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TOVARĂȘUL NiCOLAE CEAUȘESCU
A PARTICIPAT LA EUNERALIIIE

LUI K.U. CLRNLNKO
Miercuri, 13 martie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a participat 
la funeraliile Iul K- U. Cer
nenko, care au avut loe t> 
Piafa Roșie din Moscova.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in tribuna rezervată 
delegațiilor străine participante 
la funeralii au luat loc tova
rășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, 
Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.IU, și 
Traian Dudaș, ambasadorul 
României în U.R.S.S.

După funeralii, in cadrul n- 
nei solemnități care a avut loe 
la Kremlin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat condo
leanțe tovarășului Mihail Gor- 
baciov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
altor conducători de partid și 
de stat sovietici pentru pierde
rea grea suferită prin încetarea 
din viață a Iul K. U. Cer
nenko.

Conducătorii de partid și de 
stat sovietici au exprimat re
cunoștință profundă tuturor 
șefilor delegațiilor străine care 
au venit la Moscova pentru a 
participa Ia funeraliile lui 
K. U. Cernenko și a-i aduce 
un ultim omagin.

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCA
MOSCOVA, 13 (Agerpres). — 

Agenția TASS relatează că la 
13 martie a avut loe la 
Kremlin o intîlnire între Mi
hail Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S.. și con
ducătorii delegațiilor de partid 
și de stat ai țărilor participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
aflați Ia Moscova in legătură 
cu funeraliile Iui K. U. Cer
nenko.

La intilnire au participat : 
Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria ; Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace ; Erich Ho
necker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane ; Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Po
lone ; Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele

ÎNAPOIEREA

Republicii Socialiste România ; 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

Participanții la intîlnire au 
făcut un schimb de păreri cu 
privire la problemele actuale 
ale construcției socialiste, pre
gătirea viitoarelor congrese ale 
partidelor frățești, situația In
ternațională actuală. S-a expri
mat hotărirea comună de a se 
perfecționa și in viitor colabo
rarea politică multilaterală, co
operarea economică. Ideologică 
și in alte domenii.

In cadrul intilnirli, s-a re
afirmat năzuința statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia de a milita cu consec
vență și intr-un spirit con
structiv pentru slăbirea încor
dării in lume. înlăturarea peri
colului unui război nuclear, 
adoptarea de măsuri eficiente 
de dezarmare, in primul rind 
nucleară, neadmiterea milita
rizării cosmosului.

Intilnirea s-a desfășurat fn- 
tr-o atmosferă de cordialitate 
și unanimitate.

ÎN CAPITALĂ
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ-LA DIMENSIUNILE
DEZVOLTĂRII ECONOM1CO-SOCIALE
Convorbire cu primarul municipiului Slobozia, 

candidat al F.D.U.S. în apropiatele alegeri
Municipiul Slobozia se mîn- 

drește cu Impetuoasa-i dezvol
tare economică, cu transforma
rea sa, dintr-un tirgușor pră
fuit in anul 1963, intr-un oraș 
modern, cu mare pondere eco
nomică.

Dar, să-I ascultăm pe pri
marul Constantin Paghici, a- 
flat din anul 1968 in Slobo
zia...

— Aș putea spune că am 
crescut o dată cu orașul, În
cepe Constantin Paghici, cu 
voce domoală, caracteristică 
muntenilor de prin părțile
Mehedințlului Iul 
dimirescu, unde 
muna natală a 
Despre Slobozia 
să vorbesc in

Tudor Vla- 
se află co- 

prlmaruluL 
îmi place 
cifre : tn

1965 producția anuali valora 
cam o jumătate de milion. A-

cum ea este de 7 miliarde lei ! 
In 1965, in oraș exista doar 
o fabrici de cărămidă. Azi a- 
vem un mare combinai de Bi- 
grășăminte chimice, o fabrică 
de ulei — cea mai mare și 
mai moderni din România. 
Slobozia ocupi locul tntU pe 
țară la producția de lactate. 
Avem o filaturi de bumbac, 
ferme avicole, de tngrășare a 
porcilor, abatoare cu utilaj 
modem, o fabrici de furfurol... 
In 1965, orașul nostru avea 
11000 de locuitori, doar două 
blocuri eu 40 de apartamente 
— tn rest căsuțe modeste, un 
liceu și două școli generale. 
Azi el are 45 000 de locuitori, 
blocuri care însumează 12 000 
de apartamente, două case de 
cultură, patru licee ți opt școli 
generale. Toată această dez

voltare se datorează politicii 
înțelepte a partidului, muncii 
neobosite a cetățenilor acestui 
oraș» din inima Bărăganului ; 
oraș nou, născut din satul În
cropit de robii sloboziți, cu mat 
bine de un secol tn urmă, de 
Alexandru Ioan Cuza. Ca pri
mar al municipiului și candi
dat al F.D.U.S. in alegerile

Sever NORAN

(Continuare tn pag. 2-3)

VATRA DORNEI- UN TOT MAI PUTERNIC
CENTRU AL SPORTURILOR DE IARNA

Miercuri seara s-a reintora 
în Capitală, venind de la Mos
cova, delegația de partid și de 
stat condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care a par
ticipat la funeraliile Iui K.U. 
Cernenko.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru 
s-au aflat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C 
al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, și Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul O-

topeni. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat 
de tovarășa Elena Ceaușescu. 
de membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Politie E- 
xecutiv al CC al P.C.R., de 
secretari ai CC al P.C.R., de 
membri ai Comitetului Central 
și ai guvernului, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice Ia 
București.

♦
La plecarea din Moscova, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat pe aeroport de 
membri ai Biroulni Politic al 
CC al P.C.U.S.. de membri al 
guvernului sovietic, de alte 
persoane oficiale.

de cîteva ml- 
sală de festivi- 
Dornei —. tn- 
Gheorghe Flo-

Incheiase.
— intr-o 

din Vatra

Se 
nute 
tați 
tîlnirea dintre

rian, directorul Exploatării mi
nere Vatra Dornei, și alegătorii 
din circumscripția orășenească 
nr. 16. Evident In discuție fu-

Aspect cotidian al acestei ierni pe pirtia de schi din Vatra Dornei
Foto: Vasile BAGEAC

cetățenilor de a sprijini 
muncă și contribuții 
diversele construcții și

prin 
bănești 
amena-

întîlni- 
sfîrșit.

în prima zi a finalelor ,,Daciadei“ la schi

VICTORIILE - DECISE DE CONSTANTA9

fond-seniori D.4CI.4DA

ALERGĂRII

seseră abordate o seamă de 
probleme privind gospodărirea 
orașului Vatra Dornei. cunos
cută stațiune balneo-climate- 
rică din țara noastră : activi
tatea unităților comerciale șl 
de servire a populației. înfru
musețarea orașului, amenaja
rea unor terenuri de joacă 
pentru micii locuitori de pe 
malul Dornei. angajamentele

După ce 
rea a luat 
am mai rămas de 
vorbă cu Gheor- 
ghe Florian și cu 
un deputat — pro
pus candidat și de 
această dată — șl 
anume Onisie Co- 
dorean. din cir
cumscripția orășe
nească 
prezent 
ședințe al 
liului popular oră
șenesc. în discuție, 
din nou, probleme 
de viață ale orașu
lui. de viitor, și 
— nu Intîmplător — 
de sport. Primul 
este președintele 
secției de fotbal 
Minerul Vatra Dor-

,C“), 
bun 
din 

sta- 
știe, 
me-

nr. 20. în 
vicepre- 

Consi-

nei (cu echipă In Divizia , 
celălalt, de asemenea, un 
cunoscător al problemelor 
„viața sportivă" a acestei 
țiuni sucevene. Cum se 
o așezare pitorească pe
leagurile Dornei, căutată foarte

Modesto FERRARINI

(Continuare tn pag 2—3)
POIANA BRAȘOV. 13 (prio 

telefon). Pe traseele din Po
iana Mică, cu zăpadă înghețați, 
care a permis o excelentă alu
necare, au început finalele „Da- 
ciadei“ de performantă la schi 
fond — seniori. In prima zi au 
avut loc cursele lungi, pe 10 km 
pentru fete și 36 km pentru 
băieți

Așa cum se anticipa, in dis
puta fetelor, lupta s-a dat in
tre schioarele de la Tractorul 
Brașov și mai tinerele adver
sare de la C.S.Ș. Bistrița. Am
biționate, probabil, de criticile 
.din ultima vreme, sportivele au 
aruncat in luptă toate resursele 
și au oferit o întrecere pasio
nantă pînă pe ultimii metri ai 
probei. A ciștigat tînăra Ileana 
Hangan (C.S.Ș. Bistrița) — 
printr-o alunecare eficace, cu 
un pas de patinaj tot mai bine 
însușit — depășindu-le pe mult 
mai experimentatele Elena Reil 
și luliana Began. O remarcă 
pentru ambițioasa Veronica Un- 
gureanu (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
care a obtinut un' merituos loc 
trei.

La băieți, pe 30 km, lupta s-a 
dat. practic, între doi schiori: 
Gyula Kiss (AS.A Brașov) și 
loan Lungociu (Dinamo Bra
șov). După prima .buclă" de 
7.5 km. Lungociu avea un a- 
vans de cîteva secunde, dar. 
că-înd la o coborîre, a pierdut 
tot ce acumulase, iar Kiss, 
care și-a supravegheat atent

adversarul principal, a trecut 
ia conducere și. printr-o aler
gare constantă, tn forță. ■ câș
tigat cursa și. astfel, titlul de 
tampion al „Daciadeî" ti *1  
tării

REZULTAT» : !• km fete — 1 
Deana Hangan (C.S.Ș. Bistrița) 
13:10.1 — campioană a „Dacladei"; 
L Elena Rest Tractorul) £3:22.5 : 
1. Veronica Cngureanu (C-S.$ 
Vatra Dornei) 34:05,1 ; 4 lultana 
Degan (Tractorul) 34:22.7 ; 5. An

gela RIșnoveanv (Tractorul)

35.18.7 ; «. Elena Onciotu (Tracto
rul) 35J74 ; M km bâieți — 1. 
Gyula Kiss (A.S.A. Brașov) lb 
21 .-28.5 — campion al ..Daciadel" ; 
2. lor. Lungociu (Dlnamo) Ih 
22:34.1 ; 3. Attila Csala (Dlnamo) 
Ih 22:56.0 : 4. loan Negrea (Dina
mo) Ih 23:2L5 : 5. loan Crișu (Di
namo) lb 23:32.5 ; 6. Ettlmie Pop 
Dinamo) lti 25:21,8.
Vineri au loc cursele de 5 km 

f) șl 15 km (m). iar sîmbătă 
probele de ștafetă.

Paul lOVAN

Concursul F, I. S. „Cupa Poiana“

DUBLU SUCCES ROMÂNESC
ÎN ÎNTRECERILE DISPUTATE IERI

e

Marian Dumitru (Steaua) incercind să depășească bardjul ad
vers. (Citiți in pag. 2—3 amănunte privind meciurile etapei 
a 17-a a Diviziei „A“ de handbal masculin, programată astăzi).

POIANA BRAȘOV, 13 (prin 
telefon). Zi de primăvară în 
Postăvar. Tinerii schiori care 
și-au disputat slalomul uriaș 
din concursul internațional „Cu
pa Poiana", la care participă 
sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia, Ungaria și România, 
au avut condiții excelente de 
întrecere. Concomitent, compe
tiția a avut pentru schiorii ro
mâni și darul de a face Ierar
hizarea în concursul republican 
al copiilor.

La fete, protagoniste au fost, 
ca și în cursa anterioară, tot 
reprezentantele noastre — Mi- 
haela Fera și Claudia Postola- 
che — care au depășit-o clar, 
amîndouă, pe cehoslovaca Mi- 
loslava Sochotska. A ciștigat. 
din nou, Mihaela Fera care, 
printr-o tehnică adecvată pe o 
zăpadă înghețată, a înregistrat 
cel mai bun timp

La băieți, Cătălin Benașie 
(C.S.S. Sinaia) a înregistrat al

doilea succes, arătind că este 
un schior cu calități deosebite, 
pe care antrenorul său. Ion 
Bogdan are datoria să l le 
șlefuiască, in continuare, cu a- 
ceeași pricepere și stăruință.

La copii cat. I (mici), aceas
tă a doua probă de slalom 
uriaș a fost dominată de re
prezentanții țârii noastre, care 
au ocupat, in corpore, primele 
locuri ale clasamentului. de- 
oășindu-și categoric partenerii 
din Bulgaria, Cehoslovacia și 
Ungaria.

REZULTATE TEHNICE : Slalom 
uriaș, fete cat. II : 1. Mihaela 
Fera (România) 1:10.69, 2. Clau
dia Postolache (România) 1:11.38, 
3. Miloslava Sochotska (Cehoslo
vacia) 1:13,17. 4. Kalina Kameno- 
va (Bulgaria! 1:14,03, 5. Iudith
Gorog (România) • 1:15,21, 6. Tun
dă Apjok (Ungaria) 1:16,01 ; 
băieți cat. n : I Cătălin Benașie

(Continuare in pag 2—3)



ACTIVITATEA SPORTIVA- DIMENSIUNILE Azi, ctapfi In campionatul masculin de handbal I

DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
(Urmare din pag. 1)

MECIUL ZILEI: ȘTIINȚA BACĂU „POLI // I
Etapa a 20-a 

a Diviziei „A"

pentru Consiliul popular jude
țean ți cel municipal, voi re
peta cele spuse la adunările 
electorale : „Peste eițiva ani, 
Slobozia va fi de Herecunoscut. 
dezvoltarea sa continuind in- 
tr-un ritm susținut'.

— Văd că sub geamul de pe 
biroul dv. aveți 
grafii sportive, 
seamnă că iubiți sportul. Ce 
ne puteți spune despre dez
voltarea bazei materiale a miș
cării sportive din orașul dv. ?

— Baza sportivă a cunoscut, 
ți ea, un ritm alert de dez
voltare. E drept — nu pe mă
sura realizărilor tndustriale 
Dar acum a venit momentul 
să punem accentul și pe dez
voltarea ei. Avem puteri, re
surse. In adunările cetățenești 
s-au făcut nenumărate propu
neri, cărora le vom da viață. 
Astfel, prin contribuția oame
nilor muncii și prin muncă 
patriotică, construim un nou 
stadion, ajutați, îndeosebi, de 
asociația iportivă Olimpia (vi
cepreședinte : ing. D. Emanda-

multe foto- 
Aceasta tn-

despre dez-

che). Vom moderniza sala de 
scrimă de la stadionul .1 Mai", 
vom înmulți terenurile de te
nie, urmind pilda asociației 
sportive Triumf (responsabil : 
Iosif Duhovnicul. Vom pune 
accentul pe înmulțirea terenu
rilor sportive simple, realizate 
prin muncă patriotică, 
consolida bazele sportive 
l-au creat la școlile din 
nicipiu. fn pădurea Peri, 
amenaja terenuri de spart, 
tru desfășurarea duminicilor 
cultural-sportive. Consiliul Ju
dețean pentru Educație Fizică 
si Sport va amenaja clădirea 
unei foste centrale termice 
pentru practicarea tenisului de 
masă, 
mului. Din cărămida realizată 
din demolări, vom construi o 
hală lungă de 60 m, pentru 
atletism și jocuri sportive.

— Proiectele sint numeroase.
— Și ele vor prinde viață 

prin munca cetățenilor orașului 
nostru, care și-au 
adunările electorale, 
pentru orașul, lor, 
activitatea sportivă 
măsura puterii sale

Vom 
care 
mu- 
vom 
pev-

șahului, radio amatoris-

arătat, In 
dragostea 

pentru ca 
să fie pe 
economice

Divizionarele „A“ din cam
pionatul masculin de handbal 
se prezintă astăzi la startul 
etapei a 17-a (a 6-a a retu
rului) a ediției a 27-a. Sint 
programate 5 partide, deoarece 
meciul H.C. Minaur — Con
structorul Arad s-a desfășurat 
în devans. băimărenii dștigînd 
cu 46—19, Programul de as
tăzi este următorul :

A
eulin Divizia „A* *.  Astfel, me
ciurile Dinamo București — 
H.C. Minaur Baia Mare și Con
structorul Arad — Știința Ba
cău vor avea loc sîmbătă 16 
martie, iar celelalte 4 (inclusiv 
derbyul Politehnica Timișoara 
— Steaua) se vor desfășura 
marți 19 martie. Tot marți 19 
martie se dispută, 
din etapa a

gerriște — Rapid București 3—2. 
Dacia Service Pitești — Electra 
București 3—I ; seria a m-a : o- 
țeiiil Oraș dr. Petru Groza — 
Tratrorul n Brașov 3—0. Voința 
Alba Tulia — Voința Zalău 1—3. 
„U- Cluj-Napoca — A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș 1—3, 
A.S.A. Sibiu — Metalul Hune
doara 3—2.

Corespondenți : N. Mateescu, 
VașiKca Toader, AL Lungu, O. 
Cuțu, Al.' Bintea, N, Costin, I. 
Popescu, D. Gruia, C. Crețu, I. 
Pocol. C Albu. C. Gruia, E. Tei- 
rău, T Siriopol, P. Geomoiu, O. 
Bălteanu, M. Avana, Tr. Mari
nescu, I. Anghelina, I. Ionescu.
• ȘTIINȚA C.S.Ș. BACAU — 

GWARDIA WROCLAW 3^-2 (13,
—6, 16. —7, 12). Cea de a doua 
partidă dintre oele două echipe, 
desfășurată In Sala sporturilor 
din Bacău, a dat din nou cîștig 
de cauză gazdelor, care, însă, n-au 
mal izbutit prestația foarte bună 
din prima întîlnlre. Cel mai spec
taculos set a fost al treilea. în 
care voleibalistele poloneze au 
condus cu 8—1 și au fost ajunse 
și depășite de către gazde pe 
linia de sosire. Ambele tntîlniri 
au fost arbitrate de localnicii I. 
Stoica și I. Pană. (Hie IANCU — 
coresp.) 

relații suplimentare, consultați 
prospectul acestei trageri și ju- 
cați din timp bilete cu numere
le alese de dv.

e Pentru jucătorii pronospor- 
tiștl, publicăm mai jos progra
mul etapei de duminică 17 mar
tie, care cuprinde cele mal a- 
tractive partide din campionatul 
italian, diviziile A și B :

1. Ascoli — Como ; 2. Cremo- 
nese — Lazio ; 3. Fiorentina — 
Verona ; 4. Inter — Milan ; 5. 
Napoli — Atalanta ; 6. Roma —

în devans
8-a, întîlnirea Ști-

CRAIOVA (jialaBucureștl : STEAUA — UNIVERSITATEA
Rapid, din Giuleștl, ora 17,30)

Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA — DINAMO BUCUREȘTI 
Mîrșa :
Brașov i 
Bacău :

INDEPENDENȚA CARPATI — MINERUL CAVNIC 
DINAMO — CONSTRUCTORUL ORADEA 
ȘTIINȚA — POLITEHNICA TIMIȘOARA

„meciul zilei" 
Bacău, unde 
obligată, 

candidată 
victoria.
etapa progra-

Fără îndoială, 
se desfășoară la 
Politehnica este 
situația sa de 
titlu, să forțele

Reamintim că _ . .
mată iniția! duminică 17 mar
tie se va desfășura sîmbătă 
16 martie, in campionatul fe
minin Divizia „A*.  De aseme
nea. au fost reprogramate si 
partidele din campionatul mas-

de 
la

inta Bacău — H.C. Minaur Baia 
Mare.

® Astăzi, miine și sîmbătă 
sint programate la Ploiești și 
Sf. Gheorghe turneele etapei 
interjudețene a competiției na
ționale „Daciada" (performanță, 
senioare). Participă selecționa
tele județelor calificate din e- 
tapa I. Turneul final va avea 
loc la Oradea. In perioada 17— 
22 mai.

ri n u

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

STEAUA-fl ȘAPTEA
@ Dinamo — în continuare neînvinsă, 

minte : punct la Pitești © „Poli**  Timi< 
Surpriză la Bacău : Universitatea întrei

Jiul Petroșani
F.C. Baia Mare
F.C. Argeș
S.C. Bacău 
Chimia Rm. Vilcea
F.C. Olt 
Corvinul 
Sportul stud.
Rapid

ETAPA VIITOARE
Corvinul 
„Poli" Timișoara
Rapid
A.S A. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
Dinamo
F.C.M. Brașov 
Chimia Rm. Vllcea
F.C. Bihor

REZULTATE TEHNICE
- A.S.A.
- Steaua
- Gloria
- Univ. Cv.
- „Poli" Tim.
- Polit. lași
- Dinamo

2-0 
0-1
1-1
2-0 
0-0
2-1 
2-2

- F.C.M. Bv. 1-0
- F.C. Bihor 1-0

(sîmbătă 16 martk
- F.C. Olt
- F.C. Argeș
- Steaua
— S.C. Bacău
- Univ. Craiova
- Sportul stud.
- Jiul
- Gloria Buzău
- F.C. Baia Mare

(Urmare din pag 0
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mult, indiferent de anotimp. 
Iarna, aici, a Început că fie 
un adevărat centru al sportu
rilor de lamă. O pistă de achi 
alpin, una de biatlon. un pati
noar și o pârtie de sanie lac 
ca. o dată eu căderea zăpezii. 
Stațiunea să devină 
toare pentru dți o 
atunci dnd vremea 
moașă, situația este 
eași, lntrudt orașul are un 
nunțat caracter turistic

Aflăm, deci, din discuțiile 
purtate cu cel doi candidați. 
proiecte privind dezvoltarea, 
modernizarea. buna gospodă
rire șl înfrumusețare a acestei 
localități. Se vor mal face a- 
menajărl la pistele de schi ac
tuale— se prevede prelungirea

VINERI Șl SIMBATA, NOI JOCURI I PRIMUL SUCCES LA B
In divizia feminină de BASCHET

nelncăpă- 
caută. Iar 
este 
cam

fru-
•oe-
DTO-

Intrecerile divizionarelor fe
minine -A*  de baschet conti
nuă prin meciurile etapei a 
31-a. care se vor desfășura 
vineri după-amiază și sîmbătă 
dimineață- Etapa prezintă pers
pectiva unor jocuri cu favorite, 
dar surprizele nu stnt exduse. 
ele fiind prezente aproape in 
fiecare din săptăminile prece
dente.

Programul meciurilor de vi
neri și sîmbătă : grupa 1—8 :

. ..CUPA POIANA" LA SGfl

mai multe 
acum, ner 
nici un șu 
ceasta fiir 
furi, Lăcăt 
fost strict- 

icher M 
nereu=in™ 
obișnuit, r 
derutante.

Tempcul 
după pauz 
se mai m 
ceva mai 
min. 55; a 
zie prin B 
cursă lung 
poartă. Ș 
credea că 
na Ia ega’ 
LĂCĂTUȘ 
praveghere 
și a inscri 
intimpinari 
surse, băii 
în atac, DJ 
tului lui 1

BAIA MARE, 13 (prin tele
fon). Băimărenii au umplut 
pînă la refuz tribunele stadio
nului de sub Dealul Florilor 
(ca pe*  vremea cînd aici evolua 
Real Madrid tn „Cupa cupe
lor"), dorința lor arzătoare 
fiind ca echipa favorită să se 
reabiliteze în acest meci greu 
cu liderul campionatului, după 
usturătoarea înfrîngere de la 
Craiova. Și jucătorii pregătiți 
de Frățilă și Redeș ău abordat 
partida cu mult curaj, apărîn- 
du-se exact și lansînd cu mingi 
lungi cele două vîrfuri, Nem- 
țeanu și D. Moldovan. Prima 
repriză a fost dominată de 
gazde (5—1 raportul cornere-*  
lor, 5—0 al șuturilor), dar o- 
cazii clare de gol n-au exis
tat nici la poarta lui Duca- 
dam și nici la cea a lui Mia. 
De altfel, acest 5—0 al șutu
rilor este semnificativ, liderul 
campionatului, echipa cu cele

I
Sportul studențesc 
București Cocurile I 
clasament : 6 si. |

: rezultate anteri- .

Politehnica
— Olimpia 
ocupate In 
respectiv 3 
oare : 1—3), Universitatea C.S.Ș. 
Vilt. Cluj-Napoca — Progresul 
București (I—4 ; 3—1) : grupa 
7—12 : Voința C.S.Ș. Br.-rșovia
— Chimistul C.S.Ș. Rm. Vllcea 
(12—8 ; C—4), Crișul Oradea — 
Rapid București (7—9 ; 2—2), 
ICEMENERG București — Co
merțul C.S.Ș. Tg. Mureș (11— 
10 ; 1—3).

Turneul internațional de șah al României

PATRU LIDERI DUPĂ PRIMELE TREI RUNDE

I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din vag D
(România) 1-J«A 1. Patrlk Ca- 
necky (Cehoslovacia) 1 rM.Tl, 8. 
Tomas Kucera (Cehoslovacia) 
1:12,77, 4. Josef Pliva (Cehoslova
cia) 1:12,89, 8. Victor Nichlfor
(România) 1:1XM, 6. Ion Moraru 
(România) 1:14,81 ; Sete cat. I : 1. 
Ștefana" Palada 1:13,07, 2. Codruța 
Căpitan 1:13,25, J. Kings Flelt- 
schman 1:14,24. 4. Cătălina Epure 
1:15,11, 5. Emilia Leninaru 1:16,38, 
I. Simona Podină (toate Româ
nia) 1 rl«.« ; băieți cat. I » L Ion 
Pogan 1:10,78, î. Ion Racovennu 
131,91, 3. Mugur Popescu 1:12.35.

4. Alin Gedeon (toți România) 
1:13,43, 5. Dlmltâr Manolov (Bul
garia) 1:13.99, 6. Valentin Marcu 
(România) 1:14,45.

Foul IOVAN

O.N.T „CARPATI" Bra- 
șov. sectorul igr^m^nț, 
organizează tn zilele de I. 
I șl T aprilie 1983 examen 
pentru susținerea probei 
practice ta vederea obți
nerii atestatului perjii □ 
funcția de MONITOR SCHI.

Condiții : studii medii șl 
cunoașterea unei Mmbl de 
circulație Internațională, 
de preferință engleză sau 
germană.

Cel atestați vor ti înca
drați în sezonul de iarnă 
prin detașare sau colabo
ratori externi.

Informații suplimentare 
la telefon 13174 sau 42840/153.

t# flă» rt urrg(f!r-
LOZUL 

MĂRȚIȘORULUI

$e atribute-
AUTOTURISME.eiTcrț specul’ 

ți numeroase cîștiguri in bani

O singură parudâ decisă ta 
runda a S-a a Tunteotui in
ternațional măscuita de șah al 
României, care ee desfășoară 
la C4J1 min ești. Constantin le
neș eu (avtnd piesele negre) a 
jucat foarte inventiv și energic

0 INTERESANTĂ COMPETIȚIE
PU61LISTICÂ .

Iubitorii sportului eu mănuși 
din Capitală vor putea asista 
In zilele care urmează ta o 
interesantă competiție ' pu Eris
tici organizată de Asociația 
sportivă a întreprinderii Me
canice de Utilaj Chimie din 
București. Este vorba de eea 
de a III-a ediție a .Cupei 
I.M.U.C.", la care sint tnvitati 
pugiliști seniori si jimiori. da 
Capitală. Anul acesta, la în
treceri s-au înscris 134 de 
sportivi de la majoritatea sec
țiilor de box din București 
Competiția va debuta azi. 14 
martie. tnceptod de la ora 17. 
pe ringul instalat ta sala de 
festivități din b-dul Metalur
giei nr. 78. In continuare galele 
se vor desfășura după u: mo
torul program : In zSele de 15. 
16, 19, 21 și 23 martie, de la 
ora 15 ; finalele — duminică 
24 martie, de la ora 1#.

UN CADOU CU SUR- 
PRIZE.

LOZUL MĂRȚIȘORULUI

— emisiune specială li
mitată —

Se atribuie :
• AUTOTURISME
„OLTCIT SPECIAL*; ’
• IMPORTANTE SU

ME DE BANI
. Cîștiguri suplimentare 
din fond special acor
date de A.S. Loto-Pro- 
nosport.

UN LOZ — O ȘANSA 
DE FRUMOASE SATIS
FACȚII PENTRU DV, 
UN CADOU PLĂCUT !

Agențiile Loto-Prono- 
sport și vlnzătorii vo- 
lanți din Întreaga țară 
vă stau la dispoziție. 

împotriva iugoslavului Dusan 
Indjiei prețuind inițiativa- In
tr-o poziție aacuțită. ttnăru! 
maestru international român 
s-a lansat intr-o ingenioasă 
combinație oferind consecutiv 
adversarului său un cai șt ur. 
turn Sacrificii corecte *1  exact 
calculate, prin care Tcsteecu a 
obținut o victorie spectacu
loasă.

Celelalte tntUniri s-au înche
iat remiză : Pui Joita — Le
xis Ortega. Raj Tiesbierek — 
Peter Lakacs. Dorel Oltean — 
Ioan Mărăsesen. Laszio Hazay 
— Aurei Urzici.

După trei runde, patru ju
cători au acumulat cite 2 p:

RraniE OK DIVIZIA „B“ DE VOLLI
• Io eOĂpa a XH-i a au3p;o- 

natelor diviziei accxmde de volei, 
d umilii ca trecuU aa fost 
tr*te  urmltoareie remitate :

FEMTNTN. seria I : PenielZina 
Uși — C_S_S Unirea Focțasl 
Bralconf BrLOa - L T. Bce-are* ’.: 
1—3. C. P. București — FlacAra 
roțle n Baeure^tl 1—3. CS.S. 
Zlmbral Saoeava — Ceahlftul P. 
Neam; »— 3 (neprezer txrr D ; se
ria a n-a : C-S.U. TEFS Bueu- 
nestl — CMrepex n Constanta 
3—1. C-S-S.U. Dacia Phe*tt  — 
Voința 3’^cure^ti J—*.  Ch-ir/a Tr. 
Mlgurele — C-S_Ș. Oțelul *Hrgo-  
viște 3—1, Confecția București — 
A.S.S.U. Craiova 1-^1 ; seria a 
ni-a : politehnica C-S.S. Timi
șoara — OUmpia Metal S3 Bucu
rești 3—«, WU- CI uj-Napoca — 
Steaua roșie S&lu 3—«, Metalo- 
tehnlca Tg. Mureș — XT ara tex 
Baia Mane 3—X GJ.G.C.L Brașov 
— ArmAtura Zal&u 3—t.

MASCULIN, seria I : I.T. Bu
curești — Re Ionul Sâvinești 0—3, 
Electromagnetica București — 
A.S.A. Buzâu 1—3, Viitorul Ba
cău — Calculatorul n București 
3—0. C.S.U. Galați — Prahova 
I P.G. Ploiești 3—0 ; seria a n-a : 
Oltul Rm. VUcea — C.S.M. Delta 
Tulcea 3—3, PECO Ploiești — 
I.O.R. București 3—1, SARO Tîr-

tDUIMSIRtȚIX DE STAI LO^O PRONOSPORT INTORNEAZA
a ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de mîi- 
ne. vineri 15 martie a.c.
• ÎNCĂ 3 ZILE DE VÎNZARE 

a biletelor Ia tragerea SPECIA
LA LOTO de duminică 17 mar
tie a.c., prilej pentru participanți 
de a obține importante cîștiguri 
în autoturisme ..DACIA 1300", 
excursii fn U.R.S.S., precum și 
mari sume de bani de valoare 
fixă (50.000 lei, 10.000 Iei, 5.000 
lei etc.) și variabilă. Pentru alte

Foișor, Tîesrhbierek (R.D.G.). g 
Oltean și Ioneseu. Urmează : I 
Joița, Indji ci (Iugoslavia). ■ 
Lukacs (Ungaria) l‘/z p. Dazay 
(Ungaria) 1 p (1). Urzică 1 p. I 
Lan (R.F.G.) % p (2). Ortega | 
(Cuba) % p (1). Mărășescu 
% P Im rur-ia a 4-a au lor par- ] 
fidele t Ortega — Tieschbierek.
Foișor — Foița, Lukacs — In- a 
djiei. Ionescu — Oltean. Mără- I 
«eseu — Hazay și Lan — Ur
sei .

După cum se vede, o reu- I 
niime ale cărei rezultate pot I 
aduce primele clarificări in 
■fruntea clasamentului. Sau. I 
dimpotrivă™ •

I
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I

„UN EGAL CÎT
HUNEDOARA, 13 (prin tele

fon). Opinia tribunei Înainte 
de meci, exprimată de un su
porter realist, era că „fără 
Kle:n și Gabor un egal cu 
Dinamo echivalează cu o vic
torie*.  Ceea ce. In final, s-a 
materializat pe tabela de scor, 
singura surpriză fiind aceea că 
cehi-a gazdă, lipsită de cei do: 
titulari, a reușit să conducă de 
două ori. Astfel, în min. 8, 
după ee Tirnoveanu nu a izbu
tit să înscrie, fiind singur, 
față-n față, eu Moraru, balonul 
a fost recuperat de coechipierii 
hunedoreni, Cojocaru a rccen- 
trat și același TIRNOVEANU 
și-a răscumpărat greșeala, în
scriind eu capul de ia 14 m, 
peste Moraru : 1—0. Jocul este 
in continuare deschis, fiind evi
dent că Dinamo nu a venit 
să se apere și S. Răducanu șu-

0 VI
tează in „ 
25 m (min 
încheie cu 
lui Văetuș 
puternic
43) resw^l 
raru.

Repriza 
firesc, cu â 
duse, Rec 
punîndu-1 1 
Alexa ; ap< 
după un 
tează sec i 
Canturile « 
pentru eă îi 
trarea lui 
CARU se i 
Ionul eu i 
Moraru : 2- 
pioană nu 
și, cu 5 m 
nai, restabi 
SUCIU. ea

FOTBALUL A APĂRUT D
PETROȘANI, 13 (prin tele

fon). Am văzut două meciuri 
pe stadionul din acest oraș, 
două meciuri a cite... 45 de mi
nute. Primul, caracterizat de 
o nervozitate deosebită, de 
proteste la deciziile arbitrului, 
de intrări dure, care au influ
ențat, bineînțeles, calitatea jo
cului; celălalt, de o reușită 
valoare fotbalistică, disputat 
intr-o notă de calm și de lu
ciditate. Dar, in ambele ipos
taze, vioara primă, sub aspec
tul dominării, a superiorității 
în joc, a ocaziilor de gol, s-a 
numit Jiul. Formația din Va
lea Jiului este într-o evidentă 
schimbare de registru, în care 
se simte mina antrenorului ei.

-------———•*

Juventus ; 7. Torino — Samp-
doria ; 8. Udinese — Avellino ;
9. Empoli — Lecce : 10. Parma
— Catania ; 11. Sambenedettese
— Genoa; 12. Triestina — Bo
logna ; 13. Varese — Pescara.

Ea a repu 
lut merita 
șenii, în : 
min. 5 (Ml 
să-și mai 
de gol. Ga 
ratat în r 
(bară, prin 
min. 27 f 
două ori, 
fază) și ’ 
îh min. S 
care a reii 
revenit dii 
el șutase, 
premergăto 
eoni se ir 
de ofsaid, 
tușierul N. 
ză, Jiul 
poarta lui 
marcă iară 
cînd interv 
V. Popa și 
56, Varga 
situație, re 
capul balot 
ță. După c 
75) întîrzie 
se afla sin;• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA MARILOR CÎȘTIGURI 
„PRONOEXPRES" DIN 13 MAR
TIE. FAZA I : extragerea I : 16 
14 9 40 24 17 ; extragerea a II-a : 
20 8 25 36 34 33. FAZA A II-a : 
extragerea a III-a : 20 9 35 12 11 
14. Fond total de cîștiguri : 
1.745.655 led din care 8.995 lei re
port categoria I, Faza I.

G<
16 GOLU

11 m.
13 GOLI



E ÎN DEPLASARE
en 0 Gloria Buzău nu se dez- 
uă „remiză", la Rm. Vîlcea 0 
^ehnica lăți a preluat „lanterna*

JIUL PETROȘANI 2 (1)
A.S.A. Tg. MUREȘ 0

Stadion Jiul ; teren moale; timp
frumos ; spectatori — circa 10.000. 
Șuturi : 16—5 (pe poartă : 9—2).
Cornere : 13—0. Au marcat :
LASCONI (min. 32) șl M. POPA 
(min. 77'.

JIUL : Homan — V. Popa. M. 
POPA, Florescu, P. Grlgore — 
Varga Szekely, Stana (min. 82 
Călin) — B. POPESCU. LASCONI 
(min. 74 Sâlăjan)', BALUTA.

A.S.A. : VARO — Szabo, Jenei, 
ISPIR, Fodor — L. Popa, Both, 
Botezau (min. 63 Gali) — Cloroert, 
Mu-ntean. Soare (min. 74 L. Mar
ton).

A arbitrat bine R. Matei; la linie: 
N. Voinea și Gh. Ofițeru (toți din 
București).

Cartonașe galbene : STANA. 
BOTH.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—2 (2—0).

lui advers, gazdele iși măresc 
avantajul prin M. POPA, care 
a intervenit cu promptitudine 
la o minge centrată de P. 
Grigore, trimițînd-o cu capul 
în plasă. Era min. 77 și con
turile se încheiau.

Eftimie IONESCU

„PENALTY-UL“ CARE A DECIS...

CLASAMENTUL

rA 20 15 4 1 46-10 34
[no 20 12 8 0 38-16 32
Li stud. 20 12 5 3 45-16 29
1 Craiova 20 10 4 6 38-30 24
p Buzău 20 7 8 5 30-29 22
Lui 20 9 2 9 34-26 20
f Tim. 20 6 7 7 17-28 19
la Rm. VI. 20 7 5 8 18-32 19
Argeș 20 7 4 9 26-23 18

20 6 6 8 22-24 18
Tg. M. 20 6 6 8 16-20 18

20 7 3 10 19—31* 17
1. Brașov 20 7 2 11 23-28 16
Olt 20 7 2 11 21-33 16
Raia Mare 20 6 3 11 18-29 15
Bihor 20 6 3 11 19-30 15
Bacău 20 5 4 11 18-27 14
lași 20 3 8 9 21-37 14

I * 1■ “
I pînă 
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pit in 

re- 
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s șu- 
85 și

F.C. BAIA MARE 0
STEAUA 1 (0)

Stadion ,,23 August*  : teren
bun; timp frumos ; spectatori — 
circa 20 000. Șuturi : io—4 (pe 
poartă : 2—2). Cornere : 8—3. A 
marcat : LĂCĂTUȘ (min. &3).

F.C. BAIA MAJRE : Mia — ARE- 
ZANOV. BOLOȘ. RAȚ, Weissen- 
bacher — Bălan (min. 63 Sepi). 
Condruc. Mureșan, Rus — Nem- 
țcanu (min. 69 Roznai), D. Mol
dovan.

STEAUA : Du ca dam — Bărbu- 
lescu. IOVAN, BELODEDICI. 
Eduard — B ALINT,. Pușcaș. 
bOlONI. Majaru (mLn. 39 Stoica) 
— Lăcătuș, Pițurcă (min. 87 
Radu II).

A arbitrat foarte bine M. Neșu; 
la linie : C. Pădurăriței (ambii 
d’n Oradea) și M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : LĂCĂTUȘ, 
BOT.OȘ, WEISSENBACHER.

Trofeul Petschovschi : 10. 
. La speranțe : 1—1 (1—1).

partida s-a încheiat cu victoria 
Stelei, care a cîștigat pentru 
prima dată la Baia Mare !

Laurențiu DUMITRESCU

pe la 
se 

re a 
p $ut 
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Itează, 
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Ire pe 
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cam- 
pg er ea 
de fi- 
L prin 
I ui, a

CORVINUL 2 (1)
DINAMO 2 (0)

Stadion Corvinul ; teren bun ; 
timp primă văratic ; spectatori — 
circa 15 COO. Șuturi : »—15 (pe
poartă : 6—6). Cornere : 3—13. An 
marcat : TIRNOVEANU (min. 8), 
COJOCARU (min. 79), respectiv 
IVAN (min. 73), SUCIU (mim Ș5).

CORVINUL : ALEXA — Nlcșa, 
Dublncluc, MĂRGINEAN, Bogdan 
— Petcu, Oncu, MATEUT — Tîr- 
noveanu (min. 81 G, Moldovan), 
Cojocaru. Văetuș.

DINAMO: Moraru — VLad (min. 
45 Movilă), Zare, Andone, STA- 
NESCU — REDNIC, Dragnea 
(min. 45 IVAN), Suciu, Orac —
S. Răducanu, Augustin.

A arbitrat bine R. Petrescu ; Ia 
linie : L. Măerean (ambii din 
Brașov) și Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea).

Trofeul Petschovschi : ,.
La speranțe : 4—9 (1—0).

trimis in poarta lui Alexa. Un 
rezultat echitabil.

Paul SLAVESCU
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H r(-^■
■t’o, li'-l 
I V.;r,r 1 
V m), 
1? de 
laceeasi 
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fCONI. 
■> al o nul 
I ce tot 
■n faza 
ni Las- 
I poziție 
Ită de 
[ă pau- 
I nou 
I se re- 
I și 55, 
pile lui 
un min. 
Ecelentă 
is cu 
b Bălu- 
li (min. 
[în care 
bortaru-

9 GOLURI : Pițurcă. Grosu 
— 4 din 11 m.

1 din 8 GOLURI : D. Georgescu, 
Cîrțu, Cămătaru. Ignat.

7 GOLURI : Dragnea, Ma- 
lu. teuț, Augustin, Lăcătuș.

N-a lipsit mult ca ex-giuleș- 
teanul V. Stănculescu să obți
nă... două puncte In duelul Ra
pid — F.C. Bihor. Primul il 
realizase in tur, la Oradea, 
când îi antrena j5e feroviari, 
al doilea era gata-gata să-l 
scoată, ieri, acum fiind la timo
na orădeniior. Au lipsit... ulti
mele cinci minute! Pînă atunci. 
Bihorul reușise o primă repri
ză bună, mai bună decit a ra- 
pidiștilor. haotici ți fără vla
gă, un «prim act In care echi
pa de pe Criș a jucat cu o 
idee bine pusă la punct (apă
rare dirijată ca la carte de 
experimentatul I. Marin și 
contraatacuri tăioase prin lie 
și Dianu), fiind de trei ori 
în poziția de a înscrie (min. 
25 — excelentă cursă Ile — 
Dianu — Ile, rezolvată salutar 
de M. Grigore; min. 27 — in
tervenție decisivă a aceluiași 
apărător bucureștean la infil
trarea lui C.- Georgescu; min. 
35 — corner salvator Rada la 
șutul lui Dianu). Rapidiștii se 
zbătuseră mult, dar fără o 
idee clară de joc, și de aici 
doar două mari ocazii intr-o 
repriză, ambele rezolvate de 
„bihoreanul zburător14, Liliac 
(min. 37 — șut din apropiere 
Teodorescu; min. 45 — acțiune 
Cioacă).

La reluare, feroviarii au 10 
minute mers de... rapid, obțin 
cinci cornere consecutive și o 
bară (Agiu — min. 55), anun- 
țînd că vor să interpreteze altă 
partitură. Și giuleștenii vor 
domina in valuri, întăriți psi
hic și de intrarea lui Manea 
(încă nerefăcut complet), aju
tați și de replica bihoreană, 
axată, prematur, pe obținerea... 
punctului de aur. Pentru că 
orădenii nu vor mai face rai
durile din prima parte, vor

FRUMOASĂ REABILITARE A GAZDELOR
BACAU, 13 (prin telefon). 

Cei peste 20 000 de spectatori 
au avut ocazia (e drept, după 
multă așteptare) să vadă un 
joc in care echipa locală a 
vrut să „contrazică*  poziția 
„lanternei roșii*.  A fost nn 
med purtat intr-un ritm de
bordant, care a avut de toa
te. Craiovenii au început pu
ternic, dar forța lor de atac, 
practic lăsată doar pe umerii 
lui Cămătaru, n-a avut sorți 
de izbindă in fața unei apă
rări In care a excelat C. Solo
mon.

In min. 8, Mănăilă a „gafat“, 
trimițînd ușor o minge acasă, 
Șoiman a interceptat-o și, doar 
cu Lung în față, a trimis-o 
afară. In min. 15, Iamandi reia 
cu capul pe lingă Lung și- 
poarta goală. Prima acțiune 
craioveană o notăm în min. 
22, cînd, la centrarea lui Geol- 
gău, Bîcu nu-1 poate Învinge 
pe Popa. Mare ocazie băcăua
nă în min. 31, cînd Guda reia 
din voleu, balonul trecînd pe 
lingă buturile apărate de 
Lung.

La reluare, jocul păstrează 
aceleași aspecte și, după ce 
Iamandi (min. 46) și Mangala
giu (min. 54) amină deschide
rea scorului, în min. 57 tribu
nele tresaltă: Guda trimite • 
excelentă pasă în adindme 
(după o acțiune en pase p«r-

GREU, DAR PE DEPLIN MERITAT
SLATINA, 13 (prin telefon).

Spre deosebire de partida cu 
Jiul, formația gazdă a luat de 
astă dată un start mai greoi, 
mingile lungi, trimise din li
nia a doua spre Turcu, au fost 
lesne stopate de defensiva bine 
grupată a ieșenilor. Abia spre 
mijlocul reprizei, cînd F.C. Olt 
a apelat mai mult la „con
strucție, „un-doi“-ul executat 
eu măiestrie, pe axul porții, 
de Sorohan și EFTIMIE l-a 
pus pe ultimul în excelentă 
poziție de șut, în mijlocul su
prafeței de pedeapsă și.„ Bucu 
s-a văzut nevoit să scoată ba
lonul din plasă. Echipa oaspe
te, care și pînă atunci ame
nințase, în cîteva rînduri. 
poarta lui Barba, a replicat 
prompt și a egalat, in min. 23, 
prin GHEORGHIU (urcat în 
careul advers, la o lovitură de 
colț), care, profitînd de un luft 
al Iui Donose, a șutat, jos, la 
colțul lung : 1—1. De aici îna
inte. din acest moment de im
pas pentru formația sa, Bălăci, 
urmărit din tribună de Mircea 
Lucescu. se decide să joace cu 
mai mult discernămint rolul 
de lider de echipă și „servi
ciile" lui pun adesea apărarea 
adversă pe picior greșit. Dar 
cel care va smulge entuziasmul 
tribunelor va fi inepuizabilul 
MINEA : în min. 32, el va pă
trunde în forță pînă la margi
nea careului mare, va pasa, 
lateral, la Eftimie, pentru ca. 
apoi, cînd va reprimi mingea, 
la 6—7 m de poartă, o va îm
pinge in plasă. O singură fază

RAPID
F.C. BIHOR

1 (0) 
0

Stadion Giuleștl ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
16 or». Șuturi : 14—7 (pe poartă : 
11—3>. Cornere : 10—3. A marcat: 
RADA (min. 35 — din penalty).

RAPID : Mânu — Marinescu, 
CIRSTEA. M. GRIGORE, Bacoș 
— Agiu. RADA. Șt. Pope (min. 
75 Avram) L ION — Teodorescu 
(min. 60 Manea). CIOACA.

F.C. BIHOR: LILIAC — DIANU, 
I. MARIN. Dumitrescu, Budco — 
TAMAȘ. BÎSZOk, Grosu (min SJ 
Mlhuț) Florean — tt.e. c. Geor
gescu (min. 73 Mureșan).

A arbitrat satisfăcător Fl. Po
pescu ; la linie : bine A. Moto- 
ianu (ambu din Ploiești) și foarte 
bine I. Crădunescu (Rm. 
VTcea).

Cartonase galbene : DIANU. 
ȘT. POPA C GEORGESCU. I. 
MARIN.

Trofeul Petschovschi : 9. 
La speranțe : 1—o (0—0).

trage primul șut la poartă, 
după pauză, abia în min. 70, 
iar „echipa de lingă ține”, 
chiar dacă nu va avea prea 
multă claritate în ofensivă, a- 
saltează careul advers și are 
de mai multe ori șansa golului 
(Rada — min. 63, I. Ion — 
min. 69 și Marinescu — min. 
74) sau în cîteva situații se 
va izbi de reflexele lui Liliac 
(min. 64 și 78). A venit, însă, 
min. 85, care a decis partida. 
Atunci, într-un careu supra
aglomerat (14—16 jucători), 
l-am văzut pe Liliac căutind 
in salturi balonul, însă arbi
trul a dictat penalty (transfor
mat de RADA), motivind. după 
meci : „Cioacă a fost împins, 
nu știu de eine!“ De sus, din 
centrul tribunei, de la masa 
presei, noi n-am văzut iregu
laritatea. Și mulți nu puteau 
vedea de acolo așa ceva!

Mircea M. IONESCU

S.C. BACAU 2 (0)
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion „23 August*  ; teren 
bun; timp frumos, dar rece ; 
spectatori — circa 25 000. Șuturi : 
18—4 (pe poartă : 5—3). Cornere : 
5—2. Au marcat : ELISEI (mir 
57) și IAMANDI (min. 84).

S.C. BACAU : Popa — Andrieș, 
C. SOLOMON. Artenl, ELISEI — 
Viscreanu, Guda. Adolf — ȘOI
MAN, IAMANDI. Mangalagiu.

UNIVERSITATEA : Lung — Mă
năilă, Tilihol, ȘTEFANESCU, Un- 
gureanu — Bicu (min. 46 Țlclca- 
nu), IRIMESCU, Ad. Popescu — 
Geolgău, CAMĂTARU, Cîrțu (min. 
67 Matei). ,

A arbitrat foarte bine S. Neeșn- 
lescu ; la linie : M. lonescu (am
bii din Tîrgovlște) și I. Tărcan 
(Reghin). ___

Cartonașe galbene : ARTENL 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—2 (I—4».

tată in mare viteză), ELISEI 
preia, pătrunde vijelios șl în
scrie cu toată opoziția porta
rului Lung, care atinge balo
nul, dar nu-1 poate opri să in
tre în plasă : 1—0. Replica cra
ioveană în minutele următoare, 
cu două lovituri libere execu
tate de Irimescu (min. 73 și 
80), rămase fără rezultat, ți 
final debordant al localnicilor, 
care punctează din nou: 2—• 
ta min. 84, prin IAMANDI, eu 
un țut dm unghi Închis.

Gheorghe NERTEA

F.C OLT 2 (2)
POLITEHNICA IAȘI 1 (1)

Stadion ..1 Mal*  ; teren rreu : 
timp însorit dar rece ; spectatori
— cârca 14 000. Șuturi : 14—5 (pe
poartă : 8—2). Cornere : I—7. An 
marcat : EFTIMIE (min. S).
MINEA (min. »2), respectiv 
GHEORGHIU (min. 23).

F.C. OLT : Barba — LAUREN- 
TTU. Cervenschi, CAȚOI. MINEA
— EFTIMIE. Donose (min, 89 
Btanghiuc) SOROHAN, BĂLĂCI
— Crlșan (min. 46 Georgescu), 
Turcu.

POLITEHNICA IAȘI : BUCU — 
SIGMIREAN, Anton, GHEOR
GHIU. Gh. Munteanu (min. M 
Păuna) — Burdujan, Kercsi (min. 
61 Paveliuc), Cănăn&u, TOPO- 
LINSCHI — Biro, Damaschln I.

A arbitrat foarte bine M. Salo- 
mir (Cluj-Napoca) ; la linie : C. 
Popovlci (Cîmpla Turzii) si V. 
Tltorov (Drobeta Tr. . Severin).

Cartonase galbene : KERESI,
MTNFA. GHEORGHIU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4—0 (2—0)._____  

notabilă pînă la sfîrșitul re
prizei : bara lui Bălăci, în min. 
39. la o lovitură liberă execu
tată de la circa 18 m.

Următoarele 45 de minute 
vor fi fără gol, deși ambele e- 
chipe se vor afla, în cîteva 
rînduri. aproape de el. Mal ta
tii. F.C. Olt, care îl va căuta 
cu insistență pe Turcu, cu 
pase decisive, apoi, în ultima 
parte a jocului, Politehnica 
Iași, care, cu resurse fizice re
marcabile pe acest teren difi
cil, va căuta disperat remiza.

Gheorghe N1COLAESCU

HAGI RATEAZA, DAR Șl MARCHEAZĂ
De mult n-au mai avut „alb- 

negrii*  stadionul lor atît de 
înțesat cu public. Cei mai 
mulți spectatori veniseră să 
vadă ..galopul de sănătate14 al 
studenților. înaintea meciu
lui. de simbătă. cu Dinamo ; 
mai ales că in formația de la 

* poalele Tîmpei se anunțaseră 
multe indisponibilități : por
tarii Iordache și Polgar, Bă
lan. Bența, Cristea și Mando- 
ca ! Gazdele au început parti
da cu toate motoarele în plin, 
insă brașovenii și-au strîns 
bine rindurile, luptînd exem
plar pentru fiecare balon. 
Șoarece s-a ținut scai de Co- 
raș. M. Sandu a căzut de cî
teva ori în . ..capcana ofsaidu
lui*.  așa că toate speranțele 
s-au pus în vijelioasele 
incursiuni ale lui Hagi, care, 
la o lansare (min. 21), făcută 
de Coraș. este agățat. în ca
reu. de V. Ștefan : penalty 
dar. Execută același Hagi, 
dar Santa apără senzațional ! 
Oaspeții prind curaj, Văidean 
desenează frumos în teren 
și după ce Șoarece (min. 36) 
îl suflă o minge de gol lui 
Coraș. în careu. Cramer (min. 
39 — lansat de Șoarece) ră- 
mîne față în fată cu Speria- 
tu. care are un reflex uluitor, 
trimițind in corner. Sportul 
studențesc forțează deschide
rea scorului. începe însă să 
se precipite. Hagi ratează Iar 
(min. 45), Santa are din nou 
intervenții de ultim moment 
ți golul victoriei cade abia in 
min. 70 (cînd nimeni nu se 
aștepta) ; Șerbănieă recupe-

MARE RISIPA
PITEȘTI. 13 (prin telefon). 

Ia ciuda terenului greu, meci 
frumos la Pitești. Mare ri
sipă de energie, faze rapide 
de la o poartă la alta, mai a- 
les după pauză, atacuri in va
luri. Au fost faze de poartă 
ți ocazii de gol. dar între bu
turi s-au aflat doi portari buni 
ți. în general, apărările au fost 
la post. Rezultatul de egali
tate este echitabil, deși cele 
două formații au acuzat — pe 
rînd — poziții de ofsaid la 
golurile primite, goluri pe care 
noi le apreciem ca regulamen
tare. într-o perioadă cind au 
avut o superioritate teritorială 
evidentă, după ce Jurcă (min. 
21) a ratat cea mai mare oca
zie, cu poarta goală de la 6 
m (la pasa primită de la... Ba
laur), piteștenii au deschis 
scorul in min. 32 : Bănuță a 
centrat de pe linia de fund, 
apărătorii adverși au respins 
pînă la Tom», eare a șutat de 
la 22 m, balonul a deviat din- 
tr-un apărător ți IGNAT a 
înscris. Fundașii oaspeți au 
avut un moment de descumpă
nire. apoi au acuzat ofsaid, 
dar, când Toma a șutat. Ignat 
nu era in * ofsaid. Replica 
oaspeților a fost promptă, 
însă Cristian I a apărat șutu
rile lui State (min. 34) și Su- 
mulanschi (min. 45).

Repriza a doua avea să fie 
șl mai frumoasă, cu atacuri 
rapide, gazdele părând surprin
se de replica adversarului. în 
min. 54 i-a lansat ta adîncime

OASPEȚII-UN 11 m RATAT Șl 0 BARĂ!
RM. VÎLCEA, 13 (prin tele

fon). Iată că în retur „Poli" 
Timișoara termină al doilea 
meci ta deplasare cu un scor 
egal. 0—0. Cu toate că nu por
neau favoriți în partida de pe 
stadionul- din Zăvoi, timișore
nii au știut să închidă bine cu
loarele de șut ale jucătorilor 
vfleeni. care, nu este mai pu
țin adevărat, au greșit ținta de 
foarte, foarte multe ort Iar 
„campionul" acestor nereușite 
a fost Udrea, cu cele 8 „lovi
turi la poartă". Chiar din min. 
2 „Poli" se arată periculoasă 
In atac și numai Racolțea, ex
celent șl în acest meci, reu
șește să înlăture pericolul. Chi
mia acuză această situație fa
vorabilă a oaspeților, care trec 
din nou pe lingă o mare oca
zie. Bolba ridicînd balonul pes
te poartă. Asistăm, în continua
re, la o serie de atacuri ale 
Chimiei, dar nepericuloase. 
Doar în min. 40 putem remarca 
dorința fundașului Cincă de a 
suplini nereușitele atacanților 
săi : el urcă în atac, pasează 
foarte bine, dar Moise parează 
șutul, de data asta bun, al lui 
Udrea. Două minute mai tîrziu 
Basno îl faultează In careu pe 
Oancea, se dictează penalty, e- 
xecută Giuchici slab, pe cen
trul porții, ceea ce ușurează 
riposta lui Racolțea, care apără. 
După alte două minute, Dumi
tru, cel mai bun jucător de pe

SPORTUL STUD. i (o)
F.C.M. BRAȘOV o

Stadion ..Sportul studențesc*  ; 
teren moale ; timp înnorat ; spec
tatori — circa 17 000. Șuturi: 16—7 
(pe poartă : 7—2). Cornere : 8—4. 
A marcat : HAGI (min. 70).

SPORTUL'STUDENȚESC : Spe- 
rlatu — M. Mihail, CAZAN Ior- 
gulescu. MUNTEANU II — PANA 
(min. 62 FI. Grigore), BOZES AN, 
Șerbănieă (min. 88 Terheș), HAGI 
— Coraș. M. Sandu.

F.C.M. : SANTA — V. Ștefan, 
FL. VASILE, NAGHI, Manciu — 
ȘOARECE Spirea, VAIDEAN, 
Moșoman — Cadar (min. 58 Ba- 
tacliu), Cramer.

A arbitrat bine A. Gheorghe 
(Piatra Neamț) ; Ia linie*:  G. Ma- 
cavel (Deva) și Ad. Porumboiu 
(Vaslui).

Cartonașe galbene : M. SANDU, 
VAIDEAN, IORGULESCU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—0 (0—0). • 

rează in terenul său un 
balon, deschidere spre HAGI, 
cursă urmată de un șut pu
ternic. Șanta atinge balonul, 
care se duce totuși în plasă : 
1—0. Meciul se „încinge11, este 
plăcut, brașovenii vin mai des 
în atac. însă tabela de mar
caj rămine nemodificată. Vic
torie conturată greu, în fața 
unei echipe brașovene care 
și-a apărat nespus de frumos 
șansele. Ne-au lăsat însă 
un gust amar unele „inter
venții" ale lui Șerbănieă și lor- 
gulescu. asupra lui Văidean 
și, respectiv, Batacliu.

Stelion TRANDAFIRESCU ]

DE ENERGIE
F.C. ARGEȘ 1 (1)
GLORIA BUZĂU 1 (0)

Stadion .1 Mai*  ; teren moale, 
alunecos : timp însorit, dar fri
guros : spectatori — circa 14.000 ; 
Șuturi : 10—8 (pe poartă : 4—5) ; 
Cornere : 9—4. Au marcat :
IGNAT (min. 32), respectiv BA
LAUR (min. 54).

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN I — 
VOICU 'min 55 Tănase), Badea, 
STANCU. BANUȚÂ — Toma. 
Ignat. IOVANESCU. Constantin 
(min. 55 Margelatu) — Jurcă, 
Nlca.

GLORIA BUZĂU: CRISTIAN H — 
Comănescu (min. 13 Năstase), 
TICA, Mircea TULPAN — Balaur, 
Șumulanschi. GHIZDEANU, CRA
MER — State (min. 63 Marcu), 
Dudu Georgescu. j

A arbitra’ satisfăcător I. Velea 
(Craiova) ; la linie : M. Constan- 
tlnescu si M. Nlculescu (ambii din 
București).

Cartonașe galbene : TOMA,
STANCU. NASTASE.

Trofeul Petschovschi : 9.
Meciul de speranțe nu s-a 

disputat.

BALAUR, a trecut pe lingă 
apărătorii adverși și a înscris 
pe lingă Cristian I, ieșit ta 
intîmpinare. Pînă în finalul 
partidei. ambele echipe au 
trecut pe lingă gol (F. C. Ar
geș în min. 57 și 86. la ulti
ma ocazie Margelatu șutind ta 
portar de la 6 m ; Gloria ta 
min. 60 — Dudu Georgescu
trimițind pe lingă poartă din 
poziție bună, și în min. 63, 
Bănuță. scotînd balonul din 
fața porții goale).

Constantin ALEXE

CHIMIA RM. VÎLCEA 0
„POLI" TIMIȘOARA 0
Stadion ..1 ’Mal4 ; teren destul 

de bun ; timp însorit, dar rece ; 
spectatori — circa 11 900 ; Șuturi: 
17—10 (pe poartă : 6—5). Cornere s 
13—2.

CHIMIA : RACOLȚEA — Teleș- 
pan. Preda, Basno, CINCA — 
Gîngu Neculcea (min. 59 Vergu), 
Udrea, Carabageac (min. 46 LA
ZAR) — Verlgeanu, Buduru.

„POLI" : MOISE — Pascu (eli
minat min. 68), IONUȚ, ClRCrU- 
MARU. Lehmann — Rotariu. DU
MITRU. Vlătănescu — Oancea, 
Giuchici (min. 77 Vușcan), Bolba 
(min. 66 Deac).

A arbitrat foarte bine O. Ștreng 
(Oradea) ; la linie : C. Gheorghe 
(Suceava) șl Gh. lonescu (Bucu
rești) .

Cartonaș» galbene : BASNO, 
CIRCIUMARU.

Cartonașe roșii : PASCU. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3—1 (2—0).

teren, expediază balonul în 
„transversală", la o lovitură li
beră de la circa 35 m.

In primele minute de după 
pauză, Politehnica se arată mai 
periculoasă, dar ea va ceda te
ren o dată cu eliminarea lui 
Pascu (min. 68 : l-a lovit pe 
Gîngu, fără ca acesta să aibă 
balonul). Dominarea Chimiei 
devine totală, dar cei 10 timi
șoreni rămași în teren res
ping totul.

Mircea TUDORAN



A.

Carnet extern

VICTORIA TREBUIE SA 0 DECIDĂ
OMUL, NU

ASTĂZI, LA MEGEVE, ROMÂNIA-BULGARIA
MEGEVE, 13 (prin telefon).

Trei pitorești stațiuni, situate
la 
siv 
ca 
pel ..
dial de hochei pe gheată. Este
vorba de Megeve, Chamonix
(aid s-a desfășurat, în 1924,

— ‘ - albă*)  $1

momentul de față, un tîhăi ata
cant foarte dotat, Eli Ohana, de 
19 ani, pe care Joe Fagan, mana
gerul lui Liverpool, l-ar fi dorii 
coleg de linie cu Rush.

De la ultimul ,,Mundial-, „un
sprezecelea neozeelandez s-a des
părțit de serviciile englezului John 
Adshead. pregătirile lotului fiind. 
In prezent, asigurate de un teh
nician autohton, Allan Jones, care 
totodată intenționează să reorga
nizeze soccerul din această țară 
după modelul celui englez

Documentar de
Mihoî CIUCÂ

Jundee United — Aberdeen (sau 
Hearts).

• Semifinalele ..Cupei Angliei- 
zor avea Ioc la 13 aprilie : 
Manchester United — F.C. Li
verpool șl Luton (sau Millwall) 
- Everton (sau Ipswich).
• La Livomo, meci amica! ai 

reprezentativelor de tineret: Ita
lia — Austria 1—0 (0-—0). A in
serts Vialli (min. 60).

O La Atena, tn meci amical : 
Grecia — Italia 0—0

competiția
parte opt
șl Asia;

poalele impunătorului ma- 
Mont Blanc, au fost alese 

gazde ale Întrecerilor gru- 
„C*  a Campionatului mon-

prima „Olimpiadă 
Saint Gervais. La 
din acest an Iau 
echipe din Europa 
Bulgaria, R.P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, Danemarca, Franța, 
Iugoslavia, România si Spania. 
Ele vot lupta pentru a se si
tua, In finalul întrecerii, pe 
unul dintre cele două locuri 
de frunte ale clasamentului 
general, cele care asigură, pen
tru anul viitor, promovarea in 
grupa „B*  a campionatului 
lumii.

Care dintre aceste opt for
mații se vor afla sîmbătă 23 
martie, la încheierea „serialu
lui*  celor 38 de partide, în 
postură de promovate ? Specia
liștii hocheiului prezenți aici 
opinează că există o grupă de 
patru favorite : Franța, Iugo
slavia. R.P. Chineză și Româ
nia. Dar, firește, nu sint ex
cluse surprizele, deși in ho
chei. in general, valorile sint 
mai bine stratificate decît 
alte discipline sportive.

Reprezentativa României

tiune de renume in schiul in
ternational. dar, în aceste zile, 
iubitorii spartului de aid au 
ca principal subiect de discu
ție hocheiul.

Chiar din ziua sosirii la Me
geve, antrenorii Eduard Pană 
Si Ion Gheorghiu au $1 trecut 
la efectuarea programului de 
antrenamente, fie pe gheața 
patinoarului, fie sub formă de 
crosuri prin zăpadă, urmărind, 
în primul rind. acomodarea eu 
altitudinea stațiunii (1 100 m). 
Băieții, fără excepție, arată 
multă poftă de lucru si, ceea 
ce este important, o puternică 
dorință de a face totul pentru 
a reveni In eșalonul secund al 
campionatului mon<fial. Cel mal 
vîrstnicl, Tureann (căpitanul e- 
chlpei). Neteda, Ioniță, Justi
nian. V. Hnțann, E. Antal (a- 
cesta din urmă a fost sărbă
torit luni pentru împlinirea a 
30 de anD, dar si cei mal tl-

Chiriță, Pogăceanu, 
L Antal, Bejan — 
pregătiți să facă față 
cerințelor viitoarelor

neri — 
Gerczuli, 
slnt bine 
cu succes 
partide.

Joi, la 
Întâlni, in primul joe, 
Bulgariei, In fața căreia, jude
cind după rezultatele partidelor 
directe din acest an (8—2 la So
fia. 6—0 la București și 8—2 in 
U.R.S.S.), apare ca favorită. 
Celelalte partide ale formației 
noastre vor avea loc astfel : 
vineri, la Megeve. cu Iugosla
via (la 21,30 ora României), 
duminică, la Megeve. cu 
ni» (ora 2130) 
geve. 
18,00. 
vais. 
2130.
cu Danemarca 
sîmbătă. la 
Franța (ora 1530).

CâHn ANTONESCU

Megeve. România va 
echipa

cu R.P.D. 
miercuri, 
cu R.P. 
vineri, la

Spa- 
Me- 
(ora 

Ger- 
(ora

. luni, la 

. Coreeană 
la Saint
Chineză

i Saint Gervais, 
(ora 2130) si 

Chamonix. cu

PE GHEATA SI PE ZAPADA

In

a 
sosit la Megeve. unde a fost 
întâmpinată cu multă atentie 
și prietenie. HocheiștU*  noștri 
locuiesc în același hotel cu 
sportivii din Franța și R.P.D. 
Coreeană. Megeve este o sta-

JUNIORII ROMÂNI PRINTRE

KOPING. Meci amical de 
hochei : Suedia — Elveția 5—2 
(2—0, 0—1, 3—1).

BOROVEȚ. Proba de slalom 
special din cadrul „Cupei Eu
ropei*  a revenit vest-germanu- 
lui Josef Schick cu 1:52,96, ur
mat de Bernhard Gstrein (Aus
tria) 1:53,26 și Petar Popanghe- 
lov (Bulgaria) 1 34,31.

VITOȘA. “ ' 
minin din 
ropei*  s-a 
elvețienoei 
cu 2:15,23. 
patru austriece : Elisabeth War- 
ter 2:15,53. Claudia Riedl 2:16,19, 
Manuela Ruf 2:16,91, Adelheid 
Gapp 2:16 91.

Slalomul uriaș fe- 
cadrul „Cupei Eu- 
incheiât cu victoria 

Heidi Zurbriggen 
A fost urmată de

Ideea de justiție faoe parte 
din definițiile de bază ale 
spartului. întrecerea unor 
concurențl afiațl in condiții 
inegale de competiție ar fi de 
neconceput sau nu s-ar mai 
numi sportivă. Șl totuși...

In orice ooncurs sportiv, 
dincolo de Inegalitățile biolo
gice firești dintre competitori, 

de șanse 
unor con- 
nepărtlnl-

se caută egalitatea 
Inițiale prin crearea 
alții de Întrecere 
toare. Șl totuși...

în box, de pildă, 
nu permite să se măsoare în 
ring un bărbat de 50 kg cu 
undi de 90 kg, s-au stabilit 
(ca șl ia lupte, judo, haltere) 
categorii de greutate — ca un 
pur act de echitate sportivă.

Normativele impuse prin re
gulamente au tins să instau
reze justiția și In domeniul 
echipamentului, al materiale
lor, al obiectelor cu care se 
practică diversele discipline. 
NI s-ar părea absurd să o ve
dem pe Simona Păucă, de pil
dă, pierind la concurs, să zi
cem la Fort Worth, cu propria 
ei birui de acasă... Jocurile 
de minge, ta lumea Întreagă 
se desfășoară cu mingi stan
dardizate. cunoscute tuturor. 
Ia Blrmanla șl ta Venezuela, 
batooul de fotbal sre aceleași 
dunesstanL

Lccrts-i^ se complică oare
cum ta dieclpilnele sportive 
eu elemente ajutătoare, in 
care concurentul se sprijină 
pe anexa sa (utilaj, eal mo
toc. arrbercatie etc.).

Vești recente ne-au impus 
acest subiect in lumea sportu- 
riănr emanare. Uaitmea Inter- 
zațsonalâ a curselor de yach
ting (IYRU) — adică federația 
usteroaponata a sportului cu 
ueăe — a antmțat. pentru vl- 
Mnorea ediție a Jocurilor O- 
hstptee. din Xt. că organ1- 
canrt: vor pune la dispoziția 
ecncurențSor. ta două din cele 
T categorii de întreceri. am
barcațiuni standardizate șl a- 
atzme : derivorul de o per
soană rina ti planșa cu velă.

Această inițiativă subliniază

pentru a

MASINA!
f

necesitatea de a face pași 
spre egalizarea materialului a- 
Jutător, pentru ca întrecerile 
sportive să rămînâ o confrun
tare a puterii, vitezei, rezis
tenței volnțed, dibăciei, inteli
genței oamenilor și nu o bur
să publicitară a firmelor pro
ducătoare de materiale.

Problema rămîne încă des
chisă In bob, unde — chiar șl 
după oarecarl precizări nor
mative de fabricație — con
tinuă o anumită „bătălie- a 
boburilor „de construcție spe
cială care decid victoriile 
(în loc ca aceasta să treacă 
în seama piloților șl a echi
pajelor lor). Pentru evitarea 
acestei situații nu este sufici
entă prescripția ca boburile 
să urmeze tipul Podar sau 
Sciorpaes. Bobul este un uti
laj cu*  prea multe repere teh
nice, pentru ca prin cîteva 
norme generale obligatorii să 
se poată stăvili tendința de a 
obține avantaje inechitabile, 
prin inovații de formă sau de 
fond I (Să ne amintim că în 
1972, la prima apariție pe Sta
dionul atletic a prăjinilor din 
fibre de carbon, eLe au fost 
interzise timp de un an. pînă 
cînd toți concurenții își vor 
fi putut procura noul echipa
ment. Pilduitoare soluție !).

Una din soluțiile care stau 
la în de mină In bob ar fi ca 
organizatorii marilor compe
tiții (cu contribuția federației 
internaționale) să pună la dis
poziția concurenților boburi 
uniforme, standardizate, trase 
la sorți. (Sistemul tragerii la 
sorți ne vine din proba de 
călărie a pentatlonului mo
dern, unde, lată, s-a găsit o 
soluție cît de dt echitabilă).

Ar fi păcat să lăsăm să se 
întindă în sport, ca o • mo- 
Hmâ, tendința de a transfor
ma concursurile în tîrgurl de 
mostre, tn -sporturile cu ele
mente ajutătoare, proporția 
majoră de contribuție la vic
torie trebuie să revină omu
lui și nu „anexei*  !

Victor BANCIULESCU

I

FRUNTAȘI LA TURNEUL
DL LUPTE LIDERE AL R.D.G.

La Potsdam a avut loc tur
neul internațional de lupte li
bere al R.IX Germane rezervat 
juniorilor. Au fost prezenți 
concurenți din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, România și 
mai mulți reprezentanți ai țării 
gazdă. Juniorii români, însoțiți 
de antrenorul Alexandru Gean
tă, au avut o frumoasă c m- 
portar? : Andrei Elekeș a cu
cerit primul loc la cat. 65 kg. 
Romică Rașovan (cat. 48 kg) 
și Petrișor Cruceanu (cat. +87 
kg) s-au situat pe locul 2. iar 
Octavian Tenț (cat. 70 kg) și 
Constantin Paveliuc (cat. 75 kg) 
au ocupat poziția a treia.

în clasamentul circuitului feminin continuă să csnducă Martina 
Navratilova (in foto), cu 3 750 p, urmată de Chris Evert-Lloyd 
— 2 960 p, Hana Mandlikova — 1 814 p, Zina Garrison — 1450 p 
Manuela Maleeva — 1445 p, Claudia Kohde-Kilsch — 1 425 p. 
Helena Sukova —I 405 p, Carling Basset — 1 305 p.

TELEX 9 TELEX © TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
ATLETISM © Din echipa Ola®~ 

dei pentru C.M. de cros de la 
Lisabona fa^e parte și Elly Van 
Mulși, campioană la 1 500 m la 
Jocuril 2 mondiale.

CICLISM. Cea de-a 20-a edi
ție a competiției cicliste intema- 
ițonal? . Cursa celor două mări“ 
(Țireniană și Adriatică) a fost 
cîștigată de rutierul olandez Joop 
Zoetemelk.

Ultima etapă a cursei a reve
nit belgianului Eric Vanderaer- 
den. înregistrat pe distanța de 
196.500 km cu timpul de 4h 57’16“.

JUDO © Federația de speciali
tate din Olanda și-a depus can

PARTICIPARE RECORD
LA UNIVERSIADA '85

TOKIO, 13 (Agerpres). La e- 
diția din acest an a Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară 
de la Kobe (Japonia), prcla
mate in perioada 22 august — 
4 septembrie, se va înregistra 
o participare record, organiza
torii apreciind la 110 numărd 
țărilor ce vor fi prezente la 
întreceri. Pînă la 10 martie 
s-au primit înscrieri din 90 de 
țări : 24 din Asta. 23 din Eu
ropa. 22 din Africa. 10 din 
America de Nord și Centrală. 
7 din America de Șud și 4 «lin 
Oceania.

didatura pentru organizarea, In 
1988, a campionatelor continen
tale. O hotărîre în acest sens va 
fi luată cu ocazia Congresului 
Uniunii Europene de judo, în lu
na mai, în Norvegia.

ȘAH • Rezultate din runda a 
patra a turneului de la Linares : 
Hiibner — Portisch, Polugaevskl 
— Vaganian, Spasski — Ljuboje- 
vici remize. “ partidele Korcinoi — 
Adorjan, Christiansen — Timman 
și Miles — Rivas au fost între
rupte. In clasament pe primele 
locuri se află : 1. Ljubojevid și 
Hiibner 3 p. 3. Portisch 2,5 p, 4. 
Korcinoi (1) și Spasski 2 p etc.

TENIS • Federația australiană

EL MUNDIAL
4®qpcd;

Preliaioariile zooei Oceania

PATRU ECHIPE IN LUPTĂ 
CU GlNDUL LA JOCUL 

DE LA MADRID SAU GLASGOW 
Dcessa« F-LF-A. irf < cJXxxra

I ie-flomgaa aekjrlii» •»«-
. ds»o~-s-« eo**ert  cc-
I Sxsreor—. ata roert Pc—

n pexa ia irpZ-
casfaf sferw 

daeJ^rt peacm cx>-
cA. 

da aoe«xc4 dead. per» pro-
țc X ec prrttr» 24 ie pertt-
rtpc-.sa U tv»ex. Mezie

, af aa ream ra-
p-’ezr-ua-.xz La zo?w_ P«xr»

I e*.  poerfcts 'e r— 
IpKocrec prr^r-.-wrlt

p« fi opwd, ha

raj, fp< k>eW ae- 
cwd ta • m-c exrppacW.

I trebui» rf reex^oejte^». extr 
' grn ererw a+tc*—xooa 

Zeelar.iâ *c»  lsr*e£  ar ta-
vtnge, dot ctu te fir
Scotia, fir Spania

Fiind VKtrba doar de u pertide, 
aceaztd ffrupd t*c  derxera destvl 
de tfrztu. tn cea de a dosa fa- 
mdtate a anului, fn luna septem
brie. Cu excepția modernei echipe 
a Taiwanului. toate celelalte t»r- 
ticipante vizeazd jocul de la Ma-

l-a desemnat pe tir.ârul Jucător 
Pat Cash (19 ani) drept cd! mai bun 
tenisman al anului trecut o Tur
neul feminin de la Dallas : Na
vratilova — Durie 5—1. 6—3. E- 
vert-Lloyd — Horvath 7—6, 6—0. 
Jordan — Rinaldi 6—2, 4—6, 7—5, 
Gumey — Antopolis 6—2, 6—3, 
Shaefer — Burgin 5—7. 7—6. 7—6 
• Tumen! de la Bruxelles, în ca
drul ,,Marelui Premiu N abis co “ : 
Gunthardt — Gunnarsson 6—3. 6—3. 
Hogstedt — Frawley 6—3, 4—6,
7—5, Smid — Allan 6—2, 7—5,
Cash —• De Palmer 2—6. 6—3, 6—3, 
Hooper — McNamee 3—6, 6—4.
7—5, Becker — Green 7—6, 5—7, 
6—4. Wilander — Fitzgerald 6—3, 
6—4.

^nd aca da ia dazgotc. Numai 
** eeaat aeop, nu ta poate 

»-<» fdevx preporatwe 
pind acum. Ba, 

7* *̂  proyecmW «anxprezece-
««riUea ta anul trecut n-a 

nici mdcar tfn tingur 
** ffj, acetta mul-

eu eiteva partide-te st 
S» companie unor formații de 
dub.

In prezent, reprezentativa „can- 
dispune de un nucleu de 

fucdtort ta^ntați, cu o medie de 
vtrstd destul de scdzuld, actualul 
ei selecționer, Frank Arok. lâslnd 
•< ae btrrexwdd od nu pa opera 

mu2te modifiedri b*  vederea 
v^toarelor tntrecerL Totuși, el tn- 

:-neazd sd cheme Ia stagiile 
de prepiîire ale lotului pe cițiva 
dmtre tinerd remarcați la selec- 
:vxnata ^Under 23‘, care, la s fir și- 
tul anului trecut, au lăsat o fru
moasă impresie tn cadrul unui 
turneu internațional, la Singapore, 
in compania unor mult mai puter
nice selecționate similare din O- 
-anda. Argentina și Irak.

Spre deosebire de selecționate 
Australiei, formația Israelului a 
avut un program mult mai bogat. 
Fără să se poată mîndri cu vreun 
rezultat ieșit din limitele obișnui
tului, aparițiile acestei echipe, în 
1984, au fost presărate, totuși, cu 
destule elemente dătătoare de spe
ranțe. Ea are în componență, în

ȘTIRI, REZULTATE ® ȘTIRI, REZULTATE
• Iată cîteva echipe calificate 

în optimile de finală ale ..Cupei 
Franței44: Bastia, Lille, Moulhouse. 
Rouen, Paris St. Germain 
Valence, Monaco, Toulouse, Nan
cy, Sochaux, St. Etienne, Nantes
• Meciuri restante tn campio

natul vest-german : F. C. Kaiser
slautern — Mannheim 1—1, Schalke
— Leverkusen 4—2.
• In semifinalele ..Cupei Sco

ției**  se vor întîlni : Motherwell
— F.C. Dundee (sau Celtic) j*

—ser. er' tentativei neozeelandeze

PBCGBAMUL JOCPJR/L<)H 
Tur Retur

3.IX Israel — Taiwan 8.1X
21 .IX N. Zeelandă— Australia 3.XI 
5.X N. Zeelandă— Taiwan 12. X 
l.X Israel — Australia 20.X

23.X Australia — Taiwan 27.X 
26.X N. Zeelandă— Israel 10.XI 

Echipa cîștigătoare va întîlnj 
Intr-un meci de baraj (tur- 
retur) formația clasată pe lo
cui secund în grupa a VII-a 
europeană (Spania, Scoția, 
Tara Galilor, Islanda), învin- 
gătoarea calificîndu-se în tur
neul final din Mexic.
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