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în prezența tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

AU ÎNCEPUT EUCRĂRIIE
CONFERINȚEI NAJIONALE A FEMEILOR

prezența tovarășului
Ceaușescu, secretar

In
Nicolae 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi, 7 mar
tie, și-a început lucrările, la 
București, Conferința Națională 
a femeilor, eveniment politic 
de mare însemnătate, care 
pune in lumină rolul și con
tribuția crescîndă a femeilor 

a— puternică tortă socială 
orînduirii noastre socialiste 
la progresul multilateral 
patriei, la dezvoltarea liberă 
independentă a României.

Precedată de adunările

al 
și

si 
conferințele de dări de seamă 
și alegeri. Conferința repre
zintă o nouă și grăitoare expre
sie a profundului democratism 
al orînduirii noastre, care a 
creat condiții minunate pentru 
afirmarea deplină a femeilor 
în toate sectoarele de activi
tate politică, economică și so
cială. Conferința constituie un 
nou prilej de reafirmare a vo
inței femeilor din tara noastră 
de a acționa, in strinsă unita
te in jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
transpunerea în viată a istori
celor hotăriri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R., a 
Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, a întregii 
politici interne si externe a 
partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescn, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului au fost 
întimpinati la sosirea in sală 
cu deosebită căldură, cu 
profundă stimă si prețuire, cu 
puternice și îndelungi aplauze. 
S-a scandai cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul", „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu 
— România". Prin urale și o- 
vații. delegatele si invitatele 
au dat glas sentimentelor lor 
de nețărmurită dragoste și re
cunoștință fată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit 
conducător și patriot înflăcărat, 
ce și-a dedicat întreaga viață 
și activitate propășirii și pros
perității patriei noastre, în
făptuirii idealurilor de liberta
te și independență ale poporu
lui român, cauzei păcii și ințe- 
legerii in întreaga lume.

Totodată, participantele au 
exprimat sentimentele de alea
să prețuire ale milioanelor de

femei din patria noastră față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
militant 'de frunte al 
noastre social-politiee, 
gioasă personalitate a 
științifice contemporane, 
activitatea sa neobosită, 
de energie, ce o desfășoară in 
conducerea partidului și statu
lui, activitate dăruită cu înalt 
spirit patriotic cauzei progre
sului neîntrerupt al patriei.

In prezidiul ședinței de des
chidere a lucrărilor Conferin
ței naționale a femeilor au luat 
Ioe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Lina 
Ciobanu, Gheorghe Oprea, Ion 
Radu, reprezentante ale mișcă
rii de femei din toate 
tării — muncitoare, 
intelectuale, casnice.

Lucrările Conferinței 
deschise de tovarășa Ana Mu- 
reșan, membru supleant al Co
mitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinta Con
siliului Național al Femeilor.

După alegerea organelor de 
lucru ale Conferinței, delega
tele au aprobat următoarea or
dine de zi :

L Raport cu privire Ia acti
vitatea desfășurată de Consiliul 
Național, de comitetele și co
misiile femeilor și sarcinile ce 
le revin in mobilizarea maselor 
de femei la înfăptuirea orien
tărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a hotă
rârilor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

2. Raportul 
zori.

3. Alegerea 
ționâl al Femeilor și a Comi
siei de Cenzori.

In numele participantelor la 
lucrări, al milioanelor de fe
mei din patria noastră, a fost 
adresată secretarului general 
al partidului rugămintea de a 
lua cuvintul.

In aclamațiile ți uralele en
tuziaste ale asistenței, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

Cuvintarea conducătorului par
tidului și statului a fost ur
mărită cu deosebită atenție, 
fiind subliniată in repetate rân
duri cu vii și puternice aplauze.

In continuare, 
dezbaterile 
înscrise pe

Lucrările 
tinuă.

vieții 
presti- 

lumii 
pentru 

plină

județele 
țărănci,

au fost

Comisiei de Cen-

Consiliului Na

au avut loc 
asupra problemelor 
ordinea de zi.
Conferinței con-
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„DACIADEI" FRUMOS
SUCCES AL SPORTULUI DE

Timp de două sâptămîni, la 
Vatra Dornei, Gheorgheni și 
Suceava s-au desfășurat fina
lele „Daciadei" la sportul de 
masă — schi fond, schi alpin,

U.G.S.R.“. Și de această dată, 
așa cum ne-am obișnuit de ani, 
întrecerile amintite au angrenat 
la startul lor — in fazele pre
liminare — mii și mii de par-

Pe pirtia de la Vatra Domei, 
plecare spre locul de start-

grup de pionieri înainte de 
Foto : Vasile BAGEAC

sanie, biatlon. ștafetă, patinaj 
viteză — din cadrul unor 
competiții devenite tradițioi- 
nale și anume : „Cupa Pionie
rul", „Cupa Congresului al 
XII-lea al U.T.C." și „Cupa

ticipanți. incepind de la copii 
de 10—11 ani și pînă la adulți, 
deschizîndu-le drum larg spre 
mișcare în aer liber, sport, 
destindere, agrement. Martori 
la aceste finale, completăm cro-

MASĂ

D>1CMD>4

cu cîteVa ob-nirile întrecerilor 
servații și concluzii.
• „CUPA U.G.S.R." trăiește 

o adevărată tinerețe. în ciuda 
faptului că a ajuns la cea de 
a 17-a ediție. Anul acesta, des
fășurată în Pădurea înaltă (la 
5 km de Gheorgheni), între
cerea finală la schi fond și 
schi alpin a fost deosebit de 
reușită, dovedind interesul cu 
care este privită în rîndul ti
nerilor și adulților din între
prinderi și instituții. S-a schiat, 
s-au întîlnit oameni din diverse 
colțuri ale țării — prilej de 
destindere, de bună dispoziție. 
Să mai .reținem că anul aces
ta, la startul competițiilor dina
intea finalelor au fost angre
nați circa 45 000 de partiri- 
panți, în general tineri. ,
• „CUPA CONGRESULUI 

AL XII-LEA AL U.T.C." s-a 
disputat, în acest an. la Vatra 
Dornei (pentru schi fond, schi 
alpin, sanie) și Suceava (la 
patinaj viteză), fiind organiza
tă de către C.C. al U.T.C., ca 
una din manifestările sportive 
care marchează Anul Interna
țional al Tineretului și apro
piatul forum al tineretului’ din

Modesto FERRARIN1

(Continuare tn pag l—3)

„Daciada“ de performanță la schi alpin

DISPULA SPECLACULOASĂ, LA SLALOM URIAȘ
POIANA BRAȘOV, 7 (prin 

telefon). O zi minunată, cu 
soare strălucitor, o zăpadă în- 

foarte bună pentru 
și o pîrtie, 
excelentă.

care 
iși 

titlu 
Și

ghețată — 
competiție 
sub teleferic, 
condițiile in 
pini seniori 
de-al doilea 
al „Daciadei"
slalomul uriaș.

Pe 
Iată

schiorii al- 
disputâ 
de campion 

al țării —

cel

OMAGIU FIERBINTE ȘI DEPLINĂ PREȚUIRE
Una din realizările fundamentale ale orînduirii noastre so

cialiste este asigurarea deplinei egalități in drepturi pentru toți 
cetățenii patriei și, in acest cadru, asigurarea deplinei egalități în 
drepturi a femeii, creșterea rolului și poziției femeilor in întreaga 
viață economică și socială a țării, promovarea și afirmarea lor in 
toate sectoarele de activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Astăzi, o sărbătoare scumpă inimilor noastre, 

i zi în care gîndurile cele mai calde, sentimen
tele cele mai omenești, prefigurate în flori și 

j lumină, se îndreaptă spre ființe dragi : „dulci 
mame" care ne-au adus pe lume, soții iubitoare 
care ne însoțesc la bucurii și la greu și ne lu
minează căminele, surori și fiice pe care le 
simțim în bătăile inimilor, spre harnicele și bu
nele și respectatele noastre colege de muncă. 
Astăzi este ziua LOR — spre cinstire și urare 
de viață fericită, cu bucurii ca florile primă
verilor. Astăzi este ZIUA FEMEII.

în țara noastră, o dată cu anii socialismului, 
femeia a fost descătușată pentru totdeauna de 
umilitoarele nedreptăți ale trecutului și ridicată 
cu prețuire și mîndrie la rangul ce i se cuvine, 
al deplinei egalități în drepturi. în muncă, în 
familie, în viață, în societate.

EA, femeia, a urcat astfel cu demnitate, În
conjurată de respect și considerație spre cele 
mai înalte trepte ale devenirii, mai ales în de
ceniile celei mai luminoase epoci din milenara 
noastră existență; epoca numită cu îndreptățită 
mîndrie „EPOCA CEAUȘESC.U". de cînd în 
fruntea partidului și statului se află cel mai 
iubit și înțelept fiu al poporului român, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Simțim puterea marelui detașament al femei
lor în tot ceea ce înfăptuim, în împlinirea mă
rețelor obiective stabilite de cel mai recent fo
rum al comuniștilor. Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. Și ne mindrim cu contribuția lor la înăl
țarea mărețului edificiu al socialismului. Femeia

este astăzi, în țara noastră, o prezență activă 
in toate domeniile de activitate. în întreprinderi 
și pe ogoare, în amfiteatre și instituții. Un stră
lucit exemplu pentru toate femeile din țara 
noastră il reprezintă tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, savant de renume 
mondial, militant de seamă al partidului și sta
tului nostru.

Un domeniu cu largi posibilități de afirmare 
a feme!lor în țara noastră îl reprezintă și ma
rea arenă a sportului. în galeria celor mai mari 
campioane ale sportului, cunoscute pe toate me- 
ridianele, se află multe nume românești, au
reolate pe podiumurile olimpice, ca Nadia Co
maneci — distinsă, pentru meritele sale, de pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
Înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", la 
nici 15 ani —, Iolanda. Balaș-Sdter Viorica Vis- 
copoleanu, Mihaela Peneș, Sanda Toma, Simona 
Păuca, Anișoara Stanciu și multe altele. Aceste 
izbinzi pe marile arene ale lumii se datoresc 
minunatelor condiții pe care le are sportul la 
noi, faptul că activitatea de educație fizică este 
apreciată de partidul nostru ca o problemă de 
interes național, milioane de tineri și tinere 
participînd permanent la popularele competiții 
ale „Daciadei", izvoare de sănătate, de vigoare 
fizică și intelectuală.

Lor, tuturor femeilor, sportivelor noastre dragi 
le înmînăm astăzi buchetul gîndurilor noastre 
cele mai bune și le dorim cununi din razele 
soarelui de primăvară, cu urarea celor mai 
cutezătoare împliniri.

Prima manșă, marcată de 
antrenorul Gh. Bălan, a avut 
40 de porți, intr-un aranja
ment care a facilitat parcurge
rea în viteză a traseului, dar 
o oricît de mică greșeală în 
atacarea porților și în execu
tarea virajelor putea duce la 
abandon sau descalificare. Pe 
lista de start au fost înscriși 
34 de concurenți. Plecat cu rtr. 
6, dinamovistul Vili Podaru a 
avut o prestație normală, cu 
execuții tehnice curate și a 
înregistrat cel mai bun timp. 
Principalul candidat la locul I, 
Mihai Biră jr., a coborît în 
stilul său elegant, frumos, dar 
timpul înregistrat ne-a dovedit 
că nu a însoțit aceste calități

cu o viteză superioară, astfel 
incit rezultatul consemnat l-a 
plasat doar pe locul IV. El a 
fost devansat, în afara Învin
gătorului, de Rolf Treutsch 
(Dinamo) și Emilian Focșenea- 
nu (A.S.A.)-.

Manșa a doua, disputată tot 
joi, se anunța extrem de inte
resantă, pentru că lupta dintre 
fruntași nu fusese, fireștș. 
finitivată, iar antrenorul 
colae Barbu a „desenat" 
traseu cu 42 de porți, mai 
ficil decit cel din prima 
borîre. Mihai Biră ir. a por

de- 
Nl- 
un 
dl- 
co-

Paul IOVAN

(Continuare tn pag 2—3)

Duminică, la Băile Felix

CEA DE A 30-a EDIȚIE
J

A CROSULUI BALCANIC
Crosul Balcanic, 

competiție de tradi
ție în atletismul in
ternațional, iși desfă
șoară la sfîrșitul a- 
cestei stăptămini. du
minică. la Băile Felix, 
cea de a 30-a ediție a 
sa. Evenimentul va fi 
sărbătorit cum se cu
vine. mal ales că În
trecerile actuale ale 
Crosului Balcanic sînt 
înscrise si pe agenda 
activităților majore 
din cadrul Anului In
ternațional ai Tinere
tului (A.I.T.).

O plăcută coin
cidență face ca a- 
ceastă ediție să se 
desfășoare în Româ
nia. tară care a avut 
in cadrul O.N.U. ini
țiativa lansării A.I.T., 
sub generoasa deviză 
„Participare — Dez
voltare — Pace", șl 
în care. în anul 1937, 
la prima Balcaniadă

Romeo VILARA

(Continuare tn pag. a 4-a)
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SÎMBĂTĂ Șl DUMINICA, FINALA LA BOB
PENTRU ECHIPAJE DE TINERET

„Cupa C S 0 Sinaia", clștigatâ de reprezentanții clubului organizator
Tradiționalul concurs de bob 

„Cupa C.S.O. Sinaia" a reunit, 
pe DÎrtia de De Muntele Fur
nica 14 echinaie ranrezentînd 
șapte cluburi și asociații spor
tive. Victoria în această Între
cere (desfășurată 
de 1200 m)

ne un traseu 
la care au luat 

parte echinaie de seniori si de 
tineret, a revenit echipatului 
CSO I Sinaia (C. Nagy — C. 
Petrariu). cronometrat In două 
manșe cu 1:52.82. Pe locurile 
următoare s-au clasat : 2-
IEFS I (C. Popescu — C. Tu-

in Divizia „A** de Handbal masculin

TIMIȘORENII ÎNVINGĂTORI LA SCOR LA ARAD

1 Voința I Sinaia
— V. Hie) 153.80;

(Gh. Nea- 
1:54.54 ț 5. 
Neagoe — 
6. Carpati 
FL Oltea-

dor) 153.58 
(D. Zaharia 
4. Voința II Sinaia 
goe — G. Scholler) 
Bucegi I Sinaia (C. 
V Alionte) 1:54.94 : 
I Sinaia (M. Ene — 
nu) 1:55 62.

Antrenamentele continuă in 
vederea finalei „Daciadei" pen
tru echipaie de tineret, com
petiție care se va 
simbătă și duminică 
zi de la ora 8.30).
manșe.

desfășura, 
(în fiecare 
pe patru

DISPUTA SPECTACULOASA LA SLALOM URIAȘ
(Urmare din pap I)

nit în cursă al doilea șl. ne
mulțumit evident de evoluția 
din prima manșă, a coborit ca 
un bolid obiieînd cronometrate 
să se oprească la 1:12.74 timp 
ce avea să se dovedească fi
nalmente cel mai bun din par
tea a doua a Întrecerii. Treutsch 
a forțat și el 
tut depăși. Focșeneanu a ris
cat si., a abandonat. Al cin
cilea pornit din start Vil: Po- 
daru s-a strecurat cu abilitate 
printre fanioane neriscînd nici 
o clipă a înregistrat al doilea 
timp al manșei. 1:13.09 evi
dent mai slab decit al lui Bîră. 
dar suficient — prin cumulare 
cu cel din manșa I — pentru

dar nu l-a pu-

cistigarea titlului de campion. 
Plașindu-se De primele trei 
locuri schiorii de la Dinamo 
Brașov au dominat clar proba 
șL atît ei. cit si antrenorul 
lor Knrt Gobn. oracum și clu
bul. merită felicitări.

Clasament final al probei de 
slalom uriaș : 1. Vili Podani — 
campion ai ..Dariadei". cam
pion național. 2:23.28 ; 2. Mi
hai Biră jr. 2:24.86 : 1 Rolf 
Trentseb 2:25,01 (toți de la Di
namo Brașov) : 4. Carol Ador- 
jan (A.S.A.) 2 56.17 : 5. Cristi- 
nei Bucur (Universitatea Bra
șov) 257.32 : 6. Csaba Portik 
(Dinamo) 25754.

Vineri se dispută cursa de 
slalom special și 
km biatlon.

proba de 10

Ierl au avut loo meciurile 
etapei a IV-a a returului cam
pionatului masculin de handbal, 
Divizia A"

" CONSTRUCTORUL ARAD — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 14—27 
(5—11). Victorie meritată a oas
peților, care au avut in Alex. 
Huligan un portar de excepție. 
Cel mai slab joc al gazdelor. 
Au înscris : Cernica 5, Crivăț 3, 
Jenea 2, ...... " — - -
Urs 1 șl 
ranter 4, 
kovlci 4, 
Dobrescu 
Tîmpu 1 
STREJAN

STEAUA __________________
40—a (19—11). Med la discreția 
campionilor. care — cu mal 
multă atenție tn faza de atao 
— puteau realiza recordul cam
pionatului tn ceea ce privește 
numărul golurilor marcate. Doar 
primele 15 minute de joo au 
fost ceva mal echilibrate (min. 
1* : S—5), după care stellștil au 
făcut un ...antrenament cu pu
blic, parcă modelat pe lansarea 
șl finalizarea contraatacului. 
Rlnd pe rind. aproape toți jucă
torii au Înscris liber de pe se
micerc. Repriza a doua a fost 
șl mai categorică, apărarea cam
pionilor b’.ocl.nd numeroase mingi 
expediate de formația vizitatoa
re, tn special ale Iul Iacob, care 
a Înscris In prima parte a Jo
cului 4 goluri din totalul de * 
de la sfirșltul medului. Cum 
spuneam, diferența de scor pu
tea fl șt mal mare. apărarea 
handbaliștuor din Cavnle fiind 
ea și._ Inexistentă. Este sufl- 
dent să amintim că Steaua a 
marcat prin Petre (mln. ST) dnd 
era cu numai trei (!) jucători de 
clmp pe teren. Marcatori : Ber
bece 9 (3 din 7 m). Stingă 9, 
Drăgănită k. Petre S, Ghimeș 3, 
lonese-j 3. Mirică 2. Marc 1. Mi
hai 1 (Steaua), respectiv. Iacob 
3, Odae L Felecan 3, Chireu 3 
(1 din 7 m). Mielăuș 3, Gher- 
ghel 1. Au arbitrat slab (In 
special tn aprecierea „pașilor" 
și a intrărilor forțate) V. ivan- 
riu și A. Simion, ambii din Plo
iești.

Vojtilă L Hotoiu 1, 
Robu 1 pentru gazde, 
Janto 4, Petru 4, Ian- 
Popescu 4, Giurgea 1, 
1, Knurr L Voicu 1 șl
— pentru oaspeți. (N.
— coresp).

— MINERUL CAVNIC

UN FRUMOS SUCCES AL SPORTULUI DE MASA
(Urmare din pap I) Brasov. Har- 

(schi alpin).

In mod deosebit dlntr-o forma
ție care merită evidențiată in 
corpora. Au marcat: M. Voinea 
11, Covaclu 10, Flangea 1, 
roș 3. N. Voinea 3, Marta

BO- 
. . ... ------- . -------- 2,

Oros 1, Porumb 1 șl Gnandt 1 
----- — - - 6, 

»,
— pentru Mlnaur, Dobeanu 
Dumitru 5, Giurgiu 3, Barcan 
Prică 1, Agaple 1 șl Caraș 1 
pentru Universitatea. (A. CRI- 
ȘAN-coresp.).

INDEPENDENTA CARPATI 
MIRȘA — DINAMO BUCUREȘTI 
31—29 (17—13). Joo de bun nivel 
tehnic, spectaculos, in care gaz
dele aj avut inițiativa tn prima 
repriză. La începutul celei de a 
doua părți a medului, dinamo- 
viștli au avut o revenire (minr 
42:21—21), după care gazdele au 
trecut, din nou, la „trenă". Au 
marcat: Matei 15, Tătara 9, Cor
nea 4 șl Paraschiv 3 — pentru 

— " ", Durău
Stefan 4, Dogărescu 

3, Antonescu 2 șl 
pentru Dinamo. (M. 
— coresp.).
BACAU — CON- 

ORADEA 22—14 
«. 

Vlad 4,

Independența, Bedivan 4, 
6, Jianu 4, ' *
3, Mocanu 
Matei 1 —
VERZESCU

ȘTIINȚA
STRUCTORUL 
(12—9). Au Înscris: Zamfir 
Gtrieanu 5, Bondar 4, ___
Berbecaru 2, Vasilca 1, respec
tiv Kapornay 5, Croitoru 3, Vra- 
nău 3, Cristache 3, Porumb 1 șl 
Mirza L (L. HANDLED — CO- 
resp.). _____

DINAMO BRAȘOV — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 19—14 
(9—7). Au marcat: Mintiei 5, 
Cean 4. Andreescu 3, Chicomban 
2, Nlcolescu 2, Donca L, Donosa 
1 $1 Dobre 1 — pentru Dinamo, 
Pop 4, Jur că 2, Moldovan 2, 
Cosma 1, Stadler 1, Cristea 1 si

C.E. DE TIR I
# In 20 de probe, 12 noi r<

demonstrează nivelul inalt al ini

tele trăgătorilor noștri, în gene

canacitatea organiza- 
in „scenă" com- 

cu parti cipanții 
unii dintre ei 

a intra în aten- 
ocuoă de deois-

elementelor talentate

tara noastră. Si cu acest pri
lej. secția P.T.A.P. $i Sport, 
din cadrul C.C. al U.T.C.. și-a 
dovedit
torică punînd 
petitii reușite, 
bine oreeâtiti 
susceptibili de 
tia celor ce se 
tarea
pentru sportul de performantă. 
Reușita organizatorică a com
petiției amintite are o expli
cație demnă de luat în seamă : 
secția PT.A.P. si Sport dispune 
de un activ obstesc. care tsi 
cunoaște oerfect îndatoririle — 
din rindnî căruia am aminti 
de : fon Samoilă (Buzău), soții 
Mariana S’ Dumitru Stegaru 
(Doli) Lucian ăibăstroiu (GnrB 
Marina Selarn (Sectorul a- 
gricol Ilfov) lean Popa (Bucu
rești) SI încă un amănunt : 
se preconizează ca cei mal buni 
tineri din cadrul competițiilor 
organizate in acest an să fie 
urmăriți tn continuare. ba 
chiar nregătlti in cadrul unor 
tabere sneciale. pentru a fl a- 
jutati să urce treptele Perfor
mantei. O inițiativă bună.

PTONTFRUL- 
o comnetitie 
a suscitat, ca 

un

• -CUPA 
de asemenea 
anvergură — 
In alt! ani

de 
si 

mare interes 
In rindul nartîe’oantilor care 
s-au dovedit bine oregăHti. 
Pionieri care treceau cu dezin
voltură nrintre porțile slalo
mului uriaș (ne un traseu greu, 
în narte ingbe+at). curaiosi si 
talentat! la sanie, puternici la 
biatlon si ștafetă Interesant si 
inspirat — sfîrsîfyț în*reoer:lor 
a fost marcat prin două 
manifestări cultural-artistice 
foarte reușite : „Carnavalul 
pionierilor* si „Bucuriile ză
pezii".

Comentînd rezultatele concur
surilor trebuie să subliniem 
pregătirea bună a micilor spor-

tivi din județele 
ghita si Covasna ____ ___ ____
Brasov. Prahova. Covasna. Mu
reș, Hunedoara. Suceava (șta
fetă. biatlon). Suceava, Giurgiu 
(!). Harghita. Ialomița (!) —
De primele locuri la sanie. îna
intea celor din fudetele : Bra
șov. Vrancea. Maramureș sa. 
Mai mult decit inexplicabilă 
poziția sănierflor din județele 
Sibiu și Olt. care ocupă locu
rile . 39—40. Iar Argeșul, locul 
41 ultimul !!!. Nu înțelegem, 
apoi, de ce au lipsit de la 
Întrecerile de schi fond repre
zentanții județelor Buzău. Bră
ila. Constanta, Dolj, Galați, 
Mehedinți. Olt. Teleorman. Tul- 
raa si Vrancea. De asemenea, 
unele lipsuri tn organizare : 
secretariatele concursurilor, pe 
probe, au lucrat greoi (cu ex
cepția celui de sanie), astfel 
că au existat dificultăți în cu
legerea rezultatelor ; urmare, 
probabil a aceleiași „greutăți 
tn mișcare", publicarea tlrzie 
a listelor de concurs : după 
circa 24 de ore la schi alpin (!), 
nici după 30 de ore la biatlon (!), 
ceea ce a dat naștere la co
mentarii neavenite, la dubii 
chiar. Firesc. Lntrucit — ca 
pretutindeni — publicarea rezul
tatelor trebuia făcută Imediat 
cum s-a fntîmolat la sanie.

Cuv-nte de laudă eazdelor. 
care au dus totul la dispoziție, 
evidentiindu-i pe C. Scuțaro — 
președintele CJ.E.FS Suceava 
Pani CTirilus. directorul C.S.S. 
Vstra Dornei. primarul Petru 
Tărann si vicepreședintele Oni- 
sie Codorean (Vatra Dornei). 
celor care au pregătit bazele 
sportive.

Tn final, o declarație a lui 
H. Hiețu, secretar responsabil al 
F R B S „Bune competițiile de 
eonii ri tineret care au lăreit 
baza de selecție. Cioburile, 
asociațiile si noi avem datoria 
să urmărim talentele depistate. 
Si o vom face 1“

Mihail VESA
H.C. MINAVR _ UNIVERSI

TATEA CRAIOVA 3S—19 (17—19). 
2 504 de spectatori au aplaudat 
la scer.â deschisă jocul frumos, 
de mare spectacol, realizat de 
bălmăreni. Măricel Voinea — cel 
mal bun de pe teren — și por
tarul Mircea Petran s-au distl.-.s nea (Constr. Arad) 96.

Botorce .1 — pentru „U". (C.
GRUIA — coresp.).
1. HC Mlnaur 15 13 2 0 463-341 43
J. Steaua 15 14 • 1 472-361 43
3. „Poli" Tlm 15 12 1 2 380-315 46
4. Din. Buc. 15 7 3 5 380-363 32
5. Știința Bc. 15 7 1 7 402-398 30
4. Carpați 15 8 3 8 362-389 30
7. Din. Bv. 15 8 2 7 318-338 29
t. Constr. Or. 15 5 1 1 331-368 28
9. Unlv. Cv. 15 3 3 18 328-372 22

lt. Constr. Ar. 15 2 3 10 344-408 22
11. „U" CJJI. 15 3 1 11 308-373 22
U. Min. Cav. 15 3 0 12 372-437 21

4> TROFEUL „SPORTUL" PEN-
TRU EFICACITATE: 1. Alexan-
dru Matei (Carpati) 14S de go-
luri; 2. Măricel Voinea (TI. C.
Mlnaur) 137; 3. Vasile Stingă
(Steaua) 118; 4. Alexandru Fol-
ker (.,PoU-) 114; 5. Adrian Bon-
dar (Știința) 108: 8. Dumitru Je-

După revenirea în țară a 
lotului de trăgători români 
prezent la întrecerile Cam
pionatului european de tir 
in sală. la arme cu aer 
comprimat, care a avut loc 
zilele trecute la Varna, In 
Bulgaria, am stat de vorbă 
cu Vasile Vintilă, secretarul 
responsabil al F.R.T., care 
ne-a relatat :

„Confruntarea continetală 
de la Varna s-a ridicat la 
un nivel tehnic inalt, dova
dă cele 12 noi recorduri 
mondiale stabilite la cele 
20 de probe (pușcă, pistei 
Si tintă mișcătoare) la care 
s-au acordat titluri. Unele 
dintre noile recorduri sînt 
deosebit de valoroase, ca, de 
pildă. cel al finlandezului 
Ralf Vesterlund, care la 
pușcă a obfinut 594 p din 
600 posibile, ceea ce în
seamnă că a tras In „deca
rul" minusculei tinte, care 
este de un milimetru (urma 
lăsată de un virf de creion) 
de 58—59 de ori 1 ase
menea rezultate de excepție 
au mai fost"

După cum se știe, dintre 
reprezentanții noștri o fru
moasă comportare au avut 
fetele care au concurat la 
proba de pistoL ele cîști- 
gînd medalia de argint pe 
echipe (Silvia Kaposztai, 
Anișoara Matei și Elena Ta- 
ciuc) și cea de bronz la in
dividual prin Silvia Kaposz
tai. Iată ce declară interlo- 

nostru : „Deși față 
a „euro- 
medaliilor 
(anul tre-

RAPID - DINAMO 8.7, IA POLO!

„SERBĂRILE ZĂPEZII"
A TINERILOR

Primăvară în decor de iarnă! 
Iată „cartea de vizită" a pri
mei duminici de martie De me
leagurile botoșănene. 
din 
trăit-o 
toresc. 
număr 
dealul 
făsurat 
genericul _________  ______ _
Erau acolo, pe pistele albe, cei 
mai destoinjei patinatori si să- 
nieri dintre elevi. Si-au pus în 
‘tc toată măiestria spre a se 
»ne 
48feri«e!e

Tinerii 
municipiul Botoșani au 

intens și în chip sărbă- 
Sportivii. peste 1500 la 
și-au dat întilnire pe 

Hudum unde s-au des- 
frumoase întreceri sub 

.Serbările zăpezii".

innnziHile fruntașe 
curse organizate De 

de vîrstă. Fără în

telefon), 
de pe 
a fost

ma
dia

ARAD. 7 (prin 
Pisdna olimpică 
Iurile Mureșului 
nou arhiplină.

In primul meci s-au întilnit 
CRIȘUL ORADEA și PROGRE
SUL BUCUREȘTI. Scorul: 
15—6 (6—0, 1—2, 5—1, 3—3). Po- 
loiștii orădeni au avut perma
nent inițiativa, startul lansat 
(6—0) după prima repriză a 
permis antrenorului L Alexan- 
drescu să ruleze Întregul lot, 
verificînd potențialul echipei In 
perspectiva jocurilor viitoare. 
Bucureștenii au jucat șters, 
fără vigoare. Au Înscris : 
Gordan 6, Costrăș 3, Indig 2, 
Pantea 2, Raț I, Kiss 1 (Cri- 
șuD, Ivănesru, Ionescu, Băr- 
buleseu, Dingo, Minescu, Gh. 
Ion, cite 1 gol (Progresul). Au 
arbitrat : B. Bâjenaru (Bucu
rești) — D. Hea (Cluj-Napoca).

în cel de-al doilea med s-au 
întilnit STEAUA și VOINT-A 
CLUJ-NAPOCA. Au învins 
bucureștenii cu scorul de ll—8 

o 
fizică superioară, ste- 
dominat tot medul 
faze spectaculoase, 
de la distanță, fă-

(2—0. 4—2, 1—4, 4—2). Cu 
pregătire 
liștii au 
realizind 
cu șuturi 
cind realmente o demonstrație 
de polo in compania unei e- 
chipe tinere, In formare, care 
nu s-a lăsat prea mult invita
tă la joc. Marcatori : _Nuțu 3, 
Oprișan 
Duealeț 
Coleeriu 
ța). Au
(Arad) - __ _______ ____
poca). In derby-vj zileL __
NA MO — RAPID BUCUREȘTI 
7—8 (2—1, 1—2, 3—2, 1—3).

2, Chetan 2, Ragea 2,
2, Frutb 2 (Steaua),
5, Mazsnay 3 (Voin- 
arbitrat V. Văleanu 
- R. Timor (Cluj-Na-

* * • " DI-

0 REUȘITA ACȚIUNE SPORTIVĂ
gel Zală. Didina Paduraru. A- 
drian Stan. Florin Melinte și 
Marcel Axinciuc.

DIN BOTOȘANI> „
doială. cel mai gustat moment 
al „spectacolului" l-au consti
tuit -ștafeta combinată", tine
rii școlari fiind supuși unui 
adevărat test de măiestrie spor
tivă : alergări cu achiurile, cu 
sania și trageri la tintă fixă. 
Un concurs complex, cu pro
fund caracter utilitar, dar în 
același timp cu o tentă dis
tractivă. mult apreciat de nu
meroșii spectatori, iubitori al 
sporturilor de iarnă. Dintre 
profesorii care și-au adus con
tribuția la buna desfășurare a 
acestei mult 
merită
G’ndu. Viorel Cojocaru, Geor-

gustate acțiuni 
sâ fie citat! Romeo

Iată Si cițiva dintre câștigă
tori : Patinaj. Șoimii patriei 
(clasele I — II și grădinițe): 
1. Iulian Volonca (Șc. Gen. 
nr. 6) ; Șc. gen. (7—14 ani) — 
perechi : 1. Ioana Lercă —
Cezar Moruz (Șc. Gen. nr. 11); 
Licee (14—18 ani) — perechi : 
Brîndușa Parfenie — Gelu Vie- 
ru (Lie. ind. nr. 1). Ștafetă 
combinată (fiecare echipă 
fost formată din 5 concurenți): 
Școli : 1. Șc. Gen. nr. 12, 2, 
Sc. gen. nr. 10. 3. Șc. gen. nr. 
6 ; Licee : 1. Lie. Electrocon
tact, 2. Lie. Pedagogic 3. Lie. 
M, Eminescu.

a

Meci jucat intr-o tensiune ex
traordinară, victoria 
în final feroviarilor, 
fructificat greșelile ___ ,
lor. In plus, Hagin, prin 
disciplina manifestată și 
mentariile cu arbitrii, a dimi
nuat potențialul echipei sale. 
Marcatori : Răducanu 2, Ungu- 
reanu 2, Moieeann L Dan 1, 
Hagiu 1 (Dinamo), Gaiță S, Flo
ri n cest u 1. Hie I, Ion eseu L 
Chiriță 1. Tufan 1 (Rapid). Au 
arbitrat : V. Mediana (Bucu
rești) — R. Nichita (Cluj-Na
poca).
Octavian BERBECARU-coresp.

revenind 
care au 

campioni- 
in- 
co-

cotorul 
de ediția trecută 
penelor" valoarea 
noastre a scăzut 
cut a fost una de aur), cele 
două locuri fruntașe cuceri
te la Vama confirmă men
ținerea tirului nostru în 
elita continentală. Cred că 
• mențiune merită si pis
tolarul Liviu Stan, clasat pe 
locul 5 eu 589 p (proba s-a 
cistioat cu 585 p), el men- 
trnindu-și valoarea arătată 
in concursurile din țară, 
mult superioară edifiei ’84 a 
C.E.. etnd a ocupat un loc 
modăst In e’asament eu nu
mai 569 p. Cred, de aseme
nea. ci trebuie si avem în
credere In continuare In 
perspectivele Olimpiei Rus, 
care, deși s-a clasat pe lo
cul 13 eu 382 p. la pușcă 
junioare, rămine o trntașă 
eu posibilități de progres.

AGENDA COMPETITIONALA LA HALTERE
Două competiții importante : la Galați - întrecerea pe echipe a 
juniorilor ; la Erevan (UJLS-S.) — sportivi români la startul „Cu

pei Prietenia"

In 
ta te 
La 
etapă a concursului republican 
pe echipe rezervat juniorilor, la 
care participă 12 formații din 
Divizia (printre care și
deținătoarea titlului. Rapid 
București, favorită și in acest 
an. alături de Steaua, Dunărea 
Galati, Olimpia Buc., Gloria 
Bistrița. CHIMPEX Constanța. 
C.S.M. Cloj-Napoca, toate de 
valori apropiate) și tot atitea 
din Divizia „B“.

La Erevan (U.R.S.S.) au înce
put ieri întrecerile pentru „Cupa 
Prietenia". Țara noastră este 
reprezentată de trei sportivi : 
Nicu Vlad, Vasile Groapă și

aceste zile, intensă activi- 
competițională la haltere. 
Galați, are loc prima

Petre Dumitru. întrecerile se 
anunță foarte echilibrate și la 
un Înalt nivel tehnic, avind In 
vedere participarea unor spor
tivi recunoscuți pe plan inter- 
național. din loturile U.R.S.S., 
Bulgariei. Poloniei ș.a.

Pe agenda competițiilor In
ternationale mai figurează și 
întrecerea programată la sfîr- 
șitul lunii la Zalaegerszeg (Un
garia). dotată cu „Cupa Pano- 
nia". la care vor lua startul 
trei halterofili români : Andrei 
Socaci, Petre Tufă și 
Munteanu. De notat că
„Cupa Prietenia", cit și „Cupa 
Panonia" fac parte din cadrul 
„Cupei Mondiale" din acest an.

Liviu 
atît

DUMINICĂ
LA 10 MARTIE 1985

O NOUA TRAGERE LOTO 2

mai multe bilete jucate, 
mai multe 

șanse de cîștig!

Prilej de mari și valoroa
se cîștiguri in :

• AUTOTURISME „DA
CIA 1300".

• IMPORTANTE SUME 
DE BANI.

3 extrageri de cite 4 nu
mere fiecare din totalul de 
75.

Jucati din vreme numere
le dv. preferate !

Simbătă 9 martie — UL
TIMA ZI DE PARTICIPA
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LA POPICE
JUNIORII

In prim.plan
tn noul sezon competițlonal 

popice, in centrul activității 
află juniorii, care — in primă
vara aceasta (în luna mal. la 
Frankfurt pe Main) — vor parti
cipa la campionatele mondiale. 
Deci, e firesc ca în vederea unei 
bune pregătiri, tinerii popicari să 
aibă o activitate mal intensă, atît 
pe plan Intern cit șl internațio
nal. Astfel, componențll loturi
lor naționale, pe lingă activitatea 
in echipele din care fac parte, 
mal participă și la alte întreceri, 
cum a fost, de exemplu. prima 
etapă s „Cupei F.R.P.", care s-a 
desfășurat recent la București și 
care a constituit o primă verifi
care a selecționaților. Atît la fete 
cît șl la băieți componențll lotu- 
rilot au dominat Întrecerile, si- 
tuîndu-se pe locuri fruntașe cu 
rezultate promițătoare. La fete, 
pe primele trei locuri s-au cla
sat : Ibolya Mathe (Voința Ora
dea) 426 p.d. (la „pline" 273 + 
153, la „izolate", bile goale 3). 
Mirela Covali (Voința Galati) 
422 p.d, (293 -f-129 — 2) și Mi- 
haela Nută (Voința Ploiești) 421 
p.d. (279 + 142 — 3). iar la bă
ieți locurile de frunte le-au ocu
pat : Costlcă Fricea (C.F.R. Con
stanța) 893 p.d. (584 + 309 — 2). 
Andrei Marian (Gloria București) 
391 p.d. (568 + 323 — 1) și Imre 
Mathe (Tehnoutilaj Odorhel) 857

~ (535 + 322 — 0). De mențlo-
pe locurile 3. 
stnt incluși In

SE CREDEA CA NUSubiecte de actualitate

ECHIPA NAȚIONALA
I
I
I
I
I
I
I
I

BUCURIA UNUI TINAR DESPRE CARE

JUCA a ■

ECHIPA CAMPIONATULUI

p.d.
nat că cel clasați 
Nuță și Mathe. nu 
lot.

Prima verificare 
a loturilor va avea 
viitoare, clnd se va disputa. 
Budapesta (13—14 martie), dubla 
înttlnire de Juniori Ungaria — 
România.

Internațională 
toc săptâmtna 

la

•ir
In campionatul Diviziei ..A" 

dispută milne etapa a 11-a
SC 

__ ____ __________ _ _ a 
doua din retur, care programează 
o serie de jocuri interesante, din
tre car» amintim t Laromet Bucu
rești — Voința București, drebyu’ 
seriei Sud Bapid București — 
Petrolul Băicoi. C.S.M. Reșița — 
Voința Timișoara. Eleetromureș 
Tg. Mureș — Voința Oradea, 
la feminin. C.F.R. Cbnstanta — 
Constructorul Galați. petrolul 
Ctmpina — Gloria București. Me
talul Hunedoara — Elertro-n-rre» 
Tg. Mureș șl C.F.R. Timișoara
— Jiul Petrila, la masculin.

In seria Sud a campionatului 
feminin F.R.P a reomoloeat re
zultatul meciului Metrom Brașov
— R-rrtd București, din ultima 
etapă a turu’ul meci elșttgat !~ 
deplasare de Rapid, dlnd efct!e 
de cauză formației Metrom deoa
rece Rapid a folosit tn acest joc 
o sportivă suspendată. fT. R-l-

COWERS REPIDIICSN

DE MARATON $1 *1AR$
La 14 șl 15 martie va avea toc 

la Constanța concursul repet. > 
can de maraton șl marș (M Mm 
șl 50 km). In afara acestor probe 
masculine tn program au fost in
cluse șl două feminine, cursele 
de 5 km marș pentru junioare șl 
10 km pentru senioare.

SPONDENTll NOST®
OBTIVA 
lzat re- 
Reghln" 
mpetlțle 
la care 
amatori 

ă. Prin-
elor (pe 
s-au 
rcă (cei 
laudlu șl 
exandru) 

A. Pas- 
junlori, 

veterani) 
na San- 
Petrișor 

sanie. • 
pen- 

șl sport 
Suceava) 
manlfes- 

de masă, 
an", la 
ți tineri 

, precum 
a Humo- 
Idovenese 
ații spor- 
-au evi- 
rigorean 
Moroșan 

Ruxander 
la tenis 

rș (Cîm- 
Adochlțel 

1 Lucescu 
ș) — la 
tntrece-

nu-

rilor — foarte bine organizate
— participanțil au vizitat sec
ția de ceramică a comuneL 
la care lucrează vestiți olari 
din Marginea. • IN URMA 
CU CITVA TIMP A S. Mine
rul Rovinari a avut o foarte 
bună echipă de popice, care 
In concursurile pe județul 
Gorj ocupa mereu locuri 
fruntașe. Acum insă, după ce 
s-a reparat șl poplcăria. echi
pa s-a desființat pe motiv 
că... asoc.atla sportivă nu are 
fonduri bănești- Iubitorii a- 
cestui sport de aid și care 
stnt destul de numeroși În
treabă, pe bună dreptate : 
„Dar pentru Întreținerea e- 
chlpel de fotbal. Jiul Rovl
nari. cum de stat fonduri I" 
• IN PARCUL CHINDIA din 
Tîrgovlște s-a desfășurat re
cent, lntr-un splendid decor 
de Iarnă, un reușit cros, la 
care s-au Întrecut aproape 
200 de sportivi din secțiile de 
atletism din munldplu șl ju
dețul Dîmbovița. Printre cel 
mal rapizi alergători s-au a- 
flat Marcela Olteanu (C. S. 
Tîrgovlște), Elena Murgod
(Metalul Tîrgovlște). Constan- 

* tin Barbu (C. S. Tîrgovlște) șl 
Constantin Doroftei (Oțelul 
Tîrgovlște).

RELATĂRI DE LA t L. Ma
ior, St. Vatamanluc, N. Bru- 
jan șl M. Avanu.

ționare a cadrelor din mișcarea spor- 
cercetări al C.N.E.F.S.. împreună cu 

pentru Educație Fizieă și Sport Bucu- 
ub auspiciile Universității cultural-știin- 

în ziua de 11 martie 1985. orele 12,30. 
tema : „Potențialul olimpic al clubului 
curești pentru viitoarele Jocuri Olim-

ticipă specialiști ai acestui club. Masa 
să de conf. dr. Nicu Alexe.
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După o verificare a „primei 
distribuții" In meciul de la 
Lisabona. după trialul de 
miercuri, de la Goma Oreaho
vița. al selecționatei diviziona
re. acțiuni care 
„să se la pulsul" 
al selectionabililor. 
linia dreaptă" a 
pentru debutul in 
ile pe 1985 din C.M..
3 aprilie
Turciei. Jocul cu reprezenta
tiva Poloniei, de la Tt martie, 
va reprezenta „repetiția ge
nerală" a startblui. Se știe prea 
bine eă intrarea echipei națio
nale tn lupta calificărilor din 
noul sezon presupune o inter
pretare fără ezitări si defec
țiuni a rolului ei. materializa
rea punctajului maxim pe te
renul propriu reprezentind o 
condiție importantă, esențială 
chiar, a reușitei in cursa pen
tru Mexic.

Naționala este -echipa cam
pionatului*. Oricît s-ar acredi
ta o altă teză, nu există posi
bilitatea 
cusur a grupului de jucători 
din reprezentativă deeit TN ST 
PRIN CAMPIONAT.
oină 
stării

au urmărit 
lotului larg 
se intră -in 
pregătirilor 

preliminari- 
Cxat la 

tn compania echipei

unei pregătiri fără

Zilele de 
la ultima verificare a 
de start a tricolorilor 

mai cuprind încă patru etane 
de Divizia „A". Fiecare rente- 
zîntâ rrr> sDoniCTit <3*? a*ocns-— 

STT1? CÎt TE 31 fa-
rorabtlâ «tare de start. T“ re- 
sHzarea $î xosi
actfxmi <3e amx>’<»re at* de 
versă. arată această

ma

at

responsabili de e- 
primul eșalon. Din 
noastre cu multi 
care răspund, teh-

JixT_ afir- 
Tn cuvîntnl
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sublinia că „efor- 
noastre se vor înzeci 

a prezenta la lot iucă- 
cit mai bine precătitl. 

a mări numărul fotbalis- 
din clubul nostru selec-

in

Ardeleana 
tarile 
spre 
torii 
spre 
tilor
tionati io lotarile reprezenta
tive". Emericb Jenei ne măr
turisea deunăzi : „Dintotdeaa- 
ni. Steaua si-a făcut un ounct 
de mindrie din a da fotbalu
lui românesc citi mai multi re
prezentant! in confruntările in
ternaționale. Așa sperăm să 
fie si în acest sezon important 
cind dorim să conlucrăm cu 
toată convingerea si seriozita
tea eu conducerea tehnică a 
lotului reprezentativ*. Cît pri
vește oe Universitatea Craio
va. echina care a asigurat,
ultimii ani. cei mai multi ti
tulari naționalei si de aid 
vem oornia antrenorului Florin 
Halagian : —Nu uităm nici nn 
moment eWintiile noastre fată 
de rem-ezentativă ne care do
rim să le onorăm mereu in 
condițiile eele mai bune. De 
aeeea vrem ea. dedieind o mare 
atenție si mult timn antrena
mentului eomponentilor lotului 
reprezentativ. întregul gruo de 
jucători să atingă nn ridicat 
nivel de pregătire*.

Asemenea acestui „cvartet" 
al fruntașelor campionatului 
gîndesc si acționează si ceilalți 
antrenori ai primei divizii, 
comoonentii unui corp tehnic 
cu fru-r-ase si solide recoman
dări. eum «ubKniam recent la 
eoloarsete noas’-e Iată-1 «ore 
evempțo pe Nieolae Dobrin : 
„IUn narate. F C. Argeș nn 
mai fîcwreazâ en prea multi 
joeători pe lista se'ectionabi- 
Kloe de la „A*. Ne-a bucurai 
revenirea in lot a lui Cristiam 
Dar Pîtevtiul se 
revină pe listele 
jucători prerătiti 
de performantă*.

Așteotind ca asemenea lăuda
bile atitodmi să-si aibă con
firmarea te comportarea selee- 
tianiWIHor. să soerăm că cele 
patru apariții cane au mai ră
mas pteă la reunirea lotului 
tWBtra Tocurile cu selecționa
tele Poloniei si Turciei vor fi 
tei atitea trepte urcate In bloe 
de jucătorii de frunte, ea ur-

-ase

a-

va strădui să 
loturilor prin 
în clubul tui

Eftimie IONESCU

Primăvara lui ’83. F.C.M. 
Brașov luptă din greu să 
scape de retrogradare. Pen
tru echipa de sub Tîmpa. 
totul înseamnă ..a fi sau a 
nu fi in A" 1 In aceste 
momente fierbinți cind mai 
toti se gîndesc la ..supra
viețuire" președintele clu
bului aruncă, așa. de la el : 
„Fraților nu știu dacă vom 
rămîne sau nu în divizie 
dar avem trei jucători care, 
dacă intr-un an-doi nu joa
că in oationala mare. să 
nu-mi ziceți mie Dumitru 
Dragomir !“. Părea o glumă 
bună nebună. în aceea at
mosferă de ..chinuri" pentru 
formația brașoveanâ. Curio
zitatea reporterului n-a pu
tut lăsa însă în mister nu
mele celor trei.
Stîngacin 
precizat 
lui F.C.M.

—Lăcătuș 
anul trecut în pri
ma reprezentativă 
a tării. Iar cele 
două goluri din a- 
cest ianuarie, de la 
Lisabona, l-au 
runcat* și in cir
cuitul international 
al înaintașilor. Stingaciu a 
dovedit la fosta sa echipă 
și la Iotul de tineret cali
tăți care I__ “ ’ 7
multi să-1 asemene cu Ne
cala Rădueanu. și numai 
seriozitatea lui va decide tn 
lupta cu Lung. Moraru, 
Cristian șt mai ales, cu 
Dueadam, actualul lui con
curent la Steaua. Acum. în
să. despre Nistor Vaidean 
vrem să spunem cîteva 
vorbe. După ce. atunci, tn 
primăvara lui *83. Dumitru 
Dragomir II recomandase 
așa de .mare" multi 
început să-1 privească 
Si n-au trebuit decît trei- 
patru meciuri pentru 
vedea 7 .
zilei, că anonimul venit din 
divizia a treia, de la Chi
mia Oraș Victoria, să arate 
calități deosebite, 
tehnic, bătăios, fără 
la efort, băiatul acela 
rav. pe atunci de 22 
ani cu chipul lui de copil, 
sfios ca o domnișoară, a 
început să .Întoarcă" apă
rători după apărători, u- 
nii cu mare faimă. Iar ln- 
tr-o zi, la Bucul ești. 1a o 
convocare a lotului de ti
neret Cornel Drăgușin 
s-a pomenit cu el, deși nu-1 
chemase nimeni. Văidean 
venise cu de la sine pornire, 
așa ca 
dacă s-o 
el cîteva
Drăgușin 
arenă. Nechematul Văidean

,Lăcătuș, 
și Văidean 1» a 
ferm președintele

a ajuns

i-au făcut pe

au și 
atent.

a se
limpede, ca lumina

Foarte 
rabat 

fi
de

să vadă jocul. $1. 
putea, să intre și 
minute. Și Cornel 
l-a aruncat in

irm, (prin telefon). In cea 
de-a doua partidă dintre Lotul 
UTFA T7 șl selecționata similară 
de Juniori a Turciei, disputată pe 
o vreme foarte rece șl pe un te
ren tngbețat victoria a revenit și 
de această dată juniorilor noștri, 
antrenați de C. Toma. A fost un 
joc de uzură, de mare angaja
ment. cu destul de puține virtuți 
tehnleo-tactlce. o partidă contro
lată (îmbucurător) tn marea ma-

ADirasTBATO Df 5IAT LOTO PRONOSPORT INTOR'TEUA
• TRAGEEEA obișnuită LOTO 

de astăzi 4 martie a.c„ va avea 
loc tn sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu Începere de la 
ora 14.30. Numerele elștigătoare 
vor fl radiodifuzate la ora 19 pe 
programul n șl la ora 23 pe pro
gramul I, precum șl slmbătă di
mineața la ora 3 55, tot pe pro- . 
gramul I.
• INFORMĂM participanții că 

a început vlnzarea biletelor la 
prima tragere a marilor CÎS- 
TIGURT PRONOEXPRES de 
miercuri 13 martie a.c., ce atri
buie autoturisme „DACIA 1300", 
cîștiguri in numerar șl excursii In 
U.R.S.S. Consultați prospectul 
tragerii șl jucațl din timp nu
merele dv. preferate I

SPECIAL", precum șl o gamă va
riată de cîștiguri în bani. In pe
rioada Mărțișorului — Jucațl la 
LOZ IN PLIC !

joritate a timpului de juniorii 
noștri.

Meeiu! a tnoeput cu două șuturi 
periculoase ale oaspeților, expe
diata de Gyunel (mln. 3) șl de 
Tad (mln. 4). dar portarul Pru- 
nea a fost la post. în continuare, 
echipa noastră a preluat in tota
litate inițiativă, a dominat cu 
autoritate șl a avut șl cîteva 
bune ocazii de gol, ratate insă 
de Erdel (mln. 6 și 10) șl de Bu- 
nacdu (mln. 11). Alte mari ocazii, 
in min 22 (Erdel a trimis spre 
-oarta goală dar fundașul GQles 
a respins, evltlnd golul), ca șl 
In mln. 34 (Mitici a reluat din 
apropiere și același GQles a sal
vat de pe linia porții. în ultimul 
minut ai primei reprize, Mlstode 
a ratat o ocazie rarisimă. La re
luare, In min. 44 Kutl amtnă des
chiderea scorului care, după nu
meroase atacuri succesive, se

• ALĂTURI de celelalte serii 
Loz în Pilc aflate în vînzare, a- 
gentii'e Loto-Pronosport și vînză- 
torii volanțl din întreaga țară o- 
feră în aceste zile LOZUL MĂR
ȚIȘORULUI — emisiune snecială 
limitată, cu cîștiguri suplimentare 
acordate de A.S. Loto-Pronosport. 
Participanțil care îndrăe“so act>«t 
sistem de joc au posibilitatea de 
a cîștlga autoturisme „OLTCIT

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 6 MAR
TIE 1985. 1. Austria Viena —
F.C. Liverpool X ; 2. Juventus — 
Sparta Praga ■ ; 3. Girondlns de 
Bordeaux — Dnlepr X : 4. I.F.K. 
GSteboro — Panathlnaikos 2 : 5. 
F.C. Everton — Fortuna Sittard 
1 ; 6. F.C. Larisa — Dinamo Mos
cova X • 7. Bayern MUnchen — 
A.S. Roma 1 : 8. Dynamo Dresda 
— Rapid Viena 1 : 9 Manchester 
United — Videoton 1 : 10. Zelez- 
nicear — Dinamo Minsk 1: 11. In- 
ternazionale — F.C. KGln (pauză) 
X : 12. Tnternaziona'o — F.C- 
KBln (Cinai) 1 : 13. Tottenham — 
tea' Madrid 2 Fond total de clș- 
tigurl • 632.424 'el.

a fost atunci 
mai buni din 
teles multi asta, au început 
să-1 curteze atîtia. F.C.M 
Brasov avea să retrogradeze 
in ceasul al 12-lea Văidean 
urma să vină la o echipă 
în Capitală insă oină să 
vină, a venit vacanta. Nu 
putea să nu renunțe la fot
bal nici in vacantă, iuca cu 
copilandri, cu prieteni. pe 
acasă, la Făgăraș, pe ștrand, 
așa cum se ioacă puștii la 
țară și într-una 
țele acelea care-i 
nebunie, o clină 
că s-a năruit tot 
de fotbalist. S-a 
o minge dintr-un boschet 
unde cineva aruncase necu
getat o sticlă care se spăr
sese. și gîtul sticlei 
fipt cumplit in picior și- 
terminat 
zis cei 
L. Taus 
zis însă 
care iubea (șl 
balul oină la 

putea 
ceva... 
mat 
roase, 
strîns 
si a sperat că tn- 
tr-o bună zi va 
zburda iarăși pe a- 
rena verde care-i 

fermecase copilăria 
dolescența. Si a 
„B“, s-a mai călit.

Și s-a întîmplat 
acest 
plecării 
Portugalia.
cea 
cu 
să-i 
n-a

printre cei 
trial au în-

se
din miu- 

olăceau la 
a crezut 
viitorul lui 
dus să ia

s-a în- 
,e 

pentru fotbal !“, au 
mai multi, doctorii 
și I. Zgarbură n-au 
așa, el, Văidean. 

iubește) 
obsesie 

crede
Au 

luni < 
incerte, 

însă din dinți

I fot- 
nu 

așa 
ur- 

dure- 
a

Și a-
jucat în

ca în
ianuarie înaintea 

„tricolorilor" în 
să-1 vadă Mir- 

Lucescu. într-un amical 
F.C.M.-ul să-l vadă și 

placă. Mircea Lucescu 
mai avut timp să-1 ia 

la Lisabona. L-a convocat, 
însă. în selecționata divizio
nară pentru meciul cu pri
ma reprezentativă a Bulga
riei.
Goma Oreahovita.
mera 
cum 
tatori bulgari. în termeni 
frumoși. formația noastră. 
Văidean, jucătorul care mar
case duminică primul gol 
al returului, a înscris 
Gorna Oreahovița 
gol al selecționatei noastre 
divizionare. în care a 
luat, după pauză. N-a 
semnat 
mai ales 
fost insă 
trebuia.
ciu, deviat de portarul 
gar. Șl. mai presus 
orice, a fost un mare 
pentru 
serios 
mult 
teptăm 
dean !

de . miercuri, de la 
„antica- 

nationale", 
unii

echipei 
au numit comen

la 
(micul

un 
la 

pe 
la

evo- 
tn- 

gol formidabil, 
o infringere, a 

fază, acolo 
șutul lui

unde 
Su- 

bul- 
decît 
start 

deacest tînăr atît 
care iubește atît de 
fotbalul. Te 

cit mai sus. Văi-
Ai doar 24 de ani 1

aș.

Mircea M. IONESCU

produ e in mln. 76 : Condurache 
ia o acțiune pe cont propriu, pă
trunde tn suprafața de pedeapsă, 
este „cosit" de Yasar și lovitura 
de pedeapsă este transformată de 
AVRAMESCU. O victorie, deși la 
limită, meritată de juniorii noștri, 
net superiori adversarului [ - în
treaga durată a partidei.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu
zău) a condus foarte bine echi
pele :

ROMANIA : Prunea — Balaș, 
MITICI, TEODORESCU, BUNACIU 
— Stere (mln. 54 I. Dumitrescu), 
Avramescu, Kutl — Mlstode (mln. 
50 Condurache), ERDEI, Setatele.

TURCIA : Korturaz — Gdles, 
Yasar, YRFAN, Ergdn — Taci, 
Ertan, Gyunei (min. 56 AH) — 
Zekl (min. 55 Murat), YUCEL, 
Engin.

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI • MECIURI AMICALE
• F.C. OLT — I.P. ALUMINIU 

SLATINA 2—1 (1—0). Autorii go
lurilor : Tureu (mln. 6). Ruicea 
(mln. 75). 
(mln. 83). 
Lauren tiu. 
Georgescu 
Eftlmie — Crișan. Tureu, Bălăci. 
Au mai jucat : Anghel, Kallo, 
Ruicea șl M. Zamfir. (C. BU- 
GHEA, coresp.).
• „CUPA < MARTIE", ediția a 

9-a. a revenit echipei organiza
toare — Automatica București. Tn 
ultimele meciuri s-au Înregistrat 
rezultatele : Mecanică fină Steaua 
București — Automatica 0—0 șl 
Automatica — ICSIM București 
5—0 (2—0). Clasamentul final : 1. 
Automatica 11 p. 2. Mecanică 
fină St-ana+l p. 3. C.F.R. B.T.A. 
9 p. <N. TOKACEK, coresp.).

respectiv Comănescu 
F.C. OLT : Nițu — 
Cervenschl, Cățoi, A. 
— Donose, Șorohan,

• PARTIDELE ETAPEI DE DU
MINICA A DIVIZIEI „A" voir În
cepe Ia ora 18. Iar medurUe din 
campionatul de speranțe — de la 
ora 14.
• DUMINICA, LA PLOIEȘTI, 

se va disputa partida amicală 
dintre Petrolul șl Flacăra Auto- 
mecanlca Morenl. Meciul va În
cepe la ora 11.

3 INTER VASLUI — FEPA "14 
BIRLAD 1—1 (0—1). Au marcat : 
Marco (mln. 64) pentru Inter. 
Cărunte (mln. 18) pentru FEPA. 
(M. FLOREA, coresp.L
• F.R.F. ne-a comunicat aseară 

că arbitr. I -on Igna devenind In
disponibil (a fost internat In spi
tal) partida Jiul — Rapid va fi 
condusă la centru de M. SalomJr 
(Cluj-Napocal. Arbitrii de linie 
rămîn același.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
GIMNASTA AURELIA DOBRE, 

EVOLUȚIE REMARCABILA 
LA AVIGNON

La concursul internațional de 
gimnastică de la Avignon 
'(Franța) au luat parte și două 
'gimnaste române, Aurelia Do
bre și Celestina Popa. Aurelia 
Dobre a avut o evoluție re
marcabilă între cele 24 de gim
naste din 10 țări, situîndu-se 
pe locul doi Ia individual com
pus, cîștigind finala la para
lele (cu note de 9,80 — 9,90) și 
clasîndu-se pe locul trei la sol 
(9,55 — 9,525). întrecerea a fost 
cîștigată de Ma Ying (R. P. 
Chineză).

LUPTĂTORII, LA UN 
TURNEU IN BULGARIA

Una dintre cele mai puterni
ce competiții internaționale de 
lupte libere, tradiționalul tur

CEA DE A 30.A EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC
(Urmare din pag. I)

ținută în Capitală, a fost luată 
în discuție organizarea unei 
competiții de alergare pe te
ren variat. Ideea a fost accep
tată, în principiu, și chiar în 
anul următor, la Skoplje a 
avut loc o competiție, experi
mentală, de cros cîștigată de 
iugoslavi pe echipe și indivi
dual (Kotnik). După un an, la 
al 10-lea Congres Balcanic, de 
la Atena, ideea crosului a fi
gurat din nou pe ordinea de 
zi și s-a stabilit. în mod ofi
cial, organizarea lui in flecare 
primăvară. în 1940 Crosul Bal
canic a avut loc la Istanbul 
(au cîștigat tot Kotnik și echi
pa Iugoslaviei) dar războiul a 
stopat pentru 15 ani această 
frumoasă inițiativă. Șirul în
trecerilor a fost reinnodat in 
1955, tot la Skoplje, iar din 
1958, la Ankara, la startul com
petiției au fost prezenți. pentru 
prima oară, și alergătorii ro
mâni. Cursa a fost cîștigată de 
iugoslavul Mihalici, ai noștri 
(Vasile Weiss și Constantin 
Grecescu) sosind pe locurile 
2 și 4. în 1960, la București,

JUDOuL FEM.NiN
SE EXTINDE

Privită cu îngăduință, cu un 
oarecare sceDtlclsm evoluția 
fetelor în confruntările de 
judo, pe tatami, șl-a cîștigat, 
cu trecerea timpului, dreptul 
la existență. Așa s-a șl ajuns 
la organizarea a tot felul de 
competiții internaționale șl 
chiar la campionate ale lumii 
— toate bucurîndu-se de un 
mare succes pe planuri dife
rite. In această privință, lată 
că recent forul de specialitate 
din Uniunea Sovietică a hotă- 
rît să se ocupe în viitor și de 
judou: feminin, astfel că nu 
pesto multă vreme vom auzi 
dfc pârtiei area sportivelor so
vietice în concursuri interna
ționale.
RECORD DE ABANDONURI™

Intre raliurile care, de la 
an la an, se bucură de o 
popularitate tot mai mare este 

Paris — Alger — Dakar, 
aflat la a șaptea ediție. 
Competiția ;n sine este 
impresionantă nu doar prin 
cei 1300c de kilometri pe ca- 
re-1 măsoară, ci mal cu sea
mă prin solicitările extraor
dinare la care, slnt supuși, 
deopotrivă, oamejil șl mașini, 
pe un traseu din cale afară 
de dificil. Anul acesta, la 1 
ianuarie, au luat -startul din 
capitala Franței 337 automo
bile, 150 motociclete și 56 au- . 
tocamioane. După 23 de zile 
au ajuns la Dakar doar 58, 30 
și, respectiv. 21 dintre vechi- 
culele care porniseră la drum. 
Adică, doar 110 mașini din 
cele 543 care au luat startul. 
Un autentio record in mate
rie de abandonuri™

La prima ediție a raliului, 
în 1978—79. dintre 167 automo
bile și motociclete care au 
luat startul (împreună) au 
ajuns la capăt 69. iar anul 
trecut au figurat în clasamen
tele finale 86 automobile din 
253, 53 motociclete din 114 și 
12 autocamioane din 30. De 
unde se vede că acest Paris 
— Dakar nu este un voiaj de 
plăcere t

EGALITĂȚI DE 
FRACȚIUNI DE SECUNDA 
Acunc cîțiva ani cînd a de

venit obligatoriu. în întrece
rile de schi, cronometrajul e- 
lectronio în sutimi de secun
dă, se credea că lucrurile se 
vor lămuri șî că 3e va pune... 
ordine în clasamentele diferi
telor probe. Eroare, căci, iată, 
sutimile de secundă nu se do
vedesc nici ele capabile să

neu „Dan Kolov“, organizat de 
federația de specialitate a 
Bulgariei, va reuni, de azi și 
pînă duminică, la Haskovo, 
concurenți fruntași din Algeria, 
Cehoslovacia, Cuba, Elveția. 
Franța, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Grecia, Italia, Iran, 
Mongolia. Polonia, Siria, Româ
nia, Turcia, U.R.S.S., Ungaria 
și Bulgaria (cu mai mulți con
curenți la fiecare categorie de 
greutate). Din țara noastră vor 
concura : Dorinei Bircu și
Nicu Hincu (cat. 52 kg), Gyor- 
gy Kerekes (57 kg), Traian 
Marinescu (62 kg), Aron Cindea 
(68 kg). Constantin Damaschin 
(74 kg), Gheorghe Mîțu (82 
kg), Iulian Rîșnoveanu și Ale
xandru Balay (90 kg). Vasile 
Pușcașu (100 kg) și Andrei 
Kanko (+100 kg). Antrenor — 
Petre Co man.

Grecescu s-a clasat primul, ca 
și echipa României. De atunci 
atleții seniori români au ob
ținut încă 10 victorii indivi
duale (Floroiu 3, Grecescu și 
Mustață cite 2, Barabaș și Va- 
moș) și 15 succese in între
cerea echipelor.

Senioarele și-au inaugurat 
șirul disputelor in 1959, la 
Belgrad, prima campioană fiind 
alergătoarea turcă Giil Ciray. 
De-a lungul anilor atletele 
noastre au obținut 14 victorii 
individuale (Maricica Puică *, 
Florica Oțel, Natalia Andrei- 
Betini și Fița Iovin cite 3, 
Viorica Gabor 1) si 22 victorii 
pe echipe. In 1964 a fost pro
gramat primul start al junio
rilor, in 1965 al junioarelor, 
iar în 1969 băieți-tineret

Iată acum două clasamente 
ale titlurilor balcanice la cros:

INDIVIDUAL : 1. România 50 
(seniori 11 — senioare 14 — 
tineret 4 — juniori 7 — ju
nioare 14) ; 2. Iugoslavia 30
(9—5—4—7—5), 3. Bulgaria 15 
(1—4—5—3—2), 4. Turcia 13 
(6—3—2—2—0), 5. Grecia 6 (2— 
0—1—3—0), 6. Albania 0.

ECHIPE : 1. România 71

stabilească ierarhii precise. 
Anul acesta, la Bormio, spre 
exemplu, In proba feminină 
de coborîre, două concurente 
s-au aflat la egalitate, pe lo
cul doi, Katrin Gutensohn 
(Austria) și Ariane Ehrat (El
veția) ambele înregistrate în 
1:28,57 I în Istoria recentă a 
schiului au mai existat astfel 
de situații, la alpine cît șl la 
fond. In 1964, la J.O. de la 
Innsbruck, la slalom uriaș a 
cîștigat Măriile Goitschel 
(Franța) 1 :52,24, pe locul doi 
fiind clasate la egalitate cea
laltă Goitschel (Christine) și 
americanca Jean Saubert cu 
1:53,11. In 1982, la „mondia
lele* de schi nordic de la 
Oslo — Holmenkolen, cursa de 
ștafetă de 4 X 10 km a avut 
două echipe cîștigătoare : 
Norvegia și Uniunea Sovietică 
Intregistrate în același timp.

De unde se vede că a cam 
venit timpul să se cronome
treze în... mliml de secundă !

ÎNOTĂTOR MULTILATERAL
înotul, ca și atletismul, ca 

și tenisul ori chiar ca șl fot
balul, au încetat, de cîțiva 
ani buni, să mai fie sporturi 
de sezon, devenind activități 
de un an întreg. Așa că, pa
ralel cu antrenamentele, se 
desfășoară și competițiile. La 
înot, spre exemplu, iarna a- 
ceasta s-a arătat favorabilă 
sportivului vest-german Mi
chael Gross, campion mondial 
și olimpic. In ultimei© săptă- 
mîni Gross a înregistrat o 
suită de recorduri mondiale, 
este drept în bazin de 25 m, 
într-o gamă largă de probe : 
fluture (200 m — 1:54,8), liber: 
(400 m — 3:42,40 și 800 m — 
7:38 75) etc. Toate acestea nu 
slnt însă, după opinia sa. de- 
dt mostre ale pregătirii pe 
care o desfășoară.

ÎMPOTRIVA POLITICII 
DE APARTHEID

In luna mal va avea loc la 
Paris, la sediul UNESCO, o 
conferință Internațională oare 
urmează să stabilească noi 
măsuri pentru izolarea, din 
punct de vedere sportiv, a 
Africii de Sud, pentru politica 
de discriminare șl apartheid pe 
care o practică. Conferința 
este organizată de Comitetul 
special al UNESCO, Consiliul 
superior al sportului din A- 
frlca, Comitetul olimplo non- 
raslal din Africa de Sud ș! 
un organism sportiv francez.

Rubrică redactată de 
Romeo VILARA

VA1OVA - VASHIEV, CAMPIONI MONDIALI 
LA PATINAJ ARTISTIC

TOKIO. Campionatele mondiale 
de patinaj artistic 1985 au progra
mai prima... festivitate de pre
miere, In proba de perechi. Pe 
primul loc, conform așteptărilor, 
s-a clasat cuplul sovietic Elena 
Valova, Oleg Vasiliev, recent ciș- 
tlgătar al titlului european, la 
Goteborg care a totalizat 1,8 p. 
Pe locurile următoare : 2. Larisa 
Selzenova, Oleg Markov (U.R.S.S.) 
2,4 p, 3. Katherina Matousek, 
LIoyd Eisler (Canada) 4,2 p, 4. 
Jill Watson, Peter Oppegard

5.
6.

2. Iugoslavia
3. Bulgaria

3
2
1

(17—22—7—10—15), 
25 (8—2—6—6—3).
12 (2—2—2—4—2).
(2—0—1—0—0), 
(0—0—1—0—1), 
(0—0—0—0—1).

Să mai notăm
de ediții ale competiției 6 

4. Turcia 
Grecia 

Albania

că din cele 30 
au

fost programate în țara noastră 
(București — 1960. 1965, Buftea
— 1970. Băile Felix — 1975 $i 
acum in 1985, Craiova — 1930).

Intre fotografiile 
premiate anul trecut 
t-a aflat și aceasta, 
realizată de fotore
porterul cehoslovac 
Jozef Mytny, In 
timpul unei etape 
din marea între
cere ciclistă interna
țională „Cursa Pă
cii". Nefericitului 
sportiv, surprins pe 
peliculă, precum se 
vede i-au plesnit 
spițele roții din față, 
care s-a curbat și... 
Ce a urmat, e les
ne de înțeleși Acest 
accident, din feri
cire fără urmări 
prea grave, nu l-a 
împiedicat, ulterior, 
pe ciclistul Uwe 
Raab (R.D. Germa
nă) să devină cam
pion mondial de 
fond.

Fotografia a pri
mit premiul al doi
lea din partea Aso
ciației Internaționale 
a Presei Sportive.

REAL MADRID Șl PANATHINAIKOS, PERFORMERELE 
PRIMEI MANȘE A „SFERTURILOR" CUPELOR EUROPENE

Debut furtunos în „primăvara 
cupelor europene", cu prilejul 
primei manșe a sferturilor de fi
nală 1 Surprizele n-au lipsit nici 
de data aceasta, în frunte situ
îndu-se înfrîngerile pe teren pro
priu ale unor favorite. In „Cupa 
U.E.F.A.**, Tottenham, de 25 de 
ani neînvinsă în meciurile susți
nute acasă în cupele europene 
(!), a cedat în fața lui Real Ma
drid (actualmente mai puțin bine 
cotată în campionatul Spaniei, lo
cul 4), prin autogolul englezului 
Perryman (min. 15). A doua mare 
surpriză s-a înregistrat în 
„C.C.E.-, la Goteborg, unde for
mația locală I.F.K. a pierdut par
tida cu Panathinaikos, în urma 
unui penalty, transformat de Sa
ra vak os (min. .50). A fost însă 
un meci foarte dur — după cum 
comentează agențiile de presă — 
ar\. rui scoțian McGuinley fiind 
nevoit să acorde nu mai puțin de 
7 cartonașe galbene și să elimine, 
în ultimele minute de joc, pe 
grecul Taras is șl pe portarul sue
dez Wamesson. Pa.iathinaikos are 
acum prima șansă să promoveze 
In etapa următoare, și, poate 
chiar In finală așa cum a mal 
reușit în 1971, cînd a susținut 
meciul decisiv la Londra, în fața

Dieter Honess LT dribiează pe poi laiul Tancredi și va înscrie al doilea 
gol. Fază din meciul Bayern — Roma 2—0, din cadrul „Cupei cupelor".

Teletoto : A.P.—AGERPRES

(S.U.A.) 6,4 p, 5. Melinda Kun-
hegyi, Lyndon Johnston (Canada) 
7,8 p, 6. Veronika Perșlna, Marat 
Akbarov (U.R.S.S.) 8,0 p.

KBANJSKA GORA, proba fe
minină de slalom special din ca
drul „Cupei Europei" s-a înche
iat cu victoria ltallencel Lorena 
Frigo 1:41,76, succedată de aus- 
trlecele Claudia Riedl 1:42,20 șl 
Karin Buder 1:42,22.

GOLTE. Slalomul special mas
culin desfășurat in stațiunea 
Golte din nordul Iugoslaviei a 
revenit suedezului Johan Wallner 
1:28,71 care l-a Întrecut categoric 
pe următorii clasați, francezii Da
niel Mougel 1:30,37 șl Didier Bou
vet 1:30,58. Concursul a contat 
pentru „Cupa Europei".

SUNSHINE VALLEY. Pe pirtia 
celebră a acestei localități cana
diene au avut loc coborîrile de 
antrenament pentru concursul din 
„Cupa mondială". Cele mai bune 
rezultate le-au realizat ©lvețianca 
Mi cheia Figini 1:22,26 și vest-ger- 
manc: Marina Kiehl 1:22,62. An
trenamentul s-a soldat cu cîteva 
căzături serioase care au provo
cat accidentarea unora dintre 
sportive (Helene Barbier — Fran
ța, Catherine Anders — Elveția, 
etc.).

celebrei pe atunci, Ajax, care a 
cîștigat cu 2—0 ! Dar să recapitu
lăm rezultatele, cu unele amă
nunte.

In „C.C.E.- î I.F.K. Goteborg — 
Panathinaikos Atena 0—1 (0—0). 
Bordeaux n-a reușit decît un scor 
egal 1—1 (1—1), cu Dniepr. După 
ce Lacombe a deschis scorul 
(min. 10) iar Dieter Mliller a ra
tat un penalty (min. 20), oaspe
ții au egalat prin Liuti (min. 43). 
După pauză, echipa sovietică s-a 
apărat foarte bine reușind să păs
treze rezultatul și... șansele unei 
calificări. Austria Viena n-a reu
șit să treacă de deținătoarea tro
feului, F.C. Liverpool : 1—1 (1—0). 
Polster (mln. 23) a înscris pri
mul gol printr-un șut de la 25 
m. Apoi vienezii au ratat o su- 
medie de ocazii, dar englezii au 
reușit să egaleze în min. 87 prin 
Nicol ! Favorită, în manșa a 
doua, rămîne F.C. Liverpool. Ju
ventus nu va avea probabil pro
bleme în jocul retur cu Sparta 
Praga, după victoria obținută a- 
casă 3—0, prin golurile lui Tar- 
delli (min. 35), Rossi (min. 64) și 
Briaschl (min. 78).

în „CUPA CUPELOR-, după 
scorul alb (0—0) dintre Larissa

• TELEX • TELEX •
BASCHET • In C.C.E. (turul 4, 

retur) : Cibona Zagreb — Banco 
Roma 97—83 (43—36).

BOX • Thallandezul Kaosal 
Galaxy șl-a păstrat titlul mon
dial (versiunea W.B.A.) la cate
goria super-muscă, tnvingîndu-l 
prin k.o. (repriza a 7-a) pe sud- 
coreeanul Roon Honn.

CICLISM • Etapa a 3-a a 
cursei Paris — Nisa, (Chatlllon — 
Sur Chalaronne — St. Etienne, 
(176 km) victoria a revenit bel
gianului Eddy Plankaert In 4 h 
46:19. Pe primul loc In clasamen
tul general a trecut din nou 
australianul Alan Pelper.

FOTBAL O Turneul echipelor 
de tineret la Tașkent : U.R.S.S. 
(B) — R.D. Germană 2—1, R.S.S. 
Uzbecă — Cehoslovacia 1—1.

LUPTE • Inttlnire de „greco- 
romane" Franța — Italia : 6—3.

TENIS • In cadrul turneului 
de la Vlena, la dublu (m) : Bas- 
tiansen (Danemarca), Vajda (Ce
hoslovacia) — Blmer (Cehoslova
cia), Segărceanu (România) 7—6, 
7—5.

TENIS DE MASA • In „Cupa 
ligii europene" : Franța — Italia 
6—1 ; Iugoslavia — Ungaria 6—1 I

A doua ediție
a meciului Karpov - Kasparov

24 SAU 30
DE PARTIDE?
MOSCOVA, 7 (Agerpres). — A- 

flat In vizită la Moscova pentru 
convorbiri legate de noul med 
pentru titlul mondial dintre marii 
maeștri sovietici Anatoli Karpov 
șl Gări Kasparov, președintele 
Federației internaționale de șah 
(F.I.D.E.), Florencio Campomanes. 
a declarat că meciul programat 
să înceapă la 2 septembrie va 
avea o durată limitată, la 24 sau 
30 de partide. în legătură cu a- 
ceasta, la Tunis se va reuni. In 
luna mal, Comitetul executiv al 
F.I.D.E.. sarcina acestuia fiind 
definirea condițiilor noului med, 
chiar dacă. în principiu, hotărî- 
rea dlflnltivă aparține Congresu
lui F.I.D.E. din luna august, de 
la Graz. De altfel, ambii jucători 
și-au manifestat nemulțumirea 
față de faptul că regulamentul 
medului ar urma să fie stabilit 
cu atit de puțin timp înainte de 
prima partidă. în ce privește lo
cul de desfășurare a meciului, 
Florendo Campomanes a arătat 
că există o singură propunere o- 
flclală, din partea federației so
vietice, urmînd că in perioada 
imediat următoare să fie anunțată 
data limită pentru depune
rea candidaturilor. Președintele 
F.I.D.E. a reamintit, totodată, că 
hotâxlrea ea meciul din septem
brie să Înceapă de la scorul de 
0—0 este definitivă.

Fotbal
meridiane

și Dinamo Moscova, echipa so
vietică poate privi cu încredert 
returul. La fel și Dynamo Dresda. 
car© a dispus cu un scor clar 
(3—0) de Rapid Viena, prin golu
rile lui Trautmann (min. 47), 
Minge (min. 57) și Kirsten (min. 
83). Să notăm că vienezii au în 
formație numeroși internaționali, 
în frunte cu Krankl, Feurer, Pa- 
cult și cuplul iugoslav Brucici —' 
Kranjcar I Everton s-a impus la 
Liverpool cu un rezultat exce-, 
lent : 3—0 în fața Fortunei Sit- 
tard, prin cele trei goluri mar
cate de Andy Gray (min. 48, 74 
și 75) și desigur că nu va avea 
probleme dificile în meciul retur 
de la Slttard. Cel mai important 
joc s-a desfășurat la Miinchen 
(70 000 de spectatori), unde Ba
yern a dispus de Roma cu 2—0 
(1—0), prin punctele lui Augent- 
haler — șut de la 25 m (min. 44) 
— și „bătrînul- Honess (min. 77), 
care 1 a driblat pe portarul Tan
credi, unul dintre cei mai buni 
jucători ai oaspeților I

în „CUPA U.E.F.A.- am men
ționat victoria madrilenilor în 
fața lui Tottenham. Iată și cele
lalte jocuri. La Sarajevo, Zelez- 
nicear a întrecut pe Dinamo 
Minsk cu 2—0 (0—0), în urma
golurilor semnate de Samardja 
(min. 64) și Bazdarevici (min. 87). 
Iugoslavii speră desigur în cali
ficare. Mare interes pentru me
ciul de la Milano, (80 000 de 
spectatori) între Inter șl F.C. 
K31n (1—0), victorie dificilă rea
lizată prin golul lui Causlo (min. 
55). De la milanezi a lipsit însă 
Brady (accidentat), dar aceasta 
nu scuză prea mult prestația mo
destă a celorlalți jucători, între 
care și K. H. Rummenigge, Alto- 
belli ș; Marini. Excelent au ju
cat Littbarskl și Klaus Allots, 
care au dat mult de furcă apă
rării gazdelor. In fine, Manches
ter United a întrecut, la limită, 
pe Videoton (1—0), prin golul 
marcat, cu capul, de Stapleton 
(min. 61). Desigur, returul de la 
Szekesfehervar (20 martie), cînd 
sînt programate toate jocurile în 
cele trei competiții, va fi aștep
tat cu mare interes.

Ion OCHSENFELD


