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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, marți după-amiază, au 
inceput lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român.

La propunerea Comitetului 
Politic Executiv al CC al P.CJL, 
Plenara a adoptat in unanimi
tate următoarea ordine de zi :

1. Raport privind desfășura
rea alegerilor de deputați in 
Marea Adunare Națională și in 
consiliile populare.

2. Program de măsuri pentru 
îndeplinirea integrală a preve
derilor planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a țării pe anul 1985 și pregă
tirea infâptuiru in bune condiții 
a planului pe anul 1988.

3. Raport privind activitatea 
politico-organizatorică pe anul

1984 a comitetelor și organiza
țiilor de partid pentru înfăptui
rea hotâririlor și directivelor 
partidului.

4. Raport cu privire la acti
vitatea desfășurată de către 
organele de partid, de stat și 
organizațiile de masă in anul 
1984 pentru infâptuirea politicii 
de cadre a partidului

5. Raport privind activitatea 
de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiiior și cere
rilor oamenilor muncii in anul 
1984.

6. Raport ca privire la acti
vitatea internațională a partidu
lui și statului ia 1984 și la 
principalele orientări in politica 
externă in anul 1985.

7. Unele probleme organiza
torice.

Lucrările plenarei continuă

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R.

Sub președinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, marți, N martie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Membrii Comitetului Politie 
Executiv aa adresat tovarășului 
Nicolae Ceausescu eaMe feli
citări si arări ea prilejui îm
plinirii a două decenii de eiud 
a fost alea in funcția supremi 
de conducere a partidului. A 
luat cu vin tul tovarășul Con
stantin Dăseălesca. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C, al P.C.R-, prim-mi nistru 
al guvernului, care a spus :

S-au împlinit două decenii 
de la istorica Plenară din mar
tie 1965, caro exprimând voința 
și năzuința fierbinte a comu
niștilor și a Întregului nostru 
popor, v-a ales pe dumnea
voastră mult iubite ti stimate 
tovarășe Nleelae Ceaușescu, ta 
funcția supremi de conducere 
a Partidului Comunist Român, 
a destinelor patriei si poporu
lui, inaugurind epoca celor 
mai mari și strălucite reali
zări din istoria multimilenari 
a patriei, pe care poporul o 
denumește eu deplin temei, 
deosebită satisfacție si fierbinte 
mîndrie patriotică „Epoca 
Ceaușescu*.

în tot ceea ce am înfăptuit 
in această perioadă am simțit 
și simțim în permanență clar
viziunea și cutezanța gindirii 
și acțiunii dumneavoastră re
voluționare, izvorîte dintr-o 
nemărginită dragoste față de 
patrie și popor, din atașamen
tul dumneavoastră profund 
fată de adevărurile generale 
ale socialismului științific, a- 
plicate creator la condițiile și 
particularitățile specifice Româ
niei.

făurirea u*a temi mai drepte 
ri mal buuo pe planeta uuas- 
tră — ceea ee a făcut ea au

torului său să m bucure de 
Înaltă stimă, prețuire si ad
mirație pe toate nxeridiaaele

Cu profunde seaumcate de 
dragoste, prețuire si respect, vă 
rugăm, muh iubite si stimate 
tovarășe Nleelae Ceaușescu, să 
ne permiteți a vă aduce un 
vibrant omagiu si să vă adre
săm cete mai calde si respec
tuoase urări de sănătate și fe
ricire, pentru a ne conduce. pe 
mal departe, ea aceeași dar- 
rixtuue si fermitate revoluțio
nară. pe drumul mărețelor îm
pliniri de muncă luptă ale 
poporului nostru.

Pentru a asigura Înaintarea 
neabătută a patriei noastre spre 
piscurile însorite ale socialis
mului si comunismului, pentru 
înălțarea ei pe culmile eele mai 
înalte ale progresului si civi
lizației. să no trăit! Intru multi 
ani, mult iubita si stimate to
varășe Nleelae Ceaușescu 1

Luted corintul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

Aș dori să vă mulțumesc pen
tru aceste cuvinte si aprecieri 
la adresa activității mele. In
tr-adevăr, au treeui tt de ani 
de cind partidul mi-a încredin
țat înalta funcție de secretar 
general. Toț ceea ce s-a în
făptuit te acești ani este rodul 
activității partidului, a Comi
tetului nostru Central, a Comi
tetului Politie Executiv si. mal 
presus de toate, rodul activi
tății muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, a întregului nos
tru popor, adevăratul fănritor 
a tot eeea ee am realizat si 
realizăm te România — al so
cialismului și eomunismuluL
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Astăzi, la Sibiu de la ora 16, In meci amical de fotbal

REPREZENTATIVA NOASTRĂ iNTlLNESTE ECHIPA POLONIEI
• „Infuzie de tinerețe" in „unsprezecele" tricolor 9 Oaspeții au
deplasat pentru această partidă cea mai bună formație
SIBIU, M (prin telefon). E- 

chipeie României și Poloniei 
sint gata du star*- Pentru .tri
colori*, meciul e un test difi- 
efl, cum de exult nu au avut 
el eu numai o sâptăminâ îna
intea unui joc oficial.

Vorbind strict tehnic, medul- 
test de te Sibiu e axai dificil 
dedt cd de la Craiova. cu 
Turda, făctad abstracție, desi
gur. de caracterul oficial al 
celui de peste o săptămlnă sL- 
roațte care modifică o serie 
ntreagi de date.

Echipa României se prezintă 
ia aees» «m en «mintir-pa tra- 
mosuhzi med de la Lisabona, 
dar dta păcate la fotbal 
aid un med nu seamă
nă cu altuL Ia această afirma
ție au ee află doar legalitățile 
caracteristice fotbalului, d fap
tul că te ultima vreme — mai 
ales — meciurile de acasă au 
devenit tot mai grele dedt 
cele ta deplasare, jocurile pe 
teren propriu soli citind mult 
mal mult te capitolul creație, 
simț tactic și capacitate ner
voasă.

Echipa României care se 
conturează pentru medal cu 
Polonia va primi o infuzie de
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tinerețe. Prezența unor jucă
tori sub 21 de ani (Hagi. La
căte*. MaieuO nu este lipsi
tă de importanță. Ea poate 
avea tin rol deosebit te revita- 
lizarea unul ,11* călit ta destu
le jocuri grele. Mircea Luces- 
cu făcea ieri observația >. _A- 
cest med cu Polonia este unul 
foarte important, principala lui 
misiune fiind aceea de a fixa 
„ll*-le pentru startul eu Tur
cia. Jucăm pe teren propriu, 
după foarte multă vreme, și 
ta compania unui adversar al 
cărui palmares poate fi invi

La sîlrșltul sezonului de larnâ dl)

PUTEM SPERA ÎITR-0 COMPORTARE
ASCEADEAIĂ A BIAIEOAOEOI

Șl A SCHIOLOI-EOAD ?

Profund recunoscători fată 
de neobosita dumneavoastră 
activitate, dedicată binelui sl 
fericirii patriei, comuniștii, tot! 
fiii României dan o înalt! a- 
preciere contribuției dumnea
voastră decisive la dezvoltarea 
și modernizarea economiei na
ționale, perfecționarea continuă 
a organizării si conducerii so
cietății, dezvoltarea și adinci- 
rea democrației socialiste. în
florirea științei și invățămintu- 
lui, artei și culturii, creșterea 
continuă a bunăstării materiale 
Si spirituale a întregului po
por, ia făurirea omului nou. 
constructor conștient al socia
lismului $i comunismului.

în continuare, vorbitorul a 
spus :

In aeest moment inăltător, 
cînd omagiem împlinirea a 
două decenii de la alegerea 
dumneavoastră in fruntea 
partidului, ne facem o datorie 
de conștiință evocînd contribu
ția inestimabilă pe care ați 
adus-o si o aduceți Ia solu
tionarea marilor urobleme ale 
contemporaneității, la crearea 
unui climat de oace. securitate 
si colaborare internațională, Ia

Aș dori, ded — in aceste îm
prejurări — să-mi Îndrept glo
durile te primul rind către mi
nunatul nostru popor si să sub
liniez eă, si te continuare, va 
trebui să facem totul pentru 
a asigura ridicarea patriei, a 
poporului nostru pe noi culmi 
de progres st civilizație. Do
resc, de asemenea, să-mi în
drept gin dările către partidul 
nostru comunist — conducăto
rul Încercat al Întregii națiuni 
— să urez creșterea tot mai 
puternică a unității $1 comba
tivității sale revoluționare. în
tărirea activității Comitetului 
Central, a Comitetului Politic 
Executiv. Numai în deplină u- 
nitate. numai acționînd in spi
rit revoluționar. Comitetul 
Central, Comitetnl Politic E- 
xecufiv, partidul In întregul 
său își vor putea îndeplini in 
eele mal bune condiții rolul pe 
oare îl au in societatea noastră. 

’ încă o dată, vă mulțumesc 
foarte mult ! Urez succese tot 
mai mari în activitatea Comi
tetului Politic Executiv, a Co
mitetului Central, a poporului

(Continuare in vag. 2—3)

Zilele trecute s-au inchexa t 
competițiile interne sl interna
ți ruta le ale hisflnnlpiloc. fon- 
diștiloc pe schiuri li ale sări
torilor de la trambulină. Che
ra aprecieri șt sugestii se im
pun acum, după un sezon bo
gat. ta care a fost trecut ta 
revistă tot ce are mai bun la 
această oră biatlon ul și schiul 
nostru nordic.

BIATLON. Nu cu multi ani 
in urmă, biatlociștii români e- 
rau bine cotați ta arena tn- 
•.emațlonală a acestui sport 
Clasarea ștafetei noastre prin
tre fruntașele J.O. din 1988. cu
cerirea de către Gteeergbe Glr- 
niță a mertaHa de argint ta 
clasica cursă de 28 km a cam
pionatelor mondiale de la Minsk 
stat doar dteva (fintre perfor
manțele care aa făcut ca 
triatlonu! românesc să fie bine 
apreciat de specialiștii din tn-

țreaga lume. A ur
mat Insă o peri- rurfi ie «rtilmhitrp 
a generațiilor trxor- 
mală) a acest spor* 
a Început să beți 
p asul pe ioc, ba 
chiar să i egreseze 
Aai ta rind »-au 
Încercat tei de fei 
de soiuțS, tei de 
fel de metode, dar 
rezultatele aa ră
mas la același ni
vel necorespunză- 
tar. Cauza prind- 
pală — dar nere- 
cunoecută de cei 
ta drept — a fost mun
ca slabă de mlntuială a 
antrenorilor din cele dteva sec
ții din țară Este adevărat s-a 
mal făcut dte ceva. dar prea 
puțin față de ee se putea și 
ce se aștepta de la biatlon.

I
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PALASZ 
PAWLAK

POLONIA
diat de marea majoritate a ță
rilor europene. Sper ea tinerii 
din echipa noastră să-și dea 
seama de importanța partidei 
și să contribuie Ia definitivarea 
echipei preliminariilor*.

Parcurgind formația noastră 
și remarcind absența iui Ște- 
fănescu și Klein, elemente de 
ordine ta cadrul reprezentati
vei, atrage atent ia crearea unul 
nucleu ofensiv inedit, in care

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2—3)

In plin efort...
Selecția a fost necorespunză
toare. alegerea antrenorilor de 
la lot greșită, nejustificată de

Paul IOVAN

(Continuare ta pap 2—3)

NOI ELEMENTE TINERE, DE TALENT, 
ÎN LOTUL NATIONAL DE FLORETĂ-FETE a

Ceea oe a sconta: federația 
noastră de spedaiitate s-a ta
țimplat : recenta ediție a cam
pionatelor Internationale femi
nine de floretă ale României 
a oferit un prim prilej de e- 
difieare asupra stadiului atins 
in procesul de formare a unei 
noi echipa reprezentative, a- 
cum. Ia Începutul ciclului olim

pie. ctad din lotul care a 
adus medalia de argint de la 
Loa Angeles, ta vara trecută, 
n-au mal rămas dedt Elisa- 
beta Guzganu-Tufan. Rozalia 
Oros șl Monica Veber.

Iată insă, că pe planșele din 
sala Floreasca, ultima dintre 
acestea n-a evoluat ta urma 
unul accident suferit înaintea

GIMNASTELE NOASTRE ÎNVINGĂTOARE LA OSLO
OSLO, 26 (Agerpres). Concursul internațional feminin de 

gimnastică de la Oslo a fost dominat de sportivele române 
Dana Dumitru și Mihaela Stănuleț, care au ocupat primele locuri 
atit la individual compus cit și la toate cele patru aparate. La 
individual compus, prima s-a clasat Dana Dumitru, cu un punc
taj bun — 37,90 puncte, pe locul secund situîndu-se Mihaela 
Stănuleț — 37,85 puncte. Tinăra Dana Dumitru (C.S.M. Arad) 
a obținut victoria și la sărituri (19,050 puncte), paralele (19.60 
puncte) și bîmă (18,90 puncte), in timp ce la sol a dștigat Mi
haela Stănuleț (C.S.S. Sibiu) — 19,10 puncte.

finalei probei individuale de 
la „Turneul Prietenia*. Veber 
fiind menajată ta vederea par
ticipării sale la campionatele 
mondiale de tineret, de săp- 
tămina viitoare, din Olanda. 
Ceea ce l-a obligat pe cei 
doi antrenori. Stefan Haukler 
și Tudor Petru?, să alinieze 
o garnitură Inedită t Elisabeta 
Guzganu-Tufan. Rozalia Oros. 
Rek* Lazar, Georgeia Beca si 
Ana Georgescu. în asemenea 
condiții s-a si făcut verifica
rea celorlalte două floretlste 
desemnate să participe la 
..mondialele* de tineret. Reka 
Lazar și Georgeta Beca.

Care au fost punctele de re
per ? Tinerele reprezentante

Paul SLĂVESCU

(Continuare ta pag. 2—3)



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC REZULTATE MERITORII
COMPET

• In cond

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

ALE ECHIPAJELOR „DACIA“

nostru pe drumul socialismului 
și comunismului, in întărirea 
independenței și suveranității 
țării ! (Aplauze ^ndelungate).

Intrindu-se in ordinea de zi, 
Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat Raportul 
privind desfășurarea alegerilor 
de deputați în 
Națională și 
lare. Comitetul 
tiv a subliniat

Marea Adunare 
consiliile popu- 

Politie Execu- 
că alegerile de 

la 17 martie an constituit o 
vibrantă manifestare a profun
dului democratism al orindui- 
rii noastre socialiste, o strălu
cită afirmare a unității de 
nezdruncinat a întregului popor 
in jurul Partidului Comunist 
Român, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a adeziunii sale de
pline la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, 
demonstrind hotărirea fermă, 
voința tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, de a face toiul pentru 
înfăptuirea programului de dez
voltare economico-socială a pa
triei, de a munci fără preget 
pentriș îndeplinirea sarcinilor j 
de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, pentru realiza
rea obiectivelor de importanță 
Istorică ale Congresului al 
XIII-lea al partidului. S-a sta
bilit ca raportul să. fie supus 
aprobării plenarei Comitetului 
Central al P.CJl.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut, de 
asemenea, Programul de mă
suri pentru Îndeplinirea inte
grală a prevederilor planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării pe a- 
nul 1985 și pregătirea Înfăptui
rii in bune condiții a planu
lui pe anul 1986. Programul 
prevede acțiuni concrete meni
te să asigure aplicarea fermă 
in viață a indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la recuperarea restan
țelor și îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan, pe anul 
in curs șl pe întregul cinci
nal, punerea in funcțiune la 
termen și atingerea parame
trilor proiectați la noile capa
cități,, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor mate
riale și energetice, creșterea 
mai accentuată a productivită
ții muncii și eficientei întregii 
activități. De asemenea, progra
mul cuprinde un ansamblu de 
măsuri privind pregătirea tre
cerii in cele mai bune condi
ții la realizarea sarcinilor și 
obiectivelor de dezvoltare eco
nomică și socială a țării in cel 
de-al 8-lea plan cincinal, pe 
perioada 1986—1990. S-a hotărît

ea acest program să fie supus 
dezbaterii și aprobării Plenarei 
C.C. al P.C.R.

In continuare, 
litic Executiv a 
probat Raportul 
tatea politico-organizatorică pe 
anul 1984 a comitetelor și or
ganizațiilor de partid pentru 
înfăptuirea hotăririlor și direc
tivelor partidului ; Raportul cu 
privire la activitatea desfășu
rată de către organele de par
tid, de stat și organizațiile de 
masă, in anul 1984, pentru în
făptuirea politicii de cadre a 
partidului ; Raportul eu privi
re la activitatea internațională 
a partidului și statului in 1984 
și la principalele orientări in 
politica externă in anul 1985. 
Apreciindu-se rezultatele obți
nute in toate aceste sectoare, 
s-a subliniat necesitatea de a 
se acționa, in continuare, pen
tru Întărirea partidului, îmbu
nătățirea activității in dome
niul formării și promovării ca
drelor, perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor de par
tid, sporirea capacității lor de 
nnire și organizare a efortu
rilor comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii in vederea 
.înfăptuirii politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, creșterii rolului parti
dului în întreaga operă de 
construcție socialistă din pa
tria noastră. Comitetul Politic 
Exeeutiv a hotărit ca aceste 
documente să fie supuse dezba
terii și aprobării Plenarei Co
mitetului Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat apoi un Raport des
pre activitatea desfășurată a- 
nul trecut pentru aplicarea Le
gii privind controlul provenien
ței unor bunuri ale persoanelor 
fizice dobindite pe căi ilicite. 
S-a apreciat că, in anul 1984, 
acționîndu-se eu mai multă 
fermitate, în spiritul legii men
ționate, a crescut preocuparea 
pentru prevenirea cazurilor de 
încălcare a prevederilor lega
le și a normelor eticii și echi
tății socialiste, pentru combate
rea tendințelor de înavuțire și 
dobindire a unor venituri fără 
muncă, a speculanților și ele
mentelor corupte, a tuturor a- 
celora care, prin actele lor 
antisociale, provoacă daune a- 
vutului obștesc, lovesc în inte
resele societății, ale oamenilor 
muncii. Aprobind raportul pre
zentat, 
cutiv a 
organelor 
în acest 
județene 
trol, să acționeze, in continua
re, cu cea mai mare hotărire 
pentru aplicarea fermă a pre
vederilor legii, astfel încit să

Comitetul Po- 
dezbătut și «- 
privind activi-

Comitetul Politic Exc- 
cerut ministerelor și 
eentrale cu atribuții 
domeniu, comisiilor 

de îndrumare si con-

fie prevenite și combătute 
orice încercări și tendințe de 
acumulare a unor venituri fără 
muncă, in dauna avutului ob
ștesc, a intereselor generale ale 
oamenilor muncii.

In cadrul lucrărilor, a fost 
prezentat un 
vizita de 
UJLS.S. de 
condusă de 
guvernului, 
lescu.

Comitetul 
preciază că 
nat pe baza indicațiilor și o- 
rientărilor date de 
general al partidului 
spiritul înțelegerilor 
s-a ajuns cu prilejul 
româno-sovietic la nivel înalt, 
ce a avut loc la Moscova, in 
1984, și in cadru] recentei în- 
tîlniri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării și coo
perării economice și tehnico- 
științifice, in concordanță cu 
posibilitățile oferite de poten
țialul in creștere al economiilor 
naționale ale celor două țări. 
S-a apreciat ca deosebit de im
portant acordul privind dezvol
tarea relațiilor economico-co- 
merciale în cincinalul viitor — 
1986—1990 — care prevede o
sporire substanțială a 
burilor, prin folosirea 
forme de colaborare 
avantajoase, in ramuri 
mice de bază.

Aprobind pe deplin rezultate
le vizitei de lucru, ințelegerile 
și documentele convenite și a- 
preciind că acestea deschid o 
bună perspectivă relațiilor ro- 
mâno-sovietice, Comitetul Po
litic Executiv a subliniat nece
sitatea de a se acționa, in con
tinuare, cu perseverență in a- 
cest sens, pentru întărirea con
lucrării și prieteniei dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, de a se identifica noi 
căi și mijloace pentru dezvol
tarea și aprofundarea colabo
rării dintre România și Uniu
nea Sovietică, a schimburilor 
economice, pentru extinderea 
specializării și cooperării în 
producție, pentru soluționarea, 
prin eforturi comune, a unor 
probleme de interes reciproc.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat ca sarcină guvernului, 
ministerelor economice să ia 
cît mai operativ toate măsurile 
ce se impun în vederea trans
punerii în cele mai bune con
diții în viață a înțelegerilor Ia 
care s-a ajuns în cadrul con
vorbirilor de Ia Moscova din
tre cele două delegații.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

Raport privind 
lucru efectuată in 

delegația română 
primul ministru al 
Constantin Dăscă-

Politie Executiv a- 
delegația a acțio-

secretarul 
nostru, în 

Ia care 
dialogului

schim- 
de noi 

reciproc 
econo

i
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INTR-O PRESTIGIOASĂ
COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ

Recent, s-a încheiat Ra
liul Portugaliei, una din e- 
tapele campionatului mon
dial de raliuri. In această 
competiție au fost prezente 
trei echipaje reprezentînd 
întreprinderea de autotu
risme Pitești, rezultatele 
sportivilor români fiind ur
mătoarele, in clasamentele 
finale : 
hia pe 
risme, 
locurile 
mașinilor de 1 300 cmc ; 
locurile 10, 11 și 13 la grupa 
„A* si locurile 18, 19 și 23 
în clasamentul general. Pen
tru evaluarea justă a aces
tor rezultate, am purtat o 
discuție eu experimentatul 
automobilist piteștean OVI- 
DIU SCOBAI, navigator, In 
echipaj cu pilotul Vasile Ște
fan — cuplu care a ocupat po
zițiile cele mai bune, din
tre sportivii români, în cla
samentele

— Raliu 
Scobai ?

— Puțin 
cel 2 455 
fost pe asfalt, 
drumuri forestiere, cu ma
cadam, un fel de căi ru
tiere pe care orice 
mobilist amator le-ar 
chiar dacă... ocolește 
mul scurt De altfel, 
pionatul mondial are 
raliuri europene cunoscute 
ca extrem de grele : Acro
pole — la care vom fi pre
zent! ,__ ___ ____
liei. în cele 47 de probe 
de 
1 000 
pedala de accelerație 
podea". Adică, exact 
s-ar circula de la Constanța 
la Satu Mare, exploatând la 
maximum posibilitățile ma
șinii, dar nu pe șosea, ci 
pe ceea ce ar fi drumul 
dacă nu s-ar fi descoperit 
învelișul asfaltic.

— In astfel de condiții, 
au fost, desigur, abando
nuri—

— Bineînțeles. Chiar multe. 
Din 116 echipaje, care au 
luat startul, au trecut li
nia de sosire doar 28. In 
clasa autoturismelor la care 
„Daciile" s-au clasat pe pri
mele locuri, au abandonat

in
locul II. în lerar- 
mărci de autotu- 

după firma Audi ; 
I, II și III la clasa 

de 1300

finale.
dificil, Ovidiu

spus. dificil. Din 
km, doar 180 au 

Restul, pe

auto- 
ocoli, 
dru- 

cam- 
două

— și cel al Portuga-

clasament tnsumînd 
de km, s-a rulat cu 

„la 
cum

piloți ai unor mașini cu 
reputație, pentru robustețe, 
ca Opel, Toyota. Fiat 127. 
Pentru că tot discutăm des
pre această clasă, precizez 
că adversarele „Daciilor" a- 
veau motoare de peste 100 
C.P., In timp ce ale noastre 
nu treceau de 70. Cu mai 
puțini „cal", dar cu mașini 
bine puse la punct și cu 
piloți buni, ambițioși, am 
reușit. Atît echipajul din 
care am făcut parte, dt și 
celelalte două (L. Balint + 
C. Zărnescu si Gh. Urdea 
+ Cristian Dobrin) nu au 
avut probleme tehnice.

— Printre 
se remarcă 
pfestigiu în

— Da. și 
printre alți 
grupa „A", pe Franz With- 
man (Volkswagen Golf GTI), 
câștigător a două ediții ale 
Raliului Dunării, și pe Jo- 
chi Kleindt, un sportiv 
foarte cunoscut, care concu
rează tot pe Golf GTI.

— Să trecem acum la cîș- 
iigătorii acestei etape a 
Campionatului Mondial și 

la mașinile 
pilotat.

— Cred că 
și precizarea 
autoturisme cu cilindreea în 
jur de 2 litri, motoarele a- 
vînd circa 
satisfacția 
rezultatele 
samentul 
loc aw fost 
Salonen + 
cu Peugeot 205, 
mentat. cu 4 supape pe ci
lindru, o mașină extrem de 
modernă, revelația acestui 
an competițional. Pe locul 
secund s-au clasat Massimo 
Biasion + Tiziano Siviera, 
cu Landa 037. revelația a- 
nului trecut în fine, locul 
III a fost ocupat de cunos
cutul Walter Rohrl + Cris
tian 
Quattro, o mașină care, 
dțiva ani în urmă, a revo
luționat tehnica automobi
lelor pentru raliuri. în acest 
context trebuie evaluate re
zultatele noastre si ale asis
tentei tehnice care ne-a a- 
jutat.

Alex. SOLOMONESCU

învinșii noștri 
sl nume de 
automobilism ? 
aș menționa, 
concurenți la

pe care le-au

numele lor, ca 
că au pilotat

400 C.P., explică 
noastră pentru 
obținute în da- 
general. Primul 
ocupat de Timo 
Seppo Harjanne, 

supraali-

Geisdorfer, cu Audi
cu

NOI ELEMENTE TINERE, DE TALENT
g

(Urmare din pag. 1)

ale R.D.G„ revelația ultimelor 
ediții ale „Turneului Prietenia" 
(concurente cub 20 de ani) și 
puternica echipă a U.R.S.S., 
alcătuită din cinci componente 
ale lotului reprezentativ sovie
tic aflat si el in stadiul cris
talizării unui cvartet pentru 
actualul ciclu olimpic. Rezul
tatul 7 In finala de opt a pro
bei 
trei 
mila 
leva, 
din prima noastră reprezenta
tivă (Reka Lazar. Elisabeta 
Guzganu-Tufan, Georgeta Beca), 
una din lotul nostru de tine
ret 
alta 
fer), 
cele 
mele 
disputindu-și finala, in timp ce 
Reka Lazar «-a dovedit a C 
cea mal bună concurentă ti- 
nără, urcând pe treapta a treia 
a podiumului, după victoria 
netă (6—1) asupra sportivei din

individuale s-au calificat 
floretiste sovietice (Lud- 
Morozova, Marina Sobo- 
Ana Dimitrenko), trei

(Roxana Dumitrescu) și 
din echipa R.D.G. (Hel- 
Experiența si-a spus in 
din urmă cuvintul, pri- 
două floretiste sovietice

R.D.G. în proba pe echipe, re
prezentativa noastră, clasată 
pe locul secund, n-a cedat nici 
un asalt în semifinala cu for
mația R.D.G., Iar In finala cu 
UJLS.S. (decisă în ultima sa 
treime, după ce scorul ajun
sese la 4—4), Lazar a învins-o 
pe Morozova, dștigătoarea pro
bei individuale, iar Beca pe 
Dimitrenko. Edificator ni s-a 
părut a fl si momentul înlo
cuirii în ambele echipe fina
liste a lui Oros si Morozova 
(pentru slab randament) cu 
Georgescu și, respectiv, Kis- 
leakova, care s-au și întîlnit 
între ele la scorul de 7—4 pen
tru echipa sovietică. Foarte 
tinăra noastră floretlstă, debu
tantă. a condus cu 4—1, do
vedind o viteză de reacție și 
o intuiție ofensivă remarcabile, 
dar, apoi, speriindu-se de pro
priul— aplomb, a cedat iniția
tiva și. lipsită de rutină, a 
pierdut asaltul.

Și chiar dacă in echipa noas
tră s-a vădit tui randament 
Inegal (cele două titulare, mai 
rutinate, Oros și Guzganii, fl

ind în urma celorlalte, firesc 
la această oră, tinerele aflîn- 
du-se în preajma unui vârf de 
formă, cerut de „mondialele" 
cadetelor). un fapt deosebit de 
pozitiv se degajă : de la clu
buri vin la lotul reprezentativ 
tinere elemente de talent. Iată, 
Reka Lazar (Tractorul Brașov, 
antrenor Șerban Vlad), Geor
geta Beca (Dinamo-Energia, 
antrenor Romeo Pellegrini), 
Ana Georgescu (Steaua, an- 
trenoare Maria Teodora), Mo
nica Veber (C.S. 
antrenoare Iudith 
ajuns pe merit in 
lecționerilor și au 
loric de cind se 
cadrul lotului reprezentativ.

Floreta feminină românească 
are, credem noi, o promițătoare 
perspectivă in aetualul ciclu 
olimpic. Schimbul de generații 
este departe de a constitui un 
moment de criză.

Satu Mare. 
Haukier) au 
vederile se- 
erescut va- 

pregătesc în

l

g
g

g
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EXCURSII DE 1 fill PE LITORAL
LTJUI.R. BUCUREȘTI organizează In perioada 28 aprilie 

— 2 mal a.e. excursii pe Litoral, In stațiunile : Mamaia, 
Eforie Nord, Eforie Sud, Jupiter, Cap Aurora, Neptun.

Cazarea se tace in hoteluri de categoria I. nominalizate. 
Masa se asigură la restaurant. Posibilități multiple de agre
ment : videodiscoted, bowling, piscine cu apă de mare 
încălzită etc.

înscrieri șl informații la toate agențiile de turism ale 
LT.H.R. București.

După 
de 
ned 
lor i 
Ca 
nate 
săptămîna 
sele însemn 
desfășurat
• „CUPA 

tlție tradiți 
junsă la ed 
deschisă tu 
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(STIROM) ; 
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de a 
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prima etapj 
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eeput ne sJ 
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eu prima i 
Germane, i 
din câmpii 
ai „Cursei 
bogat și fi 
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pean și 
(este cam’ 
— 1983), ] 
al „Cursei 
mer (camj 
contratimp
1084) ertu. 
valori, sp 
de a se 
pornit hor 
cît mal fi 
înălțimea 
oare se bu 
pețl. Dorin 
3 etape au 
plinească.

In prii 
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minut. La 
arbitrii

LA SFÎRȘITUL SEZONULUI DE
(Urmare din pag. 1)

rezultatele obținute de sporti
vii pe care i-au pregătit ante
rior, si astfel 
dă de vreme 
flat printre 
sporturilor de 
ani, doar prin munca secțiilor 
de la Dinamo și AJS.A. Brașov 
s-a încercat scoaterea din a- 
nonimat a acestui sport 
lată, in acest sezon s-au 
lizat cîteva performanțe 
ne dau speranțe Intr-o 
portare ascendentă a biatlonlș- 
tilor noștri. Finalele „Dacia- 
dei“ ne-au arătat că dispunem 
de cîțiva sportivi bine dotați 
cum slnt Vladimir Todașcă, 
Imre Lestyan, Sorin Popa, Dan 
Cristoloveanu, Sandor Csedă 
ș.a. De altfel, evoluția lor in 
probele din cadrul „Cupei Car- 
pați“, unde au concurat ală
turi de unii dintre cei mai 
buni specialiști ai genului din 
Uniunea Sovietică, R. 
mană, Cehoslovacia, 
etc., a fost remarcată 
cei care au urmărit 
rile, în care Vladimir

o lungă perioa- 
biatlonul s-a a- 

„cenușeresele" 
iarnă. In ultimii

mi, 
rea- 
care 

com-

D. Ger- 
Polonia 
de toți 
întrece- 
Todașcă

PENTRU VACANȚA ELEVILOR
I.T.H.R. BUCUREȘTI oferă posibilitatea elevilor și cadrelor 

didactice să-și petreacă vacanța de primăvară în stațiu
nile : L. ,
• BUȘTENI - vile conf. I și hotel „Silva* ; • BALVA- 

NYOS - vile ; • BORSEC - vile ; • CHEIA - vile ; • 
DURAU - hotel ; • EFORIE NORD - hotel ; • LACUL 
ROȘU — vile ; • PREDEAL - vile și hotel „Rozmorin" ; 
• PĂLTINIȘ — vile conf. I ; • SINAIA - vile, hotelurile 
„Palas*, „Internațional", „Sinaia" ; • SEMENIC - hotel 
„Semenic* ; • TUȘNAD - vile și hotelurile „Olt", „Ciu- 
caș", „Tușnad".

Informații și înscrieri la toate agențiile de turism ale 
«M.T.H.R. București.

a cîștigat proba pe 20 km, iar 
o- 
pe 
de

Imre Lestyan a ocupat un 
norant loc trei in cursa 
10 km, in companii extrem 
valoroase cum sint campionii 
mondiali de juniori Maik Diets 
șl Gerhard Rauch (din echipa 
R.D.G. campioana mondial^). 
De asemenea, tn cadrul con
cursurilor prilejuite de „Dlna- 
moviada internațională", același 
Vladimir Todașcă a avut pres
tații remarcabile.

Iată, deci, ca o primă con
cluzie, că biatloniștii noștri au 
început din nou să „cochete
ze* cu marea performanță 
Semn îmbucurător, ținînd cont 
și de faptul că această ramu
ră sportivă are mulți practi
cant!, că ea poate într-adevăr 
redeveni competitivă în arena 
internațională.

SCHI-FOND. Elena Lagusis- 
Reit și Iuliana Popoiu-Degan 
au fost considerate, ani la rînd, 
sportivele noastre cu cele mai 
multe șanse de a realiza rezul
tate notabile in marile con
cursuri. Dar ambele schioare 
s-au mulțumit cu foarte puțin : 
primele locuri în competițiile 
din tară și printre ultimele în 
întrecerile de anvergură de 
peste hotare... Această optică a 
fost și este cu totul greșită. 
Iată, la finala „Daciadei" de
- ----------------
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MmiJlWIl Of STAT LOTO PHONOS
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi 27 martie a.e., 
va avea loc tn sala Clubului din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 16,30, Numerele cîști- 
gătoare vor fi radiodifuzate după 
cum urmează : la ora 19 pe pro
gramul II. la ora 23 pe progra
mul I, precum și a doua zi, tot 
pe programul I. la ora 8,55.
• ASTAZI și MlINE, ultimele 

zile pentru procurarea biletelor 
la tragerea obișnuită LOTO de 
vineri 29 martie a.e.

• Ci ȘTI' 
PRONOSP 
cat. 1 (12 
100% — a 5 variante 
2 (11 rezu 
a 10 275 le 
2 569 lei ;
51 variant 
1 267 varia 
turismul , 
1, obținut 
100%. a 
Nicolae S 
Alba.



IȘIIIOR AU DEMARAT
oncurs, medie orară peste 41 km!
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seniori (30 ture = 27
M. Mărginean (Steaua) 
die orară 41,600 km, 2. C. Popa 
(Steaua), 3. O. Mitran (Voința).
• „CUPA C.S.Ș. 1« — progra

mată pe traseul din str. Maior 
Coravu — a avut aceleași condi
ții de desfășurare î vreme închi
să, ploaie măruntă, carosabil a- 
lunecos. în aceste condiții, firesc, 
avînd în vedere pericolul dera
pajelor și al căzăturilor, s-a ru
lat prudent, In pluton, victoriile 
fiind decise la sprinturile finale. 
Deoarece marea majoritate a ci
cliștilor bucureșteni participă tn 
aceste zile pe șoselele Litoralului 
ta „Cupa F.R.C.", s-au disputat 
numai următoarele categorii : 
începători (« ture = 5,4 km) : 1.
N. Cătălin (Dinamo) 13:95, .2.
Dima (STIROM), 3. F. Simlon
(STIR OM) ; juniori mici (16 ture 
— 13,5 km) : 1. C. Radu (C.S.Ș. 1) 
28:25, 9. N. Ștefan (C.S.Ș. 1) 1. 
M. Alexlu (Dinamo) ; juniori 
mari (15 ture — 13,5 km) : 1. 8. 
Moldoveanu (CU5.Ș. I) *8:00, L 
C. Apostol (Voința), 3. FL Oche- 
tan (Voința).

Horațiu SIMA

km) : 1.
39:03, me

ii.

X

LA SIBIU, ROMANIA POLONIA
(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I

M. I
I
I

TRI AU DOMINAT
I

ALE CUPEI F.R.C."
I

nfa, etapa a lila I

MECIUL Nr. 371

se află și Hagi, și Coraș, și 
Lăcătuș, și Cămătaru, adică un 
cvartet cu o forță ofensivă teo
retică, cel puțin, fără pre
cedent. E foarte interesant să 
urmărim randamentul ofensiv

meci disputat pină acum în 
cadrul preliminariilor", ne-a 
declarat antrenorul selecționa
tei poloneze.

Aici, la Sibiu, oraș care găz
duiește pentru prima oară un 
meci între prime echipe na
ționale, interesul pentru partidă

Fotbaliștii polonezi, fn drum spre Sibiu, au făcut, ieri, • escală 
de citeva ere tn Capitală. Prilej cu care fotoreporterul nostru a 
surprins instantaneul de mai sus. Foto : Aurel D. NEAGU

• Partida de azi, de la Sibiu, este cea de-a 371-a din pal
maresul României, prima disputîndu-se, după cum se știe cu 
aproape 63 de ani în urmă. în 150 de meciuri victoria a revenii 
reprezentativei noastre, 91 jocuri s-au încheiat la egalitate, iar 
12® întîlniri au fost pierdute. Golaveraj : 615—576.
• In compania Poloniei s-au Jucat pînă acum 23 de meciuri 

10 victorii românești, 11 partidei încheiate la egalitate șl 2 in
fringer! ; golaveraj : 42—36. De remarcat faptul că toate întîl- 
nirile au fost amicale ! Singurele victorii ale polonezilor : 5—0 
In 1932, la București (!) șl 3—0, în 1979, la Varșovia. în rest : 
1—1 (1922 și 1923), 3—3 (1927), 3—2 (1931), 3—3 (1934), 4—1 (1935) 
4—2 * ' “ * “ ' “
1—0 (1952) , 2—2 (1955), 3—2 (1959), 1—1 (1963), 4—3 (1966), 0—0 (1967). 
1—0 . 
disputat la Cracovia.
Mlynarczik — Majewski (min. 46 Pawlak), Wojcicki, Krol, Ur- 
banowicz — Prusik, Buncol (min. 46 Dziekanowski), Cioiek- 
Buda — Iwan, Bak (min. 70 Palasz) ; ROMANIA : Lung — 
Bărbulescu, Iovan. Stancu, Ungureanu — Mulțescu (min. 61 
Ctrțu), Movilă, Irimescu — Geolgău (min. 80 Șolman), 
Hagi (min. 67 Pană). Au marcat : Movilă, Irimescu (R), 
Iwan (P). Antrenorii echipelor au fost aceiași de azi : 
Lucescu șl Antoni Piechniczek.

(1937), 2—1 și 0—0 (1947), 0—0 (1948), 2—1 (1949), 3—3 (1950)
(1978), 2—0 (1981), 2—2 (1983). Ultimul meci (cel din 1983) s-a

Iată formațiile utilizate : POLONIA •

• LOTUL NOSTRU : Lung 28 ani, 24 selecții, Cristian 
portari ; Rednic " ' * —
28/37, Al. Nicolae 
fundași ; Mateuț 
Ilagi 20/16, Suciu
Augustin 29/31, Lăcătuș 21/7, Pițurcă 29/0 — atacanți.

Coraș 
Ciolek 
Mircea

28/14 — 
23/33, Zare 25/3, Ștefănescu 34/59, Iorgulescu 
30/14. Ungureanu 28/31, Munteanu II 29/23 — 
19/6, Bolflni 32/80, Irimescu 25/8, Bozeșan 25/2, 
25/0 — mijlocași ; Cămătaru 26/43, Coraș 25/19.

Bart (R.D.G.) lh 48:06 — medie 
orară 42 km, 2. C. Popa (Metalul 
Plopeni), 3. M. Prix (A.E.K.) — 
același timp cu învingătorul, 4. 
C. Căruțașu lh 48:11, 5. Gh. Lău- 
taru (Dinamo) lh 49:12 etc.

în etapa a doua, Constanța — 
Tariverde — Constanța (100 km), 
desfășurată în aceleași condiții 
atmosferice vitrege (temperatură 
scăzută, vânt) și pe un traseu 
cu urcușuri și coborișuri conti
nue, s-a rulat tn ritm alert 
Plutonul s-a destrămat pu
țin timp după start, iar ultimul 
grup, după care am mers cca. 
10 km, gonea cu peste 50 km/h. 
Cicliștii din R.D.G. au dat un 
adevărat recital de virtuozitate 
și. spre cinstea lor, o bună par
te dintre reprezentanții noștri au 
răspuns prompt atacurilor. Cu 
15 km înainte de sosire. Gh. 
Lăutaru (Dinamo) atacă, se des
prinde de pluton, dar, atenți, 1 
se alătură T. Barth, U. Raab 
(ambii R.D.G.) și M. Romașcanu 
fDinamo>. Cei patru rulează dez
lănțuit, pînă rând Romașcanu, 
sufocat, pierde contactul cu eva
dații. Lăutaru. într-o formă de zile mari, reușește să-și depă
șească pe linia de sosire adver
sarii și termină etapa învingător 
cu timpul de 2h 28:24, 2. T.
Barth, 3. U. Raab, același timp, 
4. M. Prlx (AJ!.K. — R.D.G.), 
2h 30:00. 5. F. Boden (R.D.G.).

Miercuri etapa a treia : Con
stanța — Adamclisi — Constanța 
(120 km).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

D.

Po-
de

bucură mult 
la forma lui 
a căpitanului 
noastre, C, 
n socotesc

al acestui .grup* care mai are. 
In persoana foarte tinărului 
Mateuț, un Jucător care pare, 
de asemenea, atras de mirajul 
porții adverse.

Sigur că acest med cu Po
lonia va trebui să dea răspuns 
și la o altă serie de probleme 
legate de perfecționarea jocului 
pe teren propriu, știut fiind
faptul că după medul cu Tur
cia urmează cel cu
care nu mai are nevoie 
comandări și care se 
tot pe teren propriu.

In ceea ce privește 
Poloniei, ea deplasează 
mație valoroasă, cea mal pu
ternică in momentul de față, 
cu excepția binecunoscutului 
Boniek. Antrenorul Antoni Pi
echniczek, care a condus cu 
succes echipa Poloniei la C.M. 
din Spania (locul 3), ne «pu
nea că miercuri, la Sibiu, echi
pa pregătită de el efectuează 
repetiția generală înaintea me
dului cu Belgia din cadrul 
preliminariilor C.M. .Am vi
rat echipa României la Bra
tislava, unde a făcut un meci 
excepțional. Am revăzut-o si 
Intr-un joc mai puțin reușit, 
la Lens, impotriva selecționatei 
R.F. Germania (1—2). Ea ri- 
mine • echipă foarte bună, eu 
resurse importante, eu șanse 
de calificare pentru Mexie. 
chiar daci a pierdut singurul

este foarte mare, biletele fiind 
epuizate.

Partida va fi condusă de 
B. Alexandrov (Bulgaria), aju
tat la linie de M. Salomir și 
R. Petrescu (România). întâl
nirea va fi transmisă integral 
la radio, pe programul I.

• Reprezentativa Poloniei a susținut anul trecut următoarele 
partide : 1—1 Elveția, o—1 Belgia, 0—0 Irlanda, 1—1 Norvegia 
2—0 Finlanda, 2—0 Turcia, 0—2 Italia (amicale), 3—1 Grecia și 
»—2 (!) Albania (In 
turneu peste Ocean
Columbia.
• Cel mai mulțl 

Gornik Zabrze — 4, 
2. Jucătorul cu cele 
fundaș central Zmuda, care activează în Italia. Iată-i pe cei- 
tedți Jucători : Cebrat, Jojko — portari ; Jalocha, Pawlak. Woj- 
deU, Ostrowski, Araszkiewicz — fundași; Palasz, Buncol, Maty- 
«ik. Komoraicki, Dziekanowski, Smolarek, Prusik și Urban — 
mijlocași șl atacanți.

1—1

preliminariile CM.). In 1985 a făcut un 
: 0—5 Mexic, 2—2 Bulgaria, 2—1 și 0—1

jucători în reprezentativa Poloniei îi dă 
apoi Widzew Lodz — 3 și Lech Poznan — 
mai multe selecții (88) este binecunoscutul

Anglia, 
de re- 

dispută

echipa 
o for-

In primul joc amical dintre reprezentativele de tineret (II)

ROMANIA U.R.S.S. 1-1 (0-0)
ficil pentru formația noastră, 
pășită ta capitolele forță, viteză 
de joc, și incomodată de gaba- 
rifcul unor parteneri ca Gorili, 
Cedia \ Kolotovkin, Ivanaskaus- 
kas, Skriarov. PLnă la pauză efi- 
cBotcatea a fost In cruntă sufe
rință. raportul șuturilor ta poar
tă fiir-d edificator : S—2 !
ne ocazii de goi și pentru o echi
pă și pentru cealaltă (UnsLcă gre
șește ta situație bună — min. 
ÎS ; In min. 37, Boubliauskas ]juf- 
tează copilărește ta apropierea 
porții ; min. 91 — la „bomba“ 
hM Trîmbițaș portarul Manani
kov respinge. Dorobanțu și Ursi- 
că ratează din careul mrje ; ta 
mta. 38. Iașko iese greșit din 
poartă, dar Bușin — speriat de 
ocazia ce i s^a ivit — greșește și 
eî. trlmițînd pe Ungă țintă).

După pauză, datorită pregătirii 
fizice, printr-un travaliu impre- 
«orant. echipa oaspete -supli
nește lipsa jucătorului eliminat, 
deschizind chiar scorul în min. 
S3 : Kolotovkin efectuează o cen
trare de pe partea stingă, apă
rarea noastră gafează în lanț și

de-

Puți-

BOUBLIAUSKAS înscrie de la 8 
m : 1—0. în min. 59, același ju
cător va trimite pe lingă poarta... 
goală. în final, echipa noastră 
are superioritate teritorială, însă 
excelenta centrare a lui Topo- 
Ltaschi (min. 80) n<u este fructifi
cată, pe rând, de Dorobanțu, Ur- 
sică și Purcăreață. Egaâarea va 
veni, totuși, două minute mai 
tirziu : Manase a executat un 
corner, SÂNDOI a reluat cu capul, 
portarul Mananikov a prins pen
tru un moment balonul după 
care l-a scăpat și ... 1—1.

Arbitrul vficean N. Dinescu 
a condus foarte bine formațiile : 

ROMANIA: Iașko — Costln (min. 
46 Manase). Bucico, Cîrstea (min. 
75 Săndoi). Topolinschi — Mărgă
rit, Tău ase (min. 66 Puircăreață), 
Alexandru — Dorobanțu, Trîmbi- 
țaș (mân. 58, Tîră), Ursică.

U.R.S.S. : Mananikov — Kețaș- 
vili, Gorili. Ivanaskauskas, Cedia 
— Kolotovkin, Koujlen, Bușin — 
Hendajilov, Skriarov, Boubliaus
kas. Au mal jucat : Med vid, Ga- 
loep, Zeâberlin.

Joi, la Galați, cu începere de 
la ora 16 se va disputa al doi
lea joc dintre reprezentativele de 
tineret (H) ale României și 
U.R.S.S.

Constantin ALEXE

• Țlcleanu a jucat, 
Btfmbătă, in echipa de 
speranțe a cratovenilor, 
tascrriind unwfl din cele 
două goluri ale gazde
lor, Credem că la spe
ranțe putea evolua si 
Irimescu, regulamentul 
îl permitoa acest lucru, 
chiar (tacă era suspen
dat. Șd dacă ar fi jucat 
la speranțe, cu sigu
ranță că n-ar mad fi 
oferit , .spectacolul" de 
pe margine, din prima 
repriză • Dom lucra
rea „Traumatologie și 
recuperare funcțională 
la sportivi** apărută 
recent La editura „Fac
la" sub Îngrijirea co- 
lectivuiud Dan V, Poe- 
naru, Pompiliu Petres
cu, Ion Bușe, Tiberiu 
Răibuleț, Petru L. Ma
tusz și Titus Petr o vi
ciu, recomandăm jucă
torilor, antrenorilor și 
chdtar arbitrilor de fot
bal capitolele „Acci^ 
dentele în sport**, „Mă
suri pentru prevenirea 
accidentelor la sportivi" 
șl „Primul ajutor tn 
accidentele de sport".
• Aflat, de un timp, 

în afara lotului repre
zentativ, huined orcanul 
Gabor se străduiește 
pane-se să revină. Tî- 
năr (încă) este, cali
tăți posedă dăm plin 
așa cum a demonstrat 
și ta meciul de La Bu
zău.. Un singur sfat ne 
permitem să-i dăm 
după prestația de sâm
bătă cu Gloria : să re
nunțe La discuțiile. cu 
arbitrii, care, așa curm 
de altfel s-a și Întâm
plat, nu-1 pot aduce 
decît cartonașe. 
Apropo die cartonașe, 
în meciul de La Buzău, 
arbitrul Adrian 
rumboiu a arătat 
trei ori oantonașuil gal
ben, Iuti Gabor, Năs- 
tase și Șumulanschi, 
toate pentru același 
mobiiv : proteste la d-e- 
cizirlăe lud sau la sem
nalizările tuși erilor. In -

tervențiiile celor 
arbdfcri au fost pe 
pita întemeiate. 
Exemplul căpitanului 
de echipă ! La Bata 
Mare, Ispir (AJS.A. Tg. 
Mureș) a făcut din «ou 
dovada calităților 
fîitad de departe 
mai bun de pe tenen. 
S-a mobilizat exem
plar, a avut intervenții 
in extremes, două din
tre ele cu prețul unor 
accidentări, prima ta 
umăr — dar a ooratl- 
nuat sâ joace —, a 
doua La șold, care după 
10 mânute l-a determi
nat să părăsească tere
nul. Și l^a părăsit cu 
fruntea sus, tn aplau
zele sportivului public 
băâmărean • Una din 
carențele jocului echi
pei ‘ F.C. Baia Mare a 
fost imprecizia paselor. 
Ele au avut, totuși, în 
nu mai puțin de cinci 
cazuri ..adresă", întâi-
rundu-1 pe singurul dta 
teren cane nu era...
marcat. arbitrul
Gheorghe.
• -

revenirea 
cea bună 
formației 
Solomon.
un element de bază tn 
tentativa noastră de a 
părăsi incomodul 
actual din
— ne 
partida de la 
antrenorul 
Nicușor e în totul 
Chimiei Rm. Vîlcea un 
nume nous Diaconescu. 
Inimosul antrenor L 
Oblemenco continuă se
ria promovărilor. „Mai 
de voie, mai de nevoie
— ne mărturisea ei la 
Bacău. Avem multe 
indisponibilități, astăzi 
ni s-au mai accidentat 
doi jucători, Teleșpan 
și Niculcea. Să sperăm 
că ne vom mal reface 
forțele în această în
trerupere de campio
nat^* • Băcăuanul Ar- 
tenl, foarte inimos și

da. 0spor. 
Jucător de 
pe terenul 
din Sos. 

cel Mare.

măi.

La Pitești, azi - uvertura echipelor de tineret

ROMANIA POLONIA

loc 
clasament" 

declara, după 
i Bacău, 
, Nicolae- 
In

vor- 
ne-a 

a$- 
unei

țin sportiv : 
32, V Side an, 
gazon, se 
aeuzind tm 
grav. Dtar ctod a văzut 
eă vine nrâgea spre 
eL s-a sculai și > aler
gat ca o sOrfează. 
Trucuri Seftne. Văi
dean ! • Tribunele fru
mosului stadion din Va
lea Jiului sînt mai bine 
populate decît In toam
nă. In acest sens, grăi
toare cifrele : ta 
mele trei meciuri 
toamnă ale Jtalud 
asistat 12 000 de 
tatori. tar la cele 
partide disputate pînă 
acum tn tribune au 
luat loc 25 000 cke spec
tatori. O 
stanțiălă, 
teresuQui 
suporteri 
shîmbările apărute 
jocul formației

Partida vedetă, a interesan
tului cuplaj care va fi găzduit 
astăzi de stadionul .1 Mal* din 
Pitești va opune reprezentati
vele de tineret ale României 
yi Poloniei. Este primul meci 
al tinerilor noștri jucători, care 
marți 2 aprilie* vor debuta in 
preliminariile Campionatului 
european, întilnind — la Sla
tina — echipa Turciei. Deci, 
jocul de astăzi cu fotbaliștii 
polonezi constituie o ultimă și 
— sperăm — utilă verificare în 
perspectiva startului “ 
Conducerea tehnică a 
de tineret — Cornel Drăgușin, 
Viorel Kraus și Anghcl lordă- 
□escu — a alcătuit un riguros 
program de pregătire pentru o 
reprezentare cât mai bună. Ieri, 
lotul a avut, dimineața, un an
trenament tehnico-tactic, iar 
după-amiază o discuție pe baza

oficial. 
lotului

vizionării pe video a meciului 
de anul trecut, din deplasare, 
cu aceeași echipă a Poloniei. 
Pentru jocul de astăzi, antre
norul Cornel Drăgușin ne-a 
comunicat următoarea formație 
probabilă :_Stîngaciu 
Cristea, 
bacher 
tezan, 
Soare.

Tinerii fotbaliști 
sosit la București, 
in cursul dimineții 
unde și-au continuat 
drumul, cu autocarul, la Pitești. 
Oaspeții prezintă o formație 

puternică, alcătuită din jucători 
cu frumoase „cărți de vizită".

- Pascu, 
Belodedici, Weisen- 

- Balint, Mujuai, Bo- 
Burdujan Văidean,

polonezi au 
cu avionul, 
de ieri, de 

imediat

Meciul va începe la ara 16. 
Arbitri : I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea) — Al. Mustețea și A. 
Nicolescu (ambii din Pitești).

In deschidere, pe stadionul din Trivale, semifinala „Cupei Balcanice"
prt- 
din 
au 

srpee- 
trei

creștere sut>- 
dovadă a 
manifestat

față
În
de

F. C. ARGEȘ S. C. BACAU
Spectatorii piteșteni vor avea 

astăzi prilejul să urmărească, 
In premieră, o semifinală ro
mânească a tradiționalei com
petiții „Cupa Balcanică*4. Vor 
fi față în față ecnipele F.C. 
Argeș și S.C. Bacău, care își 

‘ a
ior întîlniri pentru a 
în finală, partida retur 

să se desfășoare du- 
31 martie la Bacău, 
sînt problemele la z\

vor disputa prima manșă 
dublei 
accede 
urmînd 
minică

Care 
cele două tabere ?

Argeș se confruntă 
dificultăți privind alcă- 
celui mai bun „11“.

F.C. 
cîteva 
tuirea

în

cu

Cristian se află printre „trico
lori" la Sibiu, Bobaru și Bănu
ți sînt la selecționata de tine
ret II, iar Stancu și Iovănescu 
continuă tratamentele, prezen
ța lor în teren pentru astăzi 
fiind incertă.

S.C. Bacău are atuul alinie
rii celei mai bune formule de 
echipă, dat fiind faptul 
jucătorii stat valizi.

Meciul va începe la 
și va fi condus de o 
de arbitri avîndu-1 la 
pe O.

că toți

ora 14
Drigadă 

centru 
__ ?. Ștreng (Oradea), iar la 

linie pe M. Nîculescu și G. lo- 
nescu (ambii din București).



de hochei

LA START, 550 DE SPORTIVI DIN 121 DE TARI
favoriți

ediție a C.M. de. tenis de

• Suedia, pentru a 5-a oară gazdă a competiției • Sportiva chinezi, principalii 
favoriți • Echipa feminină a României evolueaiâ in prima grupă valorică

al
de 

eu- 
______ . ar- 

preenm și finala „Cupei

După ce a găzduit, printre 
tete, campionatele mondiale 
scrimă șl de gimnastică, cele 
ropene de atletism șl patinaj 
tistic.Davls*. sala „Scandinavlum" din 
Goteborg a fost pregătită pentru 
un nou eveniment de rezonanță 
în lumea sportului : =ea de a 
38-a ediție a Campionatelor mon
diale de tenis de masă, întrecere 
care se organizează din 2 în 2 
ani. Suedia fiind acum pentru a 
5-a oară (după Stockholm 1928, 
1949, 1957, 1967) organizatoare a
acestei importante competiții. 
Timp de 11 zile, pe cele 19 mese, 
îșl vor disputa întîietatea pentru 
cucerirea celor 7 titluri 550 de 
lucitori șl jucătoare din 121 de 
ț. ti, foarte mulțl cu o carte de 
vizită deosebit de bogată ta suc
cese.

Conform tradiției șl a regu
lamentului, campionatele vor în
cepe ou proba pe echipe la care 
vor lut. parte 67 de formații mas
culine și 53 feminine, împărțite 
In trei categorii valorice, din ca
drul cărora vor promova șl, res
pectiv, vor retrograda cîte două 
reprezentative. Firește, drumul 
spre locurile fruntașe nu este de
loc ușor mal ales în prima cate
gorie (cu două serii), acolo unde 
se confruntă marile valori ale 
tenisului de masă. După cum se 
știe repr ezentatlva feminină a 
ROMÂNIEI face parte din elită 
ea urmlr.d să evolueze In grupa

SPADASINUL ROMAN
FELIX NICOLAE

A, alături de Japonia (argint in 
1983 ; locul 4 ta Campionatele 
Asiei ; cu Hostilno Mlka — 33 în 
topul mondial), B.P.D. Coreeană 
(bronz în 1983 : locul 3 la Cam
pionatele Asld ; cu Pang Chun 
Dok — 40. ChO Young Hui — 46 
In topul mondial, pe tabloul fa
voritelor), Cehoslovacia (locul 6 
Ia C.M. : cu Mărie Hrachova c!ș- 
tlgătoare a „Europa Top 12“ 1984 șl 
3 in 1935, locul 9 in Ierarhia mon
dială și 2 ta cea europeană. Alice 
Pellkanova — 24 ta Europa), O- 
landa (bronz la C.K. 1984 ; cu 
Bettine Vriesekoop — camplonâ 
•uropeană, învingătoare ta „Top 

13“ In 1923 șl 1985, locul 11 In 
lume șl 4 ta Europa), R. F. Ger
mania (locul 10 la C.M., cu Su
sanne Wenzeâ — 37 ta lume, 16 
In Europa, Anke Olschewskl — 
28 In Europa). Franța (cu Bri
gitte Thlriet — 18 ta topul euro
pean, 48 In cel mondial, Nadine 
Davlaud — 25 tn lume) șl Hong 
Kong (locul 17 ta 1981 ; cu Hui 
So Hung șl Mok Ka Sha — 24 
Si, respectiv, 38 ta lume). Iată, 
deci, o misiune extrem de difi
cilă pentru tinerele noastre re
prezentante Maria Aloolu (13 In 
Europa, 45 tn lume) șl Otilla Bă- 
descu (15 ani ; dublă campioană 
europeană de cadete ; locul 1 tn 
ierarhia cadetelor ; locul 3 la 
„Europa Top 12“ pentru juniori), 
care Încearcă menținerea tenisu
lui nostru de masă ta grupa de 
elită. Să nu uităm, însă, că, ta 
funcție de poziția din grupă, e- 
chlpa noastră va trebui să in- 
tîLiească șl formații din seria 
cealaltă, acolo unde se confruntă, 
de asemenea, mari valori : R. P. 
Chineză (favorita indiscutabilă a 
competiției, la ultimeie 5 ediții 
imbatabilă, cu Cao Yanhua, Dai 
LUI — primele 2 clasate tn topul 
mondial. Qt Baoxlang — 6. IC

Xtaliang — 7), U.R.SJS. (campi
oană europeană), Coreea de Sud 
(locul 5 la C.M.), Anglia, Unga
ria, Suedia, Iugoslavia șl Bel
gia, flecare echipă dlspuntnd de 
jucătoare valoroase : Valentina 
Popova, Fliura Bulatova, Zsuzsa 
Olah, Gabrielle Szabo, Branka 
Ba tinted. Marie Llndblad, care nu 
mal au nevoie de prezentare.

Șl ta masculin se anticipează 
o întrecere viu disputata, dar și 
aici eu o solista, B. P. Chineză 
(cu Jian Jlallang. Wang Hulyuan, 
Xle Salke, Cal Zhenhua ș.a.), 
care va avea de făcut față, to
tuși. reprezentativelor ~ ‘
Ungariei, 
slovaciei, 
Japoniei, 
la un loc

Marți 2 .
noua Ierarhie mondială a echi
pelor. După o zi de pauză spor
tivii vor începe disputa ta pro
bele Individuale, după sistemul 
eliminatoriu. Pentru a ne da sea
ma de dificultatea competiției să 
precizăm, spre exemplu, câ ta
bloul la simplu cuprțnde 128 de 
jucători, restul trebuind să facă 
față mal Intîl calificărilor. Cine 
va învinge J Este greu de dat 
un răspuns, dar avînd tn vedere 
că ta 1981 (7 din 7 titluri) și
1983 (6 din 7) reprezentanții R. P. 
Chineze au dominat, fără drept 
de apel, atunci prima șansă o 
acordăm sportivilor din această 
țară. Desigur, insă, șl jucătorii 
europeni, ca șl ceilalți reprezen
tanți al Asiei, vor căuta să pro
ducă „surpriza*.

Duminică T aprilie vor fl cu- 
noscuțl noii campioni mondiali 
după ce spectatorii vor fi urmă
rit peste 1006 de partide...

Suediei,
B.P.D. Coreene, Ceho- 
Polonlel, Iugoslaviei, 
aspirante îndreptățite 
pe podium.
aprilie vom cunoaște

Emanuel FÂNTANEANU

PE PRIMUL LOC
LA MAGDEBURG

Turneul international de spadâ 
disputat la Magdeburg (R.D.G.). 
la care au participat scrimeri din 
șapte țări (Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Polonia, România, 
Ungaria și R.D.G.) s-a încheiat 
prlntr-o frumoasă victorie a 
spadasinului român Felia 
Xlcolae. Tlnărul nostru scrimer 
a confirmat performanta recentă 
de la ..Memorialul Mihai Savu“, 
tntreclndu-I in finală, la Magde
burg, pe T. KUhnemund (R.D.G.). 
ou 10—7. Calificat, de asemenea, 
in finala de 8. spadasinul român 
Sorin Saltoc s-a clasat pe locul 
4, fl nd Întrecut în asaltul pentru 
„podium” de cubanezul Loyola 
(12—10). In proba pe echipe, 
reprezentativa României s-a cla
sat pe locul 5. învingătoare fiind 
echipa Cubei.

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • Rezultate exce

lente ale sportivilor cubanezi : 
Lazaro Betancourt 17,37 m la trl- 

■ piu, Javier Sotomayor (16 ani) 
2,34 m la Înălțime.

CICLISM • A 11-a ediție a 
trofeului Pant alica1*, desfășurată 
la Palermo (177 km), a fost câș
tigată, la sprint, de italianul 
Giuseppe Saronni in 4.40:00.

VOLEI • Meciuri amicale, 
masculine : Finlanda — Suedia 3—1 șl 3—0.

de,-.

Turneul International feminin lie șah

MARINA POGOREVJCI, 0 ÎNVINGĂTOARE DEEAȘAEA
Turneul internațional femi

nin, din cadrul Festivalului 
șahist „Hercules ’85", s-a În
cheiat cu victoria marii maestre 
Marina PogorevicL Campioana 
României a dominat concursul 
cîștigînd 9 partide (8 consecu
tivi), față de două remize și o 
înfrîngere. Un frumos succes 
obține junioara Olilia Ganț (17 
ani), din cadrul Clubului spor
tiv școlar Timișoara (pregătită 
de maestrul international Emil 
Ungureanu), care a ocupat lo
cul secund, realizind și prima 
sa notă de maestră internațio
nală.

Iată clasamentul final : 1.
Marina Pogorevici 10 p (din 
12), 2. Otilla Ganț 8%, 3-4. 
Vesmina Șikova (Bulgaria) și 
Gabriela Olteana 1lh, 5—6. 
Marta Kovacs (Ungaria) și 
Mariana Duminică 6, 7—8, Eu
genia 
chifor 
revici 
Boicu 
lonia) 
cher și Ljiljana Ottoviri (Iu
goslavia) 3‘/s p. ,

In turneul maeștrilor (elve
țian, 11 runde), primele locuri 
le-au ocupat N. Gordan (C.S.U. 
Brașov), N. Doroftei (Chimia 
Brăila) și Dan Bondoc (Metalul 
Buc.) cu 8 p, turneul candidați- 
lor de maeștri i-a revenit lui 
R. Bogza (Centrocoop Buc.) cu 
8 p, ta cat I primii au fost 
Gh. Grad (Minerul Borșa) și 
C, Stan (C.S.M. Borzești) 8Vi 
p, ta cat a n-a, E. Diță („Her
cules" — Băile Herculane), ta 
fete (cat a H-a): Cristina Cri- 
șan („Hercules") și Daniela 
Bejan (Poli Iași) cu 8 o.

Plecați in Franța cu speranța 
să clștige dt măi multe me
ciuri și să ae califice în grupa 
,B“ a C.M., hochelștil români 
au ratat acest obiectiv pe care 
și-1 propuseseră si la care as
pirau. Mal mult, ei nu numai 
că nu s-au calificat, dar n-au 
urcat nici măcar pe podiumul 
grupei »C“, la finele căreia se 
află pe un loc mal mult dedt 
modest ta raport cu posibilită
țile lor : IV 1

Cauzele unul astfel de eșec 
(pentru că eșec a fost) stat 
multiple, de fiind legate nu 
numai de activitatea și com
portarea echipei reprezentative. 
Nu ne putem propune să le 
elucidăm Intr-un singur articol, 
în rlndurile de față rididnd 
numai unele probleme legate 
de evoluția echipei noastre la 
grupa »C" a C.M., acum, ctad 
impresiile stat proaspete.

Sintetizate, cauzele care au 
dus la acest moment deloc 
plăcut din activitatea generală 
a hocheiului nostru stat : a) 
slăbiciunea apărării ; b) apa
riția (devenită cronică) în jo
cul echipei a unor momente 
de cădere psihică, in care se 
primesc pe intervale foarte 
scurte S—< goluri ; c) evoluția 
slabă a portarilor ; d) lipsa de 
randament a unora dintre ju
cători. In ce privește apărarea, 
trebuie spus că acest compar
timent. alcătuit din- jucători 
cu mare experiență, ca E. An
tal, Justiniaa, Gali sau Ionlță 
(toți trecuțl de 30 de ani), era 
considerat unul din atuurile 
noastre. SI a fost tocmai in
vers. Cu un joc lent, cu pase 
riscante, din care adversarii 
au marcat goluri decisive (E. 
Antal, Justinian, Gall ta par
tidele cu Franța, R. P. Chi
neză si Iugoslavia), cu plecări 
neinspirate ta atac, cu plasa
ment greșit, cel patru fundași 
au constituit un lest ta com
portarea generală a echipei. 
Cea de a doua cauză este pur 
și simplu inexplicabilă. Echipa 
merge bine, domină, combină 
frumos, Înscrie (mai greu, este 
drept—) și, deodată, o gafă de 
apărare duce ta primirea unui 
gol, după care urmează un... 
„k.o." total I Se primesc alte 
goluri si tot efortul, ca si ja- 
gonfeeala* de pe tabela de 
marcaj se risipesc. Exemple : 
ta meciul eu Iugoslavia de la 
I—1 la 1—S ta 38 de secunde, 
in meciul eu R. F. Chineză de 
la 4—4 ta 4—• in 114 secunde 
(chiar ta finalul partidei I) șl 
in meciul eu Franța de la 8—4 
Ia 2—4 Iu H secunde. Sigur, 
ta spart se poate vorbi și de 
neșansă. Mal ales ta hochei,

unde ricoșeurile pucului joacă 
feste și celor mai mari jucă
tori. Dar, chiar așa ? Avem 
mereu mimai neșansă T Nu 
cumva ne-o mai facem si sin
guri T

Pentru că o mare parte din 
vină la primirea acestor goluri 
o au cei doi portari (in special 
Gh. Hnțan), comportarea slabă 
a apărării, despre care am mal 
vorbit, precum și 
dament al unora 
toril noștri care, 
piu, nu au contat 
decisive (Gereh, Solyom, Gerc- 
zuly). Cifrele stau mărturie : 
L. Solyom (Dinamo București), 
golgeterul campionatului nos
tru, se *fU in clasamentul 
grupei aC" a C.M. pe locul 
30 (!) cu S puncte, Gereh (S.C. 
Miercurea Ciuc) pe locul 48 (!) 
cn 3 puncte, tar Gerczuly 
(Steaua) nld nu este clasat 
printre primii 50 de jucătorL- 
Fără comentarii...

Am criticat echipa 
pentru faptul că nu 
iificat Si s-a cuvenit 
acest lucru. Dar fădnd această 
afirmație, avem datoria să a- 
rătăm și ce a avut ea bun. 
Pentru că a avut De 
a jucat bine, chiar și ta 
dele pe care le-a 
cu Iugoslavia și 
neză). Au 
oade de 
României 
rapid, cu _____ __ .
nu o dată aplaudate, tn spri
jinul afirmației noastre stau, 
din nou. statisticile. Pe pri
mele două locuri ale clasamen
tului golgeterilor stat doi ju
cători români s 1. Traian Ca
zaca cu 18 puncte (4 goluri șl 
15 pase de gol I) și 2. Dorn 
Tureanu cu 15 puncte (104-5) ț 
de altfel, in primii 10 mai 
stat alțl 3 jucători români ! 
Hăl&ncă locui 5 (12 p). Pisăru 
locui 7 (11 p) și V. Huțann lo
cul 10 (10 p) ; ta echipa cam
pionatului se află si un ju
cător român : Traian Cazacu, 
iar in clasamentul pe posturi, 
din 4 jucători remarcați 2 stat 
români ; portar D. Lomosvek 
(Iugoslavia), fundaș Dorn Tu
reanu (România), centru ata
cant An Fu (R. P. Chineză) și 
extremă Traian Cazacu (Româ
nia).

Am făcut aceste precizări 
pentru că insuccesul din a- 
ceastă competiție nu trebuie să 
însemne negarea totală a acti
vității hocheiului nostru. Acest 
sport merită să fie ajutat, prin 
crltid constructive. Dar nu nu
mai așa...

slabul ran- 
dlntre jucă- 
pur sl sim- 
in meciurile

noastră 
s-a ca- 
din plin

pierdut 
R. P. 
lungi 

dnd i
fost 

timp 
a evoluat 
combinații

pildă, 
partl- 

(cele 
. Chl- 

peri- 
echipe 

frumos, 
subtile.

Călin ANTONESCU

Ghindă și Mariana Ne- 
5*/i, 9—10. Dragița Laza- 
(Iugoslavia) și Smaranda 
5, 11. Eva Nagrocka (Po- 
4*/i, 12—13. Rodica Rei-

O NEGLIJENTA !
In ultimii ani, de cînd maratonul a ajuns o probă de mare 

pectacol șl se bucuiă de o participare aproape de necrezut 
mil șl mii de competitori la startul principalelor curse I) re

zultatele. chiar dacă ou sînț im scop ta sine, -interesează 
•otușl un mare număr de Iubitori al atletismului șl ta primul 
-ind pe concurențl. Dat fiind faptul că este dacă nu imposibil 
n orice caz foarte greu ca două trasee de maraton să se 

asemene, precum pistele stadioanelor, potrivit regulamentului 
internațional, ta cursa aceasta de 42,195 km nu se omologhează 
recorduri mondiale, dar ta mod obișnuit, se ține, totuși, evi
dența celor mal bune performanțe mondiale ceea ce, ta fond 
este cam același lucru.

El blnei între cele mai faimoase dintre maratoanele inter
naționale este șl ce! de la New York care reunește an de an 
eîteva mii de alergători selecționați dlntr-un număr Impre
sionant de doritori. Pe traseul acestuia, de la Podul Verazzano 
la Central Park, au fost Înregistrate, In 1981 cele mal bune 
performanțe mondiale : americanul Alberto Salazar a parcure 
distanța In 2.98:13 Iar neozeelandeza Alisson Boe a Înregistrai 
timpul de 2.25:29. Ulterior aceste cifre au fost Îmbunătățite de 
galezul Steve Jones, la 21 octombrie anul trecut la Chicago cu 
2.08:05 șl de americanca Joan Benoit In 1983. la Boston, ta 
18 aprilie, cu 2.22:43.

zilele trecute o veste din New York 7 „National Runing Data 
Center" (Centrul statistic) național ai alergărilor) din S.U.A 
anunță că traseul maratonulu" din 1981 de la New York. ■ 
fost mai scurt cu 170 de yarzl adică circa 1» ml Și cum, 
de fapt, traseul acestui maraton a fos. același începtad din 
anul 1976. înseamnă că, nici mai mult nici mal puțin, toată 
seria de performanțe-recori înregistrate de atund șl ptaă 
anul trecut nu stat va’ablle si, retroactiv, ele trebuie scoase 
din bilanțurile mondiale L»t:. cum o neglijență de organizare 
anulează dtntr-o simpli tră^ătur"' d. cor de' eforturile pe care 
ncrveglanca Grele w<- (învingătoare ta Ifil. 1979. și 1982) 
Alisson Roe și Alberto Salazar (ambii tn 1981) și Încă alții 
le-au depus pentru ,a reallz- rezultate cît mal bunel Șl chiar 
nu este păcat de aceasta î..

• SOFIA. In ziua a doua a 
campionatului european de ho
chei, juniori, grupa _B“ (18 ani) 
au fost înregistrate rezultatele : 
seria 12 România — Ungaria 
9—1 (1—1, 6—6, 2—6), Olanda — 
Danemarca 7—1 (2—0, 2—4, 3—1); 
clasamentul î 1. România 4 p 
(12—1), X Olanda 4 p (11—8) 
3. Danemarca a p. 
Ungaria 0 p ; seria a H-a 
lonia — Bulgaria 4—3 (0—1, 4—1, 
0—1), Austria — Iugoslavia 5—1 
(1—1, 4—0, 1—0) ; clasamentul : 
1. Polonia 4 p, 3. Bulgaria 2 p, 
3. Austria 2 p, 4. Iugoslavia 0 p.
• Publicăm, în continuare,

clasamentele finale ale „Cupei 
mondiale", ta numărul de astăzi 
cele de la schiul alpin: BĂR
BAȚI : clasamentul general < 1.
Maro GlrardelU (Luxemburg) 262 
p, 2. Plrmln Zurbriggen (Elveția) 
244 p, 3. Andreas Wenzel (Liech
tenstein) 173 p, 4. Peter Mdller 
(Elveția) 156 p, 5. Franz Heinzer 
(Elveția) 1M p, 6. Ingemar Sten
mark (Suedia) 133 p; eoborlre t

Po-

1. Helmut Hâflehner (Austria) 
110 p, 2. MOller 10S p, 1. Karl 
Alpiger (Elveția) șt Peter Wirn- 
sberger (Austria) 88 p ; alalom 
special 3 L GlrardelU 125 p, 2. 
Paul Frommelt (Liechtenstein) 
88 p, 3. Stenmark 75 p ; slalom 
uriaș I GlrardelH IM p, 2. Zur
briggen 102 p, 3. Thomas Btlr- 
gler (Elveția) *" 
1. Wenzel 76
3. MOller 
clasamentul 
cheia Flgtal ______ _
Brigitte OertU (Elveția) 218 
3. Maria Walllser (Elveția) 197 p. 
A Erika Hess (Elveția) șl Ma
rina Kiehl (RFG) 188 p, 8. Giga 
Chervatova (Cehoslovacia) 167 p; 
coborin 3 L Flginl 115 p, 1. 
Walllser M p, 3. OertU 78 p ț 
slalom special 2 Hess IM p, 2. 
Tamara McKinney (SUA) 93 p, 
3. Perrine Pelen (Franța) *8 Pi 
slalom uriaș 2 L Kiehl 116 p, X 
Flgtal 116 p, 3. Vrenl Schneider 
88 p ; combinata: L OertU 74 p. 2. 
Flginl 66 p, 2. Walllser M p.

90 p; combinata : 
p, ă Heinzer 55 p 
■ p ț FEMEI : 

general : 1. Ml-
(Elvețta) »9 p, 2.

p.

Cei mai buni schiori alpini ai 
recentulss seton competițlonal, Plr- 
mln Zurbriggen și Marc GlrardelU 
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ȘTIRI • REZULTATE

CAMPIONATE

UNG ABIA (et. 1»), Uj pești 
Dozsa — Videoton 0—1, Szeged
— Csepel 1—0, Bekesosaba — Ta- 
tabanya 1—0, Szombathely — 
Honved 0—3, Zalaegerszeg — Pecs 
1—0, M.T.K. — Ferennvaros 1—0. 
Pe primele locuri t Honved 28 p. 
Videoton 26 p, Gy3r 24 p. Pe 
ultimele : 15. Eger 14 p, 16. Sze
ged 6 p (un joc mal puțin).

PORTUGALIA (et. 22). Farense
— F.C. Porto 1—2, Setubal — 
Benfica 2—2, Guimaraes — Boa-

ga 1—L Varzlm — Vii 
Penafiei — Belenensea l 
ting — Portimonense 
primele locuri-: F.C. I 
Sporttag 36 p. Benfica 
ultimele l 13. Rlo Ave 
Vizeta 11 p.

CEHOSLOVACIA (et. 
trava — Preșov 4—1, Olomouo — 
Tmava 4—1, Dukla Fraga — Sla
via 3—1, Inter Bratislava — Slo
van 1—ă Kosloe — Banska
Bystrica 1—6, Zillna — Vltko- 
vice 2—1, Petrzalka — Cbeb 3—0. 
Bohemians — Sparta 0—0. Pe 
primele locuri: Bohemians 31 p, 
Ostrava 37 p, Slavia și Sparta 
cîte 25 p. Pe ultimele î '* ** 
Preșov, 
p, 16. Inter 13 p.

Xp.Pt 
14 p, 16.

ur>. os-

13—15.
Kosice Slovan cîte 14

La Belgrad, echipa de tine- 
a Iugoslaviei a dispus cu 
de selecționata GuaiemaleL 
In campionatul Braziliei i 

Botafogo 6—1, Vasco 
F.C, America 2—1.

me
re-

ret 
2—1
•Flamengo 

da Gama
• Pregâtindu-se pentru 

ciul din preliminariile C.M., 
prezentatlva Iugoslaviei a jucat, 
la Zerdța, cu formația Zelezni- 
eear de care a dispus cu î—1 
(0—1). Pentru jocul de azi, ou 
Luxemburg, antrenorul Mlloș Ml- 
lutlnovicl a anunțat următoarea 
formație Stoici — Zoran Vujo- 
rict Ballet, GudeU, Hadzlbeglci 
— Badanovlcl, Sestlcl. Sliskovici, 
Vokrl — Bazdarevicl, ZIatko Vu- 
jovlel.


