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Marginalii la semifinala cu Galatasaray, din C.C.E.

O DATĂ In plus, steaua a oferit
UN RECITAL FOTBALISTIC

• Lăcătuș dă semnalul unei ofensive continue • Mijloace 
tehnico tactice proprii echipelor mari • Baiint, o „armă 
secretă" care (intește la fit! • sobrietate $i conștiinciozi
tate și in pregătirea partidei retur, cuvintul de ordine

al campioanei noastre
Un frumos spectacol fotba

listic a putut fi urmărit, 
miercuri, din tribunele sta
dionului Steaua, ca și din foto
liile așezate în fața televizoa
relor. A fost și opinia numero
șilor ziariști veniți de pes
te hotare la una din semifina
lele competiției-fanion a fot-

multe virtuți tehnice decît a a- 
rătat semifinala de la Ma
drid.

Sigur, nu încape îndoială, la 
Madrid avea să se consume o 
semifinală de luptă, între două 
echipe puternice, de forțe 
sensibil egale, dar, spre sa
tisfacția noastră, ziariștii de

«ll»-lc român". O echipă care, 
pe scena verde a stadionului 
bucureștean, a dat un nou re
cital, de astăidată în compania 
unei formații, Galatasaray 
Istanbul, bătăioasă, energică 
și extrem de vivace pe contra
atac, hotărîtă să confirme 
performanțele anterioare, re
cente, și, în același timp, să 
încheie partida la un scor 
mai lesne de răsturnat la Iz
mir.

Astfel stînd lucrurile, recu
noscută fiind și forța de joc a 
echipei oaspete, cu atît mai 
meritoriu ne apare acest 4—0 
trecut de Steaua în contul ei, 
Ia activ, după 90 de minute de 
fotbal dens, presărat cu o 
gamă variată de faze, pe pla
cul tribunelor.

La început, ca de obicei, a 
fost „numărul Lăcătuș", o 
fericită îmbinare de abili
tate și impetuozitate cu care 
el a semănat panică la poarta 
lui Sîmovici. Deslușeai din 
cursele lui bucuria de a juca, 
nu doar pentru el, ci mai ales 
pentru o echipă (raiduri în
cheiate cu cornere acordate in

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag 2-3)

Lăcătuș, irezistibil, rămine în posesia mingii
Foto : Eduard ENEA

BOXERI ROMÂNI PREZENȚIIn toate semifinalele
întrecerile din cadrul celei 

de a XVIII-a ediții a Turneu
lui internațional, „Centura de 
aur", care se desfășoară în 
Sala Rapid, din Capitală, se 
apropie de finiș. In competiție 
au mai rămas acum doar ocu- 
panțli podiumului 
de premiere, adi
că medaliații
„Centurii" din a- 
cest an. Urmează 
ca. începînd de 
azi, în două gale 
„semifinale", pu- 
giliștii să stabi
lească. prin lup
tă, ierarhia pe 
podium.

In dorința de a 
promova în a- 
ceastă fază a 
competiției, spor
tivii care au evo
luat ieri au lup
tat fără menaja
mente, oferindu- 
le celor prezenți 
partide deosebit 
de spectaculoase, 
unele chiar dra
matice. Așa a fost 
întîlnirea dintre 
„semimuștele" Kim 
Dok Nam (R.P.D. 
Coreeană) și Felipe 
Alvarez (Cuba). Cei
doi au dezlănțuit un „ciclon" de 
lovituri, din vîrtejul acestuia 
neacceptînd nici unul _ să 
facă... pasul înapoi. S-au făcut 
K. D. reciproc, și-au plasat 
toată gama de lovituri cu
noscută în box. Numai gongul 
ultimei reprize a reușit să-i... 
liniștească. Kim Dok Nam a 
primit decizia de învingător la 
puncte. Tot la această catego
rie am remarcat din nou for
ma bună și maniera elegantă 
de a boxa a reprezentantului 
nostru Petrică Paraschiv. El 
a întâlnit în japonezul ichika- 
do Seidi un adversar curajos, 
dar care nu a putut contracara 
atacurile sportivului nostru. 
Paraschiv și-a expediat ad
versarul la podea în fiecare 
repriză, obligindu-1 pe an

trenorul acestuia să arunce 
prosopul în ring, în rundul 
trei, cerînd abandonul elevu
lui său.

Că și boxerii de categorii 
mici lovesc foarte puternic 
r.e-a dovedit-o Liviu Ie’cean

P. Paraschiv (stingă) punctează clar și cîștigă 
in fața lui ~I. Seidi (Japonia) Foto: E. ENEA

de Ia „muscă". Nici nu s-au 
stins bine ecourile primului 
gong și clujeanul a plasat o 
directă de dreapta, care a lo
vit în plin bărbia lui Ryang 
Hak Choi (R. P. D. Coreeană), 
sportivul asiatic căzînd, ful
gerat, la podea. Cînd arbitrul 
de ring a ajuns cu numărătoa
rea la 8, Ryang a încercat să 
intre în gardă, dar conducăto
rul luptei a văzut că acest lu
cru nu mai este posibil și a 
continuat să numere, dic- 
tînd victoria lui Ielcean prin 
k.o. Trecuseră doar 15 se-

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

0 remarcabilă performanță, Ieri, la Campionatele Naționale de înot In bazin acoperit

LIVIA COPARIU - CEA MAI RAPIDĂ CURSĂ PE 100 m LIBER
balului Europei, aceoa care, 
la București, a opus echipele 
campioane ale României și 
Turciei. Au fost, într-adevăr, 
martorii unul meci cu mai

FINALE LA PATINAJ VITEZĂ PE PISTĂ REDUSĂ
După încheierea programului 

competițional pe pistele natu
rale de dimensiuni olimpice 
(400 m), patinatorii de viteză, 
de toate categoriile, și-au con
tinuat activitatea pe micile 
„inele" de gheață artificială în 
așteptarea finalelor pe țară 
ale Daciadei de performanță 
pe pistă redusă (111,12 m), care 
vor începe astăzi pe patinoa
rul din Miercurea Ciuc. Orga
nizatorii ultimelor întreceri de 
patinaj viteză ale marii noas
tre competiții naționale, Har
ghita și S.C. Miercurea Ciuc, 
au luat măsurile cuvenite

TÎNĂRA „ROTILĂ" ȘI-A RIDICAT ANCORA SPERANȚEI
Mulți caiaciști și canoiști ju

niori sini elevi la diferite li
cee de marină. Dacă vreun co
leg școlar de pe lac are o pro
blemă de geografie, el apelează 
la competența lor:

— Care este cel mai tînăr si 
mai frumos golf ? intreabă, si 
zicem, cineva.

— Din țară ori din întreaga 
lume 7 ține să i se precizeze, 
spre exemplu, juniorul Peter 
Sbîrcea, de la Centrul Olimpic 
de caiac-canoe Orșova.

— De unde vrei tu !
— Din punctul de vedere al 

bătrînului „lup de mare" sau 
al tînărului caiacist T

— Din punctul tău de vedere, 
al elevului cu notă buni la 
hidro-geografie. 

pretutindeni concluzionează că 
„din terțetul Real — A. C. Mi
lan — . Steaua singurul care, 
miercuri, a onorat, în procent 
de sută Ia sulă, fotbalul a fost 

pentru a asigura condiții op
time de concurs.

Prima ediție a Campionate
lor de patinaj pe pistă redu
să, desfășurată sub genericul 
Daciadei, va reuni aproape 150 
de alergători din București, 
Brașov, Cluj-Napoca, Plo
iești, Sibiu, Tg. Mureș, 
Miercurea Ciuc și alte centre 
de performanță. în program 
figurează probe pentru se
niori, juniori, copii șl speran
țe, duminică la prînz urmînd 
a fi cunoscuți toți campionii 
Daciadei pe anul 1989. Ca ar
bitru principal a fost delegat 
V. Radulescu din București.

— Ei bine, cel mai tînăr si 
mai frumos „golf" este Cerna I 
A spus și cronicarul de sport...

Reporterul, intr-adevăr, a

La Orșova, 

la Centrul Olimpic 

de caiac-canoe

mărturisit acest lucru: era o 
zi însorită de primăvară, la 
Șvinița înflorise migdalul pitic, 
in „golful" Cema se oglindeau 
perfect blocurile cele moderne

OIN TOATE
SIBIU, 6 (prin telefon). De

but excepțional în întrecerile 
Campionatelor Naționale în 
bazin acoperit găzduite de 
piscina de 25 m „Olimpia" din 
parcul „Sub Arini". „Regina 
probelor", cursa de 100 m 
liber, a împlinit în mod strălu
cit așteptările vizavi de o 
dispută care aducea la start 
vedete ale sprintului mondial, 
precum Tamara Costache, 
Livia Co pariu și Luminița Do- 
brescu. Creditată cu cel mai 
bun timp al seriilor (54,94), 
campioana europeană „en ti
tre" a junioarelor a luat un 
start furtunos în finală, și-a 
creat avans de la prima în
toarcere șl, printr-un ritm in
fernal, s-a distanțat de Ta
mara șl Luminița, rămînînd 
spre finis în luptă, practic, 
numai cu cronometrai. Vic
toria în sine a Livid Copariu 
a fost una prețioasă (între 
adversare s-au aflat, doar, o 
campioană a lumii și a „bătrf- 
nuiui continent", dar și alte 
medaliate ale J. O. sau C. E.), 

ale orașului Orșova, iar pe cu
loarele dintre balize fulgera 
ambițioasa „flotilă" de juniori 
a Centrului Olimpic de caiac- 

HtTllllllllL
canoe. Un marangoz scosese 
din hangar, anume parcă, bărci 
de toate culorile — un curcubeu 
peste întinderea de apă I Era 
frumos, fără îndoială, și am ft

TIMPURILE!
dar, la anunțarea rezultatului, 
bucuriei publicului i s-a adău
gat satisfacția tuturor spe
cialiștilor prezenți : cu 53,48, 
sibianca a stabilit nu numai 
un extrem de valoros record 
național de senioare și Ju
nioare, ci și cea mai bună 
performanță mondială din toa
te timpurile la 100 m liber în 
bazine de 25 m (v. r. 53,99 — 
Birgit Meineke, R. D. Germa
nă, din 1983 !). Pentru o mai 
completă imagine a succesu
lui, să menționăm că atît de 
celebra Kristin Otto a înotat 
54,73 în piscină olimpică — în 
care se și țin recordurile mon
diale oficiale —, rezultând ast
fel că am asistat în frumosul 
oraș de Pe Cibin la cea mai 
rapidă cursă făcută vreodată 
în bazinele de pretutindeni pe 
„sulă". Sportiva de la C.S.Ș. 
Sibiu, care se pregătește în 
grapa de la Ploiești a lotului 
național, condusă de antreno
rul emerit Mihail Gothe, aduce 
în acest mod la trei numărul 
înotătoarelor din România 

tot continuat cu metafora, dar 
tinerii antrenori de aici — 
profesorii Beniamin Zabet si 
Ilie Bănăduc — au trecut la 
lucruri mai concrete, la munca 
aspri de fiecare zi. „Am ieșit 
pe apă, în acest an, pe 22 ia
nuarie ; avem ceva kilometri 
vîsliți în „golful" Cerna ; avem 
în lotul national de juniori pe 
Claudia Nicula, Cristina Stoia 

și Marian Marius — toți cam
pioni republicani ; si mai avem 
ceva, care înseamnă foarte 
mult — avem sprijinul profe
soarelor Amalia Angelescu (di
rectoarea Liceului industrial de 
marină) și Ana Cunicel (direc
toarea Liceului industrial St. 
Plaviț), unde învață o parte 
din mica ■“flotilă* a Orșovei".

Vasile TOFAN 

(Continuare In pag. 2-3)

care dețin rezultate de vîrf în 
lume, tânăra de 16 ani (împli
niți la 8 februarie a.c.) fiind 
de joi, alături de Tamara Cos
tache (50 m liber) și Noeml 
Lung (400 m mixt), în tabelele 
internaționale. Un sincer și 
călduros bravo !

In cursa similară a băieților, 
în schimb, sosire „la foto
grafie". cu același timp — 
52,30 — pentru cîștigător,
brăileanul Teodor Irimia, și 
bucureșteanul Robert Șovar, 
cu rezultate Identice (52,51) și 
în cazul următoarelor două

Geo RAETCHI

(Continuare in vag. a 4-a)

Dc astăzi, la Galați

„TURNEUL CELOR 4"
LA HOCHEI

De astăzi pînă duminică, pe 
patinoarul din Galați se reiau 
întrecerile Diviziei A, prima 
grupă valorică, la hochei, cu 
turneul (simplu) al ocupan
telor primelor 4 locuri în cla
sament, dintre care urmează 
să fie cunoscută campioana : 
Steaua, Sport Club, Dinamo și 
Dunărea.

Astăzi și mîine partidele vor 
începe la oră 16, iar duminică 
la ora 10. Programul : azi. 
Sport Club — Dunărea șl 
Steaua — Dinamo ; sîmbătă : 
Steaua — Dunărea și Sport 
Club — Dinamo ; duminică : 
Dinamo — Dunărea și Steaua 
— Sport Club.

Vor arbitra: M. Presneanu,
I. Becze, D. Trandafir, M. 
Dinu, N. Enache și Gh. Taș- 
nadi.

înaintea acestui turneu 
samentul arată astfel:
1. Steaua Buc.
2. S.C.M. Ciue
3. Dinamo Buc.____ ______
4. Dunărea Galați 12 1 I 11 31:89 2

M.

da-
12 I 2
12 7 1
12 4 1

1 83:24 20
2 57:29 W
7 27:54 9



BAIA MARE 29-25
Joi după-amiază, în Sala 

Fioreasca, 6-a disputat. In <3e- 
vans. jocul dintre STEAUA și 
H.C. MINAUR BAIA MARE, 
contind pentru etapa a XVlI-a 
(bucureșteni! urmînd să susți
nă duminică in deplasare, pri
ma manșă a semifinalelor 
„Cupei Campionilor Europeni"). 
Meciul s-a încheiat cu 29—25 
(15—12) în favoarea steliștilor. 
Ceea ce s-a dorit in primul 
rind — o repetiție generală 
înaintea dificilei partide de 
duminică a campionilor noștri 
— nu s-a realizat In totalitate. 
A surprins chiar nota de ner
vozitate în care a început me
ciul. nefirească. vociferărilor 
și protestelor permanente, ale 
ambelor formații adăugîndu- 
li-se maniera de arbitraj &

constănțenilor Gh. Dumitrescu 
— C. Cristea. Iată, deci, su
biecte de meditație pentru 
toate cele trei .părți" implica
te și care, din nefericire, au 
contribuit la ratarea unui 
spectacol de calitate așa cum 
au oferit aceste formații frun
tașe ale handbalului nostru în 
atitea ocazii. Din primul și pî- 
nă în ultimul minut de joc. i- 
nițiativa a aparținut handba- 
liștilor bucureșteni care lăsau 
chiar impresia că vor cîștiga 
detașat (13—8 min. 24. 23—16, 
min. 39) dar fie că s-au de
conectat, fie că greșelile lor 
s-au Înmulțit, ceea ce a per
mis băimărenilor, de fiecare 
dată să revină (de pildă. 24—23 
în minutul 52). în rest, victo
rie meritată șl logică am spu
ne a echipei Steaua, mai o-

mogenă și cu un lot evident 
superior. O impresie total ne
plăcută au lăsat-o Dumitru 
Berbece și Ioan Marta, care 
la sfîrșitui primei părți a jo
cului. în loc să-și continue dru
mul spre vestiare, s-au angre
nat într-o penibilă altercație, 
primind, justificat Pe deplin, 
cartonașele roșii ale descalifi
cării.. decizie salutară a arbi
trilor. intr-un meci în care 
s-au mai dictat 9 eliminări de 
cite două minute. Steaua — 5, 
Minaur — 4. Marcatori: Stingă 
11, Dumitru 5. Săftescu 5. Po
pescu 3. Mirică 2, Berbece 2, 
Cicu 1 pentru Steaua, respec
tiv. Voinea 6, Maria 6. Pavel 5, 
Coman 3, Andronie 2. Porumb 
2 și Radulescu 1.

Mihatl VESA

TREI VICTORII ÎN DEPLASARE ÎN ÎNTRECEREA FEMININĂ
Ieri s-au disputat partidele etapei a XVHI-a a Campionatului Di

viziei A Ia handbal feminin. De astă dată rezultatele au fost cele 
normale, inclusiv faptul că CHIMISTUL RM. VILCEA, textila 
ZALĂU șl HIDROTEHNICA CONSTANȚA au cîștigat în deplasare.
Nu trebuie să surprindă mal ales victoria constănțeneelor, ele aflîn- 

flu-se cu adevărat In vîrf de formă la acest sfîrșit de campionat.
Relatări din desfășurarea etapei.

DOROBANȚUL PLOIEȘTI - 
TEXTILA ZALĂU 18—23 (9—9).
O primă repriză echilibrată, după 
care handbalistele din Zalău au 
trecut la conducere, eîstlgînd fără 
dubli. Au înscris: Petre «, Scăr- 
lătescu 5, Smarandacbe 4, Mari- 
neae 8, Lupu 1, respectiv Bălă- 
nean 18, Fiastru 5, Ccnan 3, Goar
nă 2, Antal L Au arbitrat H. 
Marzavan (București) șl M. Tă- 
năsescu (Pitești). (O. BĂL.TEA- 
NU — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — BA
WD --------------- *............... ....
Meci 
pînă 
care 
bună organizare a j’i . 
samblu. dar mai ales a acțiuni
lor ofensive, se distanțează. Edi
ficator pentru a exemplifica a- 
ceastă afirmație este faptul că în 
min. 46 gazdele conduceau cu 
83—12. Astfel, victoria brașoven- 
celor s-a conturat ne declin me
ritat. Au Înscris: Mureșan 7, De
meter S, Ilie 4, Boriceanu 3, Ma
rian J, știrbo 3, Horincar 1, res
pectiv Grigore 5, Oanea 3, Stan- elu 3, Ivan 2, Torcanu 8, Gheor
ghiu 8, Doiciu 1. Au arbitrat Oct. 
Marin și L. Condruț din Ploiești. 
(C. GRUIA — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 38—85 
OS—16). In prima parte, oaspe
tele, bine așezate în teren, au 
reușit să cohducă pe tabela de 
scor chiar cu 6 goluri (min. Z : 
8—2). în continuare, gazdele și-au 
revenit, dar pînă la pauză ele nu 
au reușit decît să se apropie la 
un gol, repriza lnchelndu-se în 
avantajul tinerel formații bucu
reștene (16—15). După reluare, 
Mureșul își „strînge rindurile* și, 
ca urmare, in min. 37 se distan
țează la 2 goluri (19—17), iar în 
min. 48 gazdele reușesc să se des
prindă la 10 puncte (28—18), par
tida lnchelndu-se net în favoarea 
echipei care s-a dovedit mai bună 
în cele mal importante momente 
ale jocului. Au înscris, pentru 
gazde: Mozsl 11, Matefi 8, Z. Biro 
6, Strola 5, Avram 3, Flores 8, 
A. Biro 8 și Mușat 1, respectiv

BUCUREȘTI 26—18 (13—8).
atractiv, echilibrat doar 

în min. 25 (8—8), scor de la 
Rulmentul, prlntr-o mal 

Jocului în an-

9 :

sfîrșit de campionat.

Fînaru 8, Cipăian 4, 1, Marin 1. Au arbi- 
Dan și I. Mariș (CluJ- 
(A. SZABO, coresp.).--------- _ TEBOM

O partidă

MIRCE/
JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

Lefter 11, Ciubotaru 
trat, V. 
Napoca). .

ȘTIINȚA bacau 
IAȘI 32—28 (16—11) ......
care a reeditat intr-un fel finala 
„Cupei României" șl care a atras 
în sala sporturilor un numeros 
public. După o primă treime de 
meci echilibrată (min. 20: 10—9), 
băcăuancele s-au distanțat, cre- 
îndu-și o diferență de 5 goluri 
oare la pauză părea hotăriloare. 
Nu a fost așa, pentru că oaspe
tele s au apropiat de mai multe 
ori la un singur gol, ultima dată 
In min. 48 (22—23), dar ele nu au 
reușit mult așteptata egalare, cu 
toate că studentele au ratat foar
te mult. Au marcat, pentru ști
ința: Luca 11 (2 din 7 m), Butnă- 
rașu 7 13), Antoneanu 6, Ciubo
taru 3, Cervenciuc 8, Popa 2 șl 
Danilof 1, respectiv Anton 8, 
Cosma 7, Chelaru 6 (4), Duca 8 
(1), Crețan 1 și Condrca 1. Au 
arbitrat J. Mateescu șl V. Dăn- 
c’escu (București). —” * ”
coresp.).

CONSTRUCTORUL 
- HIDROTEHNICA 
81—25 (10—13). Joc
eu... nervi, ambele . _ ___
cînd în luptă toate forțele, dar 
oferind un joc palpitant șl spec
taculos. Constănțcncele. cu o 
realizatoare pe semicerc care nu 
a putut fi anihilată (lovănescu), 
au fost mereu la cîrma jocului, 
timișorcncels egalînd doar în mi
nutul 15 (4—4) și peste cîteva
momente luînd chiar conducerea 
(5—4). Dar, două ratări de la 7 
m șl alte două aruncări din po
ziții clare, au făcut ca oaspetele 
să treacă la conducere pe tabela ---------

I- 
2, 
», 
3.Au ar-

(E. TEIRAU,

TIMIȘOARA 
CONSTANȚA 
cu nerv și 

echipe arun-

(11—22). Aștentat cu legitim in
teres. în special pentru speran
țele Jucătoarelor de la Confecția 
legate de supraviețuirea în pri
ma Divizie, meciul din Sala Flo- 
leasca a fost de fapt o cursă 
singulară a vîlcencelor. in care 
replica palidă a bucureștencelor 
le-a redus, poate, din merite în 
obținerea unei victorii mal mult 
decît lejere. Echilibrul a fost 
marcat doar în minutul 2 cînd 
tabela de marcaj indica 1—1. In 
restul timpului, elevele antreno
rilor Gheorghe lonescu șl loan 
Gherhard au zburdat, au înscris 
goluri spectaculoase din toate 
pozițiile inclusiv portărita Doina 
Rodeanu (din propriul semicerc), 
ale cărei intervenții sigure l-au 
adus numeroase și repetate a- 
plauze. Semnificativ pentru ape
titul de gol al oaspetelor este și 
faptul că Mariana Tîreă, evo- 
luind numai în prima parte a 
meciului, a înscris opt goluri, 
tot atitea cîte avea să înscrie, 
într-un meci întreg, cea mal 
bună jucătoare a bucureștence
lor. Cristina Berbece. Au mar
cat : Berbece 8. Croltoru 5, Ron- 
tescu 4. Țăncu 2, Preoțescu 1 și 
Nieolescu 1 pentru Confecția, 
respectiv Matei 9. Tîrcă 8, T»P«a 
« (a jucat numai ultimele 3o de 
minute ale partidei). Verigeanu 
S, Lazăr 4, Nan 3, Dlncă 1, Pe- 
truș 1 si Rodeanu 1.

Au condus : D. Purică — V. 
«than din Ploiești. (M. v.).

Rccent. în 
din Satu Mare s-au 
ral Campionatele 
cane ale juniorilor II 
în vîrstă între 15 și 
Și dacă întrecerile au 
minate de reprezentanții cen
trului de scrimă sătmărean. 
învingători la ambele florete 
și spadă, scrimeril bucureșteni 
s-au dovedit oei mai buni la 
sabie. Indiferent, 
apartenența secției 
mă sau a centrului 
reprezintă, forul de 
late așteaptă o
maturizare valorică a tinerilor 
candidați la performantă,
pentru ca aceștia să împros
păteze rîndurile echipelor di
vizionare și, mai ales, ale lo
turilor reprezentative.

Iată juniorii care au urcat 
pe podium : FLORETA FETE 
— individual : Dolores Gre- 
gorovioîu, Elisabeta Bandula, 
Diana Borota (toate de la

sala de scrimă 
desfășu- 
Republi- 
(sportivi 
17 ani), 
fost do-

insă, de 
de stri
pe care-1 
speciali- 
grabnică

CURSURI DE INIȚIERE
ÎN TENIS

C. S. Satu Mare, antrenoare 
Suzana Ardeleanu) ; echipe: 
C. S. Saty Mare, Luceafărul 
Satu Mare. Tractorul Brașov ; ------------- ----------_3 _

S. Ionaș (C.S.S. Satu 
antrenoare Eva Len-

FLORETA BĂIEȚI
dual :
gyel)’ T. Andrasfi (C. S. Satu 
Mare), M. Radulescu (I.E.F.S.); 
echipe: C.S. Satu Mare, Pe
trolul Ploiești, Progresul 
București ; SPADA — in
dividual : T. Andrasfi (C.S. 
Satu Mare, antrenor C.
Ciszar), G. Hie (C.T.A.S.). S. 
Ionaș (C. S. Satu Mare) j 
chipe: C. S. Satu Mare, O- 
limpia Craiova, I.E.F.S. Bucu
rești ; SABIE — individual : 
C. Ripeanu (Șoimii IMUC 
București, antrenor Gh. Bîr- 
dan), I. Mocanu (Victoria Slo-

C. _ ------
Iași) ;

București, Victoria Slo- 
Tînărul Tractorist Bra-

bozia). 
Unirea 
IMUC 
bozia, 
șov.

•e-

Roșu (C.S.Ș. 
echipe : Șoimii

FLORETISTELE NOASTRE LA LEIPZIG
în 

luni 
cea 
ISO, 
nală 
participat 
țări europene. Dintre cele 6 
reprezentante ale scrimei 
românești. Reka Lazăr, Eli- 
sabeta Tufan, Roxana Dumi
trescu, Georgeta Beca, Claudia 
Grigor eseu și Carmen Lcahu 
primele trei s-au 
faza eliminărilor 
recalificărilor <32 
Lazăr reușind să 
finala de 8 (pe 
3—0 cu Tucha - 
3—7 cu Reese — 1
eu Lang — R.F.G. șl 8—5 cu 
Bianchedi — Italia). în timp

primele zile ale acestei 
s-a disputat la Leipzig 
de-a 12-a ediție a Cupei 

competiție internatio- 
de categoria A. la care au 

floretiste din 18

b
i calificat în 

directe și 
sportive), 

ajungă in 
traiectoria :

— Bulgaria, 
R.D.G., 6—8

ce Tufan, a ratat în recalifi
cări intrarea in acest ultim 
act al i 
Reese — 
Wurtz —
Fichtel — 
Bauer —
8 — unde s-au calificat 5 flo
retiste din R.F.G. și cite una 
din Italia, România și Un
garia — Lazăr a pierdut in 
„sferturi" la Fichtel " 
elasîndu-se pe locul 5. 
turile pentru podium 
trindu-se rezultatele: 
locurile 1—2, Z.
ser — Dobmeier 
R.F.G.) 9—7 ;
3—4. Fichtel (R.F.G.) 
Vaocaroni (Italia) 3—5.

eompetițieî (8—7 cu
- R.D.G.. 8—2 Cu
- Franța. 7—8 €U
■ R.D.G. și eu
R.F.G.). în finala âe

(5-8), 
in asal- 
înregis- 
pentru 

Funkenhau- 
(ambele 

pentru locurile

„INTERNAȚIONALELE** ROMÂNIEI LA FLORETA (m)

buni floretiști ai noștri' 
tineri sportivi de peste ho
tare. prilej cu care, sperăm, 
vom 
tractive și de bun nivel

Rubrică realizată a'e
S. PAVELESCU

Intre 14 și 16 aprilie, la 
București, se va disputa tra
diționala competiție mascu
lină de floretă Campionatele 
Internaționale ale României, 
care, ca de obicei, aduce pe 
planșe, alături de cei mai

■ «au ■ > iwa

și

asista la asalturi a-

în haini 
cu pista 1 
nela reno 
ironice de 
automat p 
Metalul dl 
după-amia 
pentru et£ 
campionat 
dual de d 
rilor pîiț

Așa cun 
steliști. M 
dru Tom a 
galați din 
un loc pe e 
nou. între.' 
Iul antren 
cu s-au c 
meiul ase. 
de ceilalți 
selecționai 
C.M de • 
loc în pri. 
în Bulgar, 
semnat în 
tape, prin 
vldlatul t. 
șan șl 
tiți In 
de un 
(păcat 
Iul dintre 
mint raDl 
au decis 
dispute di 
șa a 4-a, c 
rat in pr, 
emotiv de 
Alexandru 
Acesta. d( 
renul a a 
a mal pu 
tere" ai n 
Nervos șl 
pe o mot< 
voltă 64 < 
mal multi 
Dacia — 
repete ligi 
toare. de 
unor p~ 
mai m 
la Dregs, 
lentat aler

în cont, 
campionat 
celelalte c 
simplă foi 
șa a 18-a 
direct cu 
Aurelian 
și-a luat 
șă, după 
etapa V 
lanea. aș: 
terminat i 
sivă, reuș 
manță d< 
treia oară 
campion .

Ah 
cic 
sin 
că

TINĂRA

de scor. Au înscris: Siancov 
pasăre 4, Ignea 8, Torjoc 2, 
ghișan 8, Totnuleac 8, Rădoi 
Căuș 1, respectiv lovănescu 
Cazacii 7, Haidău i, Cămui 
Carapetru 1, Motoșcă 1. .
bitrat: Gh. Șandor (Oradea) și 
N. Iancu (Buzău). (C. CREȚU, 
coresp.).

CONFECȚIA bucurești — 
CHIMISTUL RM. VÎLCEA 21—3*

TENIS CLUB BUCUREȘ
TI organizează, cursuri 
de inițiere in tenis pen
tru copil, tineri șl adulțl. 
Totodată, eliberează * 
namente ................
colective celor care 
resc să practice Jocul de 
tenis.

Informații suplimentare 
Ia sediul clubului, din 
Calea Plevnel 65, sau la 
telefon :4.83.59.

>»
(Urmare din pag. 1)

FLOTILA

abo-
indlvlduale șl 

do-

Cum spuneam, dacă cineva 
de pe lac are o problemă de 
geografie, apelează la colegii 
juniori, viitori marinari :

— De unde izvorăște Dună
rea ?

— Din punctul de vedere al 
tinărului „lup de apă dulce", 
ori al F.R.K.C. ?

— E important ?

BOX. LA UD ABIL A STRADA NI A Comi
siei municipale de box, împreună eu sec
țiile bucureștene, de a organiza gale cu 
o frecvență mult superioară celei din anii 
trecuți. Păcat însă că, uneori, aceste e- 
forturi nu sînt dublate și de necesara pu- 

public nu este 
lucrurile, de 
cînd gala dis- 
era anunțată 
afiș. Incit în 

mulți... oficiali 
Păcat, fiindcă 
gală bună, cu

Sblicitate. astfel că marele 
incunoștiințat. Așa au stat

Ji pildă, duminică dimineața, 
I» putată în sala Dlnamo nu 
.» nici măcar de un simplu 

sală se aflau, parcă, mai 
și boxeri decit. spectatori, 
altminteri, am asistat la o ..... ...
meciuri de un nivel- tehnic și spectacular 
ce ar (1 onorat chiar și „Centura de 
aur" I (S. A.).

HANDBAL, aceeași întrebare a- 
dresată, duminică în Sala Floreasca, pen
tru două „cupluri", ambele prezente la 
partida Comerțul — steaua, cu cîteva zile 
în urmă : Ce a ieșit în evidență la Sînni- 
colau Mare? Vasile Stingă — Marian Dumi

tru : „A fost un meci nu tocmai ușor 
pentru noi, gazdele depuntod eforturi sus
ținute. O mențiune specială pentru arbitrii 
partidei, după noi unii dintre cel mal 
bun! la ora actuală, ața cum îl știm de 
multă vreme*. VL Cojocaru — l. MiWU- 
leseu, arbitrii meciului amintit : „Steaua 
și-a impus superioritatea în fața unei e- 
cblpe care șl-a spus răspicat cuvîntul, 
Comerțul, datorită in special aportului pe
rechii stîngă — Dumitru pe care nu i-am 
văzut de multă vreme evoluînd așa, a- 
proape fără greșeală. După noi sînt prin
tre cel mal buni jucători din țară*, și 
faptul că ambele „cupluri* nu au rostit 
cuvinte de complezență avea să fie do
vedit în partidele ce au urmat, Mecanică 
Fină — Rulmentul (arbitrii) șl steaua — 
Știința Bacău (jucătorii). > AMINTIND 
DEPHE Arbitri se cuvine să subliniem 
prezența tot mai frecventă printre ,evi- 
dențiatii cavaleri ai fluierului a unei bri
găzi tare „vine* : H. Marzavan — M. Tă- 
năseseu. Sperăm să consemnăm și super
lative adresate lor și altora. (M. V.).

IUDO. LA RECENTELE FINALE ale ju
niorilor, găzduite în condiții dintre cele 
mai bune la Arad, am „cules" cîteva as
pecte tocmai potrivite, spunem noi, pen
tru rubrica de față. Printre numeroșii fi- 
naliștl din secțiile arădene — CSȘ Gloria, 
Petrolul. Strungul, Rapid șl Dinamo 
afla șl Alexandru Ciupe ; 7 " .
campion în 1988 la juniori mici (cat. 75
kg) evoluînd acum la juniori mari (cat. 73 
kg). El a cîștigat spectaculos toate partidele 
pînă în n-.ceiul decisiv pe care l-a pier
dut in ultimele secunde. Cel mai sever 
reproș 1 l-a făcut sora sa, Diana, cam
pioană a Daciadci — firește tot la judo — 
la toate cele 4 ediții care au avut loc. 
» O asociație sportiva mai mult de
cît modestă. fără ' ' ” ‘
zia A, Unirea 
antrenor deosebit 
dem, priceput din 
lele juniorilor marl a ____ ___ _ ___ ____ _
Adrian Croitorii (86 kg) șl Marius Ștanciu 
((-95 kg). Este vorba de prof. Gavrilă Don- 
daș. Toi la acest „capitol" trebuie să-l a- 
mintim șl pe antrenorul Gheorghe Kecșkes, 
de la A. S. Voința Satu Mare, care a 
avut trei finaliști. • JUNIORUL Constan
tin Florescu (CSȘ 1 Spartan București, an
trenor Ion Diaconeseu), venise însoțit de 
tatăl său șl spera, îndreptățit, să urce pe 
podium. Dar, în meeiul cu Vasile Iacob 
(FillpeșUi de Pădure), deși avea un avan

taj sufieient pentru victorie, în ultimele 7 
secunde a primit un avertisment pentru 
că antrenorul său s-a dus să vadă ero- 
nometrul oficial, și a pierdut partida. Ce 
vină o fi avut juniorul bucureștean ale că
rui lacrimi s-au prelins pe obraji multă 
vreme t Nu mai spunem de amărăciunea 
tatălui său... (C. Ch.).

______ se
(CSȘ Gloria),

echipă in Divj- 
Focșani, dar cu un 
de pasionat, și ere- 

moment ce la fina- 
„scos* doi campioni :

TIR CU ARCUL, cu 
recorduri naționale de 
in „Cupa Primăverii",

CELE PATRU noi 
senioare realizate 

. .. _.. ___ ..... . tînăra maestră a
sportului Olana Nieolaescu (n. 01.01.1968), 
reprezentantă a clubului bucpreștean Olim
pia, deține opt din cele 10 astfel de per
formanțe românești în aer liber. în sistem

simplu șl dublu FITA. iată-le : 319 p la 5 
70 m, 629 p la 2X70 m, 333 p la 60 m, K
663 p la 2X60 m, 329 p la 50 m, 644 p la 5
2X50 ni, 1 295 p la simplu FITA șl 2 570 p 5 
la dublu FITA. După cum se vede, din J 
palmares îl lipsesc doar recordurile la tra- £
gerile pe cea mai scurtă distanță, ele a- «J
parținînd maestre! sportului Aurora Matei J 
(Steaua). « nu Diferit stau lucrurile la 5 
seniori, unde maestrul sportului Victor £ 
Stănescu (Metalul Plopeni) are șapte din £ 
cele mal bune rezultate : 304 p la 90 m, ț,
594 p la 2X90 m, 326 p Ia 70 m, 325 p la 5
50 m, 692 p la 2X30 m, 1 288 o la simplu 5
FITA și 2 536 p la dublu FITA. Celelalte £
trei performanțe aparțin sătmărenilor de £
la Voința : Andrei loan Călin, 638 p la ».
2X70 m, Victor Veszclovsclii 632 p la 2X50 ”>
m și Andrei Berki 348 p la 30 m. <gi DOUĂ 5 
TINERE seefii de tir cu arcul au în- £ 
eeput să se afirme in competițiile interne 
— evident, deocamdată, ia juniori. Este 
vorba de I.M.p. st. Gheorghe (antrenor 
A. Deneș), care are în lanco Andraș (lo
cul 2 în „Cupa Primăverii", la juniori), 
un reprezentant cu frumoase calități și de 
Mobila Satu Mare (antrenor F. Feniveșy) 
care, după numai un an de pregătiri, a 
promovat-o pe Junioara Daniela Berce®, 
o arcașă aflată multă vreme in lupta 
pentru un loc pe podium la' ultima 
competiție. (I. N.).

RUGBY, in pofida victoriei (is—C 
eu „U“ 16 Februarie Cluj-Napoca), „alb-ne- 
grii* nu sint pe deplin mulțumiți. Rug- 
byștli „Sportului* doresc — cum ne-au 
mărturisit — să demonstreze, chiar cu pro
xima ocazie (partida din deplasare, cu 
I.A.M.T. Oradea), valoarea reală a echipei 
și să justifice poziția de lideri. Așteptăm !
• IN SCHIMB, bucurie printre timișoreni, 
după reușita de la București, în fața lai 
Dinamo, eare relansează „XV“-le univer
sitar din orașul de pe Bega. dispus, cum 
ne-au mărturisit mulți jucători, să ofere 
șl alte surprize în actualul campionat. De 
bună seamă, șl spre frumusețea întrecerii.
• FRUMOS, GESTUL ARBITRULUI Flo
rian Dudu. venit slmhătă. la Tei, 
piu spectator, de a se oferi să 
„amicalul* dintre CSȘ Locomotiva 
pa tinerilor universitari galezl.
urmă a apărut șl arbitrul delegat. Car. 
oricum, gestul rămîne... (T. St.).

ca Sim
eon ducă
șl ectii- 
Pînă la

ȘI-A RIDICAT ANCORA <
— Foarte. Pe harta federației 

de resort, bunăoară. Dunărea 
are două principale „izvoare" 
pentru loturile reprezentative : 
în aval, la Tulcea — un alt 
important Centru Olimpic de 
caiac-canoe ; și în amonte, la 
noi, la Orșova. A spus și cro
nicarul de sport...

Reporterul, " . ’ “
mărturisit acest lucru : 
ful Cerna erau multe 
la startul probelor de 
După atita alergătură, 
se oprise o clipă in 
Herculanelor, pentru _____ ,
bănuiesc, de tratament nici vor
bă, el însuși fiind un trata
ment. $i totuși, ceva îl afec
tase, u înciudase: o rază — 
geamănă — de laser pornită să 
măsoare exact nova pistă de 
concurs. Erau lucruri intere
sante aici, fi am fi continuat 
cu o altă rază de lumină — 
albă, înmiresmată — venită 
dinspre tufele de liliac înflo
rit, dar cei doi antrenori au 
trecut din nou la lucruri mai 
concrete, la truda lor deloc u- 
șoară pe ape.

„Acum ne pregătim pentru 
Campionatul Național de fond, 
programat, pe Lacul Bascov. ia 
mijloc de lună aprilie ; avem

44

intr-adevăr, a 
tn Gol- 
talente 

control, 
soarele 
dreptul 
odihnă,

speranțe 
urca, și 
diurn ; av 
nouă !— s; 
gar plr‘!t 
de m 
pontoa».- ; 
țional și 
lonlță, Pe 
iunie o 
«Trofeul I 
vem mai 
săptămînă 
ral-artisti< 
vem, vren 
tea tuturc 
lui orașul 
Constantir

Da, da< 
are o pro 
pelează l< 
itori naci<

— In ci 
de Canoe
- în C 

în chip £ 
Labrador 
semenea t 
trem de

— Mă 
caiac 1

— Nu
— Exist i 

carul de i 
Golful Ce 
— un pon

r 
î

e
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atul de dirt-track (tineret) | STEAUA A OFERIT UN RECITAL

AL TREILEA TITLU
I tUrmare din pag. 1)

nâvară
.manti

ei ec- 
startul 

adlonul 
st. Ieri >1 callers 
1-a) b 
indivi- 

it tine

rel tre!Vlcxan- 
ieș. an- 
pentru 

at. din 
reciatu- oicules- 
pe te- 

jriee — 
fiind 

ilnariile 
>r avea 
nil mal 
m con- 
imei e- 

la In- 
S Agri- 
despăr- 
al doar 
5G. Dâr 
?). due- 
eznodă- 
. Sortii 
i să-și 
n man- 
.u figu
rii. Mai 
11 său. 
startul, 

teze te- 
c șl nu 
;aii pu- 
ndu-se ! 
icorectă 
ite dez- (cu 10 
oturlsm 
gata să i urmă- 
mipania 

mult orită 
.j ta-
llderul 

Agrlșan, 
loar o 
la man- 

întîlnlt 
le club, 

căruia 
revan- 

erită In 
ă la 

srișan a 
»“ deci- 
perfor- 

entru a 
eoni de 
lergâtorl

dr dirt-track. avînd șl satisfacția 
realizării celui mal bun timp a> 
zilei ! 1:17.8.

In evident progres de la un 
concurs la altul s-au prezentat 
Horst Gutler. Gheorghe Grlgo
rescu Stelian ștefan. Sorin Dl- 
nuieseu. Victor Argbir, valentin 
Maier, Viorel Ilie. Petru Giur
giu, Ion Buglea. Marian Zmeu 
și Claudiu Gavrilă. ultimii pa
tru aflîndu-se încă la vîrsta ju
nioratului

1. 
p.
3.
4.
P

CLASAMENTELE : etapa — 
Mircea Agrișan (Steaua) 18 
2. Alex. Toma (Steaua) 14 p. 
Aurelian Oanes (Steaua) 13 p. 
Valentin Maier (Met. Buc.) 10 . 
5. Gh. Grlgorescu (Petrolul lan- 
ca)
» p
8 p 
blu)

9 p. 6.
Stelian Ștefan 
Horst Gutler 
p, 9. Marian 
’anca) 7 p.

Viorel Iile (Steaua)
(Met. BUC.) 
(Voința Sl- 
Zmeu (Pe-

Pelru10.

7.
8.
7

trolu)
Giurgiu (l.p.A Sibiu) 7 p. Dorel
Drăghla (Met Buc.) 7 p ; gene
ral — 1. Mircea Agrișan 72 p 
(campion republican pe nnu! 
1069) 2. Alex. Toma 70 p. 3. Au
relian Oaneș 63 d 4. Horst Sut
ler 50 p. 3. Gh. Grlgorescu 40 p. 
« Stelian ștefan 34 p. 7. Sorin 
Dlnulescu 34 p. 8. Valentin Ma
ier 33 p. 9. Vlorel Iile 32 p. 10. 
Victor Argbir (Petrolul) 31 p. H. 
Petru Giurgiu 31 p. ix Dorel 
Drăghla 27 p.

Troian IOANIȚESCU

„CUPA CLUBURILOR

SPORTIVE ȘCOLARE" LA
GIMNASTICĂ RITMICĂ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ă vom 
pe po- 
nautieă 

ac, han- 
5 sală 

două 
i._. na- 
>e Lidia 
avem în 

regată 
er» ; a- 
îîrșit de
i cultu- 
rsie ; a-
dragos- 

jrimaru- 
ovarășul

pe tac 
irafie a- 
lori, vi-

arborele

oaia lui. 
enii din 
istăzi a- 
>are. ex-

orele de 

a.
ii cronl- 
rșova, în 
:i canoea 
rit !“

In municipiul Aloa Tulia s-a 
desfășurat recent o tradițională 
șl Interesantă competiție de gim
nastică ritmică, „Cupa cluburi
lor sportive școlare", rezervată 
sportivelor de categoria a iv-a 
și a Ill-a. Individual și pe echi
pe. Organizarea, care s-a bucu
rat de cele mal bune aprecieri, 
a fost asigurată de Clubul Spor
tiv Școlar din localitate, lată 
și principalele rezultate tehnice: 
categoria a IV-a, echipe: CSS 
nr. 7 Dinamo București 118.75 p, 
CSS nr. 1 Constanța 118.55 p, 
CSS Brașovla 118,75 o, CSS Ba
cău 115,40 p, CSS Palatul Pionie
rilor București 114 23 p, CSS nr. 
1 Piatra Neamț 112,90 p (au par
ticipat un număr de 14 echipe); 
Individual compus: Oana Heri- 
șanu (CSS nr. 7 Dinamo), Ml- 
haela Tudorieă (CSS nr. 1 Con
stanța), Fills Șerif (CSS nr. 1 
Constanța), dlntr-un total de 84 
de concurente; categoria a Ill-a, 
echipe: CSȘ nr. 1 Constanța 
161,65 p, CSS nr. 7 Oinamo Bucu
rești 160,20 p, CS3 nr. 1 Oradea 
157,25 p, CSS nr. 1 București 
153.30 p, CSS Tg. Mureș 151,60 
p, CSS nr. 1 Bala Mare 148,90 p; 
individual compus: Consuela
Haralambie (CSS nr. 1 Constan
ța) 33,30 p, Alina Pădurar» (CSS 
nr. 1 București) 33.30 p, Anto- 
nela Frîncu (CSS nr. 1 Con
stanța) 33,10 p, dlntr-un total 
de 42 de concurente.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ume-
a 6

>rii de

■ ciș-
TMAJ

de 25 
care 

m de

.1 de

8 a-

extremii, iar la șutul lui L 
Dumitrescu, și cu o minge 
scoasă de Erban de pe linia 
porții) cate, la sfirșit in am
bianța destinsă de după victo
rie (și ce victorie 1) ii oferea 
un buchet de flori, alcătuit din 
25 de trandafiri, numărul ani
lor împliniți de el chiar în 
ziua primei manșe cu Galata
saray.

Am asistat, apoi, la „numă
rul întregii echipe", dacă se 
poate spune așa, dezlănțuită și 
dezinvoltă în aceeași măsu
ră, întrucît așa ceva este posi
bil cind golul, primuj gol. 
așteptat în tribune, cade rela
tiv repede. .,Un-doi"-uri. 
„triunghiuri". schimbări de 
tempou și direcție (desenate 
imprevizibil pe trasee mereu 
altele), învăluiri pe ambele 
flancuri, dar cu precădere pe 
frontul drept al atacului, 
unde Dan Petrescu și Lăcătuș, 
(noul cuplu de fundaș-aripă 
la echipa națională), a creat 
faze periculoase la poarta ad
versă — iată arsenalul tehni- 
co- tactic propriu uneia din
tre mereu protagonistele pres
tigioasei competiții europe
ne, (am numit-o. desigur, pe 
Steaua). O echipă care, cum 
bine remarcau, cu diferite pri
lejuri. tehnicieni de 
ai fotbalului mondial, 
perfect. în jocul ei. 
colul cu rigoarea, se 
adică, cu toate forțele 
nepregetînd, însă, să se apere 
la nevoie cu întreg efectivul. 
Vom exemplifica această mo
dernă și eficaoe concepție de 
a interpreta fotbalul cu Sil
viu Lung, ultimul apărător 
al echipei (șl în medul de 
miercuri sigur pe el în tot 
ceea ce a întreprins, pe linia 
porții. în suprafața careului 
și, în cîteva rînduri. dincolo 
de „16“-le propriu), care, în 
momentul recuperării 
nulul, se transformă 
în primul jucător-atacant.

grăbindu-se să-l trimită echi
pierului cel mai bine plasat

A urmat. In consecuția idei
lor expuse în prezentele rin- 
duri. $1 un „număr al condu
cerii tehnice", inspirată ca și 
în alte dăți. în materie de 
schimbări oportune. Și chiar 
dacă, după golul superb al lui 
Dan Petrescu (în mare vervă

înlo- 
valoros 
oerioa-

hotărire 
un fundaș 

(Ungureauu). Intr-o 
dă în care Tanju Colak și co
legii lu] se zbăteau ca leii în 
cușcă, sub supravegherea a- 
tentă a apărătorilor noștri, nu

AGENȚIILE DE PRESĂ COMENTEAZĂ

ELOGIOS VICTORIA CAMPIOANEI NOASTRE

frunte 
îmbină 
specta- 
avintă, 

în atac,

b-nlo- 
subit

ARBITRII ETAPEI A
F.c. Bihor — F.C. Inter : V. 

Titorov (Plopenl) — M. Salomir 
(Cluj-Napoca) și V. Alexandru 
(București)

Victoria — F.C. Argeș : S. Nec- 
șulescu (Scornicc.ști) — Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea) și I. 
Vetea (Craiova)

S.C. Bacău — Rapid : L Cră- 
ciunescu (Rm. Vilcea) — Gr. 
Macavel (Deva) și I. Danciu 
(Petroșani)

F.C. Farul — „U« Cluj-Napoca: 
M. Constantineseu (București) — 
D. Buciumau (Timișoara) și S. 
Ursu (Suceava) .

Oțelul Galați — Sportul Stu
dențesc : O. Streng (Oradea) — 
V. Antohi (Iași) șl M. Uieț 
(Odorhel)

Flacăra Moreni — Cor vinul :
I. coț (Ploiești) — Cr. Teodo-

UN REUȘIT CONCURS DE CULTURISM
La Pitești, timp de două zile, 

s-a desfășurat cea de-a Vl-a e- 
dițlc a concursului republican 
de culturism pentru seniori dotat 
cu „Cupa primăverii", prima acți
une din cadrul circuitului com- 
petițlonal pe anul 1989. Con
cursul — excelent organizat de 
Asociația Sportivă Petrochimis
tul Pitești — s-a bucurat de un 
real succes, evoluția celor mai 
buni culturiști fiind răsplătită 
cu ropote de aplauze.

Iată primii clasați: 10 kg — 
1. S. Breahnă (Exploatare Me
trou București), 2. V. Arde) 
(Aurul Baia Mare), 3. B. ivanov 
(Lie. Ind. „Spiru Harct" Bucu
rești) ; 76 kg — 1. A. Costache 
(Rapid București) 2. M. Sibi- 
ceanu (Petrochimistul Pitești), 
3. V. Pop (CUPROM Baia Mare): 
82 kg — 1. Cr. Mihăllesc» (Fa
rul Constanta), 2. E. Gog (CU- 
PROM Bala Mare). X 1. Deneș

(Metalotennica Tg. Mureș). 85
kg — 1. Fl. Uceaau (Exploatare 
Metrou București,, 2. E. Kantor 
(F.Z. Tricolor Arad). 3. C. Fro- 
hoiu (Farul Constanta): +83 kg 
— 1. L. Astanei (Petrochimistul 
Pitești), 2. I. Raeolța (Azomureș 
Tg. Mureș), 3. D. Fugi (Electro
ni ureș Tg. Mureș).

Revelația competiției a con
stituit-o evoluția sportivilor S. 
Breahnă și L. Astanei, acesta 
din urmă cîștigînd șl concursul 
(neoficial) open.

Pe echipe, pe primul loc s-a 
clasat Farul Constanța, urmată 
de Petrochimistul Pitești șl Ex
ploatare Metrou București.

In zilele de 8 și 9 aprilie, la 
Clubul Sportiv Olimpia se va 
desfășura Campionatul Munici
piului București la culturism, 
pentru categoriile de vlrstă Ju
niori șl seniori.

ADMINISTRAȚIA DE
• ASTAZI si MIiNE sînt UL

TIMELE DOUA ZILE neutru a 
vfl Juca numerele favorite la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES .BOXEXPRES- 
de duminică. 9 aprilie, precum 
Si pentru depunerea buto’lnelor 
la concursul PRONOSPORT di> 
aceeași zi.
• Tragerea obișnuită LOTO 

(prima din această lună) de as 
tăzl vineri. 7 aprilie va avea 
oe ca de obicei. în București 

in sala clubului din str. Doam 
nei nr. 2. Incepînd de la ora 
15.56 Asneete dP Ia efectuare.-, 
operațiunilor de tragere vor fi 
transmise la radio oe progra
mul I la ora 16.35. Numerele 
extrase vor fi trasmlse și in re
luare ne același program. la 
ora 23.10 sl milne. sîmbătă 3

Comentînd meciurile din prima manșă a semifinalelor cu
pelor europene de fotbal, corespondenții agențiilor Internați
onale de presă menționează, între altele, și victoria echipei 
Steaua București, care a întrecut cu 4—0 formația Galatasaray 
Istanbul. Sînt evidențiate în comentarii capacitatea tehnleo-tac- 
tlcă a formației române, vivacitatea atacului său, execelenta 
pregătire fizică șl voința de victorie ale jucătorilor români.

Astfel. in comentariul agenție! A.PA. Vlena se scrie : 
„Echipa Steaua București, ctștigătoarea -"Cupei Campionilor 
Europeni» in urmă cu trei ani, se află și la actuala ediție in 
cursa pentru cucerirea trofeului. In meciul de la București, 
fotbaliștii români au Învins eu categoricul eeor de 4—0 for
mația turcă Galatasaray Istanbul, după un Joe In eare au avut 
permanent Inițiativa. Scorul putea fi șl mai mare, dar porta
rul Simovici a rezolvai multe situații dificile".

La rlndul său, agenția D.P.A. — Hamburg scrie între altele : 
„Campioana României, echipa Steaua București, șl-a fructificat 
avantajul terenului propriu cîștigînd clar, cu 4—0, primul meci 
susținut în compania formației Galatasaray Istanbul. Cei peste 
25 000 de spectatori prezenți In tribune au aplaudat jocul bun 
prestat de fotbaliștii români, precum șl golurile spectaculoase 
înscrise de Ilie Dumitrescu, Hagl, Dan Petrescu și Balint-. 
„Invingînd cu 4—0 pe Galatasaray Istanbul In prima manșă 
din semifinale, echipa Steaua București a luat o serioasă op
țiune pentru finala -Cupei campionilor Europeni»* — notează 
corespondentul sportiv al agenției ANSA, (Agerpres).

rii. erau, acum răsplătiți, 
torentul de aplauze care le 
erau adresate și lor lor- 
dănescu și Dumitriu puteau 
ridica fruntea sus, echipa 
bregătită de ei încheind, oeste 
puține minute, eu un avantaj 
confortabil, prima manșă eu 
Galatasaray.

Putea fi și mai bine, apre
ciau după joc. foarte multi 
dintre ce) care contabilizase
ră. scrupulos, numărul oca
ziilor , risipite. Putea fi șt- 
altfel erau de părere aceia 
care trecuseră prin emoții la 
„contrele* periculoase ale 
fotbaliștilor oaspeți.

Acum Insă, cînd acest 1—0 
a rămas neclintit pe tabela de 

sentimental dominant 
iubitorii de fotbal 

unu] de satisfacție, 
sub privirile ncas- 

Steaua a în-

de joc. lansat fiind, credem, și 
de reușita debutului sub cu- 
torilo tricolore),- tribunele 
n-ar fi scandat în cor: 
1—2—3—4—5, numărul golu
rilor dorite, Puiu Iordănes- 
cu și Dumitru Dumitriu tot ar 
fi apelat la Balint. „arma lor 
secretă", cu care, de atitea 
ori în ultima vreme, au țintit 
la fix.

Cită inspirație sau gîn- 
dire exactă cuprinde o aseme-

putem cunoaște. Cert este 
doar faptul că si de această 
dată, abia Introdus în teren, 
Balint a sprintat Irezistibil 
spre gol, atenuînd din regre
tele eare ne cuprînseseră cu 
puțin timp înainte, la bara lui 
Lăcătuș.

Nu o dată admonestați de 
suporteri pentru culpe care 
aparțin jucătorilor anțreno-

scor, 
printre 
•este 
Miercuri, 
tre ale tuturor.
scris lui Galatasaray eu un gol 
mal mult docil a reușit-o. în 
toamna trecută, cu Spartak 
Moscova exponenta unui 
fotbal foarte bine cotat In 
arena internațională. La Iz
mir. în partida revanșă, de !a 
19 aprilie pentru campioana 
României nu va fl doloc sim
plu. Așa cum la început, 
înaintea primului fluier de 
arbitru nu părea a fl deloc Ur 
șor nici la Moscova, 
în disputa cu echipa 
Dasaev pe propriul 
Steaua a repurtat.
știe o nouă victorie- 
dn-se.

și. totuși, 
lui TUnat 
ei teren, 
cum se 

_ ___  Pregătitt- 
_____ pentru a o obține, eu 
sobrietatea ți conștiinciozitatea 
proprii echipelor mari, preo
cupate să adauge noi succese 
unui palmares $1 așa impre
sionant.

Cine se 
va fl și de

bnpre-

că așaîndoiește 
această dată î

DIN PARTEA CLUBULUI SPORTIV
AL ARMATEI STEAUA

rescu (Buzău) șl A. Renghcl 
(Vaslui)

A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo : 
C. Coreean (Reșița) — A. Mus- 
tâțea (Pitești) șl N. Dlnescu 
(Km. Vîlcea) — se dispută sîm- 
bătâ.

F.C.M. Brașov — F. C. Olt : 
C. Gheorghe (Suceava) — D. Pe
trescu șl V. Ilie (ambii din 
București)

Steaua — universitatea Cra
iova : FI. Popescu (Ploiești) — 
M. Axente (Arad) și L Nicuîl- 
țov (Focșani)

Victoria din

Biroul Consiliului de conducere și Comitetul de partid ale 
clubului Steaua adresează, și pe această cale, cele mal sincere 
mulțumiri Comitetului de partid al municipiului București, 
Federației Române de Fotbal. Asociației Presei Sportive din 
România, organelor de ordine ale Ministerului de Interne, 
Garnizoanei Militare București celorlalte organe și Instituții 
din Capitală care, prin măsurile întreprinse șl activitatea ne
pusă au asigurat o ireproșabilă organizare și desfășurare 
a tatîlniril de fotbal dintre echipele Steaua șl Galatasaray Is
tanbul din semifinala Cupei Campionilor Europeni.

Adresăm, de asemenea, călduroase mulțumiri publicului 
spectator, care, dlnd dovadă de o disciplina șl ordine exeT?" 
plare, de un atașament și o dragoste fierbinte față de culo
rile clubului și ale țării, a adus o contribuție deosebită la Ob
ținerea victoriei in acest meci.

„Cupa Balcanică44 a craiovenilor

UN ARGUMENT PENTRU ASCENSIUNEA IN CAMPIONAT
Marți, Ia Craiova, Universi

tatea a susținut al treilea 
med al ei din cadrul „Cupei 
Balcanice" intercluburi. în- 
tîlnirea cu Lokomotiv Sofia 
s-a constituit într-un verita
bil test de voință și capacitate 
fizică pentru echipa olteană, 
Cunoscut fiind faptul că, în 
campionat, cu numai 43 de ore 
în urmă, "
Săndol, - . . „ .
Neagoe și coechipierii lor fă
cuseră mari eforturi să cîș- 
tige partida cu F. C. Farul. 
Surprinzător, însă, Universi
tatea a plecat din startul par
tidei cu viguroasa ei adversară 
ca un veritabil sprinter, ata- 
cînd continuu, șutind des și 
periculos la poartă, fără să 
reușească însă eă deschidă 
scorul. Pe de o parte, din 
cauza unei predpitări care ex
prima graba echipei de a în
scrie gol cit mai repede cu pu

Gh. Popescu, E. 
Geolgău. Mănăilă,

STAT LOTO- PRONOSPORT LNFORMEAZĂ

tință, iar pe de altă parte da
torită intervențiilor prompte 
ale portarului Nikolov, în 
cîteva situații (mtn. 32. 42, 
51 și 63), el scoțînd mingi pe 
care toată lumea le vedea în 
plasa porții sale la șuturile 
lui Gh. Popescu. Neagoe. Săn- 
doi. Dominarea netă (25—4 
raportul șuturilor) a studen
ților avea să fie materializată 
și pe tabela de marcaj spre fi
nal, când mingea reluată pu
ternic, cu capul, de Em. Săn- 
doi, a ricoșat din „transversa
lă" în pămînt. dincolo de 
linia de poartă, de unde a fost 
degajată, arbitrul aeordînd 
cu promptitudine gol. Uni
versitatea a cîștigat însă mult 
mai ușor decît lasă să se în
trevadă scorul de 1—0, pie
sele ei grele rămînînd Boldici. 
Geolgău (revenit pe post de 
libero, exact după zeoe ani !) 
Săndoi (periculos în atac, la 
loviturile libere). Gh. Po
pescu (cel mal activ dintre 
toți, dar am rămas cu impre
sia că el. generos cum îl știm, 
vrea să facă de toate și sin
gur. firește eă nu poate). Gra

iovenii s-au revanșat , după 
înfrângerea de !a Sofia, din 
toamnă, iar clasamentul primei 

Balcanice" se 
astfel :

3
3
2

de

3 0 1 
1 0 2
1 0 1
jucat

grupe a ..Cupei 
prezintă acum
1. D. CRAIOVA
2. Lok. Sofia
3. Rudnicki Nis

Au mai rămas
ciurile : Lokomotiv 
nicki și Jțadnieki - 
tatea. 
propus 
direct 
prille. 
Cu un 
acest ultim meci, echipa 
toveană ar putea cîștiga grupa 
și ar intra în finala competi
ției. Nu putem pune punct a- 
cestor câteva considerații des
pre partida de pe stadionul 
„Central" fără a sublinia încă 
o dată numărul surprinzător 
de mic al spectatorilor 
„ovalul" craiovean. E 
vărat. echipa se află 
situație dificilă. Dar nu 
are ea nevoie mai mult 
citând de sprijinul suporterilor

Lauronțiu DUMITRESCU

2- 2 4
3- 3 2
2-2 2 
me-

Răd-
Universi-

Clubul craiovean a 
celui din Niș ca meciul 
să se dispute la 18 a- 
Se așteaptă răspunsul 
rezultat bun obținut in

cra-

din 
ude- 

într-o 
acum 
ca o-

aprilie la ora 8.33. Tragerea va 
fi urmată de un film artistic, 
ta care accesul In sală este li
ber,

* Asa cum am mal informat, 
le aurind, prin agențiile obișnu- 
te sl vînzătoril volanți din în

treaga țară, a început vinzarea 
„LOZULUI PRIMĂVERII- noua 
emisiune specială limitată de 
sezon a acestui an la care se 
acordă importante ciștlguri. 
Astfel pe lingă eiștigurile in 
autoturisme, sume de bani de 
>'1.000 iei 20.000 lei. 10.000 le! 
3.000 lei si altele, la această 
•>ouă serie se atribuie $1 un 
mare număr de televizoare co
lor. De reținut că la „LOZUL 
PRIMĂVERII" cîstlgurile supli
mentare ce acordă din fondul 
special al sistemului Loz în

Plic. Pers^vcrind în procurarea 
„LOZULUI PRIMĂVERII", puteți 
deveni un fericit clștlgător al 
acestui sistem de joc la îndeml- 
n» oricui.
• cistigurile tragerii 

LOTO DIN 31 MARTIE 1388. Cat. 
1: 1 variantă 100% — autoturism 
„Dacia 1.300" (70.000 lei) șl 4 
25% a 17.500 lei; cat. 2: 1 iao% 
a 21.681 lei șl 11 25% a 5.420 lei; 
cat. 3: 28 a 2.904 lei; cat. 4: 
49,75 a 1.634 lei; cat. St 132,50 a 
422 lei; cat. 6: 396,50 a 205 lei; 
ca». X: 2.302,50 a IM lei. Re
port la cat. 1: 39.531 lei. Auto
turismul „Dacia 1.300" (70.000 leii 
de la categoria 1 a revenit par
ticipantului Bir'ădianu Viorel 
din Tohan. jud. Brașov.

l.D.M.S. BUCUREȘTI, Încadrează de urgență :
— vînzători fientru magazinul de articole spart ac<_e 

sorii și piese auto, numai absolvenți ai liceului economii 
școli profesionale comerdale sau curs calificare pe cam-ti 
produse metalo-chimice, textile. Încălțăminte ;

— muncitori necalificați — absolvtnțj al școlii generale 
vîrsta peste 2) ani ,

— casiere — absolvente de liceu economic sau ș eii pro 
fesicnale comerciale.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul stabil tn Bucu
rești.

i Relații suplimentare la sediul întreprinderii, Jin 0d 
J Magheru nr. 6—8, sector 1, telefon 11 39 50 — lot. 183 sau 161



în prima zi a turneului de polo de la Oradea

Dinamo Întrece pe
ORADEA, 6 (prin telefon). 

Al doilea turneu fiăal al 
Campionatului Diviziei A de 
polo — grupa I valorică a în
ceput joi la bazinul acoperit al 
C.S. Crișul din localitate, 
rezultatele și amănunte 
prima etapă:

Iată 
din

CRISUL LA LIMITAJ
ritmul lor obișnuit de joc. Au 
marcat: Geambașu 2, Chețan 2, 
Vamoș, Geantă și Lisac (S), 
respectiv Jianu 2 și Ciobăniuc. 
Arbitri: D. Paraschivescu și R. 
Nichita.

PE SCURT • PE SCURT

VO-
8—5

Fero- 
aoest

RAPID BUCUREȘTI - 
INȚA CLUJ-NAPOCA 
(2—0, 2—2, 3—0, 1—3). 
viarli au evoluat bine în ___
meci, cîșțigat mai ușor decît 
arată scorul, punctele fiind în
scrise de Gh. Ilie 3, Florinces- 
eu 2, Ștefănescu, Lupescu și 
Abrii pentru învingători, Ma- 
roși 2. Sabău și Cosmațchî 
pentru învinși. Arbitri: A. Ge
ne și Șt. Karacsony.

STEAUA BUCUREȘTI — 
C.S.U. CONSTRUCȚII T.M.U.C. 
BUCUREȘTI 7—3 (0—0, 3—1, 
2—0, 2—2). Doar în primul 
„sfert" steliștil au fost sur
prinși de replica partenerilor, 
ulterior desprinzîndu-se prin

DINAMO BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 13—12 (3—3, 
3—2, 5—4, 2—3). A fost o par
tidă extrem de disputată, cu 
un final dramatic. în care am
bele echipe, foarte ambițioase, 
au făcut eforturi mari pentru 
a cîșțiga. Deși au beneficiat 
de mai multe superiorități nu
merice (12) decît bucureștenii 
(doar 4), localnicii n-au izbu
tit sâ concretizeze în piua și 
pe tabela de marcaj. Au în
scris: Hagiu 5, Moiceanu 3, V. 
Șerban 2, E. Ionescu, Răduca- 
nu, Olaru (D). Gordan 4, Illes 
2, Cosirăș 2, Fcjer. Bonca. G. 
Indig și Stankovits. Arbitri: 
V. Median și V. Burdea.

în concursul de biatlon de la 
Bansko (Bulgaria), la care au 
participat specialiști din Ceho
slovacia, Polonia, Iugoslavia, 
Grecia și Bulgaria, echipa 
României, alcătuită din S. Po
pa, I. Diaconescu, N. Șerban și 
I. Lestien, s-a clasat pe primul 
loc, în urma unei foarte bune 
comportări. In întrecerea de 
20 km, Lestien s-a clasat al 
doilea, iar la 10 km, N. Șer- 
ban a venit al 4-lea.

OSLO, 6 (Agerpres). In ca
drul Campionatului Mondial de 
hochei pe gheață (grupa B), 
reprezentativa Norvegiei a în
vins cu scorul de 3—2 forma
ția Danemarcei.

Alte rezultate : Austria — 
Japonia 4—2 ; Franța — Italia 
3—3. După patru etape, în cla
sament conduce echipa Norve
giei 8 p, urmată de Elveția — 
6 p șl Franța - 5 p.

MOSCOVA, 6 (Agerpres). Pro
ba de biatlon, ștafeta 4X7,5 km,

desfășurată în cadrul concursu
lui de la Murmansk, a revenit 
primei reprezentative a U.R.S.S. 
cu timpul de lh45:51,09.

ZURICH, 6 (Agerprcs). Proba 
feminină de slalom superuriaș 
disputată pe pîrtia de la Flum- 
serbergen a fost cîștigată de 
schioara elvețiană Petra Senn, 
cu timpul de 1:46,05. Pe lo
curile următoare s-au clasat 
Ingrid Stockl (Austria) — 1:47,38 
și Maria Walliser (Elveția) — 
1:48.05.

MOSCOVA, 6 (Agerpres). Cu 
prilejul unui concurs de pati
naj viteză desfășurat la Alma 
Ata, sportivul sovietic Vadim 
Șakșakbaev a stabilit un nou 
record mondial pentru juniori 
în proba de 1000 m, cu timpul 
de 1:14,82.

BASCHET • Finala „Cupei 
Campionilor Europeni" la mas
culin se va disputa între forma
țiile Jugoplastika Split și Macca- 
bi Tel Aviv. Meciurile semifi
nale, desfășurate la Miinchen, 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Jugoplastika 
FC Barcelona 87—77 
Maccabl Tel Aviv — 
nic 99—86 (50—48).

Split —(50—41) : 
salo-Aris

BOX • Mexicanul 
Estrada șl-a păstrat 
campion mondial 
supercros (versiunea W.B.A.), 
tnvlngîndu-1 prin K.O. tehnic, în 
repriza a 10-a, pe americanul 
Jesus Poli, în meciul disputat la 
Inglewood (California).

Juan 
titlul 

la categoria
Jose 

de

CICLISM • Cea de-a 51-a e- 
dlție a Cursei Gând — Wevel- 
gem a fost cîștigată de rutierul 
olandez Gerrit Sollaveld, crono
metrat pe 276 km cu timpul de 
6h 29,01 (medie orară 42.570 km). 
Pe locul al doilea, la 11 s. a so
sit englezul J. Yates.

TURNEUL INTERNAȚIONAL
(Urmare din pag. I)

cunde din meci! Dacă Ielcean 
s-a dovedit a & un „pun- 
cheur", colegul său de ca
tegorie. Nicolac Aliuță a o- 
ferit o demonstrație de scrimă 
pugilistică în compania Iul 
Guler Iihan (Turcia). Ambițios 
precum... fotbaliștii de la 
Galatasaray, Dhan a încer
cat să atace cu lovituri decisi
ve. dar boxerul de la Steaua, 
posesor al unui arsenal teh
nic deosebit de bogat, nu nu
mai că a anihilat 
adversarului, dar a 
tat spectaculos și 
obținînd aplauzele 
rilor pentru boxul 
mos.

acțiunile 
și punc- 

eficaoe, 
spectato- 

_ său fru- 
Nici o problemă pentru 

judecători, care i-au acordat 
în unanimitate victoria lui 
Aliuță.

Dintre ultimele partide dis
putate aseară, două au avut 
darul să „electrizeze" specta
torii și să se încheie cu re
zultate favorabile boxerilor 
români. Ne referim la meciul 
pe care „semiușorul" Daniel 
Dumitrescu l-a făcut în com
pania bulgarului Demir Ivanov 
și la cel susținut de Francisc 
Vaștag în fața lui Bcrt Schenc 
(R. D. Germană) la „semimij- 
locie". Ivanov a încercat să 
tranșeze în favoarea sa duelul 
cu Dumitrescu, atacîndu-1 sus
ținut și periculos de-a lungul 
primei reprize, cînd boxerul 
român s-a apărat atent, răspun-

Ovidiu IOANIȚOAIA

Ilie Glii ȘA, corcsp.

In prima manșă a semifinalelor cupelor europene

europene, 
noastre, 

fapt subll-

NU NUMAI ALTITUDINEA... j
"i

CENTURA DE AUR
Semifinala I, ora 15,30

Semimuscă : N. Muncian (U.R.S.S.) — Kim Dok Nam (R.P.D. 
Coreeană) ; P. Paraschlv — Ku Yong Sik (R.P.D. co
reeană). _____Cocoș : T. Skriabin (U.R.S.S.) — Li Gyong Nam (R.P.D. 
Coreeană) ; T. Vedat (Turcia) — A. Mărcuț.

Pană : F. Enrique (Cuba) — M. Kazarian (U.R.S.S.) ; M. Tu- 
doriu — A. Cellklz (Turcia).Mijlocie mică : M. David — I. Akopkoplan (U.R.S.S.) 
Obreja — Chang Gun R (R.P.D. Coreeană).

Semigrea : v. Damian — M. ștefan ; S. Kabozcv (U.R.S.S.) 
— J. Quintana (Cuba).

Grea s T. Panait — I. Vaulin (U.R.S.S.).
Semifinala a ll-a, ora 18.30

Muscă : L. Ielceanu — N. Aliuță ; Z. Lunca — L Abracla- 
kov (U.R.S.S.).

Semiușoară : K. Tatar (Turcia) — M. Dumitrescu ; D. Du
mitrescu — A. Acea (Cuba).

Ușoară : H. Furnikov (Bulgaria) — G. Gogol ; M. Demlrkapu 
(Turcia) — C. Tsiu (U.R.S.S.).

Semimijlocie : Fr. vaștag — V. Citea ; Mln Nam Hlon (R.P.D. 
Coreană) — V. Erescenko (U.R.S.S.).

Mijlocie : A. Kurniakava (U.R.S.S.) — L. Ramirez (Cuba) ; 
D. Maricescu — R. Pedroso (Cuba).

Supergrea : S. Ardal (Turcia) — M. Palzs ; Al. Mirasnlcenko 
(U.R.S.S.) — G. Harizanov (Bulgaria).

zînd destul de rar, dar foarte 
exact Meciul ia o cu totul altă 
turnură începînd din rundul 
secund, cînd Dumitrescu ia ini
țiativa, pe care nu o va mai 
ceda. Ivanov este supus unui 
tir variat de lovituri care, spre 
finele ultimei reprize, îi vor 
sili să abandoneze. Meciul Iul 
Vaștag cu Schenc a fost de 
mare tensiune, ambii sportivi 
lovind foarte puternic. Vaștag 
a atacat cu upercuturi la corp, 
directe și croșee năpraznice la 
figură și am fost surprinși de 
rezistența sportivului german, 
care a recepționat totul cu stoi
cism, găsind, miraculos, re-

surse fizice să și răspundă. 
Ce-i drept, a făcut-o tot mai 
rar, dar a fost aplaudat în fi
nalul partidei pentru curajul 
dovedit. Vaștag a probat din 
plin calitățile și valoarea pe 
care le are, cîștigînd detașat în 
fața unui adversar puternic, 
care l-a solicitat din plin.

Surpriza, denumită de u- 
nii „miracol-, s-a produs la 
Olimpiada de la Mexico 1968, 
cînd 3 atleți kenieni cvasine- 
cunoscuți au cucerit medali
ile de aur la 1 500 m (Keino), 
3 000 m obstacole (Biwot) șl 
10 000 m (Temu). După care, 
treptat, lumea s-a familiari
zat cu tzbînzile acestor cam
pioni africani, îndeobște tn 
probele masculine de semifond 
șl fond, cele înregistrate la 
Seul 1988 — chiar dacă mal 
numeroase ca orictnd, Ereng 
la 800 m, Rono la 1 500 m, 
Kariuki la 3 000 m obstacole 
șt Ngugi la 5 000 m — In- 
trînd, ca si zicem așa, tn 
normal. Pentru a le explica, 
pe cele mal vechi șl pe cele 
mai noi, specialiștii au optat 
(daci nu greșim) pentru ca
lea cea mai simplă, legîn- 
du-le de condițiile naturale 
existente tn Kenya, țară situ
ată la altitudine, și de obiș
nuința locuitorilor ei de a 
parcurge, de la vtrste frage
de, mari distanțe pe jos, tn 
alergare.

Ani tn șir, această explica
ție a stat In picioare șl nu 
foarte mulți și-au bătut ca
pul sd afle ce șl cum, mul- 
țumindu-se să-l considere pe 
„copiii platourilor înalte- ca 
avantajați, din start, de ca
drul geografic al vieții șl 
(mal concret) al pregătirii 
lor pentru performanță. Re
cent însă, după ce John 
Ngugi a dobîndit cel de al 
patrulea titlu mondial con
secutiv la cros, triumfînd la 
Stavanger după ce o mal 
făcuse la Neuchâtel, Varșo-

via și Auckland, o serie de 
tehnicieni și-au propus să 
descopere, de visu, secretul 
acestui șir neîntrerupt de 
victorii. Mai bine mai tîrziu 
decît niciodată, nu-i așa ?

Primindu-i la Nairobi, Mike 
Kosgei, antrenorul pentru 
probe de fond și cros al fe
derației keniene, l-a introdus 
In temă, avertizîndu-l că 
„rezultatele lui Ngugi n-au 
la bază altitudinea, ci mun
ca asiduă. Dac-ar fi numai 
altitudinea, cum susțin unit. 
de ce nepalezii șl bolivienii, 
care se antrenează și ei tn 
aer rarefiat, n-au reușit pi
ns acum sd scoată timpi 
buni, campionul Nepalului 
de pildă, clastndu-se la Auc
kland (n.n. la C.M. de cros) 
abia al 25-lea ?Numai că 
vorbele sint una și faptele 
alta, drept pentru care Kos
gei l-a invitat pe oaspeți să 
vadă locul predilect de pre
gătire al lui Ngugi, o pantă 
piezișă de doi kilometri, nu
mită de localnici, sugestiv. 
„Dealul agoniei-, „John, a 
precizat antrenorul, o par
curge zilnic de patru ori, fă
ră pauză. Singurul care a 
mai izbutit asta, oprindu-se 
însă să-șl tragă sufletul, a 
fost Keino. De atunci și pt- 
nă azi nimeni n-a mai aco
perit această pantă tn aler
gare decît de maximum trei 
ori. Nici lui John nu i-a fost 
ușor. Ambițios, el a strîns 
insă din dinți și a mers mal 
departe-.

Așadar, nu numai altitudl-

REZULTATE TEHNICE
Semimuscă : N. Muncian (U.R.S.S.) b.ab. 1 FI. Hîrcea Klm 

Dok Nam (R.P.D. Coreeană) b.p. A. Felipe (Cuba), p. Paras- 
ehlv b.ab. 3 I. Seldl (Japonia), Ku Yong Sik (R.P.D. Coreeană) 
b.p. O. Dragomlr ; muscă : L. ielcean b.k.o. 1 Ryang Hak 
Choi (R.P.D. Coreeană), N. Aliuță b.p. G. nhan (Turcia), Z. 
Lunca b.p. S. Setsuo (Japonia), I. Abraciakov (U.R.S.S.) b.ab. 
3 Gao Hue D<7ng (R.P.D. Coreeană) ; cocoș s T. Skriabin 
(U.R.S.S.) b.p. A. Anton, LI Gyong Nam (R.P.D. Coreeană), 
b.p. H. Givan, T. Vedat (Turcia) b.p. L. Macec (Cuba). A. 
Mărcuț b.p. A. Fleraru. Semiușoară : K. Tatar (Turcia) b.p. 
D. Măeran, M. Dumitrescu b.p. H. Joshio (Japonia), D. Du
mitrescu b.ab. 3 D. Ivanov (Bulgaria), A. Acea (Cuba) b.p. N. 
Regep ; ușoară : H. Furnikov (Bulgaria) b.p. M. Gruescu, G. 
Gogol b.ab. 2 V. Morovan, M. Demlrkapu (Turcia) b.p. C. 
Dumitrescu, C. Tsiu (U.R.S.S.) b.p. B. Abadjiev (Bulgaria) ; 
semimijlocie : Fr. Vaștag b.p. B. Cshenc (R. D. Germană), V. 
Citea b.p. V. Poptolev (Bulgaria), Mln Nam Hyon (R.P.D. 
Coreeană) b.p. T. Fasih (Turcia), vl. Erescenko (U.R.S.S.) b.p. 
M. Galabov (Bulgaria).

0 SINGURA VICTORIE DETAȘATA, 
CEA A STELEI

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
(Urmare din pag 1)

La procedeul prooe- 
pe 400 m mixt, dublu 
brăilean, prin Beatrice 
cu record al fetelor de 
— 4:51,12 (in absența 

dar
J» 

Satno-

poziții, 
deelor, 
succes 
Coadă, 
14 anj 
campioanei Nocml Lung, __
depăși nd-o pe Diana Ureche), 
respectiv prin Marian “ ' 
ianu, care a corectat vechiul 
record al țării cu aproape 8 
secunde, aducîndu-1 acum la 
4:27,80. Și In „maratonul" fe
minin, tot o victorie — a patra 
în cinci curse 1 — a centrului 
dunărean, Carmen Roșioru im- 
punîndu-se autoritar în fața 
celorlalte tinere fondiste.

REZULTATE TEHNICE. 108 m 
liber feminin» 1. LIVIA COPA- 
RIU (C.S.Ș. Sibiu) 52,48 — cea 
mal bună performanță mondială 
in bazin de 25 m, 2. Tamar* Cos (ache (C.S.Ș. Petrolul Plo
iești) 55,77, 3. Luminița Dobres- 
eu (C.S.ș. Reșița) 56,32, 4. Anca

Pătrășcolu (Dinamo București) 57.40 ; junioare : 1. coparlu, 1. 
Diana Ureche (C.S.M. Cluj-Na- 
poca) 58,64, 3. Caria Negrea
(C.S.Ș. Reșița) 58,70. Masculin — 
1. TEODOR IRIM1A (C.S.Ș. Bră
ila) 52,30, 2. R. Șovar (Dinamo) 
52.30, 3. R. Macovel (Dinamo) 52,51. 4. Al. Moldoveanu (Plo
iești) 52,51 ; juniori : 1. Fl. Niță 
(Steaua) 53,40, 1. Cr. sterțl
(C.S.Ș. Arad) 54.13, 3. R. Petou
(Ploiești) 54.66.

400 m mixt fem. (senioare șl Junioare) : 1. BEATRICE COA
DA (Brăila) 4:51,12, record U ani, 2. Ureche 4.57,21, 3. Liana
Coman (Sibiu) 4:57,50 ; mase.: 
1. MARIAN SATNOIANU (Brăila) 4:27,80, rec. naț., 2. C. Hazotă 
(C.S.M.S. Bala Mare) 4:41,32, 3. L. 
Bay (Steaua) 4:41,40 ț jun. L 
Hazotă, 2. B. Constantin (Baia 
Mare) 4:44,70, 3. I. Bene (C. I. 
Steagul Roșu Brașov) 4:46,17.

M* m fibers L CARMEN RO- 
ȘIORU (Brăila) 8:41,87, 2. Car
men Bodta (Bala Mare) 8:47,58, 
3. Corina Dumitru (Brașov) 
8:54,96 | jun. s 1. Roșioru, 1, Du
mitru, 3. Coadă 8:80.78.

S-a consumat prima manșă a 
semifinalelor cupelor 
Reprezentanta țării 
Steaua București — _____ ___
niat de toate agențiile de pre
să —, este singura semifinalistă 
care a obținut cea mai catego
rică victorie și totodată a tăcut 
cel mai mare pa* spre finală!'

La Madrid, în cealaltă semi
finală a C.C.E., partida a fost așteptată, șl ea. cu foarte mare 
Interes (95 000 de spectatori): 
Beal — Milan. Spre decepția su
porterilor spanioli. Real nu s-a 
putut desprinde de rivala el, ba 
dimpotrivă, formația neînvinsă 
in campionatul Spaniei poate fi 
mulțumită cu scorul egal: 1—1 
(1—0) I De fapt, Milan, cu Baresi 
considerat cel mal bun de p* 
teren, a jucat excelent, în une
le momente — ca pe teren pro
priu — puntnd la grele încercări 
apărarea gazdelor. Totuși, cel 
care au deschis scorul au fost 
madrilenii: Schuster a executat 
un corner (min. 41), după care 
mexicanul Hugo Sanchez a re
luat spectaculos balonul ta 
poarta Iul Galii. Repriza secun
dă a început (șl a continuat) ln- 
tr-un tempo ridicat, cu multe 
faze .calde". în min. S3, Gullit 
a Înscris, dar arbitrul suedes 
Fredriksson nu a validat golul, 
pe motiv de ofsaid. Italienii au 
atacat In valuri și au egalat ta 
mln. 78 prin punctul marcat cu 
capul de celebrul Marco van 
Basten. Cu toate eforturile am
belor echipe, scorul a rămas 
neschimbat și acum, înaintea 
jocului retur, în mod normal, 
Italienii au prima șansă de a 
se califica în finală. Le ajunge 
un rezultat de 8—8, dar le-ar 
surîde mal ales victoria...

In C 2, despre întilnirea de 
marți, dintre F.C. Barcelona al 
Sredeț (4—3), putem afirma că 
fotbaliștii bulgari nu «-au ri
dicat ia nivelul așteptărilor, 
treclnd doar de puține ori 0* 
mijlocul terenului) Vor putea ei 
recupera diferența la Sofia 7 Nu

Fard din campionatul italian cu trei dlntre- 
„eroii- semifinalelor de miercuri : Maradona 
(in centrul imaginii), autorul celor două pase 
decisive din care Napoli a înscris „dubla- in 
poarta lui Bayern Miinchen, încadrat de Van 
Basten 
la Madrid, 
lanezilor In

aur da 
al ml-

din handl-

mai o victorie 
2—0 sau 3—1 
la diferențe 
mari) fi poate 
mova In finală.
Altfel, „Barca” va 
fi aceea... Dețină
toarea trofeului, 
F.C. Malines, a clș- 
tigat cu 2—1 în fața 
Sampdoriei, deci la
un scor foarte strîns. 
care poate fi „în
tors” în favoarea 
genovezllor. Belgie
nii au condus cu 
1—8 (min. 11, cap 
— Ohana șl mln. 
88 Deferm), după 
care Gianluca Vialll 
(mln, 71) a redus 
cap.

Derbyul CUPEI D.E.F.A„ din
tre Napoll șl Bayern Miinchen 
(2—0), prin golurile înscrise de 
Careca (min. 41) șl Carnevale, 
eu capul (min. 39) — ambele 
din pasele Iul Maradona — nu 
a corespuns așteptărilor. Ploa
ia torențială a Influențat In 
mare parte nivelul jocului, dar 
forma jucătorilor nu a fost 
maximă. Este foarte posibil ca 
Napoll să pășească In finală, 
mal eu seamă că Thon nu va 
juca ta retur (suspendat pentru 
3 cartonașe galbene) șl că, chiar 
miercuri, Augenthaler de la 
Bayern a
ou

de
semnat un contract 

clubul napolitan (unde ur-

(stingă), autorul punctului de 
' fi Baresi, cel mai bun om 

partida cu Real.
mează să evolueze în 
sezon) și este de pe acum cu 
gindul... la noua sa echipă...

La Stuttgart, un meci pe .mu
chie de cuțit”, V.f.B. a cîștigat 
cu 1—O (0—0) meciul cu Dyna
mo Dresda prin punctul Iul
Allgower (min. 70), după co
Pili (min 28) ■ tras în bară. 
Dar în actuala ediție a C. 3, Dy
namo a cîștigat toate partidei* 
pe 
în
pe 
Și 
așteptăm verdictul din 19 aprilie.

viitorul

teren propriu. Acum însă, 
returul cu Stuttgart, cel da 
Elba vor ]uca fără Kirsten 
Doschner (suspendați) t Să

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

In meci amica! : ECHIPA GRECIEI ÎNVINSA LA SCOR I

La Atena, In cadru! pregătiri
lor pentru preliminariile C.M. 
s-au întîlnlt in meci amical e- 
chlpele Greciei șl Iugoslaviei. 
Formația Greciei ■ fost Între
cută cu scorul categorlo de 4—1 
(1—0)1 Pentru gazde a Înscris 
Mitropoulos (min. 80), Iar pen
tru învingători au punctat Zlat- 
ko Vujovlcl (min. 21 șl 84), Tuea

(mln. 74) șl Iakovlevicl (mini 
80). Au asistat doar 5 000 de 
spectatori. Selecționata Greciei 
a aliniat formația: Economopoa- 
los (Sarganis) — Apostolakis. 
Kalitzakis, Mavridls (Vakalopou- 
los), Hatzlathanasstou, Tsalouhl- 
dls, Borbokla, Gsorgopoutos, 
Samaras (Koutzoulas), Mitropou
los, Tslandakis.
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