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Ceaușescu. secretar 
al Partidului Comunist 
a avut Ioc ședința Co- 

Politie Executiv al

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
mitețului
C.C. al P.C.R

tn cadrul ședinței, au fost 
analizate rezultatele alegeri
lor de deputați in Marea Ada- 
nare Națională și în consiliile 
populare județene. munici
pale, orășenești si comuna
le. Comitetul Politie Exe
cutiv a apreciat eă alegerile 
de la 17 martie, desfășurate 
într-o atmosferă de puterni
că unitate, de intensă angajare 
patriotică. sub semnul unei 
înalte responsabilități civi
ce. au pus puternic in eviden
tă adeziunea deplină si în
crederea nețărmurită a în
tregului popor în politica in
ternă și externă a partidului 
si statului, in viitorul lumi
nos al patriei, precum si voin
ța lui fermă de a transpune 
neabătut în viată hotârîrile 
Congresului al XIII-lea, Pro
gramul partidului de edificare 
a societății socialiste mpltîla- 
teral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv 
a subliniat, totodată, că alege
rile de Ia 17 martie au con
stituit o puternică manifes
tare a profundului demo
cratism al orinduirii noas
tre socialiste. care asigură 
cadrul cel mai larg de parti
cipare a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității. a 
tuturor cetățenilor patriei — 
fără deosebire de naționalitate 
— la conducerea societății. Ia 
elaborarea si înfăptuirea pla
nurilor de dezvoltare econo- 
mico-socială armonioasă a 
țării, a tuturor județelor pa
triei. de creștere a bunăstării, 
materiale și spirituale, a po
porului.

Tn același timp. Comitetul 
Politie Executiv a arătat

eă întreaga desfășurare 
campaniei electorale, ca 
rezultatele votului au 
dențiat, eu deosebită putere, 
unitatea strînsă. indisolubi
lă. a tuturor fiilor patriei în 
jurul Partidului Comunist 
Român — conducătorul încer
cat al poporului pe calea so-

I Si 
tovarășului 

unitate 
garanția 
neabătut

ridicării ei 
inalte de progres

si 
evl- $

z
comunismului

Nieoiae 
care re- 
sigură a 
înainte al 
pe trepte 

s>

eialismuloi 
—. al I
Ceausescu, 
prezintă 
mersului 
tării, a 
tot mai 
civilizație.

Comitetul Politie Executiv, 
personal secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, au adresat cele mai 
calde mulțumiri milioanelor 
de eetăteni din patria noastră 
care si-au dat votul mndida- 
tflor Frontului Democrației 
si Unității Socialiste si. 
totodată, au felicitai pe noii 
deputati in Marea Adunare 
Naționali si in consiliile popu
lare. nrinda-le sueees in 
îndeplinirea mandatului în
credințai de alegători.

Tovarășul Nieoiae Ceausescu 
a exprimat convingerea eă în
tregul nostru popor va iaiări 
votul dat la 17 martie prin 
noi fapte de muncă, prin rea
lizări tot mai importante in 
toate domeniile de activitate, 
in îndeplinirea planului pe a- 
cest an si pe întregul cincinal 
asigurind trecerea in cele mai 
bune condiții la înfăptuirea o- 
biectivelor privind dezvol
tarea eeonomieo-socială a tă
rii in cincinalul 1986—1996 si. 
in perspectivă, pînă in anul 
2000.

Raportul asupra desfășură
rii alegerilor de la 17 mar
tie si a rezultatelor acestora 
va fi supus dezbaterii si apro
bării Plenarei C.C. al P.CJL

z

z

z
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Strălucita victorie in alegeri•***sia

a Frontului Democrației și Unității Socialiste

D uminică. Întreaga țară a votat. Întregul 
nostru popor a trăit o emoționantă sărbă
toare. prezentindu-se cu înălțătoare mîn

drie patriotică In fața urnelor pentru a-și spu
ne cuvintul. pentru a alege în marele sfat al 
țării și in consiliile populare pe cei mai vred
nici cetățeni, cei mai buni dintre cei buni, can
didați propuși de F.D.U.S. O sărbătoare a În
tregii națiuni, strins unită in jurul partidului, 
al secretarului său general, cel mai iubit fiu 
al poporului. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Și-a spus cuvintul eroica noastră clasă munci
toare, și-e spus cuvintul harnica țărănime, și-au 
spus cuvintul neobosițil slujitori ai științei, au 
votat cu entuziasm tineri aflați la primul lor 
vot, ca și oameni cu timple cărunte, bărbați și 
femei cu inimile pline de mindrie patriotică, 
pentru tot ceea ce am realizat pînă acum, mai 
cu seamă in anii numiți cu deplină îndreptățire 
„EPOCA CEAUȘESCU- — mărețe edificii, fără 
Hutu (n îndelungata istorie a patriei — și cu 
fermi hotărire. cu unanimă angajare de a In- 
aptal neabătut politica partidului nostru, isto
ricele hotărfri prefigurate de documentele celui 
d *-al XIII-lea Congres al P.C.R. La 17 martie 
r.ipurCe oamenilor care se îndreptau spre sec- 

tille de votare erau pline de lumină, cuvintele 
schimbate intre cunoscuți și necunoscuți. calde 
si prietenești. Se vorbea despre hărnicia poporu
lui care a făurit ..Magistrala albastră- dintre 
Dunăre șl Marea Neagră și panglica de beton 
care șerpuiește peste fruntea Făgărașului, a 
realizat adevărata capodoperă a construcțiilor 
care este Metroul bucureștean și a schimbat 
chipurile localităților patriei. Este un popor li
ber și stăpin pe soarta sa. care, sub conduce
rea partidului, știe să-și croiască viața așa cum 
dcrește.

Emoționantă și Înălțătoare a fost atmosfera 
de la secția de votare nr. 1 din Circumscripția 
electorală _23 August- din Capitală, acolo unde 
•nil $1 mii de bucureșteni au făcut o entuziastă 
nrimire tovarășului Nicolae Ceaușescu tovarășei 
Elena Ceaușescu. sosiți pentru a-și exercita, 
asemenea tuturor cetățenilor patriei. dreptul 
constituțional fundamental de vot Erau prezenți

cei care l-au propus, din nou, lntr-o Insufleți- 
toare unanimitate, candidat pentru marele fo
rum legislativ al țării pe cel mai iubit fiu al 
națiunii și care au ținut să-și exprime și cu 
acest prilej sentimentele de caldă dragosțe șl 
aleasă prețuire, de profundă 
mărginită încredere față de 
al partidului.

Rezultatele comunicate de 
Centrală privind alegerile de

recunoștință și ne
secretarul general

Comisia Electorală 
_______ ........ .........„___  __ deputați în Marea 
Adunare Națională a Republicii Socialiste Româ
nia dovedesc fără putință de tăgadă maturitatea 
politică a poporului român. O deosebită satis
facție. împlinirea dorinței fierbinți a fiecărui 
cetățean al țării, a produs-o faptul că în cir
cumscripția electorală „23 Augusț", unde a can
didat pentru Marea Adunare Națională tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, toți cetățenii înscriși pe lis
tele electorale s-au prezentat la secțiile de vo
tare încă din primele ore ale dimineții, neîn- 
registrîndu-se nici un vot împotrivă și nefiind 
nici un vot anulat. De asemenea, pentru to
varășul Nicolae Ceaușescu au votat cu mîndrie 
patriotică toți cetățenii Republicii Socialiste 
România aflați în afara granițelor tării In mi
siune permanentă ori temporară.

Toți cei 73 027 de alegători și-au 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
general al partidului. președintele 
Socialiste România.

Printre cei care s-au prezentat duminică în 
fața urnelor s-au numărat și sportivii, antreno
rii și tehnicienii, activul mișcării noastre spor
tive. Ei și-au dat votul pentru candidațil 
F.D.U.S. cu profundă recunoștință față de 
partid, față de secretarul său general, pentru 
minunatele condiții de muncă și viață create, 
de afirmare în arena sportului, iar acum iși 
exprimă marea bucurie și satisfacție pentru re
zultatele alegerilor și sint hotăriți să-și întă
rească votul acordat prin eforturi sporite în 
muncă, pregătire și învățătură, pentru obținerea 
de succese cît mai mari in competițiile interne 
șl internaționale. spre creșterea prestigiului 
sportului românesc In lume.

dat votul 
secretarul 
Republicii

Marți, 19 martie a.c., a avut 
loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Consiliul de Stat a examinat 
Raportul cu privire la rezulta
tul alegerilor generale de de- 
putati în consiliile populare ju
dețene, al municipiului Bucu
rești, ale sectoarelor acestuia 
și Sectorului agricol Ilfov, mu
nicipale, orășenești și comu
nale.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a exprimat, în numele condu
cerii partidului, al Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, sa
tisfacția pentru rezultatele a- 
legerilor de deputați tn Ma
rea Adunare Națională și In 
consiliile populare șl a arătat

că voturile întrunite de can
didați! F.D.U5. reprezintă • 
puternică afirmare a unității 
întregului popor în jurul parti
dului, exprimînd profundul 
patriotism al oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, adeziunea totală la po
litica internă și externă, a 
partidului și statului, hotărirea 
fermă a tuturor cetățenilor de 
a asigura înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor istorice ale Con
gresului al XIII-lea al parti
dului, a Programului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

In temeiul articolului 94 din 
Legea electorală a Republicii 
Socialiste România, Consiliul 
de Stat a hotărît ca rezulta
tele centralizate ale alegerilor 
de deputați în consiliile popu
lare să fie date publicității.

VOLEIBALISTELE IȘI REIAU

ÎNTRECEREA IN CELE

DOUA GRUPE VALORICE
feminin 

de volei

*
DE STAT AL REPUBLICII

♦ *
IN COMUNICATUL CONSILIULUI ________

SOCIALISTE ROMANIA CU PRIVIRE LA REZULTATUL ALEGERILOR 
DE DEPUTAȚI IN CONSILIILE POPULARE SE ARATA:

La 17 martie 1985 au avut Ioc alegeri generale pentru 40 
consilii populare județene, pentru Consiliul popular al munl- 
c-, pi ului București și cele 6 sectoare ale acestuia, pentru Con- 
siliul popular al Sectorului agricol Ilfov, pentru 55 consilii 
populare municipale, 181 consilii populare orășenești și 2 705 
consilii populare comunale.

Pe baza datelor centralizate de comisiile electorale județene, 
i municipiului București, ale sectoarelor acestuia, a Sectorului 
Lcricoi Ilfov, ale municipiilor, orașelor șl comunelor, rezulta- 
-• e stegarilor de deputați sint următoarele t

rele 62 237 circumscripții electorale pentru consiliile popu- 
a.-» iu fost depuse 125 762 candidaturi, din care tn 48 701 
-—conscripții cite două candidaturi și tn 1412 circumscripții 

trei candidaturi. Au fost aleși 62 232 deputați, din care 
•Jț* deputați tn consiliile populare județene. 155 deputați tn 

. _■ -,-pujar gj municipiului București. 410 deputați tn 
—-:-calare ale sectoarelor municipiului București. 55 
- -rec- - 'n Consiliul popular al Sectorului agricol Ilfov, 2 859 

ța consiliile populare municipale. 4 525 deputați tn 
~ > seculare orășenești șl 49 712 deputați în consiliile

r—• ccrmmnale.
-t-u vacante 5 circumscripții electorale comunale. în- 

' r n din candidați! propuși nu a Întrunit cel puțin
cs ssa din totalul voturilor exprimate.
v—ctiRe electorale rămase vacante vor avea loc 
te termenul prevăzut In art. 89 din Legea electorală 

• S-'-aiirie România.
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Campionatul 
al Diviziei „A‘ 
se află In fața penulti
mului său episod, 
începe astăzi In 
sporturilor din 
(grupa valorică 1—6) 
Olimpia, din 
(grupa secundă, 
7—12) și se va 
duminică.

Un interes 
stîrnește acum 
plutonului fruntaș, 
acest mare și justificat 
interes a fost trezit de 
turneul precedent, de la 
Constanța, în care cam
pioana ultimelor 10 edi
ții și lidera clasamentu
lui, Dinamo, a fost în 
trei rînduri stopată de 
echipe din țară, care

care 
sălile 

Galați 
Și 

Capitală 
locurile 
încheia

deosebit 
disputa 

Și

a-s-au apropiat serios și 
menințător. iar pînă du
minică s-ar putea chiar 
consemna schimbarea li
derei ! Iată că, spre fi
nal de campionat pen
tru prima oară in ulti
mele 14 ediții, o echipă 
din afara Capitalei — și 
aceasta este chiar gazda 
turneului ce începe azi 
(XS.U.-I.M..N. Galați — 
iși pune mari speranțe 
in cucerirea titlului. For
mația profesorului Tra
ian Vilsan pare decisă 
să calce pe urmele (de 
icum 14—15 ani) Penici
linei Iași, singura for-

(Continuare tn na o 2—3)

Blocajul dinamovistelor poate să ’ 
redevină punctul forte al campieanelor 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

în etapa de ieri a Diviziei ,,A« de handbal masculin

STEAUA (25-24 CU „POLI"), UN NOU PAS SPRE TITLU
TIMIȘOARA, 19 (prin tele

fon). Marti seara, în sala O- 
limpia, campionii tării, handba- 
liștii de la Steaua, au făcut 
un nou pas — deosebit de im
portant — pe drumul eîștigării 
titlului in cea de a 27-a ediție 
a Diviziei „A“. Steaua a între
cut cu 25—24 (13—12) pe Poli
tehnica, chiar la ea acasă, de- 
monstrînd celor peste 3 000 de 
spectatori — care au umplut 
pînă la refuz tribuna sălii de 
pe Bega, ți care au crezut

pină in ultimul moment tn
șansa tinerei lor formații —
că formează o echipă deosebit 
de valoroasă. ............. ..
și mai mult 
acest atît de 
nat. Victoria 
dă și mai mult optimism pen
tru izbinda finală echipei 
bucureștene. jucătorii și antre
norii meritînd felicitări pentru 
dîrzenia cu care-și apără pozi
ția de lideri ai campionatului.

Politehnica Timișoara, divi

_A“ cu cei mai multi

ambiționată incă 
să Învingă In 

tensionat campio- 
de la Timișoara

zionara __ _ __
jucători tineri — meritul fiind 
desigur 
stantin
care-și construiește o 
pentru viitorul apropiat — n-a 
fost. în această dispută, intr-o 
zi fastă. Principalul său rea
lizator. Alexandru Folker, s-a 
comportat fără aplomb, obll-

Hristoche NAUM

al antrenorului Con- 
Jude, tehnicianul 

echipă

(Continuare tn nat) 2—3)



După „Concursul Prietenia44 la patinaj artistic

MARELE ATU AL UNEI... ROTAȚII IN PLUS
Concursul pentru juniori 

„Prietenia" la patinaj artistic, 
găzduit recent de orașul Berlin, 
nu și-a dezmințit renumele de 
mare întrecere internațională. 
(Onorată, de altfel, de cunos
cut! foști medaliati olimpici, 
mondiali și europeni, acum în 
calitate de oficiali — arbitri, 
antrenori conducători — cum 
ar ti Anette Poetzsch. Hans 
Ulrich Walter. Heide Marie 
Steiner — R.D.G.. Alexandr 
Gorelik — U.R.S.S.. Karel Di
vin — Cehoslovacia). Valoarea 
protagoniștilor a fost, ca de 
obicei înaltă, și nu ne îndoim 
că așa cum mari campioni ca 
Vladimir Kovalev. 
Errath. Ian Hoffman 
Weber. Kira Ivanova. 
Sabovcik, Vladimir Kotin. Ka
tarina Witt. Alexandr Fadeev. 
Serghei Ponomarenko au fost 
propulsați de diverse ediții ale 
„Prieteniei", tot așa și laurea- 
tii de ‘
pentru 
ere ale 
mîine. 
juniorii 
minat competiția, 
cîte patru și cinci sărituri tri
ple (elemente de mare dificul
tate. notate excelent, care re
prezintă un summum în tehnica 
patinajului artistic), in timp ce 
primele 14 fete din clasamen
tul iunioarelor au avut 
incluse în 
o săritură

Clasarea 
zentantilor 
prinde pe

Cristine 
Marion 

Josef

azi sînt „programați* 
oodiumurîle de oremi- 
marilor competiții de 

Să notăm, doar. că. 
sovietici, care au do- 

au executat

Picek, a fost surclasat In edi
ția 1984 de reprezentantul 
nostru Istvan Lang (clasat pe 
poziția a 7-a).

Marile speranțe puse în 
Centrul olimpic ICEMENERG 
nu s-au pierdut încă. Materia
lizarea lor va depinde însă și 
de tocirea asperităților din re
lațiile dintre antrenori. de 
transferarea rivalităților dintre 
concurenti. din plan familial, 
în plan exclusiv sportiv, de o 
selecție mai inspirată, de con
diții de pregătire optime. Ri
valitatea dintre Centru și ce
lelalte cluburi trebuie să devi
nă principială, sub forma unei 
întreceri în spiritul fair-play- 
ului. din care să țîșneascâ 
spre lotul național elementele, 
cu adevărat cele mal va
loroase.

„Dușul" acestui concurs. de 
care nu ne-am putut adăposti 
nici măcar sub „umbrela* unei

plasări a lui Cornel Gheorghe 
in primele 6 locuri (așa cum 
s-a sperat la un moment dat), 
ar trebui să se constituie în- 
tr-un nou punct de plecare 
pentru antrenorii Cornel și Ga
briela Munteanu, datori să 
transpună în practică toate a- 
cumulările teoretice prilejuite 
de vizionarea acestor întreceri, 
de simpozionul tehnic la care 
s-a participat. Util se va pu
tea dovedi și plusul de ex
periență cu care s-a întors de 
la această competiție și arbi
trul Dan Săveanu.
domeniu care reclamă 
nieri la exigențele 
internaționale, știut 
tul că la ultimele 
competiții interne.
rile subiective, neomogene, au 
produs uneori derută, creînd 
prejudicii.

intr-un 
reali- 

federației 
fiind fap- 

noastre 
aprecie-

Ion CUPEN

cel
și ele 
puținprogram 

triplă, 
modestă 
noștri nu 

nimeni. în 
condiții. Arsenalul 
considerabil mai 
barat drumul spre locurile o- 
norabile ale clasamentului. Pa
tinajul artistic nu este un 
sport de hazard. Dacă nu ai 
reușit niciodată, la antrena
mente. o săritură triplă, lucrul 
acesta nu-ți va fi accesibil nici 
în concurs. decalatul 
renților prefigurîndu-se. 
aprioric. Se precizează. 
Iul acesta, distanța pe 
ai de parcurs pentru a intra 
în elita internațională, sarcină 
cu atît mai grea, cu cit toată 
lumea progresează. Așa cum au 
făcut-o. de altfel, și iuniorii 
noștri. în cele șase luni de 
cînd sînt cooptați în Centrul 
olimpic, fără a menține. însă, 
„ritmul" internațional. plasîn- 
du-se. deci, pe un plan adia
cent. Doar două exemple: câș
tigătoarea concursului. Simone 
Lang (R.D.G.) nu este alta de
cît învinsa, de anul trecut, a 
patinatoarei noastre Kinga Sza- 
llassi. intr-un concurs disputat 
la Sofia: „locul 5“ al acestei 
ediții, cehoslovacul Miroslav

a repre- 
mai sur- 

asemene'a 
lor tehnic,

sărac. le-a

concu- 
astfel. 
în fe- 
care o

IERI, ÎN DIVIZIA
(Urmare din pag l)

gîndu-1 pe antrenor să-1 înlo
cuiască. iar Buligan — „înge
rul păzitor" al porții timișo
rene — a avut și el momente 
neinspirate pe parcursul jocu
lui. în schimb. Ianto, Popescu, 
Iancovici, Giurgea și Georges
cu, avîndu-1 „cap de coloană" 
pe Dan Petru, au luptat pînă 
la epuizare, primind ca răs
plată aplauzele entuziastului 
lor public.

Partida, desfășurată într-o 
atmosferă de deplin fair-play, 
uneori chiar de intîlnire ami
cală cu public, a fost animată 
doar pînă spre sfîrșitul primei 
reprize, timp în care timișore
nii au condus cu 4—2 (în min. 
6) Și 7—5 (13), cedînd apoi 
treptat Inițiativa campionilor 
țării. Repriza a doua a 
dominată net de Steaua,
min. 41. bucureștenii conduceau 
cu 19—15 și nu aveau proble
me pentru că Adrian Simion 
apăra foarte bine, Mirică se 
infiltra insidios pe extremă. 
Dumitru și Stingă își dovedeau 
din nou clasa internațională. 
Iar Ghimeș conducea cu mă
iestrie ostilitățile. Chiar 
gazdele ș-au apropiat 
un gol de campioni, 
avut nici un 
că pot depăși 
că pot aspira 
la un egal in 
lor adversare.
cenare a fost___ ,______  _
mulțimea fazelor frumoase, de 
ritmul deosebit de alert al în- 
tîlnirii, de realizările spectacu
loase ale unora dintre jucăto
rii celor două echipe.

Steaua se află acum — cu 
trei puncte avans — în frun
tea clasamentului față de 
principala sa urmăritoare. H.C. 
Minaur Baia Mare, și mai are 
doar două examene< grele, 

la Baia

dacă 
pînă la 
nu am 
senzația 

limită, 
numai

moment 
această 

chiar și _____
fața prestigioasei 
Lipsa de înerîn- 
compensată de

doar două 
partidele cu Minaur, ___
Mare, și cu Dinamo, la Bucw 
rești.

IN „ȚARA LOVIȘTEI"...

TURNEE INTERNATIONALE D a
zay, ca și Paul Joița cu Dorel 
Oltean. Cu victorii au conti
nuat Raj Tischbiereck, învin
gător asupra lui Dusan Indjici, 
precum și Ralf Lau, care l-a 
învins pe Constantin lonescu, 
aflat la prima sa înfrîngere. 
tn alte două întîlniri: Peter 
Lukacs — Ioan Mărășescu I—0. 
Lexis Ortega — Aurel Urzică 
1—0.

Conduce în clasament Trisch- 
biereck (R.D.G.) cu 6 p. urmat 
de Lau (R.F.G.) 5.5 p. Oltean 
(România) 5 p — toți trei fă
ră infrîngere. lonescu și Joi- 
(a (ambii România) 4,5 p.

★
La Băile Herculane, avansea

ză spre decizie și întrecerile 
din cadrul Festivalului ..Her
cules ’85". în turneul interna
țional feminin s-au jucat în-

• Fruntașii clasamentului 
distanțează ia Călimănești 
Două lidere in concursul 
minin de la Băile Herculane

se

fe-

de șah 
desfă- 
Căciu- 

ultime-

Turneul internațional 
al României, care se 
șoară la Călimănești — 
lata, se află în pragul 
lor trei runde. Finișul se a-
nunță strîns. deși trei dintre 
competitori par a se fi dis
tanțat în fruntea clasamentu
lui. Partidele directe dintre a- 
ceștia. care mai figurează pe 
program, pot aduce însă ulti
mele precizări în ordinea fi
nală.

în runda a 8-a, numai două 
partide au fost remize, Ovidiu 
Foișor încheind Ia egalitate cu 
oaspetele maghiar Laszlo Ha

trerupteli 
și iată c 
Kovacs ■ 
Mariana 
Ghindă
- Liliar 
neul are 
Marina 
și Marta 
talizînd I 
ză Gabr 
nia) 3,5 
(Bulgaria 
puțin), 
(România 

în tur 
lin, tot 
primilor 
rea: N. 
dan 4,5 l 
lomon și

ACTUALITATEA LA POLO
„cw 
SINAi

li cunoscusem pe spor
tivii din „Tara Lovistei* 
(pitorească zonă vilceană, 
situată în depresiunea cu 
același nume dintre munții 
Lotrului $i Căpăținii si a- 
vind ca centru economic 
localitatea Brezai) intr-o 
vară, pe cind ne aflam in 
drum spre Voineasa. ti cu
noscusem ca pasionați jucă
tori de fotbal (mai ales pe 
tinerii muncitori de la 
I.F.E.T. si pe elevii de la 
liceul din loca
litate), 
tori de 
ji tenis 
masă mari iubitori ai con
cursurilor de orientare 
ristică Cu unii dintre 
rientaristi* < 
pe firul de 
trului către 
mai departe 
Gilcescu din

Acum. în 
tie i-am revăzut într-o al
tă postură îndrăgind spor
turile iernii, schiul cu pre
cădere. Intr-o acțiune cu 
sute de concurenti. sub e- 
gida .Dactadei*. Practic se 
afla pe pîrtie. în marginea 
Brezoiului aproape întreaga 
..suflare" tînără a așezării 
de la vărsarea Lotrului in 
Olt O acțiune de proporții. 
Ultima dintr-un șirag care 
Si-a avut începutul, anul 
trecut, in noiembrie, o dată 
cu primele ninsori.

toa
st 

,____ ___  . Și--
puterile. Altfel spus, probe 
de slalom și coborire. altele 
de fond si chiar un mara
ton pe întinsul alb din jurul 
acestei așezări vilcene Ca 
și în alte ocazii. copiii au 
asigurat frumusețea întrece
rilor (M. Străinu 
Turcu. Sorin 
niela Roșu, 
si Aurora

Așadar schi, pentru _ 
te categoriile de vîrstă 
pentru toate gusturile

• La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni activitatea competițio- 
nală este dominată de între
cerile celei de-a IX-a 
turneului international 
dotat cu „Trofeul 
care se va desfășura 
cina olimpică din Pitești. Și-au 
anunțat participarea echipele 
reprezentative ale Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Poloniei. Unga
riei și României — prima se
lecționată și cea de tineret. 
Vineri și sîmbătă vor avea loc 
cîte două reuniuni — de la 
orele 9 și, respectiv. 17. iar 
duminică jocurile vor începe la 
ora 9.

editii a 
de polo 
Carpați" 
In pis-

dinea desfășurării lor) Turneu
lui „Prietenia" Jocurilor Bal
canice și compionateîor euro
pene si mondiale de tineret.

SIN Alt 
măvara 
drepturi 
mare, te 
muiat s! 
terminîn* 
nuleze c 
dotat cu 

Actlvit 
nuat. ton 
care și-a 
competiții 
șuiul r 
C.J.E.F.S 
Comisiei

Pe pri 
băieți : 1 
șov) 2: 
(A.S.A.) 
(C.S.O. 
Iutka K 
Carmen 
3:07,89 ; 
(C.S.O.) 
toi — 
Bălășoiu 
nala) 1: 
Ungu^|

■ I

I• Duminică. 24 martie. în 
bazinul Floreasca din Capitală 
va avea loc prima etapă a re
turului campionatului municipal 
București la polo pentru echi
pele de iuniori II și copii I. 
începînd de la ora 8 se vor 
desfășura meciurile : Rapid — 
CSȘ î, CSȘ 1 — Lie. „D. Bo- 
lîntincanu" si Progresul — Di
namo (copii). Lie. „D. Bolinti- 
neanu" — Rapid B, CSȘ Tri
umf — Progresul, CSȘ 1 —
Dinamo și Steaua — CSȘ 2 
(iuniori).

Gabriela 
Marcu, Da- 

Mihaela Străinu 
Stănculescu). e- 

liceului 
localitate 

eviden- 
multi ti

neri și tinere cu vocație în 
acest sp9rt (M Pirtea Mi- 
haela Nistor M Onică 
Carmen Durau), in timp ce 
concurența trecuti de 20 de 
ani (printre ei. Sorin Cir- 
neci. Valentin Fluierescu 
și prof Daniela Constanti- 
nescu) au dovedit că schiul 
ți-a . implantat* acolo o fru
moasă tradiție.

Este lăudabil că C.J.E.F.S 
Vîlcea sprijină prin „Da- 
ciadă* activitatea sportivă 
de masă pînă in cele mai 
îndepărtate și mai izolate 
zone ale județului, ca de 
pildă în „Țara Lovistei*, 
unde exercițiul fizic organi
zat se află la el acasă, 
permanent, indiferent de 
sezon...

ama- 
tah 
de

tu- 
„o- 

chiar urcasem 
argint al Lo- 
izvoare.
pînă la lacul 

Paring— 
miez de

apoi

mar-

Tiberiu STAMA

„A“ DE HANDBAL MASCULIN
Au înscris: D. Petru 10, Ian- 

to 3, Iancovici 3, Giurgea 3, 
Dobrescu 2, Folker 1, Knuff 1, 
Popescu 1 — pentru Politehni
ca; Dumitru 6, Mirică 5, Stin
gă 5, Berbece 3, Drăgăniță 2, 
Marc 2, Ghimeș 1, Birtalan I 
— pentru Steaua.

Au arbitrat foarte bine Ghe- 
orghe Șandor și Francisc La- 
komcsik (Oradea).

Andrees- 
Micle 5, 
Cean 1, 

GURGUI-

• Apropo de lotul de tine
ret : participarea reprezentati
vei Ungariei la „Trofeul Câr- 
Dați“ devenind certă mai tîr- 
ziu decît se anticipa, federația 
a luat hotărîrea — salutară 
de altfel — de a înscrie în tur
neul amintit si ne tinerii po- 
loiști aflați în pregătire pentru 
un Sezon competitional inter
național bogat. Prileiul oferit 
de rodarea echipei în întîlniri 
cu parteneri de nrimă mină în 
ierarhia continentală nu noate 
decît să-i bucure De antreno
rii AI. Bădiță și E. Georgescu, 
care au astfel posibilitatea a- 
orecierii mai exacte a stadiu
lui pregătirilor înaintea fin or-

• între 
București, 
și-au dat 
bune echipe de seniori parti
cipante în Divizia „A", grupa 
A în cadrul celui de-al trei
lea turneu final, iar între 1 
și 6 aprilie, tot la Floreasca. 
vor avea loc turneele finale cu 
numerele 3 și 4 ale grupei B 
(locurile 7—10). înaintea tur
neului bucureștean (1—6). Cri- 
șuî Oradea, cu 51 de puncte, 
se află în fruntea clasamentu
lui. urmată de Dînamo (47) și 
Rapid București (44).

A

3 șî 7 aprilie, la 
în bazinul Floreasca, 

intîlnire cele mai

VOLEIBALISTELE ÎȘ! REIAU ÎNTRECEREA
(Urmare din pag. 1)

O Ih

ȘTIINTA BACAU — H.C. 
MINAUR BAIA MARE 30—31 
(15—16). înainte cu două ore 
de începerea jocului în sală 
se aflau peste 3 000 de spec
tatori, alți vreo 500 așteptînd 
afară 
plus". Partida a 
mare luptă, cu o impresionan
tă risipă de energie. In prima 
repriză egalitatea a fost con
semnată de patru ori (în mi
nutele 2. 5. 6 10) pentru ca 
din min. 18 oaspeții să preia 
conducerea : 12—8 pentru H.C. 
Minaur în min. 22. Băcăuanii 
revin șl, prin intrarea în poar
tă a lui Dan Vieru — care a- 
pără foarte bine —. ei refac 
din handicap pînă la un gol. 
Gazdele vor mai conduce în 
min. 44, 50 și 52. după care 
Minaur trece la cîrmă asigu- 
rîndu-și in ultima secundă de 
joc o victorie pe deplin meri
tată. Au înscris : Zamfir 10, 
Bondar 6, Vasilca 6, Lupu 6, 
Berbecaru 2 — pentru Știința; 
Flangea 9. Covaciu 8, M. Voi- 
nea 7, Marta 4, D. Porumb 2, 
Boroș 1 — pentru Minaur. Au 
arbitrat foarte bine M. Marin 
și Șt. Șerban (București). (L. 
MANDLER-coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— DINAMO BRAȘOV 25—23 
(14—10). Brașovenii au început 
bine, conducind cu 4 și 5 go
luri. Gazdele, după o reușită 
și spectaculoasă cursă de ur
mărire, reușesc să egaleze și 
să obțină victoria in ultimul 
minut de joc. Au înscris : 
Agapie 7, Gh. Dumitru 5, Fri
că 5, Barcan 4, Dobeanu 3,

un norocos „bilet în 
fost una de

Giurgiu 1, respectiv 
cu 7, Nicolescu 5, 
Mintiei 3, Donca 3. 
Pantelimon 1, (ȘL 
coresp).

CONSTRUCTORUL 
— CARPAȚI MÎRȘA 
(11—12). Meci cu o 
palpitantă a scorului, 
fensivă mai eficace 
preiau conducerea cu 
min. 16. pentru ca orădenii să 
reușească egalarea 10—10. 
min. 26. în min. 53 din 
tabela arată scor egal : 
într-un final dramatic 
structorul reușește, prin 
și Cristache. să obțină 
ria. Au înscris ■ 
Kapornay 5, L Porumb 3, 
Croitoru 3, Vranău 2, Hal- 
maghi 2, Rus 1, respectiv Ma
tei 7 Tătaru 5. Paraschiv 4, 
Omer 2, Jurja 1, Cornea 1. 
(Die GHIȘA — coresp.).

MINERUL CAVNIC — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
20—22 (8—13). în primele 16 
minute jocul a fost echilibrat. 
Apoi oaspeții, datorită și for
mei excelente a portarului 
Chirilă, obțin victoria merita- 

înșeris : Iacob 8, 
Miclăuș 4, Cojocaru 
Felecan 1, respectiv 
Jurcă 5, Cristea 4. 
L. Pop 1, Cozma 1.

ORADEA 
23—20 

evoluție 
Cu o o- 
oaspeții 
7—3 tn

în 
nou 

19—19. 
Con- 
Rus 

victo- 
Crisiaehe 7. 
Porumb

tă. Au
Chircu 4,
2, Odae 1. 
S. Pop 8, 
Căldare 3, .__ ,
(A. CRIȘAN-coresp.)

mație din afara Capitalei care 
a reușit 
(in 1970 
dare" 
șanselor 
penultim turneu, atît prin re
zultatele indirecte ale celor 
două pretendente, cit și prin 
confruntarea directă. progra
mată sîmbătă seara. Și cum pu
blicul local — bun cunoscător al 
voleiului și fervent susținător 
al echipelor favorite — așteap
tă cu temei întîlniri atractive, 
sîntem siguri că Sala sporturi
lor va fi. la toate cele 5 reu
niuni, arhinlină. Oricum, cursa 
pentru titlu este palpitantă. 
Iată clasamentul înaintea pe
nultimului turneu:

să devină campioană 
și 1971). O „recoman- 
neîndoielnică asupra 
gălățene o va da acest

1. Dinamo 20 15 5 49:25 35
2. CSU-IMN Gl. 20 14 6 46:26 34
3. Farul C-ța 20 12 8 43:34 32
4 Chimia Rm. V. 20 8 12 30:43 28
5. Univ. Craiova 20 6 14 36:50 26
6. Știința Bacău 20 5 15 26:51 25

Programul de azi, de la 
Chimia Rm. Vîlcea 
C.S.Ș. Bacău, 
lăți — Farul C.S.S, 
Dinamc București - 
tea Craiova.

ora 16: 
Știința 

- Ga- 
Constanța, 

Universita-
C.S.U.-I.M.N.

al pluto- 
atenția de 
în sala O- 
mai mult

O.N.T. „CARPAȚI" Brașov, 
sectorul agrement, organi
zează în zilele de 5, 6 și 7 
aprilie 1985 examen _ pentru 
susținerea probei 
vederea obținerii 
pentru funcția de 
SCHI.

practice in 
atestatului 
MONITOR

medii șiCondiții : studii 
cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională, de 
preferință engleză sau ger
mană.

Cei atestați vor fi încadrați 
în sezonul de iarnă prin de
tașare sau colaboratori ex
terni.

Informații suplimentare la 
telefon 13174 sau 42840/153.

O VACANȚĂ DE NEUITAT
OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM PRAHOVA — SINAIA 

vă propune o vacanță de neuitat în perioada 1—15 aprilie :
• ȘCOALA DE SCHI DE LA CABANA BABELE
Preț informativ — 1400 lei. Sînt incluse : cazarea, masa, 

transportul pe cablu, lecțiile de schi, serile de cabană. 
Jocurile și demonstrațiile.

înscrierile se fac la biroul agrement al O.J.T. Prahova — 
Sinaia, Bd. Carpați nr. 19, telefon. 973/14751 interior 466 sau 
973/11551 interior agrement.

Vă așteptăm cu plăcere.

Penultimul turneu 
nului secund reține 
azi pînă duminică, 
limpia din Capitală, 
prin lupta în trei (Rapid Bucu
rești, C.S.Ș. Explormin Ca
ransebeș și Chimpex Constan
ța) pentru evitarea retrogradă
rii. Doar o echipă se va sal
va... în fruntea plutonului. 
C.S.M. Libertatea Sibiu și Fla
căra roșie București sînt a- 
proape sigure că în campiona
tul viitor vor lua locul ultime
lor două din plutonul fruntaș. 
Penultimul turneu începe de la 
situația:
7. CSM Libertatea 20 16 4 53:20 36
8. Fl. roșie 20 16 4 50:21 36
9. Calculatorul 20 13 7 45:32 33

!0. Rapid 20 6 14 32:45 26
11. Chimpex 20 5 15 26:51 25
12. Explormin 20 4 16 17:54 24

Programul de 
C.S.Ș Explormin 
Calculatorul 
— CS.M. Libertatea.

azi (de la ora 14):
Fl. roșie, 

Rapid, Chimpex

Cu do 
nam în 
tru un 
o valori 
aplicare 
tare — 
școlar 
vorba ; 
punctare 
ducație ‘ 
leze a< 
masă ș 
unitățile

Urmăr 
în cei 
tare, an 
revenim 
tive. îrs 
dat pe ■

-dlînsemna

i

— Acț 
fără fal 
o premi 
de plec; 
inechitai 
zultatelc 
școlare 
elevi (< 
numeros 
cele ale 
de altă 
situații, 
fel. Dir 
multi E 
prin r« 
ansambl 
spus, eț 
în umbr 
pasiune 
gulamen] 
elimină 
aceste 
cum. i 
punctat 
tie de 
individul 
cee au 
7 000 i 
școala
Se mal

>

fa 

fa

AD'IIMSTRMIA DI SUI KHO-PRON
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, 20 martie 
desfășura în sala 

clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 16,30. Nu
merele extrase 
zate la ora 19 
șl la ora 23 
precum șl a 
programul I, la ora 8,55.

a.c., se va

vor fl radiodifu- 
pe programul n 

pe programul I, 
doua zi, tot pe

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 MARTIE: 
cat. 1 (13 rezultate) : 6 variante 
100% a 3.853 lei și 210 variante 
25% a 563 lei ; cat. 2 (12 rezul

te) • 113 variante 100% a 372
Iei și 3.185 variante 25% a 93
lei: cat, 3 (11 rezultate) : 724
variante 100% a 90 lei șl 22.149 
variante 25% a 22 lei.

50.000
12.500
3.774

FAZA 
rlantă 
1300 ș

B :
ca:

FAZA I 
25% 
cat. 
lei ;
3.800 1* 
a 1.494 
riante 1 
variante

CÎȘTIG 
TRAOR



ATLETA GALINA ASTAFEI

Andi VILARA

m) Ur- 
pregăti- 
membra 

(director

zdruncinat, cuplul

După turneul
| din R. D. Germană

A venit in lumea atletis
mului in 1978. adusă de mî- 

' nă de tatăl ei. fostul cam
pion și recordman al tării 
la săritura cu prăjina. Pe
tre Astafei. Rămas credin
cios sportului care l-a con
sacrat. actualul antrenor 
și-a încredințat fata profe
sorului Constantin Dumi
trescu. spre a face — pen
tru început — „atletism în 
general" fără vreo speciali
zare anume. Galina ■ • - • 
(Alina, cum o numesc 
noscutii) a început 
mul jucîndu-se, 
.pregătirea fizică" i 

cere. Marea atracție 
tru „înălțime* a simțit-o in 
timpul 
gătire 
alături 
început 
lupta 
„ochiul" antrenorului __
mitrescu a întrezărit viitoa
rea performeră, punind. In 
consecință accentul pe de
prinderea tehnicii specifice 
probei Rezultatele bune nu 
au tntlrziat să apară. In 
sezonul 1983—84 însă Alina 
a crescut... tn înălțime 8 
cm fapt care i-a provocat 
mari dureri la genunchi, la 
ligamentele de creștere. Sfă
tuită de medici să renunțe 
la sărituri proaspăta (pe 
atunci) junioară II a con
tinuat numai pregătirea fi
zică generală, „uitînd" pur 
Si simplu tehnica bătăii. 
După patru concursuri ne
reușite in iama anului 1984. 
urmate de două luni de 
pauză totală, cu moralul se-

rios
Astafei—Dumitrescu a trebuit 
să reia totul aproape de la 
zero. prin antrenamente 
pentru îmbunătățirea vite- 

detentei și a acroba-

Astafei 
: toticu- 
I atletis- 

făcînd 
din plă- 

pen-

unui stagiu de pre
ia Snagov, unde, 
de alte fetite, a 

— din distracție — 
cu ștacheta. Atunci, 

Du-

La 29 septembrie 1984 
Alina reintră — fără lucru 
efectiv la „ștachetă" — și 
ciștigă detașat campionatul 
juniorilor II (1,80 
mează alte luni de 
re generală pentru 
C.S.Ș. 3 Steaua 
C-tin Mihăită) șl, la 22 ia
nuarie, anul acesta, ea rea- 

' Uzează, la „Cupa Steaua* 
un nou record de junioare 
II. de sală : 1,80 m tn se
zonul 1985, fără si „dea" 
totuși, totul, Alina a parti
cipat la șase concursuri, 
realizind patru noi 
duri de junioare IL 
unul egalat și un 
egalat de junioare I 
m). De remarcat ei 
performeră (împlinește 
ani tn iulie, are 1J11 m și 
59 kg) e premiantă și la 
învățătură (este elevi tn 
clasa a X-a la Liceul ind. 
nr 2), nu a făcut. pină 
acum „haltere*, beneficiind 
totuși de parametrii tonusu
lui muscular de valoarea 
celor ai membrilor lotului 
de.„ lupte 1 Proiecte pentru 
sezonul în aer liber : 1,90 m 
și clasări cit mai bune la 
competițiile internaționale 
majore. îi dorim mult suc
ces și o așteptăm eu în
credere, mereu mai sus 1

recor- 
plus 

record 
(1.84 

ttnăra
16

unitățile școlare gâlățene

IITA SA STIMULEZE ACTIVITATEA SPORTIVA
i- 
s- 
la 
in
)-
11 
a 
le

metodică, 
amenaja- 

bazelor

1-
le
D

a

du-se sau scăzîndu-se puncte 
pentru activitatea 
preocuparea pentru 
rea și întreținerea 
sportive, prezenta și. evident
rezultatele înregistrate în ac
țiunile sportive de masă și de 
performanță organizate la ni
vel municipal, județean și na
țional. Considerăm că siste
mul nostru de punctare înde
plinește atributele unei acțiuni 
stimulative, grație căruia s-a 
ridicat ștacheta calitativă și 
cantitativă a sportului școlar. 
Mai mult, pentru a stimula 
dezvoltarea disciplinelor olim
pice 
dețul 
cent, 
și la 
din Galați și Tecuci.

nominalizate pentru ju- 
nostru. am introdus, re- 
acest sistem de punctaj 
cluburile sportive școlare

e. 
e 
?t 
o

— Ce concluzii 
desprinde de pe 
mentărilor făcute

se mai pot 
urma experi- 
pină acum 7

analizat

ij 
e 
i- 
e

e 
i- 
le 
a

i-

— Recent, am 
zultatele și clasamentele ulti
mului an de experimentare. în 
care au fost implicați peste 
300 de profesori din cadrul șco
lilor generale și liceelor, ana
liză în urma căreia s-au des
prins cîteva concluzii intere
sante. Așa. de pildă, pe pri
mele locuri In clasamentul pro
fesorilor din licee se află N. 
Grozavu (Liceul 7 Galați) cu 
10 641 
(Liceul 
puncte 
(Liceul 
puncte.
totuși, de o bază materială ca 
altele : Liceul de Marină (pri
mul profesor s-a clasat pe lo
cul 6). Liceul „Vasile Alecsan- 
dri“ (locul 9). Liceul 3 
Vîrlan. doar 900 p) sau 
9 (A. Vasiliu. cu 1050 
la școlile generale (locul 
ronica Brănișteanu —

re-

puncte. Ștefan Manta
6 Galați) cu 10 391 
și D. Conștaniinescn 
11 Galați) cu 10 307 
licee care nu dispun.

(C-tin 
Liceul 

P) ! Si 
I, Ve- 
Școala

a 1.055 lei; cat. 5 : 602 
a 399 iei; cat. 6 : 17.796 
a 60 Iei.

variante 
variante

s H : 
lei

1 
in

i

*

e

> — cat. 
a 10.000 
o excursie de Z
Cehoslovacă șl 1
2.500 lei; cat. I :
1.000 Tei ; cat. J: 

i 200 lei; cat. K: 
a 100 lei; cat. 
iante a 60 lei.

■ 1300“ au
Viorica

« 
a

a

Autoturismele „Dacia 
revenit partlcipanților _____
SteTănescu din București (la ca- 
•egoria A faza I) și loan Cupcea 
d!n Lujerdln, județul Cluj (la 
categoria 1 faza a Ii-a). Cîști- 
gul de 58 000 lei de la categoria 
1 (faza a n-a) a revenit partici
pantului Vasile Orman din 
Brașov.

I LOTUL DE JUNIORI U.E.F.A. '86 - ÎNCĂ DEPARTE DE AȘTEPTĂRI
I © Un examen ratat
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partide amicale 
lotul de juniori 

R.D. Germană. în

generală 11) se constată ace
leași fenomene. De exemplu, 
prof. N. Dordea de la Școala 
generală nr. 40 nu dispune de 
condițiile pe care le au pro
fesorii de la școlile generale 
nr. 9, 28 și 38 și. totuși, el 
se clasează pe locul II. iar 
prof. Maria Ionescu (Școala ge
nerală 28) pe locul 158 I Și 
Încă un 
cei trei 
generală 
cește cu .
(C. Diaconescu, Eugenia Răducu 
și Angela Carp), au ocupat, in 
ordine. locurile 3, 4 și 5. 
Și. in sfîrșit. profesori care 
au acumulat, datorită pasivi
tății lor, un număr foarte scă
zut de 
Muscă.
nr. 19. 
puncte, 
practică 
dar ce 
fesorii : 
gen. nr.
(Șc. gen. nr. 27) cu cîte 100 d 
Virgil Don ici (Matca) — 200 p. 
Elena Enache (Cudalbi) — 300 
p sau Mirela SzScs (Lie. ind. 
8. care are și sală de 
575 p ?

Iată un sistem de 
care nu mai îngăduie 
să se ascundă după rezultatele 
altora...

aspect interesant : toți 
profesori de la Școala 
nr. 29. unde se mun- 
pasiune și competentă

puncte. Astfel. Maria 
de la Școala generală 
a obținut doar 50 de 
Are însă scuza că 

voleiul de performantă 
scuze pot invoca pro- 

Gh. Movileanu (Șc.
37) și Ștefania Rișcan

sport) —

punctare 
nimănui

T. SIRIOPOL
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Cele două 
susținute de 
UEFA ’86 în 
compania selecționatei similare 
a țării gazdă. au reprezentat 
un util test. Juniorii noștri au 
intilnit un adversar valoros, 
bine pregătit — mai ales fizic, 
cu individualități 
(libero-ul 
dreapta 
Rohrborn, 
Liebers 
Krusse) - 
tul pe 
jocului 
..bătut"

După 
meciuri 
zultate 
tul nostru: 1—3 și 0-—1. Aces
te scoruri finale nu reflectă, 
însă, fidel raportul de forțe 
din cele două partide, rezulta
tele fiind in bună măsură influ
ențate de arbitraje părtinitoare.

Juniorii noștri an avut, pe a- 
loeuri, prestații bune, dove
dind • pregătire fizică cores
punzătoare. Ei posedă unele 
procedee tebniee destul de eo- 
reet însușite pentru vîrsta lor. 
fiind preocupați de ambele fa
ze ale jocului, de supraveghe
rea pe tot terenul a adversa
rilor. Dc asemenea, merită a 
fi. subliniat faptul eă tn lot 
sint citeva elemente (Bejena- 
ru. S pătam. Cr. Sava, Har- 
șani. Năstase) eare, pregătite 
cu atentie și răbdare, pot pro
gresa pentru a deveni piese de 
bază in Divizia -A".

Lotul UEFA ■86 a arătat (si) 
cu acest prilej că poate furni
za prestații mai valoroase, că 
poate obține rezultate favora
bile in confruntările Interna
tionale dacă toți eomponentii 
Iul vor depune eforturi susținu
te in însușirea corectă a mai 
multor procedee tehnice, a tac
ticii și a 
Afirmăm 
partidele 
Germană 
și unele 
tribuit 
echipa 
multe 
tuși a 
cele 180 de minute 1 
ce privește faza de 
trebuie spus că s-au

remarcabile
Neitzel, fundașul 

Werther. mijlocașul 
inaintașul central 

și extrema stingă 
- care a pus accen- 

ofensivă. a imprimat 
un tempo rapid și s-a 
pentru fiecare minge, 
cum se știe, ambele 
s-au încheiat cu re- 

nefavorabile pentru lo-

regulamentului de joc. 
acest lucru, deoarece 
susținute tn R.D. 

au scos în evidentă 
carențe care au eon- 
ele la eșecuri, 
beneficiat

Si
a

situații de a 
înscris doar

Deși 
de mai 

marca, to- 
o 
Și

dată în 
in ceea 
apărare 

creat

multe spații libere in care ad
versarii au acționat nesuprave- 
gheați. Semnificativ este fap
tul că primul gol din partida 
de la Neustadt și unicul gol 
din al doilea meci au fost pri
mite de Ia circa 7 m. Krusse 
(la Neustadt) și Ritter fla 
Neugersdorf), autorii punctelor, 
neavînd în preajma lor nici un 
jucător român I

Dar carența cea mai supă
rătoare o constituie indiscipli
na, atit in teren, cit și in a- 
fara lui. tn ambele întîlniri 
echipa noastră a jucat, de fapt, 
in 10 oameni (Stroia și D. Sa
va fiind eliminați), iar ultimul 
dintre aceștia doi a fost preo
cupat tot timpul de greșelile 
colegilor lui și de a le face 
observații, tn loc să contri
buie la construcția acțiunilor o- 
fensive și să ajute apărarea în 
momentele dificile. Din păcate, 
alți doi juniori. Strizu și Din-

cu, au avut, in afara terenu
lui. o comportare incalificabilă.

Nu putem inebeia însemnă
rile noastre înainte de a ară
ta faptul că și antrenorul lo
tului. Valentin Gugiu, și-a adus 
„contribuția" la crearea unei 
stări de nervozitate și de in
disciplină. Astfel. în 
primei partide, cînd ______
Ziller a sancționat echipa noas
tră cu o lovitură de la 11 m, 
antrenorul Gugiu a cerut ele
vilor 
nul I 
cerut 
să nu
Pînă .... _
la o distanță de 9 m. fapt care 
a dus la eliminarea luî Sava...

In concluzie, lotul UEFA ’86 
n-a reușit să treacă cu bine 
examenul de săptămîna trecu
tă. deși a beneficiat de condi
ții corespunzătoare de pregă
tire. >

timpul 
arbitrul

săi să părăsească tere- 
In cea de a doua, a 
jucătorului Daniel Sava 
execute o lovitură liberă 

ce „zidul" nu se așază

Pompiliu VINTILA

Ail, la Kladovo, partida retur pentru preliminariile CE.

IUGOSLAVIA ROMÂNIA (juniori '87)
KLADOVO, 19 (prin telefon). 

Ora examenului celui mal tînăr 
eșalon al fotbalului nostru (ju
niori oină la vîrsta de 16 ani) 
se apropie. Pentru că miercuri 
(n.r.-azi), aici, în micuța lo
calitate de pe celălalt mal al 
Dunării (vis-a-vis de Drobeta 
Tr. Severin) lotul U.E.F.A. ’87 al 
țării noastre va susține partida- 
retur din cadrul preliminariilor 
C.E cu selecționata similară a 
Iugoslaviei. Un meci greu, de 
calificare la turneul final care 
va avea loc In vară în Ungaria. 
Cine va ajunge acolo ? Rămîne 
de văzut la sfirșitul celor 80 de 
minute de joc regulamentare I 
Să sperăm că învingători vor fi 
jucătorii pregătiți de antrenorul 
Costică Toma, care ne-a decla
rat următoarele : „Sint conștient 
de dificultatea acestui joc ținînd 
seama de faptul că, in primul 
meci susținut în toamnă la Bra
șov, am ciștigai Ia limită, cu 2—1. 
Ne așteaptă deci o partidă grea, 
in care formația iugoslavă, 
avantajată de terenul propriu, 
va face totul pentru obținerea 
victoriei. Dar, Ia rîndui nostru,

ARBlTfllI ETAPEI DE SIMDATA A DIVIZIEI „A“
C. Bacău — Chimia Rm. 

I. Igna ; D. Buciuman
S.

Vîlcea . _
(ambii din Timișoara) și R. Cîm- 
peanu

F.C. .
cu ; A. Mițaru (ambii din Rm. 
Vîlcea) și M. Axente (Arad) ;

F.C. Baia Mare — A.S.A. Tg. 
Mureș : A. Gheorghe (P.
Neamț) ; N. Bițin (Salonta) și 
S. Rotărcscu (Iași) ;

Steaua — Politehnica Iași : 
A. Mustățea ; M. Ionescu (ambii 
din Pitești) și Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea) ;

Gloria Buzău — Corvinul Hu
nedoara : A. Porumboiu (Vas
lui) ; Fl. Popescu (Ploiești) și 
L. Sălăgean (Satu Mare) ) ;

Jiul Petroșani — F.C. Bihor : 
I. Velea ; M. Popescu (ambii 
din Craiova) și V. Antohi (Iași):

Dinamo — F.C. Argeș ; I. 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea) ; A.

(Arad) ;
Olt — Rapid : N. Dines-

Comănescu (Bacău) și S. Nec- 
șulescu (Tîrgoviște) ;

„Poli" Timișoara — F.C.M. 
Brașov : R. Matei ; V. Anghe- 
loiu și M. Stoenescu (toți din 
București) ;

Univ. Craiova — Sportul stu
dențesc : M. Salomir ; M. Man 
(ambii din Cluj-Napoca) și R. 
Petrescu (Brașov).

ne-am pregătit cu toată atenția 
și sint sigur că jucătorii mei 
vor lupta din răsputeri _ pentru 
această mult dorită calificare".

După o „escală" — luni — la 
Drobeta Tr. Severin, care a cu
prins și un antrenament cu 
conținut fizic de 60 de minute, 
marți dimineață „tinerii trico
lori" au traversat podul de la 
Porțile de Fier și. în jurul orei 
11, au ajuns la Kladovo. In 
cursul zilei de marți, la ora 15 
(16 — ora României) antreno
rul Toma a condus un ultim 
antrenament de acomodare pe 
stadionul clubului F.C. Geardap, 
al divizionarei C din campio
natul Iugoslaviei, cel care va 
găzdui partida.

Juniorii Iugoslavi, sub condu
cerea antrenorului Steven Viîo- 
tici, se află în localitate de 10 
zile, pregătîndu-se susținut, do
vadă că acordă o mare impor
tantă acestui joc.

După antrenamentul de marți 
după-amiază antrerorul C. To
ma s-a oprit asupra următoarei 
formații : Frunea — Condura- 
che, Naghi, Teodorescu, Buna- 
ciu — Mitici, Avramescu. Kuti 
— Erdei. Scînteie, Albeș. .Pe 
lista de rezerve vor figura Biro, 
Stere, Dumitrescu, Mistode si 
Balaj.

Antrenorul Viloticî va comu
nica echipa înainte de începe
rea partidei.

Aici vremea este închisă, plo
ioasă. cu rafale de vînt

Meciul va începe la ora 15, 
ora locală, și va fi condus de 
arbitrul grec Georges Koukou- 
lakis.

Gheorghe NERTEA

• ȘTIRI > ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• ȘEDINȚA BIROULUI FEDE

RAL. Vi ieri va avea loc, la se
diul F.R.F., ședința Biroului fe
deral.
• ARBITRI ROMÂNI LA UN 

MECI DIN CUPA BALCANICA. 
Partida de astăzi de la Ankara, 
dintre formația locală, Ankara- 
gucu, și echipa greacă Heraklis, 
contlnd pentru Cupa balcanică, 
va fi condusă" de un trio de ar
bitri din țara noastră î O.

ștreng — C. Teodorescu, M. 
Constantinescu.
• PARTIDELE ETAPEI A 12-S 

A diviziei „A", programată 
sîmbătă vor Începe la ora 1«. 
Jocurile din București vor avea 
loc pe stadioanele Steaua (Steaua 
— Politehnica Iași) și Dinamo 
(Dinam- — F.C. Argeș).
• PARTIDELE Campionatului 

republican de juniori I vor În
cepe la ora ÎS.

PUBLICUL VREA SI SPECTACOL!
Publicația lunară FIFA NEWS a Federației Internaționale de Fotbal publică 

in numărul II al anului 1985 un interesant editorial sub semnătura lui Joseph 
Blatter, secretar general al F.I.F.A. Și pentru că ideile autorului au un caracter 
de generalitate, fiind valabile și pentru fotbalul 
acestui articol.

nostru, reproducem o parte a

...Revista vest-germană de fotbal „Kicker* a 
publicat recent un articol cu un titlu pe mai 
multe coloane : „Dați din nou mingi copii
lor !“. Acest apel e făcut tn numele antre
norilor. Sigur că un asemenea apel nu e 
nici nou și nici de o deosebită profunzime. 
Dar el vizează fondul problemei fotbalului 
și ne obligă să trecem la acțiune.

tn general, tn foarte multe Ligi de elită 
din cadrul federațiilor naționale joacă fot
baliști care au, fără îndoială, o bună con
stituție atletică, dar nu răspund primelor 
exigențe ale fotbalului, acest joc simplu, 
practica^ cu picioarele Și cu mingea. Un 
asemenea stil a fost acceptat acum cîțlva 
ani, sub egida „fotbalului combativ*, dar 
el nu mai corespunde tendințelor modeme, 
mal ales de cînd angajamentul pur atletlo 
a strivit tehnica jocului cu violența tancu
rilor aflate tn plină cursă. Pînă și tehni
cieni excepționali ca Beckenbauer, Ieri, și 
Michel Platini, actualmente — ambii cu o 
tehnică „braziliană* —, n-au putut rezista 
acestei evoluții.

Ce se înțelege prin „dați din nou mingi 
copiilor Antrenorii însărcinați cu forma
rea tinerilor ar trebui să-șl dea seama că

rezistenței reprezintă, desigur, o 
mai ales pentru treptele lnte- 
lnstruirll. Dar ei ar trebui să-și

antrenarea 
problema 
rioare ale 
facă o datorie de onoare din a nu recurge 
la exerciții fără minge, din a-i Încuraja 
pe jucători! „individualiști*, de a nu blama 
driblingurile insistente și de a-1 elogia pe

Pe teme de actualitate

jucătorul care are curajul de a Încerca un 
șut la poartă. Bucuria manifestată față de 
o acțiune Individuală reușită trebuie să de
pășească teama pe care jucătorul ar In- 
cerca-o în fața criticii antrenorului ; un 
jucător tînăr trebuie să se convingă că un 
bun tehnlciar poate să-și asume în cadrul 
echipei o responsabilitate mai mare dectt 
unul care se mulțumește să alerge. Cel care 
nu învață cînd este junior nu va putea 
deveni niciodată un conducător de joc.

Tehnica fotbalului trebuie ameliorată ; e

necesar să se marcheze goluri mal multe 
și, înainte de toate, trebuie să se ofere pu
blicului un spectacol mal atrăgător. Spec
tatorii nu țin să asiste la bătălii defensive 
si nlc la savantlîcuri tactice. El preferă 
un fotba: ofensiv, cu plecări Impetuoase 
înainte. în ultima vreme, doar artiștii bra
zilieni al balonului mai practică un ase
menea sth. care a determinat nu numai 
marile succese ale Braziliei, ci șl simpatia 
nelimitată a suporterilor el din întreaga 
lume. Jocul brazilian este considerat frumos 
Intr-o asemenea măsură. Incit este sufi
cient ca unii jucători din această țară să 
fie prezențl In sînul echipelor străine pen
tru ca stadioanele să fie arhipline.

Bineînțeles că toate aceste considerații 
nu trebuie interpretate ca o Invitație 1a 
neglijarea pregătirii atletice. Nici pe de
parte. Dar trebuie să concepem dezvolta
rea atletică doar ca produs al jocului cu 
mingea, tn afară de asta, nu e totul să 
conduci un antrenament mereu mal Intens 
și mal dur ; antrenorul trebuie să dozeze 
bine antrenamentul, avlnd totodată obligația 
de a vedea eum poate dărui echipei sale 
bucuria jocului. Dacă un antrenament mal 
tare — dU”« Infrfngerl, de pildă — urmă
rește doar crearea unul alibi, antrenorul 
nu face decît să-șl manifeste lipsă de cu
raj.

Condiția fizică este un lucru bun, dar 
tehnica este șl mai bună. Acest adevăr este 
valabil atlt pentru jucătorii eare urcă spre 
valoare, cit și pentru marile vedete.



SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII
LA C.M. DE HOCHEI JUNIORI, 
ROMANIA A ÎNVINS JAPONIA

TOKIO, ÎS (Agerpres). — La 
Sapporo (Japonia) în cadrul cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață pentru juniori (grupa B), 
echipa României a învins cu 
scorul de 5—3 (0—3, 2—0. 3—0),
formația Japoniei, iar selecționa
ta Elveției a întrecut cu 5—4 
(1—2, 3—2, 1—0) reprezentativa 
Olandei,

PATRULATERUL DE ÎNOT . 
DE LA VARȘOVIA

La Varșovia a avut loc patru
laterul rezervat foarte tinerilor 
înotători (băieți de 14 ani, fete 
de 13 ani) din Cehoslovacia, 
R.D.G., Pjlonla șl România. In 
clasamentul general, echipa noas
tră s-a clasat pe locul secund, 
CU 265 p, după R.D.G. — 453 p 
și înaintea Poloniei — 252 p șl 
Cehoslovaciei — 240 p.

întrecerea a fost dominată de 
reprezentanții puternicei școli de 
înot din R.D.G., care au cîștigat 
marea majoritate a probelor. 
Dintre tinerii noștri sportivi, au 
urcat pe podium Andreea Szigy- 
arto — locul 2 la 200 m spate 
cu 2:27,10, 400 m liber cu 4:43,14. 
400 m mixt cu 5:22,07, locul 3 
la 200 m mixt cu 2:35,27, 100 ri> 
spate cu 1:10,18; Simona Spaia 
locul 2 Ia 400 m liber cu 4:26,92, 
9:37,43; Alexandru Moldo veanu— 
locb- 2 ta 400 m liber cu 4:26,92. 
locul 3 la 1500 m liber cu 
17:43,33; Laurențiu Nicolescu — 
locul 3 la 100 m fluture cu 
1 :04,34, 200 m fluture cu 2:21,15; 

P* agenda de lucru a federațiilor internaționale

IMPORTANTE NOUTĂȚI ÎN SPORTUL 
LUPTELOR GRECO-ROMANE Șl LIBERE

Carmen Georgescu — locul 3 la 
100 m bras cu 1:21,38; Iulia Var
ga — locul 3 la 100 m fluture 
cu 1:11,61; Corina Dumitru — 
locul 3 la 200 m fluture cu 
2:32,73.
N. TALPOS - ÎNVINGĂTOR 

IN TURNEUL DE BOX 
DE LA VENEȚIA

La cea de a V-a ediție a Tur
neului internațional de box de 
la Veneția au participat, săptă- 
mîna trecută, 126 de pugiliști din 
20 de țări. La startul competi
ției s-au prezentat și 7 sportivi 
români, însoțiți de antrenorul 
Calistrat Cuțov: C. Tițoiu, R. Nis- 
tor, N. Talpoș, C. Silitră, L. 
Sandu, D. Răcaru, Gh. Preda. 
Boxerii români au avut o 
comportare bună, reușind să cu
cerească un loo 1, prin ,,pana“ 
Nicolae Talpoș, un loc doi, prin 
Relu Nistor (cocoș), și două 
locuri trei, prin Constantin Ti
țoiu (muscă) și Leontin Sandu 
(semimijlocie). Competiția a fost 
dominată de boxerii cubanezi, 
care au reușit să ocupe primul 
loc la șase categorii.
DUBLOUL DE SANIE ROMÂN 

PE LOCUL 6 LA 
„CONCURSUL FRiETENIA*

După ce, cu puțină vreme în 
urmă, dubloul de sanie format 
din Cristi Sudu și Llyiu Cepol se 
clasase pe locul 3 la competiția 
internațională de la Leningrad 
(fiind Întrecut de două echipa
je sovietice, dar depășind pe 
toate celelalte din R.D. Germa-

PESTE HOTARE
nă, R.F. Germania și Cehoslova
cia), juniorii români au avut o 
comportare meritorie și în „Con
cursul Prietenia", unde s-au cla
sat pe locul 6 (timp înregistrat: 
74,819; a cîștigat echipajul S. 
Krause — Al. Toibel — R.D.G. 
cu 71,646). Celelalte rezultate : 
simplu băieți: 1. S. Eggert 
(R.D.G.) 176,037; ...14. C. Sudu
187,457; ...16. I. Bălănică 191,848; 
17. S. Barteș 192,171; simplu fete: 
1. Suzi Erdmann (R.D.G.) 145,919; 
...11, Lucreția ștefan 158,659.

TURNEUL DE HANDBAL 
PENTRU JUNIOARE DE LA 

BUDAPESTA

BUDAPESTA, 19 (Agerpres). — 
In ultima zi a turneului Inter
național de handbal pentru ju
nioare de Ia Budapesta, selec
ționata "orașului București a În
trecut cu scorul de 22—11 (11—4) 
echipa orașului Sofia. Alte re
zultate: Budapesta — Praga
24—17; Varșovia — Budapesta B 
20—18.

In clasamentul final, pe pri
mul Ioc s-a situat Budapesta A, 
urmată de Praga, București, Var
șovia, Sofia, Budapesta B.

Cea mal tehnică jucătoare a 
turneului a fost desemnată hand- 
ballsta română Marilena Doiciu.
MIHAI SUBA LA FESTIVALUL 

ȘAHIST DE LA BLED

Festivalul șahlst de la Bled 
(Iugoslavia) va reuni peste 100 
de concurențl din Rom&nia, 
Austria, Polonia, Italia și Iugosla
via. La turneul masculin vor 
participa șase mari maeștri, în
tre care românul Mihai Șubă, 
iugoslavii Ralkovlcl, Janosevlcl 
șl Puc.

Campionatul mondial de hochei, grupa „C“

PARTIDELE DECISIVE SE ÎNMULȚESC
MEGfîVE, 19 (prin telefon). 

Grupa „C“ a C.M. de hochei pe 
gheată care se dispută aici, la 
poalele Mont Blancului, a intrat, 
ca să folosesc un termen din 
atletism, în linie dreaptă. Par
tidele decisive se înmulțesc și 
numeroșii amatori de schi din 
stațiunile care găzduiesc parti
dele se înghesuie acum la ca
sele patinoarelor, arătîndu-se 
mari pasionați de hochei. Fireș
te, în centrul atenției sînt me
ciurile reprezentativei Franței, 
dar alături de aceasta sînt ur
mărite cu foarte mare interes 
jocurile susținute de formațiile 
României șl Iugoslaviei, toate 
trei pretendente la locurile care 
aduc promovarea în grupa „B“. 
Fruntașele clasamentului își 
mențin pozițiile, lucrurile fiind 
acum mai clare : victoria Fran
ței asupra Iugoslaviei face ca 
meciul de miercuri, dintre 
România și R. P. Chineză, să 
aducă, probabil, și alte impor
tante clarificări.

Luni seara, după partida din
tre echipa noastră și cea a 
R.P.D. Coreene, întreaga dele
gație a României a asistat la 
primele două reprize ale meciu
lui R. P. Chineză — Danemar
ca (6—1) și, firește, am folosit 
prilejul pentru a culege cîteva 
impresii. „Echipa R. P. Chineze 
a făcut mari progrese și, dato
rită vitezei și tehnicii pe care 
le-a dobindit ia ultima perioa
dă de timp, va constitui un ad
versar dificil pentru formația 
noastiă". ne spunea antrenorul 
Eduard Pană. La rîndul său, 
celălalt tehnician de la banca de 
schimb a echipei noastre. Ion 

Gheorghiu, ne mărturisea că el 
mizează mult pe plusul de ex
periență de care dispun ho- 
cheiștii români, chiar dacă lipsa 
de viteză a fundașilor noștri 
poate crea unele situații favo
rabile rapizilor jucători asia
tici.

Formația României și-a con
tinuat cu asiduitate antrena
mentele și, urmărind atît ședin
țele de pregătire, cît și jocu
rile din ultima perioadă, am 
simțit că hocheiștii români s-au 
refăcut după șocul din meciul 
cu Iugoslavia, în care rămînem 
la părerea că au pierdut neme
ritat. Selecționata României are 
în continuare o singură șansă, 
anume aceea de a cîștiga toate 
cele trei meciuri care urmează. 
Lesne de imaginat ce va fi sîm- 
bătă. la Chamonix (dacă pînă 
atunci vom învinge în meciurile 
cu R. P. Chineză și Danemarca, 
ceea ce sperăm), la partida 
Franța — România.

Rezultatele înregistrate luni 
seara, tîrziu : Franța — Iugo
slavia 2—1 (1—0, 1—1, 0—0), 
R. P. Chineză — Danemarca 
6—1 (3—1, 1—0, 2—0), Bulgaria 
— Spania 9—3 (3—1. 3—2. 3—0). 
Iată clasamentul (înaintea jo
cului de miercuri seara, de la

4. R.P. Chineză 4 2 1 1 23-16 5

St. Gervais, cu R.P. Chineză) :
1. Franța 4 3 1 0 30- 6 72. Iugoslavia 4301 17-10 6
3. România * 4301 39-15 6

victoria directă.

5. Bulgaria 4 2 0 2 24-25 4
6. Danemarca 4 2 0 2 8-11 4

7—8. RPD Coreeană 4 0 0 4 7-41 0Spania 4 0 0 4 6-30 0
• L. punctaj egal, contează

Călin ANTONESCU

Departamentul tehnic al FILA, 
la lucrările căruia a participat 
șl antrenorul federal Ion Cor- 
neanu, a dezbătut, recent, nume
roase probleme privind activita
tea competițională a luptelor 
greco-romane șl libere. Unele 
măsuri — aprobate de forul in
ternațional și care intră in vi
goare din luna martie a acestui 
an — sînt deosebit de impor
tante.

Prima constă in renunțarea Ia 
controlul video, la care se apela 
ori de cite ori deciziile arbitri
lor erau contestate. Chiar șl la 
competițiile de anvergură — cam
pionate mondiale, continentale, 
ca șl la Jocurile Olimpice — unii 
luptători desemnați cîștigătorl au 
fost, in cele din urmă, după vi
zionarea benzilor video, declarați 
Învinși. Pentru a se evita astfel 
de situații nedorite, se desem
nează un al patrulea arbitru, 
controlor, care va hotărî. Împreu
nă eu arbitrul principal, dicta
rea avertismentului de descalifi
care. cotarea procedeelor teh- 
dice și desemnarea învingătoru
lui in cazul meciurilor toarte 
echlllbr'te. De subliniat că arbl- 
trul-controlor șl cel principal pot 
lua decizii șl tn cazul cînd cei- 
-lțl doi arbitri au altă opinie, 

în acest fel, rolul arbitrulul-con- 
trolor are o importanță majoră.

Incepînd'cu acest an se organi
zează campionate mondiale și 
continentale de onoare. Iată des-

pre ce este vorba : luptătorii 
clasați pe locurile 4 șl 5 la 
„mondiale" și Ia competițiile 
continentale la flecare catego
rie de greutate vor forma o 
grupă șl, după tragerea la sorți, 
vor lupta sistem turneu, fiecare 
cu fiecare. Luptătorii clasați pe 
primele trei locuri primesc me
dalii de onoare și — ceea ce 
este deosebit de important — se 
califică pentru Jocurile Olimpice 
(numai cel trei de la campiona
tele mondiale).

Pentru calificarea luptătorilor 
la Olimpiadă s-a stabilit un „ba
rem" extrem de exigent : primii 
șase clasați la „mondialele" din 
anul preollmpla, primii trei la 
campionatele mondiale de onoare 
din același an și campionii con
tinentali ai edițiilor din anul cînd 
au loa Jocurile Olimpice.

Clasificarea turneelor Internațio
nale este o altă măsură luată 
de FILA: gradul „A" șl „B“. La 
cele de „A" au drept de partici
pare numai luptătorii din echi
pele naționale (cite unul la fle
care categorie) și numai trei re
prezentanți al țării organizatoare. 
La aceste turnee de gradul „A" 
vor oficia numai arbitrii cu li
cență FILA-

O altă precizare Importantă 
privind un aspect tehnic. Pînă 
acum un luptător avea dreptul 
să finalizeze un atac din aceeași 
priză numai de două ori. Dacă 
luptătorul atacat reușește să 
puncteze șl el tn același timp, 
atacul poate fl repetat de mai 
multe ori.

• TELEX • TELEX •
CĂLĂRIE • După concursul 

de la Paris, pe primul loo în 
clasamentul „Cupei Mondiale* 
conduce vest-germanul Paul 
ScnockmSnie cu 89 p.

HOCHEI PE GHEAȚA • Me
ciuri Internationale (amicale): 
Suedia — Japonia 5—1 (2—0, 1—1, 
2—0); Polonia — Dinamo Minsk 
6—3 (2—0, 0—1, 4—2) 3 Campio
natul Cehoslovaciei a fost clștl- 
gat de echipa Dukla Jlhlava ou 
70 o. Pe locul secund, vsz Ko
sice cu 55 p. Dukla Jlhlava a 
cucerit pentru a ll-a oară titlul.,

SCHI • Cursa de fond de la 
Oslo (50 km) a fost ctștlgată de 
norvegianul Gelr Holte tn 1 h 
17:47,00. • întrecerea de fond de 
la Rene (Norvegia) pe o distan
tă de 55 km a revenit suede
zului Ola Hassis In 1 h 53:11.

șah • Turneu! de la Lina
res a continuat ou runda a 0-a: 
HObner — Korclnol 1—0, Spasski
— Polugaevskl 0,5—0,9, Ctirlstan- 
sen — Portlsch 0,5—0,5, Timman
— LJubojevld t—0. Celelalte 
pirtlde s-au Întrerupt. In clasa
ment conduc LJubojevlct și 
HObner cu cite 3,5 p, urmați de 
Spasski st Korclnol cu cite 4,5 p.

tenis • Finala turneului fe
minin de la Dallas: Navratilova
— Evert-Lloyd S-«, 6—4 • A
Început „MasterV-o! feminin de 
la New-York. ta primele me
ciuri: Llndcvist — Turnbull 3—6, 
6—2. 8—2; Bukova — Kohde
Kllsch 7—6, 7-6; Rinaldi - Bas
sett 6—J. 8—2. Navratilova va 
debuta miercuri In medul cu 
Bonder.

UN PERFORMER PRECOCE
AL ATLETISMULUI

DIN R. P. CHINEZĂ
BEIJING, 19

Tinărut 
fostului 
neze la 
Ziquîn 
calcă pe urmele tatălui său, a- 
nanflndu-se o veritabilă spe
ranță tn această dificilă si spec
taculoasă probă.

La vîrsta de 15 ani. Ni Tao 
(1,85 m Înălțime) a trecut peste 
ștacheta ridicată la 2,05 m.

(Agerpres). — 
atlet chinez Ni Tao, fiul 
recordman al R.P. Chi- 
săritura tn înălțime. I. 
(2,29 tn tn anul 1970),

Șl URUGUAYULUI, CU MOTOARfLf ÎAI PLIN
ECHIPA BRAZILIEI ABIA ȘI-A DESEMNAI

REPREZENTATIVELE AHGffllttl

Preliminariile zonei Americii de Sud

CONDIJCEIIEA TEHNICĂ
Preliminariile acestei zone, a 

căror lovitură de începere a fost
dată tn primele zile ale acestei 
luni, stnt concentrate in perioada 
martie-mai, urmind ca apoi, după 
ce cortina va cădea In cele trei 
grupe, să fie fixat programul 
jocurilor dt bara).

Singurele selecționate cu. ade
vărat gata de start stnt cele ale 
Argentinei și Uruguayulul. tn si
nul celorlalte domnește încă in
certitudinea, Instabilitatea selec
ționerilor face notă dominantă, 
ele aflindu-se incă tn stadiul ta
tonărilor pentru abordarea preli
minariilor care, lată, au și dema
rat. Nn face excepție nici Brazi
lia, fard de legendă tn fotbalul 
mondial, care, poate fapt fără 
precedent, nu avea incă definiti
vată, la tnceputul lunii februa
rie, conducerea tehnică a lotului 
Cum cel care fusese Inițiat 
desemnat sd preia conducerea se
lecționatei, Tele Santana, a pre
ferat banii Arablei Saudite. fede
rația nu putea aștepta. logic, 
tuna aprilie, dată la care ti ex
pira acestuia contractul. Ea și-a 
îndreptat atunci privirile către 
Evarlsto Macedo, cel care pro- 
pu'sase selecționata de juniori a 
Qatarului tn finala C.M., 
Australia, și a fost prezent 
nrima garnitură a aceleiași țări 
la întrecerile olimpice de la Los

din 
cu

AZI, RETORUL DIN „SfERTURILE" CUPEIOR EUROPENE
Astăzi vor avea too meciurile 

retur ale sferturilor de finală 
din Cupele europene. Programul 
este următorul (Intre paranteze, 
rezultatele din prima manșă) a 

C.C.E. IS F.C. Liverpool — F.C. 
Austria (1—1) ț Sparta Praga — 
Juventus (0—3) 5 Dnlepr — Bor
deaux (1—1) — se joacă joi; 
Panathlnalltos — I.F.K. Gbteborg 
n-o».

CUPA cupelor 7 Fortuna Slt
tard — Everton (0—3) t Dinamo 
Moscova — Larissa (0—0) ț A.S. 
Roma — Bayern Mdnchen (0—2): 
Rapid Vlena — Dynamo Dresda 
(0—3)

CUPA U.E.F.A. B Videoton — 
Manchester United (0—1) ț Dlna-

mo Minsk — Zeleznlcear Sara
jevo (0—2) ț F.C, KOln - tnter- 
nazlonale (0—1) ? Real Madrid — 
Tottenham (1—0),

*
U.E.F.A. a publicat lista Jucă

torilor suspendați, oare nu vor 
putea evolua In meciurile de azi: 
Plia! (Dnlepr) Rocha șl Taras- 
sis (ambii de la Panathlnalkos). 
Wernersson si Frederiksson (am
bii de la I.F.K. '
gUsh (Liverpool) 
tuna Slttard) : 
cear) Mayer șl 
de Ia Videoton) 
Madrid).

GSteborg). Dal
ii,. Hoverda (For- 
Baljlci (Zeleznl- 

Csuhay (ambii 
și Agustin (Real

• •• In stingă brazilianul Junior (Torino), multă vreme 
lider In topul jucătorilor străini din campionatul 

italian
Angeles Sigur că prezența „ita---
lienilor* (Zlco, Socrates, Junior, 
Falcao sau Cerezo) ar simplifica 
destul de mult lucrurile și ar mai 
alunga din grijile selecționerului. 
Rămlnc de văzut tn ce măsură 
se va rezolva cooperarea clubu
rilor italiene cu forurile brazi
liene, pentru a permite jucători
lor să înceapă pregătirile alăturt 
de ceilalți componenți ai lotului, 
cu aproape o lună înainte de în
cheierea actualului campionat pe
ninsular.

Mult mai liniștit stă acum Bt- 
lardo. „11“-le argentinian este in 
bună parte conturat și. fapt foar
te Important, testat In fata unor 
adversari de primă mărime. Pres
tațiile la ce’e mai înalte cote si 
bilanțul turneului european de 
anul trecui (2—9 eu Belela. 2—9 
cu Elveția șt 3—1 eu R.F.G.l re 
constituie In argumente solide 
pentru o muncă bine făcută. Mo- 
za. cui Lndependlente — Estudlan- 
tes — Ferrocarril funcționează 
cu motoarele tn pHn. dovedind 
eu prisosință existenta multor e- 
lemente de valoare rămase tn 
țari.

De asemenea, tot de mai multă 
vreme a luat startul tn pregătiri 
și campioana continentală en ti
tre. Uruguay. Antrenorul Ornat 
Borras »-a ocupat eu minuțiozi
tate de aceste preparative. cu 
speranța că „ll’-le „celest" ua 
păși, după mai bine de un dece
niu. pe gazonul unui turneu fi
nal. intre timp, linia de atac 
a pierdut unul dintre cei mai va— 
toroși înaintași din toate timpurile. 
Fernando* Morena. retras din ac
tivitate. Dar forța ofensivi a e- 
chlpei nu va avea prea mult de

prezența „tta- 
, Junior,

PROGRAMUL JOCURILOR 
Grupa I

26.V Columbia — Peru 9.VI
26.V. Venezuela — Argentina 9.VI 
7. VI Columbia — Argentina
2.VI Venezuela — Peru
23.VI Venezuela — Columbia
23.VI Peru — Argentina

Grupa a Il-a 
Chile 
Ecuador 

Cnile — Uruguay
Grupa a III-a 

Bolivia — Paraguay 
Bolivia — Brazilia 
Paraguay — Brazilia

1— 1 Ecuador
2— 1 Uruguay 
24.ni - -

16. VI
16. VI

30. VI
30. VI

2—6
31.III
7.IV

4. VI
30. VI
23. VI 

grupe

26.v 
2. VI 
1S.VI

Cișt’.gătcaree celor trei _ . 
se califică direct. Pentru ce! de 
al patrulea loc. jocurile de ba
raj se dispută după următorul 
sistem : locul 2 gr. 3 — locul I 
gr. 1. locul 2 gr. 1 — locul 3 gr. 
1 (jocuri tur-retur). Iar riștlgâ- 
toarele se vor Intfial de aseme
nea tntr-o dubli manșă, echipa 
învingătoare eallf.rtndu-se la tur-

suferit prupW ttjcrrri gnerutSI 
fiind destul de bogat be stscrvtl 
de valoare : Cabrera. FraneeaeoB. 
Da Silva ȘM-

Cam aceasta or ft, pe ecwt ri
tualic ..la rir 
favorite, 
lea loc 
Perului,

a celor trei meri 
centru cel de 11 patru- 
candldlnd selecționatele 
Chile fl ParaguayuluL

Documentar de
Mihai C1UCA

• CAMPIONATE, CUPE • CAMPIONATE, CUPE •
SCOȚIA (et 29). F.C. Dundee 

— Aberdeen 0—i, Celtic — Hi
bernian 0—17, Dumbarton — Mor
ton 1—0, Hearts — Dundee Utd. 
0—1, St. Mirren — Glasgow Ran
gers 2—1. Pe primele locuri t 
Aberdeen 46 ,p (29 j). Celtic 38 
p (27 j), Dundee Utd. 36 p (28 
j). Pe ultimele: 8—9. Hibernian 
1» p (29 j), Dumbarton 19 p

(28 j), 10. Morton 9 p (29 j).
OLANDA. Cîteva rezultate din 

meciurile optimilor de finală ale 
„Cupel*: Ajax — Eindhoven 1—L 
Fortuna Slttard — Deventer 
0—3 I, Utrecht — Volendam 2—0. 
Doar patru meciuri s-au inefie- 
lat cu victorii, celelalte patru 
s-au Încheiat Ia egalitate sl ee 
vor rejuca.
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