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Libiana Populară Socialistă La Campionatele europene de atletism
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușeseu, a so

sit, luni 4 martie, la Tripoli, în- 
tr-o vizită oficială de pi^icnie 
in Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, Ia invitația 
colonelului Moammer El’ Ge
ddafi, conducătorul Marii Re
voluții de Ia 1 Septembrie.

Șeful statului român este în
soțit de tovarășii Gheorgbe 
Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, 
alte persoane oficiale.

Vizita pe care președintele 
Nicolae Ceaușeseu o întreprinde 
in Jamahiria Libiană marchea
ză un eveniment de cea mai 
mare însemnătate în evoluția 
relațiilor dintre cele două țări, 
ilustrind cursul mereu ascen
dent și rodnic al acestor bune 
raporturi, pe baza stimei și res
pectului

Noua 
ședințele 
colonelul
— a cincea in ultimii zece ani
— deschide perspective tot mai 
ample Conlucrării româno-li
biene, atît pe plan bilateral, 
cit și in viața internațională.

...Ceremonia oficială a sosirii 
s-a desfășurat pe Aeroportul 
internațional din Tripoli.

La coborirea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu și 
tovarășa Elena Ceaușeseu au 
fost salutați cu căldură de co
lonelul Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socia
liste, și soția sa, Safia Farkash.

Conducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie a invitat, 
apoi, pe șeful statului român 
să primească onorurile militare.

Aflați pe aeroport, 
și specialiști 
crează 
cadrul 
dintre 
caldă ___________  — - .
conducătorilor celor două țări. 
Ei și-au exprimat cu entuziasm 
sentimentele de dragoste și pre
țuire față de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu, le-an oferit flori.

In aplauzele mulțimii, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu și to
varășa Elena Ceaușeseu, împre
ună cu colonelul Moammer El 
Geddafi și doamna Safia Far
kash. au părăsit aeroportul. In 
mașini escortate de motocicliști, 
Indreptîndu-se spre reședința 
rezervată oaspeților români pe 
timpul șederii in Jamahiria Li
biană.

De-a lungul arterei ce leagă

de

reciproc.
întilnire dintre pre- 
Nicolae Ceaușeseu și 
Moammer El Geddafi

muncitori 
' ",'i români care lu- 
în jamahiria Libiană, in 
acordurilor de cooperare 
cele două țări, au făcut o 
manifestare de simpatie

Finalele de performanță

la patinaj artistic

aeroportul de capitala libiană, 
pe întregul traseu străbătut, 
mii și mii de oameni au salu
tat cu prietenie pe solii po
porului român prieten.

La reședința oficială, tovară
șul Nicolae Ceaușeseu și tova
rășa Elena Ceaușeseu au avut 
o convorbire calda cu colonelul 
Moammer El Geddafi;

★
Luni 4 martie, au itfcepui la 

Tripoli convorbirile oficiale in
tre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, și colone
lul Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socia
liste.

Colonelul Moammer El Ge
ddafi a salutat cu căldură pe 
președintele Nicolae Ceaușeseu 
și și-a exprimat satisfacția 
pentru această vizită, relevind 
că ea reprezintă un important 
prilej pentru noi progrese in 
raporturile dintre cele două 
țări și popoare, pentru întă
rirea prieteniei româno-libiene.

Președintele Nicolae Ceaușeseu, 
apreciind modul cum se dez
voltă relațiile româno-libiene, 
faptul că s-a statornicit o co
laborare rodnică, și-a manifes
tat convingerea eă actuala vi
zită, convorbirile ce au loc 
eu acest prilej vor duce la i- 
dentificarea unor noi posibili
tăți și domenii de colaborare 
intre România și Jamahiria Li
biană, la 
rilor pe 
interesul

prqmovarea raportu- 
un plan superior, ia 
celor două popoare.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 

împreună 
Ceaușeseu 
mmer El 
aceeași zi 
cadrul căreia au fost 
nuate convorbirile oficiale.

Cu acest prilej, a avut 
un schimb de vederi in 
bleme privind relațiile dintre 
cele două țări și popoare, pre
cum și ale vieții internaționale 
actuale.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă priete
nească.

cu tovarășa Elena
și calonelul Moa-

Geddafi, au avut in 
o nouă intilnire, in 

conti-

★
In onoarea președintelui Re

publicii ~ —
tovarășul 
tovarășei 
ducătorul
1 Septembrie, colonel Moammer 
El Geddafi și soția sa, doam
na Safia Farkash, au oferit 
luni un dineu oficial.

In cursul dineului, care g-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, colonelul Moammer 
El Geddafi și președintele 
Nicolae Ceaușeseu au rostit 
toasturi.

Socialiste România, 
Nicolae Ceaușeseu, a 
Elena Ceaușeseu, eon- 
Marii Revoluții de la

i

S
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SEMIFONDUL ROMÂNESC
ATENA, 4 (prin 

S-a așternut liniștea 
moașa sală „Pace și prietenie" 
din Atena-Pireu. gazdă deose
bit de ospitalieră a ultimei 
ediții .a campionatelor europe
ne de atletism. Concurenți’. 
antrenorii, specialiștii și repre
zentanții presei scrise ș; audio
vizuale au început să plece 
către casele lor. ducind im
presii de neuitat. Cu fruntea 
sus se întorc în țară și mem
brii delegației României socia
liste, aducind cu ei străluci
toarea salbă de medalii cuce
rită aici (două de aur. două 
de argint și una de bronz). In 
clasamentul neoficial pe meda
lii, reprezentanții tării noastre 
s-au situat in final pe un me
rituos Ioc V. înaintea unor de
legații cu mult mai numeroase 
(Bulgaria. R.F. Germania. Un
garia. Italia. Franța. Polonia 
șa), iar in ierarhia probelor 
feminine România s-a clasat 
pe un excelent loc II. devan- 
sind mari puteri ale atletismu
lui european și mondial. Dar 
iată cum arată acest onorant 
clasament : 1. R-D.G. (3 aur — 
4 argint — 2 bronz). 2. România 
(2—1—1). 3. U.RAS. (1—2—0). 
4 Cehoslovacia (1—1—1), 5.
Bulgaria (1—1—0). 5. Olanda
(1—0—1). 7. Italia (1—0—0) etc.

Iată acum citeva notații pe 
marginea evoluțiilor medaliați- 
lor. Doina Melinte a fost vedeta 
incontestabilă a echipei noas-

CUPEI PIONIERILOR"

Finalele „Daeiadei"

i

telefon), 
in fru-

FIȚA LOVIN PETRU DRAGOESCU

onorindu-șt prestigiul
l-a ciștigat la J.O. de la 

Angeles și in actualul cir- 
de concursuri indoor din

Los 
cuit 
S.U.A Trebuie remarcat fap
tul că brava noastră atletă este 
singura semifondistă din lume 
care a realizat numai victorii 
in sezonul *85. La Atena a fost 
cel mai 
istoria 
1500 
greu .
ne-a mărturisit Doina. Am a- 
vut o ezitare eind prof. Mă- 
rășescu mi-a strigat ultimul 
timp intermediar (63,21 la 400 
m. 2.-99.76 la 800 m, 3:16,72 la 
1200 m), dindu-mi seama că
se alerga foarte repede și o 
clipă am crezut că nu voi re-

m. 
pe

puternic concurs din 
indoor a probei de 

.Nu a fost atit de 
cit am crezut inițial.

zista, mai ales că am avut 
oarecari dificultăți cu starea 
de sănătate înaintea probei. 
Am rezistai totuși cu bine șl 
am reușit să ciștig incă o me
dalie, completată de un aou 
record european de sală".

Atleta Ella Kovacs 
tă la 11 decembrie 
Luduș, descoperită în 1979 de 
Albert Szasz, iar incepind din 
1980 pregătită, la C.S.Ș. Cetate 
Deva, de Ortwin Scheible) a 
demonstrat o deosebită matu
ritate în gindire tactică și o 
excelentă pregătire fizică. „Fi
nala ml s-a părut mai ușoară

Romeo VILARA

(născu- 
1964 la

(Continuare in pag. a 4-a)

la sportul de masă

BUCURIILE ZĂPEZII"

(//V FRUMOS EPILOG

VetreDupă ce vineri. Ia 
Domei, s-au încheiat întreceri
le dotate cu „Cupa Pionierul" 
la schi alpin, sanie, biatlon, șta
fetă. finale ale „Daeiadei" la 
sportul de masă, simbătă și 
duminică s-au organizat. in 
localitate, două mari acțiuni 
cultural-sportive.

DACIADA
PROGRES EVIDENT AL

Patinoarul din Miercurea 
Ciuc a găzduit la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute finalele „Da- 
ciadei" la patinaj artistic. A- 
ceastă competiție majoră a și 
încheiat suita întrecerilor 
terne, pecetluind un sezon 
racterizat prin dinamism 
inițiative organizatorice. Ne 
ferim, bineînțeles, la emulația 
stîrnită prin inaugurarea Cen
trului “ — -
care a cooptat cele mai bune 
elemente tinere din toată țara, 
supuse apoi unui program de 
pregătire intensiv. Cum era de 
așteptat, componenții acestui 
centru olimpic au dominat și 
competiția nr. 1 a sezonului, 
întărind impresia unui progres 
rapid. vizibil. în condițiile 
unui contact zilnic cu gheața 
patinoarului bucureștean de la 
’„23 August". Cum se anticipa, 
de asemenea, sportivi înzestrați, 
necooptați, dintr-un motiv sau 
altul, la Centrul olimpic, de
parte de a fi complexați. au 
stîrnit rivalități sportive de bun 
augur. Este cazul Cristinei Pa- 
poni (C.S. Triumf București,

in
ca

și 
re-

olimpic ICEMENERG,

„NOULUI VAL”
antrenor N. Bărbălău), care și-a 
adjudecat titlul național la ju
nioare II și, în aceeași măsură, 
a gălățencei Raluca Duda, frun
tașa categoriei copii II (legiti
mată, ce-i drept, la Centrul 
olimpic, dar cu numai două 
săptămîni înaintea concursului 
de care ne ocupăm).

Finalele pe țară ale „Dacia- 
del" au mai radiografiat fidel 
ponderea cantitativă a patina
jului nostru artistic, cu repre
zentare 
niorl I, 
medalii 
putate 
concurenți. Au relevat și ano
nimatul in care trăiește acest 
sport frumos care înfrățește 
virtuozitatea tehnică cu expre
sivitatea artistică și armonia 
muzicală. Ca și la „Cupa Ro
mâniei". găzduită, nu de mult, 
de Galați, „Daciada" organiza
tă de Miercurea Ciuc s-a des
fășurat. în fața unor tribune 
dezolant de goale, care acuzau, 
bineînțeles, și nivelul încă ne
reprezentativ al patinajului 
nostru artistic, dar în special

eforturile minore ale organiza
torilor pentru popularizare.

Și acum, la încheierea sezo
nului. să subliniem activitatea

Ion CUPEN

(Continuare In pag 2—3)

Mai intîi, ta se
diul casei de cultu
ră a orașului s-a 
desfășurat „Carna
valul Pionierilor", 
prilej de întilnire 
a pionierilor dor- 
nenl cu cei veniți 
din întreaga țară 
după care, a doua 
zi dimineață, a a- 
vut loc mult aștep
tatul eveniment de
numit sugestiv și 
inspirat 
zăpezii" 
văr, nu se putea 
un nume mai 
pentru această manifestare cul- 
tural-artistică. dar mai ales 
sportivă (la cea de a doua edi
ție. în același oraș), organi
zată de către Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului și Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
care a încheiat „Festivalul pio-

„Bucuriile 
Intr-ade-

în concurs, 
Domei

bine ales

pe pista de sanie de la Vatra
Foto : C. DIACONU

nieresc" la sporturile de Iarnă. 
A fost un spectacol deosebit. în 
care au fost angrenați peste 
600 de concurenți.

Evident, „Bucuriile zăpezii"’ 
s-au desfășurat... pe zăpadă șl

Modesto FERRARiNl

(Continuare In pag 2—3)

timidă la seniori și ju
de pildă, unde cele trei 
decernate au fost dls- 
doar de cite... patru

A

IN
DANIELA SILIVAȘ PE LOCUL III

CUPA AMERICA" LA GIMNASTICA
La Brăila și Galați

s-au încheiat 
cadrul 
gimnastică.

La Indianapolis 
întrecerile din cadrul „Cupei 
America" la gimnastică. O 
comportare bună a avut_repre- 
zentanta țării 
Silivaș, care, 
p, s-a clasat 
cui III, după 
(S.U.A.) 
(R.P. Chineză) — 38,650. Pe 
aparate. Daniela Silivaș s-a 
clasat pe locul secund la bîrnă 
cu 9,775. după Retton (9,850), și 
pe locul III la sol cu 9,700, după

noastre. Daniela 
acumulînd 38,325 
în final pe lo- 

Mary Lou Retton 
39,350 și Yu Feng

Retton (9,825) și Yu Feng 
(9,800). Bine a evoluat și cea
laltă reprezentantă a tării noas
tre, Camelia Voinea (locul 
VIII In clasamentul general cu 
37,425 p), situată pe locul se
cund la sărituri — 9,750, după 
Retton (9,850).

La bărbați, victoria a revenit 
americanului Tim Daggett cu 
un total de 57,350 p. tnaintea 
lui Yang Yueshan (R. P. Chi
neză) 57,300 p și Koji Sotomu- 
ra (Japonia) 56,850 p.

„TURNEUL PRIMĂVERII- LA BOX
Pentru marea majoritate a bo

xerilor noștri seniori, noul an 
competlțional a început ieri în 
sălile de sport din orașele Brăila 
șl Gaiatl. care găzduiesc întrece
rile din cadrul tradiționalului 
„Turneu al primăverii". Timp de 
o săptămînă. Iubitorii sportului 
cu mănuși din cele două orașe 
vor avea prilejul să urmărească 
pugillști din întreaga tară. La 
Brăila se Întrec pugillștil de la 
categoriile semlmiiscă. cocoș, se- 
miușoară. semțmlilocie. mijlocie 
șl grea, iar la Galati cei de Îs 
muscă, pană, ușoară. mijlocie 
mică, semigrea și supergrea.



în campionatul Diviziei „A“ de handbal masculin DISPUTE ECHiilBRATf mm A în

Meci animat, cu o spectacu
loasă răsturnare de scor, cu un 
final dramatic, cel dintre for
mațiile Dinamo București și 
Politehnica Timișoara, disputat 
duminică în sala Floreasca. 
După o primă repriză in care 
dinamoviștii bucureșteni s-au 
apărat foarte avansat și mobil, 
atent, cu blocaje prompte și 
sigure (Marchidan a apărat și 
el bine) și în care timișorenii 
s-au descurcat mai greu în atac 
(apariția, la un moment dat. a 
lui Dobrescu pe extrema stin
gă a fost o soluție, repede ani
hilată'de dinamoviști), în par
tea a doua 
altă turnură.

Ințelegînd că in fața- 
apărări atit 
prompte în 
sa nu prea are șanse să ciști- 
ge. antrenorul Constantin Jude 
a adoptat o altă tactică, jucînd 
în atac cu doi pivoți (Popescu 
și Janto) și cu un conducător 
de joc (lankovici) care apărea 
și ei oportun pe semicerc. Prin- 
tr-o circulație permanentă, cu 
combinații reușite, in mare vi
teză. studenții au măcinat trep
tat siguranța în apărare a di- 
namoviștilor și au echilibrat 
raportul de forțe. în a doua 
parte a reprizei secunde cîte- 
va elemente au fost decisive în 
conturarea rezultatului final. Tn 
primul rînd. eficienta ieșită din 
comun a pivotului Petru Janto, 
care din 7 aruncări la poartă 
(minutele 30.. 37. 40. 46, 47, 57 
și 60) a înscris tot atîtea go
luri ! La... polul opus (al efi
cacității...). George Dogăreseu, 
de la Dinamo, care din 14 șu
turi a înscris d“r 2 —' 
în al doilea rînd. ceea 
contat 
aprins

partida a luat o

unei 
de avansate si 

intervenții echipa

luciditatea, eaimul 
și posibilitatea 
a folosi, deci, bine 
momentul de pose
sie a mingii. In 
timp ce dinamoviș- 
tii, nervoși (au fost 
Ies sancționați pen
tru proteste — 5 
eliminări în tot me
ciul) nu s-au putut 
concentra pentru 
a-și apăra minimul 
avantaj din final, 
timișorenii au ac
ționat liniștit și 
foarte precis. Asa 
că. » in ultimele 
două minute, Di
namo a ratat un 7 
m (prin Durau), 
iar Politehnica a 
transformat umil 
(Dan Petru), ca să 
nu mai vorbim că 
oaspeții au înscris 
(același Janto !) în 
momentul cind au 
avut mingea, iar 
bucureștenii au dat 
un pas în aut (Do- 
găreseu) și au fosl 
sancționați o dată 
cu pași (Bedivan). 
Așa s-a „scris" is
toria acestui atit 
de agitat meci... 
Cît privește arbi
trajul cuplului Al. Isop (Pitești) 
— Gh. Mihalașcu (Buzău), îl 
putem aprecia ca sub așteptări, 
cu unele 
cronizări, 
ceasta să 
final 
celui
vrea.

imwiomA „cupa
învingătoare, echipajele Ț.S K.A.

rî REZU

înscris doar 3 goluri ! 
ce a 
foarte 

fost
enorm în finalul 
al acestui meci a

ai 
ce

inexactități și nesin- 
dar fără ca prin a- 
influențeze rezultatul 

jocului, care a suris 
a știut mai bine ce

V. Oprea (Dinamo) arunca la 
poartă, dar timișoreanul Ba- 

saraba va devia mingea 
Foto : Romică MIHAESCU

Seria concursurilor 
găzduite de pirtia 
a continuat 
tradiționalei 
Prahova". întrecerile s-au des
fășurat pe parcursul 
manșe (sîmbătă s-a 
doar una. cea de ă 
buind să fie anulată 
ușoarei deteriorări a 
virajul 8), pe un traseu bine 
înghețat și pus la punct și pe 
o vreme favorahilă. Victoria a 
revenit echipajului Ț.S.K.A. 
III Moscova, pe celelalte lo
curi premiate situindu-se echi
pajele I.E.F.S. I și C.S.O. I 
Sinaia. Mențipnăm că după 
manșa I echipajele Tractorul I 
(R. Vasile și Cr. Coteanu) și 
Tractorul II (D. Degan — A. 
Ciobotar) se aflau pe locurile 
I și II. la diferente mici de e- 
chipajul Ț.S.K.A. III, în man
șa a Il-a, primul echipaj* bra
șovean s-a răsturnat și a fost 
nevoit să abandoneze, iar cel 
de al doilea s-a retras din 
concurs. Referitor la concursul 
propriu-zis, subliniem disputa 
echilibrată dafă intre echipa
jele clasate pe locurile II 
III, departajate de 
sutimi de secundă.

Duminică s-au desfășurat, tot 
în cadrul „Cupei Prahova", 
două manșe rezervate echipa
jelor de tineret (născuți în 
1959), avînd ca piloți sportivi 
debutanți in mînuirea fiselelor. 
A fost o întrecere în cursul 
căreia competitorii au mani-

de bob 
din Sinaia 

cu dosfăș’Irarea 
competiții „Cupa

festat calităii 
timpii obținuți 
ai startului 
ordinea

promițătoare, 
pe cei 30 metri 

influențînd decisiv 
în clasament.

C. ANTONESCU
♦

MASCULIN

Finalele de performanță

a trei 
disputat 

doua tre- 
din cauza 
pîrtiei Ia

și
numai 6

FEMININ
♦

1. ȘTIINȚA 14 12 1 1 382-201 39 1. nc M1NAUR 14 12 2 0 425-322 40
2. Chimistul 14 12 0 2 368-308 38 2. Steaua 14 13 0 1 432-340 40

3. Hidrotehnica 14 9 3 2 296-263 35 3. Poli. Tim. 14 11 1 2 353-301 37
4. Rulmentul 14 9 0 5 283-250 32 4. Din. Buc. 14 7 3 4 351-332 31
5. Mureșul 14 7 3 4 302-290 31 5. Știința Bc. 14 6 1 7 380-382 27
6. TEROM 14 7 1 6 342-301 29 8. Carpați M. 14 5 3 6 331-360 27
7. Tex. Zalău 14 5.0 9 291-326 24 7. Dinamo Bv. 14 5 2 7 299-322 26
8. Confecția 14 4 1 9 291-309 23 8. Constr. Or. 14 5 1 8 315-346 25
9 A.E.M. 14 4 1 9 266-303 23 9. Univ. Cv. 14 2 3 9 310-334 21

10. Textila PI 14 4 1 9 245-302 23 10. Constr. A. 14 2 3 9 330-381 21
11. Rapid 14 3 1 10 253-303 21 11. „U- Cj.-N. 14 3 1 10 294-354 21
12. Progresul 14 2 0 12 231-314 18 12. Minerul 14 3 0 11 351-397 20

TROFEUL ..SPORTULa PENTRU TROFEUL „SPORTUL• PENTRU
EFICACITATEEFICACITATE

la judo

1. Maria Verigeanu (Chimistul)
147 de goluri ; 2. Rodica Covalluc 

Mariana 
Rodica 

5. Elena
93 ; 

«3 :

(TEROM) 109 : 3—4.
Oacă-Tfrcă (Știința) și
Grigoraș (Confecția) 99 : 
Gheorghe (Hidrotehnica) 
Eszter Laszîo (Mureșul)
Zoranca Ștefanovlcl (A.E.M.j 80:

Valentina Cozma (TEROM) 
‘ ‘ 7S;

11. 
n ;
69.
re-

4.
1.

(Carpați) 
" Volnea 

Vasile 
Alexan- 
108 ; 5. 

Arad)

3—9.
și Sevastița Grigore (Rapid) 
10. Eva Mozsl (StHnța) 74 ; 
Ana Suhai (Textila Zalău) 
13. Adriana Bărbat (Mureșul)

Etapa următoare, a TV-a a 
turului, va avea loc duminică 19 
martie.

1. Alexandru Matei
133 de goluri ; 2.Măricel 
(H.C. Mlnaur) 126 ; 3. 
Stingă (Steaua) 110 ; 4. 
dru FBlker (Politehnica) 
Dumitru Jenea (Constr.
N : 4—I. Constantin Odae (Mine
rul) . Vasile Zamfir (Știința) și 
Dorin Cristache (Constr. Oradea) 
S3 : S. Marian Dumitru (Steaua) 
76 ; 10. Dorel Iacob (Minerul) 71; 
11—13. loan Chlrcu (Minerul), Ser
giu Pop (..U-) și Minai Agapie 
(Univ. Craiova) 63.

Etapa următoare, a IV-a a re
turului, va avea loc joi 7 martie.

i» CUPA 6 MARTIE" IA HANDBAL
în sala ..23 August' 

țală ‘ "
dotată 
handbal 
reușită întrecere. „„____ __
sub genericul ..Daciadei* de co
misia de handbal a C.E.FA. — 
Sectorul 4, au participat echi
pele campioane ale județe'or 
Mehedinți, VUcea, Prahova. Con
stanța, Călărași si municipiul 
București. Rezultatele semlfina-

din Capt- 
com petiția 

la 
La această 

organizată —

s-a desfășurat 
cu „Cupa t Martie' 

masculin.

lelor : I.C.M. călărași — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 33—20, Pra
hova Ploiești — Utilaj chimic 
București 31—22- Rezultatul fina
lei : I.C.M. Călărași — Prahova 
Ploiești 23—27.

Celal mal tehnic jucător (Mir
cea Stef — LC.M. Călărași), ce
lui mai bun portar CIAtel Banciu 
— LC.M. Călărași) sl goleeterului 
(Radu Borzea — T.C.M. Călărași) 

11 a-au oferit diplome.

VREȚI SA AFLAȚI...
—cum s-a decis lupta pentru medalii la Olimpiada de 

șah ?
—cum a reușit Goni Kasparov sâ reducă handicapul în 

meciul cu Anatoli Karpov ?
—cine este noul campion european la șahul prin cores

pondență ?
—care sînt ultimele succese românești in compoziția șa- 

histă ?
—ce cuprinde scenariul unui film despre marii maeștri ? 
—cum se pot ciștiga finalurile „damă contra pion mar

ginal" ?
—ce este nou în șahul computerizat ?

—cum se ciștigă o

ACESTE

DE-

LA TOATE
ÎNTREBĂRI GĂSIȚI 
RĂSPUNSUL

TALIAT IN
Nr. 2 (februarie) 

1985

partidă cu „mat" ?

apârutâ cu un conținut bogat și numeroase ilustrații

44 partide jucate în ultimele competiții — 23 stop-cadre 
pe diagrame — 18 probleme — 7 studii de final — rezultate 
șl clasamente — răspunsuri la scrisori — rubrici diverse — 
informații la zi.

De vinzare Ia chioșcurile de difuzare a presei 
Și oficiile poștale.

ABONAȚI-VĂ LA „REVISTA ROMANĂ DE 
ȘAH" 1

clasamente. SENIORI î 1. 
Ț.S.K.A. III Moscova (V. Efimov 

” Cervakow) 3:18,79 ; 2.
I.E.F.S. I' (L. Papp — G. Tudoir) 
9-99 si - 3. c.S.O. I

- C. Petrariu) 
Cîmpina î 
II "
I 

I
TINERET : Voința I Sl- 

CD. Zaharia — V. Hie) 
; 2. I.E.F.S. I (Co-mel Po- 
— A. Ionescu) 1:53.82 ; 3.~ _ j

4. c.s.o. n si- 
5. Voința II Sinaia

Carpați Sinaia 1:56,22.

Activitatea la bob va continua 
săptâmina aceasta. Miercuri se 
va desfășura ..Cupa C.S.O. Si
naia**, iar sâmbătă și duminică 
va avea loc finala . Daciadei** 
pentru echipaje de tineret.

E.

3:22,51 ;
Nagy —
Poiana
Ț.S.K.A.
T.S.K.A.
Carpați 
3:32,14. 
naia ( 
1 :52,24 ; 
pescu -
Bucegl n Sinaia (Al. Barac 
Burluc) 1 :54,06 ;
naia 1 :54,84 : “
1 :54,92 : 6.

Moscova 
Moscova 
3:30.23 ;

Sinaia’ (C. 
) 3:22,17 ; 4. 
3:23,31 ; 5.

3:23,64 : 6, 
3:25,32.; 7.

8. Bulgaria

Dumitru STANCULESCU

INTRECERILE „DACIADEI" 
Șl ALE „CUPEI CARPAȚI" 

LA BIATLON

de
va

Concursul internațional 
biatlon „Cupa Carpați" se 
desfășura concomitent cu cam
pionatele naționale și ale „Da
ciadei" în Poiana Brașov, în
tre 6 și 9 martie a.c.

ras

întreceri spectaculoase ale juniorilor
Timp de două zile, la Cons

tanța, s-au disputat finalele 
campionatelor republicane de 
judo pentru juniori, competiție 
organizată in cadrul „Daciadei" 
de performanță. La întreceri, pe 
tatami, au participat atit spor
tivi calificați în etapele de zo
nă. cît și campionii de anul 
trecut, deoarece, conform re
gulamentului, limita de vîrstă la 
juniori s-a ridicat cu un an. 
Intîlnirile au fost deosebit de 
interesante, oferind numeroșilor 
spectatori aflați în sală meciuri 
viu disputate și deosebit de 
spectaculoase. La aceasta a con
tribuit și faptul că arbitrii au

aplicat noul regulament, acti- 
vlnd lupta în picioare și oprin
d-o pe aceea de la sol, atunci 
cînd nu se executau procedee 
clare de finalizare. Așa se ex
plică și numărul mare al me
ciurilor încheiate «prin ippon. Ce
le mal frumoase intîlniri au fost 
la categoria 68 kg, unde cam
pionul de anul trecut. Nicolac 
Mihu (C.S.M. Oțelul Tîrgoviște), 
a reușit să-și păstreze titlul ln- 
vingînd și de această dată — 
ce-i drept, destul de greu — 
prin chui (5 puncte) în finala 
disputată cu Ionel Soare 
(C.S.Ș. 1 București). Alți doi 
judoka aflați pe podium anul

trecut, Ferencz Szabo (T.C.I. 
Oradea), cat. 83 kg și Mihai 
Luca (C.S.Ș. Unirea Iași), cat. 
+83 kg, au reușit să cîștige tit
lul de campioni.

lată rezultatele finale : Juniori 
mari (16—17 ani), cat. S3 kg : 
1. Richard Pîrvu (C.S.Ș. Con
stanța), 2. L Vasilescu (C.S.Ș. 1 

~ Grădinara 
Craiova) șl A. 

Oradea) ; cat.
i Andrei (C.S.Ș. 
. Agapie (C.S.Ș.

3. M. Zabarla 
Brașov) șt p. 

(C.P. Rapid Oradea) ;
1. Ion Neagu (C.S.Ș. 
2, L. Caia (C.S.M.

A incel 
pcliționall 
tarea prii 
campional 
Ia(ă rezull

FEMIN1 
REȘTI -I 
REȘTI 2] 
dividual I 
talei s-a I 
teptat, a M 
putntă. ci 
Cele mail 
fost Ninel 
riana Bo« 
Margareta! 
Ana PetrJ
— corcspl 
LATI — I 
REȘTI 21 
Partidă I 
în care 1 
fost întrel 
Primele 1 
două ford 
Radu — 1 
421, respd 
437. (T. 9 
metromI 
ȚA PLd 
(3—3). Ml 
care prind 
fost Viori 
440 si Dd 
432. (C. (I 
VOINȚA I 
TROMUR1
— 2 302 (1 
tă după jl 
cînd Elisal 
vîns-o pel 
422—387 . d 
resp.). ■ 
VAMA 4 
BRAȘOV 
Victorie d 
vencelor, I 
noi record 
echipe și 
riana Conl 
CHIMIA 
LUL BĂI 
(4-2). • 
U.T. ARAI 
(2—4) ! O 
GANT TG 
ȚA TG. M 
tat din c| 
ale arenei 
IEȘTI —
2 292 — 2 
ȚA ODOH 
C.S.M. RR 
(4-2). I

MASCUB 
MARE —1 
DORHEIU

„BUCURIILE ZĂPEZII"

București), 3. C.
(C.SJȘ. Olimpia i
Htrțe (C.P. Rapdd 
57 kg : I. Dumitru 
1 Biucurești), 2. D. 
Dinamo Brașov), 
(CJS.Ș. Dinamo 
Buglea 
cat. €2 kg 
Constanța), _____ ____ _______
OțeluS Tîrgoviște), 3. D. Mureșan 
CC.S.Ș. Dinamo Bucureștii) și A. 
Moldovan (A.S. Metalul Aiud) ;

68 kg : 1. Nicolae 
Oțeluil Tîrgoviște), 
(CS.Ș. l_Buc.),

DIVIZIA

(Urmare din pag. 1)

gheață, fiind un spectacol cu 
pronunțat caracter sportiv (tot 
ceea ce „s-a petrecut" a fost 
exprjmat prin elemente sporti
ve : schi, patinaj, ștafetă etc,), 
care a plăcut miilor de spec
tatori. „Scena" acestui specta
col a fost perimetrul din apro
pierea 
pîrtia 
tural. 
cetină 
gheață, 
atracție 
padă.

Spectacolul în sine a durat 
circa patru ore și greu poate 
fi relatat tot ceea ce a plăcut 
Pe pîrtia de zăpadă — împăr
țită în careuri, cu contururi di
vers colorate — au putut fi 
urmărite, ca pe ecranul unui 
imens televizor, diferite nume
re care au stîrnit intereeul șl 
nu de puține ori hazul celor 
prezenți : „Aventură în munți", 
„Trenulețul copiilor", „Parașu- 
tiștii pe schiuri", „Cenușărea
sa", hochei cu un puc... uriaș 
din burete, demonstrații de

hotelului „Bradul", pe 
de schi, patinoarul na- 
o estradă îmbrăcată 

verde, toboganul 
avînd ca punct 
un... imens om de

!n 
de 
de 

zâ-

schi acrobatic, o repriză „Salva- 
rnont" a copiilor brașoveni, 
jocuri pe patine (intre altele o 
„Feerie pe gheață"), un meci de 
fotbal pe zăpadă cu... clăpari 
și cu minge de rugby, apoi 
multe, multe, altele. Protago
niști ? In afara pionierilor, 
componenții ansamblului de 
dans „Primăvara" (condus de 
Angela Melcescu) al Casei cen
trale a pionierilor și șoimilor 
patriei din Capitală, ai forma
ției de gimnastică și dans pe 
gheață (condus de Luminița 
Ancuța) a C.S.S. „Pionieruj" 
Ploiești, ai ansamblului folclo
ric al pionierilor 
Dornei, ai echipei 
din Piatra Neamț, 
cîntâreți cunoscuți 
Tudor Gheorghe. Victor 
caciu. Nicu Alifantis, Angela 
Ciochină. Mihaela Bustuchină. 
Ionela Prodan, Vasile Menzel 
șa.

Subliniem încă o dată reu
șita celei de-a doua ediții a 
„Bucuriilor zăpezii", cît și opor
tunitatea organizării 
de premiere în acest 
bătoresc.

cat.

Soare ,___ _ _ ____ lt _ ___
Beșleagă ‘ (C.S.Ș. Unirea' ’lași) și 
A. Szekeld (C.S.Ș. Energia Bucu
rești) ; cat. 75 kg : 1. Teodor Pop 
(C.S.Ș. Gloria Arad), 2. I. Pîrvu 
(C.S.Ș. Energia Buc.), 3. M. Po
pescu (C.S.P. Galati) F. Las- 
cău (C.S.Ș. Oradea) ; cat. 83 kg : 
L Ferencz Szabo (T.C.I. Oradea),
2. c. Moldovan (C.S.Ș. Gloria A-
rad), 3. Z. Beneic (C.S.Ș. Arad) 
și I. Simion (C.S.Ș. 1 Buc.) ;
cat. +83 kg : 1. Mihai Luca
(C.S.Ș. Unirea Iași). 2. Ș. Cris
tescu (C.S.Ș. Energ:a București),
3. L. Vînău (C.P. Galați) R----------

mici 
Mir-

Mihu
L 

D.
2.

3.

PROGRES EVIDENT
(Urmare din pag. 1)

absolut indispensabilă a acti
viștilor obștești devotați aces
tui sport, care au vegheat la 
buna desfășurare a tuturor 
competițiilor : Irina Mincules- 
cu, Vasile Didă, Teofil Curceac, 
Anghel Lupea.

REZULTATE:
BĂIEȚI : 1. Cornel 
(C.O. ICEMENERG) 2,0 p. 
Marian Prisăcaru 
ICEMENERG) 4,0, 3.

~ * ICEMENERG),

Juniori II,
Gheorghe 

2. 
(C. O. 

Zsolt Ke-
rekeș (C. O. T-----------
6,0 ; FETE : 1. Cristina Paponi 
(C. S. Triumf T *
2. Nicoleta Cimpoieșu (C. 
ICEMENERG) 4,0, 3. Eva Gego 
(C.S. Miercurea Ciuc) 6,4.

București) 3,2, 
Ț. O.

din Vatra 
„Salvamont" 

actori și 
cum ar fi 

So-

festivității 
cadru săr

AL „NOULUI VAL"//
Juniori I. B : 1. Istvan Lang 

(C. O. ICEMENERG) 2,0, 2.
Radu Vlad (C.S M. Tractorul 
Brașov) 4,4, 3. Bogdan Pavel 
(C.S.M. Tractorul Brașov) 5,6 ; 

Cristescu (C. O. 
Daniela 

3.
(C.S.M. Cluj-

F : 1. Anca
ICEMENERG) 2,0, 2.___
Roșu (C.S. Timișoara) 5,0, 
Iuliana Jasko ~
Napoca) 6,2.

SENIORI, B : 1, Adrian Vasi
le (C. O. ICEMENERG) 2,6, 2. 
Marius Negrea (C.S.M. Trac
torul Brașov) 4,6, 3. Bogdan 

sKrutii (C.S.M. Tractorul Bra
șov) 4,8 ; F : 1. Kinga Szallassy 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 3,0, 2.
Csilla Sandor (C.S. Miercurea 
Ciuc) 6,0, 3. Maria Grusz (C.S. 
Miercurea Ciuc) 8,2.

3. L. ’ ____
Lăcătușii (C.M.O. 
campionii si la ____
(14—15 ani) : cat. 40 kg ___
cea Popa (C B. Bacău), cat. 44 kg 
D. Ionescu (C.P. Voinicelul Bucu
rești) ; ca'. 49 kg : Adrian Cio
ri ca (CAȘ. — “
cat. “ ‘ „ __ ___________
(CA Ș. Mun. Gh. Gheorghiu-Dej); 
cat 62 kg — Istvan Patakl (Vo
ința Tg. Mureș) ; cat. 70 kg — 
Ioan Pop (C.P. Bistrița) și. cat. 
-i-TO kg — M. lordache (Energia 
București).

Nicolae CHINDEA

Muscel). 
jun:ori

55 kg
Dnamo Brașov) ; 
- C-tin Zărnescu

CLUJ-Nd 
lefon). Tn I 
pionatului I 
turneul pel 
ș-au înrd 
rezultate ; | 

I.M.U.JM

STUDEN’ra 
81—67 (38-1 
Murășan 2 
mîtru 14, 
Susanu 6, 
Georgescu I 
Pascu 4, A 
nescu 4, d 
Popescu 5,1

POLIȚEI! 
NlVERSITjJ 
CA 92—90 j 
marcat : M 
lă 8, Takal 
Tonca 3, G
22, Anton
23, Hnat 1 
Trif 6, Ro 
Herbert 4,

Tn urma 
retrogradat
I. M.U.A.S. 
tehnica 1 
București.

Clasamen 
Nap. 43 p,
II. I.M.U.Ă 
București 41

Mirq

iMIVISTPUn DI HAI 1010 PPOV'OS
ATI JUCAT LA TRAGEREA 

EXTRAORDINARA PRONOEX- 
PRES DE ăUlNE, t MARTIE 1 ,

ASTAZ1 ESTE ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor ! In ca
drul a 10 extrageri, în 3 faze, cu 
un total de 69 numere, partid- 
panții au posibiiități multiple 
pentru obținerea la această im
portantă tragere de ciștiguri In 
autoturisme ..DACIA 1300“, mari 
sume de bani si excursii In R. S. 
Cehoslovacă. Biletele de 25 lei 
varianta au drept de participare 
și de ciștiguri la toate extrage
rile. Se poate juca pe variante 
simple, variante combinate și 
combinații ..cap de pod", achitate 
sută la sută sau in cotă de 25 
la sută. Fiecare bilet jucat — un 
cadou plăcut pentru cei dragi 1
• Mîine. 6 martie a.c., se va 

un atractiv concurs
PRONOSPORT axat 

tur din sferturile de 
europene la

rinp — Spăl 
dins de Bol 
I-F.K. Goteq 
5. F. C. eJ 
ttard; 6. F. 
Moscova ; 7
A. s. Roma 

— Rapid y 
United — A 
cear — Dina 
nazionale — 
12 Internaz! 
(final) ; 13.
Madrid.

• Mîine, 
organiza șl 
intermediar 
Pe jocurile __ ____ __ _______ ___

• finală ale cupelor europene la 
fotbal. Dar iată programul aces
tui concurs, pentru oare tot as
tăzi este ultima zi de depunere a 
buletinedor : 1, Austria Viena — 
F. C. Liverpool ; 2. Juventus To-

CIȘTIGURI 
NOEXPRES 
cat 1 : 3 vs 
rism „Dacia 
cat. 2 : 7 v 
lei ; cat. 3 
4.004 lei ; ca 
cat. 5 : 253.' 
8.892,75 a 40 
200 lei ; cat 
REPORT C 
led. Autotur 
au revenit p 
Nicolae din 
rașl, Barbu 
Costache Vs



I Diviziei ,,A“ la papi’ce

NTATE ÎN PRIMA ETAPĂ I
com-
lispu- 
irului 
„A".

u cu
ll cu- 
Lr in- 
Capi- 
1 aș- 

dis- 
roase.

au
Ma- 

pectiv 
134 și 
Soare

GA- 
RJCU- 
5-1). 
prată, 
P a ușor, 
celor 

Elena 
piu -r 
pn — 
f). •
OIN-
2 369 

I *n 
Lre au 
P) —

Elec-
2 351 

pținu- 
pimb, 
a în-

eu 
k co- 
k)L!D 
estica 
[2—4). 
prașo- 
[ două 
k- pe 

Ma
id. e
TRO-
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EA —

2 328 
RMA- 
foiN- 
Bispu- 
cțîuni 

I plo- 
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roiN- 
tc — 
[ 2 345

[ATU 
O- 

>3 —

(m) 

a ie- 
cam- 
schet, 
9—12. 
>arele

4 900 (4—2). Foarte bine a evo
luat sătmăreanul Szekely, care 
cu 928 pd a stabilit un nou 
record al arenei. De la oaspeți 
s-a remarcat Mikloși — 849.
(Z. Kovacs — coresp.). ® GLO
RIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 5 187 — 4993 (6—0). 
Gloria a fost net superioară, 
fiind o echipă mult mai omo
genă, avînd in Vasile (897), 
Cătineanu (881) și Andrei (889) 
cei mai în formă popicari. De 
la învinși s-a remarcat doar 
Bănescu — 869. (O. Guțu — 
coresp.). • AURUL BAIA MA
RE — C.F.R. TIMIȘOARA 5 631
— 5 182 (5—1). Din echipa băi- 
măreană s-au evidențiat, In 
mod special, campionul mon
dial Iuliu Bice, cu valorosul 
rezultat de 997, și Al. Naszodi
— 963. De la timișoreni a fă
cut față un singur jucător, 
Capatina — 903. (Ov. Nemeș
— coresp.). O INDUSTRIA 
SÎRMEI CIMPIA TURZII — 
CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ 5 335 — 5 022 (4—2). Avînd 
în formație trei -popicari cu 
peste 900 pd (Deac — 953, Ki- 
raly — 923 și Dudaș — 943), 
echipa locală a eiștigat la un 
scor categoric. Mezinul echipei 
gazdă, Tonici (17 ani), a debu
tat cu succes, obținînd 824 pd. 
De la mureșeni, cel mai bun 
a fost Fodor — 854. (P. Tonea
— coresp.). « OLIMPIA BUCU
REȘTI — PETROLUL CÎMPI- 
NA 5 048 — 4 831 (5—1). Olim
pia, hotărîtă să revină pe un 
loc mai bun în clasament (du
pă încheierea turului se afla 
pe poziția a 9-a), a evoluat 
promițător, avînd în Tudor — 
900. Croitoru — 854 și juniorul 
Constantin — 846 cei mai pro
ductivi jucători. De la cîmpi- 
neni s-a impus Slaicu 862 pd. 
(N. Ștefan — coresp.). • CON
STRUCTORUL GALATI — 
FRIGUL BUCUREȘTI 5 227 — 
4 740 (5—1). « RULMENTUL
BRAȘOV — CARPATl SINA
IA 5 341 — 5 025 (4—2). 
mănar, de Ia gazde, s-a 
în revenire de formă : 
pd ! O EI.ECTROMURES
MUREȘ — VICTORIA-GUBAN 
TIMIȘOARA 5 399 — 5 016
(6—0). 0 METALUL ROMAN
— C.F.R. CONSTANȚA 5161
— 5 043 (3,5 — 2,5). Formația 
romașcană a trebuit să mun
cească din greu pentru a în
vinge pe lideră. Cei mai activi 
au fost Ifciuc — 908 și. res
pectiv, Donos — 900. (M. Chi
ria® — coresp.). • JIUL PE- 
TRILA - METALUL HUNE
DOARA 5 124 — 5 029 (4—2).

Tis- 
arătat 

984 
TG.

TURNEU DE SAH»

(EȘTI
scris :

Du- 
:a 10, 
pectiv 
i 4,

Io- 
14, I.

LA TIMIȘOARA

u- 
APO- 
I. Au 
bănăi- 
bu 10, 
teanu 
Szabo 
pre 8, 
un 6,

te au
„A*4 

Polî- 
ențesc

cj.-

La Timișoara s-a încheiat 
turneul de șah „EMT ’85“, care 
a reunit un valoros lot de par- 
ticipanți din țară și de peste 
hotare. Disputat in „sistem el
vețian" pe distanța a 9 runde, 
concursul a prilejuit succesul 
reprezentanților șahului timi
șorean, primul Ioc fiind ocu
pat de Alfred Kertesz (Electro
motor Timișoara), cu 8 puncte, 
iar locul al doilea de coechi
pierul lui Emil Ungureanu, cu 7,5 
puncte. In urma acestora s-au 
clasat Ș. Teodorescu, R. Mi- 
hăilescu și Cr. Ionescu (toți de 
la Mecanică fină București), 
C. Navrotescu (Politehnica 
Iași), N. Lorentz (Calculatorul 
București), G. Mărcia (Electro
motor Timișoara) și maestrul 
iugoslav Goran Todoroviei. cu 
dte 7 puncte (Șt. MARTON — 
coresp.).

pșp.

LUI

Mircea Lucescu, prezent la meciul irlanda de Nord
I
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95 ANGLIA JOACĂ, ASTĂZI, CA 0 MARE ECHIPĂ DE CLUBu

STAREA TERENURILOR,
problemă

a tuturor jucătorilor

Antrenorul echipei noastre 
naționale, Mircea Lucescu, s-a 
aflat, săptămîna trecută, la 
Belfast, unde a urmărit me
ciul Irlanda de Nord — Anglia, 

a 
5> 

sco- 
for- 
vic- 

CU

disputat în cadrul grupei 
3-a a preliminariilor C.M. 
încheiat, cum se știe, cu 
rul de 1—0 în favoarea 
mației oaspete. „A fost o 
torie repurtată de echipa 
șansa întîi, dar, trebuie spus, 
împotriva cursului jocului, in
trucit gazdele au avut iniția
tiva o bună parte din timp", 
a ținut să precizeze, din capul 
locului, M. Lucescu.

— Anglia a ales, deliberat, 
contraatacul sau echipa lui 
Bobby Robson n-a mai fost, 
Ia Belfast, cea care, in pre
cedenta ei confruntare, la Is
tanbul, zdrobise, literalmente, 
Turcia, cu 8—0 ?

— Rămîn la părerea, 
mată și In alte ocazii, 
prestație nu seamănă, 
deauna, cu următoarea, 
suferind modificări în 
de adversar, de forma 
vă și. nu în ultimul rind. de 
formula de echipă pe care o 
aliniezi...

— Agențiile de presă, fără 
excepție, subliniază absența lui 
Bryan Robson„.

— Și pe bună dreptate, de
oarece, în lipsa acestui jucător 
de excepție, englezii au pierdut 
lupta cu „mijlocul* irlandezi
lor. dominat de prezența unui 
alt lider de echipă. Donaghy. 
Nemaivorbind de faptul că. 
față de „llMe aliniat la Is
tanbul. in afara lui Bryan Rob
son. Angliei i-au lipsit $i

Wright, și Williams, 
sit, deși ar fi 
la îndemînă...

— ?
— Amîndoi 

perfect valizi

I-au 
putut să-i

jucâtorii 
dar intrucit

expri- 
că o 
întot- 

a ce ist a 
funcție 
sport i-

erau
Si 

unul și celălalt s-au făcut vi- 
novați de unele acte de indis
ciplină. federația engleză 
suspendat.

— In pofida absențelor 
„marcă". Anglia a eiștigat 
tuși...

— Pentru că. independent 
conjunctura nefavorabilă 
echipa s-a angajat la efort 
cel mai pur stil britanic, 1 
jenîndu-se. la nevoie, să 
lupte pe „baricade* in careul 
lui Shilton, după cum n-a pre
cupețit nimic eînd a conside
rat util să treacă la un 
milos 
porții 
partea 
Billy 
șl ei.

i-a

de 
to-

de
ei. 
în 

ne-

De
pressing in apropierea 
lui Jennings. Și cum, de 
cealaltă, jucătorii lui 

Bingham sinL.. britanici 
_ __, iubitori ai angajamentu
lui fizic fără menajamente, am 
urmărit, minute în șir. o în- 
crincenare fără egal, faze de-a 
dreptul „incendiare*, pe placul 
tribunelor arhipline de la 
..Windsor Park" Si hnal este 
ceva. Indiferent de indisponi
bilitățile care intervin la un 
moment dat. in _ll“-le de ba
ză, echipa Angliei a ajuns la 
un asemenea echilibru in pia
nul moralului incit lasă im
presia că abordează orice par
tidă cu un optimism fără li
mite. De altfel, observatorii fot
balului insular sint unanimi in 
a aprecia că in intervalul de 
timp care s-a scurs de la ul
timul campionat mondial. Bobby

Robson a reușit să aducă na
ționala la nivelul marilor echi
pe de club. Liverpool. Man
chester United, a căror valoa
re nu mai necesită comentarii.

— Unicul gol. în 90 de mi
nute, se cere comentat...

— A fost pe tipicul jocului 
pe care am încercat să-1 des
criu, atît de drag anglo-sa- 
xonilor. O degajare lungă a 
adus balonul la Hateley, care 
a efectuat o deviere, 
pul : mingea, respinsă 
apărător irlandez, i-a 
lui Hateley. care, după 
solitară, a șutat cu 
piciorul considerat mai... slab, 
jos. la rădăcina barei. Gol. de
sigur. cu o oarecare șansă, 
care, cum se vede. îi ajută pe 
cel care cred in ea pînă la ul
timul fluier al arbitrului.

— Cum vezi meciul nostru 
eu Anglia ?

— Vom oregăti cu toată 
atenția această importantă dis
pută in grupa noastră preli
minară. Antecedentele ..tricolo
rilor* in preliminariile cam
pionatului european ne dau 
dreptul să sperăm intr-o com
portare la Înălțime și un re
zultat favorabil. Cuvinte de 
frumoase aprecieri la adresa 
echipei noastre am putut auzi 
și de data aceasta : așa s-au 
exprimat si cei din anturajul 
reprezentativei engleze. care 
i-au văzut pe fotbaliștii români 
evoluind. nu de mult, la Lisa
bona. Pînă atunci insă ne 
preocupă, firește obiectivul cel 
mai aoroniat meciul cu 
Turcia

Gheorghe NICOLAESCU

cu ca
de un 
revenit 

o cursă 
dreptul.

Etapa de, duminică s-a des
fășurat pe terenuri oscilînd 
între .greu practicabil" și 
..imposibil", în «enera.1. gos
podarii terenurilor au spus 
că „s-a făcut . tot posibilul'*. 
Cronicarii noștri au apreciat, 
desigur. zeforturile făcute. da.r- 
nu pot fi de acord în unele 
cazuri cu Ideea că ..s-a făcut 
tot posibilul", x

La startul acestei primăveri 
capricioase s-ar fi putut apela 
la mijloace care să depășeas
că obișnuita activitate de în
grijire a terenurilor; Spunea 
cineva ne bună dreptate, că 
în asemenea situații s-ar pu
tea mobiliza în nrimul rînd 
tineretul cluburilor. INCLU
SIV COPIII SI JUNIORII 
pentru că. la urma urmei, și 
ei sînt interesați să grăbeas
că ziua în care terenul mare 
cum Se spune, va putea găz
dui toate eșaloanele.

în aceste zile premergătoa
re etapei a doua, e firesc ca 
TOȚI JUCĂTORII din 
eșaloanele, să ajute la 
țirea terenurilor.

Problema nu e deloc 
plă. dacă ne gîndim la 
tori. In condițiile meciurilor 
de d’jrr - -ă. sansa a făcut 
ea jucătorii să nu se acci
denteze gr.cv pentru a rămî- 
ne pe tușă poate multă vre
me. Ne aducem aminte cum 
anul trecut Bălăci a pierdut 
un an de fotbal si din cauza 
terenului înghețat de la Baia 
Mare. Ieri numeroși jucători 
au fost Ia un nas de o ase
menea.. reeditare (în ves
tiarele tuturor stadioanelor, 
după minutul 90, medicii și 
masorii erau ocupați — ca 
niciodată — cu aplicarea com
preselor si pîasturelor care să 
aline durerea de pe urma 
nenumăratelor zgîrieturi In 
contact cu solul înghețat).

Acum. PROBLEMA TERE
NURILOR NU E DOAR UNA 
A GOSPODARILOR SPECIA
LIZAȚI. E o problemă a în
tregului tineret fotbalistic al 
orașelor. Tar factorul mobili
zator trebuie să îl constituie 
conducerile cluburilor. care 
sînț direct interesate si. mai 
ales. RĂSPUNZĂTOARE !

toate 
curft-
sim- 

țucă-

încheiat, 
comentariile continuă.

CU DEMNITATE

IIIAfif REA INTRADROINIBA

PRONOEXPRES
BILET

CADOU 
PEN- 

CEI DRAGI!
1985 
EX-

Șl FAIR-PLAY

Constantin ALEXE

BELODEDICI
După medul de la Pitești, cro

nicarului l-a fost greu să tacă 
remarcă rile (notarea numelor cu 
majuscule). tn primul rind din 
cauza... terenului, la limita prac
ticabil itățil. Pentru că. pe un 
astfel de timp de Joc. jucătorii 
Mnt. ța propriu șl la figurat 
„top o— apă și-on pămlnt*. De 
aceea, poate că unit dintre re
marcații noștri au fost- fla
tați. alții nedreptățiți. (In aceas
tă categorie ar putea intra, de 
exemplu, portarul Cristian, care 
a avut excelente Intervenții tn 
prima repriză). Intr-un caz, insă, 
sttem siguri că n-am greșit: e- 
vtdențlerea lui Belodedici. Tlnă- 
nn stelisț (în luna mal tace 21

Sportul studențesc — Gloria Buzău ; Coraș, 
r.ul cu capul, a intrat și el in spațiul porții 

Foto : Aurel D. NEAGU

SE IMPUNE...
de ani) a fost realmente ce! mal 
bun de pe teren : plasament ex
celent siguranță in 
pase cu 
relevat
(prezent 
plus — 
tatea lud 
spunlndu-ne 
oamenii pe 
perspectiva 
.națională".

Dacă Ieri, 
mal mult < 
astfel Învingătorului 
cuvine, azi citeva 
pre F. C. Argeș.

Plteștenii au avut 
tățl de lot Dincolo

Intervenții, 
adresă. Jocul Iul a fost 
șl de Mircea Lucescu 
In tribună) care — In 
aprecia și conștiinclozi- 
Belodedicl In pregătire, 

că este unul din 
care contează, In 
apropiată, pentru

In cronică, am scris 
despre Steaua, dSnd

marl ddficul- 
de făptui că

nu l-au putut folosi pe Badea, 
FI. Marin, D. Zamfir, ei au avut 
săptămîna trecută probleme me
dicale cu Jurcă, Moiceanu, Stan- 
cu. Cristian si Toma, devenit! 
totuși apți de joc prin efo-rtu- 
riîe deosebite - ale mediculud echi
pei. dr. Octavian Puiu. în aceste 
condiții grele. F. C. Argeș s-a. 
prezentat totuși mai - mult decît 
onorabil, cele mai mari merite 
ale ieam-udui lui Dobrin înscri- 
indu-se la capitolul puterii de 
liKptă. Cît 'despre minusuri, cele 
mal flagrante au vizat finaliza
rea. Aid trebuie să găsească 
Dobrin soluțiile... Pentru că. du- 
miîndcă. echipa sa n-a avut decît 
două faze reale de god ! Prea 
puțin pentru un meci, mai ales 
acasă...

Radu URZICEANU

i IUTII 1JI5Giron -

se atnuule canguri in

)inamo 
hen — 
Dresda
Chester 
.elezni-
Ipter- 

auză) ; 
. Koln

PRO- 
ARIE : 
putotu- 
r lei) ;

13.444

!47,50 a
40 lei.

: 8.995
1300“ 

Arsene 
. Călă- 
en și 
-ești.

BANI,AUTOTURISME,EXCURSII
ÎN R.S. CEHOSLOVACA

FIECARE 
— UN 
PLĂCUT 
TRU
6 MARTIE 
TRAGEREA
TRAORDINARĂ 
PRONOEXPRES 
în cadrul a 10 

extrageri, in 3 fa
ze, cu un total de 
60 de numere. se 

obține:
AUTOTURIS- 

„DACIA 1300* 
toate cele 3

faze)
• EXCURSII IN 

REPUBLICA SO
CIALISTĂ CEHO
SLOVACA

• MARI C1ȘTI- 
GURI IN BANI 
(variabile si fixe) 
ASTĂZI — ULTI
MA ZI DE PAR
TICIPARE 1

0 DUBLA tNTILNIRE DE JU
NIORI ROMANIA — TURCIA. în 
cadrul pregătirilor pentru parti
da retur cu Iugoslavia, din pre- 
fiminaririe C.E. (medul se va 
disputa ta 20 martie la Kiadovo), 
selecționata U.E.F.A. ’87 va sus
ține. in această săptămtnă, două 
partide amicale cu echipa simi
lară a Turdei. Primul med este 
programat astăzi, la Slobozia 
(ora 16), iar revanșa, joi 7 mar
tie, la Mizil.
• OLIMPIA SATU MARE —

UN IO SATU MARE 3—0 (3—0). 
Au marcat : Puț (min. 25, auto
gol), Balog (min. 20) și Borhldan 
(min. M). (Z. Zovacs, coresp.).
• C. S. BOTOȘANI — PETRO

LUL PLOIEȘTI 1—0 (0—0). Unl-
aH goi a fost realizat de Luca 
(min. 51). (T. Ungureanu, coresp ).

0 GLORIA BISTRIȚA — ȘOI
MII I.P.A. SIBIU 2—1 (1—0). Au
torii golurilor : Florea (min. 40), 
lovan (min. 48), respectiv Coldea 
(min, 90). (I. Toma, coresp.).

0 MUSCELUL CDIPULUNG — c _ -------------- . . _ _
Au marcat : Păun (min. 80) pețț 
tru Muscelul, . - . ■
pentru C. S. Tîrgoviște. (P. Ma- 
teoiu, coresp.).

OBLEMENCO, AȘA CUM IL CUNOAȘTEM...

S. TÎRGOVIȘTE 1—1 (0—0).

Timofi (ntin. 87)

Era minutul 42 al meciu
lui Chimia Rm. Vîlcea — Po
litehnica Iași și formația lo
cală reușise să deschidă sco
rul cu patru minute mai 
înainte, prin splendida lovi
tură cu capul a lui Bucturu. 
Impulsionată de acest gol, e- 
ehipa vllcean ă ataca 
nit in dorința mă
ririi avantajului pe 
tabela
Jocul 
șura tn 
de teren adversă ___ ,
la un moment dat mij
locașul lovan, aflat undeva 
Ia mijlocul suprafeței de Joc, 
l-a călcat pe gleznă pe fun
dașul ieșean Anton. Actul de 
nesportivltate s-a petrecut cu 
atita repeziciune, tacit arbi
trul Mircea Axente, urmărind 
desfășurarea jocului, fiind șl 
eu spatele față de locul cti 
pricina, n-a observat inciden
tul. Rămas la pămtot Anton 
a primit îngrijirile medtcuM, 
dar cu toate acestea el n-a 
mal putut' să reia jocul și a

de marcaj. 
se desfă- 

jumătatea 
teren

un

necoote-

Un minut' 
de ETICA)
cînd,

părăsit 
durere. ____ _______ _
Gheorghiu, tn același minut, 
însă, Ion Oblemenco, antreno
rul Chimiei Rm. Vîlcea, s-a 
ridicat de pe bancă șl l-a 
chemat pe lovan, arătîndu-1 
drumul spre vestiar 1 Cu 
capul plecat, jenat de gestul 

său necugetat, Io- 
van a părăsit tere
nul, sub privirile 
dezaprobatoare ale 
publicului specta- 
tlmp ce ta te- 

t trimis Lazăr. Atl-

terenul, scrâșnind de 
fiind Înlocuit de

tor, tn 
ren a fost 
tu «ți nea lui lovan este eon- 
dantnabliLă ST, așa cum ana 
auzit de la conducătorii du
hului vhoean., ei va primi 
„răsplata* cuvenită. Dar ceea 
ce merită subliniat este gestul 
lui Oblemenco, promptitudi
nea cu care a acționat ta a-t 
scoate de pe teren pe lovan, 
„menta de care a dat dovadă 
antrenorul vllcean.

Gheorghe NERTEA



SEMIFONDUL ROMÂNESC
(Urmare din pag. î)

decil calificarea", ne-a decla
rat proaspăta campioană conti
nentală la terminarea cursei de 
800 m. „A fost o cursă în care 
personal nu am avut proble
me. Aiunei cind am rămas în 
fruntea plutonului, împreună 
cu colega mea Cristieana (n.n. 
Cojocarii), nu zam mai forțat, 
căutind să-mi asigur victoria. 
Acest succes, în care am cre
zut lot timpul, a reprezentat 
pentru mine obiectivul princi
pal al sezonului de sală. în 
continuare, mă voi pregăti cu 
și mai multă perseverentă pen
tru îndeplinirea obiectivului 
major al sezonului compelițio- 
nal in aer liber : medalia de 
aur a Jocurilor Mondiale Uni- 
versiiare de la Kobe. Nu vreau 
să par lipsită 
cred că anul 
să cobor sub 
iar peste doi 
capabilă să dau bătălia 
recordul mondial".

Cristieana Cojocaru,
două zile de tratamente împo
triva febrei, a fost la un pas 
de 
In 
de 
cut 
m.
tare, dar a continuat disputa, 
în ultima linie dreaptă, a sim
țit-o pe recordmana mondială 
In aer liber, sovietica Nadejda 
Olizarenko, insă era secătuită 
de forte și nu a putut să mă
rească ritmul. Atleta noastră 
ne-a declarat că este mulțu
mită cu medalia de bronz 
obținută — cu record personal 
pe această distanță. De-acum. 
gîndurile sale se îndreaptă spre 
proba de 400 m garduri, unde 
ne promite noi recorduri și 
speră intr-un loc pe podium la 
J.M.U.

Petru Drăgoescu, a fost, prin 
forța împrejurărilor, cel mai 
solicitat concurent român. A 
fost nevoit să facă fată la două 
tururi preliminarii, iar dumi
nică a alergat două curse. Pri
ma dintre ele. 
încheiat-o cu 
național pe 800 
care constituie, 
a treia performanță europeană

COMENTARII ALE AGENȚIILOR
ATENA, 1 (Agerpres). — Co- 

mentînd rezultatele campionate
lor europene de atletism pe te
ren acoperit desfășurate la Atena, 
corespondenții agențiilor interna
ționale de presă menționează, in
tre altele evoluția strălucită a 
atletelor românce, care au domi
nat probele de semifond ca șl la 
ultima ediție a Jocurilor Olim
pice. „Campioana olimpică la 800 
m. formidabila Do: ..a Melinte, a- 
lergind de data aceasta pe dis
tanța dc 1 500 m, nu numai că 
a ciștigat cursa, dar. totodată, a 
stabilit un nou și valoros record 
european, cu timpul dc 4:02,54. 
Rezultatul obținut de această at
letă binecunoscută pe plan inter
național dă credit declarației sale 
făcută după Încheierea probei : 
„Doresc sâ parcurg această dis
tanță în mal puțin de 3:56 in 
concursurile ce se vor desfășura 
In acest an in aer liber" — re

de modestie, insă 
acesta voi reuși 
1:56,0 pe 
ani „per

800 m, 
si fia 
pentru

după

neparticipare. Deși a intrat 
concurs cu temperatură 

38,7 grade, Cristieana a fă- 
o cursă admirabilă. La 500 
a avut un moment de ezi-

în 
un 
m 
în

semifinale, a 
nou record 

— 1:47,21 —, 
același timp

IN LUME

CRISTIEANA COJOCARU

a sezonului. „înaintea finalei 
— ne-a spus el — m-arn gin- 
dit ce tactică să adopt. Dar 
dindu-mi seama că adversarii 
mei vor alege diferite scheme 
de atac, am renunțat Ia o tac
tică preconcepută și m-am ho- 
tărit să văd ce va fi la fața 
locului". Cursa a pornit într-un 
ritm foarte alert (24 secunde 
pe primii 200 m). Clnd s-a tre
zit în față, Drăgoescu a avut 
un moment de descumpănire 
și dintr-odată era... ultimul. In 
acest moment, tempoul cursei a 
scăzut. La strigătele disperate 
ale antrenorului său, 
Mărășescu, a „ieșit" 
ocolind pe culoarul 
tempoul cursei ar fi 
ridicat pînă atunci.
ranță că i-ar fi convenit mai 
mult, pentru că in semifinală 
primii 400 m i-a parcurs în 
51,77, iar în cursa finală — în 
55,94. Acest fapt demonstrează 
că toți participant» mizau pe 
finiș. Atletul nostru ne-a măr
turisit că a „ieșit" din pluton 
pentru că era singura posibi
litate de a prinde un loc pe 
podium. Acest sprint prelungit 
de 350 m i-a surprins real
mente pe ceilalți concurențl și 
astfel și-a asigurat medalia de 
argint. „Am dat tot ce am pu
tut, ne-a mărturisit studentul 
petroșenean. Nu cred că aș fi 
putut să-1 intrec pe britanicul 
Harisson. în schimb, am invins 
trei alergători care au rezul
tate sub 1=45,0. Pentru 1985

INTERNAȚIONALE DE PRESA 
latează agenția France Presse. 
Aceeași agenție menționează suc
cesul mai puțin scontat al spor
tivei române Ella Kovacs, care 
a tnvins-o tn finala probei de 
800 m pe recordmana mondială, 
Nadejda Ollzarenko (U.R.S.S.).

„La întrecerile de Ia Atena, e- 
chipa României a cucerit un fru
mos buchet de medalii : două de 
aur, două de argint și una de 
bronz" — notează comentatorul 
agenției Associated Press, evi
dențiind faptul că Doina Mellnte 
șl Ella Kovacs au realizat per
formanțe deosebite.

în corespondența agenției Reu
ter se remarca lupta strînsă din 
finala probei masculine de 800 m, 
în care englezul Harrison I-a în
trecut chiar pe linia de sosire pe 
tînărul gtlet român Petru Dră
goescu, ce s-a dovedit un seml- 
fondist cu certe calități.

DIN NOD LA ÎNĂLȚIME
3

mi-am propus să duc recordul 
țării mai jos de 1:45,5 și să 
obțin două medalii, cit mai 
strălucitoare — la 800 m și 
1500 m — Ia J.M.U.". Drăgo
escu are bucuria să constate că 
în ultimele două săptămîni a 
alergat 7 curse pe 
lui preferate și se 
celent. El consideră 
utile teste l-au adus 
litatea de a aspira 
pe podiumul „europenelor".

Fița Lovin, aceeași inimoa
să alergătoare, a avut cîteva 
momente de... neliniște înain
tea cursei, neștiind cu sigu
ranță dacă vest-germana Bri
gitte Krauș, dublă campioană 
europeană, va participa la a- 
ceastă cursă (1500 m) 
3000 m. Pînă la urmă, 
semifondistă din R.F.G. 
tărît pentru 1500 m. 
mare, Fița s-a consultat cu 
Doina Melinte și cu antreno
rul Mărășescu și au ajuns la 
concluzia că gâlățeanca trebuie 
să ducă trena cit mai mult, 
iar apoi... ce o fi o fi. „Doina 
s-a arătat mai bună și a ciș
tigat. Eu am obținut argintul, 
ca și Ia Jocurile Mondiale de 
la Paris, și cred că mi-am fă
cut datoria. Mu bucur că am 
reușit să-mi iau revanșa asupra 
olandezei Van Ilulst. care m-a 
întrecut la Bercy".

Alte rezultate de duminică : 
BARBAȚI : 60 mg : G. Bakos
(Ungaria) 7,60. J. Hudec (Ceho
slovacia) 7,68, B. Ustinov 
(UJl.S.S.) 7,70 ; 3 000 m : B. Ver- 
beeck (Belgia) 8:10,84, Th. Wes. 
sinhage (R.F.G.) 8:10.88. V. Tis- 
cenko (U.R.S.S.) 8:10,91 : prăjină: 
S. Bubka (U.R.S.S.) 5,70 m, A.
Krupski (p.R.S.S.) 5,70 m. A. Ta- 
rev (Bulgaria) 5.60 m ; FEMEI 
60 m : Nellie Cooman (Olanda) 
7,10, Marlies Goehr (R.D.G.) 7,13, 
Heather Oakes (M. Britanie) 7,22.

Nicolae 
în față. 
3. Dacă 
fost mai 
cu sigu-

la concursul internațional de patinaj viteză de Ia ML Ciuc

ALERGĂTORI- ROMÂNI PE PODIUM

UN INTERVIU Âl EUI C.UIIII KASPAROV 
DUPĂ „MARATONUL" ȘAHIST Uf IA MOSCOVA

A

distanțele 
simte ex- 
că aceste 
în posibi
la un loc

sau la 
rutinata 
s-a ho- 
Ca ur-

MOSCOVA (Agerpres). în
tr-un Interviu acordat co- 

■respondentului sportiv al agen
ției T.A.S.S. în legătură cu re
centul meci pentru titlul mon
dial de șah susținut cu Anatoli 
Karpov, marele maestru Garri 
Kasparov, șalangerul campionu
lui, a declarat între altele : 
„Cred că o întrecere de ase
menea tensiune și durată a 
furnizat specialiștilor și ama
torilor de șah, in general, un 
material de analiză foarte bo
gat". Kasparov consideră că 
meciul ar putea fi împărțit în 
trei faze. „Prima dintre aces
tea, a arătat el, a fost marca
tă de o oarecare nervozitate și 
numeroase erori din partea 
mea, în timp ce Karpov, da
torită experienței sale de tur
neu, a avui un debut mult mai 
bun. El a jucat conform stilu
lui său, calculind cu precizie 
variantele, și fructificând la 
maximum fiecare din erorile 
mele. Faza a doua a fost o 
lungă serie de remize in care 
s-a afirmat arta apărării, iar 
ritmul confruntării a devenit 
mai regulat și mai stabil. A 
treia perioadă a meciului a dai 
loc unei lupte și mai intense, 
calitatea jocului fiind superioa
ră".

Kasparov găsește a fi intere
sante o serie de finaluri de 
partidă ce ar putea fi incluse 
chiar în manualele de șah, 
după cum unele poziții din jo
cul de mijloc se pretează la 
studiu, mai ales în ce privește 
partidele din a doua jumătate

a meciului. în concluzie. Kas
parov consideră că întilnirea 
sa cu Karpov „a deschis noi 
orizonturi în jocul de șah, ale 
cărui posibilități sînt nelimi
tate".

Așa cum se știe, meciul din
tre Karpov și Kasparov a fost 
sistat la scorul de 5—3 în fa
voarea campionului, urmînd ca 
la 2 septembrie, de la scorul 
de 0—0,_ să înceapă un nou 
meci ce va avea loc la Moscova 
sau la Londra. Kasparov a so
licitat ca regulamentul meciu
lui să fie stabilit înainte de 
luna mai, pentru a avea tim
pul necesar de nregătire.

HOCHfIȘTII NOȘTRI

MOSCOVA, 4 (Agerpres). 
La Minsk s-a încheiat turneul 
de hochei pe gheață din ca
drul Spartachiadei de iarnă a ar
matelor prietene. Echipa Româ
niei, participantă la acest puter
nic turneu, a avut o comportare 
meritorie, intrecind in meciul 
pentru locurile 3—4, cu scorul 
de 6—3 (2—1, 4—2, 0—0), se
lecționata R. D. Germane. Pe 
primul loc s-a clasat repre
zentativa U.R.S.S.. învingătoa
re cu 6—2 (3—1, 1—0, 2—1) in 
finala susținută formația
Cehoslovaciei.

La Oslo s-au disputat ultimele 
jocuri din cadrul grupei „B“ a 
C.M. de handbal masculin, în fi
nala căreia s-au întîlnit cîștigâ- 
toarele celor două serii semifi
nale : R.D. Germană șl Uniunea 
Sovietică - La capătul unul meci 
frumos, victoria a revenit echipei 
R.D. Germane: 27—23 (18—12).

Pentru locurile 3—4 : Polonia — 
Cehoslovacia 26—25 (12—13) ; pen
tru .locurile 5—6 : Ungaria — 
Spania 29—25 (16—14) ; pentru lo
curile 7—8 : Norvegia — Bulgaria 
26—15 (12—10) ; pentru locurile 
9—10 : Finlanda — S.U.A. 27—26 
(13—13) ; pentru locurile 11—12 : 
Franța — Olanda 29—25 (11—10).

Heidi Zurbriggen, sora celebrului schior elvețian, Pirmin Zurbriggen, 
calcă pe urmele fratelui său, care — se știe — este campion mondial 
și se află, in prezent, pe locul secund in clasamentul ,,Cupei Mon
diale*. Ea a debutat cu succes in schiul de mare performanță, ocu- 
plnd, recent, locul doi la slalomul uriaș din cadrul C.M. de juniori de 
la Jasna (Cehoslovacia). Telefoto : CTK-

FOVB^L meHdicMie
SE REIAU CUPELE 

EUROPENE

Miercuri sînt programate meciu
rile tur din sferturile de finală 
ale cupelor europene (returul — 
la 20 martie). Toate partidele se 
anunță atractive. Iată programul 
complet al meciurilor :

C.C.E. : Austria Viena — F.C. 
Liverpool, Juventus Torino — 
Sparta Praga, Bordeaux — Dniepr 
șl I.F.K Goteborg — Panathinai- 
kos.

Tradiționalul concurs interna- 
-țlonal de patinaj viteză a reunit, 
simbâtă și duminică, la Miercu
rea Ciuc. concurențl din 
Germană, Polonia. Ungaria 
grup masiv de alergători 
România. Oaspeții noștri, 
pioni ai. țărilor respective ___
patinatori cu frumoase „cărți de 
vizită*, și-au etalat calitățile, o- 
ferind întreceri atractive. viu 
disputate, aplaudate de spectatori. 
„Capul de afiș* In ambele reu
niuni l-a constituit evoluția vite- 
ziștlior din R. D. Germană. Cu 
un evident plus de tehnică, el 
s-au impus în majoritatea pro
belor, Carola Biirger șl Michael 
Hanning — ambii într-o remar
cabilă dispoziție de concurs — 
fiind autorii unor rezultate care 
au adus modificări In tabela de 
recorduri ale pistei.

Deși au avut de înfruntat ad
versari care au beneficiat de mai 
multe luni de pregătire pe gheată 
artificială, citiva dintre reprezen
tanții noștri au reușit să-și facă 
100 printre protagoniști. Astfel, 
alergătorul ploieștean Ion Oplnca
riu (antrenor — prof. Adrian Cio- 
banu) q făcut totul pentru ca 
acele cronometrelor să se opreas
că mal repede decît la adversarii 
lui în proba olimpică de 1500 m. 
și a reușit 1 La fel, în cea mal 
spectaculoasă cursă, alergarea de 
500 m. printre principalii anima
tori s-a aflat sl tinărul de 18 ani

R. D. 
și un 

din 
cam- 

sau

Edmond Cseh. elev al antrenoru
lui Carol Gall jr. Luînd un start 
bun, acest foarte dotat tinăr a 
corectat recordul național de ju
niori L cu 40,9 (v.r. 41,00), ur- 
eînd pe podiumul laureaților In 
proba sprinterilor. De asemenea, 
in confruntările senioarelor, alte 
talente ale generației tinere, ju
nioarele Liliana Coman, Mihaela 
Dascălu șl Iudith BogSzi, ne-au 
făcut să trecem mal ușor peste 
amărăciunea recentelor nereușite 
din cadrul „Cupei Prietenia".

Dintre patinatorii experimentați 
s-n mal impus atenției cunoscu
tul alergător de cursă lungă An
drei Erdely, care a sosit pe lo
cul 3 la 3 000 m. In schimb, cam
pionul absolut al țării Emeric 
Mikloș, precum șl Arpad Szekely 
au avut o evoluție ștearsă.

REZULTATE t feminin, 500 m
— 1. Carola BOrger (R.D.G.) 44,3... 
4. Liliana Coman 46,3 ; 1560 m — 
1. Heinke Minier (R.D.G.) 2:18,7._ 
‘ Iudlth BSgbzl 2:26,6 ; 1 000 m

I. Carola Bilrger 1:31,8,._ 3. 
Liliana Comas 1:35,0 ; 3000 m — 
1. Carola Bilrger 5:14,5... 3. Mi
haela Dascălu 5:28,5 ; Clasament 
general — 1. Carola Burger 189,349 
P, 2. Henike Muller 190,049. 3. Li
liana Coman 198,600, 4. Mihaela
Dascălu 199.266, 5. Iudlth BogOzi 
200,649, 8. Cerasela Hordobețlu
202,468. 7. Marioîa Vlodarczyk
(Polonia) 202,600 ; masculin, 500 m
— 1. M. Hannlg (R.D.G.) 40,4.„ 3. .

Ion Opincanu liderul vite- 
ziștilor noștri

„CUPA CUPELOR" : Everton
— Fortuna Sittard, F.C. Larissa — 
Dinamo Moscova, Bayern Miln- 
chen — A.S. Roma șl Dynamo 
Dresda — Rapid Viena.

„CUPA U.E.F.A." : Manchester 
United — Videoton Szekesfeher- 
var. Zeleznicear Sarajevo — Di
namo Minsk, Internazionale — 
F.C. K61n și Tottenham — Real 
Madrid.

MECIURI INTERNAȚIONALE
In preliminările C.M. (zona A- 

mericil de Nord, Centrale șl Ca
raibilor) ; la Tegucigalpa. Hondu- 
»<s -*■ Surinam 1—1 (1—I). In 
zota Amerlcil de Sud (gr. 2) t la 
Quito, Ecuador — Chile 1—1 
(1—1). Pentru gazde a Înscris 
Maldonado (penalty — min. 42), 
Iar pentru chilieni Leteller (min. 
31).

CAMPIONATE
U.R.S.S. A început noua ediție, 

la car: participă 18 echipe : Ze
nit — Voronej 2—0, Cernomoreț 
— Harkov 4—3. Spartak Moscova

— S.K.A. Rostov 3—0, Kutaisi — 
șahtlor 1—4, Baku — Dinamo 
Minsk 0—1, Dniepr — Dinamo 
Kiev 1—1, Dinamo Tbilisi — Di
namo Moscova 2—1. Celelalte 
jocuri sînt programate azi și 
mîine.

BULGARIA (et. 17-a) : Spartak 
Pleven — Levski Spartak Sofia 
2—1, T’S.K.A. — Lokomotiv So
fia 2—0. Slavia Sofia — 
Trakia 1—0, Pirln Blagoev- 
grad — Dunav Ruse 1—1, Minlor 
Pernik — Etăr Tirnovo 2—1, Be- 
roe — Sliven 2—0, Cernomoreț 
Burgas — Botev Vrața 1—0, J.S.K. 
Spartak Varna — Cemo more 
Varna 1—0. Clasament : Levski 
Spartak 22 p., Lokomotiv 20,
Ț.S.K.A. io ; pe ultimele locuri 1 
14—15 Beroe și Cemo more 12 
16. Cernomoreț 11 p.

UNGARIA (et. 16). Eger — Vl- 
deoton 1—3, Szombațbely — 
M.T.K. 1—0, Pecs — Csepel 0—0, 
Bekescsaba — Ferencvaros 3—1, 
GyOr — Zalaegerszeg 2—1, Tata- 
banya — Honved 0—3, Debrețin
— Vasas 1—2, Ujpesti Dozsa — 
Szeged 3—1. Pe primele locuri 7 
Videoton 24 p. Honved 22 p, Gy6r 
20 p. Pe ultimele : 14—15. Ferenc
varos șl Eger cu cite 12 p, 16. 
Szeged 4 p.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
CICLISM ț Turul regiunii 

Limbourg (Belgia) a revenit bel
gianului Erie Vanderaerden. care 
a parcurs 217 km tn 5h24:52. 
• Un alt belgian. Eddy Plan- 
kaert, s-a clasat pe primul loc 
în cursa clasică „Het Voik* r 
232 km In 6h03.

3.

E. Cseh 40,9 ; 3000 m — 
Hannig 4:26,8... 3. A.
4:34,1, 4. I. Oplncariu
1500 ra — 1. L Oplncariu 
M. Hannlg 2:07,6, 3. A.
(Polonia) 2:09,8 ; 5000 m — 
Hannlg 7:56,2. 2. I. Oplncariu 
8:06,6, 3. A. Jozwik 8:07,0 ; cla
sament general — 1. M. Hannlg 
175,019 p, 2. A. Jozwik 178,266, 3. L 
Opincariu 178,693. 4. R. Derks (Po
lonia) 181,893, 5. F. Blro (Unga
ria) 182,803, 6. A. Erdely 182,937.

Corpul de oficiali, condus de 
arbitrii internaționali V. Rădu- 
lescn șl FI. Gămulea, a funcțio
nat cu competență șl multă ope
rativitate.

Troian IOANIȚESCU

1. M.
Erdely
4:35,4 ; 

2:07,3, 2.
Jozwik 

1. M.

ÎNOT • Sportivul sovietic 
Igor Pollanskl a obținut un 
nou record mondial în proba 
de 200 m spate, In concursul 
de la Erfurt 5 1:53,14 (vr. 
Serghei Zaboiotnov 1:58,41, 
stabilit la Moscova In 1984).

In concursul 
de lupte libere 

juniori de la Rzeszow 
sportivii români au 

două victorii prin 
Purdescu (57 kg) șl 

pe 
o- 
n 
«8 
74

LUPTE ( 
internațional 
pentru ‘ 
(Polonia). sportivii români 
obținut două victorii 
Vaslle Purdescu (57 kg) 
Marian Dobre (90 kg), clasați 
locul tntîL Cristian Poteraș a 
cupat locul doi la categoria 
kg, iar rtomică Rașova'n (cat. 
kg) șl Costache Pavelluc (cat. 
kg) s-au situat pe locul trei.

PATINAJ ARTISTIC • După 
exercițiile impuse la C.M. de la

Tokio, in proba de simplu pe 
primele locuri se află Aleksandr 
Fadeev (U.R.S.S.) cu 0,6 p, ur
mat de cehoslovacul Josef Sa- 
boveik 1,2 p ‘ — - - -
nlo (Franța)

RUGBY o 
F.I.R.A." tn 
s-a disputat ..._____ _____
țlonata Italiei șl echipa secundă 
a Franței, Victoria a revenit rug- 
byștllor francezi cu scorul de 
22—9 (12—6).

SCHI • Cursa tradițională de 
mare fond din Suedia, „Vasa- 
loppet" (pe o distanță de 89 km), 
a fost dominată de sportivii 
țării gazdă, clasați pe primele 
nouă locuri 1 CIștigâtorul. Bengt 
Hassis, a parcurs distanta ta 
4h45:43. • Slalomul uriaș de la 
Vail (S.U.A.) a revenit schioare! 
spaniole Blanca Femandez-Ochoa 
ta 2:26,8 1 Perrine Polen (Franța) 
a ocupat doar locul 9 1

TENIS • Finale ta turneul de 
la Houston (Texas) : McEnroe — 
Curren 7—5. 6—1. 7—5. In proba 
de dublu e McEnroe. Fleming — 
Pfister, Testerman 6—3 6—2.

și Fernand Fedro- 
1,8 p.
în cadrul „Cupei 
localitatea Treviso 
meciul dintre seleo-
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