
La adunarea cetățenilor din Circumscripția 

electorală nr. 1 „23 August" din Capitală,

intr-o atmosferă de puternică vibrație patriotică

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU 

A FOST PROPUS CANDIDAT
PENTRU ALEGERILE DE DEPUTAȚI 
IR MAREA ADUNARE NAȚIONALA

Luni după-amiază, într-o atmosferă de vibrant entuziasm, 
adunarea cetățenilor din Circumscripția electorală nr. 1 „23
August" a municipiului București, exprimind deplina unitate de 
cuget șl simțire, voința și dorința tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc in cuprinsul acestei mari platforme industriale a Ca
pitalei, a propus candidatura tovarășului NICOLAE CF.AUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, pentru alegerile de deputați in Marea 
Adunare Națională.

Expresie elocventă a dragostei și recunoștinței profunde pe 
care comuniștii, toți cetățenii patriei, fără deosebire de națio
nalitate, le nutresc față de conducătorul iubit și stimat al par
tidului și al țării pentru activitatea sa neobosită consacrată în
floririi patriei noastre socialiste șl înaintării ei pe trepte toi mai 
înalte de progres și civilizație, creșterii bunăstării șl fericirii 
celor ce muncesc, această propunere reprezintă o nouă și grăi
toare dovadă a încrederii depline în politica Partidului Comu
nist Român, a hotărirli ferme de a acționa cu întreaga pricepere 
și energie pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe acest an 
și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al partidului.
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STEAUA ÎNCEPE O NOUĂ ASCENSIUNE
PE FIRMAMENTUL HANDBALULUI

Adunarea, organizată în ca
drul acțiunilor de desemnare a 
candidaților pentru alegerile de 
deputați in Marea Adunare Na
țională, a avut loc la cunos
cuta întreprindere bucureștea- 
nă „23 August".

Au luat parte muncitori, in
gineri și tehnicieni din această 
reprezentativă citadelă indus
trială a Capitalei, de la uni
tățile alăturate — „Republica" 
și „I.M.U.A.B.", din institute de 
cercetare și proiectare, institu
ții de invățămînt și sănătate, 
de la alte unități aflate in 
această zonă, precum și nu
meroși locuitori ai cartierului. 
Prin aplauze și urale puterni
ce, cei peste 3 000 participanți 
au dat glas celor mai înălță
toare sentimente de stimă și 
prețuire fată de activitatea 
neobosită, plină de dăruire a 
secretarului general al parti
dului, ctitor al României mo
derne, eminentă personalitate 
a lumii contemporane, strălu
cit militant pentru socialism, 
pentru cauza libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru 
înțelegere, colaborare și pace 
în lume.

Reliefînd cu pregnanță înfăp
tuirile istorice ale operei de 
construcție socialistă din Româ
nia, pe care națiunea noastră 
le-a obținui, îndeosebi in ul
timele două decenii de cînd în 
fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
intrate adine în istoria naționa
lă drept perioada cea mai boga
tă în împliniri, adunarea a con
stituit un nou prilej de expri

mare a unității de nezdruncinat 
a întregului popor in jurul 
partidului nostru comunist, al 
secretarului său general șl a 
evidențiat ho țări rea tuturor oa
menilor muncii de a-și mobi
liza tot elanul creator, întreaga 
energie pentru realizarea exem
plară a sarcinilor economieo- 
sociale ale ultimului an al ac
tualului cincinal, in vederea 
asigurării celor mai bune con
diții pentru înfăptuirea măre
țelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidu
lui, pentru prosperitatea pa
triei noastre. România socia
listă.

Adunarea a fost deschisă de 
primul secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 3. Con
stantin Smeu.

în cadrul adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., care a spus :

Trăim astăzi momente de 
înălțătoare mîndrie patriotică 
prilejuite de înalta cinste ce o 
avem de a propune. în nume
le Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, ca in Circum
scripția electorală nr. 1 .,23 Au
gust" a municipiului București 
să candideze, la alegerile ce 
vor avea loc la 17 martie 1985. 
secretarul generat al partidu
lui, președintele Republicii So-
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Mari iubitori ai handbalului, 
ieșenii au primit cu entuziasm 
vestea că vor fi gazdele galei 
finale a „Cupei României", com
petiție desfășurată in cadrul 
„Daciadei*. Ei au reușit să 
transforme ultimul act al a- 
ceatej întreceri intr-o verita
bilă tărbă toane. asigurindu-i 
un cadru ambiant deosebit 
Iar ede două partide, disputa
te duminică dimineața in Sala 
sporturilor, le-au răsplătit din 
plin eforturile. Meciul pentru 
locurile 3—4, dintre Dinamo 
București 51 Știința Bacău, i-a 
pasionat datorită incredibilei 
echilibrări de scor din ultima 
parte a reprizei a doua, iar fi
nala i-a entuziasmat prin pu
terea de luptă a ce’.or două 
combatante — Steaua, campioa
na României, și H.C. Minaur, 
revelația acestui sezon —. prin 
dăruirea majorității celor care 
au evoluat in teren și. in final, 
prin victoria meritată, nici un 
moment aflată in cumpănă. a 
celei mai iuizZe echipe din 
handbalul românesc. Steaua. 
Marea frumusețe a acestei săr
bători sportive a constituit-o 
imparțialitatea celor 3 000 de 
spectatori, care au aplaudat In 
permanență handbalul, specta- 
ctiozitatea fazelor create — 
indiferent de jucător sau echi
pă — și abnegația sportivilor, 
dirzenia cu care și-au apărat 
șaruele. De aceea sau vom a-

dresa felicitările numai celor 
ce au organizat gala, mulțl, 
competențl, pasionați, cl și tu
turor spectatorilor, creatori ai a- 
celei atmosfere atît de fertile

dițll a „Cupei României" apar
ținea formației Steaua. Valoa
rea și experiența componenților 
acestei echipe cu cel mal bo
gat palmares Intern și interna-

Echipa Steaua — campioană a 
„Cupei României* Ia handbal

pentru sport, pentru perfor
manță. Lașul sportiv merită 
să găzduiască mari evenimente 
interne și internaționale, tocmai 
pentru că este un minunat am
fitrion.

In mod firesc, prima șansă In 
clșiigarea celei de a Vil-a e-

„Daciadel* și ciștigătoare « 
masculin — și antrenorii ei

țional din handbalul nostru a- 
sigură din start — firește, a- 
tunci cînd componenții săi de
vin un colectiv animat de a-

Hristache NAUM
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„Cupa U.G. S. R.“ la schi fond și alpin

0 ÎNTRECERE FRUMOASĂ, MEREU LA ÎNĂLȚIME!
La sfirștiul săptămânii trecu

te. pe pirtiile din vecinătatea 
orașului Gheorgheni, s-au des
fășurat — sub egida ,J>zc;adel“ 
și a Anului Internațional al Ti
neretului — finalele pe țară din 
cadrul „Cupei U.GJS.R." la schi 
fond și alpin- întrecerile, care 
la startul etapei pe asociații au 
reunit peste 45 000 de tineri și 
tinere din întreprinderi și insti
tuții din întreaga țară, au fost 
organizate de Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Consiliul 
National pentru Educație Fizică 
și Sport și Federația română 
de schi — biatlon. cu sprijinul 
Consiliului județean al sindica
telor Harghita, al celorlalți fac
tori cu atribuții în sooct din 
localitate.

Frumoasele concursuri au a- 
vut loc la aproximativ 5 kilo
metri de Gheorgheni, la punc
tul numit Pădurea înaltă, o a- 
devărată bază sportivă șl de a- 
grement, cu multe minicabane 
șl terenuri de tot felul, cu 
pirtii de schi excelent amena
jate. A fost ger, minus 33 de 
grade, a fost soare strălucitor, 
a fost splendid pentru acești 
băieți și fete Invățațl de mid 
si umble cu schiurile către 
școală, cu pucul in ghiozdan.

Au Venit la această a 17-a e- 
dițle a „Cupei U.G.S.R.". Specia
liștii sportului nostru de masă Ia 
schi dta Cîmpeni. de Pe Dor- 
nele cele iuți, de pe Valea 
Prahovei, de peste tot. Au ve
nit să-și dispute Intîietatea în 
aceste mereu atrăgătoare finale 
tineri obișnuiți mai mult cu 
întinderile cîmpiei, decit cu

Vasile TOFAN
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rfdun&ile și confMsițăe de dare de seamă. ei alegeri 
*4 sui semnul unei noi calități ia activitatea viitoare!

La Electroputere Craiova

CAMPIONATELE DE SALĂ ALE ATLETILOR SENIORI>
In sala de atletism din par

cul sportiv „23 August" am ur
mărit, la sfîrșltul săptămînii 
trecute, două... extreme 1 Am 
asistat, dacă nu chiar la cea 
mai bună. în orice caz la una 
dintre cele mai valoroase ediții
ale campionatelor 
naționale de se
niori șl, in același 
timp, fără discuție, 
la cea mai ..slabă" 
dintre edițiile com
petiției internațio
nale „Cupa de 
cristal", onorată a- 
nul acesta doar de 
cițiva atleți ceho
slovaci, dar și a- 
ceștia fără cine 
știe ce rezultate ! 
Din fericire, frun
tașii atletismului 
nostru au ținut 
să-și onoreze, cum 
se cuvine. cartea 
de vizită și au
concurat la un ni
vel bum, atît la ni
velul... podiumului, 
cit și în ansamblu.

în afara celor două recor
duri naționale de seniori, am
bele la aruncarea greutății 
(Mihacla Loghin 20,54 cn șl So
rin Tirichiță 13,45). am con
semnat cu satisfacție alte pa-

© Un concurs cu rezultate care spun ceva & Recorduri 
și... recorduri ! ® Afirmarea unor tineri concurenți

„DISPUNEM DE REZERVE ÎNCĂ 
INSUFICIENT VALORIFICATE”...

tru „recorduri". Este vorba de 
cele patru probe, cu rezultatele 
cele mai bune înregistrate vreo

Aspect din finala cursei feminine la 60 m.g., ciștigată 
Năstase (a ~ 'treia din stingă)

dată in atletismul nostru, ast
fel : la triplusalt cinci atleți au 
sărit peste 18 metri la greuta
te patru concurenți au aruncat 
peste 17,35 m, la greutate fe
mei, tot patru au fost la 13 me
tri, iar la înălțime, cinci sări

toare au trecut peste ștachetă, 
la 1.81 m.

Revelația competiției a fost.

de gălăleanca Liliana 
Foto : Aurel D. NEAGU

In mod cert, tînărul „cangur" 
Daniel Ciobanu, de la Dinamo, 
în primul său an de seniorat.

Romeo VILARA
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Ne-am rotit privirile prin 
sală. In jurul nostru bărbați, 
femei, mulți tineri. Ne aflam 
in sala de festivități a marii 
întreprinderi Electroputere
Craiova pentru a asista la adu
narea de dare de seamă șl a- 
legeri a clubului sportiv res
pectiv. Participanții — oameni 
obișnuiți ce lucrează în această 
întreprindere care a Împlinit 
35 de ani, oameni inventivi, 
harnici, din mîinile cărora ies 
locomotive electrice, locomotive 
Diesel electrice de peste 2000 
H.P., transformatori, mașini ro
tative, aparataj electric, pro
duse apreciate și căutate pre
tutindeni peste hotare. O în
treprindere fruntașă pe ramu
ră. aai de-a rîndul. ale cărei 
produse se exportă in nenumă
rate țări ale lumii.

Știam că Electroputere Craio
va s-a impus pe plan indus
trial, dar șl că aici există și o 
remarcabilă activitate sportivă. 
Clubul respectiv se preocupă 
cu seriozitate atît de sportul 
de masă, cit și de cel de per
formanță și rezultatele sînt 
bune, demne de toată lauda. 
Așa cum se obișnuiește, se ci

tește Darea de seamă și, fi
resc, filele carnetului nostru 
de notițe Încep a se umple cu 
date semnificative. Mai intil 
privind SPORTUL DE MASA. 
In „Cupa Constructorului de 
mașini", Ioc fruntaș la ștafeta 
pe țară, calificarea in turneul 
final a echipelor de volei fe
minine și masculine... locul 4 
pe (ară Ia „Crosul tînărulul 
muncitor" (prin Gheorghița 
Radulescu)-. in campionatele 
de casă ale clubului s-au în
trecut 64 echipe de fotbal, 31 
de handbal, 34 de volei... în 
general, in toate competițiile 
(45) organizate în cadrul „Da
ciadei" au fost angrenate circa 
9500 persoane... au trecut nor
mele complexului „Sport si să
nătate* peste 3800 persoane... 
in 48 acțiuni turistice — 4280 
de participant!... în cinci „du
minici cultural sportive" au 
fost prezente peste 20 000 de 
persoane !

Un mare merit al clubului 
fiectroputere Craiova este a-

Modesto FERRARINI
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A FOST PROPUS CANDIDAT PENTRU ALEGERILE
întreceri pasionante intre

DE DEPUTAȚI In marea adunare națională &
FRUNTAȘI Șl „SCHIMBUL DE MÎINE“9

(Urmare din pag I)

cialiste România, președintele 
Frontului Democrației șl Uni
tății Socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, con
ducătorul iubit al partidului și 
al poporului, proeminentă per
sonalitate politică a lumii con
temporane.

Cu adîncă recunoștință și 
satisfacție deplină susținem, din 
toată inima, candidatura pentru 
organul suprem de stat a celui 
mai stimat fiu al națiunii noas
tre socialiste, genialul strateg 
și conducător revoluționar ai 
operei de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, patriot Înflăcărat, ce 
și-a dedicat Întreaga viață și 
activitate slujirii intereselor 
fundamentale ale partidului șl 
poporului. Împlinirii supremelor 
Idealuri de dreptate, libertate, 
independență, bunăstare, 
greș și pace ale întregii 
țiuni.

Asemeni tuturor fiilor 
triei, sîntem încredințați

pro- 
na-

pa- 
eă 

propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, marele făurar al 
noului destin socialist al țării, 
să candideze in alegerile pen
tru cei mai înalt organ al pu
terii de stat, reprezintă opțiu
nea politică fundamentală a în
tregului popor, care și-a găsit 
o strălucită confirmare, la 
Congresul al XIII-Iea a! parti
dului, în memorabilul act al 
realegerii ctitorului Romăniei 
socialiste în suprema funcție de 
secretar general al partidului, 
iar la Congresul al ITI-lea al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, în funcția de 
președinte al celui mai cuprin
zător organism politic și de
mocratic al societății noastre.

împreună cu întregul popor, 
oamenii muncii din Capitală 
dau o inaliă apreciere rolului 
determinant, 
ționale _____ ______ r___
Nicolae Ceaușeseu în imprima
rea. în toate domeniile, a spi
ritului _ _____ _ _______
înnoitor, care a catalizat ener
giile și forța creatoare ale na
țiunii. refleetindu-se cu vigoa
re si definind dimensiunile 
strălucite ale epocii, eare, 
numită pe drept cuvint ..Epoca 
Ceaușeseu". înscrie eu glorie, pe 
frontispiciul său, mari ctitorii, 
intre care Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, sistemul națio
nal de irigații, metroul, noul 
centru politico-3dministrativ al 
Capitalei, ee vor dăinui prin 
istorie, vorbind generațiilor vii
toare despre forța constructivă 
a poporului, despre geniul emi
nentului său s'rateg, sub a că
rui conducere clarvăzătoare și 
înțeleaptă se dezvoltă armonios 
economia națională, înfloresc 
necontenit învățămintul, știin
ța. arta si cultura, se lărgește 
și se adîncesle permanent de
mocrația socialistă, crește con

meriteior excep- 
ce revin tovarășului

toate domeniile, a spi- 
revoluționar, profund

tinuu nivelul de trai material 
și spiritual al celor ee muncesc.

Cu sufletele vibrlnd de ne
mărginita bucurie și satisfacție 
față de izbînzile Înregistrate pe 
drumul eroic străbătut pînă a- 
eum de poporul nostru, cu Ini
mile pline de încredere in per
spectivele viitorului luminos pe 
care-1 făurim sub conducerea 
Înțeleaptă a tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, strălucit prefigurate 
de documentele Congresului al 
XIII-Iea al partidului, noi. cei 
ce trăim și muncim in Capitala 
patriei, folosim acest prilej 
pentru a exprima deplina re
cunoștință și gratitudine iubi
tului nostru conducător pentru 
stăruința și căldura cu ears 
sprijină și îndrumă zi de zi 
întreaga noastră activitate, pen
tru indicațiile și orientările 
prețioase pe eare nl le dă In 
vederea perfecționării neconte
nite a acesteia, pentru țrija 
constantă ee o poartă dezvol
tării economico-sociale a muni
cipiului București și Îmbunătă
țirii condițiilor de muncă șl 
viață ale tuturor locuitorilor săi.

Propunînd candidatura, in 
Circumscripția electorală nr. 1 
„23 August" pentru Marea A- 
dunape Națională a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, — conducă
torul iubit și stimat al parti
dului și statului nostru — ne 
angajăm, cu solemn legămînt, 
să 
să 
tui 
de 
tregul cincinal, pentru a da 
viață istoricelor documente pro
gramatice adoptate de Congre
sul al XIII-Iea al partidului, a 
hotărlriior celui de al III-!ca 
Congres al Frontului Democra
ției Și Unității Socialiste, in 
care regăsim prefigurate cu 
strălucire aspirațiile noastre 
cele mai înalte de progres, pace 
și bunăstare.

In încheierea cuvintulul său, 
tovarășul Gheorghe Fană a 
spus : cu ferma convingere 
vom înfăptui neabătut tot ceea 
co ne-am propus in noua etapă 
de dezvoltare a patriei, gran
dioasele proiecte de inflor're 
multilaterală a Capitalei și a 
întregii țări, elaborate cu con
tribuția determinantă, decisivă 
a secretarului general al parti
dului, susținem, din toată ini
ma, candidatura, pentru foru
mul legislativ al țării, a 
iubitului și stimatului nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu.

Fpopunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, să fie pro
pus candidat în alegerile de de- 
putați in Marea Adunare Na
țională a fost susținută cu en
tuziasm, cu deplină aprobare de: 
Ion Petre, directorul tehnic al 
întreprinderii „23 August", Mi- 
halache Niculescu, secretrful 
Comitetului de partid de la în
treprinderea de mașini, utilaje

La tradiționala competiție de 
lupte greco-romane „Cupa 16 
Februarie" au concurat, simbă- 
tă șl duminică, toți luptătorii 
noștri fruntași. Aflați în lotu
rile reprezentative (seniori și

șl agregate — București, Erou
ăl Muncii Socialiste, Con-
stantin Giogu, directorul Intre- §___ _____________ _ _______
prinderii de țevi „Republica", g tineret) sau la cluburi, el și-au 
Constanța Dumitrescu, secretară g ‘ ~ • —

nu precupețim nici un efort, 
facem totul pentru a înfăp- 
în mod exemplar sarcinile 
plan pe acest an și pe în- 

cincinal,

a organizației 'de partid de la 
Liceul de matematică-fizică nr. g 
3,Marian Avram, Erou al Muncii 
Socialiste Ia Întreprinderea „23 
August", George Cojoccgu, di
rectorul Institutului de proiec
tări pentru industria ușoară, 
Ion Iancu, prim-secretar al Co
mitetului U.T.C. al sectorului 3, 
Constantin Gorgos, directorul 
policlinicii universitare „Titan", 
Olga Păduraru, președinta Co
mitetului de femei a sectcgului 
3, Aurel Sandu, directorul In- 
stitutuluj de cercetări științifice 
și inginerie tehnologică — Ti- â 
tan, Erou al Muncii Socialis- g 
te, Vasile Cristea, președin- 
tele Comitetului sindicatului 
oamenilor muncii din Intreprln- 
derea „23 August". 0

Prin vii aplauze și puternice 
urate, miile de participant la 
adunarea cetățenească și-au 
manifestat bucuria ți aprobarea 
deplină față de propunerea ca 0 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democra 
ției și Unității Socialiste, să 
candideze în Circumscripția elec- 
torală nr. 1 „23 August" în a-

B

dat Intîlnire la Poiana Brașov 
pentru a participa la aceste 
întreceri care constituiau și un 
prilej de selecție.

A fost un concurs de ridica
tă valoare tehnică, cu nume
roase partide disputate intr-un 
ritm foarte susținut N-au lip
sit nici marile surprize : cam
pionul olimpic Vasile Andrei a 
fost învins la categoria sa. se
migrea, de Ivan Savin, salvîn- 
du-și, în cele din urmă „cartea 
de vizită" prin cîștigarea pri
mului loc la „grea" ; vice- 
eampionul olimpic Ilie Matei 
(cat. 90 kg) a fost surclasat 
<0—10) de juniorul 
Albuț.

...Arbitrul principal 
antrenorul federal Ion 
nu, ajutat de reputații arbitri 
internaționali Ion Cernea 
Simion — 
tegorie 
Nicolae 
curența 
versar, 
cat" la 
bleme, 
a 
toate puterile. La

Cristian

a fost
Cornca-

Ion Cernea și 
Popescu. La prima ca
de greutate, 48 
Onica, scăpat de 
principalului său 

Ilie Miuți, care a 
„52 kg", n-a avut 
deși tînărul Ionel 

încercat

legerile de deputați pentru Ma- 
rea Adunare Națională.

Toți cei prezenți au 
ca o delegație condusă 
varășui Gheorghe Pană 
zinte tovarășului 
Ceaușeseu declarația de accep- Ș 
trre a candidaturii.

Cu inimile pline de nețărmu- 
rită bucurie, animați de cele 
mai alese sentimente de dra- 
goste, înaltă recunoștință și 
profund respect, participanții la 
marea adunare cetățenească au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu o scrisoare prin eare 
11 roagă să accepte propunerea 
de a fi candidat al Trontuiui 
Democrației și Unității Socia- 
liste in Circumscripția electora- ă 
lă nr. 1 ,^23 August", in alege- 
rile de deputați in Marea Adu- 
nare Națională.

g 
aprobat 
de to- ă 

să pro- g 
Nicolae g

Adunarea a luat sfîrșît intr-o 
atmosferă de puternică vibrație 

■ patriotică, marcată de bucurie 
-i —celor prezenți 

eu însuflețire 
— P.C.R. 
poporul !", „Sti- 
și mîndria — 

România !". ă

și satisfacția 
eare scandau 
„Ceaușeseu 
„Ceaușeseu și 
ma noastră 
Ceaușeseu — 
„Ceaușeseu candidat pentru ai 
țării mare i"
— Pace !". 
și eu acest 
timenteîor .
prețuire față de partid, față de $ 
secretarul său general, care își Ș 
dedică, neobosit, întreaga viață 
progresului țării, bunăstării po- 
porului, creșterii prestgiului 0 
patriei noastre socialiste in 
lume.

kg, 
con- 
ad- 

„ur- 
pro- 
Tase 

din 
.52 kg", a 

reținut atenția duelul decisiv 
dintre Cornel Chiriță și Ilie 
Miuți. Ne așteptam să-l ve
dem pe Miuți zburdind la aceas
tă categorie deoarece n-a mai 
fost nevoit să renunțe la un 
plus apreciabil de greutate 
pentru a fi acceptat în concurs 
așa cum s-ar fi întimplat dacă 
trebuia să lupte la -48 kg". 
Dar n-a fost așa. Chiriță a ciș- 
tigat mult prea clar pentru a 
mai intra in amănunte. Meciul 
derby de la 
de 
nia 
un 
dee
•area maximă de 4 puncte, ast
fel că la finele celor două re
prize a fost consemnat un scor 
(14—10 pentru Zamfir) care e- 
vidențiază, credem, 
țea acestei partide, 
de aprigă 
intîietate 
Gheorghe 
categoriei, 
timul lor 
fat victoria la puncte : 
Ștefan Ncgrișan (68 kg) 
pretenții Îndreptățite de a fi 
reinclus în lot Argumente :

să se opună

.57 kg" susținut 
Nicolae Zamfir în compa- 
lui Nicolae Nițoiu a fost 

adevărat recital, cu oroce- 
tehnice care au primit co-

frumuse- 
Deosebit 

a fost lupta pentru 
la -62 kg" între 
Savu și campionul 
Dorn Spetcu, 

meci. Savu a
In ul- 
repur- 
13—10.
emite

rrrr

sfat „Ceaușeseu 
Participanții au dat. 
prilej, expresie sen- -5 
de adincă stimă și ți

CAMPIONATELE DE
(Urmare lin vag D

STEAUA ÎNCEPE O NOUA ASCENSIUNE
(Urmare din pag 1)

celași țel — prima șansă Stelei 
tn orice competiție internă, in
diferent dacă meciul ee Joacă 
pe teren propriu, neutru sau în 
fief-ul adversarului. Insuccesele 
din ultima vreme au avut drept 
cauză tocmai destrămarea co
lectivului, lipsa unității psihi
ce, precum și un cadru tehni- 
co-tactic sărac. Ajutorul primii 
în ultima vreme din partea clu
bului Și al organelor sale su
perioare a fost salutar. Echipa 
s-a adunat, oamenii ei au poc
nit iarăși pe un făgaș comun 
și — iată — s-au găsit și citeva 
soluții tehnico-tactice care să 
pună în valoare o bună parte 
din potențialul înalt al majori
tății jucătorilor campioni. Si
gur, mal este Încă mult de fă
cui, mai sânt necesare eforturi 
mari pentru ca Steaua tă ajun
gă La nivelul anului 1977, dnd 
• câștigai Cupa campionilor eu
ropeni. Cert este tasă că 
Steaua a pornit, din nou, pe 
«n drum bun. Chiar <d fără 
unul dintre jucătorii săi de 
bază (Marian Dumitru, acciden
tat, ■ făcut doar formal parte 
<fcn echipă), chiar șl eu un ju
cător care poartă (frumos, este 
drept) povara anilor — Ștefan 
Blrtalan are aproape 37 de ani. 
Steaua arată acum ca o echipă 
emogenă. La Iași, cu tînărul fi 
talentatul Adrian Ghlmeș con-

ducător de joc, cu Nicolae Mun- 
teanu in zi mare, cu Vasile 
Stingă ambițios, bine plasat tn 
apărarea „+1“ și bine angajat 
pe contraatac (arma contraate- 
cuiul a fost unul dintre ahturi
le campioanei). eu Dumitru 
Berbece si Cezar Drăgăniță 
dezlănțuiți — fădnd, este drept, 
fi greșeli copilărești, dar și lu
cruri extraordinare —, cu Con
stantin Petre deosebit de util 
și cu ceilalți (Simion, Marc, 
Mirică) buni la nevoie, Steaua 
și-a dominat partenerul atit 
prin evoluțiile de excepție ale 
„soliștilor", cât și prin voința 
comună a tuturor componenți- 
lor. Pornind de la această în
torsătură favorabilă, antrenorii 
Radn Voina și Otto Telman, 
primind în continuare sprijinul 
de care s-au bucurat in ultimul 
timp, vor trebui să lupte pentru 
a asigura Stelei — prin unita
te «ufletească și posibilități de 
exprimare tehnico-tacticâ la ni
velul pretențiilor acestei for- 
mațli-fanton — o nouă ascen
siune pe firmamentul handba
lului internațional.

Cîteva cuvinte și despre Mi- 
naur. Cu mal puțin de jumă
tate din echipa-standard validă, 
lidera actualului campionat por
nea din start fără șansă. Dar 
ceea ee notam taitr-un. ecflcol 
anterior ee confirmă. Rezervele 
nu se integrează la nevoie ms- 
eenâsmulul (n-au ndd valoarea

titularilor, este drept), iar ten- g 
dința spre spectacol diminuează g 
potențialul de luptă al echipei g 
Sigur, se Învață din succese. 
dar este nevoie să se învețe ș: 
din Infringer!. Atit jucătorii. g 
cit și antrenorii (Lascăr Pxnâ g 
și Petre Avramescu). 2

12—0 (min. 4,46) 
Iulian Mavlea și 
Petre Cărare.

Cînd a apărut . _ _____  T._
fan Rusu (74 kg) s-a făcut li
niște deplină. Nemaifiind se
lecționat în 
era curioasă 
păcate doar 
nute, cînd îl 
ton Arghira 
atac, el s-a 
mai putut 
Locul I a revenit lui ____
Huțuleac, învingător clar în fa
ța lui Arghira. înlocuitorul 
campionului olimpic Ion Drai- 
ca la „82 kg", tînărul Sorin 
Her (ea n-a lăsat nici o 
ță adversarilor avind 
moașă evoluție tehnică 
tică. La „90 kg" a 
Anrel Glonț care l-a 
prin tuș pe Matei și la supe
rioritate de puncte (14—2) pe 
Albuț. “ -
ceput. 
șit să 
Savin, 
„+100 
în partida decisivă cu 
Hanu : 8—4.

Iată și două opinii autoriza
te : antrenorul federal Ion 
Corneana : „Un concurs foarte 
util eare ne-a relevat că tinerii 
sint în progres. Luptătorii ex
perimentați domină, dar cred 
eă în eurind nu vor mai reuși 
să se impună" : Ion Cernea, an
trenorul principal al lotului : 
„Tinerii din Iot au corespuns 
stadiului actual de pregătire. 
Ei trebuie să-și îmbunătățeas
că însă, pregătirea tehnică și 
forța".

pe saltea Șle-

ADM IN

în meciul cu 
7—0 în cel cu

speran
ța fru- 
31 tac- 
clștigat 
învins

pe 
La 
.ți

SENI

de 16,50 m, 
Aceasta in- 
sezonul estl- 
restructurez

Romeo 
adu- 
cum 

avem 
exis-

lot, toată lumea 
să-l revadă, 
pentru două 
conducea 
cu 4—0.

accidentat 
continua

Din 
mi- 
An- 

un 
, n-e 

disputa. 
Mircea

Cum menționam la în- 
Vasile Andrei n-a reu- 
treacă, la „semigrea", de 

dar, concurînd și la 
kg", a obținut victoria 

Ion

Costin CHIRiAC

Tiznp 
din G 
di ții 
întrec 
din ct 
„Cupa 
rula s 
niori și 
asociați 
valoar 
a comp 
bită, a 
țătoare 
rilor, 
fere ex 
cat de 
ționat, 
senioar 
re, len 
Pune 
rilor 1 
junioar 
întrece 
a și re 
sîndu-s 
ma u n 
o categ 
vîrstă 
concura 
(copii I 
o meri 
a doua 
De con 
portare 
Gheorg 
niori I 
versorii 
cile, p 
ratețe.

A im 
de om 
arbitri, 
dată, a 
mult 
distant

REZU
Juni 

Gheorg 
Mari 
NER 
ICEME.

FETE

O ÎNTRECERE FRUM
(Urmare din pag. 1)

înălțimile muntelui, reprezen
tanții, bunăoară, ai județelor 
Olt și Călărași — Florin Ior- 
dache. muncitor metalurgist 
(AS. Aluminiu' Slatina). Ioana 
Minuieseu (muncitoare la Fila
tura de bumbac Drăgănești-Olt), 
Gabriela Topologeanu și Talia- 
Oa Răiieanu (ambele medici In 
cadrul spitalului județean Că
lărași).

A fost frumos la Gheorgheni 
și. după disputarea întrecerilor, 
cînd tinerii se adunau in fața 
reștilor de ceai ori cafea, cînd 
începea — pas cu pas — de

rularea 
prieteni 
jurul 
vea <
muncit 
crare a 
de ling 
sore i 
a pus 
baby-s 
din fa
năstruș 
materia 
siunea 
comuna 
către d 

Pram 
făcut d

. wiry

SALA ALE ATLEȚILOR

elevul lui Alexei Techirdalian, 
a realizat un salt de calitate 
deosebit de spectaculos. Airi 
trecut, cel mai bun rezultat 
său măsurase 16,05 m. iar 
decembrie și-a luat adio de 
juniorat stabilind un recorl. _ 

cu 16,01 m. în acest an a 
parte la trei concursuri : 
m. 16,18 m și acum, sim- 
16.70 m. Și pentru a inte
rnal bine că acest din

al 
in 
la 
de

sală, 
luat 
15,98 
bătă, 
lege __ 
urmă rezultat n-a fost rodul 
unei simple intimplări. lată, ca 
dovadă, seria încercărilor sale:
16,50 m. depășit. 16,45 m, 16.30 
m, depășit, 16 70 m. Față de a- 
cest progres, realmente impre
sionant l-am in rebat pe antre
norul Techirdalian (cei care-1

pregătește de... 10 ani !) ce_in- 
trevede 
este un 
ambiție, 
al unor 
bile. Să _____ __________
luat puțin nepregătit. îl bănu
iam a fi capabil 
dar nu de atit. 
seamnă că pen'cu 
val trebuie să-i 
planul de pregătire și să ne 
punem ea obiectiv, logic, o per
formanță de peste 17 metri !" 

în afara Mihaelei Loghm 
(antrenor loan Sabău), eu tin 
rezultat de certă valoare inter
națională, sublin'em evoluția 
promițătoare a tinerei Livia 
Simon, intr-un evident progres. 
Ea se pregătește acum sub în
drumarea antrenorului Con-

pentru viitor : „Dan 
tinăr dotat eu multă 

foarte serios și posesor 
calități fizice rcmarca- 
fiu sincer 16,70 m m-a

craiov 
Lengyel 
duri 
respecți 
Tirichiț

strat c 
ierni 
sau pe 
au m 
face să 
cu noi 
evident 
acestei 
tive.

£3

LA ELECTROPUTERE CRAIOVA
(Urmare din pag I)

cela că se află prezent de 
mulți ani, în SPORTUL DE 
PERFORMANȚĂ. Clubul are 
9 secții : lupte greco-romane, 
baschet, scrimă, rugby, fotbal, 
șah, orientare turistică, box, 
handbal, cu 314 sportivi legi
timați și 218 cu calificare spor- 
tivă... la lupte activează două 
echipe (seniori, juniori) în pri
ma divizie a țării, pregătite de 
antrenorii Die șl Nicolae Ma
rinescu, precum șl, in ultima 
vreme, de multiplul campion 
Ion Stoica.- la box, in 1984, 
Virgil Bunica a ocupat locul 4, 
fiind component al 
tel de juniori a 
Dolj, campioană 
Ia scrimă, cu o 
formare, tn Divizia 
rugby tai campionatul Diviziei 
„B" tineret-, la fotbal, divizia

selecționa- 
județuiui 

pe țară... 
echipă tn 

JB--

„C“, cu un remarcabil +9 in 
clasamentul adevărului, cu per
spectiva promovării în B ; doi 
juniori Viorel Prună și Paul 
Răducanu in lotul republican 
de fotbal...

Au fost citite in sală și nu
mele cîtorva dintre cei care, 
„trup și suflet" cu mișcarea 
sportivă înțelegîndu-i rosturile, 
ajută efectiv la buna ei des
fășurare : A. Temișan, D. Am- 
zu, V. Simanschi, C. Mondea, 
T. Gheorghe, L Gheorghe, Gh. 
Iacob, S. Zafei, L Diaconu, A. 
Balint, P. Rebegiiă și L Gro- 
zăvescu. Deosebit de intere
santă ni s-a părut vestea bu
nă privind baza materială a 
clubului. Oamenii muncii de la 
Electroputere au prestat in 
1984 circa 16 000 ore de muncă 
patriotică, punîndu-și la- punct 
O frumoasă bază sportivă com
pusă din : un teren de fotbal 
gazonat (cu o tribună de 5000

locuri ce va fi extinsă pînă la 
10 000 locuri). Săli de lupte, 
scrimă box, șah, tenis de ma
să „Prin noua bază — se spu
nea — nu mai plătim chirii de 
circa 400 000 Iei pe an, iar în 
1985 vom putea să ne extindem 
mult activitatea".

Interesant 
președintele 
Dumitrescu, 
nării : „Să 
s-a afirmat 
rezerve nevalorificate, nu 
tă destulă exigență la nivelul 
secțiilor, trebuie să muncim 
serios pentru a atinge nivelul 
cerut de mișcarea sportivă la 
ora actuală. Vă asigurăm — 
puteți să scrieți și în ziar — 
că noi cei ce lucrăm în cadrul 
clubului Electroputere ne vom 
Îmbunătăți munca, vom folosi 
Judicios noua bază materială 
și, eu siguranță, atit In spor
tul de masă, cit și in cel de 
performanță vom obține rezul
tate superioare celor de pînă 
acum".

ceea ce ne spunea 
clubului, 

la sfîrșitul 
știți că, așa 
și în sală,

Viz 
gitima 
intrar 
tive
tueaz 
bruari 
tre o 
C.N.E. 
name 
data 
vor m

• v- 
PENTR 
TA PR 
MIERCU

Pentru 
cat nu 
măm că 
ZI de 
tru
• A 

la TRA 
LOTO 
care
„DACIA 
tragerii,
tonă. 6 
tn două 
numere, 
ctte do 
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con- 
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[11 câ
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Iromi- 
n un io
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Iramul 
[Valon- 
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Triumf București), 2. Gretl Mar
ton (C.O. ICEMENERG), 3. Marina 
Bellu (C.O. ICEMENERG).

Juniori I. B: Ștefan Lang (C.O. 
ICEMENERG), 2. Radu 
(Tractorul Brașov), 3.
Pavel (Tractorul Brașov).

F: 1. Kinga Szalassi _ 
Cluj-Napoca). 2. Codruța Molsea- 
nu (C.O. ICEMENERG), 3. Anca 
Cristescu (A.S. ICEMENERG).

Seniori: B: 1. Adrian Vaslle (A.S. 
ICEMENERG), 2. Bogdan Kruti 
(Tractorul Brașov), 3. Marius Ne
grea (Tractorul Brașov).

F: 1. Nicoleta Clmpoieșu (C.O. 
ICEMENERG), 2. Csilla Sandor 
(C.S. Miercurea Ciuc), 2. Roman 
Dinu (C.S. 2 Galati).

Pe echipe: 1. C.O. ICEMENERG, 
2. Tractorul Brașov, 3. C.S. Mier
curea Ciuc.

Tclemac SIRIOPOL — coresp.

2. Vlad
Bogdan

Subiecte de actualitate

(C.S.M. I
I
I
I
I

De miine, la Vatra Cornel I
„DINAMOVIADĂ LA SCHI“

I

VEȘTI DIN CELE 16 TABERE

lipsa 
:ii de 
nu o 

i note 
Si pe

Cornel

11 (C.S.

Vatra Dornei — devenită în a- 
ceastă perioadă un adevărat „pi
lon” al sporturilor de Iarnă — 
se pregătește în prezent să găz
duiască o nouă Întrecere, deve
nită tradițională, șl anume: „Dl- 
namoviada Ia schi”.

An de an această competiție 
trezește un interes deosebit, fi
ind de flecare dată — ca șl edi
ția din anul trecut de la Pălti
niș (Sibiu) — un succes al spor
tului de masă, al „Dadadel”. In 
acest an, competiția se va des
fășura intre 20 șl 23 februarie, la 
Vatra Dornei șl va atrage la start 
circa 200 de participant!. Progra-

- - 20 
joi 
de 
de 
vl-

I
I
I
I
I

mul este următorul: Miercuri 
februarie — ședința tehnică; 
21 februarie — festivitatea 
deschidere (ora 9), concurs 
slalom special (două manșe); 
neri 22 februarie — concurs sla
lom uriaș, fond 5 km; ștmbătă 
23 februarie — slalom uriaș, șta
feta 3X5 km.

I
I
I

REU LA ÎNĂLȚIME! I
legau 

pau în 
are a- 
turubă, 
prelu- 
ăuțași, 

ba — 
k cum 
fel de 

[ chiar 
Bceas-tă 
ită din 
in pa- 
lor din

acum

hni s-a
n cen-

Irescu- 
recor- 
m și, 
Sorin

ți emon- 
acestei 
isacrați 
asacra), 
Ț ce ne 
eres și 
|re mai 
icral al 
'i spor-

trul orașului, in fața iubitori
lor de sport din localitate. A 
fost o bună propagandă pentru 
sportul nostru de masă, o in
vitație deschisă la practicarea 
exercițiilor fizice, a sportului. 
Prim i 3 clasați : SCHI ALPIN; 
fete (19—25 de ani) — 1. Anna- 
maria Rellegi (Mureș). 2. Mi- 
haela Berindei (Alba), 3. Doina 
NecuLa (Prahova) ; ca.t. 26—35 
de ani : 1. Nela Simion (Bu
zău), 2. Nuți Pucheanu (Bra
șov). 3. Viorica Pica (Hunedoa
ra) ; băieți (19—25 ani) — 1. 
K. Szentes (Harghita), 2. FI. 
Vini’Iă (Prahova), 3. S. Botos 
(Maramureș) ; 26—35 ani, 1. S. 
Anlohi (Brașov). 2. D. Guntu 
(Suceava), 3. D. Gligor (Bra
șov) ; FOND — fete (ștafetă 
3X1500 m) — 1. Brașov (Ileana 
Olteana, Livia Cențiu, Marioara 
Pelin), 2. Alba. 3. Harghita; 
băieți (ștafetă 3X3000 m) — 1. 
Prahova (Gh. Duda, V. Ap06tu, 
D. Popa), 2. Harghita, 3. Alba.

PRIMELE TURNEE ALE

I
I
I
I
I
I
I
I

Iată știri din taberele celor 
ÎS formații» calificate in opti
mile de finală ale „Cupei Ro
mâniei”, care se vor disputa 
mîine, pe terenuri neutre, eu 
Începere de la ora 1330.
• F.CJL BRAȘOV nu-î va 

putea folosi pe Iordache. acci
dentat Participarea lui Benta 
se află sub semnul întrebării. 
Formația antrenată de Stefan 
Coidum a susținui un amical, 
la Sf. Gheorghe, cu IMASA. 
Scor : 1—1 (1—0), golul brașo
venilor fiind marcat de Șoarece. 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
nu anunță „probleme* de lot, 
după „verificarea” de sîmbătă, 
de la Tîrgoviște.

• RAPID BUCUREȘTI n-are 
probleme de lot, toți compo
nenții Iui participînd la antre
namentele efectuate zilnic după 
Înapoierea echipei din Egipt. 
Antrenorul Viorel Kraus nu s-a 
fixat asupra „UMui pe care 
ii va alinia la Pitești. Este 
posibilă (după cum ne infor
mează conducerea duhului fe
roviar) folotirea in linia de a- 
tac a lui Damaschin II, trans
ferat de la divizionara „C* U- 
nirea Slobozia. CHIMIA RM. 
VILCEA anunță un singur in
disponibil, pe Carabageac.

9 F. C. BAIA MARE se va 
prezenta la Sibiu cu efectivul 
complet. Va lipsi, totuși, din 
echipă. Pinter, suspendat pen
tru două cartonașe galbene. 
Aceeași situație și la SPORTUL 
STUDENȚESC. unda nu — 
juca lorguîescu, suspendat 
pentru acumularea a două 
tonașe galbene.

• C.I.L. MECANICA
GHET, fostă divizionară 
lider neînvins în Divizia .. .
a pregătit cu atenție meciul de 
cupă, cu speranța de a mai 
urca o treaptă în această com
petiție. Echipa pregătită de ti; 
nerii antrenori Dorel Cupșa și 
Iosif Roman va alinia cel mai 
bun „11“, din care nu vor lipsi 
frații Ciohan, Bonte, Verdeș, 
care au evoluat si la Baia 
Marc. DINAMO VICTORIA 
BUCUREȘTI a făcut o „haltă” 
la Certej, unde Glonț și Custov 
au semnat o victorie netă, cu 
4—0, Echipa așteaptă cu Încre
dere partida de mîine, In care 
„calculul hlrtiei” o indică fa
vorită.

9 F. C. ARGEȘ nu va putea 
alinia la Craiova efectivul 
complet. Trei tocători de bază 
(Stancu, Iovănescu și Toma) 
sînt indisponibili, așa că an
trenorul Dobrin va alcătui for
mația în ziua medului. POLI
TEHNICA IAȘI va pleca spre 
Craiova toni seara. Și aici sint 
două indisponibilități notabile: 
Sertov este bolnav (viroză) și 
Bucu accidentat

9 CORV1NUL HUNEDOARA

nu-1 va putea folosi pe Nicșa 
(două cartonașe galbene). Ioniță 
și Petcu sînt ușor accidentați, 
dar se speră in recuperarea lor 
pînă la ora Jocului. DINAMO 
a plecat luni dimineață cu au
tocarul spre Alba Iulia, cu e- 
fectivul complet. Antrenorul C. 
Dinu va efectua astăzi un an
trenament de acomodare pe 
stadionul din localitate.
• A. S. MIZIL a susținui

aimbătă. pe teren propriu, un 
joc de verificare cu Metalul
București, de care a fost în
vinsă eu 3—2. Pentru A. S. Mi
zil au marcat Galeș și Greaca. 
O singură incertitudine, folosi
rea fundașului Cireașă, ușor 
accidentat. S. C. BACĂU îl are 
pe Șoiman accidentat, iar Elî- 
sei și Guda sint gripați. Nu vor 
putea fi folosiți, pentru 
muiarea a două cartonașe 
bene. Artenie și Boreea.

• DUNĂREA
LĂȚI a preferat să se antre
neze ,.!n familie”, fără meci 
amical la sfîrși: de săptămină. 
Toți Jucătorii sint valizi și va 
fi aliniată cea mai bună echipă. 
STEAUA pleacă azi la Galați, 
cu autocarul. Vor face depla
sarea toți componenții lotului 
și după toate probabilitățile li
derul Diviziei ,A“ va alinia 
cea mai bună formulă de e- 
chipă.

C.S.U.

acu- 
gal-

GA-

REGULAMENTUL Șl CARNETELE OE LEGITIMARE
Neprevăzutul prolog al medu

lui de la Tîrgoviște, 
fără joc, cu 3—0. de către Uni
versitatea Craiova a partidei cu 
formația gazdă, 
pentru „16“-imile „Cupei Româ
niei-. a trezit multe discuții în 
rindul iubitorilor fotbalului to 
privința prevederilor regulamen
tului asupra prezentării carnete
lor de legitimare. Unii dintre cei 
care ne-au telefonat întrebau 
dacă nu cumva carnetele de le
gitimare pot fi depuse în cabina 
arbitrilor pină Ia pauză, alții o- 
pinau că regulamentul îngăduie 
prezentarea carnetelor de legiti
mare după terminarea partidei, 
în maximum 30 de minute de la 
fluierul final.

Față de aceste nedumeriri și. 
mai cu seamă, pentru a reaminti 
— dacă mai era nevoie acest lu
cru — conducătorilor de cluburi 
și asociații ce prevede regula
mentul, reproducem prevederile 
acestuia in privința prezentării 
carnetelor de legitimare la parti
dele oficiale.

In partea a m-a a „Statutului 
F.R.F.” — intitulată „Regulamen
tul de organizare a activității fot
balistice”, la capitolul B, artico
lul 42 se arată:

„Identificarea jucătorilor. Con
ducătorii (delegații), iar în lipsa 
lor căpitanii echipelor sînt obli
gați să prezinte arbitrului ÎNA
INTE DE ÎNCEPEREA JOCULUI 
(n.r. sublinierea noastră) carnetele 
de legitimare ale jucătorilor tre- 
euțl pe raportul de arbitraj DAR 
NU MAI PUȚIN DE 7 CARNETE 
de legitimare pentru seniori și 2 
pentru juniori și copii.

In mod excepțional, pentru res
tul jucătorilor se admite identifi
carea cu buletinele de Identitate, 
Însoțite de dovada efectuării vi
zei medicale.

cîștigarea

meci contînd

Carnetele de legitimare vor fi 
păstrate de arbitru pină la ter
minarea jocului, cînd se restituie 
conducătorilor, delegaților sau că
pitanilor de eebipă, după caz“.

Deci lucrurile sînt clare: nici 
la pauză, nici după terminarea 
partidei, ci înainte de începerea 
ei. Obligativitatea prezentării a 
cel puțin 7 carnete de legitimare 
înainte de începerea întîlnirii este 
stipulată clar. Arbitrul I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vîlcea) a procedat, 
prin urmare, în conformitate cu 
prevederile regulamentului. Nepu- 
tînd prezenta legitimațiile, C.S. 
Tîrgoviște a pierdut cu 3—0 me
ciul după ce conducătorul jocu
lui a așteptat încă 15 
așa cum prevede, de 
regulamentul — pentru 
ția-gazdă să prezinte 
de legitimare.

A cunoaște în amănunt preve
derile regulamentului este o prin
cipală obligație a conducerilor de 
cluburi și asociații. Dar, ca în 
cazul clubului tîrgoviștean, se im
pune,în egală măsură, cea mai 
mare grijă pentru pregătirea or
ganizatorică a unei partide. Păs
trarea atentă a carnetelor de le
gitimare. verificarea lor cu mai 
multe zile Înaintea partidei, pu
nerea lor într-un loc accesibil, 
stabilirea cu precizie a respon
sabilului întocmirii foii de arbi
traj și deci a celui ce are în 
grijă carnetele, iată tot atîtca 
sarcini care — departe de a re
prezenta amănunte, cum mai sînt 
socotite, eronat, ici și colo, tre
buie să fie în atenția responsa
bililor formațiilor noastre. Pen
tru că apare de-a dreptul hilar 
ca o formatie-GAZDA ! ? ! să 
piardă fără joc calificarea într-o 
fază superioară a Cupei pentru 
că nu poatr prezenta legitimați
ile ! Hilar și grav în același 
timp !
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La Timișoara a avut loc pri
mul turneu din cadrul celei de 
a doua faze a campionatului Di
viziei „A” la polo — pe grupe 
valorice (locurile 1—6 șl 1—16). 
contînd punctajul acumulat în 
prima parte a Întrecerii). S-au 
disputat partide Intre echipele 
care-șl dispută pozițiile 7—10. Si* 
au fost găzduite, to bune condiții 
la lumina zilei, de bazinul 
de la Industria linii, în tribune 
lutod loc un număr mare de 
spectatori. In cele trei zile, cu 
meciuri tn general disputate, in
teresante, oea mal bună formă 
a demonstrat-o formația locală 
I.L.T., care a cîștigat toate in- 
tllnirile susținute, devenind, 
altfel, lider autoritar.

Rezultate: Industria linii Timi
șoara — Lotul de juniori II 17—12 
(4—2, 5—4, 3—3 5—3), cel mal «-

de

fleace fiind N. Toth 4. Fărcuță 3. 
Sterpu 2, respectiv Lupescu 2; 
CJS.U. Construcții București — 
Rapid Arad »—7 (4—1, 2—2, 2—1,
I— 3). Balanov 2. respectiv Szabo 
2, popovits 1; C.S.U. — Lotul de 
juniori 10—7 (3—3. 0—2. 2—1. 2—1). 
Florea 2, Balanov 2, respectiv 
Găvruș »; LL.T. — Rapid Arad 
10—2 (3—2, 7—1, 2—2. 4—2). Vamoș 
4, Flrcuță 4, respectiv Popovits 
>; Rapid Arad — Lotul de jtmlori
II— 7 (4—2, 3—1. 1—1. 2—3). Po
povits 4, respectiv Lupescu I; 
LL.T. — C.S.U. 9—I (2—L 1—2. 
3—L 2—2), Boroș 4, respectiv To
ma 3.

Clasament: 7. I.T-T. 14 p, 2, 
CLS.U. Construcții 11 P. 0- Rapid 
Arad 5 p (echipă penalizată eu 1 
puncte), 10. Lotul de jtmlori H 
4 p. ____

Constantin CREȚU — coresp.
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ticîpă la ambele faze ale tragerii, 
Implicit la toate cele 7 extrageri.

Consultați prospectul tragerii, 
pe care n găsiți la orice agenție 
Loto-Pronosport șl jucațl din 
timp numerele dv. preferate.

9 Pentru partlclpanțll la con
cursurile PRONOSPORT, publi
căm mai jos cele 13 meciuri ce 
fac parte dto concursul de du
minică 24 februarie a.c.: 1. Ascoli
— Avellino; 1. Cremonese — A- 
talanta; 3. Florentina — Sampdo- 
ria; 4. Internazionale — Torino; 
2. Juventus — Verona; 2. Napoli
— Lazio; 7. Roma — Milan; 3.
Udinese — Como; I. Arezzo — 
TWesttaa; 10. Lecce — Bari; M. 
Monza — Pisa; 12. Parma — Ta
ranto ; 13. Pescara — Perugia.
După cum se poate vedea, con
cursul este „tare", cu multe me
ciuri interesante.

Șl echipele din plutonul frun
taș (locurile 1—6) îșl vor dispu
ta primele meciuri din faza a 
doua a campionatului. Ele se re
unesc la Oradea, unde vor avea 
loc cinci reuniuni: miercuri, de 
la ora 17: Steaua — Voința Cluj- 
Napoca. Crlșul Oradea — Progre
sul București, Dinamo — Rapid 
București; Joi (ora 17): Dinamo 
— Voința, Steaua — Progresul, 
Crlșul — Rapid; vineri (ora 17): 
Rapid — Progresul, Crlșul — Vo
ința. Dinamo — Steaua; slmbătă 
(ora ÎS) î Rapid — Voința, Dina
mo — Progresul, Crlșul — Stea
ua ; duminică (ora 8,30): Progre
sul — Voința, Rapid — steaua, 
Dinamo — Crlșul.

Iată clasamentul celor mal bu
ne șase echipe, așa cum a fost 
ei stabilit după prima fază:prima fază:

1. DINAMO 18 18 0 2 281-1» »
2. Crițul 18 16 0 2 222-129 »
2. Rapid Buc. 18 M 2 2 165-107 30
4. Steaua 18 n 1 6 164-133 23
5. Progresul 18 8 2 8 151-134 18
6. Voința 18 7 2 9 128-141 16

9 DINAMO VICTORIA: „Abor
dăm returul cu un optimism ro
bust, cu speranța îndreptățită de 
a promova Ia sfirșitul campiona
tului In Divizia „A”. Poziția 
noastră de lider ne obligă la 
prestații superioare in sezonul de 
primăvară” — ne-a spus antre
norul secund ștefan Feodot. Trei 
noutăți în lotul echipei: Stredie, 
Mirea șl V. Radu, toți de la Di
namo București, dar șl unele 
plecări: Frincu, Ivan și Răduca- 
nu, la Dinamo București, și Guda, 
la S.C. Bacău. Antrenor principal 
este fostul Internațional Florin 
Cheran. 9 ȘOIMII I.P.A. SIBIU. 
Antrenorii echipei sint Petre Ga- 
vrilă șl Livlu Coman, Față de 
turul campionatului, citeva nou
tăți: Stoica, de la Carpați Mîrșa, 
L Gheorghe, de la F.C. Bihor, șl 
patru promovări de la juniori: 
Mihăilă, Teleșpan, D. Popa și 
Pustai. Au primit dezlegarea Flo- 
rescu, care va activa la Carpați 
Mîrșa. șl Gabel, la Petrolul 
Bălcoi. Președintele clubului, Va- 
slle Buia, ne-a făcut următoarea 
declarație: „Deși ne despart 4 
puncte de prima clasată, Dinamo 
Victoria, nu am abandonat ldeea 
atacării locului 1. Dispunem de 
nn lot echilibrat, eu un nucleu 
de jncători valoroși, ceea ce ne 
va permite să abordăm toate jo
curile, chiar și cele din depla
sare, numai la victorie. Și poa
te eă pini la urmă ne vom atin
ge obiectivul, acela ca Sibiul să 
aibă din nou, după atițla ani, 
echipă in prima divizie*. 9 AU
TOMATICA BUCUREȘTI. Sub 
conducerea tehnică a antrenorilor 
Pani Florea șl Marian Stoicblțoiu, 
echipa șl-a început pregătirile la 
13 ianuarie. Trei noutăți in lot: 
portarul Mirea, de la Motoare 
Diesel, fundașii Boțonea. de la 
Progresul-Vulcan, ți Duță. de la 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin. Or
ganizatorul de competiții Gheor
ghe Nleolae ne spunea: „Vrem 
să lncbeiem campionatul pe un 
loc superior. Dacă am terminat 
turul pe locul 3, de ee nu am 
ttade mai sus 7”. 9 MECANICA 
FINA STEAUA BUCUREȘTL An
trenorii . Nicolae Lupescu ți Ion 
Mățăoanu abordează returul eu 
același lot de jucători, mai puțin 
portarul Popa, la serviciile că
ruia s-a renunțat. N. Lupescu : 
„Acest retur de campionat va În
semna pentru noi o cit mai bu
nă rodare a echipei. Vrem să ne 
punem bine la punct sub toate 
aspectele, to așa fel tocit să fim 
gata pregătiți pentru ea in cam
pionatul viitor să atacăm șefia 
seriei”. 9 PROGRESUL-VULCAN 
BUCUREȘTI. Antrenorii Paul Po
pescu șl Marin Morarii au adus 
ta lot pe portarul Alexa, de la 
Autobuzul, și pe fundașul State, 
de la C-S.M. Suceava. A plecat 
portarul lonescu. la Autobuzul. 
P. Popescu: „Am consolidat ți 
ordonat jocul echipei prin nu
meroasele jocuri de verificare 
susținute pînă acum. Avem con
vingerea că ne vom satisface su
porterii”. 9 C.S. TÎRGOVIȘTE. 
Prin retragerea lui Valentin Stă- 
nescu, de pregătirea echipei se 
ocupă Marin Olteanu. O singură 
noutate în lot, înaintașul Timofi, 
de la Partizanul Bacău, șl două 
plecări: Iamandi, la S.C. Bacău, 
ți Niculclolu 9 CARPAȚI MÎRȘA, 
Antrenori: Ștefan Stana șl Marin 
Stelian. Două noutăți: Florescu și 
Marcu (de la Șoimii I.P.A. Sibiu). 
Mijlocașul T. Stoica a fost trans
ferat la Șoimii Sibiu. 9 I.P. A- 
LUMINIU SLATINA. După un se
zon de toamnă sub așteptări, da
torat în parte țl fluctuației de 
jucători din ultimul an, cu con
secințe negative pe planul omo
genității sale, echipa antrenată de

Ion Cîrciumărescu s-a pregătit 
pentru retur avînd ca obiectiv — 
stabilit de adunarea de dane de 
seamă șl alegeri a asociației 
sportive — ocuparea unuia din 
primele patru locuri în seria el. 
Dintre jucători au mal plecat 
Ciocioană (la Băllești), Din și 
Niță (la Steaua-tlneret). A fost 
promovat în lot Juniorul Moș- 
teanu. 9 CHIMICA TÎRNÂVENI. 
Antrenor: Gheorghe Bai. Au fost
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9 Liderul (Dinamo Vic
toria București) cu trei ju
cători de „A“ în lot 
O Șoimii Sibiu nu renun
ță la gîndul promovării 0 
Traian Ivănescu, antrenor 
la Flacăra Automecanica 
Moreni © Chimica Tîmă- 
veni continuă ridicarea 
propriilor talente
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promovați in lotul primei echipe 
cîțlva juniori din pepiniera pro
prie. ceea ce dovedește că la 
Tlrnăvenl cresc mereu noi și noi 
talente. Este vorba de Ignat, De
gerat șl Solomon. C. Vintllescu 
(organizator de competiții): „Ne 
angajăm să practicăm un fotbal 
spectaculos, tn limitele unei per
fecte sportivități. Cazul jucătoru
lui Fodor, suspendat mai multe 
etape to turul campionatului, a 
fost un... accident, care cu si
guranță nu se va mai repeta". O 
TRACTORUL BRAȘOV. Antrenor: 
Dumitru Borcău. Startul pregăti
rilor s-a dat la 7 ianuarie. O 
singură noutate în lot, Șlșcă, de 
la I.C.I.M. Brașov. 9 AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI. Antrenori: Du
mitru Dumitriu șl Constantin Ma-

tache. Au fost transferați: porta
rul Alexa, la Progresul-Vulcan, și 
fundașul Tănase, la F.C. Olt. Au 
venit: lonescu și Dumitru, ambii 
de la Progresul-Vulcan, junio
rii Neagu (C.S. Pajura) șl Du
mitrescu (Flacăra roșie). ® ME
TALUL BUCUREȘTI. Antrenori: 
Nicolae Oaidă și Emil Floruț. A 
plecat Sultănoiu, au 
mitrache, Staicu, Vlad 
haci. N. Oaidă: „Va fi 
foarte greu pentru noi. 
lot modest, am muncit 
In această iarnă, ceea 
speranța că ne vom putea men
ține în Divizia „B“. ® C.S.M.
DROBETA TR. SEVERIN. Antre
nori: Marin Bojin șl Grigore Ciu- 
pitu. Noutăți în lot: Daniel (Mi
nerul Oraș Dr. P. Groza), Mihale 
(înfrățirea Oradea). Dumitrache 
(F.C. Argeș). Baboi (F.C. Olt) și 
Fekete (C.F.R. Caransebeș). 9 
FLACĂRA AUTOMECANICA MO
RENI are un nou antrenor, pe 
Traian Ivănescu. ajutat de V. 
Stroie. Noii veniți se numeso 
Mateescu (de la Metalurgistul 
Cugir) și juniorii Pană șl Ene, 
din propria pepinieră. Au plecat: 
Mirea, la Minerul Filipești, Rus 
șl Dobrică. la Electra Titu. • 
GAZ METAN MEDIAS. Antrenori: 
Filip Standt. secundat de C. Ol- 
teanu. Noutăți: Ciofică și Ologu 
(ambii de la Chimia Rm. Vilcea), 
Sabin, de la Șoimii I.P.A. Si
biu. si Socacl, de la Electromu- 
reș Tg. Mureș. Au plecat: Mun- 
teanu (la Carbomet Copșa Mică),’ 
I. Mircea (Cimentul Hoghiz). Rl- 
țiu (T.R.A. Cluj-Napoca) sl Stin
ge rr.M.l.x. Agnita) o minerul 
motru. Dună cum ne-a infor
mat Ilie Polifrom, secretarul sec
ției, echipa șl-a reli-'t pregăti
rile cu vechiul lot de jucători, la 
10 ianuarie, avindu-i ca antrenori 
pe Titu Nicolicescu șl Constan
tin Mateescu. Un singur gtod: 
depunerea tuturor eforturilor 
pentru evitarea retrogradării, e- 
chipa afltodu-se pe penultimul 
loc în clasament, cu —6 la „a- 
devăr”.
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ȘTIRI • MECIURI AMICALE • ȘTIRI
• MECIUL F.C.M. BRAȘOV — 

UNIVERSITATEA CRAIOVA PE 
STADIONUL MECON. Partida 
dintre F.C.M. Brașov și Universi
tatea Craiova, din cadrul optimi
lor Cupei, programată mîine, va 
avea loc pe stadionul MECON 
(fost T.M.B.) din str. Drumul 
Găzarului.
• JOI, LA ORA 13, LA SEDIUL 

F.R.F. va avea loc, în prezența de- 
iegaților echipelor calificate, tra
gerea la sorți a „sferturilor de 
finală ale Cupei României.
• ACȚIUNEA LOTULUI RE

PREZENTATIV DE TINERET. In 
perioada 21—23 februarie, lotul 
reprezentativ de tineret se va 
reuni In Capitală, In vederea u- 
nui scurt stagiu de pregătire cen
tralizată. In programul acțiunii 
stot prevăzute: controlul medical, 
verificarea stadiului de pregătire 
a jucătorilor, definitivarea Iotului 
șl conturarea echipei. însușirea 
ideii de joc și, In final, sîmbătă 
23 februarie, o partidă test cu 
liderul campionatului, steaua.

Antrenorul Cornel Drăgușin șl 
colectivul său. format din V. 
Kraus, A. lordănescu, N. Petres
cu, Gh. Untea și I. Parcea, au 
convocat următorii jucători: Stln- 
gaclu șl Barba — portari; Pascu, 
Bălan, Belodedlcl, Crlstca, Wel- 
senbacher, Gheorghiu și Balcea 
— fundași: Balint, Mujnal, Bote
zări, Burdujan, Lazăr si O. Grl-

gore — mijlocași; Soare, Mun
tean, o. Popescu, Al. Cristian șl 
Văidean — înaintași.

9 PARTID3 INTERNATIONALE 
ALE JUNIORILOR „TRICOLORI”. 
Selecționata U.E.F.A. ’Fi, care se 
pregătește pentru partida retur 
cu echipa Iugoslaviei din cadrul 
Campionatului european B, par
tidă programată la 20 martie în 
deplasare, va susține patru me
ciuri de verificare a potențialu
lui ei: două cu selecționata Bul
gariei la Haskovo, în zilele de 
28 februarie șl 2 martie (partide 
revanșă la meciurile din toamnă 
de la Sibiu și Cisnădie) și două 
pe teren propriu, probabil la 
Slobozia șl Mizil, cu naționala 
Turciei. Un turneu de două 
jocuri va efectua în Republica 
Democrată Germană selecționata 
U.E.F.A. ’86. Meciurile se vor ju
ca în zilele de 12 și 14 martie.^ 
In perioada 20—22 aprilie. Selec
ționata U.E.F.A. ’87 va participa 
la un „triunghiular” ta Ungaria; 
alături de echipa țării gazdă țl 
formația R.D. Germane.
• ȘEDINȚA BIROULUI FEDE

RAL. Vineri 22 februarie, de la 
ora 14, va avea loc țedlnta Bi
roului federal.

9 LOTUL U.E.F.A *85 — SPOR
TUL STUDENȚESC (tineret-spe- 
ranțe) 3—1 (3—I). Golurile junio
rilor au fost înscrise de chirci, 
Lnpu țl Nuță.



PE GHEAȚĂ © A început „Universiada albă“ © Campionate

SI PE ZĂPADĂ
j

BELLUNO (Italia). Au înce
put întrecerile din cadrul Jo
curilor Mondiale universitare. 
Probă de slalom uriaș a fost 
cîștigată de spaniola Blanc» 
Fernandez-Ochoa 2:02,55. Pe 
locurile următoare : 2. Daniela 
Zini (Italia) 2:04,79, 3. Olga
Charvatova (Cehoslovacia) 
2:04,81.

ST. MORITZ. Campionatele 
europene de bob 2 : 1. U.R.S.S. 
(Ekmanis, Aleksandrov) 4:33,53,

Olandezul Hein Vergeer este noul campion al lumii la poliatlon
Telefoto : A.I’.—AGERPRES

ACTUALITATEA IN ATLETISM

europene și mondiale la bob,
2. R.D. Germană 4:30,66, 3.
Elveția 4:31,46.

SOFIA. „Cupa națiunilor* la 
ștafetă (4X10 km) desfășurată 
pe muntele Vitoșa s-a încheiat 
cu succesul echipei Suediei 
(Oestlund, Ottoson, Wassberg, 
Svan) 1.39:42,90. Au urmat 5 
2. Elveția 1.40:14,00!, 3. U.R.S.S. 
1.40:29,60, 4, Norvegia 1.41:17,20, 
5. Cehoslovacia 1.42:40,40.

HAMAR (Norvegia), Campio
natul mondial de patinaj viteză 
poliatlon : 1. Hein Vergeer (O-

patinaj și schi fond
landa) 166,931 p, 2. Oleg Bojev 
(U.R.S.S.) 167,679 p, 3. Hilbert 
Van Der Duim (Olanda) 
167,718 p, 4. Frits Schalij (O- 
landa) 168,323 p, 5. Michael 
Hadschieff (Austria) 168,378 p, 
6. Dave Silk (S.U.A.) 168,466 p. 
Cîștigătorii celor patru probe: 
500 m : Boucher (Canada) 38,00, 
5000 m : Vergeer 7:05,59, 1500 
m j Bojev 1:59,16, 10000 m ■
Karlstad (Norvegia) 14:48,54.

TăSCII (Elveția). In cadrul 
C.M. de juniori la schi nordic
cursele de ștafete au avut pe 
rmele locuri : 3X5 km fete :

U.R.S.S., 2. Suedia, X R. D. 
Germană, 4. Norvegia, 5. Fin
landa, 6. Elveția; 3X10 km
băieți : L UJl.S.S., 2. Norvegia, 
2. Austria, 4. Elveția, 5. Cehos
lovacia, 6. Suedia.

PRIBRAM. Meci amical de 
hochei : Cehoslovacia — Fin
landa 5—1 (2—0, 2—1, 1—0).

Turneul zonal de șah

LUPTA PENTRU CALIFICARE SE MENȚINE STRÎNSĂ
PRAGA, 18. — Runda a 13-a a 

turneului zonal de șah nu a adus 
noutăți deosebite In desfășurarea 
luptei pentru calificarea In etapa 
următoare a campionatului mon
dial, turneele interzonale. Lider 
se menține marele maestru ro
mân Stihal Șubâ, care păstrează 
avansul de o jumătate de punct 
ia fruntea clasamentului. In ur
ma sa se aflăm acum doi jucă
tori. la egalitate, Vlastimil Jansa 
(Cehoslovacia) șl Josef Pinter 
(Ungaria), ultimul alâturir.du-se 
prlntr-o prețioasă victorie obți
nută tn fața compatriotului său. 
Adorjan. Restul partidelor În

SEGARCEANU - ÎNVINGĂTOR
LA ROSENHEIM (3.F.G.)

Turneul de la Rosenheim, 
inclus în circuitul de tenis al 
R.F.G., a programat în finală 
meciul dintre Florin Segărceanu 
(România) și Hans-Dieter Beu- 
tel (R.F. Germania). La capă
tul unei confruntări echilibra
te, Segărceanu a învins cu 
6—3, 7—6. In finala de dublu, 
cuplul Peter Carlsson șl Jonas 
Svensson (Suedia) a dispus de 
perechea română Adrian Marea 
— Andrei Dîrzu cu 4—6, 6—2, 
6—4.

TURNEUL CELOR 7 NAȚIUNI 
LA FLORETA FEMININ

La Frankfurt (R.F.G.) s-a 
disputat tradiționala competiție 
internațională feminină la flo
retă „Turneul celor 7 națiuni* 
la care a luat parte și re
prezentativa țării noastre. Iată 
rezultatele floretistelor noastre: 
9—6 cu Ungaria, 2—9 cu 
U.R.S.S., 9—5 cu R.F.G. B, 9—1 
cu Belgia, 6—9 cu Franța, 1—9 
cu Italia, 6—8 cu R.F.G. In 
clasamentul final, echipa ro
mână a ocupat locul 5 cu 3 

cheiate au furnizat rezultate e- 
gale: Șubă — Csom, Jansa — Fa- 
rago, Schmidt — Ghindă șl Ftac- 
nlk — Mokry. întrerupte slnt ce
lelalte partide, printre care șl cea 
In care FL Gheorghiu are ne
grele In fața bulgarului E. Er- 
menkov.

In clasamentul dinaintea run
dei a 14-a șl a jucării partidelor 
Întrerupte primele locuri slnt o- 
cupate de Șubă 81/,, Jansa șl 
Pinter ș, Prandstetter 7 (1),
Gheorghiu șl Ermenkov 6’/, (1), 
Adorjan, Farago, Ftacnlk șl 
Schmidt Sznapik t (1), Ghin
dă șl Csom Ș.

PESTE HOTARE
victorii, după Italia 7 v; 
U.R.S.S. 6 v. R.F.G. A 4 v. 
Franța 4 v. jJ

„MARATONUL*-ȘTAFETA f
DIN JAPONIA

La Yokohama se desfășoară 1 
de cîțlva ani un „maraton^ta. 
feită (3 schimburi de 5 km, 
2X10 km și 1X7,195 km). Țara 
noastră va fi prezentă acum 
(24 februarie) pentru prima 
oară. Au făcut deplasarea : Ma
riana Stănescu, Elena Fidatov, 
Pania Hie, Margareta Kcszeg, 
Adriana Mustață-Andreescu, Mi
tica Junghiatu și Iulia Ionescn- 
Beșliu. Șase dintre ele vor, 
concura în echipa României, o 
a șaptea într-o formație inter
națională. Antrenori: Emil Gro- 
zesen și Dorin Melinte.

BALCANIADA DE SCHI
Miercuri, la Mont Parnassa 

(Grecia) încep întrecerile Bal
caniadei de schi. La concurs 
vor fi prezenți sportivi și spor
tive (alpine și fond) din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Ro
mânia și Turcia. In vederea 
acestei competiții, delegația 
României este formată din ur
mătorii sportivi și tehnicieni : 
pentru probele alpine : Lilians 
Ichim, Delia Parate, Anca Mo- 
raru, Adriana Macrea, Mihai 
Biră, Vili Podaru, Aurel Foi- 
ciuc. Ion Frățilă, Peter Kristaly, 
Dan Focșeneanu — antrenori 
Gh. Roșculcț șj M. Focșeneanu; 
pentru cursele de fond : Elena 
Reit, Iuiiana Dcgan, Edith Ba
ko, Ileana Hangan, Ion Lun- 
gociu, Atila Csalla, Carol KSpe, 
Gavril Boiteș, loan Crișan, Pe
ter Laszlo și Viorel Sotrona — 
antrenori Șt. Berbocaru, N. 
Dudu și I. Pochișcan.

Vor avea loc probe de sla
lom special și slalom uriaș, 
5, 10 și 15 km fond, precum 
și curse de ștafetă.

© A fost inaugurată sala din Atena © Noi recorduri mondiale
Pe faleza de la Neo Phaliron, 

între Atena și Pireu, în vecină
tatea stadionului Karaiskakis a 
fost construită o impunătoare 
sală de sport, care, la începutul 
lunii viitoare, va fi gazda celei 
de a 16-a ediții a campionatelor 
europene. La inaugurarea ei, sîm- 
bătă. în prezența primului minis
tru elen. Andreas Papandreu. no
ul edificiu a primit numele de 
„Pace și Prietenie**. Sala are tri
bune a căror capacitate variază 
de Ia 11 500 locuri la atletism, la

Marita Koch o întrece pe
Marlies Gohr în cursa de 100 

yarzi
Telefoto: A.P.—AGERPRES

COMPETIȚII CONTINENTALE INTER-CLUBURI
Rezultate din competițiile euro

pene inter-cluburi.
VOLEI (bărbați): „C.C.E.", la

Bruxelles: 1. Santa! Parma (Ita
lia) 6 p, 2. Mladost Zagreb 5 p, 
3. Ț.S.K.A. Sofia 4 p, 4. Steaua 
roșie Praga 2 p. Santal cu Mla
dost 3—1, cu Steaua roșie 3—1. 
cu TSKA 3—2: Mladost cu țska 
3—1, cu Steaua roșie 3—1; TSKA 
cu Steaua roșip 3—0.

„Cupa Confederației**, Ia Bel
grad : 1. Panini Modena (Italia) 6 
p. 2. Partizan Belgrad 5 p, 3. 

16 000 locuri la box. baschet, vo
lei, tenis ele.

In vederea „europenelor-, de la 
2—3 martie, de la Atena, atlețil 
Iși desăvîrșesc pregătirea și, ca 
primă consecință, obțin rezultate 
de valoare. Iată cîteva dintre 
ele...

Senftenberg. în cadrul campio
natelor R.D. Germane, în afara 
recordului mondial la 60 m (7,04 
s), Marita Koch a mal înregis
trat unul și în proba de 100 
yarzi (91,44 m) cu timpul de 10,25 
(v.r. de 10,29 aparținea lui Mar
lies Gohr din 1980). Alte rezul
tate: FEMEI: 1500 m: Christiane 
Wartenberg 4:10,86. Ines Bibemell 
4:14,26; lungime: Helga Radtke 
6,94 m, Christine Chima 6,43 m; 
BĂRBAȚI: 1500 m: o. Beyer
3:45,02; 3000 m: S. WUle 8:04.75; 
înălțime: G. Wessig șl M. Gre- 
benstein 2.24 m; triplu: V. Mal 
16.86 m. J Elbe 16,45 m.

Dortmund. Vest-germ anul Chris
toph Herle a înregistrat pe 3000 
m timpul de 7:42,97, al doilea re- 
zulat mondial după recordul bel
gianului Emiel Puttemans 7:39,2 
din 1973

Paris. Cu 24.11 m francezul 
Walter Ciofani a realizat cea mai 
bună performanță mondială la 
aruncarea ciocanului de 15,6 kg. 
întrecînd cu 17 cm rezultatul an
terior al norvegianului Johnsen, 
din 1984. La prăjină, Tbierry Vig- 
neron a sărit 5,75 m, cu care 
egalează cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului, de
ținută d? sovieticul Serghel Bub
ka. Alte rezultate din cadrul 
campionatelor naționale: FEMEI: 
200 m: Marie-Christine Cazier 
23.80 ; 60 mg: Anne Piquereau 
8.06: înălțime: Brigitte Rougeron 
și Maryse Ewanje-Epee 1,83 m.

Kruikenburg (Belgia) 4 p, 4. Hor- 
mann Gang (Belgia) 3 p, Pa
nini cu Kruikenburg 3—0, cu Par
tizan 3—0, cu Hormann 3—0; 
Partizan cu Hormann 3—0, cu 
Kruikenburg 3—2; Kruikenburg 
cu Hormann 3—0.

HANDBAL (femei, semifinale, 
meciuri tur): „C.C.E.** la Bel
grad: Radnicki Belgrad — Smels- 
tadt Viena 19—16 (9—9), la Kiev: 
Spartak Kiev — SK Leipzig 25—18 
(14—8).

Preliminariile zonei europene

GRUPA A Vi a:

TREI CANDIDATE 
PENTRU DOUĂ LOCURI Elkjaer-Larsen, unul dintre cei mai valoroși jucă- 

tori danezi
Și din această grupă primele 

două clasate vor lua drumul 
Mexicului. întrebarea este (șl aici) 
care vor fi acestea T

Lupta se va da, după toate a- 
parențele, între trei reprezentati
ve: Danemarca, Elveția și U.R.S.S. 
în urma rezultatelor de pînă 
acum vom consemna în primul 
rind cîteva surprize.

Echipa U.R.S.S. n-a reușit, în 
cele două meciuri susținute pînă 
acum, în deplasare, decît un 
punct. Dar formația pregătită de 
Eduard Malofeev nu este lipsită 
deloc de speranțe, pentru că ea 
are în continuare un program 
avantajos car© îi poate oferi po
sibilitatea recuperării terenului 
pierdut.

A doua surpriză a furnizat-o 
Elveția, care sub conducerea lui 
Paul Wolfisberg (la un moment 
dat el a demisionat din cauza 
unei îmbolnăviri, dar a revenit 
la ,,timonă “) a realizat două vic
tori foarte valoroase: una în de
plasare. cu Norvegia, și alta în 
fața Danemarcei, pe teren pro
priu. Lotul alcătuit de Wolfisberg, 
în majoritate cu jucătorii din 
Ziirich și Geneva, a marcat un 
salt valoric apreciabil.

Selecționata Danemarcei — 
deocamdată lideră, în ciuda în- 
frîngerii suferit© în fața Elveției 

— pare să aibă, ca și la C.E. din 
Franța, un lot remarcabil, alcă
tuit în majoritate din jucători 
care activează în formați de pes
te hotare. Vedetele au tămas în 
linii generale aceleași: Elkjaer- 
Larsen, Lerby. Laudrup (atacanți 
cu o mare eficacitate), Qvist 
(portar), M. Olsen și Nielsen — 
fundași. Simonsen este însă în 
continuare accidentat în urma 
fracturii suferite la C.E.

Mal slabe sînt reprezentativele 
Norvegiei și Irlandei, dar care, 
chiar dacă nu vizează calificarea, 
pot încurca pozițiile candidatelor 
pentru turneul final.

La ora actuală, după numai 
șapte jocuri, este prematur să ne 
pronunțăm asupra șanselor de 
calificare. Următoarele 13 partide 
vor fi, deci, foarte importante, 
îndeosebi dublele întîlniri dintre 
UJl.S.S. — Elveția șl U.R.S.S. — 
Danemarca. Deocamdată un gola
veraj pozitiv, față de celelalte e- 
chipe. ÎI au doar Danemarca șl 
Elveția. Să fie oare decisă califi
carea de golaveraj ? Nu-i exclus.

Și iată participările, de pînă 
acum, ale celor cinci echipe în 
turneele finale: Elveția — 6, 
U.R.S.S. — 5. Norvegia — 1, Da
nemarca — 0, Irlanda — 0.

Documentar de
Ion OCHSENFELD

MECIURILE DISPUTATE

Irlanda - U.R.S.S. 1-0
Norvegia - Eljeția 0-1
Danemarca — Norvegia i-a
Norvegia - U.R.S.S. l-l
Elveția — Danemarca 1—0
Norvegia — Irlanda 1-0
Danemarca — Irlanda 3-0

CLASAMENT

1. Danemarca 3 2 0 1 4-1 4
2. Elveția 2 2 0 0 2-0 4
3. Norvegia 4 1 1 2 2-3 3
4. Irlanda 3 1 0 2 1-42
5. U.R.S.S. 2 0 1 1 1-2 1

MECIURILE DIN ACEST AN

17.IV: Elveția U.R.S.S.
1.V: Irlanda - Norvegia
2.V: U.R.S.S. — Elveția
2.VI: Irlanda - Elveția
5.VI: Danemarca — U.R.S.S. 

11.IX: Elveția — Irlanda 
25.IX: U.R.S.S. — Danemarca
9.X: Danemarca - Elveția 

16.X: Norveqia — Danemarca 
16.X: U.R.S.S. - Irlanda 
30.X: U.R.S.S. - Norvegia 
13. XI: Elveția — Norvegia 
13.XI: Irlanda — Danemarca

7ÎLEX • TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX e TELEX
CICLISM > Titlul de campion 

mondial la ciclocros (profesio
niști) a fost eîștigat de vest-ger- 
manul Klaus Peter Thaler în 
1.12:37, urmat la 2 s de olandezul 
Van der Poel și la 4 s de Clau
de Michely (Luxembrug). La ju
niori, titlul a revenit lui Beat 
Wabel (Elveția). Cursele s-au dis
putat în parcul olimpic din Miin- 
chen © „Turul Mediteranean* a 
programat cea de a TV-a rundă, 
care a avut două semi-etape. Pri
ma a revenit lui Lubberding (O- 
landa) — 116,500 km în 2.50:02.0, 
iar cea de a doua (c.'t pe un

circuit de 12.5 km, la Montpel
lier) lui Phil Anderson (Austra
lia) în 15:03,01. în clasamentul 
general conduce acum Phil An
derson cu 14.03:46, urmat de fostul 
lider, francezul Eric Caritoux cu 
11.03:54.

ÎNOT © Rezultate din ziua a 
doua a concursului de la Barce
lona: bărbați: 290 m liber — Dy- 
blona (Olanda) 1:55,81; 100 m 
bras — Hernandez (Cuba) 1:07,25; 
100 m fluture — Geris (Cehoslo
vacia) 55,67; 200 m spate — Rol- 
ko (R.F.G.) 2:07.33; femei: 200 m 
liber — Verstap.pen (Olanda)

2:03,98: 100 m bras — Bownam 
(Olanda) 1:14.52; 100 m fluture — 
Seik (R.F.G.) 1:03.12.

TENIS o Tn finala masculină 
a turneului de la Delray Beach, 
americanul Tim Mayotte a dis
pus de compatriotul său Scott 
Davis CU 4—6. 4—6, 6—3. 6—2, 6—4, 
iar la dublu femei, cuplul Navra
tilova — Fernandez a dispus de 
perechea Jordan, Mandlikova cu 
7—6, 6—2. © Turneul de la Cam
pinas (Brazilia) s-a încheiat cu 
victoria argentinianului Arguello 
care a întrecut în finală, pe Da
do Campo (Brazilia) cu 6—3, 6—4.

ȘTIRI © ȘTIRI © ȘTIRI © ȘTIRI © ȘTIRI 9 ȘTIRI
© Meci ~Testanță în 

campionatul Angliei: 
Chelsea — Newcastle 
1—0. în clasament 
continuă să conducă 
Eyerton cu 52 p (25 
de jocuri), urmată de 
Tottenham cu 48 (25) 
șf Manchester United 
45 (26).
• Doar două din 

cele patru jocuri pro
gramate ș-au dispu
tat în cadrul Cunei 
R.F, Germania": Bo

russia Monchenglad- 
bach — Union Solin
gen (div. B) 2—1 și 
F.C. Saarbrucken (div. 
B) — Hanovra 96 (div. 
B) 1—0. Partidele Ba
yer Leverkusen — 
Bayern Miinchen și 
Bayer (Jrdingen — 
Werder Bremen au 
fost amînate din cau
za timpului nefavora
bil.

© Și în Scoția s-au 
KtvaN meciuri de cu

pă : Raith Rowers 
(div. H) — Aberdeen 
(I) 1—2, Glasgow
Rangers (I) — Dundee 
(I) 0—1. Ayr United 
(IT) — Saint Miren 
(I) 0—1, Brechin (IE) 
— Hearts (I) 1—1.
Queen of the South 
(TH) — Dundee Uni
ted (I) 0---3, Celtic 
Glasgow (T) — Inver
ness Thistl© (amatori) 
6—0. Forfar (ID — 
Falkirk (IT) 2—1.


