
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU
ÎN MARI ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

Șl CARTIERE
Tovarășul Nleolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei* 
Republicii Socialiste România, 
■-a intilnft, la cursul unei vi
zite efectuate joi. in Capitali, 
cu oameni al muncii și nu
meroși cetățeni din Circum
scripția electorali or. 1 „23
August*, cu colective muncito
rești din mari întreprinderi 
bucureștene.

Oamenii muncii, cetățenii Ca
pitalei de eele mai diferite 
virate au ținut să-și exprime, 
încă o dată, din adincul ini
mii. bucuria și satisfacția eâ 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
acceptat să candideze in Cir
cumscripția electorală „23 Au
gust" pentru alegerile de de
putat! in forul legislativ al ță
rii. văzind In aceasta garanția 
sigură a dezvoltării eeonomiee- 
sociaie a Capitalei și a între
gii patrii, potrivit mărețelor 
obiective stabilite de Congre
sul al XIII-lea al partidului. 
Ei și-au reafirmat recunoștința 
fierbinte față de secretarul ge
neral al partidului. pentru 
clarviziunea și grija cu caro 
conduce și îndrumă zi de si 
întreaga activitate de edifica
re a noii orinduirl, pentru in
dicațiile și orientările date in 
vederea ridicării întregii munci 
la un nivel superior de calita
te și eficiență, pentru preocu
parea constantă ce o poartă a- 
firmării tot mai puternice a 
Capitalei, îmbunătățirii perma
nente a condițiilor de lucru șl 
viață ale celor ce muncesc. 
Este un adevăr profund ee a 
intrat în conștiința națiunii 
noastre eă tot ce s-a realizat 
în municipiul București, ea și 
în întreaga țară, este string 
legat de numele și activitatea 
neobosită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul strălucit al 
României socialiste.

Sub semnul acestor realități 
ale zilelor noastre se tnfățl-

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

î-a fost înmînată Medalia de aur
„17 Noiembrie", 

distincție 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei* 
Republicii Socialiste România, 
a primit joi, 14 martie, pe 
membrii delegației Uniunii In
ternaționale a Studenților, so
siți in țara noastră pentru a 
înmîna șefului statului român 
Medalia de aur „17 Noiembrie*, 
în semn de profund omagiu și 
aleasă prețuire pentru înde
lungata sa activitate revolu
ționară, desfășurată Încă din 
anii tinereții, pentru minuna
tele condiții de muncă și viață 
create tinerei generații din Ro
mânia, pentru contribuția re
marcabilă adusă la cauza pă
cii, progresului și prosperită
ții tuturor popoarelor, la fău
rirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră. 

La solemnitate au luat par
te tovarășii Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutlv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.CL, Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Luind cuvîntul, tovarășul 
Tudor Mohora, președintele 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, 
■ spus :

„Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, vă rog 
să-mi permiteți să vi-1 pre
zint pe oaspeții noștri, membri 
ai delegației Secretariatului U- 
niunii Internaționale a Stu
denților, pe care aveți bună
voința de a-1 primi astăzi, răs- 
punzind dorinței lor de a vă 
exprima sentimentele de înal
tă stimă șl considerație șl de 
a vă înmîna, cu acest prilej, 
Medalia de aur „17 Noiembrie*,

DIN CAPITALĂ
șează și cartierul „23 August*, 
unde a fost creată una din 
cele mal puternic* platforme 
industriale ale municipiului, ee 
grupează mari unități construc
toare do mașini, metalurgice, 
de materiale de construcții, eu 
• pondere importantă in eco
nomia Bucureștiului și a țării.

Ca și in Circumscripția elec
torală JB August*, secretarul 
general al partidului a fost in
ti mpinat eu deosebit entuziasm 
de oamenii muncii din cele
lalte unități economice vizita
te. car* l-a* exprimat, direct 
și cald, sentimentele Ier de 
nemărginită dragoste și stimă 
pentru tot ceea ea a făcut și 
face in vederea dezvoltării ne
întrerupte a Capitalei, eonfe- 
rindu-i atributele unei metro
pole modeme, demne de so
cietatea noastră socialistă. 
Prefacerile înnoitoare, petrecu
te pe cuprinsul municipiului 
București. îndeosebi In ultime
le două decenii, l-an schimbat 
fundamental înfățișarea, -l-au 
asigurat un loe distinct, de 
frunte, in viața țării, pe mă
sura puternicului ei potențial 
uman și de creație.

tntîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu eu oamenii muncii 
din Circumscripția electorală 
„23 August*, Întreaga vizită 
s-au desfășurat in atmosfera 
de muncă susținută, creatoare, 
do intensă mobilizare și fer
mă angajare revoluționară, care 
caracterizează perioada pre
mergătoare alegerilor de depu- 
tațl in Marea Adunare Națio
nală și ia consUUle populare — 
eveniment poli tis de cea mal 
mare însemnătate ta viața 
țării.

Pretutindeni, in unitățile vi
zitate, muncitorii șl specialiștii 
au raportat despre modul in 
care acționează pentru înde
plinirea prevederilor de plita

(Continuare la pop. 3-3)

cea mai înaltă 
a U.I.S.
cea mal Înaltă distincție a U- 
nîunii Internaționale a Studen
ților.

Hotârirea Secretariatului U- 
niunil internaționale a Studen
ților de a vă decerna această 
rr^daii» dumneavoastră, mult 
iubite și stimata tovarășe se
cretar general, constituie oma
giul mișcării Internaționale 
studențești pentru contribuția 
de excepțională însemnătate 
pe care o aduceți la promo
varea nobilelor idealuri de pace 
și colaborare internațională, la 
făurirea unei lumi mal bune 
și mal drepte pe planeta noas
tră*.

In cadrul solemnității a 
rostit calde cuvinte omagiale 
Stepan Miroslav, președintele 
Uniunii Internaționale a Stu
denților.

Conducătorul delegației Uni
unii Internaționale a Studen
ților ■ lnmtnaf Medalia de aur 
„17 Noiembrie*, brevetul și ho- 
tărirea prin care a fost con
ferită.

Pe medalie se află Inscrip
ția — „17 Noiembrie 1939* —,
dată la care au avut loc la 
Praga puternice demonstrații 
antifasciste studențești, înăbu
șite în singe de trupele hitle- 
riste de ocupație.

Mulțumind pentru medalia o- 
ferită, a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntul conducătorului parti
dului și statului a fost urmărit 
cu deosebit interes și subli
niat cu aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost felicitat cu căldură de 
cel prezenți pentru distincția 
conferită.

In Încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut, într-o atmosferă 
cordială, cu membrii delegației 
Uniunii Internaționale a Stu
denților.

nOUIAM DM fOAH TABU. UMD-MI
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Dd Iructuos «olog candidați - alegatori la șcilmbfir

OBIECTIVE IMPORTANTE
Șl PE TĂRiMUL SPORTULUI

Cu mal bine de două săp- 
tămlni in urmă, făceam cu
noștință cu prof. Hans Schnei
der, inspector general adjunct 
la Inspectoratul școlar jude
țean Sibiu, pe lista de pro
puneri în CJ.E.F3. Iar con
ferința forului sportiv sibian 
avea «ă-1 aleagă vicepreședinte 
ai acestuia. O alegere firească, 
a unul activist destoinic și pe 
tărimul sportului, o funcție.
desigur, obștească, dar de mare
răspundere. Șl un unanim vot 
de încredere. Tot atunci aflam 
că numele inspectorului figura 
*1 pe o altă listă, aceea de 
candidați pentru alegerile de 
deputeti de la 17 martie. Și 
el im confirma.-

— Candidez pentru Consiliul 
popular județean Sibiu, in cir
cumscripția electorală Selim- 
băr.

— Ce ați pute» zi ne spuneți 
despre arest moment din viața 
dv. T, l-am întrebat

— Mă aflu pentru prima 
oară in postura de candidat în 
alegeri— Aștept cu emoție in- 
tîlnirea cu alegătorii.

După două săptămîni, am 
stat din nou de vorbă cu to
varășul H. Schneider. Avea, de 
data aceasta, să ne spună mal 
multe. Doar abia se Întorsese 
de la prima lntîlnire cu ale
gătorii.

— Am fost la Șelimbăr îm
preună cu alți candidați in 
alegeri. A fost o lntîlnire in
structivă. Am stat de vorbă 
cu oamenii, le-am ascultat do
rințele, ne-am sfătuit. Ei au 
făcut o serie de propuneri și

Ieri, In Divizia „A“ de handbal masculin

ȘTIINȚA BACĂU-POLITEHNICA TIMIȘOARA 22-22

LOPTĂTOBl ROMÂNI LA
„INTERNAȚIONALELE" UNGARIEI

La Szeged se dispută, azi și 
mi ine, un puternic turneu de 
lupte greco-romane : campio
natele internaționale ale Unga
riei. Competiția constituie, atit 
pentru luptătorii tării gazdă, 
cit și pentru oaspeți un pri
lej important de verificare 
Înaintea campionatelor euro
pene. de la sfirșitul lunii vii
toare. Firește, din țara noastră 
concurează luptătorii vizați să 
participe Ia „europene* : Mihai 
Cișmaș (cat. 52 kg). Nicolae 
Zamfir (57 kg). Gheorghe Savu, 
Constantin Uță șl Doru Spetcu 
(62 kg), Petre Cărare (68 kg), 
Ștefan Rusu și Mircea Huțu- 
leac (74 kg). Sorin Herțea (82 
kg), Ivan Savin (100 kg) și 
Ion Grigoraș (+100 kg). Ei sînt 
însoțiți de antrenorul federal 
Ion Comeanu și de antrenorul 
principal al lotului reprezenta
tiv, Ion Cernea, 

au cerut sprijinul in rezolva
rea unor probleme edilitar- 
gospodăreștl, vizlnd Înfrumu
sețarea comunei și sporirea 
gradului de confort, propuneri

Aurelian BREBEANU

(Continuart I* pag. 3—3)

Prin grija consiliilor populare, a deputaților

BAZA MATERIALĂ A SPORTULUI VÎLCEAN
A CUNOSCUT 0 CONTINUĂ DEZVOLTARE

Cunoașterea Înfăptuirilor rea
lizate in ultimii ani in dome
niul bazei materiale * activi
tății sportiv* generează sim
țăminte de mlndrie pentru ce
tățenii din municipiul Rlmnlcu 
Vilcea. ca și pentru cei din 
județul Vilcea. —„Cîndva doar 
cu un stadion, eel din parcul 
Zăvoi, și ea • sală eeva mai 
arătoasă, aceea a Liceului In
dustrial nr. 7, Rimnieu Vilcea 
se situează astăzi printre reșe
dințele de județ cele mai do
tate pentru spori*, ține să sub
linieze, In aceste zile dinain
tea alegerilor de deputați pen
tru consiliile populare, Gheor- 
ghe Ceaușu, președintele 
C.J.E.FJS. Vilcea.

Și rostește un adevăr. Prin 
grija edililor săi, prin interesul 
șl pasiunea deputaților. muni
cipiul de pe Olt dispune de

Ovidiu Mare (Steaua), marcind 
cel de al treilea gal al tău ta 
partida cu Vniveriitatea Craiava 

Foto : Aurel D. NEAGU

ECHIPAJUL I.E.F.S., CAMPION

ĂL „DACIADE1" LA BOB 4
SINAIA, 14 (prin telefon). 

Finala „Daciadei* și a Cam
pionatului republican de bob 
pentru echipaje de 4 persoane 
a prilejuit, pe pista din loca
litate. o atractivă dispută pen
tru locurile fruntașe ale clasa
mentului. Boberii s-au întrecut 
pe parcursul a patru manșe, 
la sfirșitul cărora victoria a 
revenit echipajului I.E.F.S. (L. 
Papp — C. Popescu, O. Po
pescu. G. Tudor), antrenat de 
fostul Internațional D. Panal- 
teseu. Echipajul studenților ■ 
fost cronometrat în 3:32,80.

una dintre cele mai spațioase 
săli de sport din țară, cu o 
capacitate de plnă la 4 000 de 
locuri, acolo unde, zilnic, Iși 
perfecționează pregătirea zeci 
de echipe, cele divizionare „A* 
și „B* de la Chimistul (hand
bal fete). Chimia (volei fete) 
șl Oltul (volei băieți). Chimis
tul -C.S.Ș. (baschet fete). So- 
distul (baschet băieți). Metalul 
I.U.C.F. (judo), „atelierele* de 
gimnastică ritmică si de În
treținere. cele de atletică grea 
(box și culturism) etc. Alătu
rat, la arenele „Traian", cu ă- 
proape o duzină de terenuri 
in aer liber pentru baschet, 
handbal, volei, tenis etc. sînt 
prezente — tot zilnic — alte

Tiberiu STAMA

(Continuare in r>ao 3—3)

Ieri a avut ioc etapa a VI-a 
a returului campionatului mas
culin de handbal. Divizia „A*. 
Iată amănunte :

ȘTIINȚA BACAU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 22—23 
(7—11). Timorați de faima por
tarului Buligan, handbaliștii 
băcăuani au ratat enorm, chiar 
și 4 aruncări de la 7 m, in 
prima repriză. Oaspeții au con
dus pină in min. 36. au fost e- 
galați la 11, s-a mers un timp 
„cap la cap*, apoi elevii an
trenorului Constantin Jude s-au 
distanțat din nou : 20—16 in 
min. 52 1 O furibundă cursă de 
urmărire și in min. 59 din nou 
egalitate : 22—22. Finalul a fost 
dramatic, fiecare dintre cele 
două formații ratind cite un 
contraatac. Au marcat : Vasil- 
ea 6, Bondar 5, Berbecaru 3. 
Gîrleseu 3, Zamfir 3, Ichim 3 
și Vlad 1 — pentru Știința, 
Ffllker 9, Petru C, Georgescu 3,

(Continuare ta pag. 3—3)

fiind urmat de : 2, Tractorul 
Brașov (D. Degan — A. Ciu
botar. Cr Nițu, M Albu) 
3:33,80. 3. Voința Sinaia (G.
Neagoe — G. Scheller, 1. Va- 
sile, Cr. Rădulescu) 3:35,72. In 
cursul competiției s-au mal e- 
vidențiat echipajele A.S. Poiana 
Cîmpina. C.S.O. Sinaia. Buoegi 
Sinaia și A.S.A. Brașov.

Următorul concurs de bob se 
va desfășura luni și marți. 
Este vorba de „Cupa Federa
ției*. competiție rezervată e- 
chtpaielor de 3 persoane.



VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

Șl CARTIERE
(Urmare din vao- I)

și a angajamentelor asumate, 
cinstind cu noi fapte de hărni
cie și abnegație alegerile de 
la 17 martie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat realizările obținute în 
sporirea producției. în creșterea 
calității si eficienței economice. 
In ridicarea productivității, gos
podărirea cit mai judicioasă a 
materiilor prime, materialelor, 
energiei și combustibililor, In 
realizarea exportului, stabilind, 
totodată, căile și modalitățile 
concrete pentru încheierea cu 
rezultate cit mai bune a actua
lului cincinal, pentru crearea 
unei baze trainice înfăptuirii eu 
succes a mărețului program de 
dezvoltare economică și socială 
a țării adoptat de Congresul al 
XIII-Iea al partidului.

Primul obiectiv al vizitei în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întreprinde
rea „23 August". Aici, au ve
nit în intîinpinare mii de mun
citori, ingineri și tehnicieni 
pentru a da expresie, în at- 
mnsfera de muncă însuflețită 
cu care întregul popor întîm- 
pină alegerile de la 17 mar
tie, sentimentelor lor de alea
să stimă și profundă recunoș
tință față de conducătorul par
tidului și stalului nostru. Oa
menii muncii prezenți pe pla
toul din fața intreprinderii au 
aplaudat cu însuflețire și ova
ționat îndelung, au scandat cu 
putere „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — deputat, în ai 
țării mare sfat!"

în continuare au fost vizi-

„Cupa Teleferic"

DISPUTE DIRZE LA SLALOM SPECIAL

DIN CAPITALA
Au- 
tevi 
eo-

tale : zona urbanistică „23 
gust", întreprinderea de 
„Republica". Complexul 
mercial „23 August". întreprin
derea de prefabricate din be
ton „Granitul", cartierul Fan- 
telimon, șantierul unui mare 
complex agroalimentar, — 
plexul de sănătate 
întreprinderea 
întreprinderea 
ea".

Vizita se înscrie in prac
tica profund democratică 
ce caracterizează activitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
de a analiza la fața locului, 
împreună cu oamenii mun
cii, cele mai importante as
pecte ale dezvoltării și moder
nizării producției, de a stabili 
căile înfăptuirii. In eondițir 
de înaltă eficientă, a progra
melor de dezvoltare eeonomico- 
socială a țării, de sporire, pe 
această bază, a bunăstării ma
teriale și spirituale a între
gului nostru popor. Noul dia
log cu făuritorii de bunuri 
materiale din Capitală a pus 
in evidentă, și acum. în prag 
de alegeri, angajamentul co
muniștilor, al tuturor celor ce 
muncesc de a-și intensifica e- 
forturile 
exemplară 
bilite de 
Congres al 
ționa, intr-o strînsă unitate in 
jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru înfăp
tuirea programului de edifica
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

,Com- 
Socului", 

.Tricodava" si 

.Turbomecani-

pentru realizarea 
a obiectivelor sta- 
cel de-al XIII-Iea 
partidului, de a ac- 0

POIANA BRAȘOV. 14 (prin 
telefon).
cadrul 
concurs F.I.S.
schiori din Bulgaria. Cehoslo
vacia. Ungaria si România. A- 
menajat în partea superioară a 
Pîrtiei Lupului, cu plecarea de 
lingă cabana ..Postăvarul", tra
seul a însemnat un dificil e- 
xamen pentru participanțl. La 
fete categ. a Il-a (mari), prin
cipalele favorite la primul 
loc erau 
tării din 
schioarele 
Fera și 
Amîndouă 
în urma unor erori 
astfel. sportiva
Miloslava Sochotska. care de
monstrase în probele de sla
lom uriaș frumoase calități, a 
cîștigat cursa. Pe locul secund, 
colega ei Vandula Jelinkova, 
iar pe poziția a 3-a reprezen
tanta noastră. Iudith Gărog. 
La băieți (aceeași categorie), a

Slalomul special din 
„Cupei Teleferic", 

a avut la start

favorite
— in urma compor- 
zilele anterioare — 

noastre
Claudia 

însă au

Mihaela 
Postolache. 

i abandonat 
tactice si. 

cehoslovacă

CONCURS DE SCHI-FOSD
IN COMUNA VUEA OOFTANEI

O reușită competiție de schi- 
fond s-a desfășurat. In cadrul 
..Daciadei". . in comuna Valea 
Doftanel, in organizarea CSO 
Sinaia, cu sprijinul Consiliului 
comunal pentru educație fizică 
și sport. La întreceri-. urmărite 
cu viu interes de un public nu
meros, au luat parte schiori de 
la asociații? sportive Temerarul 
Valea Doftanel, Caraimanul Buș
teni, Voința Sinaia, de la CSO 
Sinaia și Centrul de schi Bușteni.

Cîștlgătorll probelor: 
în 1974 : FI. Arghlre șl 
Drăcea (ambii de la 
Bușteni); născuțl in 1972 
FI. Ciocănel (Voința Sinaia) șl 
Cristina Carabela (Temerarii Va
lea Doftanel); născuțl in 1970 șl 
1971 : C. Curcă (Caraimanul
Bușteni) șl Viorica Richea (CSO 
Sinaia).

născuțl 
Aurora 
Centrul 
șl 1973:

cîștigat David Cermak (Ceho
slovacia), care a reușit să-1 de
pășească pe principalul favorit. 
Cătălin Benașic. cîștigător al 
curselor de slalom uriaș. Aici, 
lupta pentru primele locuri a 
fost foarte dîrză și în ea au 
fost angrenați si tinerii Ion 
Moraru. Cătălin Serbulea și 
Mihai Meghea. clasați în pri
mele opt locuri. La fete ca
teg. I (mici), cursa a fost la 
discreția tinerelor schioare 
române, care au mers foarte 
bine, fără complexe. reușind 
să ocupe primele sase locuri 
ale clasamentului final. La bă
ieți (aceeași categorie), un în
vingător nescontat 
rul Dimitâr Manolov.

Vineri (n.r. azi) are loc cea 
de a doua cursă de slalom spe
cial, dotată cu „Cupa Poiana", 
in care schiorii români își 
dispută și concursul republican.

REZULTATE TEHNICE. Slalom 
special, fete categ. II : 1. Milos
lava Sochotska (Cehoslovacia) 
131,17. s. Vandula Jelinkova 
(Cehoslovacia) 1:12,27. 3. Iudith 
GOrOe (România) 1:13.84, 4. Kris
tina Mohal (Ungaria) 1:14,87. 5.
Tunde Apjok (Ungaria) 1:16.46.6. 
Cristina Radu (România) 1:16.69 : 
băiet! categ. n : 1. David Cermak 
(Cehoslovacia) 1:1«.1«. 2. Cătălin 
Benasle (România) 1:10 66. J. To
mas Kucera (Cehoslovacia) 1:11.76. 
4. Nikolai Ghlncln (Bulgaria) 
1:1Z.71T. 5. Ion Moraru (România) 
1:13.47. 6. Ivan Nikov (Bulgaria) 
1:13.65, 7. Cătălin Serbulea (Ro
mânia) 1:14.24, 8. Mihai Meehea 
(România) 1:14.39 : fete categ. I : 
1. Codruța Căpitan 1:04.54. 2.
Gabriela Dlntcu 1 :06.65. 3. Nicole- 
ta Zapan 1:07.78. 4. Anemaric 
Becze 1:08,61. 5. Simona Podlnă 
1:09,66. 6. Llgîa Serbulea (toate
România) 1:09,94 : băieți categ. I: 
1. Dimltăr Manolov (Bulgaria) 
1:01,79, 2. Ion Racoveanu (Româ
nia) 1 :03,09, 3. Mugur Ponescu 
(România) 1 :03,34. 4. Florin
Hisiolu (România) 1:05,14, 5. Că
tălin Bozgan (România) 1:06,14, 6. 
Mlrclo Leopev (Bulgaria) 1:06,32.

BAZA MATERIALĂ A SPORTULUI VÎLCEAN
(Urmare din pag D

echipe. divizionare sau în curs 
de calificare pentru eșaloanele 
superioare ale sistemului nos
tru competițional. „Un adevărat 
complex sportiv, face remarca 
prof. Constantin Tită, alcătuit 
din sala și arenele din această 
zonă a municipiului". Și, am 
adăuga noi. care asigură pre
gătirea a peste 60 la sută din
tre' sportivii din Rm. Vîlcea. 
Coordonarea tuturor activități
lor care se desfășoară acolo 
nu este o muncă prea simplă. 
Prof. Tită — bun gospodar — 
reușește însă să mulțumească 
pe toată lumea, desigur și cu 
concursul metodiștilor C.J.E.F.S., 
profesorii Sergiu Zbîrnea și 
Victor Nadolu, al unui activ 
sportiv obștesc alcătuit din oa
meni cu mult suflet pentru 
sport.

Președintele C.J.E.F.S. amin
tea de stadionul din Zăvoi. Ei 
bine, nici acesta nu mai arată 
ca la început. în anii inaugu
rării lui ; în afară de faptul 
că stadionul propriu-zis a fost 
modernizat, sub tribunele cen
trale au fost amenajate săli 
pentru box și lupte, alta pen
tru forță ; iar lingă terenul

gazo-

acti- 
după 

din

principal un al doilea, 
nat

Dezvoltarea continuă a 
vității sportive, Îndeosebi 
declanșarea Întrecerilor
cadrul marii competiții sportive 
naționale „Daciada". a consti
tuit un îndemn și pentru depu
tății Consiliului popular al 
municipiului Rîmnlcu Vîlcea, 
de a se îngriji de crearea unor 
noi spații pentru practicarea 
exercițiului fizic în mod orga
nizat. Așa a luat ființă, vizavi 
de Liceul „Nicolae Bălcescu", 
baza sportivă Viitorul, cu te
renuri de handbal, tenis, vo
lei și baschet, apoi baza de 
caiac-canoe și sala de forță, 
situate pe coronamentul lacului 
de acumulare. Iar in unitățile 
de învățămint. paralel cu a- 
sigurarea unui minim de ame
najări simple, a unor com
plexe sportive în aer liber, au 
apărut, folosindu-se mijloace 
locale, săli cu o largă funcțio
nalitate. cum sint cele de la 
Liceul energetic și Liceul de 
chimie. Foarte bine remarca 
prof. Laurențiu Stilea, directo
rul Clubului sportiv școlar vîl- 
cean : „Dezvoltarea tot mai 
spectaculoasă a sportului de masă 
și de performantă în rîndul ti-

neretului studios din municipiul 
nostru este rodnl muncii pline 
de abnegație a unor profesori- 
antrenori, care s-au dovedit 
admirabili artizani, descoperind 
cu răbdare și modelind talente, 
dar și condițiilor materiale 
mereu mai bune, care au fa
vorizat această dezvoltare, con
siliului popular, deputatilor rc- 
venindu-le merite deosebite".

Subscriem, firește, 
aprecieri, care atestă 
rit gospodăresc și o 
siune pentru sport

bulga-

Paul IOVAN

(Urmare din pag. 1)

pe care le vom analiza, spre 
a găsi — împreună cu ce
tățenii — soluțiile potrivite. 
Unele dintre aceste propuneri 
au fost făcute chiar de pro
fesorul de educație fizică ILie 
Dobre, cunoscut salvamontist...

— Cum vede, însă, vicepre
ședintele C.J.E.F.S. Sibiu mi
siunea viitorului deputat al u- 
nei circumscripții rurale prin 
prisma sportului ?

— Și în acest domeniu mai 
sint încă destule de făcut, de 
adăugat Ia ceea ce există in 
comuna Șelimbăr, care este și 
centru de coordonare a activi
tății sportive din comunele 
suburbane. Mă refer. în pri
mul rînd, la amenajarea unor 
terenuri în curțile școlilor din 
centrul de comună si din sa
tul Veștem, la crearea unor 
spații speciale pe lingă școlile 
(cu clase 1—4) din celelalte 
sate. Mohu și Bungard, la buna 
întreținere a terenului de sport 
comunal, la Înviorarea și di
versificarea vieții sportive a

o pepi- 
pentru 

sibian... 
această

a mai 
mai

comunei, care poate fi 
nieră mal prolifică și 
sportul de performantă

— Și cum ați vedea 
înviorare ?
• — Prin organizarea
multe competiții sătești, 
ales in rîndul copiilor. Chiar 
dacă Șelimbărul este foarte- a- 
proape de Sijriu șî cei mai 
dotați dintre copii merg să 
facă inițierea în performanță 
Ia cluburile din oraș, cred că 
datoria viitorului deputat este 
să sprijine factorii cu atribuții 
locali în organizarea unei ac
tivități mal largi la nivelul 
comunei, pentru a angrena tot 
tineretul sătesc In competiții 
și activități sportiv-recreative. 
ceea ce ar duce șl la descope
rirea mai multor elemente ta
lentate pentru sportul de per
formanță sibian.

Cîteva opinii care vor avea 
cu siguranță, ecou în inimile 
amatorilor de sport din Șe
limbăr, tineri, dar și mai vîrst- 
nid care, ca pretutindeni în 
țară, la orașe ca si la sate, 
sint tot mal numeroși—

la aceste 
mult spi- 
mare pa- 
(implicit, 

înțelegerea fenomenului sportiv 
ca atare,*-contribuția sa la sta
rea de sănătate a populației) 
și asociem exemplelor consem
nate aici, din municipiul Rm. 
Vîlcea,- altele din cuprinsul ju
dețului. Pentru că și în județ 
pot fi întîlniți gospodari ade- 
vărați, deputății, care și-au o- 
norat prin fapte această cali
tate : la Băbeni (unde s-a mo
dernizat stadionul. Iar asociațiile 
sportive Forestierul. I.F.E.T. și 
Avicola încep să fie cunoscute 
pe plan 
Galicea, 
așezări în care 
asigurindu-i-se 
rială adecvată, 
tere continuă.

Lucru demn 
marea majoritate a satelor, co
munelor și orașelor vîlcene, 
prin efortul deputatilor consi
liilor populare s-a ajuns 
fiecare asociație sportivă 
dispună de un minim de 
menajări pentru practicarea 
xercițiilor fizice, element 
referință pentru continua dez
voltare sportivă a județului.

județean). Măciuca, 
Milcoiu. Brezoi' etc., 

sportul de masă, 
o bază mate- 

cunoaște o creș-

de reținut. în

ca 
să 
a- 
e- 
de

<* *trn>urv cHnowr. m

BANI. AUTOTURISME. EXCURSII
In urs s

DIN

ir- !33»

Si- 
s-au 

reușite. 
Grigore 

aplaudat

PRIMELE CLARIFICĂRI I
INTERNATIONAL DE SAH

7 »

Runda a 4-a a Turneului 
internațional de șah al Româ
niei. de la Călimănești, a adus 
în fruntea clasamentului un 
singur lider : maestrul inter
național Raj Tieschbierek. 
Dintre cel patru fruntași el a 
fost singurul care a înscris 
punct întreg, învingîndu-1 (cu 
negrele) pe Lexis Ortega. Par
tida s-a desfășurat multă vre
me sub semnul echilibrului. A- 
poi. insă, In criză mare de 
timp, șahistul cubanez și-a 
slăbit poziția, intrînd în dez
avantaj. Căutînd continuările 
salvatoare, el a depășit tim
pul de gîndire Ia mutarea 32.

Sub valoarea sa recunoscută 
evoluează fostul nostru cam
pion Aurel Urzică. întîlnin- 
du-1 pe Ralf Rau el a subes
timat posibilitățile ofensive ale 
variantei, a permis adversaru
lui său un ingenios sacrificiu 
pozițional și a cedat cu cîteva 
mutări înaintea controlului.

ACTUALITĂȚI
AU FOST ÎNTOCMITE CLA- 

Iată te-
•

SAMENTELE pe anul 1984. 
nismanil clasați pe primele 10 
locuri. ~ 
nu, 2.
4. Cr.
6. D.
nescu, 
nescu,
1. Lucia Romanov, 
Moise, 3. Alice Dănilă, 
dora Tache, 5. Luminița Sălă- 
]an, 6. Aurelia Gheorghe, 7. Ma
ria Romanov, 8. Ileana Trocan, 
9. Monica Radu, 10. Otilia Pop.
• SÎMBATA 23 martie, ora 9, 

(sala de la 
loc plenara

Seniori: 1. 
Ad. Marcu, 
Ștefănescu, 

Hărădău, 7.
8. E. Hnat, 
10. M. “

FI.
3.

5. 
R.
9.

Sovar.

Segărcea- 
A. Dirzu,

L. Bucur, 
Constan ti-
M. Comă- 
Senioare :

2. Daniela 
4. Teo-

la sediul C.N.E.F.S. 
etajul 8) va avea 
F.R. Tenis.
• IN ORAȘUL 

GROZA începe, săptămîna
DR. PETRU

vi-

O rem 
fost con 
dintre 
Joița. R 
a fost c 
rupere,
poziției f 
pă mai 
convenit 
partidele 
Dorel Ol
— Laszlo 
kacs —

în clas 
bierek cu 
șor, Olte 
Joița. In 
Lau 'l'/j 
(1), Urzi
Ortega */i 

Runda 
partidele 
Tieschbie
— Lau,
Hazay — 
Mărășes

ltoare, cea 
..Cupei Oțe 
juniorilor
• .ME

NA", _ corn
C. J.E.F.S. 
dețeană d 
șl miine 1
Pitești. înt 
fetelor, la 
virstă : 11

® ÎN ..C 
au ocupat 
Beldlman
D. Pescari 
ani șl Lor 
(ambii Din 
12—13 ani.

Etapa a 31-a a Diviziei „A" de basch

LA BUCUREȘTI, VOINȚA - POLITEHNICA TIM
Celelalte jocuri au

Desfășurat in cadrul etapei 
31-a a Diviziei „A", meciul 
baschet feminin dintre 
București și Politehnica 
șoara, găzduit de sala Floreas- 
ca, a oferit fiecărei echipe pri
lejul de a obține cite o victo
rie : Voința : 60—53 (27—32), Po
litehnica: 71—61 (40—28). De men
ționat că timlșorencele puteau 
Învinge șl In prima partidă, dar 
de la scorul de 51—41 (mln. 
ele nu au mai înscris decît 
coș, față de cele 
bucureștencelor. In 
mătoare, formația 
prof. L. Bachner a 
moment dat cu 
(64—44 în mln. 33), datorită bu
nel el evoluții, dar șl compor
tării surprinzător de slabe a e- 
chlpel Voința. Au marcat : 
sile 4+0, Gera 2+0, Ugrodi 
Jugănaru 5+15, Filip 6+9, 
26+19, Grecu 12+12, Nlnă 
Bodnar 2+4 pentru Voința, 
pectiv Catrina 0+5, R. Chepețan 
8+2, Armlon 0+12, Neuzatz 8+0, 
V. Chepețan 8+30, Bodea 20+12, 
Blîndul 2+2, Mătăsaru 2+0, Sta- 
min 5+8. Arbitri : I. Antonescu
— R. Stănclulescu, respectiv C. 
Dumltrache — R. Stănclulescu.

Celelalte partide ale etapei au 
loc azi șl mîlne. In Capitală, 
jocurile se dispută în sala Olim
pia, astfel : azi de la ora 16.30, 
mîlne de la ora 18 : ICEMENERG
— Comerțul Tg. Mureș, Politeh
nica București — Olimpia.

t* Rezultate din Divizia B“ de 
tineret : masculin : CSU Brașov
— Carpați Grup 8 Construcții
București 103—101 (53—45), Sodis- 
tul Rm. Vîlcea — C.S.U. Brașov 
79—58 (49—34), Carpați București
— Comerțul Timișoara 94—89 
(37—35), I.C.I.M. Brașov — Elec-

a 
de 

Voința 
Tlmi-

31) 
un 
ale 
ur- 
de 

condus la un 
20 de puncte

19 puncte 
partida 

pregătită

Va- 
3+0, 
Borș 
0+2, 
res-

Alte noi posibilități de a 
se obține :
• AUTOTURISME „DACIA 
1 300“

• EXCURSII IN U.R.S.S.

• CISTIGURI IN BANI CU 
VALORI FIXE (50 000 LEI, 
10 000 LEI, 5 000 LEI ETC.) 
SI VARIABILE

• Se efectuează șapte 
trageri în trei faze, cu 
total de 44 de numere

• Extrageri „legate* 
toate cele trei faze

loc azi și miine
trica Flenl 90—58 (39—28), Meta- 
lotehnlca Tg. Mureș — C.S.U. 
Oțelul Galați 88—78 (52—41,76—76), 
Oțel Inox Tîrgoviște — Urbis 
București 94—64 (47—31), Jiul Ști
ința . Petroșani — Automatica 
București 73—75 (34—37); feminin: 
Textila Gheorghenl — Metalul 
Salonta 96—69 (57—28), Voința
CSȘ Unirea Iași — Politehnica

n Sportul 
70—68 (38—
C.S.Ș. V 
P.T.T. 1 
C.S.Ș. F 
Ploiești 
C.S.Ș.
C.S.Ș. SL 
13), P.T.T. 
Iași 58—62

Corespon* 
Gruia, M.
Albu, Z. P 
cheanu.

DIVIZIA „A" DE HANDBA
(Urmare din pag I)

ex- 
un

Ia

Sîmbătă 16 martie - 
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE!

Voicu 2, Iankovici și Giurgea 1
— pentru Politehnica. (V. NE- 
NIȚA-coresp.).

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 30—19 (15—11). 
O nouă victorie pentru Vasile 
Stingă și coechipierii săi. ob
ținută joi după-amiază, in sala 
Rapid din Giulești, în fața 
unui partener care doar 15 mi
nute a reușit să meargă umăr 
la umăr cu formația campioa
nă. Steaua a fost la cîrma jo
cului din primul și pînă în ul
timul minut de joc, egalitatea 
din minutul 15 (8—8) fiind ul
tima tentativă a universitari
lor craioveni de a se ridica la 
nivelul prestigioaselor lor gaz
de. Stingă, bine ..găsit" de 
Drăgăniță, a oferit un aplaudat 
recital, în timp ce tinerii co
echipieri, portarii Adrian 
mi on și Tudor Vasile, 
distins prin parade 
Portarul craiovean 
Albiei a fost și el 
pentru temeritatea cu care a 
apărat cîteva aruncări năpraz- 
nice ale lui Stingă, Drăgăniță 
și Birtalan. Au marcat : Stin
gă 17, Drăgăniță 3, Marc 3, 
Dumitru 2, Berbece 2, Mirică 
1, Ghimeș 1 și Daniel 1 —
pentru Steaua. Dumitru 6, Fri
că 3, Agapie 3, Barcan 3, Ca
ras 2, Giurgiu 1 și Leștaru 1
— pentru Universitatea Craio
va. Au arbitrat bine : C. Cris- 
tea și Gh. Dumitrescu din 
Constanța.

Ion GAVRILESCU

DINAM 
STRUCTO 
(13—9). P 
dinamovișt 
victorie c 
peții au 1 
presie. Au 
Micle 5, A 
Cbicomban 
1 și Panti 
Dinamo,
4, Porumb 
2, Vranău 
tru Const 
coresp.).

UNIVER 
POCA — 
REȘTI 21 
cat : Pop 
ma 3, C 
Jurcă 3 
nu 7, Bed 
Grabovschi 
2, Antones 
pentru Di 
coresp).

INDEPE 
MÎRȘA — 
38—31 (1 
ocupare a 
ceea de a 
golgeterul 
tulul. în 
Matei 11,
5, Tătam 
cu 3, Cojo 
pentru In 
Cojocaru 
Gherghel 
clăuș 1 — 
nic. (M.

Partida 
Mare — 
(46—19) s-

ÎN ATENȚIA CORESPONDENȚI
Corespondenții ziarului nostru sint ru 

duminică 17 martie, între orele 10—13, 
telefon cunoscute, rezultatele tuturor eo 
desfășoară sîmbătă.
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Cunoscut tehnician al arbitra
jului nostru, acum observator 
federal, George N. Gherghe ne 
spunea după meciul de la Pitești 

nu este o echi- 
deși 

teren

*sch- 
Foi- 

h P, 
2 P,

P71 .
1 P.

îează 
tega, 
Joița 
kacs, 
:ă —
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că F. C. Argeș __ ___
pă care să retrogradeze, 
miercuri a făcut 1—1 pe 
propriu, cu Gloria Buzău. Sîn- 
tem de acord cu această consta - 

la valoarea
Doar lotul 

probleme, cum 
înlocuirea lui 
trecînd peste 

unul nou 
la 

miercuri, F.C. Argeș a 
luptat exemnlar 
Gloria, 
cele i

tare, gîndindu-ne 
„11 “-lui piteștean. 
restrâns, creează 
a fost, acum, cu 
Moiceanu. Dar, __ 
supărarea pierderii 
punct, a coborîrii iar la -4 
„adevăr". _ 1__
jucat BINE, a 
șl împreună cu 
un meci dintre 
moașe.

„Vinovată" că 
cîștigat partida ___ 
formația din Buzău, 

foarte bună parte ne- 
din min. 4 Gloria

o replică 
sale. încă

F.C. 
nu

n-aArgeș
este decît... 
care a dat

și-a... avertizat adversara. câne 
centrarea fundașu-lud CotmănescL 
a loviit bara, punlnd.u-1 pe Cris 
tian I în situație dificilă. Iar 
după pauză, dispunlnd de resur
se fizice nebănudte, ou patru ine
puizabili jucători la mijloc — 
Cramer, Ghizdeanu, Șumulans- 
chi și Balaur — a imprimat jocu
lui un tempo sufocant, dl nd fru 
musețe partidei. Cine a văzut-c 
jucând pe Gloria la Pitești (ș; 
au fost peste 14 000 de specta - 
tori) nu se mai miră că ea se 
află pe locul 5, după grupul 
celor „patru". Cîteva valori s-au 
integrat Intr-o echipă echilibrată 
în care risipa de energie (deci, 
buna pregătire fizică), se împle
tește cu realizările tehnlco-tacti- 
ce, în care ne-a plăcut, în spe
ciali, alternanța 
poziționale șl 
foarte rapide, 
percutant.

dintre atacurile 
contraatacuri 1 e 

jocul deschis.

Constantin ALEXE

Bălăci revine
aproape pline, la mij-Tribune _ _ . .

loc de săptămînă, pentru meciul 
F.C. Olt — Politehnica Iași. 
Mulți dintre spectatori veniseră 
de la Craiova, să-1 mai vadă pe 
Bălăci, fostul lor „idol", care — 
nu prea de mult — îi îneîntase 
cu arta lui fotbalistică, o îmbi
nare de„numere personale" cu 
acțiuni puse în slujba unei echi
pe de valoare continentală, a- 
plaudată și pe stadioane străine.

Receptiv la această dovadă de 
atașament petrecută la destui ki
lometri de Bănie, la încurajările 
de pe margine, Bălăci a răspuns 
printr-o prestație la înălțime, în 
pofida terenului greu, cu un ac
centuat grad de periculozitate 
pentru un genunchi atît de greu 
încercat în ultima vreme.-

Clasa blondului jucătonr(aproa- 
pe de adevăratele ei dirfiensiuni) 
a apărut mai pregnant într-un 
moment dificil pentru noua-i 
formație, mai precis după ce 
F.C. Olt s-a văzut egalată pe ta
bela de scor. Atunci, în acea 
situație dificilă, cînd formația 
oaspete părea, decisă să schimbe 
cu partenera 
lanternei, l-am văzut pe Ilie Bă
lăci luîndu-și ..........................
la modul cel 
tință. Ruperi 
mea adversă,

tribune și am jucat și 
dul la

...Mircea Lucescu gîndea astfel, 
cir ...voce tare, despre Balad : 

Am venit la Slatina special 
pentru Bălăci. L-am urmărit și

cu gîn-

duminică, cu Dinamo. Mă bucu
ră, firește, revenirea lui în te
ren, unde destule din realizările 
Iul amintesc de jucătorul de ex
cepție, internaționalul Ilie Bă
lăci. Aștept ea forma Iul spor
tivă să crească la cotele nece
sare unei prestații, de mare an
gajament și responsabilitate, în 
prima echipă a țării".

Gheorghe NICOLAESCU

locul din zona O singură

Prin ccest penalty transformat de Rada Rapid a obținut 
victoria in meciul de miercuri cu F. C. Bihor 

Foto : Iorgu BĂNICA

Norocul... vilcenilor!

rolul de „dirijor" 
mai serios cu pu- 
de ritm în trei- 
pase variate șl 

oportune pentru coechipieri, lo
vituri libere executate cu măies
trie, toate acestea l-au obligat 
pe ieșeni să bată în retragere, 
să sufere, 
parte din timp. „Am 
noul sezon fotbalistic, 
nea Bălăci, 
de a arăta tuturor că 1 
un jucător terminat. Mal 
chiar, n-am renunțat la ideea că 
mai pot fi util și echipei națio
nale în această primăvară fier
binte. De altfel, sincer să fiu, 
-am știut pe Mircea Lucescu în

literalmente,

animat
'9 
de

o bună 
început 

ne spu- 
dorința 

nu sînt 
mult

Peste 
balului 
junimi i 
ochi, ca _______ ___  ,_
Dealul Florilor) au ținut să asis
te la partida dintre echipa lor 
favorită șl Steaua, liderul cam
pionatului. In edițiile precedente 
băimărendi au câștigat cu regu
laritate, uneori chiar detașat, a- 
ceastă partidă cu _ echipa *“ 
reșteană. ~ 
tăziv ____ ______ _ _
trenorul C. Frățilă, trebuie 
jucăm exact și să-1 blocăm 
Lăcătuș". Și apărarea echi/pei sale 
a jucat EXACT până in 
83, dnd Weisenbacher a 
Lăcătuș, mereu pe fază,

20 000 de 
din Baia 
(stadionul

și ...plopii din jur, ca și

Satisfacfia

iubitori al fot- 
Mare și lmpre- 
a fost plin-

~ bucu-
___ „Ca să învingem și as- 
afirma întainte de meci an- ... gă

pe

antrenorului

minutul 
gafat șl 

mereu

LIN |
CON- 
24—21 
n care 
i treia 

oas- 
ă im- 
tici 8, 
mea 2, 

Cean 
pentru- 
pornay 
, Popa 
- pen- 
RUIA-

J-NA- 
BUCU- 
i mar- 
î, Cos- 
:r 3 și 
Moca- 

escu 5,
Ștefan 

a 1 — 
MIAN-

Tuturor celor peste 20 000 de 
spectatori prezenți în tribunele 
stadionului „23 August" din Ba
cău nu le venea parcă să creadă 
că cifrele de pe tabela de mar
caj înscrise la sfîrșitul meciului, 
dintre formația locală și Univer
sitatea Craiova sînt..., reale. In
tr-adevăr, „lanterna roșie" de... 
ieri (acum pe ultimul loc a tre
cut Politehnica Iași) a făcut un 
joc de excepție, cu numeroase 
acțiuni purtate în viteză, de- 

Iclanșate mai tot timpul de neo
bositul Adolf, un mijlocaș ofensiv 
de mare travaliu (din păcate, 
dlntr-o greșeală de recepție te- 
'refonică, el nu a apărut trecut 
cu majuscule). Cu „cuțitul la os“, 
cum se spune, jucătorii băcă
uani au Intrat pe teren deciși să 
tranșeze în favoarea lor disputa, 
să obțină ambele puncte, de alt
fel singura alternativă care le 

Imai dădea speranțe în tentati
va lor de evitare a retrogradă
rii. Șl, spre lauda lor, au reușit 

Isă CIȘTIGE NET întâlnirea cu 
puternica echipă craioveană, în-

I
I

I
I

scriind două goluri fără 
din acțiuni spectaculoase, _ 
t« In mare viteză, care au prins 
pe picior greșit apărarea ad
versă. Merite revin tuturor ju
cătorilor, dar trebuie să recu
noaștem că din rândurile învin
gătorilor, în afară de Adolf, un 
rol determinant l-a avut C. So
lomon care, practic, a tras toa
tă echipa după el, judnd cu o 
siguranță și o exactitate exem
plare. In prim-plan a fost șl 
„spiridușul" ** ~~
le sale 1—«----------
frontul de atee, a produs pa
nică în careul craiovean.

La sfîrșitul meciului, antreno
rul -----
trăind bucuria victoriei în fața 
unei echipe de talia și valoarea 
Universității Craiova, îșl expri
ma satisfacția față de prestația 
echipei pregătită de el: „Aceas
tă victori-, atît de necesară, va 
avea darul să ridice moralul ju
cătorilor mei în grelele întâlniri 
care ne așteaptă*.

dubii, 
purta-

Șoiman. Prin dese- 
desprinderi pe întreg

Dumitru Nicolae-Nlcușor,

Gheorghe NERTEA

I

Iată pe Politehnica Timișoara 
pe locul 7, neînvinsă în retur! 
O adevărată performanță, dacă ți
nem seama că astă-toamnă, după 
același număr de meciuri, acu
mulase doar două puncte șl se 
afla cu șase locuri mai jos.

Firește, echipa —“
schimbată în bine, 
punctele de vedere.

este 
Din

Mal

mult, 
toate 
întâi.

jucătorii, în marea lor majorita
te, sînt bine clădiți fizic ; echipa 
arată bine din acest punct de 
vedere. Apoi, cu toții etalează o 
pregătire fizică fără cusur, ceea 
ce le permite să acopere bine 
terenul. In sfîrșlt, trebuie re
marcată dăruirea cu care joacă 
toți purtătorii tricoului clubului 
timișorean, dăruire 
văzut, miercuri, pe 
Zăvoiul vîlcean, în

greșeală !

ce s-a între- 
stadionul din 
special în ul-

TREBUIE, a țîșnit 
singură greșeală, 
pe fondul epud- 
fizice ale apără- 

și pe oare

ACOLO UNDE 
șl a marcat. O 
survendtă însă 
zărid resurselor 
tarului băimăream . _
Steaua a exploatat-o prompt, în 
stil de mare echipă. De altfel, 
liderul a jucat la Baia Mare cu 

. o precizie dezarmantă, cu Belode- 
did și Iovan imbatabilii, cu B010- 
nd și Balint inepuizabili șl cu Lă
cătuș mereu neastâmpărat șl im
previzibil, nervos în prima re-* 
pri^ă, pus pe... joc în a doua. In 
final, după meciul desfășurat „pe 
muchie £e cuțit" dar in limitele 
falr-play-ului, îmbrățișări în ta
băra Stelei și multă tristețe tn 
acee-> a bălmărenllor. „Ce să 
facem ! ? Acesta-i fotbalul — 
spunea Alex. Koller, vicepreșe
dintele clubului local —, totul e 
acum să nu ne pierdem lucidi
tatea, să ne stringem rîndurile, 
să ne mobilizăm pentru a recu
pera terenul pierdut..." F.C. Baia 
Mare are — Sîntem convinși — 
suficiente resurse morale pentru 
a trece și peste șocul produs de 
eșecul suferit în fața liderului.

tourențiu DUMITRESCU

RPAȚI 
AVNIC 
i pre- 
fost a- 
Matei, 

npiona- 
înscris :
Cornea 

irbules- 
ric 1 — 
icob 14, 
Odae 3, 
?i Mi
ni Cav- 
resp.).
r Baia 

Arad 
larți.

SDNINISHMTIA de STAT L0Î0 PRONOSPORT WrOR'IEAlA

ICIȘTIGURILE TRAGERII 
TRAORDINARE LOTO A 
ȚIȘORULUI" DIN 1 
1985 : FAZA I — Cat. A : 

riantă 100% — autoturism 
1300 și 2 ‘
cat. B : 
lei și 12 
cat. C : 
cat. D : 
lei ; cat.

Ilei ; cat. 
lei ; cat. 
lei. FAZ

i
I

EX- 
„MAR- 

M AB TIE 
1 va- 
Dacia 

variante 25% a 17.500 lei; 
1 variantă 100% a 47.983 
variante 25% a 11.996 lei; 

30,25 variante a 6.345 lei;
142,25 variante
E
F 
G

a 1.349
353,75 variante a 300
650 variante a

Rl
mită 
j de 
e se

200 
4.130 variante a 100

__  _____  ______ _____ 1 8 
variante 25% — autoturisme Dacia 
1300 ; cat. 2 : 20,50 variante 
27.964 lei; cat. 3 : 95 variante 
5.965 lei; cat. 4
a 1.093 lei; cat. 5 : 1.128,25 va
riante a 300 lei; cat. 6 : 2.112,50 
variante a 200 lei; cat. 7 : 11.276 
variante a 100 lei. FAZA a III-a 
— Cat. H : 5 variante 25% a 
17.500 lei; cat. I : 2 variante 100% 
a 5.000 lei în cadrul cărora o 
excursie de 1 loc în U.R.S.S. și 7 
variante 25% a 1.250 lei; cat. J : 
22 variant© a 1.000 lei; cat. K; 107,25 
variante a 400 lei; cat. L : 302 va
riante a 300 lei; cat. M : 424,25 

■ variante a 200 lei; cat. N : 2.636,25 
I variante a 100 lei.

I
I
I
I

Ii-a
2 :

Cat. 1 :
a 
a 

: 518,25 variante 
5 : 1.128,25 
cat.

- .. au
următorilor participant! : 
Sadovei din Galați (la 

; loan Pogan din Oradea, 
...................... Donisa

Autoturismele „Dada 1300" 
revenit 
Toader 
faza I) , 
Teodor Moț din Arad, 
SorodOc-Doru din Marghite, jude
țul Bihor, Dumbrăveanu Ilie din 
Botoșani,Toader Filon din Bra
șov, Diaconu Ion din Iași, Simlon 
Mihai din Călărași șl Crețan Ion 
din Tg. Jiu, județul Gorj (la faza 
a Il-a).
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi 15 martie a.c., va avea loc 
în sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 
16.30.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 8 MARTIE. Cat 1 
riantă 100% 
1300 ‘
cat. 
lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ;

1 va-
___ autoturism Dada
și 1 variantă 25% a 17.500 lei;

12 variante 25% a 10.189
3 î-------
4 :
5 : 
c :

• x
100 lei. Report la cat.
lei.

Autoturismul „Dacia 
venit participantului
Gheorghe din Botoșani.

2 î 1 
cat. 
cat. 
cat. 
cat. 
cat.

28,75 variante a 4.253 
44,50 variante a 2.748
128.25 variante a 953
370.25 variante a 330

variante a 
1 : 335233

: 1.891,75

1300- a re- 
Ungureanu

tima parte a meciului, după eli
minarea (meritată!) a Iul Pascu, 
atunci cînd Chimia ataca, ataca 
în valuri. In acele momente, 
„Poli" juca în așezarea 1—5—3—1 
șl după ce Giuchici șl Bolba, 
adică doi atacanțl, au ieșit din 
joc, fiind înloculți cu doi apă
rători, Vușcan și Deac, „schema" 
a devenit 1—5—4. Avind în față 
două excelente linii defensive, cu 
doi centrâli, Ionuț șl Cîrciuma- 
ra, înalți. care stăpîneau careul, 
un portar Moise (excepțională re
venire de formă), care a făcut do
vada valorii sale, șl cu un Du- 
mltru ca în anii Guadalajarel, vîl- 
cenil au persistat în marea lor 
Șreșeală de a crede în centră
rile înalte, expediate cînd de pe 
stânga, cînd de pe dreapta, ușor 
respinse de înalțli apărători de 
pe Bega, sau nefructificate de 
atacanțil locali. Și puțin a lip
sit ca Chimia să piardă meciul. 
Norocul vilcenilor s-a numit... 
Gîuchlcl ! •

NEUGERSDORF, 14 (prin tele
fon). Pe stadionul din localitate, 
joi după-amiază s-a disputat par- 

revanșă dintre reprezentati- 
de juniori U.E.F.A. ’86 ale 
Germane și României. După 
se știe, în primul meci, vic- 
a revenit gazdelor cu scorul 

de 3—1. Și în a doua partidă de 
verificare echipa R.D. Germane a 
cîștigat, de data aceasta la li
mită, cu 1—0 (0—0). Juniorii noș
tri au evoluat la început mai ti
mid. da" după pauză jocul lor a 
devenit mai legat șl acțiunile o- 
fensive au fost rezolvate cu difi
cultate de apărarea gazdelor. Pri
ma repriză a fost, totuși, destul 
le echilibrată. însă cu puține șu
turi la poartă (raport : 5—2). In 
m’n. 29. Harșani a șutat 
poartă 17 1__
minute înainte de pauză portarul 
Nesche “ *
respins __ __ __________

începutul reprizei secunde a 
fost defavorabil juniorilor noștri: 
în min. 48, Krolbert a șutat pu- 

de la 30 metri, Blid a 
dar n-a reținut și 

a reluat în plasă. Apoi, 
noștri au dominat, dar 
Cr. Sava și D. Sava au 
min. 83, întîrziind să exe-

___ _ T___ peste
de la 16 metri, iar cu 5

a ieșit la 20 metri și a 
din fața lui Cr. Sava.

ternic, i 
Dlonjat. 
RITTER 
jucătorii 
Harșani. 
ratat. Tn 
cute o lovitură de la 16 metri 
pentru că ..zidul “ era prea a- 
nroane. D Sava a fost eliminat 
ds pe teren.

Arbitrul P. Muller a condus 
formațiile :

GERMANĂ : Nesche — 
Zimmerman,

Schbert, 
Krolbert, 
23 Hohmman).
Blid — Beienaru,

Mircea TUDORAN

R.D. 
Werth er, 
Schuster 
Grosse 
Krusse (min.

ROMANIA !
Răducanu, Someșan, Drăgilă — 
Năstase (min. 15 Dineu), Stroia 
(min. 78 Rădulescu), Spătaru 
(min. 77 Strizu), D. Sava — Har
șani, Cr. Sava.

Pompiîîu V1NTILA

Ritter, 
Neitzel, 
Liebers,

ARBITRII PRIMEI ETAPE A RETURUEUI DIVIZIEI „B“
SERIA I : Partizanul Bacău — 

Oțelul Galați : M. Salomlr (Cluj- 
Napoca), Olimpia Rm. Sărat — 
F.E.P.A. *74 Btriad : D. Ciolan 
(Pitești) C.S. Botoșani — Prahova 
Ploiești : I. Vereș (Sf. Gheorghe), 
Chimia Fălticeni — A^. 
V. Onu (Predeal), Metalul 
peni —F.C. Constanța : I. 
renezi (Timișoara), CJS.M. 
ceava — C.F.R. Pașcani : L. ___ 
lăgean (Satu Mare), Petrolul Plo
iești — Ceahlăul P. Neamț ; 
Măerean (Brașov), F.C.M. 
greșul Brăila -- - - - 
11a : P. — 
nărea C.S.U. Galați — 
name Facșanl : 
(București).

D.

Mizil :
Plo-
Fe-
Su-
Să-

L. 
Pro- 

Metalufl Manga- 
Iliescu (București), Du- 

U ni rea Di- 
AlexandruV.

seria a n-a : 
diaș — Flacăra

metan Me-Gaz
_ _ Automecandca 

Motrend : Gh. To th (Aiud), Unirea 
Alexandria — CJS-M. Drobete Tr. 
Severin : T. Cruceanu (Tecuci). 
LM.A.S.A, Sf. Gheorghe — Me
canică fină Steaua București : 
N. Georgescu (Buzău), Automa
tica București — Șoimii I.P.A. 
Sibiu : A. Porumboiu (Vaslui), 
Chimica Tlmăvenl — Dinamo

T.

• Un frumos gest la 
sosirea echipei F. C. 
Bihor la stadionul Giu- 
lești. Ilie Ron te a, din 
grupul de antrenori al 
Rapidului, l-a Îmbrăți
șat și l-a urat bun 
venit fostului antrenor 
al gluleștenilor. Victor 
Stănculescu. • Exce
lentă „tableta" despre 
N ecu la Răducanu inti
tulată „Colegul meu de 
serviciu" și semnată de 
Radu Călin Crist ea, re
dactorul frumosului 
program Rapid — F. C. 
Bihor • Supărare mare 
In vestiarul biho
rean. miercuri, după 
meci : „N-a fost nici 
vorbă de penalty!, au 
zis orădenil. Unii ne-au 
rpus că de ce n-am 
protestat, atunci, mai 
mult?! Ce-am mai fi 
realizat ? Ci te va carto
nașe în plus?!-."' •
Exemplul căpitanului 
de echipă. Frumos 
exemplu a oferit Stan- 
eu, de la F.C. Argeș. 
Cu cîteva zile înaintea 
partidei de la Brașov, 
din cauza unei infec
ții puternice, 1 s-a ex
tras unghia de la de
getul mare al picioru
lui drept. Cu infiltrații 
cu novocaină, Stancu 
a jucat. Miercuri, la 
fel: deget umflat, vînăt, 
din nou novocaină. 
Strîngea din dinți și 
juca (și a jucat bine) 
pentru că știa că, în 
lipsa lui Moiceanu, nu 
are cine să-1 înlocuias
că. • Tînărul fundaș 
buzoian Comănescu se 
remarcă de ‘ la meci la

meci. Miercuri, însă, 
la Pitești, în min. 11, 
cînd s-a angajat în- 
tr-o cursă, a făcut 
ruptură musculară. A- 
cesta a fost motivul 
înlocuirii lui, ca șl a 
fundașului dreapta de 
la F.C. Argeș, Voicu, 
și el în bună dispozi
ție de joc • Meci greu 
pentru arbitrul I. Ve- 
lea. Terenul , desfun
dat, tempoul de joc, 
angajamentul jucători
lor l-au creat multe 
probleme. Pe unele 
le-a rezolvat, pe altele 
nu. Dar nu a influen
țat rezultatul și nu s-a 
lăsat... Influențat. In 
min. 87, buzoianul Tică 
s-a ciocnit involuntar 
cu Ignat, corp la corp, 
șl unii spectatori au 
cerut 11 m., ceea ce 
nu fusese.
• „Ce mult ne-a lip

sit, astăzi, la Slatina, 
libero-ul Ursu! ni se 
destăinuia după joc 
Bueu, portarul Politeh
nicii Iași. De 11 
ani, de pe vremea 
cînd eram coechipieri 
la Pașcani, jucăm îm
preună. Orice gest al 
lui, oricît de insigni
fiant pentru alții, îmi 
spune ce trebuie să 
fac în clipa imediat 
următoare: să vin la 
primire, la o pasă pe 
care știu precis că, în 
scopul mascării inten
ției, o va trimite cu 
călcîiul, sau să stau 
liniștit în poartă, că 
nu se întîmplă nimic".
• Fundașul central 

M. Popa urcă mereu... 
Urcă în careul advers

Victoria București : M. Axente 
(Arad), Progresul Vulcan Bucu
rești — Tractorul 
Cîmpeanu (Arad), 
te — Autobuzul București : 
Georgescu (Constanța), Metalul 
București — I.P. Aluminiu Sla
tina : A. Comănescu (Bacău), 
Minerul Motru — Car pa ți Mîrșa : 
C. Corocan (Reșița).

Brașov : R.
C.S. Tîrgoviș- 

M.

SERIA A III-a : Minerul Cav- 
nic — „U“ Cluj-Napoca : M.
Constantinescu (București), C.F.R. 
Timișoara — Sticla Arieșul Tur
da : N. Bițin (Salonita), Avîntul 
Reghin — Gloria Reșița : 
Stoenescu (București), 
gistu.1 Cugir — Strungul 
I. Coț (Ploiești), Aurul Brad 
Armătura zalău : M.
(Craiova), F.C.M. U.T.A. 
reșul Explorări Deva : Th. 
nescu (București), C.SJM. Reșița— 
Unirea Alba Iulia : M. Lăzărescu 
(București), Industria sârmei C. 
Turzii — Olimpia Sa tu Mare :
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea), Mi
nerul Lupeni — Gloria Bistrița *. 
S. Necșulescu (Tirgoviște).

M.
Metalur- 

Arad :
Florea
- Mu-

Io-

și marchează, urcă și 
ca nivel al prestațiilor 
lui în echipă. Selecțio
narea jucătorului de 
la Jiul în lotul națio
nal lărgit a avut un 
rol stimulativ deose
bit • Multe minute 
din prima repriză ju
cătorii partidei de la 
Petroșani (în special 
Varga, B. Popescu, P. 
Grigore, Both n) au 
manifestat multă ner
vozitate șl, ca urma
re, jocul a fost frag
mentat, execuțiile teh
nice imprecise, iar in
tervențiile dure, nere
gulamentare — nume
roase. Intervenția, la 
pauză, a observatoru
lui federal Gh. Bălașa 
s-a dovedit salutară. 
..Actul al doilea" a 
reprezentat un model 
de sportivitate și cursi-

meciul cu reprezenta
tiva Bulgariei?", s-au 
întrebat mulți dintre 
spectatorii veniți pe 
„Regie". Și „decarul" 
Brașovului nu l-a dez
mințit pe ...Mircea Lu- 
cescu: a jucat cu de
zinvoltură, demonstrînd 
calități tehnice deose
bite în fața unor ju
cători consacrați, cum 
sînt cei ai Sportului 
studențesc • Pentru 
cele două atacuri ex
trem de periculoase 
făcute în prima repri
ză a meciului cu F.C.M. 
Brașov, Șerbănică a 
fost avertizat la pau
ză de observatorul fe
deral Fr. Coloși. Șer
bănică s-a calmat; în
să, pe nepusă masă, 
a intrat în rol... Gino 
Iorgulescu, care a ris
cat chiar o eliminare,

vitate în joc. © V. 
Mateianu: „Jucătorii
mei simt nevoia de 
puncte și de aceea a- 
bordează partidele une
ori prea contractați. 
Fără să neglijez im
portanța combativității 
în arsenalul unei echi
pe, mă voi preocupa 
de creșterea calmului, 
a lucidității**. Salutăm 
observația realistă a 
antrenorului Jiului și 
așteptăm efectele ei. 
De altfel, în jocul de 
ansamblu al f^bmației 
din Valea Jiului - „mi
na" lui Mateianu se 
vede...
• „Ia să vedem șl 

noi cine o fi Văidean, 
jucătorul care a în
scris recent golul în

motiv pentru care cro
nicarul nu i-a eviden
țiat în caseta tehnică 
a meciului. Păcat, fi
indcă, în rest, sus-nu- 
miții fotbaliști au ju
cat foarte bine! ©
Jnaintea partidei cu 
Sportul studențesc, 
președintele F.C.M. 
Brașov, Dumitru Dra- 
gomir, ni se confesa: 
„Cu cinci titulari in- 
disposibili, îmi doresc 
doar un singur lucru: 
să nu primim multe 
goluri..." Echipa antre
nată de cuplul Coidum- 
Gyorfi nu numai că 
n-a fost învinsă la 
scor, dar a fost la un 
pas (fără acel șut al 
lui Hagi) de a produ
ce o mare surpriză*



B :

Ieri, la Berna, a avut loc

MEGEVE, 14 (prin telefon). 
Astăzi, in trei localități din 
Franța — Megeve, St Gervais, 
Chamonix — s-au disputat 
primele partide din cadrul 
Campionatului mondial de ho
chei pe gheață — grupa »C“, 
Jocul care a deschis întrecerea 
a fost cel dintre reprezentati
vele României

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU C.M. 
DE HANDBAL MASCULIN ’86

11-3 CU BULGARIA
aflau in inferioritate numerică 
și in ciuda excelentei prestații 
a portarului bulgar Milanov, 
jucătorii noștri au redus „tu
rația*. tn aceste condiții, e- 
chipa Bulgariei a reușit să în
scrie la capătul a două contra
atacuri in min. 30 (prin Sinov) 
șl 35 (Bacivarov). Jocul a că
pătat dintr-o dată un aspect 
surprinzător de echilibrat și 
s-a menținut astfel pînă aproa
pe de min. 50 cind, dezlănțu
ită, revenind la valoarea de
monstrată în prima repriză, 
selecționata României a înscris 
cinci goluri in șapte

Au marcat: Cazaca, 
tel. Hălăucă, Solyom 
Pisăm, Loeaci. Gereb, 
ly, V. Huțann (România), 
nvv X Bacivarov (Bulgaria).

A arbitrat bine Hans Ivan 
Ronning (Norvegia), ajutat de 
E. Frederiksea (Danemarca) 
și E. Johanssen (Norvegia).

Vineri, meci cu echipa Iu
goslavi eL

Călin ANTONESCU

în saloanele primăriei din Berna _a avut loc, joi la amiază, 
tragerea la sorți a echipelor calificate pentru turneul final al 
campionatului mondial de handbal masculin, programat să sa 
desfășoare Intre 25 februarie și 8 martie 1988, In Elveția. Au 
fost prezenți membri ai Federației Internaționale de Handbal 
și reprezentanți al echipelor. Din partea reprezentativei Româ
niei a participat antrenorul lotului național, Lascăr Pană.

Sorții au decis următoarea componență a grupelor :
A :

antrenată de E. Pană -și L 
Gheorghiu a îndreptățit aștep
tările numerosului public (este 
binecunoscută aci datorită fap
tului că mulțl ani a evoluat in 
grupa „B” unde speră să re
vină). Ea a jucat foarte bine 
lungi perioade de timp, cind 
a dominat net, creindu-și su
ite parcă nesfirșite 
de gol, dih care a 
mai mult doar tn 
zece minute de joc, 
cea de-a 4-a victorie din acest 
an asupra echipei Bulgariei și 
prima din acest turneu.

„Tricolorii”, care au avut 
însă și momente de scădere, 
au început bine, domlnînd jo- 

viteză și 
astfel 

minute scorul 
înscriseseră Ca- 
și Hălăucă. Par- 
însă, de acest

Iugoslavia, R. D. Germană, U.R.S.S., campioana Americli; 
R. F. Germania, Elveția, Polonia, Spania ;
ROMANIA, Islanda, Cehoslovacia, campioana Asiei ; 
Danemarca, Suedia, Ungaria, campioana Africii.

de ocazii 
fructificat 

ultimele 
reușind

Bulgariei, 
loc deschi- 
competiției, 
Jean Fe- 

Federației 
din

Și 
înaintea lui a avut

a 
prilej cu care dl. 
rrand, președintele 
Sporturilor pe Gheață 
Franța, a salutat prezența ce
lor opt echipe din Europa și 
Asia aflate în întrecere: selec
ționatele României, Iugoslaviei, 
R.P. Chineze, Spaniei, Bulga
riei, R.P.D. Coreene, Danemar
cei și Franței, in luptă pentru 
cele două locuri care aduc pro
movarea in grupa „B“.

A urmat meciul dintre echi
pele României și Bulgariei, in 
care hocheiștii noștri au reu
șit o aplaudată victorie la scor : 
11—3 (3—0, 2—2, 6—1). Echipa

derea festivă

cui prin fantezie, 
multă abilitate tehnică, 
că după zece 
devenise 3—0. 
zăcu, 1. Antal 
că mulțumiți, 
început și de faptul că imediat 
după fluierul de începere al 
reprizei secunde au marcat din 
nou (Solyom). cu toate că se

minute!
L An-

2, Gali,
Gerczu-

Si-

C:
D :

întrecerile din grupeTn
Joacă după sistemul „fiecare 
cu fiecare”, ordinea meciurilor 
reprezentativei României fiind: 
in prima partidă cu Cehoslo
vacia, in cea de a doua eu 
campioana Asiei, iar in cea 

de a treia cu Islanda. Primele 
trei echipe din fiecare grupă 
se califică pentru grupele se-

mifinale. Astfel, semifinala I 
va fi alcătuită din primele trei 
clasate In grupele A șl B. iar 
semifinala II din primele trei 
clasate în grupele C și D. In 
această fază, formațiile bene
ficiază de punctele dobindite 
In grupe (numai la echipele 
calificate) șl susțin tntîlnlri 
numai cu cele trei echipe pro
movate din cealaltă grupă.

In sala Floreasca din Capitală

„PATRULATERUL" DE SPADA
A REVENIT ECHIPEI ITALIEI

• Rcprczcntdlifâ României a întrecut • pe cea
a Ungariei, medaliata «limpid $1 mondiali

Spadasinul 
ia osalful 
(Italia)

nvirru N. Bodoczi (in dreapta) 
cu medaliatul olimpic Cuomo 

Foto : Aurel D. NEAGU

ACTUALITATEA LA BASCHET
VITERBO (Italia). Miercuri 

seara au avut loc in localitate 
finalele a două dintre compe
tițiile continentale de baschet 
feminin. Astfel, in C.C.E. vic
toria a revenit, in mod surprin
zător, echipei 
Vicenza, care 
63—55 (34—30)
tică Daugava 
cat : Fullin 8, 
rence 22, Smith 8, 
Peruzzo 2, Pessaro 2, respectiv 
Semionova 25. Brumermane 8, 
Briede 2, Grimberga 6, Erels- 
kene 8, Saușa 4. Feudorova 2, 
Plotka 2.

In finala CUPEI ULIANA 
RONCHETTI, T-S.K.A, Mos
cova a dispus de Viterbo cu 
78—64 (32—33). Punctele

italiene FioreUa 
a întrecut cu 
formația sovie- 
Riga. Au mar- 
Gorlin 14, Law- 

‘ Polllni »,

fost realizate de : Ciaușova 35, 
Barei 24, Evtova 4, Comarova 
6. Pantikova 4. Savcenko X 
respectiv John 30, Meken 18, 
Tufano 6, Campo basso 2, Ser- 
radimigni 2, Antonlone 2, Bas- 
tianl 4.

în vederea campionatului eu
ropean feminin de baschet (8— 
15 septembrie), la Vicenza șl 
Treviso, în Italia, au fost sta
bilite oele două grupe : .,A“ : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
Iugoslavia, Olanda, România ; 
„B“ : Belgia, Italia, Polonia. 
Spania, Ungaria, U.R.S.S.

Reprezentativa României va 
susține meciurile sale in ur
mătoarea ordine : Iugoslavia, 
Cehoslovacia, Franța. Olanda 
șl Bulgaria.

a

Paul SLAVESCU

a 
aflat

curlnd.

Stan-en

I
Un mare sportiv

I

Aniversarea lui MatthewsLA SCRIMĂ

i

cai 
este

„TURNEUL PRIETENIA

(gr. 3>I

Rubrică realizată de Romeo VILARA

20 km ți a 
R. D. Ger- 
eă este un 
esi* ți un 
demn suc-

„Informația*,
l I, l L l

In sala Floreasca din Capi
tală s-a disputat ien ediția 
1985 a tradiționalului „patru
later” de spadă care reunește 
echipele Franței. Italiei. Româ
niei și Ungariei.

Cu interes a fost aștep‘ 
evoluția echipelor oaspete,
care reprezentind o reputată 
școală de. spadă la ultima e- 
diție a Jocurilor Olimpice, de 
la Los Angeles, echipele Fran
ței și Italiei ureînd pe treapta 
a doua $L respectiv, a treia a 
podiumului de premiere, iar 
chipa Ungariei fiind multi; 
medaliată olimpică și tnond 
lă. Și chiar dacă in gamitur 
deplasate la această ediție 
„patrulaterului” nu s-au 
toți primii trăgători ai forma
țiilor reprezentative respective 

(din echipa Franței s-a detașat 
„olimpicul” Henry, din cea a 
Italiei „olimpicii” Cuc mo și 
Bellone, iar din formația Un
gariei fostul campion mondial 

Szekely), tăria concursului a 
fost, totuși, așa cum se spune 
în lumea internațională a scri
mei, de categoria „A”. adică 
aducînd pe planșe mulți scri- 
Tneri reputați. în asemenea 
condiții, specialiștii scontau 
o comportare onorabilă a 
prezentativei României.

Obiectiv vorbind, însă, și 
timind cu rigoare raportul 
forțe de pe planșele acestei 
competiții, cvartetul nostru re
prezentativ de spadă nu-și pu
tea propune victoria in „patru
later” decît in condițiile unei 
autodepășiri la nivelul fiecărui 
component în parte. Dar. după 
un debut promițător — victo
rie asupra echipei Ungariei 
(8—5, o dublă înfrîngere. pen
tru echipa noastră punctînd 
Szabo 3. Bodoczi și M. Popa 
cite 2. Nicolae 1, iar pentru 
echipa Ungariei Takacs și 
Paszior cite 2, Szekely 1). re
prezentativa României n-a mai 
evoluat cu aceeași dîrzenie și 
același aplomb, fiind nevoită 
să părăsească planșele învinsă: 
2—9 în meciul cu Italia ți 4—8 
(o dublă pierdere) cu Franța, 
randamentul fiecărui titular

fiind nerilant, dz- 
-Timxtanțg atenu
ante avind doar fi- 
-■a'vtnl „Trofeului 
'•tonal”. Bodoczi, 
.ndîspoaiba pini de
Iată cine au fixat scorurile tn 
aceste două meciuri — la me

ciul România — Italia ; Szabe 
2 și respectiv Bellone și Raa- 
dexza d.-je 3. Cușma 2. Ber- 
oaoaă 1. iar la meciul Franța
— România : Nicoiae 2, Szabe 
și Bodoczi cite 1. respectiv 
Henry si Fibeed ole 1 Sreeki 2.

■esuBateln jsMatenld*: 
Italia — Franța 9—4. Ram inis
— Ungaria 8—5 (o dublă pier
dere), Franța — Ungaria 9—2 
Italia — România 9—2. Italia
— Ungaria 8—4 (două duble 
pierderi). Franța — România 
8—4 (o dublă pierdere). Cla
sament : L Italia 3 v, 2. Franța 
2 v. X România 1 v. 4. Unga
ria 9 v.

CAMrlONAÎE

locuri : Scr-
Aarau 24 p. 

Pe ultimele : 
Winterthur —

In cadrul competiției interna
ționale de scrimă pentru juniori, 
„Turneul Prietenia", desfășurată 
la Moscova, sportivii români au 
avut o comportare meritorie, ob- 
ținml o victorie, prin Georgeta 
Beca, în proba Individuală de 
floretă feminin, șl un loc secund, 
prin echipa feminină de floretă, 
alcătuită din Georgeta Beca Mo
nica Veber Reka Lazar. Ana 
Georgescu șl Claudia Grlgorescu.

La competiție au fost prezențl 
sportivi din Bulgaria. Ceho
slovacia, Cuba. R.D. Germană, 
România. Ungaria și U.R.S.S.

Olymphilex '85* 
numeroasei TederațU «poeiux in-rrno 

Porție există ț- ■»« cu a bogată sskuul. 
competițiossală. deți. la modul generai aceasta 
apare mai puți» spectaculoasă pentru mărețe 
public. Este vorba da Federspa msemapoaalâ 
de filatelie olimpică, avind bt f-sius pe tssuși 
președintele forului internațional oitmpse, Juu 
Antonio Samaranch.

Intre acțiunile acesteia se înscria ți expazsțsa 
filatelică mondială „OlymphOex VS“. orpsntzasă 
sub egida CJ.O. la Lausanne. intre U țs M mar
tie. La această importantă manifestare mu parse 
ți trei reputațt fUateliști r ornăm. toți me-taimți 
cu aur la diferita clic asemenea „eonfrumăr t- 
expoziționale : Dan VlntU*. din Brasov. prextntt 
.Jocurile Olimpice da iarnă', Adalbert Vaite 
din Timișoara, expune „Primit S» da ani ai miș
cării Olimpice-, iar Vaslle Florldevltz. dia Bra
șov, înfățișează .Jocurile Olimpica la 
organizatorilor-.

Sperăm ca cei trei concurenti romănt să obțin 
ri la Lausanne un succes pe măsura paatsnti le- 
pentru filatelia sportivă.

Intre figurile cu ade
vărat legendare ale 
sportului cu balonul ro
tund sa află, indiscu
tabil. ți fotbalistul an
gles Sir Stanley Matt
hews, unul dintre cei 
mai faimoși jucători 
dtn lume. Din 1933 ți 
pini In 19« s-a aflat 
mereu la actualitate, 
evolutnd pe aripa 
dreaptă, fie In forma
ția sa de club, fie tn 
reprezentativa Angliei. 
In tot acest interval de

apoi
din 
din 
1S«1 
nu 
un
ext'em de rar t* fot
balul internațional, mai 
al«s tn cei profesionist, 
in care interesele cresc 
S1 descresc. tn jurul ți
nui anume jucător sau

Fernando Gomes (T. C. Porta) 
conduce ia clasamentul golge- 
terilar portughezi cu 29 de 
ge'.urf marcate in 21 de meciuril

MECIURI INTERNATIONALE *
• Campioana mondială (Italia) 

dcmlnată net la Atena in meciul 
am_?al cu Grecia (0—0)! Oaspe
ții u tras doar de două ori la 
poartă. In timp ee grecii au do
minat îndeosebi după pauză, 
3nd au beneficiat de opt cor
nete. Iar Saravakos, din lovitură 
liber*. a tras In bară (mln. 69) I

• In joc amical, la Alger :
Algeria (B) — k. D. Germană

mondial la 10 km, a fost al doilea la 
obținut medalia de bronz, cu echipa 
mane. In proba de ștafetă. Pe lingă 
schior admirabil, Frank-Peter Rdtsch 
excelent trăgător, arăttndu-se a fi un ____  __
cesor al celui mai reprezentativ biatlonist din 
lume, Frank Ullrich, de nici nu mai țtlm cite ori 
campion mondial, olimpic ți cițtigător al unor 
competiții de anvergură.

• TELEX • TELEX ©
SCHI • Slalomul specia! de 

pe Vitoșa a revenit austriecei 
Karta Buder k> 134.07. Pe locul 
secund italianca Nadia Bon fini 
134.79 • Americanca Diane Ro- 
ffe a obținut victoria in slalomul 
urtaj de la Lake Placid (2:37.73) 
tind urmată de tugoc^lava Mateja 
Svet (2 37 87).

ȘAH • Runda a cincea^la Li
nares : HQbner — Rivas 1—0, 
Ljubojevuz — Christiansen 1—0, 
Adorjan — Spasski Portiseh — 
Polugaevscru remize. Timman ■— 
Miles, Vaganian — Kordnoi în
trerupte. In partidete Întrerupte 
in runda precedentă Christiansen 
și Miles au învins pe Timman și, 
respectiv Rivas. Clasamentul 1 
1. Ljubojevict și Htlbner 4 p. 3. 
Korcinot (V) șl Portisch 3 p S. 
Miles (1) si Spasski 2,5 p etc.

TENIS • Turneul de la Dallas, 
optimi : Navratilova — Schaefer 
6—4 S—1. Kohde-Kllsch — Hanika 
5—2, 6—3, Gadusek — Fairbank
5— 4. Schropp — Mochlzuk! 2—6.
6- 1, g—4 Llndqvlst — Gar
rison (—4, 7—5
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