
CETĂȚENI Șl CETĂȚENE !
Votind candidații Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, votați pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii, pentru ridicarea econo- 
mico-socială a tuturor județelor și localităților,
pentru prosperitatea întregii țări, pentru ca 
fiecare cetățean, întreaga națiune să benefi- [ 
cieze de o calitate nouă, superioară a vieții, i
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1VĂNE$TI, 0 COlilINĂ FRUMOASĂ, CU MIILȚI „Daciada“ de performanță la schi

TINERI PE TERENURILE DE SPORT
• Convorbire cu prof. MIRCEA MĂCIUCA, secretar adjunct al 
Comitetului comunal de partid Ivânești — Vaslui, candidat al 

F.D.U.S. in alegerile de deputați

— Tovarășe Mircea Măciucă 
v-am ruga, pentru început, să 
ne vorbit, despre comuna Ivă- 
nești și oamenii ei, despre ac
tivitatea sportivă a tinerilor din 
cele 13 sate apart'nind acestei 
frumoase așezări vasluiene in 
care ați fost propus candidat in 
alegerile de deputați.

— Comuna in care trăim și 
muncim este, intr-adevăr, fru
moasă, iar in viitorul nu prea 
îndepărtat va deveni un oraș 
agroindustrial. Dintre realizări
le din ultimii ani aș menționa 
noul local al Poștei, cele două 
blocuri de locuințe — ultimul 
cu «pății comerciale la parter — 
școala de curind dată in folo

T

Masivul pivot al băimărenilor, Dona Porumb. mțețte adesea 
să-i păcălească pe apiritoru adeersi

Mîine, în campionatele de handbal

„POLI" - MINAUR, UN DERBY 
DINTR-UN PASIONANT SERIAL

Campionatele de handbal. 
Divizia -A*. programează mîi
ne etapele a V-a, la băieți, și 
a IV-a, la fete, din cadrul re
turului. Firește, multe dintre 
cele 12 partide reprezintă exa
mene importante, fie pentru 
formațiile care asaltează titlu
rile naționale, fie pentru cele 
care încearcă să iasă din cer
cul strîns al echipelor angaja
te în lupta pentru evitarea re
trogradării de pe prima scenă 
a handbalului românesc. Dintre 
aceste întilniri fierbinți se de
tașează, totuși, ca un derby de 

sință — numărul lor a ajuns la 
15 — apoi spitalul, alte nume
roase lucrări edili tar-gospodă
rești : șosele, poduri, podețe. 
Asta despre comună Despre oa
menii ei 7 Cei mai harnici, cei 
mai buni crescători de animale 
din citi cunosc. Oameni, vreau 
să spun, cu gospodării mari, 
bogate, oameni iubitori de 
frumos și cultură, oe îndrăgesc 
mișcarea in aer liber. Două 
exemple ia acest sens : orches
tra — veche de aproape 100 de 
ani — din satul Valea Mare, 
laureată a festivalului national 
-Cântarea României* ; iar anul 
trecut, la .Concursul județean 
pentru cea mai frumoasă bază 

mare interes, meciul din sala 
Olimpia, dintre Politehnica Ti
mișoara și H.C. Minaur Baia 
Mare. Este unul dintre cele 
care animă finalul ediției a 
27-a a campionatului, pentru 
că la același nivel înalt de 
tensiune se vor situa și meciu
rile : Dinamo București — Mi
naur (16 martie). Politehnica — 
Steaua (19 martie). Minaur — 
Steaua (4 aprilie) si Dinamo

Hristache NAUM

(Continuare In pag 2—3)

sportivă sătească*, ne-am situat 
pe locul II.

— Sinteți secretar adjunct al 
Comitetului comunal de partid. 
Știm că sinteți și un iubitor, un 
sprijinitor al sportului. De altfel 
aveți și calificarea de profesor 
de educație fizică, fiind mem
bru al Consiliului comunal pen-

Vasile TOFAN

fConttnaere iu rxzo 2—3)

A TLEȚIISlNTGA TA PENTRU „CROSUL BALCANIC"
• La Băile Felii vor fi prezenți alergători din Albania, 

Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia ți România ® Astăzi 

are loc Congresul extraordinar al Jocurilor Balcanice

Pe platoul de la Băile Felix, 
lingă Oradea, se vor desfășura 
tnime întrecerile ediției a 
a XXX-a, a tradiționalei com
petiții de alergare pe teren va
riat .Cracai BaJeaaic*. care fi
gurează latre mazufestările spor
tive de anvergură din cadru’. 
Analsi laternauoui al Tiaere- 
talai.

La concursul pentru care s-au 
.uat toate măsurile organizato
rice necesare vor participa atlet; 
și atlete din .Albania. Balcani 
Grecia. Iugoslavia. Twreia și 
România. Cocnpetipa se va des
fășura după următorul pro
gram : era 19 : Festivitatea de 
deschidere, ora 1*4* : cursa ju
nioarelor — 2000 m. ora 194*: 
cursa juniorilor — 6000 m. ora 
11J80; cursa tineretului —8000 
m ora 11.5* : cursa senioarelor 
—■ 4000 m și ora 12.15 : cursa 
seniorilor — 12 000 m. La ora 13 
este prevăzută festivitatea de 
închidere a competiției.

La această oră toți partici- 
panții se află la Băile Felix. 
Vineri au avut loc ușoare antre
namente. de recunoaștere a tra
seului, iar seara s-a desfășurat 
ședința tehnică a competiției. 
Traseul se Înscrie intr-o buclă 
lungă de 2000 m, care va fi 
parcursă de mai multe orb în

SPORTIVII DE TĂ DINAMO
Șl A.S.A. BRASOV, 

ÎNVINGĂTORI ÎN ULTIMELE PROBE
POIANA BRAȘOV, 8 (prin 

telefon). Ultima zi a finalelor 
„Dacladei" și campionatelor na
ționale de schi a fost rezerva
tă cursei de slalom special, 36 
de schiori au emis pretenții la 
supremație, sau, măcar, la o 
clasare cît mai bună. Dinamo- 
vistul Vili Podaru s-a arătat 
însă imbatabil la actuala edi
ție a întrecerilor. După ce, în 
zilele anterioare, cîștigase pro
bele de coborîre și slalom u- 
riaș, vineri el a reușit să se 
impună categoric și în această 
ultimă probă. imbrăcînd din 
nou tricoul de campion. Prin
cipalul său adversar, colegul de 
club Mihai Bară, a dorit mult 
să cîștige această cursă (mai 
ales că vineri a împlinit 24 de 

funcție de fiecare categorie in 
parte. Profilul său este mai 
mult plat, altitudinea minimă 
fiind de 174 m. iar cea maximă 
de 183 m

Alergătoarele dsn reprezentativa de se s României la an
trenament pe iroseai ie la Bă:.* Felii

Foto : A. SOMOGY — Oradea

Astăzi va avea loc Congre
sul extraordinar al Jocurilor 
Balcanice, sub conducerea lui 
Spas Spasov (Bulgaria), secre
tarul permanent al competiției, 
în timp ce, bineînțeles, alergă

ani), dar a greșit și a trebuit 
să abandoneze. A profitat de 
această neșansă Cristinel Bucur 
(Universitatea Brașov, antrenor 
Paul Ivănescu), care a evoluat 
bine în ambele manșe, obținînd 
un onorant loc 2 pentru care 
atît Bucur (student în anul IV 
la Facultatea de industrializa
re a lemnului), cît și antreno
rul său merită felicitări. Pa 
locul 3 s-a clasat o mai veche 
cunoștință a noastră, talentatul 
(dar capriciosul) Dorin Dinu 
(Teleferic Brașov).

Victorios în toate cele trei 
curse, Vili Podaru a cucerit șl

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

torii își vor continua pregăti
rile.

Sportivii români care au mal 
concurat, in urmă cu cîteva 
săptămini pe acest traseu, cu 
prilejul campionatelor naționale 
de cros, s-au antrenat, în ulti
mele zile, la Felix, dovedind o 
formă bună și arătindu-se de
ciși să reediteze succesele în
registrate in cadrul acestei im

portante competiții. Reamintim 
că ta ediția trecută a Crosului, 
la Cîuprtja ta Iugoslavia, spor
tivii noștri s-au clasat pe pri-

(Continuare ta pag. a 4-a)

Etapa a 19-a

a Diviziei „A"

de fotbal

POLITEHNICA IAȘI - SPORTUL STUDENȚESC, PARTIDA CEA MAI INTERESANTĂ
• Cu doi golgeteri (Hogi ți M. Sandu) in fruntea plutonului, Sportul studențesc urcă, cu îndreptățite speranțe, in Dealul Co- 

poirtui. • La Brașov, griji justificate pentru Nicolae Dobrin. • învingătoare cu 5-1, in tur, Rapid va lupta, de asta data, din răs
puteri pentru un egal la Petroșani. • Trecind, la Hunedoara, pe lingă o „remiza , F.C Bihor mizeazo acum pe *•****?• • 
„Ghencea*, meci de „1* solist pentru lidera clasamentului. • In „Șoseaua Ștefan cel Mare , campioana este net favorita. • In 
drum spre Craiova, F.C Baia Mare vrea să uite că a pierdut, in toamnă, și acasa la ea... • La Timișoara, Corvmul se teme de 
startul de primăvară al lui „Poli*. • La Buzău, S.C. Bacău încearcă... ceea ce n-a reușit pe propriul teren .

PROGRAMUL MECIURILOR

i

Toate partidele vor începe la

lași : POLITEHNICA - SPORTUL STUDENȚESC
Brașov : F.C.M. - F.C. ARGEȘ
Petroșani : JIUL - RAPID
Oradea : F.C. BIHOR - A.S.A. TG. MUREȘ
București : STEAUA - CHIMIA RM. VlLCEA

(stadionul Steaua)
Craiova : UNIVERSITATEA - F.C. BAIA MARE
București : DINAMO - F.C. OLT

(stadionul Dinamo)
Timișoara : POLITEHNICA - CORVINUL
Buzău : GLORIA - S.C. BACĂU

ora 16.I
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4a
Dispută pentru un 
balon care face... 
feste jucătorilor. 
De la stingă la 
dreapta : Ticleanu, 
Bacoș. Negrilă, 
Mănăilă; Cioacă. 
(Fără din meciul 
Rapid — Universi
tatea Craisva 1—1)

’ Foto : 
Iorgu BĂNICĂ



La „Circuitul de iarnă“ al R. F. Germania Divizia „A“ de baschet feminin La

TENISMANII NOȘTRI S-AU ÎNCADRAT MULȚUMITOR
ÎN PARAMETRII RIDICAȚI Al

9
COMPETIȚIEI

MECIUL „U“-VOINȚA, 
DERBYUL ETAPEI A 30-a

R

în mai multe
R.F. Germania
Linnstadt. Miinchen. Rosenheim 
si Buchoiz — în acest din ur
mă oraș 
ui)' s-a 
„Circuit 
1985“ la
prezenți _. ____
Florin Segărceanu. Adrian Mar
cu. Andrei Dîrzu si 
Ștefănescu. component! 
pei reprezentative de 
a tării noastre. Si tot 
Germania, la Nurnberg 
neul Winkler" rezervat 
lor. au fost înscriși

localități din 
(Wolfsburg,

și va juca la fel de 
să a-

a avut loc „Masters"- 
disputat tradiționalul 
de iarnă. Warsteiner 

tenis. La start au fost 
și tenismanii români

Cristinel 
ai echi- 

seniori 
tn R.F. 

la „Tur- 
junîorî- 
Teodora 

Tache. Aurelia Gheorghe. Mih- 
nea Năstase. Mihai Vanță 
Silviu Gorgan și ei incluși 
loturile reprezentative.

Sportivii români au fost 
sotiti de Dumitru Viziru, unul 
din cei doi antrenori ai echi
pei de „Capa Davis" a Româ
niei. căruia i-am solicitat cite
va amănunte.

— Ce valoare, prin prisma 
cărților de 
cinantilor. au 
rile din R.F. 
context, cum 
tenismanii români ?

— La acest „Circuit de iarnă* 
nu sînt Drimiți decît tenismani 
ale căror nume figurează in 
clasamentele A.T.P.. cunoscut! 
în arena internațională fie din 
meciurile de „Cupa Davis*, fie 
din rezultatele obținute în tur
nee individuale de anvergură. 
Astfel ..Circuitul" s-a impus 
din start ca o competiție cu 
parametri ridicați. Florin Se- 
sărceanu. prezent la concursuri 
dună o lungă perioadă de 
activitate, cauzată de un 
cid=nt suferit în toamna 
cută s-a situat pe primul 
la Rosenheim, si a ajuns • in 
semifmale la Lippstadt. în ur
ma acestor rezultate talentatul 
nostru tenîsman 
nnroane 30 de puncte. Dacă 
va participa și la alte mari

turnee 
bine, Segărceanu poate 
iungă acolo unde a mai fost, 
adică printre primii o sută de 
tenismani ai lumii, știut fiind 
că în clasamentul mondial sînt 
cuprinși peste o mie de jucă
tori. Efortul lui de a reveni 
în arenele tenisului trebuie a- 
preciat la adevărata valoare. 
$i Adrian Marcu a jucat bine, 
la Miinchen ajungînd în semi
finale. unde a fost întrecut de 
sovieticul Zverev în proba de 
simplu. La Wolfsburg. în proba 
de dublu, perechea Dîrzu-Mar- 
cu a jucat, de asemenea, o

Si 
In

în-

vizită ale parii- 
avut concursu- 

Germania și. in 
s-au comportat

in- 
ac- 
tre-
loc

a acumulat

Intemiu cu DUMITRU VIZIRU, 
antrenor al echipei naționale

KW\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

semifinală, cedînd în fata unul 
puternic cuplu suedez, iar la 
Lippstadt cei doi tenismani ro
mâni au disputat finala, pier- 
zind la mare luptă in fata a- 
cetorasi suedezi — Carlsson. 
Svensson.

— Cum s-an comportat ju
niorii în concursul de la Nurn- 
berg?

— Și despre ei lucruri bune. 
La categoria sub 21 de ani 
Vantă s-a clasat ne primul loc. 
la sub 18 ani Mihnea Năstase 
a intrat în finală, fiind între
cut de cehoslovacul Korda, iar 
Teodora Tache și Aurelia 
Gheorghe au cîștigat finala de 
dublu la 17—18 ani. în toată 
această perioadă Silviu Gor
gan. Aurelia Gheorghe și Teo
dora Tache s-au antrenat cite 
patru-cinci ore pe zi.

— V-ați gîndit, împreună cu 
ea

rea noii ediții a „Cupei Da
vis" ?

— Desigur, întreaga activitate 
de pregătire, pe care am în
ceput-o 
0 vom 
din ce în ce mai înalțl. Ur
mează abordarea unor turnee 
cu grad mai ridicat de difi
cultate. Astfel, chiar în aceste 
zile Florin Segărceanu joacă 
Ia un turneu de „Grand Prix" 
la Viena. iar Adrian Marcu, 
Andrei Dîrzu și Cristinel Ște- 
fănescu sînt prezenți 
în capitala Italiei, 
lotul întreg se va 
București, ne gindim 
prindem un circuit de turnee 
în citeva orașe din tară. Dorim 
ca 
aer 
tul 
lor 
sească echipa României capa
bilă să facă fată dificilei par
tide cu invingătoarea dintre 
Turcia și Iran și apoi — pre
supunând 
întîlnirii 
rul doi. 
Ungaria

in noiembrie trecut, 
continua la parametri

la turnee 
După ce 
reuni la 
să intre-

sezonul competitional în 
liber, care va atinge punc- 
culminant la ora meciuri - 
din „Cupa Davis*, să gă-

Campionatul national de bas
chet feminin continuă astăzi 
și miine. prin meciurile etapei 
a 30-a, care cuprinde și par
tida — derby dintre echipele 
Universitatea 
Cluj-Napoca și Voința Bucu
rești, ocupantele locurilor 1 
și 2 în clasament, separate de 
numai două puncte („U“ 63 p, 
Voința 61 p). Clujencele. ac
tuale campioane, vor trebui să 
evolueze foarte bine pentru a 
obține rezultate favorabile în 
compania unor adversare care 
au realizat. în ultimele 14 jo
curi. nu mai puțin de 12 vic
torii.

Programul etapei: grupa 1—6: 
Universitatea CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca — Voința Bucu
rești (locurile în clasament : 1, 
respectiv 2 ; rezultatele ante-

CSȘ Viitorul

1—3), Olimpia Bucu- 
Politehnica Timișoara 

Bucu- 
Sportul 

(4-6 : 
Rapid 

București — Voința CSȘ Bra- 
șovia (9—12 ; 4—0) 
CSȘ Rm. Vilcea - 
C.S.Ș. Tg. Mureș (8—10 ; 2—2), 
Crișul Oradea — ICEMENERG 
București (7—11 ; 3—1).

Programul meciurilor 
București : sîmbătă sala 
reasca, ora 15 : Politehnica 
București — Progresul ; sala 
Olimpia, de la ora 17 ; Rapid — 
Voința Brașov, Olimpia — Po
litehnica Timișoara ; duminică, 
sala Floreasea, 
tehnica ___
limpia, de la ora 9,30 
— Voința Brașov. Olimpia 
Politehnica Timișoara.

rioare :
rești —
(3—5 ; 2—2), Progresul 
rești — Politehnica 
studențesc București 
2—2) ; grupa 7—12 :

Chimistul 
Comerțul

din 
Flo-

ora 16 : Poli- 
Progresul ; sala O- 

*" Rapid

IN ÎNTRECERILE eșalonului secund

IERI,

că 
Si 

cu 
Si

vom ciștiga — 
mai grele, din tu- 
cîștigătoarea dintre 
Maroc.

Ion GftVRILESCU

In primele etape ale returului 
Diviziei „B“ de tineret Ia bas
chet au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : masculin :
Comerțul CSȘ Timișoara — 
ICIM Brașov 97—86 (47—46), Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Comer
țul CSȘ Timișoara 89—70 (47—41), 
Oțel Inox Tlrgoviște — Electrica

Fieni 78—64 (39—32), Sodlstul
csș Rm. Vîlcea — Carpați Grup 
8 Construcții București 84—93 
... — Brașov — CSU

“ “ Jiul Ști-

raw

IA P010: CRIȘUL STEAUA 15-8
ARAD, 

ziua a treia a 
dean al Diviziei

antrenorul Alexe Bardan. 
aceste acumulări, mai ales ale 
eomnonentiior lotului de 
niori. să nu se piardă 7 Cu alte 
cuvinte, în ce va consta pre
gătirea, in continuare, în vede-

se-

/n Divizia „A" de rugby

STEAUA JOACA CU RULMENTUL BIRLAD
Miine. pe stadionul Steaua din 

Capitală, cu Începere de la ora 
10 are loc ce] de al doilea meed 
oficial aJ sezonului de rugby. 
Este vorba despre partida pe 
care campioana tării.. Steaua, o 
susține în compania echipei Rul
mentul Bîrlad. Partida contează 
pentru nrima etapă a returului 
campionatului Diviziei ,.A“. pro
gramată pentru 15 martie, șl se 
dispută anticipat, deoarece for
mația bucureșteană susține la 16 
martie tradiționala sa intîlnire

8 (prin telefon). în 
turneului ară- 
„A“ de polo, 

au fost înregistrate următoarele 
rezultate :

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 12—5 
(2—1, 4—2, 3—1, 3—1). Rapidiștii 
au învins clar, la capătul unui 
meci fără valențe ’ spectaculare 
din cauza numeroaselor pase 
greșite și a jocului aglomerat. 
Au ieșit în evidentă doar juni
orii Angelescu, Ionuț și Tufan, 
în deosebită vervă de joc, ade- 
vărăți animatori ai acțiunilor 
echipei Rapid. Au înscris Flo- 
rincescu 3. Jianu 2, Ghiță 2, 
Angelescu, Chiriță, Tufan, Gai
ță, Arsene cite 1 pentru Rapid, 
respectiv Colceriu 2, Sebok, Bla- 
ga și Mujnay cite 1. Arbitri : 
V. Goian (București) și V. Vă- 
leanu (Arad).

DINAMO BUCUREȘTI—PRO
GRESUL BUCUREȘTI 16—2 
(3—1, 3—0, 6—1, 4—0). Scorul es-

te elocvent asupqi diferenței de 
valoare. Dinamoviștii au surcla
sat o echipă la care s-a vădit 
insuficienta pregătire și orien
tare tactică. Au marcat : Cio- 
băniuc 4, Chiru 2, Moiceanu 3, 
Ș. Popescu 2, Hagiu 2, Rădu- 
canu, Rus și Ungureanu cîte 1 
pentru Dinamo. respectiv Io- 
nescu 2. Arbitri : R. Nichita și 
D. Ilea (ambii din Cluj-Napoca).

CRIȘUL ORADEA — STEA
UA 15—8 (3—2, 3—0, 4—3,
5—3). Jucătorii Crișului, cu o 
disciplină tactică bună, au în
scris goluri de mare spectacol. 
Ratările steliștilor și forma sla
bă a portarului Popescu au 
contribuit la înfrîngerea for
mației militare. Au marcat : 
Gordan 6, Costrăș 3, Kiss 
Rat 1, Pantea 1, Garofeanu 
Fejer 1, respectiv Șerban 
Grancerof 2, Fruth 2, Duculeț 
Arbitri : R. Timoc (Cluj-Napo
ca) — C. Frătilă (București).
Octavian BERBECARU, coresp.

(45—42), ICIM 
Brașov 62—61 (37—32),
ința Petroșani — Oțelul CSU Ga
lați 80—82 (39—35), Automatica
București — Urbis București 
60—72 (27—33), Automatica Bucu
rești — sodlstul Rm. Vilcea 
92—66 (48—35), Urbis — Jiul Ști
ința 91—85 (53—40), CSU Oțelul
— Oțel Inox 82—68 (39—31), Elec
trica — Metalotehnica 88—85 
(46—45) ; feminin ; Metalul CSȘ 
Salonta — Voința CSȘ Iași 64—49 
(40—31), csș Focșani — Mobila 
CSȘ Satu Mare 44—73 (11—40),
PTT București — Voința CSȘ 
St. Gheorghe 52—51 (25—20),
Constructorul CSȘ Galați — CSU 
Prahova 55—81 (34—35), Politeh
nica II Sportul studențesc Bucu
rești — Universitatea n CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca 57—59 
(32—30), Robotul CSȘ Bacău — 
Autobuzul CSȘ Focșani 81—56 
(44—22), voința csș St. Gheor
ghe — Constructorul CSȘ Galați 
83—78 (38—44), CSU Prahova Plo
iești — Mobila CSȘ Satu Mare 
67—65 (38—34).

Corespondenți : T. Slriopol, A. 
Szabo, C. Crețu, M. Avana, Gh. 
Cotrău, I. Iancu, O. B&lteanu, 
Daniel Diaconescu.
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GALINA ASTAFEI:
Frunzăi 

reținut uf 
BĂIEȚI : 
lescu (M 
riac (C.sl 
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înaintea acestui joc, 
seriei I se

cu Selecționata armatei franceze. 
' ' ‘ , clasamente

astfel :prezintă

1. STEAUA 10 9 1 0 316- 85 29
2. Dinamo 9 7 1 1 175- 73 24
3. Farul 9 6 1 2 178- 71 22
4. CSM Sibiu 9 5 0 4 108-164 19
5. St. CEMIN 9 5i 0 4 32- 96 19
6. Podit. Iași 9 4 0 5 105-168 17
7. Șt. Petroșani 10 3 0 7 90-137 16
8. Gri vi ta Roșie 9 3 1 5 70- 93 16
9. Rulm. Bîriad 9 1 0 8 55-162 11

10. Gloria PTT 9 1 0 8 70-150 11

IVANEȘTI, O COMUNĂ FRUMOASĂ
(Urmare Un pag. I)

în meci amical de volei feminin

ȘTIINțA C.S.Ș. BACĂU-GWARDIA WROCLAW 3-1
In Sala sporturilor din Bacău 

s-a desfășurat întîlnlrea interna
țională amicală dintre echipele 
feminine de volei știința c.S.S. 
din localitate și Gward ia Wro
claw (Polonia) care întoarce vi
zita echipei băcăuane, efectuată 
în Ianuarie, la Wroclaw (unde 
gazdele au cîștigat cele două a- 
micale susținute atunci cu 3—1 
si 3—3'. In primul joc de la Ba-

cău, voleibalistele de la Știința 
C.SJS. au obținut victoria cu 3—1 
(10, 15, —10, 9), la capătul unui 
meci frumos în. care s-au remar
cat Marilena Bogdan și Marga
reta Pescaru de la gazde. Beata 
Pypno șl Barbara Skokironsba 
de la oaspete. Cel de al doilea 
Joc se va desfășura miine. de la 
ora 11,30, In aceeași sală. (Ilie 
IANCU. coresp.l.

tru educație fizică și sport Ivă- 
nești. Cunoașteți, cu alte cuvin
te, împlinirile și din acest do
meniu. Care sînt ele ?
, — Cred 
seamă pe 
acela de 
terenurile 
privitori la întrecerile echipelor 
înscrise în diferite campionate, 
apoi, ca participanți la con
cursuri. La concursuri propuse 
de ei, cu arbitrii aleși de ei, 
cu reuniuni scurte care pînă la 
căderea serii „aveau să aleagă", 
să desemneze învingătorii. A- 
cum, la duminicile cultural- 
sportive organizate în cadrul 
„Daciadei" participă toți sporti
vii satelor noastre, participă ti-

că lucrul cel mai de 
care l-am făcut a fost 
a atrage oamenii pe 
de sport. Intîi, ca

MÎINE, ÎN CAMPIONATELE DE HANDBAL
(Urmare din pag 1)

București — Steaua (21 aprilie).
Partida de miine ne prezin

tă formația studențească de pe 
Bega antrenată de ing. Con
stantin Jude. într-o spectacu
loasă ascensiune. După victoria 
de la București, în fata lui Di
namo. Politehnica a reușit joi, 
la Arad, un succes de amploa
re

București :

Timișoara : 
Tg. Mureș : 
Constanța : 
Ploiești :

(27—14 cu Constructorul), 
așa cum nu ne amintim să mai 

vreo altă echipă.

București :

fi realizat .................. ................
Jocul său iute, activitatea fe
brilă de pe semicercul adversar 
— uneori susținută chiar de 
trei jucători —. defensiva pu
ternică. in care „omul nr. 1“ 
este portarul Alexandru Buli- 
gan. ardoarea cu care luptă 
numeroșii tineri promovați cu 
curaj de antrenorul Jude sînt 
tot atîtea atuuri pe care „vio- 
leții* reușesc adesea să le fruc
tifice Ia maximum. De cealaltă 
parte, liderul campionatului. 
H.C. Minaur, cu o echipă în 
care Măricel Voinea pare să-șl

PROGRAMUL JOCURILOR DE DUMINICĂ 
Feminin (etapa a IV-a)

Confecția — Textila Zalău (sala Giulești, ora 9,15) 
Rapid — Rulmentul Brașov (sala Giulești, ora 10,30) 
A.E.M. — TEROM Iași
Mureșul — Chimistul Rm. Vîlcea 
Hidrotehnica — Progresul București 
Textila Dorobanțul — Știința Bacău

Masculin (etapa a V-a)
Dinamo — Uonstr. Arad (sala Floreasea, de la 
ora 11)
POLITEHNICA — H.C. MINAUR BAIA MARE 
Universitatea — Știința Bacău 
Constructorul — Steaua
Minerul Cavnlc — Dinamo Brașov

Timișoara :
Craiova :
Oradea :
Bala Mare : __ _______ _____ r_.
Cluj-Napoca : Universitatea — Independența Carpați Mlrșa

fi revenit complet, iar Gh. Co- 
vaciu a reapărut după o lună 
de convalescentă (rămîne de 
văzut dacă și Mihai Mironiuc 
va reintra), trage cu... 
să nu-și piardă poziția, 
gur, antrenorul Lascăr 
caută în registru] său 
scheme care să anuleze 
tele forte" ale partenerului, să

dinții 
Desi- 
Pană 
tactic 

,punc-

echilibreze lupta și să-și creeze 
premise de victorie. Va fi, deci, 
o dispută acerbă,, dar — abso
lut necesar — ea va trebui să 
se înscrie în limitele regula
mentului, ale fair-play-ului. 
Socotim, de asemenea, că ar
bitrii vor trebui să țină cum
păna dreaptă, pentru ca într- 
adevăr cel mai bun să cîștige.

neri din comunele învecinate, 
formații felurite de cîntece și 
dansuri, loturi de performeri 
care își demonstrează măiestria 
intr-un sport sau altul. Avem o 
bază materială bună : stadion 
la Ivănești, teren de volei la 
Cosești, teren de handbal la 
Ursoaia etc. Avem gimnastică 
zilnică în mai toate școlile, a- 
vem sportivi premiați la dife
rite finale ale „Daciadei". Ce 
n-avem ? N-avem atîtea mingi 
cite ne-ar trebui pentru iubito
rii tenisului de masă. Nu gă
sim, vreau să spun, în magazi
ne și ne-ar fi de mare folos, 
mai ales în timpul iernii.

— Oamenii spun că, în primul 
mandat de deputat, v-ați aflat 
în permanentă 
ocupărilor lor. 
tea realiza în 
gislatură 7

— Vrem ca .
noastre să ridicăm comuna Ivă- 
nești la nivel de oraș. Indife
rent, însă, de problemele ce le 
vom avea de rezolvat, sportul 
va figura în permanență -pe a- 
genda noastră de lucru, mișca
rea în aer liber, activitatea 
sportivă fiind pentru oameni și 
în folosul oamenilor !

în sala din Focșani, gazdă os
pitalieră a diferitelor competiții 
atletice, s-au desfășurat zilele 
trecute întrecerile finale ale Con- 
eursulu’ republican al juniorilor 
U, care s-au bucurat de o largă 
participare și au prilejuit cîteva 
rezultate demne de a fi reținute, 
între acestea, noile recorduri la 
săritura în înălțime junioare rea
lizate de foarte tînăra Galina As- 
tafei : 1,82 m și 1,84 m. De ase
menea, trebuie subliniată compor
tarea de ansamblu a atleților 
bucureșteni, în special a celor de 
la C.S.S. 4, care s-au aflat prin
tre fruntași la majoritatea probe
lor.

„DACIADA" DE PERFORMA
(Urmare din gag I)

in mijlocul pre- 
Ce s-ar mai pu- 

următoarea le-

prin strădaniile

z

al patrulea titlu de campion ce 
se acordă la combinata alpină.. 
Un sincer bravo pentru Podaru' 
și antrenorul său Kurt Gohn!

în Poiana Mică, a avut loc 
proba de 10 km din cadrul fi
nalelor „Dpciadei" la biatlon, 
concomitent cu întrecerea In
ternațională „Cupa Carpati". 
Disputa a fost frumoasă și in
teresantă și s-a încheiat cu 
victoria sportivului Holger Wick 
(R.D.G.). urmat de echipierul 
său Maik Dietz. Pe locul 3 în 
„Cupa Carpati". dar primul în 
clasamentul „Daciadei", s-a si
tuat Imre Lestyen (A.S. Ar
mata Brașov), care a făcut o 
cursă bună.

UHIMSIPHH Df JIA1 1010 HIMWMI INFOR'lfAlâ
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 6 MARTIE : 
cat. 1 (13 rezultate) : 2 variante 
25% a 50.000 lei ; cat. 2 (12 re
zultate) : 5 variante 100% a 6.063 
lei și 89 variante 25% a 1.741 lei ; 
cat. 3 Cil rezultaie) : 69 variante 
100% a 590 lei și 1.868 variante 
25% a 148 lei..

Report la categoria 1: 26.502 lei.
Cîștiguriile de la categoria 1 au 

revenit parti ci pan ților Niculescu 
Lucian din București (care a cu
mulat și o suită de alte premii, 
în cadrul căreia a obținut un 
autoturism ..Dacia 1300“) și, res
pectiv, Mutuzac Măricel din Ti
mișoara, care de asemenea a ob
ținut și o suiirtă de alte câștiguri 
lucind pe variante combinate.
• Pentru part’câpanții care 

încă nu și-au procurat bilete la

tragerea LOTO 2 de miine, du
minică 10 martie a.c., rea
mintim Că ASTAZI ESTE UT 
MA ZI când își mai pot juca 
numerele alese pentru această 
tragere, care se va desfășura în 
sala ciubulud din stir. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 16.
• Tot astăzi este ultima zi și 

pentru depunerea buletinelor la 
concursul PRONOSPORT de mii 
ne, cu meciuri din campioni*»*- 
nostru (Div. A) și cel italian 
(Div. B>

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 8 MAR
TIE : EXTRAGEREA I : 89 63 24 
57 12 77 50 10 81 ; EXTRAGEREA 
a Il-a : 59 62 69 39 42 86 4 13 
30. FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.223.274 lei, din care
218.944 Ici, report la categoria 1.
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rnee internaționale de judo

SUB AȘTEPTĂRI
TIVILOR NOȘTRI

XOTUL U.E.F.A
In ajunul etapei a 19-a a Diviziei

în preajma meciului cu Iugoslavia din C.E.
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printre primii trei. Iată și 
lanțul celor 5 sportivi români: 
Gh. Dani (superușoară) 1 meci 
susținut — 1 înfrîngere ; I.
Șerban (semiușoară) : 2—2 ; G. 
Ciuvăț (ușoară) : 5—2 ; C. Năf- 
tică (semigrea) s 2—1 ; M. Cioc 
(grea) : 4—2. La Pazargic (Bul
garia) au participat concurenți 
din 19 țări, printre care și 7 
sportivi români. Bilanțul lor : 
I. Șerban și D? Drîmbe (ambii 
la semiușoară), ajunși în semi
finale —
(ușoară) : —x , .
1— 1 ; N. Vega (semimijlocie) :
2— 1 ; V. ~ 
cui 5; I.

La turneul de la Budapesta 
(20 de țări participante) și-au 
încercat șansele sportivii noș
tri din prima echipă. Bilanțul: 
Gh. Dani 3—1 ; I. Șerban : 
2—1 ; D. Drîmbe : 1—1 ; G. 
Ciuvăț : 6—2 (locul 5) ; A. Po- 
lint (mijlocie) : 3—1 ; C. Năf- 
tică : 1—1 ; M. Cioc s 2—1. Ul
timii doi au concurat și la 
„open” susținînd cîte un meci 
pe care l-au pierdut.

I-am solicitat antrenorului 
principal al lotului. Nicolae 
Marinescu, o apreciere de an
samblu : „Rezultatele obținute 
de sportivii noștri la aceste 
patru turnee sînt sub așteptări 
față de pregătiri. Sper însă că 
Ia apropiatele întreceri balca
nice (n.n. 22—24 martie. Istan
bul) vom depăși obiectivele 
propuse : cîte o medalie de 
aur, argint și bronz, atît Ia se
niori, cît și la tineret. De ase
menea, cred că vom realiza și 
obiectivul campionatelor euro
pene din luna mai : două me
dalii".

Față de rezultatele celor 4 
concursuri, antrenorul Marines
cu afișează optimism. Noi cre
dem, totuși, că în timpul scurt 
pînă la competițiile respective 
se cer eforturi deosebite la 
orele de antrenamente, după 
planuri de pregătire bine chib
zuite. Altfel obiectivele vor 
rămîne doar pe hlrtie...

locul 5 ; S. Moldovan 
2—1 ; L. Cîmpeanu :

Bazon (grea) — lo- 
Pușcașu (grea): 1—1.

Costîn CHIRIAC

juniorilor II

1,84 m LA ÎNĂLȚIME!
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14,33 m, G. Gulyas (C.S.Ș. 1 Ora
dea) 14,19 m; înălțime : Dănuț Mi- 
tirică (C.S.Ș. C-lung) 1,95 m, M. 
Badea (C.S.Ș. Lie. 37 Buc.) 1,95 
m, B. Bohîltea (C.S.Ș. 4 Buc.) 
1,92 m, Cr. Cîmpean (C.S.Ș. 1 O- 
radea) 1,92 m, I. Luca (C.S.Ș. S. 
Mare) 1,92 m ; greutate : Gheor- 
gh© Guset (C.S.Ș. zalău) 14,79 m, 
E. Mihătescu (C.S.Ș. Drobeta Tr. 
Severin) 14,25 m, M. Halmagni 
(C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 13,57 m ; 
hexatlon : Costel Dragomlr 4250 
p. L. Balica (C.S.Ș. 5 Buc.)
41G4 p, J. Ungureanu (C.S.Ș. 7
Buc.) 4158 p.

FETE : 50 m : Florina Neder 
(Viitorul Buc.) 8,4, Lucica Cristea 
(C.S.Ș. 1 oradea) 6,4, Ecaterlna 
Both (C.S.Ș. Gherla) 6,5 ; 50 mg: 
Fl. Neder 6,9, Lenuța Blrzu 
(C.S.Ș. 2 C-ța) 7,0, Daniela Neaga 
(Viitorul Buc.) 7,1 ; lungime : L. 
Cristea 5,56 m, Mlrela Gelu 
(C.S.Ș 3 Steaua Buc.) 5,48 m. L. 
Rîrzv 5,47 m ; înălțime : Galina 
Astafel (C.S.Ș. 3 Steaua Buc.) 
1,82 m — record de junioare, Lu
minița Ciurlacu (C.S.Ș. Luceafă
rul Brașov) 1,68 m, Luminița 
M-TCU (C.S.Ș. Suceava) 1,68 m ; 
yreutate : Ionica Domințeanu
(C.S.Ș. C-lung) 13,13 m. Elena 
Ghilencea (C.S.Ș. C-lung) 12,62 m, 
Elena Tănase (C.A. Roman) 12.14 
m; pentatlon: Ionica Domințeanu 
4115 p. Iustina Nicolescu 4078 p, 
Galina Astafel 4052 p (în proba 
de săritură în înălțime ea a rea
lizat cu 1,84 m un nou record 
de junioare !).
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VESTI DE LA CELE 18 ECHIPE A
• POLITEHNICA IAȘI nu-1 va 

putea alinia în partida de dumi
nică pe Agachi (accidentat din 
partida de la Rm. Vîlcea) și pe 
Sertov (hematom). * SPORTUL 
studențesc nu-I va putea fo
losi pe Cazan, suspendat pentru 
cumul de cartonașe galbene. La 
Iași, terenul se prezintă în condi
țiuni bune.
• F.C.M. BRAȘOV are proble

me în alcătuirea formației : Ior- 
dache, Bența și Bălan continuă 
să fie indisponibili, iar Văidean 
este suspendat pentru cumularea 
a două cartonașe galbene. Se de
pun eforturi pentru recuperarea 
Iul Spirea șl Ștefan, care sînt 
suferinzi. 0 La F.C. ARGEȘ va 
reintra Badea, care a lipsit în 
meciul cu Steaua, fiind suspen
dat. Incertă, este, în schimb, fo
losirea Iul Stancu. Terenul din 
Brașov a fost curățat de zăpadă.
• JIUL va avea două absențe 

Importante în linia defensivă : 
Caval este în continuare indispo
nibil, Iar Vizitiu — suspendat o 
etapă pentru cumul de cartonașe 
galbene 0 RAPID nu anunță mo
dificări în „ll“-le care a jucat 
in prima etapă a returului. Te
renul de joc al stadionului Jiul a 
fost curățat de zăpadă.
• tn această sâptămînă, F.C. 
BIHOR s-a antrenat cu 
tregul său lot de jucători. Nu 
sînt indisponibilități șl va fi folo
sită echipa de bază. 0 A.S.A. TG. 
MURES anunță indisponibilitatea 
lui C. Iile, care acuză, în conti
nuare, dureri la genunchi, motiv 
pentru care și tn etapa trecută a 
fost rezervă. Iar în cele "" 
minute cît a fost folosit 
dat randamentul așteptat.

0 STEAUA nu va putea 
flcia de serviciile Iul T. Stoica, 
accidentat tn partida de miercuri, 
de la Gorna Oreahotrița 
CHIMIA RM. VÎLCEA, 
indisponibilitate anunțată 
ceea a portarului titular 
(Întindere musculară la 
cîmpul 
Steaua 
bune.

VA FI LA KLADOVO
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___ ___ gambă), 

de îoc al stadionului 
se prezintă în condiții

• Nici o problemă de lot (ac
cidentări sau cartonașe) Ia UNI
VERSITATEA CRAIOVA. Și cum 
organizatorii au curățat terenul 
de zăpadă, suporterii echipei lo
cale așteaptă un toc bun șl un 
rezultat pe măsură. 0 Deși a 
plecat spre Craiova fără Pinter 
și Lucaci (ambii accidentați). F.C. 
BAIA MARE speră intr-o com
portare frumoasă în „Bănie”.
• dinamo a efectuat joi un 

antrenament cu întregul lot, deci 
șl cu selectionabilll care au evo
luat in 
nu-i vor 
mul de 
Ivan. • 
amicalul 
nlu o serie de jucători care nu 
au evoluat în partida de campio
nat cu Jiul. In privința stării te
renului, organizatorii ne-au co
municat că suprafața de joc se 
prezintă în bune condlțlunl.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

are un singur semn de întrebare 
în formația probabilă : Manea. 
Ușor, accidentat in partida de la 
Bacău se pare că mijlocașul ti
mișorean va fl, totuși, prezent in 
jocul cu unsprezecele din Hune
doara. 0 CORVINUL nu are nici 
o indisponibilitate in lotul său. 
Echipa antrenată de I. Nunweil- 
Ier va efectua deplasarea la Ti
mișoara în cursul dimineții de 
sîmbătă. La ora convorbirii tele
fonice, la Timișoara vremea era 
frumoasă. Terenul se prezintă in 
bune condițiuni.
• La GLORIA BUZĂU persistă 

incertitudinea în privința parti
cipării lui Comănescu șl Tică, 
accidentați. Mareu — și el acci
dentat — nu va juca, cu sigu
ranță • S.C. BACAU nu anunță 
probleme de lot, echipa moldo
veana 
toate 
etapa

Bulgaria. Bucureștenii 
putea utiliza, pentru cu- 
cartonașe, pe Nicolae și 
F.C. OLT a „rodat", în 
susținut cu I.P. Aluml-

urmînd să fie — după 
probabilitățile — cea din 
precedentă.

CLASAMENTUL

„Trofeul fair-play Sportul

STAR, (t ORtPm

LA CAPITOLUL DISCIPLINĂ

1. STEAUA ÎS U 4 i 4i-n »
2. Dinamo 18 11 7 8 32-14 28
3. Snortul stud. 18 U 4 3 44-14 24
4. Univ Craiova 18 8 4 5 33-28 22
5. Corvinul 18 8 1 8 31-22 18
C. Gloria Bx. 18 4 7 8 28-28 18
7. Chimia 18 7 4 7 18-28 18
1. F.C. Argeț 18 7 2 8 23-28 18
9. Rapid 18 5 4 7 20-20 18

16 A.S.A Tg. M. 18 5 C 7 15-18 18
11. „Poli- Tim. 18 5 4 7 15-27 18
12. F.C.M Bv. 18 7 1 18 21-25 15
IX F.C. Baia M. 18 C 3 8 18-23 15
14. F.C. Bihor 18 6 3 8 18-28 15
15. F.C. Olt 18 8 2 18 18-28 14
IC. Polit. Iași 18 3 7 8 20-35 13
17. Jiul 18 5 3 10 13-30 13
IX S.C. Bacâa 18 4 4 18 18-24 12

în perspeeiiva partidei-retur 
cu Iugoslavia din cadrul C.E. 
de juniori „B“, care se va dis
puta miercuri 20 martie, la 
Kladovo, lotului U.E.F.A. ’87 i 
s-a asigurat un bogat program 
de jocuri amicale, în vederea 
unei pregătiri cit mai buna 
pentru ca, la ora jocului 
cu selecționata similară a țării 
vecine, tinerii noștri fotbaliști 
să atingă o formă superioară, 
care să le permită realizarea 
obiectivului mult dorit : CALI
FICAREA. Este un obiectiv în
drăzneț, dar nu imposibil de 
realizat, ținînd seama de fap
tul că în meciul tur, disputat 
în toamna anului trecut la 
Brașov, juniorii noștri au cîș- 
tigat la limită întilnirea, cu 
2—1 (au marcat : Avramescu și 
Scinteie). Această diferență mi
nimă face ca sarcina lor să 
fie extrem de dificilă la Kla
dovo. Dar, așa cum i-am apre
ciat in ultimele două meciuri 
de verificare cu echipa Turciei, 
disputate la Slobozia și Mizil, 
ambele câștigate, credem că ti
nerii noștri fotbaliști sînt ca
pabili de o totală mobilizare în 
meciul „cheie* cu Iugoslavia pe 
care pot (și trebuie) să-l în
cheie cel puțin la egalitate, 
ceea ce ar însemna „drum li
ber* pentru turneul final care 
se va disputa în vară, în Un
garia.

Cele două meciuri susținute 
în luna februarie, în Bulgaria, 
cu selecționata similară a gaz
delor. ambele pierdute (1—2 și 
0—2), nu au avut darul să re
zolve in totalitate numeroasele 
probleme legate de organizarea 
jocului, probleme care-1 fră- 
mîntă pe antrenorul Costică 
Toma. Au venit însă cele două 
meciuri cu Turcia, la sfîrșitul 
cărora fostul portar al C.C.A.- 
ului făcea următoarele obser
vații : „Marele cîștig ai echi
pei se numește prospețimea fi
zică. Pentru că, sincer vorbind, 
nn mă așteptam ca In 
juniorilor turci, adopții 
joc de mare angajament 
agresivitate, să Ie fim net su
periori tocmai la un capitol 
atît de important, pe fondul 
căruia au putut fi „brodate” 
calitățile tehnice și gindirea

tactică". Intr-adevăr, antrenorul 
C. Toma are motive de satis
facție cele două jocuri cu se
lecționata Turciei scoțînd în 
evidentă puterea de luptă for
ța și, mai ales, dorința de afir
mare a tuturor jucătorilor în 
ciuda unor terenuri foarte gre
le care la fiecare contact cu 
adversarul. îi puteau expune 
la accidentări. în altă ordine 
de idei, față de formula de 
echipă prezentată în meciul 
tur, acum formația de bază a 
cîștigat trei nume noi funda
șul Mitici (Dinamo București — 
antrenor I. Varga), mijlocașul 
Kuti (A.S.A.Tg. Mureș — M. 
Ronea) și înaintașul Albeș (Chi
mica Tîrnăveni — Gh. Vrușa), 
jucători care împreună cu li- 
bero-ul Teodorescu și atacantul 
Erdeî, alcătuiesc axa centrală a 
unei formații echilibrate.

Rămîne ca în putinele zile 
care au mai rămas pînă la ora 
jocului cu Iugoslavia, condu
cerea tehnică să-și îndrepte a- 
tenția spre remedierea unor 
deficiențe care au apărut și 
ele în comportarea de ansam
blu a echipei. Este vorba în 
primul rînd de înlăturarea u- 
nor nesincronizări în apărare, 
cu precădere a îmbunătățirii 
dublajului. RcDlicriic prea len
te in momentul fazei de apă
rare și participarea nesustinută 
Ia declanșarea acțiunilor de 
a5ac. nnde. in dese rinduri. Ia 
finalizare participă prea putini 
jucători pentru a putea pericli
ta poarta adversă, iată alte de
ficiente apărute în 
orilor. Elocvent în 
este faptul că, în 
ciuri cu Turcia, 
(din patru) s-au 
faze-fixe. Și încă 
este necesară mai 
centrare la fazele

fata 
unui 

?l

i jocul juni- 
acest sens 
ambele me- 
două goluri 
marcat din 

o problemă : 
multă con

centrare la fazele din fața por
ții, numărul ratărilor fiind în
grijorător de mare. Să sperăm 
că, în cele 10 zile care au mai 
rămas Ia dispoziție pînă Ia 
meciul de Ia Kladovo, antre
namentele și cele trei jocuri de 
verificare programate vor avea 
darul să aducă echipa la capa
citatea ei maximă.

Gheorghe NERTEA
O dată cu startul returului, di

vizionarii „A* 
sionanta 
„Trofeului _ _
competiția sportivității. Șl 
pornit cu dreptul, dovadă cele 
numai 13 cartonașe galbene con
semnate duminică, total care e- 
galează recordul Înregistrat tn 
tur (etapele a 11-a șl a 12-a). 
Remarcabil acest aspect, dacă 
avem în vedere faptul că tere
nuri!© hu au prezentat condiții 
optime de desfășurare, iar miza 
unor jocuri a atins cote dintre 
cele mai înalte. Din acest ultim 
unghi, o mențiune pentru parti
dele Rapid — Universitatea Cra
iova șl S.C. Bacău — Politehni
ca Timișoara („remize" în am
bele cazuri, cu implicații pe sca
ra clasamentului) care au avut 
imaculată rubrica „cartonașe".

După 18 etape, situația în 
„Trofeul falr-play Sportul* este 
următoarea :

au reluat șl pa- 
dispută din cadrul 

fair-pîay Sportul*.
au TROI CISTIGA DERBYUL LA> PITEȘTI5

• De ce nu s a jucat meciul Rapid —Universitatea ?

2-

4-

I
I

1. F.C. Olt
3. A.S.A. Tg. Mureș 

F.C. Bihor
5. Gloria Buzău 

„Poli" Timișoara
6. F.C. Bala Mare
7. Rapid
fejS.C. Bacău
9TF.C. Argeș

10. Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
Sportul stud. 
Politehnica Iași 
Steaua

15. Dinamo
16-17. Corvinul 

Jiul
18. Chimia Rm. Vîlcea

11.
12.

13-14.

250
245
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240
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Prima etapă a campionatului 
speranțelor a oferit câteva re
zultate surpriză. Si. tr.ainte de 
toate, trebuie să subliniem fap
tul că la Pitești s-a disputat 
derbyul întrecerii. Intre F.C. 
Argeș și Steaua, Iar victoria a 
revenit echipei bucureștene. -In 
acest fel, antrenorul Radu Trol 
a reușit o frumoasă desprinde
re de... Leonte lanovschi. căruia 
nu-1 rămîne acum decît să recu
pereze indirect cele două puncte 
care despart speranțele Argeșu
lui de cele ale 
reștean.

Surprinzătoare, 
scorului, apare 
F.C. Olt In fața 
troșani.

pe care a fost, programat me
dul este neregulamentar. Sigur 
că arbitrul C. Flrică — Ploiești 
avea acest DREPT șl sîntem 
convinși că a avut dreptate să 
la o astfel de hotărîre, deși an
trenorii celor două echipe ar fi 
vrut să joace. Dincolo de „pro
cedura regulamentară" șl do
rința antrenorilor, trebuie jude-

a RODA mult șl în condițiile 
unei întreceri cit mai echilibra
te jucătorii tineri, cei atît de 
necesari fotbalului nostru de 
mîine.

„Speranțele" și-au început 
furtunos disputa. Ne-am bucura 
să și-o continue la parametri 
noi de calitate, pentru că numai 
dintr-o asemenea întrecere pot 
„răsări" florile fotbalului.

Laurențiu DUMITRESCU

clubului bucu- Campionatul speranțelor

CICLIȘTII LA PRIMELE STARTURI
7

Joi după-amiază
rece, cerul no ros,

fulguiia. Era 
__ _ ____  _____ , asfaltul ud, 
lunecos. Și totuși, la ora stabi- 

’ de start din 
cartierul Drumul Taberei (An ime- 
dlata vec'nătiațe a complexului 
comercial Favorit) toți cei invi-

lită (15). la linia

DE TIR ÎN CAPITALĂ
comprimat. Concursul este pri
vit cu multă seriozitate de că
tre trăgători de toate catego
riile, deoarece se pot obține 
norme de clasificare, recorduri 
și se pot îndeplini haremuri de 
participare la competiții cu ca
racter republican. Sînt prezenți 
țintași din București, Brașov, 
Ploiești și Alexandria, centre 
importante oentru activitatea 
de performantă.

tați de Asociația sportivă „Con
fecția" au răspuns prezent la 
apelul arbitrilor. Erau cicliștii 
bucureșteni (conduși de antreno
rii lor), gata echipați de con
curs, cu bicicletele alături, scoa
se ca din cutie. Nici nu se putea 
altfel : evenimentul — inaugu
rarea noului sezon competițional 
— ee cerea tratat ca atare.

în ciuda timpului posomorit, 
prima alergare a anulud, „Cupa 
8 Martie", s-a desfășurat în at
mosfera caldă, entuziastă, speci
fică oricărui început de drum. în 
continuare, nu vom face cronica 
celor patru alergări din progra
mul competiției imugurialle. D" 
fiind starea vremii., s-a rulat, în 
general, cu precauție. Și a fost 
bine că s-a procedat astfel. Nu 
am înregistrat căzături și nici 
abandonuri, iar ma>tetrialul de 
concurs a... scăpat nevătămat.

Am stat de vorbă cu antrenor 
"U. în marea lor majoritate sînt 
mulțumiți de starea actuală de 
pregătire a ’elevilor lor. Cu toată

prin proporțiile 
și victoria lui 

echipei din Pe- 
Adevărul este că la 

acest club încep să dea roade 
măsurile luate în ultima vreme 
privind căutarea 
măsuri despre 
nu demult, președintele 
Constantin Deliu. 7—1 
înseamnă, fără îndoială, 
lansat al speranțelor 
cărora nu le rămîne decît

unor talente, 
care ne vorbea, 

clubului, 
cu Jiul 
un start 
Oltului, 

a* 
confirme In etapele următoare 
această „explozie de eficacitate*. 

De ce nu s-a jucat partida 
Rapid — Universitatea Craiova? 
n»n cauza... arbitrului, care a 
considerat că terenul „Ciurel"

preocupare a 
care AVEA 

_ ________ ___ ____ __— —i teren 
corespunzător desfășurării aces
tui joc. Cum n-a făcut acest lu
cru, trebuie să suporte conse
cințele, Iar singura măsură care 
se poate lua este pierderea cu 
O 3 a meciului. Exemplul va 
trebui să dea serios de gindit și 
celorlalte cluburi, care, poate, se 
vor izbi și ele, în acest început 
de sezon, de dificultăți asemă
nătoare. Or, nimănui nu-i con
vine să facă o deplasare de sute 
de kilometri pentru a nu juca, 
scopul acestei competiții a spe
ranțelor fiind tocmai acela de

cată insă lipsa 
clubului "
DATORIA să asigure un

de 
feroviar,

CLASAMENTUL »j LA ZI“

14 STEAUA 18 14 1 3 45- 8 29
2. F.C. Argeș 18 13 1 4 30-10 27
3. Gloria 17 11 3 3 32-12 25
4- SC Bacău 18 10 3 5 25-13 23
5. Dinamo 18 8 6 4 29-13 22
6. F.C. Olt 18 8 3 7 24-22 19
7. Univ. Craiova 17 7 4 6 24-20 18
8. Corvinul 18 8 2 8 21-23 18
9. „Poli" Tim. 18 8 2 8 19-23 18

10. Sportul stud. 18 6 5 7 24-20 17
11. A.S.A. 18 4 8 6 19-18 16
12. FCM Brașov 17 7 2 8 21-31 16
13. Chimia 18 6 4 8 17-27 16
14. F.C. Bihor 18 6 3 9 29-30 15
15. Rapid 17 5 4 8 12-19 14
16. Jiul 18 5 1 12 18-46 11
17. FC Baia Mare 18 3 4 11 18-34 10
18. „Poli" Iași 18 2 2 14 9-47 6

______ Iași — 
Steaua (1—2 pe teren), S.C. Ba- 
cău — Corvinul (1-0) șl Sportul 
studențesc — F.C. Argeș (1—0) 
au fost omologate cu 3—0 în 
favoarea echipelor Steaua, S.C. 
Bacău și F.C. Argeș.

• Partidele Politehnica 
Steaua (1—2 pe teren),

ALE SEZONULUI
iama grea, antrenorul stelist Ion 
Stoica ne-a mărturisit că cicliștii 
luă au parcurs în antrenamente 
peste 5000 km, iar Gh. Neagoe, 
antrenorul secției de resort a clu
bului Voința, are trecute în fi
șele de antrenament ale sporti
vilor (din decembrie trecut și 
pînă la ora actuală) aproximativ 
4000 km rudaj. Semne bune anul 
are...

Iată acum câștigătorii concursu
lui dotat 
seniori — 
juniori 
(STIROM)
Laurențiu ț voința DUfureșia? , 
începători — L. Vasilc (STIROM).

Duminică dimineață, pe același 
' înce-

de-al 
circui.t 

o-rga- 
clubul

13 ntotâie 19S5
TRAGEREA 
marilor cîstigun la 

PRONOEXPRES

13 MARTIE 1985 
PRIMA TRAGERE A 
MARILOR CÎȘTIGURI 
PRONOEXPRES DIN 

ACEST AN

cu „Cupa 8 Martie" : 
M. Mărginean (Steaua); 
mairi — V. Buduroi 
; juniori mici — VI.

(Voința București) ;

traseu, se_____ ,_  va desfășura, 
pînd de la ora 9,30, cel 
doilea concurs ciicjlirst pe 
al anului. întrecerile sânt 
nlzate. de astă-dată. d.e 
sportiv Voința.

Ghsorghe ȘTEFANESCU

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII
In vrs s,

• 3 
faze
• Se

extrageri în două

extrag 18 numere 
SE ATRIBUIE :

• AUTOTURISME „DA
CIA 1300”, la ambele fa
ze ale tragerii
• CÎȘTIGURI ÎN NU
MERAR
• EXCURSII ÎN U.R.S.S.

Nu pierdeți prilejul' de 
a vă număra printre 
marii câștigători la sis
temul de ioc preferat !

ULTIMA ZI DE PARTI
CIPARE :

MARTI 12 MARTIE 1985.



SPORTIVELE NOASTRE AU AVUT O COMPORTARE BUNĂ 
ÎN CONCURSUL DE TELEGRAFIE-SALĂ

La Radioclubul Central din 
Capitală au luat sfirșit ieri în
trecerile celei de a 13-a ediții 
a competiției internaționale de 
telegrafie-sală dotată cu „Cupa 
Dunării". Au participat radio
amatori din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.P.D. Coreeană, Iugo
slavia, Ungaria, Uniunea So
vietică și România. Alcătuită 
numai din fete, reprezentativa 
României a avut o comportare 
bună, ocupînd locuri fruntașe la 
toate categoriile și locul al 
II-lea în clasamentul general.

Pe primul loc la seniori. In 
toate cele 3 probe (regularitate, 
recepție viteză, transmitere vi
teză) s-a clasat sportivul sovie
tic Stanislav Zelenov (UA3VBW). 
urmat de românca Janeta Ma
nea (YO3RZ), pe locul 2 la re
gularitate și transmitere viteză 
șl pe locul 3 la recepție viteză.

Clasamentele primelor 3 locuri 
arată astfel : regularitate — se- 
mori, 1. S. Zelenov 4779.6 p. Z. 
Janeta Manea 4758.Î, 3. Todor 
Kaikiev O.Z1BP) 4684.3 ; Juniori 
mari : 1. Valentina Varlam

(YOSCRJ) 2856 p, 2. N.koLe. Gue- 
lsassevici (UC2—010—'.071 3809, 3.
Jan Kovac. (OLSCQF) 2758 ; Ju
niori mid : L Mihaela Popescu 
(YO3CRC) 2832 p. 2. Aida Rassu
lov (UC2—010—106) 2745.6 ; 3. Ro- 
sen MMenkov (LZ1C93) 2686.25 p. 
Recepție viteză, seniori : 1. S.
Zelenov 5238 p, 2. T. Kalkiev 

*1771 ,S, S. Janeta Manea 1771 ; ju
niori mari : L N. <1 ueliassevlcl 
2235.5 , 2. Valentina Variant 1448. 
2. J. Kovaci 1083 ; juniori mid : 
L Aida Rassulov 1266. 2. Mong
Min Hjac 835 . 3. R. Milenkov 178. 
Transmitere viteză, seniori : L S. 
Zelenov 1432,65, 2. Janeta Manea 
1339.45. 3. Radivoje Lazarovlc:
(YU1RL) 1248.11 ; juniori mari : 
L 3. K o vaci 1413.33. L N. Gue- 
Itaseevici 1232,07. 3. Valentina
Varlam 993.39 : juniori mid : 1. 
Aida Rassulov 989.65. 2. Minaeia 
Popescu 902.65. 3. R. MHenkov
781.2. Clasamentul pe echipe : 1. 
Uniunea Sovietică 57 p. 2. Româ
nia 48 p. 3. Bulgaria 35 p. 4. Ce
hoslovacia 30 p. 5. Iugoslavia 23 
p. 6. R.P.D. Coreeană 22 p. 7. Un
garia 18 p.

Desfășurată sub egida Anului 
Internațional al Tineretului, 
-Cupa Dunării” la telegrafie- 
sală s-a bucurat de o ambianță

„CUPA DUNĂRII"
deosebită, care a prilejuit con- 
curenților un prețios schimb de 
experiență și posibilitatea de a 
cunoaște personal prieteni cu 
care s-au intîlnit adesea pe ca
lea undelor.

Mirceo COSTEA

începe imm iNitmnom 
MASCULIN Ot ȘAH AL ROMÂNIEI

La Călimănești Începe, dumi
nică, tradiționalul Turneu Inter
național masculin de șah al Ro
mâniei, inaugurat Încă In anul 
1949. La cea de a 28-a ediție a 
Întrecerii au fost invitați jucători 
(mari maeștri și maeștri interna
ționali) din Cuba. R.D. Germană, 
HJ. Germania, Iugoslavia, Unga
ria șt U.R.S.S. Federația noastră 
de specialitate a desemnat drept 
partlclpanțl la concurs pe cam
pionul național S. Granberg ală
turi da V. Stoica, O. Foișor, C. 
Ionescu, a. urzică, p. Jolța șl 
L MArășescu. Astăzi, in saloanele 
Hotelului Oltul, va avea loc șe
dința tehnică. Ml Ine — prima 
rundă.

O TELEX 9 TELEX ©
CICLISM 0 Etapa a 4-a a ce

lei de a 35-a ediții a cursei Pa
ris — Nisa, disputată in două 
ttonsoane (Donzerre — Bedoin, 
99 km, șl Bedoin — Carpentras, 
35 km) a fost cîștlgaU In prima 
sa parte de Joel Pelier șl in cea 
de a doua (contratimp pe echipe) 
de formația Panasonic.

HALTERE 0 In cadrul ,,Cupei 
Prietenia”, care se dispută la 
Erevan, sportivul sovietic Oksen 
Mlrzolan a clștlgat la cat. 56 kg 
totaliztnd la cele două stiluri
282,300 kg.

TENIS £ Rezultatele sferturilor 
de finală ale turneului feminin 
de la Princetown (S.U.A.): Llnd- 
qviM — Turnbull 6—2. 6—2, Tan- 
Yicr Shriver 7—6. 6—3, Mandli- 
kova — Hanika 6—1, 6—3. Navra
tilova — Fernandez 6—2, 2—6. 
C—3.

„CROSUL BALCANIC" DE IA BĂILE FELIX
(Urmare din oag 1)

mul loc. la individual și pe e- 
chipe. în opt din cele zece cla
samente generale. Evident, față 
de anul trecut, in echipele 
noastre au intervenit unele mo
dificări și nu doar la nivelul 
formațiilor de juniori. Astfel, 
multipla noastră campioană Ma- 
ricica,Puică. fiind in convales-

cență. nu va fi prezentă la Fe
lix să-și apere titlul, iar in 
echipa de seniori iși va face 
reintrarea constănțeanul Die 
Floroiu, un adversar redutabil 
pentru Gyorgy Marko, campio
nul din 1984 al competiției.

Concursul de mi ine, sperăm 
că va Sferi un frumos și atrac
tiv spectacol sportiv, prin între
ceri dirze așa cum sint, in ge
neral, crosurile.

Proba masculină 
din cadrul „mon
dialelor" de pati
nai artistic de la 
Tokio a fost ciș- 
tigată de A- 
leksandr Fadeev 
(U.R.S.S.) care a 
totalizat 2,0 p. El 
a ciștigat detașat 
competiția. înain
tea canadianului 
Brian Orser 5,2 p, 
americanului Brian 
Boitano 7,6 p, ce
hoslovacului Josef 
Sabovcik S,< p. 
Proba de darusuri 
a fost ciștigată de 
cuplul 
Natalia 
mianova 
drei Bukin, 
de Maria Klimova
— Serghei Pono
marenko (V.R.S.S.) 
și Judy Blumberg
— Michael Seibert 
(S.U.A.).

sovietic
Beste- 

- An- 
urmat

I Caleidoscop: TINERI Șl
Sportul reprezintă o activitate pentru 

toate viratele. In ,,ediția" de astăzi a ca
leidoscopului ne-am propus să abordăm 
ca temă „tineri și veterani ai sportului-. 
Exemplele slnt, trebuie s-o spufflem, cu 
mult mai multe dealt cele pe care le-am 
reținut noi. dar spațiul afectat acestei ru
brici este limitat Poate, cu un alt pri
lej. vom mai reveni...

EL MUNDIALA
jieiDo86WcJr

Preliminariile zonei asiatice

0 ÎNTRECERE ECHILIBRATĂ 
CU MAI MULTE FAVORITE

IN CELE PATRU
Dupd consumarea unor prelimi

narii-maraton, care programează 
nu mai puțin de 70 de partide, 
vom cunoaște pe cele două 
,,ambasadoare* ale acestei zone 
la turneul final. Pentru cele două 
locuri ale turneului final din Me
xic, sintem siguri, va fi o luptă 
aspră, nefiind cttuși de puțin ex
cluse surprizele, ca de atitea alte 
ori. Să parcurgem, tn continuare, 
lista favoritelor.

Prin prisma rezultatelor din 
ultima vreme, cel mai îndreptății 
candidat se arată — parcă — a fi 
„11"-le Arabiei Saudite, ciștigă- 
tor, la finele anului trecut, a ce
lei de a 8-a ediții a Campionatu
lui Asiei. Să amintim că nucleul 
actualului team a fost plămădit 
de celebrul antrenor brazilian 
Mario Zagalo, care a deținut func
ția de director tehnic pină tn 
vara trecută.

Elogiile privitoare la prestațiile 
reprezentativei R. P. Chineze stnt 
argumentate, printre altele, și de 
o splendidă victorie, tn 1984, In 
fața primei garnituri a Argentinei. 
Gata de start este și selecționata 
Kuwattului, cam cu același valo
ros bloc de internaționali remar
cat la „Mundialul" precedent, dar 
de această dată lipsită de sfatu
rile antrenorului Parreira. Intense 
preparative a făcut și ambițiosul 
Qatar, care a izbutit aducerea la 
timona echipei a unui nume bine 
cunoscut, brazilianul Dino Sâni. 
Cum, de altfel, nu trebuie mini
malizate nici șansele formațiilor 
Irak sau Japonia, aceasta din 
urmă, autoare a unui rezultat- 
surpriză chiar la începutul aces
tui an, un usturător 3—0 adminis
trat „11"-lui de 24 de „carate" al 
Girondins-ilor din Bordeaux. Așa-

VETERANI Al SPORTULUI
luiesc pe toți specialiștii atletismului. Ast
fel, a parcurs cei 400 m ai unui tur de 
stadion în timpul de 65,05 s (!!) și.„ 15 km 
în 1.17:56. Ce face Naslya nu ni se Dare 
a fi

Ce face Nasiya nu ni se pare 
doar o simplă joacă !.„

Boris Becker (născut la 1 noiembrie 
este după cum se știe, ultimul cam- 
mondial de juniori la tends. tn la-

GRUPE Al Dakhil (Kuwait), in dreapta, speră să-și conducă, 
și de această dată, formația pe drumul calificării 

la un turneu final.
șl de această

ACEST AN
I
I

Subgrupa A

MECIURILE DIN
TURUL
GRUPA

Tur
5.4

15J
15.3
22.3
22.3
29.3
29.3

22.3
29.3

I • Bernard Lavigne, aripă dreapta tn e- 
chipa de rugby din Agen a fost selec
ționat în lotul Franței pentru actuala e- 
dițle a „Turneului celor cinci națiuni” abia 
la 30 de ani. vîrstă la cane destui jucători 
șl-au Încheiat activitatea rugbysfică com- 
peUțională.

1967)
pion _____w_______ ___ __________  _
nuarie, în competiția desfășurată in An
glia. la Bristol, el a cîștigat finala cu 
suedezul Edberg. Becker joacă tenis de 
la virsta de 4 ani, tatăl său, arhitect la 
Heidelberg, amenajlndu-i în curte un teren 
pe măsură.

I
doar 16 anU fiind cel 
din lume a unei 11- 
de alergător la mo- 

Herbert care a fost 
de motocros al R.F.G..

I
• Harald Ott are 

mai tânăr deținător 
cențe Internaționale 
tocros. Tatăl său, 
de opt ori campion 
II este antrenor consilier, mecan'o. ma
nager șl... purâtor de cuvint. Pentru a 
putea participa la diferite competiții, fa
milia Ott a ac rizițlonat un autocamion pe 
care l-a tranS'ormat ln_  garaj, atelier și
locuință cu bteătărie. ln care trebăluiește 
mama Traute.

l
• California na Naslya Jobe este o fetită 

doar de cinci ani a cărei mare plăcere n-o 
constituie jocul cu păpușile ci. pur și sim
plu, ...alergarea Ii place să alerge și. de-ar 
putea, ar face- 3 toată ziulica. Naslya nu 
aleargă însă 
parcurilor, d 
unui stadion 
xfctă destule 
Naslya Jobe _ ___
două performante care.

pe trotuare ori pe aleile 
chiar pe pista adevărată, a 
adevărat ! Șl

.cronometre”, 
a înregistrat.

mir

cum acolo e- 
la cinci ani 
între altele, 

si simplu, u-

Retur 
Arabia Saud.-Emlr. Arabe 

Subgrupa B 
Iordania — Qatar 
Irak — Liban 
Qatar — Liban 
Iordania
Iordania 
Irak —

26.4

12.4
14.4
21.4
19.4

5.5
3.5

GRUPA A IV-a
Subgrupa A

2—0 Macao — Brunei 13.4
0—0 Hong Kong — R.P. Chineză 19.5 
0—4 Macao — R.P. Chineză
8—0 Hong Kong — Brunei
8—0 R.P. Chineză —
28.4 Macao — Hong

— R.P.

Brunei 
Kong

12.5
6.4

4—0
4.5

Siria 
HA.

Irak
Liban 

Qatar
GRUPA A n-a 

Subgrupa A
— Kuwait 
Yemen — Siria

5.4 Kuwait — R.A. Yemen
Subgrupa B 

Bahrain și R.D.P. Yemen

12.4
19.4
26.4

, n-au
stabilit încă programul jocurilor.

GBUPA A III-s 
Subgrupa A 

6—2 Nepal — Coreea de Sud 
16.3------
16J

15.3
18.3
214
234
264
304

Malayesia — Coreea Sud 
Nepal — Malayesia

Subgrupa B
Indonezia — Thailanda
Indonezia — Bangladesh 
Indonezia — India 
Thailanda — Bangladesh 
Thailanda — India 
Bangladesh — India

6.4
194
31.3

29.3
2.4
6.4
5.4
9.4

12.4

dai, peiaajul preliminariilor zonei 
asiatice anunță multe dispute e- 
chilibrate.

Documentar de 
Mihai CIUCA

wMușchM ae Întăresc, nervii. dimpo
trivă^ slăbesc prttttr-o în*reb<utațare 
mare. Trebuie deci să exercităm pe cei 
dinții prin toate exercițiile potrivite șl 
să scutim de ortce încorda/re pe eei 
din urmă-.

Arthur SCHOPENHAUER (1788—1660) 
filozof german

-

$

Subgrupa
1—1 Singapore-R.P.D.____
1—3 Singapore — Japonia
21.3 Japonia — R.P.D. Coreeană 30.4

B

Coreeană 25-5
18.5

TURUL II

Meciurile (tur-retur) se vor 
disputa intre 1 iulie și 31 august :

Clștigătoarea subgrupa I A — 
Clștigătoarea subgrupa I B

Clștigătoarea subgrupa II A — 
Clștig&toarea subgrupa II B

Clștig&toarea subgrupa III A — 
Clștig&toarea subgrupa III B

Cîștig&toarea subgrupa IV A - 
Clștigătoarea subgrupa IV B

TURUL ni
In jocuri tur-retur se vor tn- 

tllnl tnvingătoarea din prima 
partidă cu cea din a treia, iar 
cea din a doua cu cea din a 
patra. Clștigătoarele celor dou& 
meciuri se califică la turneul fi
nal.

ȘTIRI 9 REZULTATE
• In grupa a 9-a a C.E. de 

juniori H. echipele Belgiei șl 
Franței an terminat la egalitate: 
8—0. Medul a avut loc la Court- 
ral (Belgia). în clasamentul gru
pei conduce Franța cu 4 p, ur
mați de Belgia 3 p (ambele cu 
cit. 1 Jocuri) șl Olanda 1 p (2j).

• Australianul Alan Jones a fost, cu 
cițiva ani ln urmă, unul dintre așii vola
nului in cursele automobilistice de for
mula I, în 1980 el fiind chtar sărbători! 
pentru cucerirea titlului mondial. Un an 
mai tirziu, mulțumit de ceea ce realizase 
și, mal ales, că se afla în viață șl încă 
teafăr, Jones a abandonat activitatea com- 
petițională. Iată însă că recent a fost a- 
nunțată reintrarea lui Alan Jones în cir
cuitul de concursuri, la volanul unei ma
șini ..Lola Hart". Ua amănunt care nu 
trebuie neglijat : Jones este ln vîrstă de 
37 ani. ceea ce nu-i puțin pentru ase
menea gen de curse automobilistice și ma: 
ales după o pauză de mal bine de trei ani!

nu mal puția de 14 titluiri de cam pdnao# a 
țării sale, ceea ce, să recunoaștem, nu este 
un fapt b*nal...

• Dusă la Jocurile Olimpice de la Tokio 
să ia contact ou atletismul de anvergură 
și, bineînțeles, ca să învețe, tânăra noastră 
sportivă Mihaela Peneș (avea atunci 17 
ani) a produs o mare surpriză cdștigînd 
proba de aruncare a suliței cu 60,54 m. 
Ea a fost cea mai tinără dintre 
ploanele olimpice ale acestei probe.

«un

• Regretatul Lucian Popescu __
12.1.1912), figură proeminentă a ringului, a 
susținut primul său med, ca amator, ctad 
nici nu împlinise 16 anL A susținut 14 
meciuri, toate cîștigate ; la 17 ani, pe ctad 
era încă elev de liceu, a trecut la profe
sionism și la 7.6.1930 a devenit campion 
european la „muscă" dispunlnd de fran
cezul Kid Oliva prin abandon în repriza 
a 10-a.

(a.

I
!

I
I
£

• Pentru rezultatele Înregistrate în de
cursul anului trecut, jucătorul de tenis de 
masă Tran Tuan Anh și inotătoarea Ngu
yen Dac Quynh au fost desemnați ca cei 
mat buni sportivi din Vietnam. Anh are 
24 de ani și a câștigat pentru a cir cea oară 
consecutiv titlul de campion national în 
proba de simplu. In timp ce Dac Quinh 
are doar 14 ani. Anul trecut ea a cîștiga»

• Georges Martin din Valr6as (Vaucluse) 
este ce! mai ttnăr arbitru din fotbalul 
francez. La 9 februarie el a împlinit 14 
ani și a condus partida de .jninimes- din
tre Orange și MCC Avignon. Pentru mo
dul în care a condus jocul a primit a- 
plauze la scenă deschisă !

Romeo VIL AR A

• în finala „Cupei ligii en- 
gleze” se vor intllnl Sunderland 
Șl Norwich. Prima a eliminat pe 
Chelsea in semifinale, Iar zilele 
trecute, Norwich a dispus de 
Ipswich cu 3—0 (ln tur o—1).

• In preliminariile c.M. (zona 
Americdl de Nord, Centrale șt 
Bazinul Caraibilor), la Tegucigal
pa, Honduras a învins pe Surl- 
«uun cu 2—1 (1—0).

• Un purtător de cuvînt al 
federației vest-germane s-a ară
tat optimist în ceea ce privește 
posibilitatea ca R.F. Germania 

al 
va

posibilitatea ________ ____
să găzduiască turneul final 
C.E. din 1988. Dacă R.F.G. 
primi dreptul de organizare se 
va propune ca meciurile să 
desfășoare pe cele mal mari 
stadlone din Diîsseldorf, Frank
furt pe Main, Hamburg, Stuttgart 
ș.a, iar finala să albă loo pe 
stadionul olimpic din MUnchen. 
O altă candidată este Anglia. O 
hotărlre definitivă ln privința 
organizării turneuulul final va 
fi luată de U.E.F.A. la 15 mar
tie.

se

• După 21 de etape, în cam
pionatul Italiei, în clasamentul 
golgeterilor conduce Platini (Ju
ventus) cu 15 goluri, urmat de 
Maradona (Napoli) 12 g. Alto- 
belli (Inter), Briaschi (Juventus) 
cu cîte 9 g, Briegel, Galderisi 
(ambii de la Verona). Hateley, 
Vlrdis (ambii de la Milan) cu 
cîte 7 g.
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