită 
ca o reușită, deoa
rece jucătorii au 
fost preocupați tot 
timpul de inițierea 
unor faze frumoa
se la ambele porți. 
De asemenea, re-

• IN 
Chimica 
— Gloria 
au evoluat nu măi 
puțin de 7 fotbaliști 
care pînă nu de
mult se întreceau 
pe terenurile Divi
ziei A : Vunvulea 
(Chimica). Cristian, 
Ciocan. M. Popes
cu, Soare. Bceru și 
N. Manea (Gloria). 
De asemenea, la 
oaspeți mal figurau 
pe lista rezervelor 
alți doi foști divi
zionari A, Moga și 
Florea. • In ciuda 
celor 37 de ani ai 
săi, Ciocan a avut 
o prestație foarte 
bună pe toată du
rata meciului. Ex
cepție a făcut faza 
fierbinte din min. 
12. de la primul 
gol al locului, cînd 
ex-clujeanul, încer- 
cînd o preluare pe 
spate, a atins de
fectuos balonul, 
care a ajuns astfel 
ia Vereș, iar aces
ta l-a trimis ta pla
să. • Cel mai bun 
jucător al formației 
din Tîrnăveni a 
fost extrema dreap
tă Oprișor. Prin 
cursele sale rapide 
Si derutante, el a 
apărut ca un real 
și permanent peri
col pentru defensi
va oaspeților. _ (A. 
Păpădie)

3
5
I
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ADMINISTRAȚIA Dî SFAT LOIO-PPOWSPOItf INfORMEAlA
• TRAGEREA OBIȘNUITA FBO- 

NOEXPRES de astăzi, miercuri, 
29 martie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 15,50. Aspecte de la opera
țiunile de tragere vor fi tran
smise la radio, pe programul I, 
la ora 16,15. Numerele extrase 
vor fi retransmise pe același 
program, la ora 23,05, și mîlne, 
joi. la ora 8,55.

a Această săptămînă mai pio- 
gramează. în afară de tragerea 
obișnuită LOTO de vineri, 31 
martie (nu uitați, deci, că mal 
sînt doar două zile pentru

procurarea biletelor la această 
ultimă acțiune din luna martie) 
și o nouă TRAGERE LOTO 2 
programată pentru duminică, 2 
aprilie.

S In ceea ce privește con
cursul PRONOSPORT de dumi
nică, 2 aprilie, acesta are ur
mătoarea alcătuire : 1. Ascoli — 
Lecce : 2. Atalanta — Milan ;
3. Bologna — Sampdoria . 4. 
Fiorentina — Pisa ; 5. Verona — 
Lazio ; 6. Internazionale — 
Como ; 7. Napoli — Juventus ;
8. Roma — Cesena ; 9. Torino 
— Pescara ; 10. Barletta — Bari;

11. Monza — Genoa ; 12. Padova 
— Udinese; 13. Parma — Empoll.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25/26 MAR
TIE 1989 : Cat. 1 (13 rezultate) i: 
3 variante 25% — autoturisme 
„Dacia 1.300“ (70.000 lei); cat. 2 
(12 rezultate) : 24 100% a 9.088 
lei și 167 25% a 2.272 lei ; cat. 
3 (11 rezultate) : 158 100% a 1.169 
lei și 2.777 25% a 292 lei. Report 
la categoria 1 : 208.803 lei. Auto
turismele „Dacia 1.300“ (70.000
lei) au revenit partieipanților : 
Prăjinariu Paul din loc. Nic- 
șeni, jud. Botoșani, Solomon Ci- 
prian din Slănic, jud. Prahova 
și Trefil Petre din loc. Ghindă- 
rești, jud. Constanța.



SPORTUL
Bilanț bun al navomodeliștilor români la C. M.

PA TRU MEDALII DE ARGINT Șl ȘASE DE BRONZ
Cea de-a 5-a ediție a C.M. 

de navomodele clasa C, ma
chete, s-a încheiat la Berlin cu 
un bilanț bun pentru reprezen
tanții noștri. 4 medalii de 
argint și 6 de bronz, rezultat 
net superior ediției disputată 
cu doi ani în 
(Franța).
ne-am 
ședintelui 
Ghcarghe 
delegației.

„întrecerea din acest an s-a 
bucurat de un număr record 
de nave prezentate, 240, de 
sportivi, peste 200, și de țări, 
14. In același timp trebuie re
levată exigența juriului, cel 
mai sever intîlnit pină acum 
la competițiile organizate de 
NAVIGA (forul internațional 
de specialitate). Au fost eli
minate din start modelele pre
zentate și la alte ediți’. Exigen
ța s-a manifestat in continuare, 
s-a examinat fiecare model cu 
minuțiozitate, perfecțiunea de
taliilor fiind determinantă in 
acordarea punctajului. Strîns 
corelată cu aceasta, documen
tația aferentă a avut o con
tribuție decisivă".

Lotul nostru a deplasat 15 
nave, acceptate toate în con
curs. dintre ele 10 fiind meda- 

au fost a- 
un interes 
detalii.

dală cind

la Rouen 
amănunte 

vicepre- 
tovarășul

urmă
Pentru 

adresat
F.R.M.,

Sandu, conducătorul

„Sania Maria", velier de epo
că, scara 1:1000, clasa CI. I-au 
mai lipsit doar 3 puncte pen
tru medalia de aur, care se 
acordă de la 90 in sus. Două 
medalii de argint i-au reve
nit lui Marius Cîieșcu (Voința 
Sibiu), student Ia Institutul 
Naval Galați, una pentru „Ri
chelieu", cuirasa!, 1:500, C’4,86 P, 
cealaltă pentru „Dar Molodioji", 
velier navă-școală, 1:500, Cl, 
87 p. Cel de-a.1 patrulea „ar
gint" ni l-a adus Romco An
drei (ASIM Constanța) 
„Prcdcstinatzia", velier din e- 
poca navelor cu vele, 1:50, Cl. 
82 p. Două medalii de bronz, 
dar foarte aproape de baremul 
color 80 de puncte cerut 
„argint" a obținut 
Georgescu (Dinamo 
rești) cu „Alcrtr 
pocă, 1:250, Cl, ;

velier de epocă 1:
79 p. Ar fi putut 

line „argint" dacă ar 
prezentat o documentație 
amplă. Cite o medalie 
bronz au obținut:

cu

de 
Cristian 

I Bucu- 
velier de c- 

73 p si „Reven- 
250, 
ob- 

fi 
mai 

de 
Corncliu

Costiniuc cu „Erie Heine", car
gou, 1:1000, C4, 71 p; Helmuth 
Orban (Voința Timișoara) cu 
„Halny", remorcher maritim, 
1:25, C2, 79 p; Adrian Cîrstea 
(Ș.N. Tuloea), cu „Landtief", 
remorcher salvator, 1:20, C2, 
77 p; Anghel Ciobanu (Por
tul Constanța) cu „Mircea I", 
bric navă-școală, 1:50, CI, 74 
p. Este regretabilă absența din 
concurs a celor două colecții 
de miniaturi, una de nave pri
mitive, realizată de Ilie Goga, 
cealaltă de nave exotice, con
struită de fiul său Vladimir, 
ambele apreciate de arbitrii 
internaționali prezenți la 
Ionul nostru național 
candidate fără rival la 1 
Iiile de aur. Sperăm că 
itoarca ediție a C.M., 
1991, ele vor fi prezente 
lături de construcțiile modeliș- 
tilor din lînăra generație, ca
re au debutat promițător anul 
acesta, vor aduce mult rîvni- 
telc medalii de aur".

. Sa- 
drept 

meda- 
la vi- 
Varna 
și, a-

Dinu COSTESCU

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

Iiate. Modul cum 
predate suscitînd 
firesc, am solicitat

„Nu este prima 
transportul pe calea acrului
ne-a defavorizat. Machetele, 
cu tot ambalajul lor special, 
au ajuns la destinație dete
riorate, iar remedierile, efec
tuate mai bine sau mai puțin 
bine in scurtul interval de 
timp dinaintea înscrierii n-au 
reușit să le redea valoarea 
inițială. In această situație cel 
mai marc punctaj, 87 p, l-a 
obținut Corncliu Costiniuc 
(ASIM Constanța) cu macheta 
navei lui Cristofor Columb,

COSCURSHI IMTfmyiONAL

01 GIMNASTICĂ

înmoscova, zs (Agerpres). 
concursul special pe aparate, 
din cadrul competiției internațio
nale de gimnastică de la Mosco
va, la sol, pe locul' I s-a clasat 
sportivul sovietic Valentin Mo- 
ghilnîi, cu 9,775 puncte, urmat 
de Cristian Brezeanu (România) 
și Ma Zun (R.P. Chineză), cu 
cite 9,70 puncte. Mogliilnîi s-a 
situat, de asemenea, pe primul 
loc la bară fixă, sărituri șl cal 
cu minere.
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AZI ÎNCEP CAMPIONATELE MONDIALE 
DE TENIS DE MASA

La cele 32 de mese instalate 
la Westfălenhalte din Dort
mund (R.F.G.) vor începe azi 
întrecerile celei de a 40-a edi
ții a Campionatelor Mondiale 
de tenis de masă, competiție 
la care iau parte sportivi și 
sportive din 79 de țâri, prin
tre care și România, 
cu echipa feminină, 
din Otilia Hă de seu 
Bogoslov (antrenor: 
limon).

în competiția pe 
re se va derula pe parcursul a 
șapte zile, participă 7‘1 de re
prezentative masculine și 57

prezentă 
formată 

și Maria 
Viorel Fi-

echipe, ea-

feminine, împărțite, în urma 
tragerii la sorți. în 16 grupe 
preliminare. primele clasate 
calificîndu-se în faza a doua 
(4 serii a 4 echipe, tot prin 
tragere la sorți), dm care pro
movează ocupantele locurilor 
1 și 2 în ultima fază, 
8 formații, care își 
disputa medaliile sistem 
minatoriu. Sportivele noastre 
vor juca în prima etapă a 
concursului alături de repre
zentativele Franței. Țării Ga
lilor și Columbiei.

întrecerile individuale vor 
avea loc între 6 și 9 aprilie.

cti 
vor 
eli-

S-AU ÎNCHEIAT „MONDIALELE"
La Atena s-a încheiat cea 

de a 40-a ediție a Campiona
telor Mondiale de scrimă pen
tru tineret, cu proba de sabie, 
la care au participat și trei 
sportivi români. Dorin Văr- 
zaru, Cătălin Frasin și Daniel 
Grigore. Primul dintre ei a 
reușit să ajungă în finala de 
8 a py>bei, fiind însă întrecut 
în p/Lnul asalt de Weisingcr

DE SCRIMĂ (tineret)
(R.F.G.), cu 10—5, ieșind ast
fel din cursa pentru 
Frasin s-a 
iar Grigore 
turul 3.

Titlul de
• de tineret 
lui sovietic 
tor în fața 
10—5, medalia de bronz fiind 
cîștigată de italianul Terenzi.

medalii,
clasat pe locul 10. 
a fost eliminat in

campion mondial 
a revenit sabreru- 
Gutzeit. invingă- 
lui Weisingcr cu

pionii continentali Alexandr 
Hrislov și Boris Abadjicv 
(Bulgaria); 1 medaliați la J.O. 
de anul trecut, printre care și 
campionul olimpic fvailo Ma- 
rinov (Bulgaria). De reținut că 
în aceste cifre sînt incluși și 
boxerii români medalia ți la 
competițiile amintite (Daniel 
Dumitrescu — „argint" la J.O., 
Adrian Amzăr și Daniel Măc- 
ran — „bronz" la campionate
le europene). Iată ce oaspeți 
de elită a avut „Centura de 
aur" numai în ultimul ciclu 
olimpic și avem convingerea 
că „parada vedetelor" Va con
tinua.

Săptămîna viitoare, incepînd 
de marți, se va da startul ce
lei de a XVIII-a ediții a ma
rii competiții. Ea are o im
portanță deosebită. Find ulti
ma „repetiție generală" înain
tea Campionatelor Europene 
găzduite de Atena, la sfîrșitul 
lunii mai. Un motiv în plus, 
deci, să sperăm că reprezen
tanții noștri Daniel Dumitres
cu, Francisc Vaștag, Rudei 
Obrcja, Daniel Măcran. Gîani 
Gogol. Petrică Tarasuriv. Ni- 
colae Aliuță, Adrian Măreuț, 
Nedin Regcp și toți ceilalți 
sportivi care vor apăra culo
rile tării se vor prezenta bine 
pregătiți în dificila confrunta
re cu oaspeții de peste hotare. 
O centură de aur poate însem
na un loc in echipa pentru

„europene"...
în zilele următoare sînt 

teptate delegațiile de sportivi 
care și-au confirmat, pină a- 
cum, participarea: din Bulga
ria, Cuba, R.r.D. Coreeană, 
Ghana, R.D. Germană, Japo
nia, Turcia, U.R.S.S. în pers
pectivă, deci, din nou boxeri 
valoroși pe ringul „Centurii de 
aur" de la București. Și o 
surpriză: pentru prima dată 
vor evolua in țara noastră și 
pugi’iști din R.P, Chineză.

aș-

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
HOCHEI

Pregătlndu-se pentru Campio
natul Mondial (grupa A), mai 
multe echipe au susținut în ul
tima vreme meciuri amicale.

In localitatea norvegiană Lille
hammer, selecționatele Norve
giei și Elveției au terminat la 
egalitate : 5—5 (1—2, 2—1, 2—2). 
Cu cîteva zile în urmă, echipa 
Elveției a evoluat în Suedia, în 
compania reprezentativei țării 
gazdă. Suedezii au cîștigat cu 
5—4.

La Helsinki, în prezența a 
6 000 de spectatori s-au intîlnit 
echipele Finlandei șl U.R.S.S. 
Reprezentativa sovietică a ter
minat învingătoare eu 4—1 (3—0, 
0—1, 1—0), prin golurile înscrise 
de Kvartalnov (2), Markov șl

Kamenski, respectiv Seppo.
Intr-o altă partidă, la Stock

holm, echipele Suediei și Ceho
slovaciei au terminat nedecls : 
2—2 (2—1, 0—0, 0—1). Pentru
gazde au marcat Berquist și Pe- 
tersson, respectiv Svitek (2).

SCHI
• Concursul de combinată 

nordică desfășurat la Thunder 
Bay-(Canada) a revenit schioru
lui elvețian Ilippolit Kempf. Pe 
locurile următoare s-au situat 
franoezul Xavier Girard și nor
vegianul Trond-Arne Brcdesen.
• Proba feminină de 10 km 

din cadrul campionatelor U.R.S.S. 
de fond de la Sțktîkvar a fost 
cîștigată de Elena Vialbe în 
27:10,8, urmată de Larisa Lazu
tina 27:33,6.

f r

RECORD SAU „PĂCĂLEALA" ?
stabilind recent, la Greno

ble, un nou record indoor al 
Franței la săritura cu prăjina. 
5.92 m. Philippe Collet a stir
nit un val de discuții, cu pă
reri pro și contra. Motivul 
controversei e simplu : 
aparatele de fotografiat 
deobste cel al lui Christian 
Rochard de la „l’Equlpe"), cit 
și camerele ae televiziune au 
surprins perfect momentul in 
care, aflat deasupra ștache
tei. Collet a împins-o în jos, 
cu mina stingă. facilitlndu-Și 
trecerea șl. implicit, per
formanta l

Intervenție, dacă e să jude
căm după litera regulamen
tului. absolut legală, de vre
me ce nici una dintre „legi
le" federației internaționale (și 
franceze) nu condamnă pro
cedeul. Dar. se înscriu la cu
vin! inamicii ideii, socotind-o 
neloială si „trădînd spiritul 
sportului" (Jacques Piasenta). 
Deși dezbătută, problema nu-i 
tocmai nouă, specialiștii rețl- 
nind că. de-a lungul timpu
lui, și alți prăhnlști reputațl. 
intre care polonezul Slusarski. 
campion olimpic la Montreal, 
si francezul Houvion. record
man mondial in 198v. au „a- 
raniat" ștacheta cu mina, sus- 
tlnînd chiar (Houvion) că 
..tehnica poate s<J apeleze la 
orice artificiu". Mai exact. 
..mina oe ștachetă" nu-i o 
invenție a pră liniștitor. cl ea 
a fost preluată de la săritorii 
în înălțime. Campion olimpic 
șt recordman al lumii în 
1924, americanul Harold Os-

atlt
fio

born obișnuia să „liniștească" 
bara, folosindu-se de împre
jurarea că. pe atunci, bara 
■fixată fte suporți era prevă
zută și cu tacheți. Cum aceștia 
se găseau întorși către groa
pa cu nisip, devenea posibil 
— dacă nu și recomandabil — 
să împingi ștacheta cu mina, 
spre tacheți. dîndu-i un plus 
de stabilitate.

Numai că, sesizindu-sc. 
l.A.A.F. a modificat regula
mentul. interziclnd tacheții. 
pentru ca mal tlrziu, în con
dițiile apariției stilului flop 
(ștacheta e atacată cu spate
le), chestiunea să dispară de 
la sine. Asta în ceea ce pri
vește, desigur, proba de înăl
țime. Cind este insă vorba, 
cum este, despre săritura cu 
prăjina, lucrurile se compli
că. Pentru că. pe de-o parte, 
tacheții sînt necesari, fiind 
greu de menținut altfel o șta
chetă la 6 metri înălțime st, 
în destule situații, pe vlnt. 
Pentru că, pe de altă parte. 

' totul petrecindîl-se intr-o 
fracțiune de secundă și lip
sind. cazul multor reuni” 
mijloace de înregistrare mo
dernă (camere de televiziune, 
video etc) eventuala „min- 
oîiere" a ștachetei ar fi — 
nu-i așa ? — greu de dovedit.

Discuția, cu sau fără mină, 
e în tot. la o oră la care teh
nicienii solicită. în număr tot 
mai mare, revizuirea regula
mentului. l.A.A.F. mal are o 
problemă...

Ovidiu IOANIȚOAIA

CAMPIONATE : In general, rezultate normale ; dintre 
lidere, doar Sparta Praga învinsă ; F.C. Liverpool vine 
puternic din urmă ; Glasgow Rangers — calificată în 

semifinalele „Cupei Scoției" • ALTE MECIURI
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SPANIA (et. 26). Real Madrid 
a învins cu 3—2 pe Valladolid, 
iar F.C. Barcelona dispus cu 2—0 
de Betls, la Sevilla. F.C. Sevilla 
(fără) austriacul Polster, prezent 
la meciul echipei sale naționale 
cu cea a Italiei, a obținut prima 
victorie după 10 etane : 2—1 cu 
Elche, în deplasare. Atletico Ma
drid a pierdut la Barcelona (0—1) 
cu Espanol. Alte rezultate : Ma
laga — Cadiz o—2. Valencia — 
Bilbao 0—0. Osasuna — Logrones 
0—0. Gijon — Vigo 1—2. Real 
Sociedad — Murcia 0—21, Zaragoza

— Oviedo 3—1. Conduce Real 
Madrid cu 43 p (fără nici o în- 
frîngere). urmată de F.C. Barce
lona 40 p (cu un joc mai multa 
și Valencia 32 o.

BELGIA (et. 27). F.C. Malines
— F.C. Bruges 1—0, Standard 
Liege — Courtrai 2—2. Anvers — 
Lokeren 4—1. Anderlecht — ’St. 
Trond 2—2, Lierse — Molembeek 
3—1. Cercle Bruges — Beerschot
2— 1. Beveren — Charleroi 1—1.
Genk — Racing Malines 1—1, 
Waregem — Liăge 1—1. Pe prime
le locuri : --■■ --
Anderlecht 40 p. Anvers 37 n

OLANDA (et. 26). După înfrîn- 
gerea suferind cu 1-4 în fața lui 
Ajax. P.S.V. Eindhoven s-a „răz
bunat" în deplasare. învlngînd 
cu 5—0 pe Zwolle prin golurile 
brazilianului Romarîo (3. dintre 
care două din penalty), Gilhaus 
șl Ervin Kocman. Alte rezulta
te : Twente — Roda Kerkrade 
0—0 Den Bosch — Maastricht
3- 0.

F.C. Malines 47 D.

ELVEȚIA (et. a 2-a din runda 
finală). S-au disputat doar două 
meciuri : Neuchâtel — Sion 2—2. 
Servette — Wettingen 0—0. Con
duce Lucerna cu 16 p, urmată 
de Wcttingen și Sion, cu cite 15 o.

CEHOSLOVACIA (et. 20). Slo
van Bratislava — Sparta Praga 
1—0 1, Vitkovice — Olomouc 1—0, 
Hradec Kralove — Cheb 1—1. 
Dukla Praga — Inter Bratislava 
3—2, Nitra — Slavia 1—0. Duna- 
jska Streda — Spartak Trnava 
1—1, Plsen — Ostrava 0—2, Bo
hemians — Bystrica 0—2. Con
duce Sparta cu 3i p. urmată de 
Ostrava 28 p și Nitra 23 o

IUGOSLAVIA (et. 22). Sloboda 
Tuzla — Hajduk Split 3—1. F.C. 
Sarajevo — Dinamo Zagreb 2—1. 
Partizan — Napredak 4—2. Voi- 
vodina — Osijek 2—1. Radnicki — 
Vardar Skoplje 3—1. Subotica — 
Rad Belgrad 3—5 (după 11 
Velez Mostar — Zeleznicear 
rajevo o—1. Rijeka — Steaua 
șle 1—2. Celik — Buducnost 
(după 11 m). Conduce Vojvodi- 
na cu 29 p, urmată de Rad Bel
grad 25 p, Hajduk șl Dinamo 
Zagreb, cu cîte 23 d.

GRECIA (et. 25). A.E.K. 
O.F.I. Creta 1—0. Levadla — 
lymplakos 3—4. Panathinaikos 
Kalamaria 3—0. Heraklis — Doxa 
1—0 Ethnlkos — P.A.O.K. 2—1. 
Larisa — Diagoras 1—0. Panionlos 
— Aris Salonic 1—1. Apollon — 
Voios 0—0. Pe primele locuri : 
A.E.K. 38 p. Olympiakos 35 p. 
Panathinaikos si Heraclis. cu cîte 
31 p.

m). 
Sa- 
Ro- 
3—1

O-

ANGLIA. Meci restant la Lon
dra : Tottenham — F.C. Liver
pool 1—2. F.C. Liverpool a obți
nut a 7-a victorie consecutivă. 
Gazdele (neînvinse în ultimele 8 
jocuri acasă) au deschis scorul 
prin Fenwick (din penalty — 
min. 48), după care oaspeții au 
marcat prin Aldridge (min. 50, 
din 11 metri) și Beardsley (mln. 
64).

In clasamentul golgeterilor 
conduce Aldrige. cu 22 goluri 
marcate în acest sezon (se con
sideră șl meciurile de CuDă). 
Acum, F.C. Liverpool amenință 
poziția fruntașelor, ocupînd locul 
3. cu 51 p din 28 de jocuri, dună 
Arsenal 59 p (30 j) si Norwich 
53 p (28 i).

ETAPĂ de campionat și un 
meci de Cupă în Scoția. In 
campionat : Celtic Glasgow — 
Dundee United 1—0. F.C. Dundee
— Motherwell 2—1, Hamilton —
— Hearts of Midlothian 0—2. Hi
bernian — Glasgow- Rangers 0—1, 
St. Mirren — Aberdeen 1—3. tn 
clasament continuă să conducă 
Glasgow Rangers. urmată de 
Aberdeen cu 40 p șl Celtic cu 33 
p. In sferturile de finală ale 
Cupei (rejucare), Glasgow Ran
gers a dispus cu 1—0 de Dundee 
United șl s-a calificat pentru se
mifinale.

ECHIPA mozamblcană Coasta 
Soarelui a întrecut cu scorul de 
2—0 formația Union Tanzania, 
într-un meci disputat la Maputo, 
pentru Cupa Campionilor A- 
frlcii.

ÎN MECI AMICAL la Caracas, 
în prezenta a 15 000 de spectatori, 
echipa Paraguayului a întrecut 
cu scorul de 2—1 (1—0) forma
ția Venezuelel.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BOX • Americanul Michael 

Nun a recucerit titlul de cam
pion mondial la categoria mij
locie (versiunea I.B.F.), învin- 
gînd prin k.o., în prima repriză, 
pe italianul Patrizio Sumbu, în 
gala desfășurată pe ringul din 
Las Vegas.

CICLISM • Turul Uruguay ului 
a fost cîștigat la actuala ediție 
de reprezentantul țării gazdă, 
Federico Moreira, urmat de Ma- 
neiro, la 1:27. Ultima etapă, a 
6-a, încheiată la Montevideo, a 
revenit lui Ricardo Freitas, înre
gistrat pe 155

HANDBAL • Rezultate 
gistrate în ultimele ----- '
cadrul turneului 
pentru campionatul 
juniori, desfășurat 
Norvegia — Grecia 
cia — Polonia 20—20 ; Polonia —

km în 3h59:26. 
înre- 

meciurl din 
de calificare 
mondial de 
la Atena : 

25—18 ; Gre-

Norvegia 32—21. Situată pe pri
mul loc în clasamentul final, e- 
chipa Poloniei s-a calificat pen
tru faza finală a competiției, 
programată între 12 șl 24 sep
tembrie în Spania.

ÎNOT • în ultima zi a con
cursului internațional de la 
Amersfoort (Olanda), vest-ger- 
manul Chrystian Keller a cîști
gat proba de 200 m liber, cu 
timpul de 1:54,40, iar ‘ 
Francesco Postiglione a 
învingător la 100 m 
1:04,98.

MOTOCICLISM • Pe 
de la Suzuka (Japonia), 
fășurat primul concurs 
drul Campionatului Mondial de 
viteză. In cea mal disputată 
cursă, la clasa 500 cmc, victoria 
a revenit sportivului american

italianul 
terminat 
bras în

circuitul 
s-a des- 
dln ca

Kevin Schwantz („Suzuki"), care 
a realizat o medie orară de 
158,473 km. La clasa 125 cmc, pe 
primul loc s-a situat italianul 
Ezio Gianola („Derby").

tenis • Turneul internațio
nal de la ,Key Biscayne (Flori
da), contînd pentru „Marele 
Premiu", a programat primele 
partide din optimile de finală, 
în care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : masculin : Ivah 
Lendl — Andres Gomez 6—4,
6— 2, 6—4 ; Aaron Krickstein —
Jaime Yzaga 3—6, 7—6, 6—3, 6—3; 
Kevin Curren — Jimmy Connors 
4—6, 4—6, 6—3, 6—4, 6—2 ; femi
nin : Jana Novotna — Pam 
Shriver 7—5, 6—4 ; Zina Garrison 
— Laura Golarsa 6—1, 6—2 ;
Chris Evert — Mary Fernandez
7— 5, 6-2.
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