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Să acționăm, într-o deplina unitate, sub 
conducerea partidului, pentru a asigura mersul 
tot mai ferm înainte al poporului nostru, pentru 
creșterea continuă a forței materiale a țării, a 
bunăstării poporului, ridicînd România — patria 
noastră — pe noi culmi de progres și civilizație, 
inaintînd astfel, cu pași fermi, spre piscurile înalte 
ale societății comuniste I
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„EPOCA CEAUȘESCU",
PERIOADA CELOR MAI MĂREȚE ÎMPLINIRI 

SOCIALISTE PE PĂMlNTUL ROMÂNIEI

In amplul proces de transformare revolu
ționară a societății noastre, condus eu în
țelepciune si clarviziune politică de 
Partidul Comunist Român, au fost obținute de-a 

lungul anilor mari succese în dezvoltarea isto- 
rico-socială a poporului nostru, România este 
astăzi o țară cu o industrie puternică și eu o 
agricultură socialistă modernă, in plină înflori
re, cu importante realizări în domeniul științei, 
Invățămîntului și culturii.

în ansamblul acestor grandioase înfăptuiri se 
profilează cu strălucire perioada ultimelor două 
decenii, de cînd în fruntea partidului nostru se 
ană tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, perioada 
cea mai bogată în împliniri din întreaga istorie 
a tării, legată indestructibil de activitatea neo
bosită, pilduitoare, revoluționară a secretarului 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, care a im
primat un puternic și necontenit dinamism dez
voltării vieții economice și social-politice. între
gii opere de construcție a socialismului pe stră
moșescul pămînt al patriei. Este perioada pe 
care, cu îndreptățită mindrie patriotică, demni
tate și recunoștință, întregul popor o numește 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", înscrisă cu 
litere de aur nu numai în istoria patriei și a 
lumii, ci și in inimile noastre, ale tuturor fiilor 
acestei țări libere și mereu mai prospere. înăl
țată pe noi trepte de civilizație și progres, sti
mată și prețuită pe toate meridianele globului.

Datorăm partidului, tovarășului Nîeolae 
Ceaușescu, aceste două decenii in care gindirea 
strălucită, ideile novatoare, înțelepciunea si dra
gostea pilduitoare pentru poporul din rindurile 
eăruia s-a ridicai au făcut ca rolul si contri
buția secretarului general al partidului nostru 
să fie, cu fiecare gînd. cu fiecare faptă, deter
minante in avintul impetuos al construcției socia
liste, in făurirea chipului luminos de astăzi al 
tării, în obținerea unor succese de o măreție si 
amploare incomparabile cu oricare din etapele 
precedente ale construcției socialiste din Româ
nia.

Vasta operă creatoare, teoretică și practică, de 
o inestimabilă valoare, a tovarășului Nîeolae 
Ceaușescu a fost în toti acești ani și izvorul 
determinant al prestigiului, ajuns astăzi Ia cote 
fără egal în trecut, al României în viata inter- 
națională, al deplinei concordante și armonii in
tre politica internă si politica internațională 
desfășurată de partidul și statal nostru.

în acești 20 de ani de istorie nouă, revoluțio
nară. de mărețe împliniri socialiste, sub condu
cerea partidului, a secretarului său general. 
PARTIDUL Si POPORUL au devenit realitate 
eu profunde semnificații, suprema anitate, che
zășia prezentului demn si a viitorului nostru 
luminos.

„Epoca Nicolae Ceaușescu". strălucită prin 
gîndire $i faptă, prin amploarea și densitatea 
realizărilor din toate domeniile — economie 

politie, social — prin înnoirile petrecute în în
săși viața partidului, a impus conștiinței între
gului popor numele și înaltele virtuți ale ma
relui om politie de care toate acestea sînt in
disolubil legate, ale încercatului și curajosului 
conducător, inflăeăratoloi patriot și eminentului 
revoluționar, identificat din fragedă tinerețe eu 
idealurile si năzuințele poporului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului, către care toți comuniștii, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, privesc 
cu nețărmurită încredere și profundă recunoș
tință, urmindu-i îndemnurile și chemările mo
bilizatoare eu nemărginită încredere, cu devo
tamentul conștiinței și al împlinirilor durabile 
pentru prezent și pentru viitor.

Această minunată, complexă si istorică pe
rioadă de mărețe ctitorii revoluționare in toate 
domeniile de activitate a însemnat și pentru 
mișcarea sportivi etapa celei mai înfloritoare și 
cutezătoare ascensiuni, educația fizică si spor
tul, activități de interes national, conduse si 
îndrumate de partid, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. eunoseind o dezvoltare și 
afirmare nemaiintilnite in intreaga istorie a 
aportului românesc. Pe drumul acestui continuu 
și impetuos avint mișcarea sportivă a beneficiat 
permanent de grija deosebită a partidului și 
statului nostru, a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae .Ceaușescu. ale cărui 
prețioase și generoase idei, indicații și orien
tări au fundamentat întreaga activitate sportivă 
de masă si de performantă. Consiliul National 
pentru Educație Fizică și Sport, ceilalți factori 
eu atribuții in aeest domeniu se călăuzesc per
manent de prețioasele indicații, pentru îndepli
nirea in rit mai bune condiții a importantelor 
sarcini soeial-edueative încredințate de partid. 
Sarcini care se referă la întărirea sănătății, 
pentru a se asigura vigoarea întregii națiuni, 
formarea si educarea comunistă a tineretului, a 
maselor largi de oameni ai muncii, reprezenta
rea eu cinste și demnitate a României socia
liste in marea arenă internațională a sportului. 
Numai așa au fost posibile succesele remarca
bile înregistrate de sportul românesc in aceste 
două decenii de mărețe împliniri, obținerea — 
prin competițiile din cadrul ..Daeiadei", ge
neroasă Inițiativă a secretarului general al par
tidului — a unei impresionante participări anua
le de peste 8 9M #01 de tineri și oameni ai 
muncii la întrecerile si manifestările sportive de 
masă, precum si bilantnl-reeord al titlurilor și 
medaliilor cucerite de .tricolori* la cele mai 
importante competiții internaționale — Jocurile 
Olimpice, campionatele mondiale și europene. 
Universiade etc. Nenumăratele date, cifre și 
statistici — mărturii incontestabile ale unui 
progres Incomparabil eu oricare altă perioadă

(Continuare in oaq 2—3)
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El este România și România EL,
E Conștiința Țării într-o zidire dreaptă, 
Cu El Timpul-lumină ne este vie treaptă, 
Cu El în cutezanță ni-i fericirea țel.

Cînd spunem CEAUȘESCU se face pace-n lume,
Cînd spunem CEAUȘESCU, e primăvară-n grîu,
Cînd spunem CEAUȘESCU, e-o doină orice rîu 
$i
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El este România și România EL...

George COANDA

teferi. 
Drapel.

dor ne este piinea și-oțelul ni-i oțel 
Limbo românească ne ninge cu luceferi, 

Nî-s anii Ev de aur și-n împlinire 
Căci CEAUȘESCU este Izbîndă și

Patria ne crește statornică - renume.

Astăzi, in piscina olimpică din Pitești Dc astăzi, pinâ duminica,
CONSILIUL DE STAT

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
PENTRU CONVOCAREA 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
în temeiul articolelor 46 și 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională 

în prima sesiune a celei de-a noua legislaturi In ziua de 
28 martie 1985, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Republicii Socialiste România

Turneele campionatului feminin

START IN EDIȚIA A IX-a
A „TROFEULUI CARPAȚI

• Participă echipele Bulgariei, Cehoslovaciei,

LA POLO
Poloniei, Ungariei

ți României - seniori ți tineret • România - înaintea meciului

nr. 626 • Vlad Hagiu — 265 de goluri înscrise la „națională"

Piteștiului îi revine pentru 
a doua oară consecutiv plăcu
ta misiune de a organiza „Tro
feul Carpați" la polo. în fru
moasa piscină olimpică din ca
pitala argeșeană. incepînd de 
astăzi si pînă duminică va a- 
vea loc a IX-a ediție a unuia 
dintre cele mai valoroase tur
nee internaționale continenta
le. în ediția din acest an sl-au

de volei

dat întîlnire in orașul petro- 
chimistilor și al constructorilor 
de autoturisme cei mal buni 
Doloiști din Bulgaria. Cehoslo
vacia. Polonia. Ungaria si Ro
mânia, cu două echipe — se
niori și tineret. Pregătirile sînt 
Încheiate eforturile organiza
torilor de a oferi cele mai bu
ne condiții de desfășurare a 
turneului sînt vizibile la tot 
nasul. Așadar, tnceptnd de vi
neri de la ora 9 — primul 
fluier în Intîlnirea România A 
— România tineret, urmată de

Amănunte în pag. 2—3) (Continuare tn pag. 2—3)

In sala Horească

„INTERNAȚIONALELE" FEMININE 

DE EEORETĂ AIE ROMÂNIEI
Incepînd de astăzi și pînă dumi

nică, sala Floreasca din Capitală 
vă găzdui o nouă mare compe
tiție de scrimă. De această dată 
se vor desfășura Campionatele 
internaționale feminine de flo
retă, tradițională confruntare 
găzduită de planșele noastre. La 
ediția 1935 șl-au confirmat par
ticiparea. alături de sportivele 
noastre, floretiste din Bulgaria, 
Cuba, Republica Democrată Ger
mană, Polonia șl Uniunea So
vietică. Din echipa tării noastre 
vor face parte medaliatele Jocu
rilor Olimpice de la Los Ange
les EHsabeta Guzganu șl Roza
lia Oros, precum șl tinerele 
Georgeta Beca șl Relca Lazar 
care, recent, s-au comportat re
marcabil la „Turneul Prietenia", 
de 1’ Moscova.

Vineri și slmbătă se va disputa 
proba individuală, iar duminică, 
oea ne echipe.
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5 (Urmare din pag. t) f
din Istoria sportului rominese — toeorporeazi eeie mai alese J: 
sentimente de dragoste si recunoștinti ale sportivilor, tebni- 
elenilor si activiștilor sportivi, fa ti de partid, tați de secreta- | 
ral sin general, tovarlșnl Nleoiae Ceaușeseu, marea lor bu- g: 
curie și satisfacție de a-și îndeplini sarcinile încredințate, de îs 
a contribui, prin rezultatele obținute tu confruntările sportive 
internaționale, la sporirea prestigiului României in lume. la 
promovarea și pe această cale a nobilelor idealuri ale om»- 
nitițil, de pace, prietenie, colaborare și cunoaștere reciprocă 
intre tinerii sportivi din întreaga lume.

Acum, cind omagiem cu toată eăldura, din intreaga noastră 
ființă, aceste două decenii de strălucită, neobosită și pilduitoare g 
activitate revoluționară a tovarășului Nieolae Ceaușeseu in 
fruntea partidului, tineretul sportiv al patriei. întreaga noastră 
mișcare sportivă se angajează eu toată hotărirea și fermitatea 
ea, string uniți in jurul partidului, al secretarului său general. 
să facă totul pentru ea educația fizică și sportul să-si indepli- $ 
nească In mod exemplar sarcinile de răspundere încredințate $ 
de partid, personal de tovarășul Nleolae Ceaușeseu să urmeze $ 
— program fundamental pentru prezent șl viitor — chemările g 
mobilizatoare și prețioasele orientări cuprinse in Mesajele adre- $ 
sate de secretarul general al partidului conferințelor pe țară g 
ale mișcării sportive, să se mobilizeze ev toate forțele pentru 
înfăptuirea obiectivelor de mare responsabilitate desprinse din $ 
documentele marelui și istoricului forum al comuniștilor — cel • 
de-al XITI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

TURNEE INTERNATIONALE DE SAH
9 «

Duminica, clapa a II a a Divinei .1

• înaintea ultimei runde, la Câlimâncștl • Luptff strinsâ
In Turneul international feminin „Dcrculcs 85“ ÎN CONCURS, TO

înaintea ultimei runde a Tur
neului internațional masculin 
de șah al României, care se 
dispută la Căiimănești. lider 
se menține R. Tlschbierek 
(R.D.G.) cu T p. El este ur
mat de R. Lan (R.F.G.) 61/, p, 
D. Oltean 8 p, O. Foișor, L. 
Hazay (Ungaria), C. Ionescu 
5'/] p, L. Ortega (Cuba), P. 
Lukacs (Ungaria) 5 p, P. Joița 
4% p, D. Indjici (Iugoslavia). 
A. Urzică 31/, p, I. Mărășescu 
2‘A P-

Rezultate: Hazay — Joița
1—0, C. Ionescu — Lukacs 
*/z—*/, (întrerupte). Joița — Ur
zică 0—1, Ortega — Ionescu. 
Foișor — Mărășescu. Tischbie- 
rek — Hazay. Indjici Ol
tean, Lau — Lukacs remize.

In ultima rundă: Oltean — 
Lau, Lukacs — Ortega. Iones
cu — Foișor, Mărășescu — Joi
ța, Urzică — Tischbierek și 
Hazay — Indjici. Reprezentan
tul nostru Dorel Oltean are 
nevoie de o remiză pentru a-și 
îndeplini cea de a doua nor
mă de maestru internațional.

★
La Băile Herculane. in Tur

neul internațional feminin, do

tat cu „Trofeul Hercules”, se 
anunță o cursă Intre tinere 
lucătoare: marea maestră Ma
rina Pogorevici, maestra F.I.D.E. 
Gabriela Olteana, maestrele 
internaționale Vesmina Șikova 
și Marta Kovacs, maestra Oti- 
lia Ganț. Două victorii conse
cutive a obținut Gabriela Ol- 
teanu (la Eugenia Ghindă și 
Eva Nagrocka), Marina Pogo
revici a Înscris a patra parti
dă ciștigată la rlnd (cu Mar
ta Kovacs), Otilia Ganț a cu
les un punct prețios la Ma
riana Duminică $1 a remizat 
cu Gabriela Olteanu.

Clasamentul (pe puncte cîș- 
tigate și pierdute): Gabriela 
Olteanu 5—2, Marina Pogore- 
viei 5*/»—1'/,, Vesmina Șikova 
(Bulgaria) 5—2, Otilia Ganț 
4*/z—2*/j. Marta Kovacs (Unga
ria) 4*/,—3*/ș, Mariana Dumini
că 3*/j—3*/i (1), Marina Nechi- 
for 3*/»—3*/i etc. în runda a 
10-a, derby-ul Pogorevici — 
Olteanu.

SITUAȚIA ÎN DIVIZIA „A" DE POPICE D

LOTULUI REPRE
Cele 40 de echipe din Divi

zia „A” de lupte greco-romane 
susțin duminică de la ora 10, 
Întrecerile celei de-a doua eta
pe. care se anunță foarte in
teresantă ; de astă-dată vor fi 
prezenți In formațiile lor toți 
luptătorii din lotul reprezenta
tiv ce se pregătesc pentru 
apropiatele campionate euro
pene, ei avînd. astfel, un nou 
prilej de verificare. în pri
ma serie sînt așteptate cu in
teres tntîlnirile de la Cluj- 
Napoca. la care vor participa 
Electromureș Tg. Mureș. Bi
horeana Marghita și A.S.A. din 
localitate. Tot în această serie 
se anunță echilibrate meciu
rile de la Arad, unde își vor 
disputa întîietatea Simared 
Baia Mare. C.S.M. Reșița. Me
talul IURT Lugoj și C.S. Arad, 
în seria a II-a, ..capul de 
afiș" este deținut de triun
ghiularul de la Slatina : Dacia 
Pitești — Electroputere Craio
va — Aluminiu Slatina. Din 
cea de-a treia serie se deta
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La Brașov, o atractivă

întllnire internațională

Pf „BLOC-STARTURI“, TIO 
ÎNOTĂTORI OIN ROMÂNIA

Șl BULGARIA
Bazinul din Brașov găzduieș

te, sîmbătă și duminică. un 
foarte interesant concurs de 
înot, care deschide, de altfel, 
seria întrecerilor organizate In 
țară, în acest an. Este vorba 
despre întîlnirea România — 
Bulgaria, rezervată tinerilor îno
tători (băieți născuți in 1968 și 
mai mici, fete — In 1969 sau 
mai mici). Vor avea loc trei, 
reuniuni, cu cite zece curse 
in program fiecare : simbătă 
de la ora 17, duminică de la 
orele 10 și 17.

Lotul nostru pentru atracti
va întrecere cuprinde, alături 
de autentice „speranțe" ale a- 
cestei importante discipline, o 
serie de sportivi cunoscuti. cam
pioni și recordmani de seniori 
sau juniori. în fruntea lor se 
află campionul european de 
juniori Robert Pinter, alături 
de care vor mai concura Mari- 
cica Culică, Andreea Hidegku- 
ti, Cristina Deveseleanu, Stela 
Pura, Simona Ritti, Corina 
Creț, Claudia Arsene, Rodica 
Fie, Iuliana Popescu, L. Bay, 
R. Grumaz, L. Voiculeț. J. 
Barth, C. Stavriu, S. Turcu. 
D. Beko, D. Bălașa, R. Bandi, 
C. Haidu, c. Szabo, S. Bucă- 
tarn, D. Efrim.

ANUNȚ
Centrul de perfecționare a 

cadrelor din mișcarea sportivă 
și Centrul de cercetări al 
C.N.E.F.S., împreună cu Con
siliul Municipal pentru Educa
ție Fizică și Sport București, 
organizează sub auspiciile Uni- , 
versității cultural-științifice din 
București, in ziua de 25 mar
tie 1985. orele 12,30. o masă 
rotundă cu tema : „Potențialul 
Olimpic al Clubului sportiv 
«Viitorul» București pentru vi
itoarele Jocuri Olimpice", la 
care participă specialiști ai a- 
cestui club. Masa rotundă va 
fi condusă de conf. dr. Ni cu 
Alexe.

/memnori g ÎNTÎMPLAT ' ÎN MUNȚI
într-una din diminețile acestei 

Ierni, o echipă ieșeană de alpi- 
uiști a intrat pe traseul „Arma
ta", din Cheile Bicazului, pentru 
a recupera o serie de materiale 
rămase cu prilejul escaladării, în 
premieră, a traseului „Moldova". 
La coborîre, atenția le-a fost a- 
trasă de agitația stîrnită de oa
menii din jur, precum și de stri
gătele disperate de sus, unde se 
vedeau doi sportivi atîmați In 
gol, la capătul unei corzi : loan 
Brenciu de la „Metalul" Hune
doara ți un alt coleg, din Piatra 
Neamț, fmprudențt, se avintaserd 
Intr-o escaladă fără a avea toate

DE LA JOACĂ LA JOC, 
PRIN MUNCĂ

Carnet 
de reporter

între cei care au luat cu- 
vintul la conferința jude
țeană a tportului. birtritean 
doi au reprezentat tenisul 
de masă: Călin Creangă, un 
băietei de 13 ani. care abia 
se vedea de la tribună, și 
Gheorghe Bozga, antrenorul 
său de la Sticla CS$ Bis
trița. în încheierea cuvîntu- 
lui lor. același angajament, 
de a promova cit mai cu- 
rînd in prima grupă valorică 
a Diviziei _A“. cu preciza
rea antrenorului că au toa
te condițiile și că reglemen
tările recente privind com
poziția pe virste a echipe
lor ii favorizează.

Cind destule secții din 
cite activează 
în prezent duc 
o viață anoni
mă, fără pers
pectiva de a 
promova in
Divizie, cind destui jucă
tori se vintwră dintr-o echi
pă in alta, fără a lăsa ceva 
in urma lor, ni s-a părut 
interesant să vedem cum se 
lucrează in secția in care a 
crțscut Călin Creangă, la 
13 ani un jucător in plină 
formare, din lotul national 
de cădeți, sau Ovidiu Sidor. 
cistigătorul ultimei ediții a 
„Paletei de argint" la cate
goria sa de virstă (10 ani).

Am fost in sala de tenis 
de masă a Clubului sportiv 
școlar ți dimineața, ți după- 
amiaza. La orice oră, aceeași 
atmosferă de lucru, după 
un program riguros, care 
fine seama de timpul liber 
al elevilor ți de nevoile 
performanței. Ușile sălii 
sînt deschise toată ziua, an
trenorii Gheorghe Bozga ți 
Carol Schuster stind la dis
poziția copiilor, ți nu invers. 
Se muncește pe rupte si, toc
mai cind Călin Creangă dă 
in minge s-o spargă, nu 
altceva, tună vocea lui Boz
ga : „Păi nu lălăim. Căli
ne ! Lucrăm serios !’ Călin 
se înverșunează ți mai tare, 
spre satisfacția inginerului 
Radu Creangă, tatăl, „om 
de bază’ al secției, ca ți 
Toader Căluș sau Lazăr Si
dor, ai căror copii se pre
gătesc aici. Iar cui ii vine

materialele specifice necesare. 
Fără să șovăie, deși se aflau 
după o zi grea (peste 5 ore în 
traseu) ieșenfi au început o lup
tă tndîrjîtă — cu frigul, cu 
noaptea care se apropia amenin
țător — pentru a-și salva colegii, 
dintre care unul era accidentat.

După numai o oră și un sfert, 
ieșenii se aflau în preajma celor 
suspendați și, acționînd cu mult 
stnge rece operativitate, au 
reușit să-i aducă pe platou, In 
afara oricărui pericol. Accidenta
tul a fost transportat de urgență 
la spitalul din Gheorgheni, de 

riadul la „cutie*, indiferent 
de virstă sau vechime, are 
de furcă, trebuind să atace 
eu precizie sutele de mingi 
expediate una după alta de 
antrenor. Nu se vaită ni
meni, nu „lilăiește" nimeni, 
n-are cind si apoi asta e 
regula. De jucat, „se joacă’ ' 
cei mai mici. in primele 
zile de acomodare. Apoi in- 
teleg de la antrenori ți din 
exemplul celorlalți că ceea 
ce credeau ei că e o joacă 
e, de fapt, un lucru foarte 
serios și — în primul rînd 
— muncă. Impresionează ar
monia dintre generații, spi
ritul de întrajutorare. Cei 
mari nu-i privesc de sus pe

cei mici, le 
sînt parteneri 
prețiosi. iar an
trenorii rîndu- 
iesc astfe\ lu
crul, incit fie

care să se poată pregăti 
la nivelul său.

Se lucrează pe eșaloane 
de virstă și experiență, cu 
echipa de Divizie (Călin 
Creangă, Eugen Toth, Lasz- 
lo Bonczidai, Viorel An- 
dreicuț și Marian Filipaș — 
promovat anul acesta de la 
juniori), cu formația secun
dă (Ovidiu Sidor, Doru Că
luș — cele mai evidente 
progrese. Gabriel Ioniță ți 
Marius Berende, copii in
tre 11 și 13 ani). Alți copii 
care promit — Liviut Sin- 
georzan. Cristian Scurtu, 
Nicolae Cruceru și Constan
tin Țidor — formează ..vi
itorul II“.

Secția are si o grupă de 
fete, cu Ana Ovăghiuc, lo
cul III in „Cupa Pionieru
lui", adusă de părinți de la 
Gura Humorului, surorile 
Adriana și Laura Lazăr. Co
rina Secheli ți Cristina Pri- 
cop, toate promisiuni pentru 
un viitor nu prea îndepăr
tat.

Sigur că și aici, fiind vor
ba de copii, apa-e celebra 
întrebare : „Dintre sute de 
catarge...’ Importantă e stră
dania pentru calitate, pentru 
eficientă, garanție ci „peri- 
sabilitățile’ vor fi minime.

Mircea COSTEA

unde a ieșit după două săptămîni, 
complet refăcut.

în acest act de mare curaj, ie
șenii au fost sprijiniți de „Salva- 
mont"-ul din Gheorgheni, precum 
și de personalul sosit la fața lo
cului de la stația de salvare din 
acest oraș. Exemplul alpiniștilor 
din Iași — Dorin Drăgoi, Con
stantin Huțupașu, precum și al 
antrenorului ing. Michael Buchol- 
Itzer, căci despre ei este vorba 
— constituie un frumos act de 
sportivitate al celor care practică 
alpinismul, acest sport al cura
jului.

Alexandru NOUB

Rezultatele restante din etapa a Xll-a — FEMININ: Voința 
Tg. Mureș — Electromureș Tg. Mureș 2480—2496 p.d. (2—4), 
Chimia Roman — Rapid București 2362—2279 (5—1), Dermagant 
Tg. Mureș — U.T. Arad 2320—2374 (2—I), Voința Oradea —
C.S.M. Reșița 2462—2303 (5—1) și o restanță din etapa I a re
turului : Dermagant Tg. Mureș — Voința Tg. Mureș 2383—2459 
(2—4) ; MASCULIN : Jiul Peîrila — Aurul Baia Mare 5154—5371 
(2—4), Constructorul Galați — Metalul Roman 5249—5050 (4—2). 
Electromureș Tg. Mureș — C.F.R Timișoara 5260—1976 (4—2),
Constructorul Tg. Mureș — Victoria Timișoara 5063—5007 (3—3).
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După disputarea partidelor res
tante în campionatul Diviziei 
„A" de popic», în care favoritele 
șl-au adjudecat victoria, situația 
In clasamente nu s-a modificat 
decît tn mică parte. In schimb, 
fruntașele șl-au consolidat pozi
țiile. Astfel, deși mai sînt șase 
etape p!nă la încheierea jocuri
lor în serii, se cunosc o parte 
din echipele care vor participa la 
turneul final pentru desemnarea 
formațiilor campioane — deci 
primele patru din serii. în aceas
tă postură se află Voința Bucu
rești, cîștigătoarea ediției trecute 
a campionatului și a C.C.E. ’84, 
Voința Oradea, Voința Tg. Mureș
— la femei, Gloria București, 
C.F.R. Constanța, Aurul Baia 
Mare și Electromureș Tg. Mureș
— la bărbați.

Iată clasamentele seriilor — 
înaintea etapei a XIII-a, care se 
dispută mîine — FEMININ — se
ria Sud : 1. VOINȚA BUCUREȘTI 
18 p (14538 p.d. In jocurile din 
deplasare). 2. Laromet București 
14 p (14487), 3. Gloria București 
14 p (14487), 4. Rapid București 
14 p (14262), 5. Metrom Brașov
14 p (14049), 6. Voința Galați 12 p 
(14367), 7. Petrolul Băicoi 12 p
(14027), 8. Voința Ploiești 10 p
(14040), 9. Dacia Ploiești 6 p
(13719), 10. Chimia Roman 6 p
(13551). Seria Nord : 1. VOINȚA 
ORADEA 20 p (14287), 2. Voința 
Tg. Mureș 18 p (14659), 3. Electro- 
mureș Tg. Mureș 14 p (14392), 4. 
Hidromecanica Brașov 13 p 
(14167), 5. C.S.M. Reșița 13 p

Penultimele turnee ale cam
pionatului feminin de volei au 
continuat sub semnul unul in
teres deosebit In Sala sporturi
lor din Galați (locurile 1—6) și 
OlimDia din București (locurile 
7—12).

GALAȚI. 21 (prin telefon). In 
cea de a doua zi a turneului 
fruntașelor nid o schimbare în 
situația din fruntea clasamentu
lui. adică in cursa celor două 
pretendente la titlul de campioa
nă a țării : Dinamo București 
(39 de puncte) și C.S.U. I.M.N. 
Galați (38 de puncte). In cel 
mai important med al reuniunii, 
Dinamo București, lidera clasa
mentului, a întrecut pe Farul 
C.S.ș. Constanța in numai 50 de 
minute, cu 3—4 (5, 8, 1). după 
un joc în care echipa Litora
lului — care dștigase pe teren 
propriu toate cele cind partide 
ale turneului precedent — a fost 
pur și simplu de nerecunoscut. 
Campioanele, în sextetul Doina 
Moroșan, Victoria Banciu, Vic
toria Niculescu, Irlna Velicu, 
Dana Coșoveanu, Mirela Pavel, 
au făcut un joc net superior ce
lui din ziua precedentă.

Intr-o partidă importantă pen
tru situația din subsolul pluto
nului fruntaș. Universitatea 
Craiova a dispus de Știința 
C.S.Ș. Bacău cu 3—0 (12, 7, 7).
Spre deosebire de evoluția din 
prima zi, studentele — cu un 
sextet mai omogen și mai echi
librat în rîndurile căruia ex-in- 
ternațlonalele Monica Șusman, 
Carmen Cuejdeanu șl Iuliana 
Enescu șl-au făcut mal simțită 
prezența — au arătat mal multă

(13988), 6. Voința Timișoara 12 p 
(14429). 7. Mucava-Molid Vama
10 p (13572). 8. U.T. Arad 8 p 
(13072), 9. Voința Odorhei 8 p
(13753), 10. Dermagant Tg. Mu
reș 4 p (13859). MASCULIN —se
ria Sud : 1. GLORIA BUCUREȘTI 
20 p (30649), 2. C.F.R. Constanța 
18 □ (30551), 3. Carpați Sinaia 
16 p (30375). 4. Rulmentul Brașov 
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Turneele campionatului feminin âe

decizie și poftă de joc. Șl aid 
echipa învinsă a jucat șters.

Partida C.S.U.-I.M.N. Galați — 
Chimia Rm. Vîlcea a fost do
minată net de gazde, care au 
cîștigat cu 3—0 (6, 1, 9). Inteli
gent conduse de Crina Răuță. de 
departe cea mal bună pe acest 
post, trăgătoarele Daniela Dinică, 
Cristina Buzilă. Maricica Muscă, 
Speranța Găman, și Ileana Ber- 
dilă au punctat cu ușurință în 
terenul vîlcean. unde s-au fă

cut i 
Marilei

Jocul 
condus 
rariu
— V. 1 
Dragor 
C.S. U
— Chir

CHIMPEX A RELANSAT LUPTA PENTRU
BUCUREȘTI. In primul joc 

din ziua a doua a turneului 
bucureșjean, pentru locurile 
7—12, s-au întîlnit C.S.M. Liber
tatea Sibiu șl Flacăra roșie : 
Scor : 3—0 (8, 12, 14) pentru si
bience.

Atacurile realizate de Mirela Po- 
poviciu și Anca Beșta, blocajele 
efectuate de Anca Ștefan și Doina 
Bischin, ca și jocul bun din li
nia a doua prestat de Carmen 
Bobe și Daniela Mărginean au 
pus în vădită dificultate forma
ția bucureșteană. din rîndurile 
căreia am remarcat jocul bun al 
Luciei Ettz și al Cristinei Anton, 
Pe întreaga durată a partidei. 
Victoria muncită a elevelor an
trenorului Nicolae Tudor conso
lidează poziția de lideră a e- 
chipel lor în clasament.

Meciul al doilea a adus în teren 
formațiile Chimpex Constanța și 
Rapid București. Scor 3—1 (—9, 
15, 7, 12) în favoarea constăn- 
țencelor care relansează astfel 
lupta pentru evitarea penultimu

lui loc 
dează. 
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$4 SALUTĂM SPRINTUL
„Ml-E TARE DOR SĂ APĂR
— Vasile Iordache, mulți se 

întreabă ce-1 cu tine ?
— Ghinioane peste ghinioane. 

La 4 ianuarie am că2ut pe 
gheată și de aici... ligamente 
încrucișate la piciorul drept 
Nu-mi erau suficiente cele două 
hepatite, sciatica, ți discopatia 
lombară, care m-au tinut. de-a 
lungul anilor, atîta timp depar
te de poartă. Acum am reîn
ceput pregătirile, nu mă las. 
mi-e tare dor să apăr, din ul
tima etapă a turului n-am mai 
fost in poartă—

— Iar F.C.M. Brașov are 
nevoie, tn situația tn care a 
ajuns, de un om experimentat 
acolo unde se decide meciul—

— Sper si pun ți eu umărul 
la salvarea echipei brașovene. 
Vreau să fac un sezon frumos. 
Nu știu dacă ultimul, dar. poa
te, printre ulttmele. Pentru ci. 
totuși, voi împlini In ’85. 35 
de ani.

— Zoff s-a retras la 41 de 
ani !

— Ei. asta-i I Nu-mi place si 
mă imbăt cu apă rece. V-am 
spus cite necazuri am avut, 
știu eu ce știu. E mai bine si 
știi cind să te retragi. Cu frun
tea sus. Trebuie să salvăm 
F.C.M. Brașov. Și putem ti 
salvăm echipa. Pentru că este 
de Divizia _A*.

— Ce zici de Divizia „A*, așa 
cum arată clasamentul ei la 
ora actuală ?

— Mă bucur cu tot sufletul 
pentru Steaua, pling pentru 
Iași. Asta, sentimental vorbind. 
In privința calculelor care se 
mai fac, nu-i treaba mea—

— Cum vezi -capitolul por
tari* al primei noastre divizii?

— Eu îi pripesc numai prin 
prisma naționalei. Lupta tot 
între Lung și Moraru se di.

— Și Ducadam. Stingaciu. 
Cristian, Vasile Iordache—

— Ducadam trebuie si con
firme pe plan international

Din toamnă. probabil, va avea 
șansa e.C.E.. unde te vede lu
mea cea buni. Pentru că in 
campionat, opărind la o echipă 
foarte buni, ca Steaua, el— nu 
prea are ee apăra Stingaciu 
trebuie mai Intii si apere ! 
Cristian e portarul de la Za
greb. dar și cel eu Elveția, de 
la București... Cit despre mine, 
tint realist. M-am oprit la... 25 
de selecții in prima reprezen
tativi. Dintre care două me
ciuri eu Anglia, fn care am 
luat trei puncte din patru

— Anticipezi întrebarea, da
că ai deschis „subiectul An- 
glia*_

— Cred și acum, ea și in "80. 
ci putem învinge Anglia la 
București. Sigur ei meciul este 
foarte greu, Insd cred ci Mircea 
Lucescu și băieții vor ști cum 
să-l pregătească pentru a re
peta performanta cu care mi 
mîndrese atita. eu. acum.

— Acum, o ultimă întrebare : 
ce va urma după ce te vei re
trage ?

— Md voi retrage, dar nu 
voi pleca din fotbal! Sînt de
cis să mă fac antrenor. Am 
categoria a IH-a. în fotbalul 
nostru, e ora cind se cer prac
ticieni. sper si reușesc și in 
tentativa asta. Am in rina eu 
două hepatite ți atitea altele, 
am reușit fn naționali cind 
multi mi vedeau _terminat“. 
așa ei sînt călit pentru o noui 
mare bătălie.

Mircea M. IONESCU

Reîncepe campionatul șl In cel 
de a] treilea eșalon al fotbalului 
nostru. Duminică se aliniază la 
start cele 192 de divizionare „C* 
pentru disputarea primei etape' 
a returului. Continuarea compe
tiției ediția 1984'1985 este aștep
tată ac mult interes, atit de că
tre echipe cit șl de către nume
roșii lor suporteri care ptnă la 
23 iunie, duminică de duminică 
vor urmări cu multă atentle des
fășurare» întrecerilor Ca Ia fle
care ediție a campionatului și 
acum, această a doua parte, de
cisivă. se anunță deosebit de a- 
tractlvă tn toate cele U serii 
eblar și acolo unde fruntașele 
nu mal pot pierde, practic, pro* 
tnovarea tn Divizia ,.B*. cum 
stnt grupele ale căror ..ostilități- 
sînt conduse eu autoritate de 
cele mal bune formații ale cam
pionatului. ea de pildă C.I.L. 
Mecanică Sigbea, Electroputere 
Craiova. Dunăre* Călărași. Mus
celul Cimpulung Si Metalul Boc
șa. O mare încleștare va fl în
tre fcrmațllîe amenințate eu re
trogradarea F care stnt tn nu
măr de peste 44 I Ca toată miza 
mare a returului, sperăm că me
ciurile se vor desfășura tn limi
tele tportlvitât'L el alei Jucăto
rii șl nici spectatorii nu vor în
călca normele sportiritățiL

Reamlrstlm că fruntașele celor 
12 seri’ stnt Carpați Gălănești. 
Aripile Bacău, Delta Tuleea. Du
nărea Călărași. Danubiana Bucu
rești. Mnseelnl Ctmpulunc. Flec- 
tropntere Craiova. Metalul Bocșa, 
înfrătir. Oradea. CJ.L. Meca
nica Sighet. Mecanica Orăștie s! 
FiogiesiC OdorUelD Secuiesc.

Cele ÎS etape aîe returului se 
vor disputa duminica, tnceptnd 
dia M martie ptnă la 23 iunie 
'doa. penultima etapă a îS-a se 
va Jw- Joi M iunJei. tn seriile 
a V-a șl a xn-« tn care acti
vează cile rt echipe, vor avea 
loc două etape intermediare, la 
dadele de 24 aprilie și IS mai.

Toma RABSAN

AGENDA ACTUALITĂȚII
UN BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL

De săptămîna viitoare, loturile noastre reprezentative vor 
fi angajate intr-un bogat program internațional, dominat de 
partidele oficiale ale echipelor A (cu naționala Turciei, la 3 
aprilie), tineret (cu selecționata similară a Turci el. Ia 2 apri
lie) si juniori U.E.F.A. ’85 (tot cu reprezentativa similară a 
Turciei, la 30 martie). Dar iată acest program :

ȚINUTA ARTISTICĂ...
Timpul liber al copiilor 

cuprinde și concursuri de 
gimnastică, cu școlari și 
preșcolari mereu bucuroși 
de a se întrece, cu reuniuni 
mult aplaudate și note bune 
la mai toate aparatele. Plus 
Ia ținuta artistică. Adică la 
felul mindru de a păși prin 
sală, cu umerii drepți și 
bărbia puțin înainte. cu 
zîmbetul in priviri și părul 
cit mai frumos pieptănat.

în imagine, o foarte ti- 
nâră și talentată viitoare 
gimnastă. Olimpia Tudor, 
de 4 ani. din grupa de ini
țiere condusă de antrenorul 
Valentin Grecu, de Ia C-S-S- 
Triumf, se pregătește să

26 ni (Focșani) : România - U.R.S.S. - (seL 
meci

ol.).
amical

27 iii (Sibiu) : Rămân ia (A) — Palonia (A) — meci amical
(Pitești) : România (tia.) — Palonia (tiu.) — med amical

28 m (Galați) : Ramâaia - (seL oL).

intre în concurs. Coregrafi 
Mihaela Ionesco stăruie asupra 
ținutei.

meci amica! 
30 III (Istanbul) : Turcia — România — (preL C E.

de juniori)
2 IV (Slatina) : România (tin.) — Turci* (tin.) — C.E.
3 IV (Craiova) : România (A) — Turei* (A) — preL C.M.

REUNIREA LOTURILOR REPREZENTATIVE
Duminică, la ora 12, 1* sediul F.R.F. este prevăzută reunirea 

loturilor A și de tineret, care urmează să susțină meciurile 
amicale si oficiale eu selecționatele similare ale Poloniei și 
Turciei.

COMPONENȚA LOTULUI OLIMPIC DE PERSPECTIVA
Pentru Jocurile cu selecționata TR.SS. antrenorul Gh. Staicu 

vizează următorii jucători in perspectiva alcătuirii nucleului 
echipei oLmoîee : Zlotea. Bojoaeă. Iaska (portari). Minase, 
MaWevaa. Costin. Baieea. Mihali. Ruieea, cirstea, Săndol, 
Bdauță. TUpaCaaeM ttuadașO. Mărgărit, Bobaru, Tănase. Or. 
Alexandru (mijlocașii Trimbitaș. Tirâ. Vrsicâ, Dorobanțu, Pur- 
eăreati (înaintași).

F.C ARGEȘ - S.C BACĂU IN SEMIFINALELE
„CUPE BALCANICE*

Cele două formații ale noastre tei vor disputa intrarea in 
finala -Cupei balcanice* printr-o dublă manșă. Prima tntîlnire

Cuplajul bucurestean ale 
cărui ecouri stăruie (ca si 
victoria Universității Craio
va la Iași). prefațează de 
fapt săptămîna 27 martie — 
3 aprilie, cind se dispută 
meciurile România — Polo
nia si România — Turcia.

Cuplajul. plus Craiova 
Înseamnă cam tot ce are 
mai bun fotbalul românesc 
!n momentul de fată, dacă 
facem abstracție de trioul 
hunedorean Klein-Mateut- 
Gabor. O trecere in revistă 
a jucătorilor care au evo
luat sîmbăta trecută nu ar 
fi lipsită de interes, dar nu 
acesta este obiectul rîndu- 
rilor de fată.

în cuplajul bucurestean a 
apărut eu premanlă inten
ția de a juca mai repede si 
mai direct. Cele ctteva ..mo
mente Steaua*, conduse de 
Lăcătuș si Balint (e adevă
rat. cu mal putină claritate 
ca in alte rînduri) si mai 
ales startul ultrarapid al 
.Sportului*, declanșat la co
manda lui Hagi. bine susți
nut — sub acest aspect — 
de Bozesan ca si de funda
șii laterali Marian Mihail și 
Munteanu. aflati tntr-o sta
re de declanșare fizică eu
forică ne-au oferit plăcuta 
surpriză a unor jocuri pur
tate în rafale — mai ales 
derbyul — neobișnuite pe 
stadioanele noastre. (Aiun- 
gînd aici, să subliniem că 
startul Sportului studențesc 
nu a fost unul de ciclist cu 
antrenament mecanic, căruia 
nu 1 se opune rezistență. 
Dimpotrivă. Dinamo a răs
puns deseori la același ni
vel de viteză, mai ales în 
final, cind sprinturile libe- 
roului Zare. împineînd spre 
poarta lui Soeriatu aproa
pe Întreaga echipă, au di
namizat -plecările*, si așa 
impetuoase, ale unui Rednic 
sau Stănescu).

Timp de multi ani. am 
spune chiar decenii, s-a 
spus că tempoul cel mai a- 
decvat fotbalului românesc 
ar fi unul moderat, care ar 
tine mai curind de școala 
Europei centrale decît de 
sprinturile iberice, de pildă, 
în sprijinul acestui argu
ment se invoca si faptul că 
atletele române strălucesc 
la semlfond si niciodată la 
sprint comparația nefiind 
doar rodul unei speculații- 

Iată. însă, că de la o vre
me încep să miiească sprin
terii. în fruntea lor — s-a 
spus — sînt Hagi si Lăcă
tuș. primul accentuîndu-șl

viteza printr-o tehnică s> 
oerioară stelistului. In ii 
rul lor au apărut ..grupur 
de viteziști — l-am amlr 
tit —. ceea ce a contribv 
la plusul de viteză care 
făcut deliciul spectatorul" 
mai ales în al doilea '<■ 
din cadrul cuplaîulut.

Acestea ar fi semnele car 
merită să fie luate In eon 
sideratle. Pentru a surorir 
de mai sugestiv diferen* 
care a început să se simt’ 
vă propunem două echin 
pe hîrfîe, bineînțeles.

Prima ar fi echipa mod 
rato. care se naște din el 
borare si maturitate...

Lung — Negri lă lorgu 
lescu. Ștefănescu. Ungurea 
nu — Stoica. Boloni. Kleir
— Geolgău Cămătaru. Co 
raș.

A doua ar fi echipa ma> 
sprințară.

Moraru — M. Mihai' 
Bumbescu. Zare. Muntea 

nu II — Mafeut (Balinl 
Rednic. Suciu. Bozesan - 
Lăcătuș. Hagi.

Sigur că din dorința 
a întări argumentele a" 
procedat la unele transfe 
ruri. Dar asta contează m 
puțin. în orice caz. prim- 
echipă e mai așezată. ir 
timp ce a doua format’ 
poate oferi mai multe sur 
prize. (în paranteză fi 
spus, ne nare foarte rău c! 
programul extrem de încăr 
cat nu a permis organizare: 
unui joc între aceste dou-‘ 
formații pe care le separ'
— spunem noi — viteza mc 
tronomului).

Rîndurile de fată au doa’ 
intenția de a saluta Ivire’ 
sprinterilor. E adevărat, fi
la sprint la fotbal mai • 
cale lungă, dar viteza, cer 
mai nobilă dintre calității' 
fizice, poate fi un piedesta' 
de lucru.

Bineînțeles că nu exclu 
dem — ba din contra - 
aliajul care să facă dintr-w 
om de viteză si unul ma 
puțin dotat la acest cănite 
perechi complementare d- 
mare eficacitate. Un singu' 
exemplu poate fi mai edifi # 
câtor decît orice argumen' 
înaintașul de gabarit Maree’ 
Coras a lăsat uneori impre 
sia că e mai iute decît în
suși.- Hagi.

în așteptarea acestui alia’ 
să salutăm sprintul neobiș
nuit pe care l-a stîrnit cu 
plaiul bucurestean...

loan CHJRILA

va avea loc miercuri 27 martie, la Pitești (în deschidere la 
partida de tineret România — Polonia), iar a doua, la 31 mar
tie. la Bacău.

PETROLUL PLOIEȘTI A EVOLUAT IN BULGARIA
Ploleștenii au jucat la Ruse, tn compania selecționatei de ti

neret a Bulgariei. Scor final, 2—1 (0—0) în favoarea gazdelor. 
Golul Petrolului a fost marcat de A. Ene (min. 51). De notat 
că prestația echipei noastre a fost bine apreciată, gazdele ega- 
Und In min. 72, înscriind apoi golul victorie! tn min. 80.

iTLU
torturile

au fost 
n. Fe- 
lobrescu 
k — Al. 
[ora 15: 
Dinamo 
[- Farul.

ANU 
DPOL

AOÂRII
etrogra- 
et ra- 
bape de 
ls. In 
ten cele, 
inepui- 

b pus 
pregă- 

nis. Am 
Geam- 
de la 
Rapid 

u. Ine- 
[i arbi- 
de ar- 
ogoașe. 

Lilatorul 
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I de la
[Flacăra 
| Ex- 
I Liber-

ESA

START IN EDIȚIA A IX-A»

TROFEULUI CARPAȚI' LA POLO
(Urmare din pag I)

jocurile Cehoslovacia — Polo
nia și Ungaria — Bulgaria. In 
reuniunea a doua a zilei pro
gramul cuprinde festivitatea de 
deschidere și jocurile Ungari* 
— România tineret. România 
A — Polonia si Cehoslovacia — 
Bulgaria.

Prima selecționată a tării s-a 
pregătit atent In vederea aces
tui important eveniment, pri
mul dintr-o suită de competi
ții de anvergură la care va lua 
parte, culminind cu Campiona
tele europene din luna august, 
la Sofia. Antrenorii I. Capșa 
și Gh. Zamfirescu au selecțio
nat pe cei mai valoroși și mai 
în formă poloiști în momentul 
de față. Este suficient să a- 
mintim doar cîteva nume, cri
teriul de departajare (să-1 nu
mim așa) fiind numărul selec
țiilor în prima reprezentativă: 
Dorin Costrăș (122), Șerban 
Popescu (98). Cornel Gordan 
(97). Cătălin Moiceanu și Vlad 
Hagiu (85). Eugen lonescu (78), 
Mihai Simion (75), Liviu Garo- 
feanu (61). Dar pentru că nu 
trebuie uitată preocuparea pen
tru... schimbul de miine. ală
turi de sportivi consacrat! apar

și doi debutant; — Bogdan Cre
ta și Mihai Zaharia. Să spe
răm că echipa noastră repre
zentativă va lua ua start bun 
in sezonul internationaL că la 
cele 321 de meciuri eistigate 
din totalul eelor Că disputate 
Dină in prezent va adăuga al
tele. iar Vlad Hagiu, golgeterul 
absolut al echipei (2oa de go
luri marcate), tei va mări zes
trea.

Ediția piteșteană din acest an 
a „Trofeului Carpați* ae bucură 
de participarea valoroasei e- 
chipe a Ungariei — ciștigătoa- 
rea primelor două ediții, a e- 
chipei Cehoslovaciei — victo
rioasă o dată, precum șl a for
mațiilor Bulgariei și Poloniei 
— echipe care se afirmă din 
ce în ce mai mult în elita con
tinentală.

Interesul de care se bucură 
turneul internațional de polo 
organizat anual de forurile de 
resort românești este dovedit 
și de prezenta la Pitești a de
legatului Ligii europene de na- 
tatie Mișa Radan (Iugoslavia), 
împreună cu Ricardo Klemen- 
cicl (Iugoslavia) și Hantal Mit- 
hat (Turcia) vor oficia cei mai 
buni arbitri români, mulți fiind 
purtători ai ecusonului de arbi
tru internațional. (M.V.).

UHMSTUTU or SUT LOTO PRONOSPORT hTOR^inZÂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN » MARTIE 
IMS. L FX. Uverpooi — Asitria 
Vleca 1:1- Sparta — Ju-
vestoi (pauzA) X ; X. Sparta 
Praga — Juventus (final) 1 ; A 
Dniepr — Gîrondlns de Bordeaux 
X ; B. Panat^lnalkoa — LFJL 
Gâteborț X ; <- Fortuna Slttard 
— F.C. Ever ion 1 ; T. Dlnazno 
Ifascora — F.C. Larisa 1 ; L 
A-S. Roma — Bayern Mtlncben 
1 ; I. Rapid Vlena — Dynamo 
Dresda 1 ; W. Videoton — Man
chester UnMed 1 ; 11. Dinamo 
Minsk — Zelesnleear X ; IX. 
F.C. Kdto — In tern azionale 2 ; 
IS. Real Madrid — Tottenham 
X. FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 745.1» LEL

• Astlzl s- miine. ultimele 
zile pentru procurarea biletelor 
la tragerea excepționali PRONO- 
EXPRES care ae va desfășura 
duminică M martie a.c. în ca
drul a 8 extrageri. în douâ faze 
cu un total de <2 de numere 
participa'tU «u multiple posibi
lități de a obține importante câș
tiguri ta autoturisme ..DACIA 
’.IOV (la ambele faze ale trage
rii). excursii tn U.R.S.S.. precum 
șl mari sume de bani. Se poate 
ciytiga șl cu 3 numere din 6 sau 
8 extrase.
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi vineri a martie, vg avea 
loc ta sala eiubului din str. 
Doamnei nr. X începînd de la 
ora 18.» După tragere, va urma 
un film artistic. Intrarea liberă.

Numerele extrase la această tra
gere vor fi radiodifuzate la ora 
il pe programul n, la ora 23 
pe programul I. precum șl si ro
bită dimineața la ora 8,55 tot 
pe programul L

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 MARTIE 1>85 : Cat. 1 3 
1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1»C și 1 variantă 25% a 
17.500 lei : cat. 2 : 5 variante 
100% a 13.513 lei șl 15 variante 
25% a 3-378 lei : eat. 3 î 18,50 va
riante a 8.063 lei ; eat. 4 : 47 va
riante a 2.510 lei : cat. 5 : 159,25 
variante i îfl H : eat. 8 î 323,50 
variante a 565 led ; eat. X t 
I.939.7T variante a 100 let Report 
la categorie 1 : 444.7X1 let Auto
turismul .Dada 1300- de ta cate
goria 1 a revenit participantu
lui STEFAN CONSTANTIN din 
Buzău.

* TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

BANI.AUTOTURISME EXCURSII
in uiuța. j*

V 0(1 procurai bilete cu numerele 4t. prclcrotc ?

FIECARE VARIANTĂ JUCATĂ- 
0 POSIBILITATE DE A OBȚINE: 

e autoturisme „DACIA 1300" 
• mari sume de bani
9 excursii peste hotare

Biletele de 25 lei varianta au drept de participare la toate 
cele 6 extrageri cu un total de 42 de numere I

Simbâtă 23 martie este ultima zi de participare.
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FESTIVALUL INTERNATIONAL FEMININ

c. M de hochei pe gheata, grupa „C"
DE ȘAH DE LA BLED (IUGOSLAVIA)

ECHIPA NOASTRĂ A RATAT CALIFICAREA IN „B“!
telefon), 

într-unul 
comenta- 

români 
cu care 

întrecere, 
în grupa 
cîștlgarea

MEGEVE, 21 (prin 
Așa cum precizam 
din ultimele noastre 
rii, pentru hccheiștii 
atingerea 
au venit 
și anume 
„B“, era 
ultimelor 
că, la primul examen, lucrurile 
s-au petrecut cu totul invers 
decit am îi dorit. Întîlnind 
miercuri noaptea, la Saint-Ger- 
vais, reprezentativa R.P. Chi
neze, selecționata noastră a 
pierdut cu 6—4 (3—2, 0—1,
3—1), la capătul unui meci dra
matic. Cînd mai erau doar 120 
secunde de joc scorul era 4—4! 
Nici de această dată nu putem 
spune că echipa noastră nu 
s-a străduit. Dar una este să 
te zbați inutil pe gheață, să 
patinezi orbește, cu pucul în 
crosă, să tragi cu obstinență, 
frontal, unui portar in formă 
extraordinară și alta este să 
știi să cîștigi. Aveam preten
ția de la o echipă alcătuită din 
jucători experimentați, care au 
evoluat ani la rînd în grupa 
„B“ a C.M., că nu-i vor lipsi 
maturitatea și luciditatea, ca
pacitatea tehnică și tactică de 
a infringe cerbicia unei for
mații care și-a apărat extra
ordinar șansa și a contraatacat 
decisiv. Cifrele ne ajută să 
explicăm mai bine ce s-a In- 
tîmplat în această partidă, al 
cărei rezultat a scos definitiv

obiectivului 
Ia această 
calificarea 
legată de . _ 
trei jocuri. Și iată

România - R. P. Chineză 4-6 (2-3, 1-0, 1-3)
selecționata noastră din cursa 
pentru calificare. De pildă, ho- 
cheiștii noștri au tras 64 de 
șuturi, dintre care 45 pe spa
țiul porții. Numai că dintre 
acestea 41 au fost apărate de 
curajosul și acrobaticul portar 
Wung Jhu. Restul șuturilor se 
impart astfel: 14 pe lingă poar
tă, 9 în blocajul adversarilor. 
Cit despre golurile primite, 
toate au Ia bază larga contri
buție a fundașilor noștri (Io- 
niță, Justinian, E. Antal) sau, 
mai grav, concursul (să ne 
gîndim In special la ultimele 
două, cele decisive) portarului 
Gh. Huțan, care și cu acest 
prilej a evoluat slab.

La ■ ----------
noastră 
greoaie, 
și este 
plasată 
ple: la . „.
(și în superioritate numerică) 
E. Antal, L____ 2"_ ' ' ’
gol, a făcut un dribling

Golurile au fost înscrise de 
An Fu 2, 
Ti an Zhi, 
Chineză), Justinian, 
V. Huțanu, Chiriță (România).

Celelalte rezultate de miercuri: 
Franța — Danemarca 6—2 
(3—1, 2—0, 1—1), Iugoslavia — 
Bulgaria 4—0 (1—0, 1—0, 2—0), 
R.P.D. Coreeană — Spania 8—1 
(2—1, 5—0, 1—0).

Ultimele noastre două jocuri: 
cu Danemarca (vineri) la St. 
Gervais și cu Franța (sîmbă- 
tă) la Chamonix.,,

Fu Ping, Ta Shy, 
Zhiang Ian (R.P.

Hălăucă,

BELGRAD, 21 (Agerpres) — 
In turneul feminin din cadrul 
Festivalului internațional șa- 
hist de la Bled (Iugoslavia), 
după șase runde, conduce ma
estre română Ligia Jicman, cu 
5,5 p, urmată de Gertrude 
Baumstark (România), Kosir 
(Iugoslavia) — cu cîte 4,5 p, 
Dekici (Iugoslavia) — 4 p etc. 
In runda a șasea, Ligia Jicman 
a Invins-o pe Kavuzici, iar 
Gertrude Baumstark a cîștigat 
Ia Dekici.

— Rivas), Timman — Vagani
an 1—0. S-a întrerupt partida 
Ljubojevici — Adorjan.

Clasamentul : 1. 
p, 2. Ljubojevici 
6 p, 4. Spasski și 
p, 6. Polugaevskl 
5 p, 8. Miles (1) 
p, 10. Vaganian (1) si Christi
ansen 3,5 p, 12. Adorjan (1) 
2.5 p.

Hiibncr 6,5 
(1), Portisch 
Korcinoi 5,5
Si Timman 

si Rivas 4,5

formația 
apărare

acest turneu, 
a arătat o 
lentă, care gafează des 
mereu surprinsă greșit 
în fața porții. Exem- 
1—0 pentru România 

" " " ’), 
în poziție dară de 

’ J în 
plus, a căzut, hocheiștil chi
nezi au țîșnit pe contraatac 
șl... 1—1. Nu mult mai tirziu, 
Justinian a greșit ca un înce
pător, un jucător chinez i-a 
„suflat* pucul din crosă și... 
1—2 ! Și tot tn această primă 
repriză echipa României a mai 
primit un punct cînd se afla 
în... superioritate numerică !

PE GHEATA SI PE ZAPADA 
a a

SAPPORO. Rezultate din 
grupa „B“, ziua a șaptea, a 
Campionatului mondial de ho
chei pentru juniori (20 ani) : 
Japonia —' Franța 6—3 (1—1, 
2—1. 3—1), Austria — Româ
nia 7—6 (1—1, 2—2. 4—3).

SOFIA. Concurs de schi pe 
Vitoșa, dotat cu „Cupa Pio
nierului". Au luat parte con- 
curențl din șapte țări. In pro
ba de slalom special a fetelor 
(12—13 ani) victoria a revenit 
sportivei române Ștefana Pa- 
Iada 1:03,56, urmată de Borisla- 
va Milceva (Bulgaria) 104,30 
și Magda Kracmar (Iugosla
via) 1:05,50. • între 24 și 30 
martie va avea loc in capitala 
Bulgariei campionatul european 
de hochei juniori (18 ani) gru
pa . „B“. Echipele participante 
sînt împărțite în două grupe: 
I — Olanda, România. Dane
marca. Ungaria: II Polonia.

Bulgaria. 
Concurs de 

pentru 
cu 59 de con- 

numai

★
turneu de la Linares 
se apropie de final, 
s-au jucat partidele 
10-a. în cadrul cărora

Marele 
(Spania) 
Miercuri 
rundei a 
au fost consemnate rezultatele: 
Hiibner — Spasski, Christiansen 
— Korcinoi, Miles — Polugaev- 
ski șl Rivas — Portisch remize 
(tot remize s-au încheiat și 
partidele întrerupte anterior : 
Portisch Miles și Vaganian

„MASTERSUL" FEMININ
• în optimile de finală ale 

„mastersului“ feminin, care are 
loc la Madison Square Garden 
din New York, au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 
Martina Navratilova — 
Bonder 6—1, 6—1, Zina 
rison — Sylvia Hanika 
4—6, 6—2, Pam Shriver — 
nucla Maleeva 6—4, 0—6,

Lisa 
Gar- 
6-3,

r

Austria, Iugoslavia,
PARK CITY. “ 

slalom special contind 
„Cupa mondială’" 
curente la start, dar 
cu... 14 la sosire ! Pe primele 
locuri s-au clasat: I. Erika Hess 
(Elveția) 1:17,30, 2. Perrine
Pelen (Franța) 1:17,42, 3. Ma- 
ria-Rosa Quario (Italia) 1:17,49, 
4. Malgorzata Tlalka (Polonia) 
1:18,32, 5. Ida Ladstătter (A- 
ustria) 1:19,22. Slalomul mas
culin a revenit lui Mare Girar- 
delli (Luxemburg) cu 1:47,24. 
□ a fost urmat de Klaus Hei
degger (Austria), ulterior des
calificat, Rok Petrovici (Iugo
slavia) 1:49,38, Paul Frommelt 
(Liechtenstein) 1 SO,40. Au ter
minat concursul 18 din cei 69 
de participanți. tn urma aces
tei victorii. Girardelli poate fi 
considerat, de pe acum, cîștl- 
gător al „Cupei mondiale*.

Călin ANTONESCU

!□

După sferturile de finală ale cupelor europene

A RATAT CALIFICAREA
DINTRE LAUREATE, DOAR TOTTENHAM

Aspect din 
Videoton — 
Chester Utd. 
zul Robson

• Meciuri pasionante, cu scoruri nescontate ; victorii 
in deplasare; promovări după penalty-uri • Azi, la 

Geneva, se vor cunoaște jocurile din semifinale
meciul 

Man- 
Engle- 
reali-

zează o săritură de 
toată frumusețea, e 
drept, dar cu pre
țul unui dublu fault 
Telefoto : 
M.T.L — AGERPRES

A căzut cortina și peste meciu
rile din sferturile de finală ale 
cupelor europene. A fost o mler- 
cure „fierbinte*, mai ales In ci- 
teva din Jocurile retur, pentru 
desemnarea participantelor ta 
semifinalele competițiilor. Cine 
ar fi crezut oare ca Rapid Viena, 
Învinsă cu 3—0 la Dresda, să În
toarcă rezultatul ta favoarea ei 
și să ciștige cu 5—0 (!) In par
tida retur 7 Iată deci, tacă o 
confirmare, că. chiar și o victo
rie netă in primul joc.
a fost aceea de la Dresda. nu 
asigură... calificarea I Fiecare par
tidă trebuie privită. *------
cu maximă atenție șl prudență. 
Vienezli au crezut in calificare 
șl au obținut-o. Pacult a mar
cat ti. min. 4 șl 17, Lainer ta 
min. 37. Scorul general devenise 
astfel egal I După pauză au mal 
înscris Panenka din penalty 
(min. 70) șl Krankl (min. 78) I

De data aceasta n-au lipsit nici 
calificările In urma executării 
loviturilor de la 11 metri. La Sze- 
kesfehervar. Videoton spera de
sigur la calificare, chiar difi
cilă, mal cu seamă că l-au Hp- 
slt trei dintre titularii de bază 
(Meyer. Csongradl șl Csuhay)

cum

de aceea.

I Cursa de foarte mare fond I

I
I

I

Duminica trecută s-a desfășurat pe pista sta
dionului din Montauban un concurs internațio
nal de atletism cu probe de fond, de fapt de... 
foarte mare fond I Cursa de 48 de ore a fost 
ctștlgată de atletul grec Yanis Kouros. care * 
lăsat tn urmă. In acest Interval de timp 452,270 
km La lumătatea cursei, adică după 24 de ore. 
Kouros realizase 283.600 km. Ambele performanțe 
constituie noi recorduri mondiale, sensibil su
perioare vechilor cifre, deținute tot de Kouros 
cu 428 km șl respectiv. 274.500 km. El șl-a de
pășit net partenerii de întrecere : Jean-Gilles 
Bousslquet (Franța) 408 km. Bay Krolewicz 
(S.U.A.) 362.076 km etc. O comportare excep
țională a avut și alergătoarea britanică Eleonor 
Adams, care a parcurs. în cele 48 ore 334.038 
km (nou record — cel vechi 11 aparținea cu 
325.158 km), devanstndu-le pe alergătoarele fran
ceze Edith Couhe 313.075 km șl Arlette Touchard 
31)3.600 km.

primului maratonlst din lume, hoplitul Filipide, 
cei care a dus atenlenilor vestea victoriei oști
lor lor asupra celor persane, pe dmpia Marat- 
honuluL Pentru Interpretarea rolului faimosu
lui erou, care șl-a dat viața pentru a putea 
anunța victoria, au fost solicitați doi specialiști 
alergători șl nu actori profesioniști. Este vorba 
de reputații maratonlștl americani Alberto Sa
lazar și William Kogers. In ziua tn care a fost 
tras primul tur de manivelă cel doi atlețl au 
venit la locul turnării cu costumul de epocă, 
stabilit tn caietul de regie, dar lncălțațl cu... 
pantofi moderni de alergare. La observațiile re
gizorului. răspunsul lor a fost foarte simplu : 
„Contractul cu casa de filme nu prevede cum 
să fim tncălțați. tn schimb cei cu firmele de 
materiale sportive, da 1". în fața acestei situa
ții. operatorul a urmărit alergarea celor doi 
campioni doar de la genunchi tn sus !...

Sportivul anului 1984

I

I Slalomul automobilițtilor...

I
I
I
I

Pe una dintre pîr- 
tille stațiunii italiene 
de sporturi de iarnă 
Sestrler a avut loc. cu 
puțin timp tn urmă o 
competiție de schi cu 
totul Inedită urmărită 
cu mult interes atît de 
snectatori ctt și de 
unii dintre specialiștii... 
automobilismului. Ex
plicația este foarte 
slmnlă : competitorii
au fost nilotl al auto
mobilelor de formula 

Cursa de slalom u- 
rios a prilejuit o !n-

trecere de toată fru
musețea. care a reți
nut atenția numero
șilor orivitorl. întrece
rea* a fost cîștieată de 
brazilianul Nelson Pi
quet. fost campion 
mondial cronometrat 
tn 1 :07.42. Locul se
cund a revenit Italia
nului Riccardo 
1:11:05. Au 
Jacques Laffîte 
ta) Andrea De 
<Tta11a) Alaln 
fFranța) eto.

Patrese 
urmat : 

(Fran- 
Cesarls 

Prost

I De necrezut, dar adevărat I
Cele ce vă vom relata slnt fapte 

(deși par de necruzut T) și s-au 
■ i cu prilejul turnărilor unulCanada

absolut reale 
petrecut tn 
film dsdicat

Academia franceză a 
sporturilor a acordat 
„Marele premiu pentru 
anul 1984" atletului a- 
merlcan Edwin Moses, 
campion al lumii, du
blu campion olimpic și 
multiplu recordman 
mondial Ia 400 mg„ ne
învins In peste 100 de 
curse. De-a lungul a- 
nllor această înaltă 
distincție a recompen
sat o serie 'de sportivi

prestigioși, 
Juan Manuel 
(Argentina) — 
billsm. Toni 
(Austria) — schi, Va
leri Brumei (U.R.S.S.)
— atletism. Anton Ge- 
esink (Olanda) — judo, 
Pelâ (Brazilia) — fot
bal. Mark Spitz (S.U.A).
— înot. Inegalabila 
noastră campioană, 
gimnasta Nadia Comă- 
neci etc.

Pentru a treia oară
americană de

precum :
Fangio 

automo- 
Seller

I
Lake Placid ?

Stațiunea
Placid (New fork), ___ _ w_____  _______
„Olimpiadei albe* In anii 1933 ti 1980. a decU 
»d-șl depună candidatura pentru a mat primi 
încă o dată cinstea organizării mari competiții. 
In anul 1992 Pini aici totul este In regulă, numai 
că si alte două stațiuni americane doresc același 
lucru : Reno-Tahoe (din Nevada) si Salt Lake 
City (din Utah) Și mai înainte ca dosarul cu 
cererea respectivă să alungă să fie discutat de 
forul International olimpie, va trebui ca U.S O.C 
(..United States Olympic Committee*) să retină 
doar una din cele trei candidaturi. Aceasta se 
va face, probabil, peste două luni.

sporturi de lamă Lake 
oare a găzduit Jocurile

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

I

I

într-un joc atît de greu. In fața 
Iul Manchester United, Învingă
toare cu 1—0 In tur. Videoton a 
deschis scorul tn min. 20 Witt
mann a executat o lovitură li
beră. dar balonul a fost deviat 
în propria-1 poartă de fundașul 
englez Gidman. Cu acest scor, 
de 1—0 In favoarea gazdelor, 
s-au tncheiat cele 120 de minute. 
Au urmat loviturile de la 11 m 
și scorul a fost de 5—4. Forma
ția ungară a ratat o singură lo
vitură prin GOmâri, In timp ce 
britanicii au eșuat prin nereallză- 
rile lui Stapelton șl Albiston !

La Krivolrog. o altă prelun
gire între Dniepr și Bordeaux 
(In tur 1—11). La pauză conducea 
echipa sovietică prin punctul 
marcat de Lisenko (min. 12). dar 
la reluare formația franceză a 
egalat printr-o splendidă lovitură 
liberă executată de Tusseau 
(min. 75). Meciul s-a încheiat cu
1— 1 șl după prelungiri. Au cîș
tigat oaspeții cu 5—3, după exe
cutarea loviturilor de la 11 me
tri. Chalana fiind ultimul jucă
tor care a pecetluit scorul final.

N-au lipsit nld victoriile re
purtate tn deplasare. Cea mal 
semnificativă, este, firește, vic
toria lnl Internazlonale la K81n. 
Inter, cu Rummenlgge In forma
ție, in mare vervă — cum subli
niază agențiile de presă șl crai
nicul de radio italian — a jucat 
excelent, deși se părea că. după 
accidentul de duminică, tn par
tida cu Milan, va fi indisponibil. 
Italienii au deschis scorul in 
min. 17 prin Bini. apoi Beln a 
egala) pentru gazde. Iar Rumme
nlgge, pe contraatao. a punctat 
de două ori. ta min. 75 și 84. 
Merituoasă este șl victoria lui 
Bayern Mtinchen la Roma. cu
2— 1 (autorii golurilor : Matthăus 
șl KOgler. respectiv Conți). Șl 
Everton. lidera campionatului 
englez, a cîștigat — cum era șl 
de așteptat — ta deplasare. la 
formația olandeză Fortuna Slt- 
tard (2—6. prin golurile Iul Sharp 
șl Reld).

Alte două jocuri au fost aștep
tate cu multă nerăbdare. Cel de 
la Madrid dintre Bea) si Totten-

ham (deținătoarea cupei U.E.F.A.) 
și cel de la Atena dintre Panat- 
hinaikos șl I.F.K. Goteborg. In 
primele tntîlniri, Real șl Panathi- 
nalkos au cîștigat cu 1—0 in 
deplasare. Dar lată că acum, 
ambele meciuri s-au tncheiat la 
egalitate : 0—0 la Madrid șl 2—2 
la Atena, gazdele obținînd astfel 
calificarea. Dar cum ?... Crainicul 
postului de radio spaniol spunea 
că s-ar fi putut ajunge. la pre
lungiri, dacă arbitrul elvețian 
Galler nu ar fi anulat un gol 
valabil, în min. 80, în favoarea 
Iul Totthenham. înscris de Falco; 
englezul Perryman (care mar-

ECHIPE CALIFICATE
Astăzi la Geneva are loc 

tragerea la sorți a meciuri
lor din semifinalele cupelor 
europene, programate la 10 și 
24 aprilie. Iată echipele cali
ficate : C.C.E. : F.C. Liver
pool Juventus Torino, Bor
deaux, Panathinaikos. CUPA 
CUPELOR : Everton, Dinamo 
Moscova. Bayern Munchen, 
Rapid Viena. CUPA U.E.F.A.: 
Videoton, Zelezniccar. Inter- 
nazionale. Real Madrid.

case tn proprie poartă la Lon
dra !) a protestat și a fost eli
minat de pe teren. Conducătorul 
jocului a declarat că înainte de 
a se fi marcat acest gol văzuse 
un fault comis de un jucător 
englez — relatează Agenția 
„France Presse". La Atena. Pa- 
nathinaikos a trecut prin mari 
emoții, tn min. 78, scorul era de 
2—1, în favoarea formației I.F.K. 
GSteborg care era. deci, califi
cată 1 tn acest minut însă, „ca
valerul fluierului", vest-germanul 
Roth, a dictat un penalty In fa
voarea atenlenilor. transformat 
de Saravakos. gol care a adus 
promovarea echipei gazdă. tn 
fine, vom mal consemna că din
tre laureatele cupelor de anul 
trecut. F.C. Liverpool și Juven
tus au rămas In cursă. Doar 
Tottenham a rămas... repetentă I

Ion OCHSENFELD

ȘTIRI, REZULTATE
FEDERAȚIA poloneză de specialitate a alcătuit lotul care va 

susține un meci amical, la 27 martie, cu reprezentativa Româ
niei. la Sibiu. Printre aceștia se află Pawlak^ Smuda, Ostrowski, 
Bunczol. Smolarek. Dzekanowski.
• tn C.E. de juniori : Tara 

Galilor — Olanda 0—1 (0—1). 
în C.E. de juniori II : Lu
xemburg — Spania 0—2 (0—1).

• Meciuri amicale : Polonia
— Bulgaria (juniori Dină la 18 
ani) 2—1 (1—1) ; la Belgrad.
Steaua roșie — Sel. Guatemala 
1—1 (1—1) 1
• în derby-ul campionatului 

brazilian. Vasco de Gama a 
dispus cu 2—1 de Fluminense, 
deținătoarea titlului, tn alt 
joc : Botafogo — Internaclonal 
Porto Alegre 1—0.

• Echipa Irlandei de Nord 
va susține la 27 martie. Ia

Matisik și Palasz.
Palma--------------------
amica] în compania formației 
Spaniei. Printre jucătorii se
lecționați de antrenorul Billy 
Bingham se află și un debu
tant atacantul Colin Clarke (21 
de ani) care joacă la o echi
pă din liga a patra engleză, 
Tranmere Rovers Iată lotul 
nord-irlandez : PORTARI : Jen
nings Plăti : FUNDAȘI : Ni- 
choll O’Neill. Mc Clelland, 
Donaghy : MIJLOCAȘI : Wort
hington. Ramsey. Mc Iiory. 
Stewart : ATACANȚI : Whi
teside. Quinn. Armstrong, Brot- 
herston. Hamilton. Mc Gaughey 
si Clarke.

de Mallorca, un meci
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