
FINALE ALE MARII
COMPETIȚII NAȚIONALE

Proletari <H«t țoale țările, witf-trt I

0 Patinatorii artistici promit evoluții frumoase 
• Peste 300 de juniori in întrecerile de judo

• Sezonul competițional 
intern de patinaj artistic va 
lua sfîrșit o dată cu desfășu
rarea finalelor Daciadei pen
tru seniori, care vor avea loc 
sîmbătă și duminică, pe pati
noarul acoperit din Galați. In 
fapt, va fi o reîntîlnire cu cei 
mai buni juniori ai țării. Ast
fel, îi vom revedea pe Cornel 
Gheorghe, Zsolt Kerekes, Ma
rian Prisăcaru, Luis Taifas, 
Felix Sinitean într-o între
cere, sperăm, cit mai strînsă. 
Lor li se va adăuga seniorul 
Marius Negrea, care promite 
o evoluție pe măsura talentu
lui său. La fete, am dori re
petate reușitele campioane
lor de junioare Codruța Moi- 
seanu și Fabiola Vișinoiu, cum 
de altfel este așteptată cu in
teres și disputa acestora cu 
colegele de la lot Beatrice 
Kurceakovschi și Raluca Duda.

Programul competiției :
sîmbătă, de la ora 8,30 — fi
gurile obligatorii, iar de la 
ora 16 programul original (pre
cedat de festivitatea de des
chidere) ; duminică, de la 
ora 9 — programul liber ales.
• în Sala Sporturilor din 

Arad, 165 de juniori mari 
(17—18 ani) și 166 de juniori 
mici (14—16 ani) își vor dis

puta intîietatea în întrecerile 
finale individuale de judo din 
cadrul Daciadei. Competiția 
se anunță deosebit de dificilă 
pentru aproape toți concu- 
renții, deoarece campionii de 
anul trecut nu mai au drept 
de participare, cei mari depă
șind vîrsta junioratului (nu
mai învingătorul de la catego
ria mijlocie, Adrian Croitoru, 
de la Unirea Focșani, își va 
apăra titlul și la această edi
ție), iar ce mici intrînd în rîn- 
dul juniorilor mari. în aoest 
lot, astfel, 5 din cei 8 cam
pioni ai juniorilor mici își vor 
încerca șansele la juniori 
mari : Dorin Balaș (Petrolul 
Arad) si Gheorghe Marian 
(ICEMENERG Buc.) la „su- 
perușoară". Alexandru Ciupe 
(Gloria Arad) la semimijlocie, 
Gh. Teher (Spartac Oradea) la 
mijlocie și Ion Strîmbeanu 
(A.C.M. 4 Buc.) la „grea". Un 
singur campion de la juniori 
mici, Incze Sehel (Construc
torul M. Ciuc), la „57 kg“, n-a 
depășit categoria de vîrstă, dar 
a' urcat la „62 kg“.

Azi vor concura juniorii 
mici, la toate categoriile și oei 
mari de la „semigrea" și 
„grea", iar mîine — juniorii 
mari de la celelalte categorii.
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După partida amicală de fotbal de la Sibiu

ECHIPA ITALIEI A FOST ÎNVINSA DAR

lec
to

PÎNĂ LA ROMA ESTE ÎNCĂ UN DRUM LUNG
Să reluăm firul frumoasei 

victorii asupra echipei Italiei
— a doua din palmaresul ce
lor 10 întîlniri de pînă acum
— cu un scurt dialog pe care 
l-am avut cu antrenorul re
prezentativei Bulgariei, Boris 
Anghelov, în avionul de în
toarcere de la Sibiu. Spunea 
Anghelov : „în meciul echipei 
dv. la Atena voi fi suporterul 
nr. 1 al formației pregătită 
de Jenei. îmi trebuie mult 
victoria echipei României. 
Dacă vă surprinde acest lucru, 
vă pot spune și motivele. In 
momentul de față echipa Româ
niei are o clasă superioară e- 
chipei mele. Cu un total de 
șase puncte, «tricolorii» ro

mâni vor mai avea de adunat 
numai două puncte în ultimele 
trei meciuri. Este o variantă 
de care ar putea beneficia și 
echipa Bulgariei, care vizează 
un loc doi, echivalent cu o 
calificare probabilă".

decît realizările — incontes
tabile și ele. Și cînd ne gîn- 
dim la acestea din urmă, tre
buie să subliniem jocul impe
cabil al „noii apărări", randa
mentul peste așteptări al lui 
Gh. Popescu și „explozia" de

„Centura de aur“ — o întrecere tot mai apropiată

PUGILIȘTII NOȘTRI SE PREGĂTESC INTENS
• Pc ring — nume binecunoscute in arena internațională

Sabău (in prim-plan) și Hagi, un cuplu de mare talent, care tre
buie și mai bine sincronizat pentru Atena

Foto : Aurel D. NEAGU

Pînă la ora primului gong 
din cadrul oelei de a XVIII-a 
ediții a prestigiosului nostru 
turneu internațional de box, 
„Centura de aur", a mai ră
mas puțină vreme. Organi
zatorii, oficialii, antrenorii si 
sportivii pun la punct ultimele

Antrenorii lotului nostru, Relu Auraș și Emil 
Popa, înconjurați de elevii lor la unul dintre 

ultimele antrenamente
amănunte legate de perfecta 
desfășurare a întrecerii.

Normal, și pugiliștii noștri 
fruntași, cei cate ne vor re
prezenta pe ringul de la Pala
tul Sporturilor și Culturii, au 
intrat în febra apropiatului 
start, iar pregătirile efectuate 
le dau dreptul să spere la e- 
voluții cit mai bune, mai fru-

/- n această veche vatră 
românească — prima a- 
testare documentară a- 
cum 550 de ani, care si

tuează Botoșanii pe locul II 
intre orașele moldovene (după 
Iași) și tot pe locul secund pe 
planul activității comerciale 
(după Galați) și in care cultu
ra a fost mereu la ea acasă, 
cum se spune, de n-ar fi să 
amintim decit de. Eminescu, 
Enescu, lorga, I.ucMan, Bănci- 
lă, Antipa și atita alții care au 
văzut lumina zilei pe aceste 
meleaguri.

O dată cu ampla dezvoltare 
economică și a acestui județ, 
puternic marcată in ultimele 
două decenii îndeosebi, și 
sportul botoșănean a luat avint.

moașe, mai pline de promi
siuni pentru apropiatele Cam
pionate Europene de la Atena.

Antrenorul coordonator al 
lotului nostru, Relu Auraș, și 
secunzii săi, Emil Popa și 
Vasile Baia, și-au convocat
sportivii la „Centrul 23 Au

gust" unde, în ul
timele zile, s-a
lucrat intens și
s-a analizat com
portarea boxerilor 
noștri la' turneele 
internaționale la 
care au participat, 
Și trebuie spus în 
acest sens că pu
giliștii români au 
avut evoluții apre
ciate pe ringurile 
din Bulgaria, Ita
lia sau R.D. Ger
mană, 
tura" 
mul ți 
timul 
C.E., 
vinși 
pune
zecite pentru a-i 
convinge pe selec
ționeri că merită 
învestitura pre
zenței la campio
natele continenta
le. Cu aceste gîn- 
duri. Petrică Pa- 
raschiv, Nicolae

Aliuță, Zoltan Lunca, Adrian 
Mărcuț, Marcelică Tudoriu, 
Giani Gogol, Fracisc Vaștag, 
Mihai Nițulescu și ceilalți 
componenți ai lotului transpiră 
din plin la antrenamente.

Dar. în afara sportivilor din 
lot și alți pugiliști fruntași se 
pregătesc în cadrul secțiilor 
lor de la cluburi. Astfel, Da-

Cum „Cen- 
este pentru 
dintre ei ul- 
test înaintea 
sîntem con- 
că vor de- 

eforturi în-

Repere sportive botoșănene

PERFORMANTE ÎN PERSPECTIVĂ: 
ÎNCEPUTUL VA APARȚINE SCRIMEI

„Dacă în 1973, cînd a
luat ființă Clubul Sportiv 
Botoșani, avem un șta- 
dion cu tribună incomple
tă — ne spune președintele 
clubului, prof. Ștefan Borcilă 
— actualmente, cu sprijinul 
organelor de partid și de stat 

niel Dumitrescu și Rudei O- 
breja — care nu mai au ne
voie de prezentare — lucrea
ză cu antrenorii lor de la clu
bul Dinamo, Tedi Niculescu

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Tinerii noștri rugby ști au coborit in Turneul F. I. R. A. pe locul 7!

CINE RĂSPUNDE
Prezentă Ia cea de a XXI-a 

ediție a Turneului F.I.R.A. 
pentru juniori (sportivi pînă 
la 20 de ani inclusiv), repre
zentativa țării noastre a înche
iat întrecerea cu o... contra- 
performanță : locul 7 în prima 
grupă valorică ; în fapt, la 
limita retrogradării în grupa 
secundă. Cea mai ștearsă par
ticipare a reprezentativei noas
tre la o competiție în care — 
prin prisma rezultatelor ante
rioare (de două ori locul I, 
de trei ori locul II și de pa
tru ori locul III) — erau co
tați printre fruntașii acestei 
tradiționale întreceri.

De data aceasta, la Troia 
(Portugalia), „XV“-le țării 
noastre a dezamăgit aproape 
total, văzîndu-se — fapt pa
radoxal — doar în cel mai di
ficil meci al turneului, cel cu 
Argentina, cîștigătoarea compe
tiției. Rugbyștii noștri au pier
dut cu 32—16. dar după cursul 
jocului, rezultatul i-a nedrep
tățit. în două rînduri ei au 

locale, al CNEFS s-a dat în 
folosință un stadion (cu pistă 
de atletism, avînd o capaci
tate de 15.000 de locuri și o 
parte din tribună acoperită, o 
sală de lupte cu 2 seturi de 
saltele, sau sînt în stadiu de fi
nisare o sală de atletism (cu 
pistă în lungime de 80 m), o

Declarația lui Anghelov este, 
deci, una cu bătaie lungă și 
un compliment indirect față 
de echipa României. Ea subli
niază și importanța aproape 
hotărîtoare a meciului de la 
Atena. în acest sens, partida 
cu Italia poate fi considerată 
ca fiiri un capitol încheiat, 
din care să se extragă mai 
mult elementele de corijat 

DE ACEST CATEGORIC REGRES?
fost stopați de la' concretizarea 
unor eseuri, în imediata ve
cinătate a buturilor adverse, 
după frumoase acțiuni cu în
tregul pachet de înaintași, 
pentru imaginare poziții de 
„înainte" (min. 71 și 78), după 
ce argentinienilor le fuseseră 
acordate, cu multă largheță, 
același număr de eseuri, din 
faze discutabile. Dar nu vom 
trece cu vederea nici ezitarea 
lui Szverczak, la o situație 
excelentă de eseu (singur cu 
mingea, avînd de executat 
doar o simplă zvîcnire spre 
buturi) pentru a avea imagi
nea reală a șansei care a fost 
scăpată. Contraperformanța s-a 
înregistrat. însă, în meciul ur
mător, cu Portugalia, în care 
echipa noastră n-a avut forța, 
psihică în primul rînd, de a 
depăși un adversar modest, 
care, timp de o repriză, pri
ma, n-a arătat absolut nimic, 
consolat parcă cu o înfrîngere 
în fața unei formații superi
oare. Și, totuși, jucătorii noș

sală de scrimă, de box și 
jocuri sportive. Dacă la toate 
astea adăugăm Sala poliva
lentă — al cărei certificat do 
naștere poartă data de 1 fe
bruarie a.c. (n.r. e prevăzută a 
fi gata la mijlocul anului vii
tor) — o expresie a modernis
mului. eleganței și eficienței, 
cu aproape 3000 de locuri, ne 
putem da lesne seama ce va 
putea însemna sportul în Bo
toșanii anilor viitori".

Condițiile create vor înlesni 
sportivilor valoroși (,,mate
rialul uman de excepție" apa-

Dimitrie CALL!MACH1

(Continuare in pag. a 4-a) 

după pauză a lui Sabău, aplau
dată „la scenă deschisă" și de 
ziariștii italieni.

★
Dar să revenim cu cîtevaț 

minute înainte de joc. Misiu-

loan CHIRILĂ

(Continuare in pag. 2-3) 

tri n-au Știut să valorifice 
acest avantaj, conducînd la 
pauză doar cu 10—0. scor care 
s-a dovedit insuficient, în con
dițiile unei prestații de neîn
țeles, la reluare : o platitudine 
totală, greșeli elementare de 
tehnică ale compartimentelor, 
nici o idee tactică, teamă de 
placaje (Spătăreanu), nici o 
minge recuperată din grămezi, 
o lipsă evidentă de omogeni
tate (vezi eseul încercat de 
Leaua, in min. 72, dar pasa sa 
n-a fost sesizată nici de cen
tri și nici de aripi) si din non 
ezitările lui Szverczak. in cîteva 
ocazii personale, ratate prin- 
tr-o inexplicabilă lipsă de de
cizie ! ? ! Pe acest fond, rug
byștii portughezi, repetăm, 
consolați inițial cu perspectiva 
unei... înfrîngeri, au devenit 
din ce în ce mai agresivi, re- 
ducînd din handicap (l.p., ia 
min. 57), preluînd inițiativa șt 
înscriind din nou. tot din l.p., 
în minutul... 85! ? Scorulj 
10—6 pentru noi. Prelungirea 
meciului n-a fost motivată de 
nici o întrerupere. Și, totuși, 
jocul a continuat pină în min. 
88, cînd la o gravă greșeală 
a apărătorilor noștri, portu
ghezii au înscris un eseu, e- 
galînd. Iar transformarea a- 
cestuia le-a adus victoria! ? 
A fost limpede că arbitrajul 
a viciat rezultatul, numai cS 
A. Grumbinas a fost, într-ua 
fel. ajutat și de rugbyștii noș
tri, prin prestația lor slabă, 
incoerentă, fără spirit de dă
ruire.

Și astfel a trebuit să aștep
tăm. cu destule emoții, meciul 
cu Belgia, pentru menținerea 
— cel puțin — în grupa A, 
cîștigat (34—3), ce-i drept, dar 
în fața unui adversar care a

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 2-3)



DIN NOU PE MARGINEA 
BAZINELOR

Ce au făcut înotătorii noștri 
în lunga pauză oompetițională ■> 
S-au pregătit, firește. Dar 
cum ? Prooâbil vom putea ve
dea începînd din această săp- 
tămină : incepe sezonul l

intre întrecerile stagiunii, 
dea mai așteptată este, de bu- 
Slă seama, disputa de la Sibiu, 
in piscina de 25 metri 
frumosul oraș fiind programa
te, săpiumxna 
â>ionatele in, bazin 
Ț'runtașu natatie; 
seniori și 
oară pe 
portantă 
anul aflat sub semnul dezide
ratului confirmării pe plan in 
ternațidnal. de vreme ce în 
’89 se desfășoară și Univer
siada, și „europenele" la ambe
le niveluri — cele care au 
prilejuit în ultimul timp, în
tre altele, obținerea unor pres
tigioase succese, a unor bilan- 
țuri-record. Cronometrele sînt 
pregătite, specialiștii sint ga
ta să înregistreze timp de re
levanță pentru marile concur- 
.Buri ale verii, sperind în ci
fre... cit mai mici in bazin de 
25 m, care cifre să fie (cel 
.puțin) repetate la competițiile 
internaționale din piscine de 
dimensiuni olimpice. Mai 
puțin și se va scurge Și ulti
ma „repriză" de acumulări...

NOEMI LUNG CONTINUĂ

din

viitoare. cam- 
’ i acoperit, 

natației românești, 
juniori I, urcă prima 
bioc-start, intr-o im- 
competiție internă, ir.

e

PRIMĂVARĂ, PRIMĂVARĂ
E primăvară și pentru înotători, tradiționala competiție a 

acestui anotimp desfășurindu-se chiar în aceste zile. Pro
tagoniști — cei mai tineri performeri (9—11 ani), care-și 
dispută întiietatea la piscina hotelului Parc din Mamaia. 
Și sint citeva sute de concurenți, cîteva sute de... speranțe. 
In ce-i privește pe juniorii II, ei și-au dat intilnire 
Reșița, in ultima decadă a lui aprilie.

SE VA REPETA „TOPUL" ?
Ediția precedentă a avut loc 

la Reșița, unde cei mai har
nici s-au dovedit Stela Pura 
— performera disputelor, cu 4 
titluri individuale. Alexandru 
Moldoveanu — 3, Anca _ Pă- 
trășcoiu, Andreea Sighiarto, 
.lonuț Mușat, Marius Crișan. 
Marian Satnoianu — 2, pe ta
bloul învingătorilor apărînd, 
de asemenea, Tamara Costa
che, Luminița Dobrescu, Livia 
Copariu ș.a.m.d. Nu e nici un 
risc în a anticipa că majorita
tea acestora pot repeta, lntr-o 
bună măsură, „topul", intere
sul major îndreptîndu-se că
tre apropiatele evoluții ale 
medaliatelor noastre în bazine
le lumii, din anii trecuți. Spre

Stela Pura, de pildă, care s-a 
pregătit de astă-dată în bazi
nul de acasă, din Baia Mare 
— în cadrul clubului deci —, 
după cum nivelul acumulărilor 
componenților lotului național 
va fi evaluat cu firească exi
gență.

Cert e că dintre campionii 
’88 lipsește Andreea Sighiarto, 
dubla vioecampioană europea
nă de junioare retragindu-se, 
din cite aflăm, din activitatea 
competițională. Pe de altă 

. parte, sprinterul nostru nu
mărul 1, lonuț Mușat, a avut 
o perioadă de întrerupere for
țată în pregătire.
înseamnă însă că 
tat pe bloc-start.

ceea ce
nu e aștep-

nu

• •— • —• * 1 WK » —’ f WV r . WW * MW > - s

I SEMNIFICAȚIA UNEI „PREMIERE" PE

Rubrică redactată de
Geo RAEȚCHI

Printre patinatorii artistici din lume — 
cițiva doar — care sar in concurs șase „triple" 
(numărul maxim prevăzut de regulament) se 
află, de duminică 26 martie, și tinărul nostru 
reprezentant Cornel Gheorghe (născut la 21 
martie 1971, la Galați), El și-a asigurat titlul 

' de campion de juniori (in ultimul an la aceas
tă categorie) al marii competiții sportive na
ționale „Daciada" intr-un mod strălucit, in 
luptă nu numai cu adversarii, ci cu înseși 
exigențele regulamentului. Intrat pe gheață 
decis să arate tot ce „știe'' 
tr-un concurs oficial — 
chiar debutul programu
lui său liber ales, cea 
de-a șasea „triplă" exact 
cea care-i lipsea din re
pertoriu (pe celelalte cinci 
le execută în mod curent 
Triplu Axei. Acest Triplu 
tat, de disputat, de rîvnit 
răsplătit, fiindcă este și 
executat.

Cu această- reușită, dar 
luția de ansamblu (exercițiul a fost o armo
nie aproape perfectă intre muzică, coregrafie 
tinută vestimentară, interpretare și, firește, 
realizările tehnice)', Cornel Gheorghe a lăsat 
o impresie puternică, reconfirmtnd din plin 
talentul și calitățile care l-au impus atenției 
specialiștilor la diferite concursuri interna
ționale de juniori. El este, să nu uităm, pri
mul patinator român medaliat la o întrecere 
de anvergură (bronz la „Concursul Prietenia").

In elita patinajului artistic mondial se pă
trunde greu, fiind foarte dificil să „încâlci" 
ierarhii statutate de ani și ani, să învingi su
biectivismul unor arbitri-juăecători și, mai

ales, să te infiltrezi in 
școli care dej in supri 
lumea. Sint „bariere" g 
pe plan psihologic. Poa 
tatea demonstrată dumi 
tatul nostru patinator r< 
va duce ia afirmarea a 
artistic românesc in are

Dar, pentru ca acest 
tuit, este nevoie de o 
cit se poate de strînsă 
cepție Cornel 
sînt implicați

— de astă-dată in- 
Cornel a sărit,

Gheorgl;, 
în proc.

de doi ani încoace) : 
Axei, atît de discu- 
și de... cel mai Oină 
cel mai greu de

deopotrivă cu evo-

ducerea asociației sporti 
lingă care funcționează C 
de medicină sportivă, arb 
un calendar competiționa 
corespunzător, bine gini 
important întru realiza 
gul fiind, in acest caz, 
in forțele proprii. In sj 
severența, munca fără n 
marilor performeri — j 
joc șt duc, fără doar 
rezultatelor de rezonant 
puterea de a o lua de la 
și la victorie, dar și la 
amintim lui Cornel Gh 
pion mondial de senioi 
clasă, cu doi ani in ur 
supremă, doar pe locul

mulator. Nu-i tot
una ca în apă, dar 
tot e ceva. Un lu
cru e sigur — merg 
mai departe, vreau 
să recuperez timpul 
pierdut, pentru o 
prezență la înălți
me 
dă, 
La 
fac 
un 
în
• Nu ne îndoim )

Reîntîlnire cu de
ținătoarea celui mai 
impresionant pal
mares dintre înotă
toarele române (ar
gint și bronz la 
J.O., aur, argint și 
bronz la C.E., bronz 
la C.M., 5 trofee
din cel mai prețios 
metal la J.M.U.) :
• Cum mai e cu 
umărul tău, Noemi?
• E bine, în fine!

>! ■’

Umărul nu mă mai 
ține și trag nădej
de să intru în cu- 
rînd în ritm. • Ai 
stat, iarăși, o bună 
bucată de vreme 
departe de bazin... 
• Ghinionul meu ! 
Dar degeaba nu am 
stat, urmînd un 
program special, cu 
întreaga asistență 
de specialitate. Am 
lucrat, astfel, la si-

și la Universia- 
și la „europene". 
21 de ani, cîți 
în mai, am încă 
cuvînt de spus 
înotul „mare".

In Divizia A la handbal masculin

REZULTATE SCONTATE
a

CUM VA PLACE...
Termenii de „joc combina- 

tiv“ și „joc pozițional" se 
regăsesc adesea în vocabula
rul șahului, iar caracteristic 
cile lor sînt îndeobște cu
noscute. O separație netă în
tre aceste două noțiuni, ca 
și categorisirea jucătorilor 
după asemenea preferințe de 
stil este astăzi practic im
posibilă. Șahistul trebuie să 
știe să îmbine ambele sti
luri. altfel va fi victimă sl- 
gură a uneia sau a celeilal
te modalități de a trata par
tida. Adică, poți pierde in
tend sub un atac de figuri 
cu combinații îndrăznețe, sau 
să termini „sufocat" sub 
presiunea desfășurării pozițio
nale de forte a adversarului. 
A treia manieră de joc, cea 
„eclectică", bine echilibrată, 
este singura recomandabilă.

Vom da două exemple recente 
ale celor expuse mai sus. 
Mai întîl o partidă poziționa
lă. jucată de maestrul in
ternational Parik Ștefanov, 
împotriva danezului Lars Bo 
Hansen, unul din liderii șa
hului nord-continental. Jucă
torul român exploatează 
prompt șl judicios inexactită
țile strategice ale adversaru
lui : ștefanov — Hausen (Sta- 
ra Zagora. 1989) i.Cf3 d5 2.C4 
d:c4 3.e3 Cf6 4.N:c4 e6 5.0-0 CS 
I.DeZ a6 7.a4 Cc6 8.d4 DC7 
9.Cc3 Ne7 10.d5 e:d5 U.CidS 
C:d5 12.N :d5 0-0 13.Nd2 Tb8
14.Nc3 Nd6 lS.Tfcl h6 16.b3 
Ce7 17.NC4 Rh8 18.h3 Nd7 19.a5 
Nc6 20.e4 Nf4 21.Tel f6 22.g3 
Ne5 23.C:e5 fteS 24.Dh5 Ne8 
25,N:e5 N:h5 26.N:c7 Tbc8 
27.Nd6 Tfe8 28.f4 TC6 29.eS 
Ng6 3O.g4 Cc8 31.f5 Nh7 32.Nd5 
C:d6 33.N:c6 b:c6 34.e:d6 Td8 
35. Tadl Ng8 36.d7 Nf7 37.h4 
Rg8 38.Te7 Rf8 39,Tdel și 
1—0. Poziția finală este foarte 
instructivă. Piesele negre sînt 
complet lipsite de mutări, 
sub amenințarea iminentă 
Te3+. așa că majoritatea al
bă de pe flancul drept poa
te avansa nestingherită spre 
transformare.

Iată acum o mostră de joc 
comblnativ. cîștigător pentru 
negru, de asemenea după 1- 
vlrea unor slăbiciuni fatale 
ta poziția adversă : Dive — 
Westerinen (Guasdal Troll 
Masters, 1989) l.d4 Cf6 2.C4 e6 
3.Cc3 Nb4 4.e3 b6 5.Ce2 Na6 

7.C :C3 d5 8,b3 0-0 
10.b:c4 cc« 11.0-0 
e :d4 13.Nb2 Te8 

15.Cg3 Cce5 16.N:

«,a3 N :c3+
9 ,Nd3 d :c4 
e5 12,Ce4
14. DC2 Cg4 _____ ___ ...
h7+ Rh8 17.Ne4 Dh4 I8.h3 d:e3
15. CfS e:f2+ 20.RM Dh5 21. 
N:a8 T:a8.

pre-

22.N:eS. Făcînd această mu
tare. conducătorul albelor 
credea că — după 22... C:e5 
23.T :f2 — va scăpa de sub a- 
tac. A urmat însă pentru el. 
ca si pentru cititorii noștri 
desigur, o surpriză...

Tot printr-un atac cu sur
prinzătoare sacrificii de 
se s-a încheiat 
Cramling — Z. 
zentată rîndul 
Df3, Tc4. Nfl, 
d5, f2, g2, h3 : 
Nb7, g7, Cd7, - 
«6, 117). ’ ,
23.NC7 ! D:c7 și 
f7+ Rh8 25. Th4 h6 (calul de 
la dl este legat...) 26. T:h6+ 
N:h6 27.Dh7 mat.

Radu VOIA

_____  ___pie- 
și partida Pia
Franco,

trecut. (Rgl, 
f4, Cg5, FM,

Rg8, Da5, Tat, 
. Pas, bl, c5, 17, 

Așadar, a urmat 
acum 24.D:

Conslliul Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică 
și Sport, împreună cu Cabi
netul municipal pentru acti
vitatea ideologică și polltico- 
educativă, organizează astăzi, 
31 martie. în cadrul progra
mului de pregătire politico- 
ldeologică a cadrelor din a- 
soeiatiile sportive, din duburi 
și consilii locale, expunerea 
pe tema : „Trecerea Româ
niei la stadiul de țară mediu 
dezvoltată ; liniile directoare 
ale dezvoltării economico-so- 
claie a tării ta deceniul ur
mător".

în continuare, se • va Orga
niza o amplă dezbatere pe 
tema „Clubul sportiv, școală 
a muncii șl educației ; ror- 
marea unei înalte conduite 
civice la toți cel ce activează 
în domeniul sportului".

Activitatea se desfășoară la 
Universitatea cultural-științi- 
fteă (sala Dalles), începlnd 
de la orele 12.

Joi după-amiază s-au disputat jocurile etapei a XV-a a Diviziei 
A la handbal masculin. S-au Înregistrat rezultate, în general, scon
tate. echilibrul din partidele ȘTIINȚA BACAU — H.C. MiNAUR 
BAIA MARE și A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ — DACIA PI
TEȘTI, remareîndu-se în mod deosebit, campionii au cîștigat deta
șat la Sînnicolau Mare, consolidîndu-și poziția de lideri. Amănunte 
de la meciurile etapei.

COMERȚUL SÎNNICOLAU MA
RE — STEAUA 21—31 
Meciul s-a menținut 
doar pînă în minutul 50. Pînă 
atunci campionii nu . ‘ “
să se desprindă la mai mult de 
două-trei goluri, deși au avut 
permanent inițiativa. Mult mai 
experimentați, bucureștenii apa
să pe accelerator în finalul 
partidei și cîștigă detașat. Au 
înscris: A. Baranga 4, Vasila- 
che 4, lankovici 3, Ianto 3, Bă- 
dosu 3, Georgescu 3, Istode 1 
pentru Comerțul, respectiv Du
mitru 9, Berbece 6, Stingă 6, Ci- 
cu 3, Popescu 3, Mirică, Ștot, 
Săftescu și Ionescu cîte un gol. 
Au arbitrat: VI. Cojocaru — I. 
Mihăilescu din Craio-va. (G. BI
AS. coresp.).

(14—16). 
echilibrat

reușiseră

mențiune pentru portarul Dinu 
Gorea, care a apărat foarte bi
ne în repriza secundă, adueîn- 
du-și din plin contribuția la ob
ținerea victoriei echipei sale. 
Marcatori: Ciobanu 6, Boroș 6, 
I. Moldovan 5, Frică 4, Mureșan 
3, Furnea 2 pentru A.S.A., res
pectiv Anton 7, Ene 5, Mihăilă 
5, Paraschiv 4, Oprea 2, Barbu 1 
șl Bălășescu 1. Au arbitrat: R. 
Iamandi — Tr. Ene din Buzău. 
(A. SZABO — coresp.)

Voinea 
sos 3, 
Bontaș 
bitrat 
trescu. 
TEIRAU

4 (2), Popovici 4, Akac- 
Porumb 2, Kapomay 1,

1 șl Cojocaru 1. Au ar- 
Tr. Popescu — A. Dumi- 
ambii din București. (E. 

r — coresp.).

în devans, Dinamo 
— Universitatea Craiova 
(15—14).

București
30—26

CLASAMENTUL î 1. steaua 
47, 2. Dinamo București 45, 3.
H.C. Minaur 36. 4. A.S.A. Elec- 
tromureș 32. 5. Știința 32, 6. 
Dacia 30, 7. Dinamo Brașov 
30. 8. „Poli" 30. 9. „U“ 28, 18,
Unlv. Cv. 26. 11. Comerțul 26, 12. 
Tractorul 18.

TRACTORUL BRAȘOV — „U" 
C.U.G. CLUJ-NAPOCA 17—22 
(9-10). Victoria a revenit echi
pei care a dorlt-o mal mult și 
care, evident, a muncit mai 
mult. Aceasta a fost formația 
studenților clujeni, care au avut 
toț timpul inițiativa. Doar în 
min. 32 scorul a fost egal — 
10—10 —, gazdele cedînd în fi
nal, dar au arătat că nu se pre
zintă ea o formație resemnată. 
Au înscris: Bereșcscu 5, Cojo- 
caru 4, coman 3, Anton 2 (por
tar — dintre care un gol din 
aruncare de la 7 m), Grcmples 
1, Curițeanu 1 șl Boha _1 pen
tru Tractorul.
7 (2). Marc 5, 
boan 3, ■ -
Stăncilă 
(Pitești).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BRAȘOV 32—27 (17—13). 
Spectatorii prezenți în număr 
mare în Sala „Olimpia" au asis
tat la un joc de bun nivel: teh
nic. în care ambele echipe au 
îneîntat asistența. Brașovenii au 
egalat de două ori: 8—8 (mln. 
14) și 12—12 (min. 22), dar în 
continuare studenții se desprind 
la cinci goluri, dilerență care se 
va menține pînă în finalul parti
dei. De menționat că toți jucă
torii de cîmp ai gazdelor și-au 
înscris numele printre marcatori: - - - -  4,

3, 
Și 
s, 
3, 
1.

. A.S.A.

respectiv Botorce
Crainic 4, Sîm-

Kiss 3. Au condus: M. 
(București) — Al. Isop 
(C. GRUIA — coresp.)

_______ ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — DACIA PITEȘTI 26—25 
(14—11). Mureșenii au condus 
confortabil la începutul partidei: 
4—1 (min. 9), apoi 7—3 (min. 16), 
pentru ca treptat să permită 
oaspeților să se apropie. După 
pauză piteștenii forțează, egalea
ză de patru ori: 19—19 (min. 
46), 21—21 (min. 50), 22—22 (min. 
51) șl 25—25 (min. 59). pentru 
ca în ultimul minut de joc Cio
banu să risipească emoțiile spec
tatorilor și să înscrie golul vic
toriei, meritate, de altfel, după 
aspectul general al meciului. O

Tudor 8, N. Dobrescu 7, Caba 
Petru 3, Naghi 3, D. Dobrescu 
Sajenev 1, Matei 1, Horge 1 
Găbrean 1, respectiv Donca 
Nicolescu 5, Donosa 3, Strelnu 
Holgyes 3, Fielk 2, Moldovan 
Au arbitrat: AL Vîrtopeanu 
șt. Georgescu, ambii din Bucu
rești. (C. CREȚU — coresp.)

STnNTA BACAU — n.C. MI
NAUR BAIA MARE 25—23 (13— 
12). Meci foarte 
librat mai ales 
în care tabela 
cat de opt ori 
partea a doua 
căuanii s-au 
destul

disputat și eobl- 
în prima parte, 
de scor a indi- 

egalltatea. ta 
a meciului,, bă- 
desprins uneori 

de consistent — 22—18
(min. 50). 23—19 (mln. 52). Pu
blicul spectator a aplaudat ta
scenă deschisă frumoasele faze 
de handbal realizate de ambele 
formații într-un mec! în care 
flecare și-a anărat cu ardoare 
șansele, ta deplină sportivitate. 
Au înscris : Clilrilă 10 (3),
Gherhard 8 (2) Vasllca 2, Rota
ru 2. Girlescu 2, Condruz 1 pen
tru știința respectiv Andronic 7,

• Intr-un meci contînd pen- 
.tu etapa a XVI-a a Diviziei A 
la handbal feminin s-au tatii nit 
ȘTIINȚA BACAU și MECANICA 
FINA BUCUREȘTI. Scor : 39—26 
(18—14) în favoarea gazdelor. Un 
public numeros a asistat la un 
meci de bună valoare tehnică și 
spectaculară, în care tinerele ju
cătoare bucureștehe s-au menți
nut în plasa mai experimentate
lor adversare pînă ta minutul 
24, grație unei dăruiri exempla
re. Din acest moment însă, stu
dentele pun stăpînlre pe joc și 
termină prima parte a meciului 
cu un avantaj de patru goluri. 
La reluare, Ioana Vasilca apără 
aproape tot ce se aruncă la 
poarta sa șl Știința se distan
țează primind aplauze la scenă 
deschisă pentru reușitele faze de 
handbal-spectacol pe care le rea
lizează. Din min. 42, poarta stu
dentelor este apărată de tînăra 
Eugenia Jitaru, care s-a dovedit 
la fel de inspirată ca șl mai 
experimentata sa colegă. Au 
marcat : Luca 16 (7 din aruncări 
de la 7 m), Antoneanu 9, Butnă- 
rașu 4 (1), Danilof 3, Cervenciuc 
2, Elena Ciubotaru 2, Lunca 2, 
șl Popa 1 pentru Știința, respec
tiv Lefter 14 (5), Fînaru 4, Ga- 
vrilă 3, Florentina Ciubotaru 2. 
Giura 1. Cipăian 1 și Marin 1. 
Au arbitrat : C. Sudltu sl A. Za- 
haria din Buzău. (L. MANDLER. 
coresp.).

CLASAMENTUL : 1. Chimistul
43, 2. Mureșul 42, 3. Știința 39, 4. 
Rulmentul 34, 5 Textila 33, 6. Hi
drotehnica 33, 7. TEROM 32, 
Rapid 30, 9. Constructorul 23, 
Confecția 26, 11. Mec. Fină 
.12, Dorobanțul 13.

ADMINISTRATIS Dl STAT LOTO-PRONOSPOPT INFORMEAZĂ
• ASTAZI ȘI MIINE sînt ul

timele zile pentru a 
merele favorite la 
LOTO 2 programată 
duminică 2 aprilie, 
pentru depunerea 
pronosticurile la concursul PRO
NOSPORT al săptămînii la care 
— dat fiind echilibrul multora 
dintre partide — se scontează pe 
o masivă participare.

A Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi vineri. 31 martie va avea 
ioc în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. î, în- 
eenînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la efectuarea operațiunilor de 
tragere vor fi transmise la ra
dio. pe programul I. la ora 16,35. 
Numerele extrase vor fi transmi
se la radio si 
lași program, 
ne, sîmbătă. 1 
Dună tragere 
artistic.

3 LOZUL

vâ juca nu- 
TRAGEREA 
să aibă 10c 
precum sl 
biletelor cu

în reluare, pe ace
la ora 23,05 și mtl- 
aprllie. la ora 8,55. 
v» urma un film
In

să ofere aceleași 
tigurl îh bani și _________ _
tît la seriile obișnuite cit șl la

PLIC continuă 
importante cîș- 
autoturlsme, a-

cele speciale. Peste puține zile. 
A.S. Loto — Pronosport va lan
sa spre vînzare o nouă emisiu
ne specială LIMITATA de sezon 
denumită „LOZUL PRIMĂVERII* 
la care se acordă, pe lingă câști
gurile în autoturisme, a unor 
importante sume de bani, și TE
LEVIZOARE COLOR. Perșeve- 
rtnd în procurarea lozului In 
plic, puteti deveni un fericit cîș- 
tigător al acestui sistem de joc 
la lndemîna oricui.
CÎȘTIG.TRtLE TRAGERII LOTO 
DIN 24 MARTIE 19S9 : cat. 
variante 25% a 46.226 lei 1 
2 : 10,75 a 7.612 lei ;
a 3.241 lei ; cat. 
lei ; cat. 5 : 
cat. 6 : 334,75 
1.889,25 a 100

zzv tei ,
; cat. 2 :

4 : 30,75 a 
161.25 a 507 

a 244 lei ; cat. X : 
lei.

Țigănuș «Mita* 
Orășanu Neculal

Participant^ 
din Brașov,

-din Brăila. Pătru Bogdan Lauren- 
țlu și Gheorghe Elena, ambii din 
București, au cîștigat, flecare, 
cîte 46.226 lei.

intrat 
călzire, 
cută la 
formali 
și fără 
Pentru 
la Por 
crede îi 
tre ; Pc 
gul tui 
singură 
1977, e< 
n-a pa: 
cupind 
actip, 'i 
pa a uc

Contr 
noastre 
are, de 
Princip; 
minat-o 
selecție 
fată de 
Antreno 
Octav r 
la co 
cut c 
tru a f; 
trebuie 
cu gaba 

ii 
de 
de 

Bri

mită 
lotul 
făcut 
doar 
Spivac, 
și D. h 
loner, ir 
lui Rădc 
tina) pn 
garanții 
va de a 
niorilor. 
rugby fa 
noștri ; n 
nici o ic 
spirit d< 
dere, fa 
Astfel ci 
barea : ; 
turile <1 
asigurate 
răspunde 
tal nc 
pentru 
manță 
țat valoi 
byului 
Franța,

O anal 
lui de r 
cesară, 
dera se 
tinerei

ULTIMA ZI de 
participare : sîm- 
bătă, 1 aprilie.

brom

CA 
facto 
decât 
tubul 
• r<

DUMINICA 2 APRILIE 1989 
PRIMA TRAGERE
LOTO 2 DIN A- 
CEASTA LUNA

Participați cu cit m** 
multe bilete?

Fiecare bilet ju
cat, o șansă de a 
obține l

» AUTOTURIS
ME „DACIA 1300“
• MARI CÎȘTI- 

GURI IN BANI
Se cîștigă și cu 

2 numere din 4 la 
fiecare extragere f

CĂCI 
zon, 
creau 
difer; 
hotel 
ment 
înțel
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O simplă 
ă tardivă 
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anterior, 
ii nu mai 
îipei noas- 
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clasat o 

icul 3 (în 
România 

în rest o- 
1 4—8 sau 
»’ , in gru-

echipei 
uniori își 
tațiile ei. 
s a deter* 
ECȚiA. O 
riguroasă, 
ompetiției. 
lusevici si 
i din 1986 

au fre
că pen- 

tui turneu 
e jucători 
cu o anu- 
itivă. Din 
ri care au 
’ortugalia, 

în parte, 
răguceanu 
;at ca ta- 
cidentarea 
eu Argen- 
cît unele 

perspectiv 
lotul se- 

irea puțin 
jucătorilor 
dividuală, 
lici măcar 
e răspun- 
île țării, 
scă între- 
ătite efor- 

condițiile 
i ? Cine 
acest to- 

loc 7, 
îtraperfor- 
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(Urmare din pag. 1)

nea perechii Jenei — Drăgușin 
era deosebit de dificilă, mai 
ales în planul omogenității 
psihice. în acest sens, antre
norii șl numerosul „stat ma
jor" federal au manifestat 
mult tact pedagogic, de care a 
fost nevoie pentru „legarea" 
unei echipe solicitate „la vîrf“ 
de un program greu. Si
gur, se va putea spu
ne că echipa României este în 
situația ideală a ceea ce se 
numește 2X5+1 (cifra ultimă 
fiind Gh. Popescu), dar, de la 
un meci la altul, se, ivesc pro
bleme de conjunctură. La a-

un tratament similar. In ceea 
ce îi privește pe ceilalți com- 
ponenți ai „careului de ași", 
Cămătaru și Mateuț, primul 
— deși accidentat — și-a în
cercat de cîteva ori, în mod 
productiv, detenta în duelul 
cu Ferri, dar mingile lui utile 
n-a avut... primitor ; în ceea 
ce îl privește pe Mateuț, el 
nu și-a găsit nici un moment 
pasul, fiind parcă obsedat de 
faptul că are mereu împotri
virea barelor.

★
Revăzînd meciul cu Italia, în 

care „tricolorii" au realizat — 
așa cum sugeram — o repriză 
de opt în prima și de șase în 
a doua (cu sublinierea că Gh. 
Popescu și Rednic s-au ridicat

„REPREZENTATIVA ROMÂNIEI M DOVEDIT SUPERIOARĂ" 

Comentarii ale agențiilor de presa
In comentariile pe marginea meciului dintre selecționatele 

României și italiei, corespondenții agențiilor . internaționale de 
presă subliniază reușita echipei noastre, care a învins cu sco
rul de 1—0 pe tripla campioană mondială Este evidențiat jo
cul tehnic al selecționtei române, excelenta pregătire fizică șl 
coeziunea compartimentelor.

Astfel, ta comentariul agenției „A.P.A. VIENA“ se arată : 
„Selecționata Italiei a f.ost nevoită să se încline miercuri, 
la Sibiu, în fața reprezentativei României, care s-a dovedit su
perioară în plan tehnic și tactic. Punctul forte al formației 
române a fost linia de mijloc, în care au excelat Ilagi și sabâu, 
autorul golului din minutul 48. Din echipa italiană, cei mai 
buni au fost Baresi și portarul Zenga, care a avut însă si șansă 
in minutul 21, cind balonul expediat de Mateuț a intilnit bara“.

La rîndul ei, agenția „D.P.A. Hamburg" scrie : „ în meciul 
de la Sibiu, echipa României a întrecut pe merit, cu scorul de 
1—0, formația Italiei, gazda viitorului turneu final al Campiona
tului Mondial. Cei peste 20 000 de spectatori prezenți în tribune au 
asistat la un joc spectaculos, ta care fotbaliștii români au 
confirmat rezultatele bune obținute pină acum in preliminari
ile Cupei Mondiale".

„Echipa României a învins cu 1—o redutabila formație a I- 
taliei, într-un meci amical disputat la Sibiu, Fotbaliștii români 
au avut inițiativa ta ambele reprize, obținind in final o victo
rie meritată. După golul înscris de Sabău, în minutul 48, ita
lienii au încercat să egaleze scorul, dar atacurile lor nu au 
avut nici o șansă in fața apărării ferme a gazdelor» — 
— notează agenția „China Nouă».

cest ultim capitol, să apreciem 
curajul promovării tînărului 
și talentatului Dan Petrescu, 
deosebit de activ, mai ales în 
prima parte, reintegrarea lui 
Klein, care a urcat cu cel pu
țin două trepte în „perioada 
bucureșteană" și chiar confir
marea lui Gh. Popescu, con
testat pe alocuri — în perspec
tiva duelurilor de rafinament 
cu un Giannini sau Donadoni 
—, dar care, iată, a făcut cel 
mai bun joc al său — mult 
peste cele cu Bulgaria și Gre
cia. Și Gh. Popescu s-a dove
dit mai prestant decît unii 
consacrați, deși venea de la o 
echipă clasată pe locul ...17.

Dacă ar fi să evaluăm jocul 
echipei noastre, am zice că ea 
a jucat de opt „în prima" și 
de 6 „în a doua". Să mai 
subliniem faptul că un meci 
în campania echipei Italiei 
este unul foarte greu, mai ales 
cind Italia joacă „la 0—0". Să 
ne amintim de felul în care 
italienii s-au ,;aliniat“, la pîn- 
dă, în profunzime, pentru con
tracararea driblingurilor per
pendiculare ale lui Hagi, pri
mul acroșaj „pe fentă lungă" 
fiind „acoperit" imediat de un 
Berti, mereu la dublaj, și 
chiar de Baresi, la fel de 
prompt. Să ne amintim și de 
triunghiul „rezervat» lui Lăcă
tuș, care a putut ieși o singu
ră dată „pe partea deschisă", 
acțiunile lui fiind deturnate 
spre interior din motive tacti
ce lesne de înțeles. Italienii au 
știut, desișur, că „cei doi" 
sînt oamenii care pot întoarce 
soarta unui meci si au ridicat 
obstacole pe care nu le-a pu
tut depăși, la rîndul său, nici 
Vialli, care a avut parte de

chiar peste media maximă), șe 
poate spune — fără riscuri 
prea mari — că echipa Româ
niei poate juca DE OPT la 
Atena, situație în care nu 
poate să nu pornească favori
tă. Dar, așa cum am mai scris 
și „la cald", imediat după 
meci, e nevoie de o atenție 
deosebită pentru aducerea la 
vîrf a tuturor jucătorilor și la 
simplificarea schemelor ofensi
ve, cu stimularea momentelor 
de „liniște", așa cum a fost 
momentul de mare inspirație 
al lui Sabău, cel care, ca și 
Boloni acum șase ani, va fi, 
în palmares, autorul victoriei.

Echipa României a cîștigat 
mai mult decît meritat o vic
torie în dauna Squadrfei azzur- 
ra. Ea ar fi putut tiștiga la 
două goluri diferență, ceea ce 
ar fi putut reflecta mai bine 
raportul de forțe dintre cele 
două echipe. Dar acum, asta 
nu mai are Importanță. Vic
toria rămine victorie, chiar 
dacă are configurația unui 
scor italian.

Esențial ni se pare acum ca 
„tricolorii" să caute comparații 
doar in raport cu potențialul 
lor propriu, făcînd abstracție 
de „Italia lui Vicini", despre 
care cronicarii italieni își în
cepuseră corespondențele în 
termeni nu prea elogioși. Fot
baliștii noștri sînt, trebuie să 
fie, convinși că pot mai mult, 
și asta în coinpania unei „na
ționale» grecești care are ceva 
din înverșunarea italiană, dar 
nu și din rafinamentul ei de 
tri-campeon.

EA CĂLIMĂNEȘTI-CĂCIULATA ESTE BUCUROASĂ 
OASPEȚI Șl ÎN ACEST ANOTIMP

nătate la CALIMANEȘTI- 
este condiționată de se- 

ilul motiv că aici sînt 
iile unul sejur agreabil, in- 
a timpului. In construcția 
incorporate unități de aii 
săli de agrement și. bine- 
tratament.

-CACIULATA dispune de 
le cură, importanți în vlri- 
ieliorarea afecțiunilor : *
9 hepatobiltare • renale 
0 posttraumatice.

-CACIULATA înseamnă : 

ale sulfuroase, clorurate. 
!. calcice, maguezlene, pro

venite din izvoare naturale și din sonde, 
folosite atît în cura internă, cît și în cea 
externă

• Bioclimat de cruțare
• Baze moderne de tratament balnear
• Posibilități de excursii șl agrement

ESTE UTIL SA ȘTIȚI :
In această perioadă se acordă reduceri de 

tarife'; plecarea se face în orice zi solici
tată de turiști, iar durata sejurului este la 
alegere.

Biletele se pot procura de la agențiile 
oficiilor județene de turism și ale I T.II.R 
București, preium și de la comitetele sin
dicatelor din întreprinderi și instituții.
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După meciul de tineret România — Italia, de la Alba lulia

Primul test al anului a fost 
. trecut cu succes de compo- 

nenții lotului de tineret. Și nu 
unul oarecare, ci împotriva 
selecționatei similare a Ita
liei, din componența căreia (cu __ _  _____ ___
excepția lui Zanoncelli, care ac- trundere. Un alt cîștig al se- 

........ lecționatei de tineret l-a re
prezentat Stelea, care a dat 
încredere și siguranță întregii 
apărări, prin ieșiri oportune 
la puținele centrări de pe par
tea dreaptă trimise de tehni-

descurcat anevoios în 
țiile unui marcaj foarte 
procedeu la îndemîna jucători
lor italieni, vîrful nostru fiind 
vizibil incomodat de spațiile 
foarte mici de manevră și pă-

condi- 
strîns,

generală a echipei. Cu- 
de laudă pot fi adresate 
Timofte, care și-a înde- 
foarte bine rolul de mij- 
ofensiv, el apropiindu-se

tivează la Monza) toți ceilalți 
jucători folosiți de Cesare Mal- 
dini, miercuri, la Alba lulia, 
activează la echipe din prima 
ligă a campionatului italian, 
un campionat dintre cele mai

Lucaci se inalță și respinge 
sub privirile lui Zanoncelli

puternice din Europa.
Deci, victoria, fie ea și

balonul cu capul, in duel cu Rizzitelli, 
și Fuser Foto : Nicolae PROFIR

Deci, victoria, fie ea și la 
limită, cu 2—ț, asupra acestei 
formații este extrem de va
loroasă. Mai cu seamă că cei 
care au condus și controlat 
partida au fost tinerii noștri 
fotbaliști, ei supunîndu-și ad
versarii la o permanentă pre
siune. La sfîrșitul meciului, 
antrenorul lotului de tineret, 
Mircea Rădulescu, își exprima 

' satisfacția față de modul în 
care s-au comportat jucătorii, 
chiar dacă aU avut în față o 
echipă atît de puternică, fapt 

• îmbucurător în perspectiva a- 
propiatei întîlniri oficiale cu 

- Grecia, din C.E., programată 
în deplasare, la 25 aprilie.

Am apreciat, în primul rînd, 
tempoul ridicat imprimat de 
tinerii noștri fotbaliști pe în
treaga' durată a partidei. Un 
tempo dinamic, care nu de pu
ține ori a prins pe picior gre
șit apărarea formației italie
ne, descumpănită de sprinturi
le în zig-zag ale lui Răducioiu, 
„argintul viu" al atacului. 
Chiar dacă are meritul des
chiderii scorului, în min. 7, cu 
o lovitură de cap, din apro
piere, mingea surprinzîndu-1 
pe portarul Gatta, Negrău s-a

cui Di Canio. Perfect sincro
nizați și preciși în intervenții 
au fost cei doi fundași cen
trali, Ad. Popescu și Lucaci, 
jocul lor la intercepție, dubla
jul și participarea alternativă 
la construcție (începută chiar 
din preajma careului nostru) 
contribuind decisiv la compor-

tarea 
vinte 
și lui 
plinit 
locaș 
ca joc de stitlul lui Sabău. Cu 
„croșetări" frontale, pe partea 
dreaptă, el a făcut cîteva 
cursiuni spectaculoase, 
dintre acestea (superbă), 
din min. 60, soldîndu-se 
golul care avea șă consacre 
victoria tinerilor noștri ju- 

. cători.
Frumoase aprecieri la adresa 

echipei noastre au fost făcute 
și de Enzo Bearzot — consi
lierul tehnic al federației ita
liene de fotbal, antrenorul ca
re în 1982, îri Spania, a adus 
Italiei cea de a treia cupă 
mondială —, prezent la parti
da de la Alba lulia și care, la 
sfîrșitul 
„Fotbalul 
progrese 
vreme, fiind, pe bună dreptate, 
cotat printre cele mai bune 
din Europa. Așa cum au evo
luat astăzi tinerii jucători ro
mâni, la un înalt nivel tehnic 
și spectacular, este 
că viitorul echipei 
este asigurat. M-au 
plecările blondului 
rafinamentul lui tehnic, care 
mi-1 reamintește pe Mazzola, 
ca și travaliul jucătorului cu nr. 
10 (Timofte), un mijlocaș com
plet, căruia îi întrevăd fru
moase perspective. Trebuie să 
recunosc că echipa României 
ne-a fost 
aspectele, 
echitabil".

in- 
una 
cea

CU

meciului, remarca : 
românesc a făcut 

însemnate în ultima

limpede 
naționale 

încintat 
Răducioiu,

României 
superioară sub toate 
iar rezultatul este

Gheorghe NERTEA

ARBITRII ETAPEI A 21-a A DIVIZIEI A
Sîmbătă 1 aprilie
F.C. Olt — Steaua : Cr. Teo- 

dorescu (Buzău) ; M. Salomir 
(Cluj-Năpoca) și N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea).

Duminică 2 aprilie
Flacăra Moreni — F.C. Inter 

Sibiu : Ad. Moroianu ; FI. 
Popescu (ambii di.n Ploiești) 
și I. Igna (Timișoara) ;

„U" Cluj Napoca —
' Galați : M. Niculescu 
Alexandru (ambii din
rești) și Gr. Macavei (Deva) ;

Univ. Craiova — F.C. Farul 
Constanța : V. Angheloiu
(București) ; C. Gheorghe 
(Suceava) și M. Ilieș (Odor- 
hei) ;

Sportul Studențesc

Oțelul 
; v. 
Bucu-

V. 
C.

SC.

Bacău : Ad. Porumboîu 
lui) ; I. Velea (Craiova) 
Moise (Buzău) ;

Rapid'— Victoria București : 
A. Mustățea (Pitești) ; V. Ti- 
torov (Plopeni) și N. V oinca 
(București) ;

F.C. Argeș — F.C. Bihor O- 
• radea :' D. Petrescu (Bucu

rești) ; V. Curt (Constanța) și 
M. Ștefănoiu (Tg. Jiu) ;

Dinamo — F.C.M. Brașov : 
D. Buciumau (Timișoara) ; S, 
Necșulescu (Scormcești) și 
Al. Renghel (Vaslui) ;

Corvinul Hunedoara —
A.S.A. Tg. Mureș : Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea) ; J. Gra
ma (București) și B. Cața-os 
(Călărași).

Astăzi, partida retur dintre juniorii români și cei polonezi

(Vas- 
și I.

„VOM FACE ABSTRACȚIE DE REZULTATUL DE LA PLOIEȘTI '
CZELADZ, 30 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
După un drum destul de ane
voios, iotul de juniori al ță
rii noastre a ajuns miercuri 
seara, tirziu, in această micu
ță localitate din apropierea 
vechiului oraș polonez Kato
wice. Aici este programată 
partida-retur dintre selecțio
natele de juniori ale Poloniei 
și României, din cadrul preli
minariilor Campionatului Eu
ropean B. Metilii tur — cum 
bine se cunoaște — s-a dispu
tat cu opt zile în urmă. la 
Ploiești, juniorii noștri reu
șind o victorie c'ară șl con
vingătoare. cu 4—0. scor care 
ar trebui să-i scutească de e- 
moții. Cu toate acestea... „Nu 
e deloc bine să considerăm ca
lificarea ca și asigurată, ne 
spunea antrenorul principal al 
echipei. Gheorghe Ola, înain
tea ultimului antrenament 
dinaintea returului. La ei, la 
copii, se poate întâmpla orice. 
O simplă greșeală soldată cu 
gol te poate bloca resursele și 
astfel de situații se depășesc 
foarte greu. Este și motivul

care ne-a îndemnat să-l mobi
lizăm la maximum, ca și tind 
scorul primei manșe ar fi fost 
0—0. Vom face abstracție de 
rezultatul de la Ploiești".

Foarte sugestiv a fost pen
tru jucători și exemplul pe 
caro antrenorul secund. loan 
Pătrașcu, l-a discutat cu ei de 
mal multe ori: „Le-am rea
mintit — ne spune el — ce-a 
pățit echipa de juniori a 

.U.R.S.S, la recentul Campio
nat Mondial din Arabia Sau- 
dită, tind, după ce a condus 
cu 4—0 in min. 58, a fost ega
lată de... necunoscuta Nigeria, 
cea care izbutea apoi să se 
califice in urma loviturilor de 
la 11 m. Adevărul este că toți 
jucătorii au Înțeles că drumul 
calificării a fost străbătut doar 
pînă la jumătate, cealaltă par
te derulindu-se aici, la Cze- 
ladz“.

Sigur, așa se prezintă lucru
rile pentru că abia după mi
nutul 80 al partidei-retur cu 
juniorii polonezi se va putea 
vorbi practic despre... biletele 
pentru Danemarca, țara orga
nizatoare a turneului final. In

ceea ce ne privește, avem con
vingerea că le va obține ur
mătoarea formație (probabilă, 
desigur): Molnar — Zară, Ma
rius, Dicu. Soare — Ștefan, 
Bătrinu, Moldovan, Stingă — 
Cuc, Papa. Rezervele ei sînt : 
Atanasescu, Ștefancu, Petrov, 
șl Madas.

De partea cealaltă, din cite 
am înțeles, antrenorii R. Pietka 
și R. Karaluș vor alinia și ei, 
în linii mari, aceeași echipă ; 
deoarece timpul a fost foarte 
scurt de la primul meci pen
tru a mai avea posibilitatea 
să facă modificări substanția
le ale lotului. Așa că vor ape
la tot la Nalewajko, Bargiel, 
Matuk, Rudny, Chimiela, Woj- 
tala, Ruta, Kocik Rzasa, Gi- 
ruk, Fortuna, Probicrs etc.

Meciul va începe la ora 15,15 
(16,15 ora României) șl va fi 
condus de arbitrul sovietic 
Serghei Husainov.

Laurențiu DUMITRESCU

SELECȚIE LA CENTRUL OLIMPIC CRAIOVA
CENTRUL OLIMPIC DE FOTBAL CRAIOVA organizează 

o selecție în zilele de 13, 14 și 15 aprilie a.c., de la ora 9, 
pe stadionul Tineretului din acest oraș, pentru jucătorii de 
fotbal născuți între I august 1974 și 31 iulie 1976.

Cei admiși vor fi școlarizați la Liceul industrial nr. 2 din 
Craiova, beneficiind gratuit de cazare și masă.

• CLUBUL RAPID anunță că la 
meciul Rapid — Victoria, de du
minică 2 aprilie, ca și la toate 
celelalte meciuri care se vor dis
puta pe stadionul Giulești, accesul 
copiilor este permis, în limita 
locurilor disponibile, numai la 

• sectorul G — tribuna copiilor (cu 
tichete gratuitei. Iar in restul 
sectoarelor numai cu bilete. Tot
odată. se aduce la cunoștință pu
blicului că pentru partida Rapid 
— Victoria vînzarea biletelor în 
ziua de duminică se va face 
numai pînă la ora 14.



SPORTUL PE SCURT • PE SCURT

IA n INTERNATIONAltLE“ R.f. GERMANIA
La Bonn a avut loc un mare 

turneu de lupte greco-romane. 
Campionatele Internaționale ale 
R.F. Germania, competiție care a 
reunit eoncurenti din nu mai pu
țin de 27 de țări, printre care 
Bulgaria, Coreea de Sud, Finlan
da, Franța, Italia, iugoslavia, 
Norvegia, România, Suedia, 
U.R.S.S. și R.F.G. (cu mai multi 
sportivi la fiecare categorie). An
trenorul Victor Dolipschi, care 
i-a însotit pe reprezentanții ță
rii noastre, ne-a oferit, la îna
poiere unele amănunte. După 
remarcabila comportare a luptă
torilor noștri la turneul din Bul
garia, ei s-au detașat și la aceste 
întreceri deosebit de dificile, a- 
vînd în vedere că printre con- 
curenți au fost 6 campioni olim
pici ai ultimei ediții și numeroși 
alti medaliați. Cel mai mare suc
ces l-a obținut Radu Ștrubert — 
locul I la cat. 57 kg. El a sus
ținut 8 meciuri, printre învin
șii săi : campionul olimpic Jon 
Ronningen (Norvegia) de care a 
dispus prin tuș. bulgarul K. Ste
fanov (9—4). I. Simita (Ungaria), 
situat pe locul III (15—0) și 
sud-coreeanul Byung Joo-Min 
(3—1. în finală). Pentru frumoa
sele sale evoluții. Radu Ștrubert 
a primit cupa atribuită celui mai 
tehnic luptător. Constantin Uță 
s-a situat pe locul 3 la cat. 62

Printre învinși : P. Behl 
P. Troczyinski (Polo- 
Sahin (Turcia) șl J. 
(Ungaria). A pierdut 
fața campionului olim- 
Kamandar

ECHIPA BE TINERET A ȚĂRII NOASTRE,
PE LOCUL III LA C.N. DE DOEIIEI (gr. D)

Madjidov

kg.
(R.F.G.). 
nia). Z. 
Szuromi 
doar în 
pic,
(U.R.S.S.).

Tot pe locul 3 s-a 
Petre Cărare (68 kg), 
vinși : Sung-Moon Kim (Coreea 
de Sud), medaliat cu argint la 
J.O. ’88, L. Lagerborg (Suedia), J. 
Loikos (Finlanda) și J. Kaman- 
duridis (B.D.G.). La cat. 74 kg, 
Anton Arghlra a ocupat de ase
menea.
pierduse 
naugural 
nul olimpic sovieticul Dalet 
Turlikanov. a obținut 5 victorii 
consecutive, dispunînd de Han 
Chl-Ho (Coreea de Sud). J. 
dersson (Danemarca), E.
(Turcia), J. Sperling (R.F.G.) și 
Pak Hyun-See (Coreea de Sud). 
Cel de al patrulea loc 3 a fost 
obținut de Sorin Herțea (82 kg). 
Printre învinși : Sang-Kiu Kim 
(Coreea de Sud), medalie de 
bronz la J.O.’88. F. Hammiche 
(Franța). Z. Ignacz (Ungaria). 
S.H. Hermann (R.F.G.) și Lee 
Jea-Young (Coreea de Sud). 
„Greul" Ion Grigoraș s-a situat 
oe locul 5, In urma acestor re
zultate. România a ocupat locul 

3 pe națiuni. (C. Ch.).

clasat și 
Printre In-

locul 3. După ce 
primul meci 1- 

(0—2) cu vicecampio- 
sovieticul

Reprezentativa de tineret (20 
de ani) a României s-a clasat 
pe locul al Ill-lea Ia C.M., 
grupa B, desfășurată în Fran
ța, înregistrînd următoarele re
zultate : 2—5 cu Iugoslavia, 
6—2 cu Olanda, 9—5 cu Dane
marca, 6—3 cu Franța, 0—2 cu 
Elveția, 5—1 cu Japonia și 
6—14 cu Polonia'.

Clasament : 1. Polonia 14 p, 
2. Elveția 12, 3. ROMÂNIA
8 (+1), 4. Japonia 8 (0), 5. Iu
goslavia 8 (—1), 6. Franța 3,
7. Danemarca 3, 8. Olanda 0 p.

Echipa 
în grupa

Poloniei a promovat
A a C.M. de tineret.

★
de juniori (18 ani) aEchipa de juniori (18 ani) a 

țării noastre a plecat la Kiev 
pentru a participa, între 2 si 
11 aprilie, la întrecerile gru
pei A a C.M. la această ca
tegorie de vîrstă. Ea va juca 
în turneul preliminar în seria 
a II-a, alături de formațiile 
U.R.S.S., Finlandei și Elveției. 
In seria I : Cehoslovacia, Sue
dia, R.F.G. si Norvegia.

Campionatele riondialc dc tenis de masă

FORMAȚIA ROMÂNIEI A DEBUTAT VICTORIOASA
La Westfalenhalle din Dort- 

hmund 
întrecerile 
ediții a' 
diale dc 
competiție 
reprezentativa 
României.

(R.F.G.) au început 
celei de a 40-a 

Campionatelor Mon- 
tenis de masă, 

la care participă și 
feminină a' 

După cum se știe.

PERFORMANȚE IN PERSPECTIVA: ÎNCEPUTUL VA APARȚINE SCRIMEI
(Urmare din pag. Z)

re mereu in această 
mari campioane 
da Tom a,. Doina 
Adriana Chelariu, 
ționali cunoscuți precum 
batistul 
Florică Murariu, Gelu 
etc.) să se desăvirșească 
să(l), pe terenuri șt în 
moderne, adecvate unor 
zări înalte. Se cuvin acum 
tronate munca. perseverența, 
ordinea și disciplina, ca și pu
nerea mai deplină in valoare 
a activității unor dascăli de 
sport deopotrivă de pricepuți 
și devotați.

Dar ce se anunță la orizont 
pe planul performanței boto- 
șănene tu cele 6 secții ale clu
bului sportiv, unltatea-fanion 
a județului ?

Mihai Drescanu 
tiți pe campionul 
deceniul trecut ?), 
președinte cu probleme 
nice la C.Ș., afirmă cu 
convingere ă începutul 
parține scrimei (!?) ; 
mente are destule. S-o 
la urmă, și sa începem 

Atletismul abia la 
de... drum (dzr pină 
pentru că 
Marieta Ilcu, 
pene ale 
firmă pe 
fondista 
Frumuz, 
profesoară s-a „lăsat“t 
Lia Marcu a trecut pe 
antrenorilor. Așa că la 
zilei sînt din nou 
copiii.

Fotbalul, furnizor de 
te pentru... alții 
Bucut Rotără&cu, 
ș.a.), se zbate in

zonă, vezi 
ca San- 

Melinte, 
interna- 

fot- 
Liliac sau rugbyștii 

Ignat 
aca- 
săli 

reali- 
in-

(vi-l amin- 
de lupte din 
acum vice- 

teh- 
multă 
va a- 
argu- 
lăsăm 

cu... 
început 
cind ?), 

Djina Melinte și 
i, vedetele euro- 

momentului, se 
alte meleaguri, iar 

Daniela Vieru- 
devenită intre timp 

s-a „lăsat", iar 
banca 

ordinea 
(mereu)

a-

talen- 
(Liliac, 

Buțerchi 
anoni

mat, pentru a nu spune mai 
mult. Numeroșii săi suporteri 
așteaptă din partea lui Epure, 
Abălașei, Tică, Crudu etc. oAbălașei, Tică, Crudu etc. 
cotitură in sensul cel bun.

Boxul (antrenor Victor 
petrei) e, in schimb, pe 
făgaș bun, cițiva tineri. i 
ar fi Marius Tiron, Sava Me-

A- 
un 

cum

linte, Tiberiu Aioanei, Be- 
none Melinte, Liviu lacob 
s-au și înscris pe coordona
tele unor succese notabile.

Canotajul. Secția, foarte tî- 
nără, își caută încă... drumul, 
ca și antrenoarea Elena An- 
dreescu. Pe lacul Stăuceni — 
o bază nouă, cu hangare fru
moase 
ponton etc. Pe cind și primele 
performanțe ?

Luptele greco-romane au 
o situație stabilă, nu la un ni
vel foarte înalt, e drept, dar
menținerea în prima divizie 
de ani și ani e un indiciu că 
acest centru, care adună flă
căii voinici din satele limitro
fe, are stabilitate. Antrenorii 
Petre Geațău (din vechea gar
dă) și loan Asaftei, fostul 
campion, au in pregătire gar
nitură tinăra : Cătălin Timof- 
te, Cristian Mreanâ, Nicolae 
Isac, Cătălin Gheorghiciuc, 
cu toții componenți ai loturi
lor naționale de " 
ranțe. 
spune, 
carea 
nai (o 
nute) schimbă complet 
în acest sport, tehnica, 
in punctare cîștigînd teren în 
dauna forței. rezistenței. Să 
vedem...

Vom pune punct itinerarului 
nostru printr-un popas in sala 
de scrimă. Băieți și fete intre 
13 și 17 ani exersează „atacul 
direct cu pas fandare". E ani
mație mare în jurul planșelor, 
deoarece — trebuie să știți — 
floreta e la... modă printre 
elevii botoșăneni. Acțiunea 
s-a declanșat acum doi ani, o 
dată cu sosirea în municipiu 
a dr. stomatolog George Ani
culăesei, un „împătimit" al 
scrimei (e născut la Satu 
Mare, și asta spune totul, și 
a fost sportiv de performanță 
pe cind era student la lași). 
„în clasamentul (neoficial) pe 
județe ne-am situat pe locul 
doi, după Satu Mare : Corne
lia Belciug, stîngace redutabi
lă și mare speranță, a fost pri
ma la categoria 11—12 ani.

pentru ambarcațiuni,

tineret-spe- 
Drescanu ne 
că modifi- 
competițio-

Prof. Mihai 
cu temei, 
sistemului 
singură repriză a 5 mi- 

datele 
viteza

PUGILIȘTII NOȘTRI SE PREGĂTESC INTENS
(Urmare din pag. 1)

ți Valentin Vrîneeanu. îm
preună cu ei — și „ceilalți 
sportivi dinamoviști care vor 
urca pe ringul „Centurii". A- 
drian Amzăr, 
Constantin 1 
sile Damian <

De altfel, I 
tate a luat 
unor boxeri 
lități in mod 
Brăila, sub 
antrenorilor de 
respecti’-e. 
drian Anton,

Nicolae Talpoș, 
Dumitrescu. Va- 
etc.
forul de speciali- 
măsura pregătirii 
dir. diferite loca- 

I centralizat, la 
> supravegherea 

la cluburile 
Marian Popa, A- 
. Daniel Măeran.

Vasile Florian, Fedea Pamfil, 
Paul Golumbeanu, Micloș 
Paizs, ca și Doru Mariceseu — 
aflat la C.F.R. Timișoara sub 
conducerea antrenorului Ion 
Marconi — se gîndesc cu în
dreptățite speranțe la evoluții 
cît mai bune la marele nostru 
turneu internațional.

Deci, putem spune că pugi- 
liști români sînt gata de start 
și așteaptă cu optimism 
fruntarea cu boxeri 
din Bulgaria, Cuba.
Uniunea Sovietică 
țări, care vor avea 
tanți la „Centura de aur“.

con- 
redutabili 

Ghana, 
și alte 

reprezen-

sora ei, Lenuța. locul 
9—10 ani), iar Cornel, 
mai mare (13—14 ani), 
sat al treilea ; același 
pentru Victor Băjănariu (11— 
12 ani). Au mai punctat Laura 
Lupu (12 ani), Bogdan Lupu, 
Andrei Codreanu, ambii 13 
ani, Alin Iurașog (10 ani). Ca 
să te confrunți cu Satu Mare 
(cel mai de seamă centru al 
scrimei românești) nu e decît 
o soluție: să muncești mai 
mult ca Satu Mare !“ (dr. G. 
Aniculăesei). Și, ne-arn con
vins, se muncește de diminea
ța pină seara. Prin filtrul se
lecției au trecut 500—600 de 
copii ; au fost reținuți 50—60, 
dintre care 15 sînt de pe acum 
competitivi. Doctorul-amtre- 
nor se duelează îndelung cu 
Cornelia Belciug, eleva lui 
preferată. Privirea ei ageră, 
indemînarea-i și voința de a 
învinge lasă să se întrevadă 
campioana de mâine. Mult 
succes !

IV (cat. 
fratele 

s-a cla- 
loc și

TURNEUL DE BOX
DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA, 30 (Agerpres). Peste 

120 de pugiliști din 12 țări parti
cipă la turneul internațional de 
box ce se desfășoară la Usti 
Nad Labem (Cehoslovacia). Iată 
cîteva rezultate din gala inau
gurală : cat. semiușoară Valdman 
(U.R.S.S.) întrece prin k.o. pe 
Timofte (România) ; Toriente 
(Cuba) b.p. Bajara (R.P. Mongo
lă) ; cat. pană : Vidai (Cuba) 
b.p. Arteniev (U.R.S.S.) ; cat. 
muscă : Khalboni (Siria) b.p. 
Nurmanov (U.R.S.S.), Fermin 
(Cuba) b.p. Teșvavork (Etiopia).

echipa noastră face parte din 
aceeași grupă preliminară cu 
Franța, Țara Galilor și Co
lumbia. In primul joc, forma
ția țării _ noastre a întîlnit pe 
Cea a Țării Galilor, de care a 
dispus cu 3—0 : Otilia Bădes- 
cu — Lesley Tyler 2—0 (16, 10), 
Maria Bogoslov — Justine 
Thomas 2—0 (17, 11), Bădescu, 
Bogoslov — Tyler, Tomas
2— 0 (10, 14)

Alte rezultate: feminin: Italia
— Scoția 3—0, S.U.A. — Malta 3—0, 
Hong Kong — Cuba 3—o, Suedia
— Spania 3—0, Franța — Țara 
Galilor 3—0, Austria — Nigeria
3— 1 ; masculin : Polonia — Co
lumbia 5—0, Japonia — Guate
mala 5—0, U.R.S.S. — Cipru 5—0, 
Iugoslavia — Bulgaria 5—1, R.P. 
Chineză — Spania 5—0, Austria
— Grecia 5—0.
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BASCHET a In cadrul com
petiției feminine ce se desfășoa
ră în orașul cubanez Santa Cla
ra, selecționata Cubei a învins 
cu 126—53 echipa Republicii Do
minicane. într-un alt joc, repre
zentativa Mexicului a întrecut cu 
75—60 formația Porto Rico.

BOX • Marocanul Taoufik 
Belbouli a devenit campion mon
dial la categoria semigrea (ver
siunea W.B.Â.) învingînd prin 
k.o. tehnic, în repriza a 8-a, pe 
americanul Michael Greer, în ga
la desfășurată la Casablanca.

CICLISM • Cursa Paris — 
Camembert (246 km) a revenit 
rutierului vest-german Andreas 
Kappes în 7h 35. în același timp 
cu învingătorul, pe locul 2 a so
sit belgianul Sammy Moreels.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Plsen s-a disputat întîlnirea a- 
micală dintre selecționatele de 
juniori ale Cehoslovaciei și Fin
landei. Victoria a revenit hocheiș- 
tilor finlandezi cu 6—4 (2—2, 3—1, 
1—1).

SCHI A Proba masculină de 
15 km din cadrul concursului de 
la Yllaes (Finlanda) a fost cîști- 
gată de sportivul suedez Gunde 
Șvan, cu timpul de 33:28. în 
proba feminină de 5 km pe pri
mul loc s-a situat campioana 
finlandeză Marjo Mattikainen 
12:05 e în concursul de la Za
kopane (Polonia). austriacul 
Klaus Retschneider a cîștigat pro
ba de slalom uriaș, cu timpul 
de 2:27.37. Pe locul secund s-a 
clasat polonezul Artur Romanow
ski 2:29.01. Proba similară fe
minină a revenit concurentei ce
hoslovace 
2 :29.75.

SAH a 
de la New 
de marele __ __
John Fedorovicz cu 7 puncte din 
9 posibile, urmat în clasament 
de Polugaevski, Olafsson, Lobron 
și Gulko — cu cîte 6,5 p, Smis- 
lov 6 p etc.

TENIS A Turneul de la Key 
Biscayne (Florida), contînd pen
tru ..Marele Premiu*, a continuat 
cu partidele din sferturile de fi
nală ale probei feminine. înche
iate cu următoarele rezultate : 
Chris Evert — Helen Kelesi 6—3, 
4—6. 7—6 ; Gabriela Sabatini — 
— Isabelle Demongeot 6—1. 7—5 ; 
Zina Garrison — Jana Novotna 
6—4, 5—7 6—1 ; Helena Sukova — 
Raffaella Reggi 5—7. 6—4. 6—3.

Ludmila Milanova

Turneul „Open". 
York a fost cîștigat 
maestru american

SINGURA CALE
Povestea lui John McEnroe 

e știută. Fostul numărul 1 
mondial și-a permis, la înce
putul lui 1986. un „concediu" 
mal lung, tntrerupîndu-șl ac
tivitatea competițională pen
tru ctteva luni. Pentru a se 
odihni, pentru a se dedica 
familiei (băiatului tocmai 
născut, ulterior a apărut si 
al doilea), greu de precizat 
motivul cert e insă că pauza 
l-a costat imens și, retntors 
pe courtsuri, „Mac'- n-a 
fost cel dinainte Na mai re
venit la nivelul care-l con
sacrase, coborînd vertigines 
în ierarhiile comoutsri'.ate 
ale A.T.P., dar tacă mei 
mult : părea să fi pierdut, 
după unii iremedubU „pun- 
chul" și mentalitatea de în
vingător.

lată insă că, după o perioa
dă de eclipsă, steaua lui urcă 
din nou, ba încă foarte sus. 
Cind a cîștigat, recent, tur
neul de la Lyon s-a zis (cu 
destulă îndreptățire) că suc
cesul nu e semnificativ, în
vinșii lui fiind jucători mai 
degrabă de pluton. După do
uă săptămînî însă, în martie, 
McEnroe a triumfat și la Dal
las pe circuitul W.C.T.. obti- 
nind acolo cel de al cincilea 
titlu și ultimul, întruclt tur
neul respectiv va dispărea, 
nefiind inclus în calendarul 
profesionist al A.T.P. pe 1990. 
Sigur că, la un palmares a- 
tît de bogat ca al lui, 74 de 
victorii in Marele Premiu. Dal- 
lasul ar fi putut trece neobser
vat dacă McEnroe nu i-ar fi în
vins acolo pe Apassi. Lendl 
și Gilbert, tenismeni de pri
ma mină. Chiar mai sugestiv. 
Succesul repurtat in fața lui

Ivan Lendl, liderul la zi al 
clasamentelor mondiale, a 
fost cel dinții realizat de 
„Mac* împotriva campionului 
cehoslovac după august 
(Montreal), interval în 
Lendl — „spulberat'

1985 
care 

la Dal
las, 6—7, 7—6, 6—2. 7—5 — l-a 
bătut de 6 ort, adesea fără 
probleme. Adjudecindu-și cu 
aceeași siguranță și finala 
turneului texan, 6—3, 6—3, 
7—6 cu Gilbert, McEnroe s-a 
dovedit, oarecum surprinză
tor, capabil de performanțe 
strălucitoare, însuși Lendl 
remareînd conținutul acestui 
salt : „John joacă din ce in 
ce mai bine. încă din Austra
lia (n.n. în ianuarie), am se
sizat că are mai multă încre
dere în el și e mai stăpânit. 
Ajunge să-l privești ca să-ți 
dai seama de asta".

Altădată guraliv, non-con- 
formist. „Mac" a analizat iz- 
binda de la Dallas cu neaș
teptată maturitate. „Am înre
gistrat un succes important, 
a declarat el. Dar nu trebuie, 
în nici un caz, si mă culc pe 
laurii obținuți. Mai am multe 
de ameliorat, așa că se im
pune să muncesc mai serios, 
mai bine. Altă cale nu e- 
xistă“.

Firește că în come-back-ul 
lui McEnroe, care i-a prins 
pe picior greșit chiar și pe 
comentatorii care nu mai cre
deau în „întoarcerea" lui, a 
contat mult liniștirea (in ca
drul familiei) fostului „copil 
teribil". Dar și mai mult, 
după propria-i recunoaștere, 
a contat munca. Asta am și 
vrut să subliniem.

Ovidiu IOANIȚOAIA
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Fel bal meridian»
PESTE 15 000 de spectatori au 

urmărit, la Atena, meciul inter
național amical dintre selecțio
natele Greciei și Turelei. Fotba
liștii turci au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golul 
înscris de Retvan (min. 30) I

Echipa Greciei a aliniat urmă
torul „11“ : Ikonomopoulos — 
Apostolakls. Mavridis, Kalitzakis, 

-Haglathanasidu, Noblias, Bonavas, 
Tsandakis, Samaras, saravakos, 
Tsalouchidis,

ÎN MECI amical disputat la 
Lisabona, selecționata Portugali
ei a întrecut cu scorul de 6—0 
(2—0) formația Angolei. Golurile 
au fost marcate de Oliviera (min. 
20) Frederico (min. 38 și min. 
88) Andre (min. 55) Nunes (min. 
57) și Semedo (min. 64).

LA MULHOUSE s-a disputat 
jocul dintre echipele de juni
ori ale Franței și Poloniei. Par
tida s-a încheiat cu 2—0 (0—0) în 
favoarea tinerilor jucători fran
cezi.

REZULTATE înregistrate în 
sferturile de finală ale „Cupei

R.F. Germania" : v.f.B. Stuttgart 
— F.C. Kaiserslautern 4—0 : Bo
russia Dortmund — S.C. Karls
ruhe 1—0 ; Bayer Leverkusen — 
Bayern Mtinchen 2—0; Hambur- 
?er S.V. — Werder Bremen 0—1. 
n semifinale, la 9 sau 10 mai, se 

vor întîlni Borussia Dortmund — 
V.f.B. Stuttgart si Bayer Lever
kusen — Hamburger S.V.

IN ETAPA a treia a turneului 
final al campionatului Austriei 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Viena — St. Polten 5—0; 
Admira Wacker — F.C. Tirol 
Innsbruck 0—1 ; A.K. Graz — 
Rapid Viena 0—0 ; Austria Vie
na — Wiener Sportclub 2—0. Cla
sament : 1. F.C. Tirol Innsbruck 
23 p : 2. Austria Viena 18 p ; 3.
Rapid Viena 17 p.

IN CUPA LIBERTADORES for
mația braziliană Internacional 
Porto Alegre a învins cu 3—1 e- 
chipa Tachira (Venezuela).
• Cîștigătorul ultimei „Ghete 

de aur“, Tanju Colak, de la Ga- 
tatasaray. a declarat că este dis
pus să joace în viitoarea ediție 
a campionatului la unul din clu-

• Surpriză la Atena! A 
Semifinalistele „Cupei 
R.F. Germania" • Re
zultate, știri

burUe Italiene — Internazionale, 
Milan sau Juventus. Rămine de 
văzut dacă acestea îl vor... so
licita 1
• în echipa Finlandei, care a 

evoluat recent în „amicalul" de 
la Dresda (1—1, cu R.D. Germa
nă). majoritatea jucătorilor apar
țin unor cluburi din străinătate, 
cum sînt : portarul Laukanen 
(Kickers Stuttgart) fundașii 
Petajă (Oester Văxjo). Holmgren 
(Gais Gbteborg) Pekkonen (A.I.K. 
Stockholm), mijlocașii Ukkonen 
(Anderlecht). Aaltonen (Bo
logna). înaintașii Hjelm (Kickers 
Stuttgart), Lipponen (Twente 
Enschede). Paatelainen (Dundee 
United).
• în semifinalele Cupei An

gliei se vor întîlni la 15 aprilie : 
F.C. Liverpool — Nottingham (la 
Sheffield) și Everton — West 
Ham (la Birmingham).


