
LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi, 28 martie, au început lu
crările primei sesiuni a celei 
de a IX-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Forul legislativ suprem al 
tării își începe activitatea în 
noua legislatură in anul în 
care se împlinesc două decenii 
de cînd tovarășul Nicolae, 
Ceaușescu, cel mai Iubit și 
stimat fiu al națiunii, militant 
revolutijnar și neobosit luptă
tor pentru progres, a fost ales 
în fruntea partidului, a desti
nelor patriei și poporului. A- 
ceastă perioadă, denumită cu 
justificată mîndrie patriotică 
„Epoca Ceaușescu", a intrat în 
conștiința neamului ca peri
oada celor mai mari și semni
ficative împliniri din îndelun
gata istorie a tării, a celor mai 
prestigioase realizări dobîndite 
in opera de edificare a socia
lismului și comunismului pe 
pămîntul românesc. Actuala le
gislatură coincide cu noua e- 
tapă de dezvoltare a României, 
luminos prefigurată de istori
cele hotărîri adoptate la Con
gresul al XlII-lea. de Progra
mul partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Ora 10. Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
tovarășa ELENA CEAUȘESCU 
au fost intîmpinati. la so
sirea în rotonda Palatu
lui Marii Adunări Națio
nale, cu deosebită căldură, cu 
aleasă stimă și prețuire. Prin 
îndelungi aplauze, s-a dat ex
presie celor mai profunde sen
timente de dragoste si respect 
pe care deputății, toți cetățenii 
țării, le nutresc fată de condu
cătorul partidului și statului, 
omul care și-a făcut din slu
jirea devotată a patriei, a cau
zei poporului, scopul suprem al 
pilduitoarei sale vieți și acti
vități.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in lojile oficiale au 
luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc. Emil 
Bobu. Virgil Cazacu. Ion Co- 
man, Nicolae Constantin. Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas. Alexandrina Găinușe. 
Manea Mănescu, Paul Nicu- 

. lescu. Constantin Olteanu. 
Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană. Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț,

In sala Marii Adunări Na
ționale se aflau, alături de 
deputății aleși la 17 martie, 
numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R. și al guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
personalități ale vieții noastre 
culturale, artistice și științifice, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii.

Erau de fată șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, corespondenți ai presei 
străine.

In cadrul ședinței de dimi
neață. tovarășul Dumitru Apos- 
toiu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, a arătat că. 
tn conformitate cu articolul 6 
din Regulamentul de funcțio
nare a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste 
România, lucrările vor fi pre
zidate. pînă la alegerea Birou
lui M.A.N.. de cel mai în virstă 
dintre deputați.

Lucrările de constituire a 
Marii Adunări Naționale au 
fost conduse de tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri. președintele de 

Astăzi, in jurul orei 10,00. posturile de radio si televi
ziune vor transmite in direct lucrările primei sesiuni o ce
lei de-a 9-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.

vîrstă în actuala legislatură, 
care a prezentat omagiul adus 
de Marea Adunare Națională 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la împlinirea a 20 de ani de 
la alegerea sa în fruntea parti
dului.

In repetate rinduri,’ deputății 
și invitații au aplaudat înde
lung. cu căldură, au - aclamat 
pe secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
dînd expresie sentimentelor de 
dragoste și prețuire pe care în
tregul popor i le poartă, vi
branta manifestare a celor pre- 
zenți constituindu-se intr-un 
profund omagiu adus tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul împlinirii a 20 de ani de 
cînd conduce cu strălucire des
tinele României socialiste.

Evocind importanta alegeri
lor de la 17 martie a.c.. tova
rășul Ion Popescu-Puțuri a 
spus :

„Alegerile de deputați, tn 
urma cărora se constituie Ma
rea Adunare Națională, in cea 
de a IX-a legislatură, au fost 
precedate de o amplă campanie 
electorală pătrunsă de o înaltă 
responsabilitate civică Si carac
terizată printr-un viu dialog 
între alegători și candidați, 
prin impresionanta adeziune a 
întregii națiuni la Programul 
partidului, la platforma electo
rală a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. Prin am
ploarea lor și prin unanima 
participare la vot a cetă
țenilor patriei. alegerile de 
la 17 martie s-au înscris, spre 
mindria noastră, a tuturor, in 
rindul celor mai insuOețitoare 
șl pline de semnificații alegeri 
care au avut loc In decursul 
vremii in tara noastră.

Strălucita victorie obținuți 
de Frontul Democrației si Uni
tății Socialiste reprezintă o e- 
locventă expresie a coeziunii 
și unității indestructibile a în
tregului popor, a tuturor fii
lor tării, fără deosebire de na
ționalitate. in jurul Partidului 
Comunist Român, al secreta
rului său general, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Prin rezultatele lor. alegerile 
de la 17 martie au dat expresie 
puternică hotăririi si voinței 
întregului popor de a înfăptui 
neabătut politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, de a transpune In viată 
Programul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate Si de înaintare a Româ
niei spre comunism.

La îndeplinirea mandatului 
încredințat de popor, noi. de
putății Marii Adunări Națio
nale, sîntem chemați să ac
ționăm cu devotament price
pere si dăruire revoluționară 
pentru a răspunde cu cinste 
încrederii acordate de alegă
tori. pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile patriotice ce 
ne revin în noua etapă de dez
voltare a societății socialiste 
românești, de înaintare a tării 
spre noi culmi, tot mai înalte 
de civilizație si progres

îngăduiți-mi să declar des
chise lucrările primei sesiuni 
a celei de a IX-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale".

Potrivit Regulamentului. Ma
rea Adunare Națională a de
semnat, la propunerea ore-
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"OMAGIUL MARII ADUNĂRI NAJIOIMIE 
ADUS IOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

EA ÎMPlINIIÎEA A 20 DE ANI
DE LA ALEGEREA SA ÎN FRUNTEA PAREIDULDI

— prezentat de deputatul Ion Popescu-Puțuri
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 

Ceanșeuen. președinte al Republicii Socia
liste Rumania.

Malt stimată tovarășă Elena Ceaușescu.

Sumate tovarășe și stimați tovarăși 
deputați.

Sini deosebit de emoționat pentru cinstea 
ee mi se face, fiind cel mai in virstă dintre 
deputați. să deschid lucrările primei sesiuni 
a celei de-a noua legislaturi a Marii A- 
d uniri Naționale.

Printr-o fericită coincidentă in aceste zile 
se împlinesc două decenii de eind, prin vo
ința comuniștilor, a întregului popor, desti
nele partidului, ale națiunii române au fost 
încredințate luminatului patriot și inflăcă- 
ratului revoluționar care și-a consacrat în
treaga viață făuririi idealului socialist și 
comunist pe pămintul patriei. luptătorului 
neobosit pentru împlinirea celor mai nobile 
aspirații de pace, independență, de progres 
M bunăstare ale omenirii, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. (Puternice urale și 
ovații, se scandează Ceaușescu — P.C.R !*")

Este pentru noi toți, cei prezenti astăzi 
sub cupola încărcată de istorie a Marii 
Adunări Naționale, an prilej de imenși 
bucurie și mîndrie patriotică de a omagia 
eu respect și aleasă stimă pe secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, tova
rășul Nieolae Ceausescu, personalitatea eea 
mai proeminentă a istoriei moderne a 
României. (Aplauze puternice. prelungite).

Alegerea dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu. In 
fruntea partidului se identifică eu opțiunea 
noastră a tuturor, pentru an mod nou. ori
ginal de gindire si acțiune, pentru o nouă 
viziune asupra căilor, mijloacelor și modali
tăților de edificare a celei mai drepte sl 
mai umane orinduiri pe pămintul patriei — 
comunismul.

In deplină unitate de gind și simțire ev 
întreaga naținne. ne este deosebit de plăcut 
să vă aducem in acest moment solemn, eu 
deosebit respect, un fierbinte omagiu și re
cunoștința noastră profundă pentru activi
tatea dumneavoastră titanică prin care ați 
fundamentat și pus in aplicare a strategie 
originală, științifică și clarvăzătoare, de 
transformare revoluționară a societății 
românești, de înfăptuire a unei opere gran
dioase. de dimensiuni istorice. Tot ceea ee 
ș-a înfăptuit sub conducerea dumneavoastră 
în aeeștf 24 de ani — adevărați ani de 
lumină ai devenirii noastre — se înscrie eu 
litere de anr în marea carte a istoriei nea
mului nostru. De două decenii dumneavoas
tră sinteți inima si călăuza întregului nostru 
popor în eroica epopee care ne-a dus la 
chipul de azi al patriei.

în cele două decenii de revoluție și con
strucție soeialistă care au trecut de cînd 
dumneavoastră vă aflati în fruntea partidu
lui, poporul român a obtinut remarcabile 
realizări, adăugind an de an însemnate va

lori avuției naționale, edificind o economie 
modernă, dinamică Conducător cu o gindire 
dialectică, adincă și cuprinzătoare, ați con
ceput un mecanism original de conducere, 
care să asigure atingerea tuturor obiectivelor 
de creștere propuse, ați acordat o atenție deo
sebită dezvoltării tot mai puternice a de
mocrației noastre muncitorești-revoluționare, 
prin crearea unui cadru democratic nou. unic 
in felul său. superior oricăror forme de de
mocrație, care asigură participarea plenară 
a tuturor cetățenilor Ia rezolvarea marilor 
orobleme ale construcției socialiste.

In perioada care a trecut de la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, dumneavoastră 
ați adus o contribuție de mare însemnătate 
la afirmarea partidului nostru comunist, 
centru vital al națiunii, la creșterea rolului 
și funcțiilor statului in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.

Prin întreaga dumneavoastră activitate, 
prin vasta operă teoretică și practică, v-ați 
afirmat ca un strălucit fiu al națiunii 
române, ca luminat și înflăcărat patriot, dar 
și ca o personalitate de frunte a vieții poli
tice internaționale, ca un mare luptător 
pentru pace și libertate, pentru Înțelegere 
și prietenie între toate popoarele lumii. A- 
preciem in cel mai înalt grad contribuția 
dumneavoastră inestimabilă la elaborarea 
si înfăptuirea politicii externe românești, 
puse în slujba soluționării pe cale pașnici 
a problemelor contemporaneității, a trium
fului cauzei socialismului și comunismului, 
» Păcii și securității pe planeta noastră. 
(Vii și puternice aplauze).

Pentru toate acestea, pentru modul stră
lucit în care ne conduceți spre Împlinirea 
celor mai cutezătoare și mai grandioase 
proiecte ale înfloririi multilaterale a patriei, 
ale fericirii și bunăstării Întregului popor, 
vă mulțumim din adineul inimii, laolaltă 
eu întreaga tară. iubite conducător. 
(Aplauze puternice)

Prezența dumneavoastră în fruntea parti
dului și statului este pentru noi toți. oa
meni ai muncii de la orașe șl sate, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici, eea mai sigură 
garanție a viitorului nostru luminos, prefi
gurat eu atita claritate de Congresul al 
XlII-lea al partidului.

La această scumpă aniversare a întregului 
popor român, vă rog să-mi permiteți, mult 
• ubite șî stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresez. în nnmele tuturor deputatiîor 
Marii Adunări Naționale, cele mai sincere 
?i calde felicitări si urări de sănătate, pute
re de muncă și noi succese tn vasta și neo- 
- -,'fa activitate pe care o desfășurați spre 
înălțarea continuă a României pe not trente 
de progres și civilizație, de bunăstare șl fe
ricire a întregii noastre națiuni. (Aplauze 
51 urale îndelungate • se scandează 
..Ceaușescu și poporul !“).

Să ne trăiți intru multi ani. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 1 (Urale 
puternice ț se scandează .Ceaușescu și 
noporul . Stima noastră și mindria. 
Ceaușescu — România !“).

In • AHHISMUl ROMÂNESC ÎK CICLUL OLIMPIC 1980-1984
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Marginalii campionatul feminin d<

SISTEMUL TURNEELOR SOLICITA 0 PREGATIR

(Urmat» din pap. 1)

ședintelui de virstă. ce depu
tății Elena Nae si loan Anton 
pentru a-1 asista în exercita
rea atribuțiilor sale.

A fost aleasă, apoi, prin vot 
deschis. Comisia de validare, 
alcătuită din 10 membri.

în cursul după-amiezil. la 
reluarea lucrărilor, președintele 
Comisiei de validare, deputa
tul Nicolae Mihalache a pre
zentat raportul comisiei.

Marea Adunare Națională a 
validat. în unanimitate, man
datele celor 369 de deputați 
aleși la îf martie tn organul 
suprem legislativ.

După validarea alegerii 
deputatilor. președintele de 
vîrstă a declarat constituită 
Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
In cea de-a IX-a legislatură, 
act subliniat cu vii și puter
nice aplauze de cei prezent!.

într-o atmosferă vibrantă, de 
responsabilitate si angajare pa
triotică. aleșii poporului tn cel 
mai Înalt forum democratic 
legislativ al tării au depus — 
incepind cu loja prezidențială 
— jurămlntul de credință și 
devotament față de Republica 
Socialistă România. Deputății 
s-au angajat astfel solemn să 
acționeze, cu toată energia și 
priceperea, pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului șl statului, pentru 
Îndeplinirea Înaltei tor misiuni, 
pentru întărirea și dezvoltarea 
orînduirii noastre socialiste, 
pentru apărarea patriei, a su
veranității, independentei și In
tegrității tării.

S-a trecut apoi la alegerea 
președintelui și a celor patru 
vicepreședinți, care. Împreună, 
alcătuiesc Biroul Marii Adu
nări Naționale.

Din Însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Național 
al Frontului Democrației și U- 
nitătii Socialiste, deputatul Ta
mara Dobrin a propus să fie 
ales ca președinte al Marii A- 
dunări Naționale, pentru cea 
de-a IX-a legislatură, deputa
tul Nicolae Giosan.

Vicepreședinți ai M.A.N. au 
fost propuși deputății Maria 
Gheorghe. Maria Lazăr. Iosif

Atletismul românesc in ciclul olimpic 1980 — 1984 și perspectivele sale (II)

MUNCĂ SUSȚINUTĂ, ANGAJATĂ, PENTRU AMPLIFICAREA 
IMPORTANTELOR SUCCESE DIN ULTIMELE SEZOANE

Intr-un articol trecut am 
subliniat, eu legitimă satisfac
ție, faptul că atletismul nostru 
ee află din nou printre frun
tași in lume si că ultimul 
ciclu olimpic 1980—1984 a fost 
fără discuție, cel mai bun din 
istoria acestui sport In Româ
nia. Am subliniat atunci, pe 
acele atlete admirabile (din 
păcate, in acest sport de ani 
si ani. cu precădere doar fe
tele sînt cele care-i dau stră
lucire ți... față internațională) 
prin eforturile cărora au fost 
obținute victorii prestigioase si 
alte succese de răsunet, au fost 
obținute medalii ei clasări din
tre cele mai bune. Este, fără 
îndoială. In primul rlnd me
ritul acestor atlete pentru reu
șitele sportului nostru in ci
clul olimpic la care ne vom 
referi, in continuare. Dar. cum 
am mai arătat, un întreg com
plex de factori au contribuit. 
In mai mare sau in mai mică 
măsură, la realizarea acestor 
succese care, din capul locului, 
apreciem că ar fi putut fi mai 
multe.

în acest al doilea articol, pe 
tema enunțată, ne vom ocupa 
de doi factori de maximă im
portanță pentru dezvoltarea 
atletismului nostru, de activi
tatea antrenorilor si de munca 
desfășurată în cadrul secțiilor 
din cluburi si asociații, impli
cit in județele țării, reamintind 
că, fără excepție, pentru toate 
iudetele. potrivit hotăririlor 
C.N.E.F.S., atletismul este, de 
mai multi ani, sport prioritar !

Luînd ca bază de discuție 
rezultatele înregistrate de at- 
leți Jn competițiile internațio
nale oficiale din ultimii ani. 
am constatat următoarea situa
ție raportată, pe de o parte, la 
numărul de puncte totalizat de 
fiecare unitate (secție sau ju

Szasz și Iile Văduva. 8ecretari 
ai forului suprem legislativ au 
fost propuși deputății Stefania 
Ionescu, Dumitru Alecu. Po- 
liana Crlstescu. Andrei Iosif 
Roth, Frusina Tașmău și Ion 
Catrinescu.

Deputății au votat, in unani
mitate. propunerile făcute.

Luînd euvîntul, tovarășul 
Nicolae Giosan a (pus t

„Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. președinte al Re- 
nublicii Socialiste România.

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimate tovarășe și stlmatl 
tovarăși deputați.

Vă rog să-mi permiteți ca 
din adincu! inimii să dau ex
presie celor mai vii și profun
de sentimente de mulțumire și 
de adincă recunoștință Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, per
sonal mult -iubitului nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, 
dumneavoastră, tovarăși depu
tat!. pentru sarcina deosebită 
și marea cinste cu care slntem 
onorați, prin alegerea noastră 
tn Biroul Marii Adunări Na
ționale.

Pe deplin conștienți de res
ponsabilitățile ce ne revin in 
îndeplinirea mandatului în
credințat, ingăduiți-ne să folo
sim acest prilej pentru a asi
gura partidul, pe dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe toți ce
tățenii României socialiste că 
Biroul forului legislativ suprem, 
împreună cu deputății aleși in 
cea de-a noua legislatură, vom 
acționa, cu întreaga putere de 
muncă, pentru înfăptuirea isto
ricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al xm-lea al Par
tidului Comunist Român, a 
olatformei-program cu care 
Frontul Democrației și Unității 
Socialiste s-a prezentat in fa»a 
națiunii și care s-a bucurat de 
adeziunea si aprobarea entu
ziastă ale Întregului popor.

Urmind tnminoșu! exemplu 
de dăruire și pasiune revolu
ționară al înroroatu!u: nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. «! sprijinindu-ne pe 

deț) si. pe de altă parte, la 
productivitatea muncii secției, 
ințelegind prin aceasta rapor
tul dintre numărul de puncte 
si numărul total de antrenori. 
Si pentru că. din păcate, spa
țiul nu este totuși atit de ge
neros pentru a înfățișa, des
fășurat. oglinda acestei activi
tăți. prin forța împrejurărilor 
ne vom referi doar la anii 1983 
și 1984.

Iată, dar, cum arată clasa
mentul cluburilor (prima co
loană — punctele, a doua — 
clasamentul după puncte, a 
treia — productivitatea, a pa
tra — clasamentul acesteia) :

1983
CSM Cv. 302 p I 100.60 I
Știința Bc. 116 p m M n
Știința Cț. 30 p IX—X 30 m
Steaua 141,5 p D 20.21 IV
CSU Gl. 30 p IX—X 15 V
CSS Cetat a p IV 13,6 VI

Au figurat in clasamentul a- 
nului 37 de unități sportive. 
Acest clasament, ca și cele
lalte, ale unităților acesteia, 
este întocmit pe baza produc
tivității muncii.

1984
Olimpia Buc. 252,25 I 126,12 IȘtiința Bc. 215.66 ni 107,83 n
CSM Craiova 296 i 98,88 ni
CSU Galați 57 VI 28,50 IV
Jiul Petroșani 21,12 XII 21,12 V
Steaua 145,75 IV 20,82 VI

Au figurat în clasament 42 
de secții din cluburi și asocia
ții din cele 178 (!) care există 
în evidența federației noastre 
de atletism. Cu alte cuvinte, 
doar mai puțin de un sfert 
din secțiile de atletism au a- 
vut o activitate competitivă pe 
plan internațional șl — nu 
știm dacă mai este cazul s-o 
subliniem — pe plan intern, 
intre acestea două existînd, 
prin forța lucrurilor, o inter
dependență. 

participarea dumneavoastră ac
tivă și permanentă, stimați to
varăși deputați. nu vom precu
peți nici un efort pentru ca 
Marea Adunare Națională să-și 
exercite in mod exemplar 
înaltele prerogative ee-i sint 
conferite de Constituția tării, 
sporind contribuția noastră la 
măreața operă de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și Înaintare a Româ
niei spre comunism Ia lupta 
pentru continua propășire a 
națiunii române, pentru întări
rea independenței și suverani
tății naționale, pentru pace. în
țelegere și colaborare Intre toa
te popoarele lumii*.

Lucrările primei sesiuni a 
celei de-a IX-a legislaturi au 
fost conduse, in continuare, de 
președintele Marii Adunări 
Naționale, asistat de cei patru 
vicepreședinți.

La propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, a fost 
adoptată următoarea ordine de 
zi pentru actuala sesiune :

1. Alegerea Președintelui Re
publicii Socialiste România :

2. Alegerea Consiliului de 
Stat ;

3. Alegerea Consiliului de 
Miniștri ; .

4. Alegerea Tribunalului Su
prem ;

5. Alegerea procurorului ge
neral ;

6. Alegerea comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale ;

7. Program de măsuri pri
vind sarcinile guvernului, mi
nisterelor. celorlalte organe 
centrale și locale de stat, ale 
centralelor și unităților socia
liste pentru Îndeplinirea inte
grală a prevederilor Planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării pe anul 
1985 și pregătirea infăptuirii în 
bune condiții a planului pe 
anul 1986.

Potrivit prevederilor Consti
tuției. tovarășul Constantin 
Dăscălescu. primul ministru al 
guvernului, a depus, in cadrul 
ședinței de după-amiază. man
datul Consiliului de Miniștri 
in funcție. acordat de Marea 
Adunare Națională în cea de-a 
VIII-a legislatură.

Marea Adunare Națională a 
aprobat prin vot deschis, de
punerea mandatului Consiliului 
de Miniștri.

Lucrările sesiunii continuă.

Așa stind lucrurile, iată și 
daSbmentul celor mai produc
tive județe în domeniul atle
tismului. desigur :

1983
Dolj 309 I 18,17 J
Bacău 111 UI (.42 11
Hunedoara a IV (.18 HJ
București 277.75 D 2,(9 IV
Galați 39 vin 2-14 V
Constanța 41.25 VI 2.06 VJ

Doar 20 de județe au con
tribuit la acest bilanț.

1984
Dolj 296,66 n 17.45 1
Bacâu 222.66 IU 15,90 u
București 5S9.75 1 5,72 III
Hunedoara 53.62 V 4.87 IV
Galați «7? IV 4,78 V
Bistrița 24 VD 3 VI

Anul trecut 22 de județe au fi
gurat în clasament. Iată-le, tn
continuare : 7. Ialomița 2,14. ». 
Tulcea 1.2S ». Brașov 1.17. io.
Argeș 1.05 11. Suceava 1,82, 12.
Timiș 0.92 13. Covasna 0,86. 14.
Sibiu 0.85. 15. Dîmbovița 0,83, 16.
Bihor 0,61. 17. Olt 0,42. 18. Buzău 
8.41. 1». Cluj 0.37. 20. Constanța 
0.3S, 21. Maramureș 0,33, 22. Pra
hova 0.13. Și restul 7 Șl in restul 
de 19 județe există secții de at
letism încadrate cu antrenori și 
profesori unele dispunind și de 
baza materială necesară. Acolo 
ce se Intimplă ?...

Contribuția antrenorilor (49 
clasificați în 1983 și 57 in 1934) 
este următoarea :
N. Mărășescu (CSM Cv.) 638.98 p 
Ion Puică (Olimpia șl CSȘ4 Buc.)

264 p 
Ion Moroiu (CSM CvJSteaua) 212 p 
Dan Serafim (CSS 4 Buc.) 137 p 
Ion Sabău (CSU IEFS) 127 p
Mihai Zaharla (Rapid) 125 p
7. Dorin Melinte (Știința Bacău) 
75,65 p (numai în 1984), 8. Ga
briel Bâdescu (CSȘ C-lung Mus
cel) 44 p, 9. Mariana Mladin 
(CSȘ Cetate Deva) 43,75 p. io.
Carol Corbu (Steaua) 37 p. 11.
Geta Mușat (Viitorul) 30 p. 12.
loan Arnăut („U" Cluj-Napoca)
27 p. 13. loan Soter (Steaua) și 
Gheorghe Teșu (Șc. 190 Buc.) 
26,25 p.

Penultimul „act" interpreta' 
> săpțămlna trecută de fruntașele 
$ voleiului nostru feminin pe scena 

gălățeanâ tn mijlocul unui In- 
ă teres deosebit, care l-a adus real- 
g mente un frumos succes" de pu- 
ș blic. ne-a oferit o serie de ar- 
g gumente In plus la concluzii oare 
g au reieșit și după precedentele 
g patru turnee. Trecind peste rea- 
g Htatea arătată de turneu 
g ceea eă Dinamo și C.S.U. 
g I.M.N. Galați se detașează

■-

5

sut 
găzduite pe 
competitoare 

mai complexă 
mai comod să 
susții un meci

3

._ _____,___ I tot
mai vizibil de pluton (pe căi oa- 

< necum diferite insă prima prin 
ș robustețea și experiența jucătoa- 

retor sale, a doua pe seama unul 
1oc mai eombfnativ). că Unlversl- 

5 tatea Craiova g-a apropiat ceva 
mai mult de eeea ce ar trebu 
să fie față de lotul bogat șl bine 
dotat de care dispune, tn timr 
oe Farul Constanta. Chimia Rm 
Vilcea șl Știimta Bacău au de
cepționat pur și simplu — să 
zăbovim asupra citorva consta 
târî mai de esență...

Noul sistem competiționai 
formă de turnee. - - - 
rind de fiecare 
oere o pregătire 
Intr-adevăr, este 
pregătești și să 
oe parcursul unei săptămîni de- 
ctt un turneu de cinci jocuri in 
cinci zile. Dar comoditatea nu 
are nimic comun cu performan
ta. Toate marile competiții inter
naționale (inclusiv turneele fi
nale ale cupelor europene) se 
dispută In acest solicitant sistem 
iar echipele noastre trebuie să 
devină capabile de acest . efort 
tnarmlndu-i astfel și pe compo- 
nențil reprezentativelor. Si, d< 
aici, una din concluziile cele mai 
importante relevate de turneele 
de pină acum : echipele noastre 
de club nu dovedesc că tehni
cienii lor și-au însușit concepția 
de pregătire pentru sistemul tur
neu. După cite știm, federația a5

De miine, In sala sporturilor „Vrancea“

FRUNTAȘELE BASCHETULUI FEMININ, ÎN DISPUTĂ
> La Rm. Vilcea are loc turneul grupei valorice 7-12 • Azi, primele

meciuri In ..Cupa Federației" la băieți
Ediția a 36-a a Campionatului 

republican de baschet feminin a 
ajuns Înaintea turneelor finâle. 
!a încheierea cărora vor fi cu
noscute campioana țârii, cele
lalte ocupante ale treptelor po
diumului de premiere, precum 
și echipele care vor retrograda. 
Desigur principalul punct de a- 
tracție este turneul primelor șase

Amintim că in evidența fe
derației noastre de atletism e- 
xistă 630 de antrenori ! în mod 
cert, este imposibil ea fiecare 
să-și poată aduce contribuția 
la formarea echipelor reprezen
tative pentru competițiile ofi
ciale (locurile acestora fiind li
mitate), dar sint destui cei care 
de multă vreme nu contribuie 
decit in foarte mică măsură, 
ca să nu spunem că nu con
tribuie cu ceva la impulsio
narea activității atletice, ia 
descoperirea de noi sportivi, ,a 
pregătirea acestora pentru per
formanță. Și adevărul este că. 
chiar dacă trecutul ciclu otim- 
pic a fost, pentru atletismul 
nostra. cel mai bun din isto
ria sa de un secol, este încă 
atita Ioc de mai mult și de 
mai bine că pur și simplu nici 
nu-ți vine să crezi cite lucruri 
s-ar putea face incă in acest 
sport, cu o pondere atit de 
mare in arena internațională. 
Trebuie, insă, pentru aceasta, 
să nu ne mai mulțumim doar 
cu ceea ce s-a înfăptuit, pen
tru că, oricum, este evident 
incă prea puțin fată de con
dițiile existente, fată de numă
rul mare de secții și specia
liști. față de ceea ce se aș
teaptă de la atletism.

De aceea va trebui să se 
depășească etapa angajamente
lor formale, a planurilor de 
perspectivă întocmite doar de 
dragul planurilor, care nu sînt 
urmărite și valorificate, a vor
belor spuse frumos in fel de 
fel de ședințe și care n^au. in 
continuare, nici un fel de aco
perire. Va trebui ca in această 
problemă a atletismului SĂ SE 
PUNĂ ORDINE neintirzial, 
așa cum se cere, pe bună 
dreptate, in toate domeniile de 
activitate din țara noastră.'

Romeo 71LARA

Rm
sau 

o 
Din- 
pro-

oferit un ghid In acest sena dar 
ori nu este pus In aplicare, ori 
nu este viabil (cum susțineau 
clțlva antrenori). Cert este că 
echipele manifestă mari oscilații 
si de Ia un turneu Ia altul, și 
chiar pe parcursul celor 5 zile 
de concurs ale aceluiași turneu 
Sînt în formă bună la un turneu 
și sub orice critică la altul. Cum 
s-ar putea explica faptul că. de 
pildă. Parul ctștlgâ detașat toate 
locurile pe teren propriu, in tur
neul 4. dar se prezintă lamenta
bil in următorul, că Chimia În
vinge pe toată lumea la 
Vilcea. dar nu cîștdgă (ou 
fără Ioana Cotoranu) nld 
partidă tn alte două turnee 7 
colo de avantajul terenului 
priu (care nu este insurmontabil, 
rum s-a șl dovedit a fi in cazul 
derbyulul de la Galati), se află 
diferente mari de calitate in pre
gătire. de preocupare pentru a 
aduce In formă optimă echipa în 
vederea fiecărui turneu, de abor
dare a anumitor meciuri (forttnd 
doar unde consideră eă au șan
se). De altfel, șl Dinamo (la care 
Doina Ivănescu stâpinește mai 
bine tema) a manifestat oscilați* 
de prestație, plerzînd 3 meciuri 
din 5 la turneul de la Constanta 
și pericUtlndu-șl astfel poziția de 
lider, dar dstiglnd totul la Ga
lați. In ..fiel"-ul contracandidate 
la titlu.

Credem că federația, prin co
legiul antrenorilor, are datoria 
să ofere tehnicienilor (cu contri
buția de idei a acestora, pe baza 
experienței tor) o Îndrumare mai 
eficientă privind conținutul șl 
volumul pregătirii intre turnee 
căile de aducere in formă a e- 
chfpel etc. și să controleze apli
carea acestor indicații. Altfel 
vom vedea — ca la Galați — 
echipe ..groggy- de la Început 
pină la sflrțit. (doar Dinamo 
C.S.U. — I.M.N. șL In parte. Unl-

versltati 
oluri ef 
oorespui 
sportive 
rație In 

O altf 
concepți 
gălățean 
virtuți i 
Răută, < 
de jocul 
bogat li 
ceastă e 
gătlre s 
oretinde 
luare m 
grabile 
siguranț 
acest c: 
trebuie 
Trebuie 
duallzat, 
loc. pen 
viteză 1» 
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In cee 
talente, 
rențlu I 
nit pregi 
tru turn 
ta cu d: 
ohet de 
puternic 
dar nu 
pregătiri 
au oonf 
lia Szen 
oraioven 
Violeta 
Buzllă ș' 
stănteam 
ce se ini 
calități : 
Bublea, I 
tencele I 
reia Nls 
vista Dai 
obligația 
— să nu.
gătească

formați ale tării, care își vor 
disputa turneul final in moderna 
sală a sporturilor „Vrancea" din 
Focșani, oraș neutru pentru par
ticipante In aceiași timp Insă 
un centru tn care baschetul se 
bucură de o reală popularitate. 
La Rîmnicu Vilcea se vor întrece 
echipele din grupa valorică 7—12. 

Referitor lă turneul din Foc
șani. subliniem interesul stirnit 

> de cursa dintre Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca (frun
tașa clasamentului) și principalele 
contracandidate la titlu. Olimpia 
șl Voința București. Avem insă 
convingerea că tn disputa pentru 
locurile 1 2 și 3 vor conta nu
numai rezultatele directe dintre 
aceste echipe, ci și cele ce vor 
fi obținute In compania celorlalte 
trei formații din grupa respec
tivă.

turnee 
pentru echipe 

jucă- 
Capl- 

sala 
pro- 

. Stea- 
Politehnica C.S.Ș. Unirea
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4. Progi
5. „Poli
6. „Poli
7. Crișu
8. Chim
9. Rapi<

10. Corni
11. Icerri
12. Voin*

♦
• In Capitală, la Sibiu șl la 

Oradea se dispută de azi pină 
duminică primele turnee ale 
„Cupei Federației" t . 
masculine (nu iau parte 
torii din lotul national). în 
tală. meciurile au loc in 
Floreasca, după următorul 
gram : vineri, de la ora 15, ua - — 7 -____
Iași. I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București — 
Academia militară Mecanica fină 
București ; simbătă. de la ora 15: 
Politehnica — Academia militară. 
I.C.E.D. — Steaua : duminică, de 
la ora 11,se : Politehnica —

*

I.C.E.D.. 
litară.
• Arb. 

și C. Du 
au fost 
etape pe 
la meolu 
„A* Olii 
curești ț 
tea Cluj 
tru proti 
arbitrilor 
cadrul C: 
mlnin. s 
ment an 
vescu (O

In „Cupa F. R. C

F. BODEN (R.D.G.) A CIȘTIGAT
• M. Romașcanu pe

CONSTANȚA, 28 (prin tele
fon). Etapa a IV-a a tradițio
nalei curse cieliste internațio
nale „Cupa Federației Române 
de Ciclism- s-a desfășurat pe 
același traseu pe care a avut 
loc și cea de a doua etapă : 
Constanța — Tariverde — 
Constanța (100 km). Cei 115 
rutieri prezenți la startul teh
nic. dat la km 15, au pornit 
în trombă, sub impulsul ci
cliștilor din R. D. Germană, 
marea majoritate - campioni 
mondiali, care — ca de fie
care dată — au demarat în 
forță. După numai 10 km, ca
ravana ciclistă se întinsese pe 
o distanță de 4 km. în frunte, 
12 sportivi oaspeți, dar și 41 
de cicliști români, reprezen
tanți ai cluburilor sportive Di
namo București Steaua. Me
talul Plopeni. Voința Bucu
rești, Muscelul C.-Lung. Vo
ința Cluj-Napoca ș.a.

După 50 km, la punctul de 
întoarcere, plutonul fruntaș al 
celor 53 de alergători era' com
pact, în pofida ritmului cu

care se 
doua a 1 
față a s< 
urcușuril 
nu cede: 
se prodi 
oaspeții 
Cîteva s 
tonul se 
grupe : 
și o a 1 
Cu 4 ki 
sosire re 
dă din f 
și în e 
mărit
Barth, l 
R.D.G.), 
Sprintul 
mare lut 
nometrat 
rile urm 
canu, 3. 
5. G. F! 
33:52 și 
2h33:56.

Vineri 
V-a, coi 
șoseaua

G1
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La terminarea celor 90 de 
minute ale meciului de la Si
biu, binecunoscutul antrenor 
polonez Pîechnîczek. cel care a 
condus echipa lui Boniek și 
Lato în Spania, a ridicat mii- 
nile sus. manifestindu-și. evi
dent. bucuria pentru rezultatul 
obținut Era parcă In acest 
gest recunoașterea faptului că 
echipa sa a trecut deseori prir 
momente grele, dar și satis
facția pentru buna organizare 
a jocului echipei in perspec
tiva meciului cu Belgia. In de
plasare. De pe banca noastră 
Mircea Lucescu și Mircea Râ- 
dulescu au plecat preocupați 
evident de evaluarea .In pri
ma instanță" a jocului. Pe cu
loare. lume multă. în vestiarul 
nostru, atmosferă destinsă. Lu- 
cescu e solicitat de gazetari 
polonezi pentru o scurtă con

ITLIJ
FINALUL JOCULUI CU POLONIA TREBUIE
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. Breza 
omăniță 

două 
toritate 

eminine 
ca Bu- 
versita- 
. pen- 
eciziile 
uri din 
nai fe- 

avertis- 
araschi-

ferință de presă. 
16ni ? „O echipă 
nică. Aș zice că 
lonezii e mai instructiv 
jocul cu Anglia decit 
cel cu Turcia". Iorgulescu pa
re conștient de faptul că a ju
cat bine. „Sigur că as fi vrut 
să marcăm, am avut destule 
ocazii, dar. pe de • parte, e 
chiar mai bine că nu am mar
cat. E un argument in plus 
pentru mobilizarea din meciul 
cu Turcia". Coraș e și el foar
te relaxat : „Mi-au reușit cite- 
va driblinguri bune in fața n- 
nor „coloși**. Bine eâ am scă
pat de terenurile ingbețale. 
Sper ca pe viitor să mizer 
mai puțin pe penultima pasă 
și să trec la finalizare directă".

Mircea Lucescu vorbește ga
zetarilor : „Un joc aspru, tăios 
pe alocuri, in fața unei echipe 
extrem de masive, care a jucat 
foarte bine — si pe deplin justi
ficat, aș zice — cartea apărării. In 
cadrul echipei noastre, handi
capată de absența lui Ștefi- 
nescu, Cămătaru si Klein, s-a 
simțit o lipsă de sincronizare 
a acțiunilor in atac, ceea ce 
a determinat... ocazii mari, dar 
nu goluri. In cele eiteva zile 
pe care le avem la dispoziție 
vom reuși să facem șlefuirile 
de rigoare, eu atit mai mult 
cu cit meciul cu o echipă so
lidă, ca aceea a Poloniei, e 
un bun sfetnic si pentru selec
ția finală".

Pe același culoar, așteptîr.d 
descongestionarea stadionului 
arhiplin Încă de la ora 11.
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Campionatul Diviziei ,,A“ fiind 
in pauză, privirile iubitorilor fot
balului sint Îndreptate duminică 
spre jocurile din cele trei serii 
ale eșalonului secund. Etapa a 
20-a a Diviziei ,,B- programează 
eiteva partide interesante, mal 
ales privind partea inferioară ■ 
clasamentelor, unde numeroase 
echipe sint angajate tn lupta 
pentru evitarea retrogradării, 
iată eiteva dintre cele mal im
portante partide ale „rundei" de 
duminică. în seria I. F.C.M. Pro
gresul Brăila — Prahova Ploiești 
și Partizanul Bacău — F.E.P.A. 
’74 Birlad. în seria a II-a. oele 
șase formații bucureștene susțin 
partidele intre ele. ceea ce atra
ge in mod deosebit atenția. A- 
cestea sînt Progresul Vulcan — 
Dinamo Victoria, Automatica — 
Mecanică fină Steaua și Metalul — 
Autobuzul, în plus, se mal deta
șează meciul de la Sf. Gheorghe. 
dintre I.M.A.S.A. șl Minerul Mo- 
tru. în sfîrșit. In seria a III-a 
alte trei partide de interes : Ind. 
sîrmel C, Turzii — „U“ Cluj- 
Napoca. Olimpia Satu Mare — 
Gloria Reșița șl Metalurgistul 
Cugir — Avintul Reghin, iată 

Hnmdi Tuxun observatorul 
turc in vederea meciului de la 
Craiova. Exclamă : .Oh. dacă 
am avea • apărare ea aceea a 
echipei poloneze ! Mi-a plăcut 
vivacitatea jucătorilor români 
ri In special a lui Had și Co 
rag. Echipa României e rafinați 
din punct de vedere tehnic 
dar eficacitatea a lăsat de 
dorit".
Printre observatori, un belgiar. 

Michel Șablon, antrenor secund 
al „naționalei" belgiene, venit 
pentru polonezi : .Echipa Polo
niei are un joc atletic, earc 
seamănă, as spune, eu cel bel
gian sau olandez. Echipa 
României face parte dinu-o 
alU categorie. Aveți jucători 
mai iuti, ea dese momente de 
strălucire. Boari oii aa feri la 
an singur pas de a intra pe 
poarta acestei veritatrle ferti-

programai complet și arbitrii e- 
tapei de dumtnlcd:

SERIA I : Progresul Brăila — 
Prahova Ploiești : tt. Hampa 
(București). Pe (.olul PloteșU — 
C. S Botoșani : L. SâUJaa (Sate 
Mare). F. C. Constanța — Oțelul 
Galați : Gh. Constantin (Rm. VD- 
cea). Partizanul Bacân — F.E.P.A. 
*74 Btriad : P. D. Manole (Bucu
rești). Dunărea C.S.U. Galati — 
Metalul Mangalia t L vereș 
(SHntu Gheorghe), Olimpia Rm. 
sărat — Chimia Fălticeni : V. 
Anghelolu (București), Metalul 
Plopenl — A. S. Mlzll : I. Tănase 
(Tîrgovlște). Ceahlăul P. Neamț 
— C.F.R. Pașcani t L. Pantea 
(București), C.S.M. Suceava — 
Unirea Dlnamo Focșani : A. Gra
ma (Bistrița).

SERIA A lî-a : Automatica Bu
curești — Mecanică fină Steaua 
București : M. Nlculescu (Bucu
rești) . Unirea Alexandria — I. P. 
Aluminiu Slatina : Gh. Pirvu 
(Constanța), C. S. Tîrgovlște — 
. ractorul Brașov : I. Metea (A- 
iud). Chimica Tipiăveni — Fla
căra Automecanica Moren! : M. 

române, ar putea lăsa impre
sia că fundașii noștri nu au 
fost solicitați, trebuie să a- 
mlntim că Lung a „țișnit* de 
vreo ă—4 ori. ca un adevă
rat— îașin. te afara careului, 
oentru a acoperi un libero 
.Zare) mult mai romantic de- 
~it maestrul ultimei baricade. 
'U-tănescu.

Două vorbe despre cei care 
iu jucat după pauză. Suciu 
si-a găsit destul de greu ca
dența. dar are meritul unui 
sut extrem de periculos, care a 
subliniat prin contrast, jocul 
am mărunt al lui Mateut. Bo- 

resan ni s-a părut mai explo
de. fiind, chiar si ta putinele 
minute In tare a jucat in nota 
moditiet fizice euforice a ce
lor de la JBpaataf*. Tn sfirsit 
Augustin. mai activ decit Pi- 
•nreâ. a avu*, neșansa ratări: 
solului <£n minatul 85 un gol 
ne care O visează de atita timp 
i echipa Batranală.
Cam atit despre un amical 

vrie, bine ven t care a dus 
meteie pt JP ta preajma me- 

raM eu Turcia, pe care „tri- 
oloriî* C privesc ro un cp-

CVWRIL*

SERIA A_____________
— Strungul Arad : P. Cadar 
(Brașov). Minerul Lupenl — Au
rul Brad : H. Matei (București). 
Armatura Zalău — C.F.R. Timi
șoara : P. Buhalău (Gheorghe 
Gh.-DeJ). Ind. sîrmel C. Turzii
— „U" Cluj-Napoca : A. Gheor- 
ghe CP. Neamț). Minerul Cavnlc
— Gloria Bistrița : C. Gheorghe 
(Suceava), Ollmpia_Satu Mare — 
Gloria 
(Iași), 
Avintul _ 
(Buzău). F.C.M. 
rea Alba Iulia : 
giu), C.S.M. Reșița 
rieșul Turda : D Busuioc (Cra
iova) .

Reșița : Șt. Rotărescu 
Metalurgistul Cugir — 

Reghin : N. Gogoașe 
------- U.T.A. — Uni- 

T. Chelu (Giur- 
Sticla A-

se- 
dar 
In

fl 
a 

su
in 
a 

m.

GALAȚI, 28 (prin telefon). 
Selecționatele de tineret II, 
de speranțe olimpice, ale 
României și Uniunii Sovietice 
s-au întflnit din nou, ieri in 
orașul de la Dunăre, In a doua 
partidă de verificare. De data 
aceasta. In rindurile tricolori
lor au apărut și doi jucători 
localnici. Ralea și Vaișccvici. 
care au dat mai multă tortă 
compartimentului ofensiv. A 
fost o vreme frumoasă, tere
nul destul de bun, dar prima 
repriză a oferit un fotbal de 
un scăzut nivel spectacular. 
Așa se tace că. pină la pauză 
n-am reținut decit patru faze 
mai importante. Chiar în 
runda 20 a greșit MihalL 
Zlotea a degajat In ultima 
stanță. în min. 15 Bobaru 
avut un culoar favorabil, 
avut o poziție bună, dar a 
tat foarte slab. Mai mult, 
min. 24. formația 
irosit și o lovitură 
aminind astfel 
scorului : fundașul _____ _
oprit mingea eu mina, in su
prafața de pedeapsă (henț 
dar). A executat Vaișcovici 
rare a trimis insă balonul pe 
lingă bară! tn min. 3d. 
frumoasă încheiată cu o 
ratare a Iui Ralea, de la 
in urma unei excelente 
trimise de Vaișcovici.

După pauză meciul vea să 
Ge mult mai interesant, tem- 
poul mai rapid, cu -destule fa
ze frumoase, cu echipa noastră 

doua, ia loc să deschidă jocul, 
să Daseze ti sâ-Și valorifice 
>hiuca. Cei puțin prima re
priză a arătat o formație de- 
bswUii, care n-a reușit dc- 
rit patru șuturi la poarta ad
versă. dintre care unul pe spa
țiu! porții (!!!). in time ce e- 
chipa poloneză, aplaudată la 
scenă deschisă, a șutat de opt 
ori in primele 45 de minute, 
de patru ori pe spațiul porții 
raportul marilor ocazii fiind 
si el net de partea oaspeților 
(4—1). De rade a provenit a- 
eesa dezechilibra pe teren pro
pria ? Sigur, valoarea adversa
rului este una dintre cauze, 
iasă nu unica. Jocul lent, mo
dest al reprezentativei aoastre. 
fără tortă si luciditate, fără an 
tooedeuztec este cauza priaei- 
pală. Au dezamăgit mijlocașii 
Mejnai si Burdujan. care au 
jtricat* eiteva acțiuni bune, a 
varv:Lns jocul șters al lui Ba- 
'iat ide la caze toată lumea 
are pretenții), liderul de e^ 
chfpâ care nu s-a văzut, după 
cum a sumrinș «■ stihii rudi
mentar al fundașului dreapta 
Pasca, depășit eu regularitate 
de rapidul Lesniak. Singurii 
care au trecut acest test au 
fost fundașii central: Belode- 
diei (fără greșeală in prima 
repriză) si Cristea (din păcate 
vinovat, din superficialitate, la 
centrul terenului. In faza care

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN Z2 MARTIE : Cat 1 :
1 variantă 25% — autoturism Da
cia 1300 : cat 2 : I — 100% a 
1« 8» lei și 14 — 25* t a 4 709 tel ; 
cat 3 : 3 - 1W% a 7 254 lei șl 47 
— 29% a 1811 lei : cat 4 : 32 a 
3 344 lei : eat 5 : H5.25 a 578 lei ; 
cat « : 399 a 268 lei ; eat X :
2 958.58 a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 500 000 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300- de la categoria 
1 a revenit participantului Ras 
T. Ioan din Constanța.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi 29 martie, va avea loc in 
sala Clubului din str. Doamnei 
nr. 2. «u Începere de la ora 
18.30. După tragere, va urma un 
film artistic. Intrarea liberă.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

SPECIALE LOTO DIN 17 MAR
TIE : FAZA I — Cat. 1 : 2 va
riante 2?,» — autoturisme „Dacia 
1333“ ; cat 2:2 — 100% a 17 546 
lei șl 6 — 25% a 4 387 lei ; cat. 
3:8 — 100% a 4 724 lei șl 20 — 
2^', a 1 181 lei ; cat. 4 : 34,25 a 
1 793 lei ; cat. 5 : 107,25 a 573 lei ; 
cat. 6 : 156,50 a 392 lei ; cat. X : 
1 021,50 a 1W> lel- Report la cate-

,n prim plan, in min. 50 a 
ratat din nou Ralea (cap peste 
..transversală"). Dominarea 
nerilor noștri jucători se 
centuează. Ca urmare, in
54, ei reușesc să deschidă sco
rul: Vaișcovici a pasat in ur
mă, cu câlcîiul, spre IAN ASE 
care a șutat de la 10 m. lă- 
sindu-l fără replică pe porta
rul Mananikov: 1—0. în re
plică. oaspeții expediază un 
balon in bară prin Ivanaskaus- 
kas. In min. 79, insă, tabela de 
marcaj s-a schimbat din nou, 
echipa noastră majorind sco
rul: Trimbițașu a executat o 
lovitură liberă cu boită si
VAIȘCOVICI s-a înălțat și a 
trimis balonul, cu capul. in
plasă: 2—0. Cu 5 minute îna
inte de final. Bușin a irosit o 
mare situație de gol. trimi- 
țînd mingea oe lingă poarta 
părăsită de Zlotea. Victorie 
meritată a echipei noastre care 
și-a impus jocul după pauză.

Arbitrul Cr. Teodorescu a 
condus foarte bine formațiile: 
ROMANIA: Zlotea — Manase, 
Mihali, Ruicea, Topolinschi — 
Bobaru. Tănase (min. 67 Trîm- 
bițașu), Vaișcovici — Ralea, 
Purcăreață. Tiră. U.R.S.S.: Ma- 
nanikov — Ketașvili, Cedia, 
Gorili, Kolotovkin — Galoep, 
Hendajilov, Medvid — Skria- 
rov. Bușin, Kaușev. Au mai 
jucat: Minibaev, Ivanaskauskas 
și Zeiberlini.

Constantin ALEXE

a.„ născut autogolul lui Weis- 
senbacber). Soare (schimbat la 
pauză datorită unei acciden
tări) si Siingaciu. atent în cî- 
teva faze grele. Văidean. care 
s-a zbătut mult, și-a depășit 
adversarii chiar și pe terenul 
greu (cane a incomodat for
mația noastră), dar a lipsit și 
el la finalizare, chiar dacă a 
marcat un gol superb din lo
vitura liberă directă din pen
ultimul minut. Varianta cu trei 
jucători in linia ofensivă. în- 
eereată după pauză, a fost mai 
bună.
de cit 
insă, 
porții.
Muntean
moale. De aici un ușor avan
taj la șuturi la poartă (5). mai 
multe De poartă (3). și. in 
primul rind. un final bun, cind, 
in disperare de cauză, repre
zentativa noastră de tineret si-a 
dat drumul la joc. dovedind 
resurse. De la acel final, cu 
atacuri variate, eu învăluiri pe 
extreme, eu zvicniri. cu parti
ciparea fundașilor in ofensivă, 
de aici trebuie pornit. Testul 
cu echipa Poloniei a dezvăluit 
destule carențe. Dar a demons
trat si valențe care pot fi — 
Si trebuie să He — valorifi
cate.

trenor principal șl Vasile Iorda- 
che — antrenor secund și. in 
continuare, apărător al buturilor 
brașovene. Vechea conducere teh
nică a primit sarcini în cadrul 
C ntrului de juniori șl copil (C. 
GRUIA — coresp.).

goria 1 : 407.133 lei. FAZA A II-a 
— cat. G : 1 — 25% a 12.500 lei ; 
eat H : 10 — 25% a 2 500 Iei ; 
•XI: 13.75 a 5 000 lei ; cat, J : 
52,75 a 1 000 iei ' — - — -
500 lei ; cat. L : 
FAZA A ni-a - ----
25% a 50 000 lei ; cat. N : 1 — 
100% — autoturism „Dacia 1300“ 
sau o excursie de 2 locuri în 
u.R.S.S. și diferența In numerar 
și 7 — 25% a 17 500 lei ; cat. O : 
4 — 10i% a 14 214 lei in cadrul 
cărora o excursie de 1 loc tn 
u.R.S.S. și diferența in numerar 
șl 42 — 25% a 3 553 lei ; cat. P : 
89 a 2 055 lei ; cat. R : 159.50 a 
1147 lei : cat. S : 272,50 a 300 lei; 
eat. T : 1 172,50 a 200 lei : cat. U: 
2 117 a 100 lei. Autoturismele 
. Dacia 1300“ au revenit partici- 
panților : Mihai Fortoeș din Bo
toșani. Augustin Pîrcălăboiu din 
Sighișoara (la faza I) și Petru 
Hrișcă din Lunca Pașcani, jude
țul Iași (la faza a III-a), iar cîș- 
tigurile de 50 000 lei de la cate
goria M (faza a III-a) particl- 
pantilor Gheorghe Dlaconu din 
Gura Ocniței, județul Dîmbovița, 
Constantin Firolu din Craiova șl 
Emillan Vătafu din Mediaș.



^1 i LUME ASTAZI, START

HOCHEIȘTII ROMANI
ÎN TURNEUL 1-4

LA C.E. DE JUNIORI
• Ziua a treia a grupei „B“ 

a Campionatului european de 
hochei pentru juniori, de la 
Sofia, a fost decisivă pentru 
stabilirea echipelor care-și vor 
disputa, în continuare, locu
rile 1—4 și 5—8. Evoluind ex
celent, hocheiștii români i-au 
întrecut net pe cei olandezi, 
cu 8—2 (2—0, 4—0, 2—2), s-au 
clasat pe primul loc și s-au 
calificat, cu o victorie. în tur
neul 1—4. în celălalt joc din 
serie : Danemarca — 
9—5 (2—3, 2—2, 5—0). 
mentul seriei I : 
6 p, 2. 
marca 2 
în seria 
Iugoslavia. 5—4 
1—2), Polonia — 
(3—0, 2—3, 1—0). 
i. Polonia 6 p, 2.
3. Austria 2 p. 

x0 p.
Pentru turneul

Ungaria
Clasa-

1. România 
Olanda 4 p, 3. Dane- 

p, 4. Ungaria 0 p 1 
a II-a : Bulgaria — 

(1—1, 3—1,
Austria 6—3

Clasamentul : 
Bulgaria 4 p, 
4. Iugoslavia

final 
s-au calificat deci : 
Olanda, Polonia si 
Celelalte echipe vor 
tru locurile 5—8.

• în C.M. grupa „B“. la 
Fribourg (Elveția), s-au jucat 
ultimele două jocuri ale eta
pei a patra : Austria — Japonia 
8—3 (0—1, 5—0. 3—2). Olanda 
— Norvegia 8—2 (2—2. 1—0,
5—0).

a—«) 
România, 
Bulgaria, 

juca pen-

CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASA
• în prima zi, Franța — Romania (f) 3-0
în sala „Scandinavium" din 

Goteborg au început joi dimi
neață întrecerile celei de a 
38-a ediții a Campionatelor 
mondiale de tenis de masă, la 
care participă și reprezentativa 
feminină a tării noastre, alcă
tuită din Maria Alboiu și 
lia Bădescu. După cum 
anunțat, mondialele s-au 
chis cu proba pe echipe, 
ciurile primei zile au dat 
tig de cauză formațiilor favo
rite. între care si reprezenta
tiva Franței, care a învins în 
prima partidă echipa Româ
niei. cu 3—0. Tinerele noastre 
jucătoare nu au putut face 
fată mai experimentatelor Bri
gitte Thiriet și Nadine Davi- 
aud, care — după cum arată 
scorul — au ciștigat primele

cea dc

Oti- 
am 

des- 
Me- 
cîș-

partide de simplu și pe 
dublu.

Tot în. grupa „A" a 
categorii s-au mai i 
meciurile : Japonia — 
Kong 3—0, Olanda — 
Germania 3—0, R. P. D. Co
reeană — Cehoslovacia 3—O. 
în grupa „B“, R. P. Chineză a 
învins Suedia cu 3—0. Unga
ria a întrecut greu (3—2) Iugo
slavia. Coreea de Sud — Bel
gia 3—0 și din nou un meci 
tare, cel în care 
vietică a 
3—2.

Acestea 
portante 
parvenit pînă la închiderea e- 
ditiei.

primei 
disputat 
- Hong 

R. F.

învins
Uniunea

Anglia

cele mai

FJAfiANO CANDIDEAZĂ

PENTRU JO
TOKIO. (Agerpres)

rașul japonez Nagano, situat 
la 150 km nord-vest de Tokio, 
și-a depus candidatura nentru 
organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din 1996, au anunțat 
oficialitățile locale. Japonia a 
mai găzduit „Olimpiada aibă" 
in 1972, la Sapporo.

LUPTĂTORII NOȘTRI FRUNTAȘI
LA „MARELE PREMIU

La Aschaffenburg va avea 
loc sîmbătă și duminică tradi
ționala competiție internaționa
lă de lupte greco-romane „Ma
rele premiu ai R.F. Germania". 
La aceste întreceri participă și 
luptătorii noștri din lotul re
prezentativ care se pregătesc 
pentru apropiatele campionate 
europene: Mihai Ciștnaș (cat

52 kg), Nicolae Zamiir (57 kg), 
Gheorghe Savu și Constantin 
Uță (62 kg), Ștefan Negrisan 
și Petre Cărare (68 kg), Ștefan 
Rusu (74 kg), Sorin Herțea 
(82 kg) și Ivan Savin (100 kg). 
Ei sint însoțiți de antrenorii 
Ion Corneann, Ion Cernea și 
de arbitrul international Simi- 
on Popescu.

TURNEUL INTERNATIONAL DE JUDO DE LA POTSDAM

So-
cu

im-au fost 
rezultate care ne-au

Șahiștele noastre, participante 
la Turneul Zonal feminin, au 
sosit miercuri seara la Tîrnovo. 
Cele 4 jucătoare care ne vor 
reprezenta în acest concurs 
deosebit de puternic (Elisabeta 
Polihroniade — Elo 2 160, Dana 
Nutu — 2155, Gabriela Olă- 
rașu — 2 105 și Cristina Bădu- 
Iescu — 2 025) sînt secundate 
de reputații antrenori și ana
liști Mircea Pavlov, Șerban 
Neam|u și Traian Stanciu. Iată 
și pe celelalte concurente care 
aspiră la primele 5 locuri ce 
asigură calificarea la „interzo
nal" ;

BULGARIA : Paulina Anghe- 
îova — 2 145, Sfetka Savova — 
2 120, Margarita Voiska — 2 120 
și Rumiana Boiadjeva — 2 075 ; 
CEHOSLOVACIA : Eliska Kli
mova — 
— 2100, 
2 110 ;
Erenska 
Brustman 
Wiese —

2 230, Kveta Eretova 
Janna Hajkova — 

POLONIA : Hanna
— 2195, Agnieszka
— 2175, Malgorzata 
2 160, Joanna Jago-

dinska — 2100; UNGARIA: 
Zsuzsa Vcreczi — 2 280. Maria 
Ivanka — 2 200, Ildiko Madl — 
2 185. Maria Grosch — 2150. 
La turneu participă, așadar, 5 
mari maestre, 9 maestre inter
naționale, 3 maestre F.I.D.E. 
și 2 maestre, media Elo fiind 
de 2 147 p, ceea ce plasează 
acest zonal pe treapta a 12-a 
în nomenclatorul Federației in
ternaționale. Pentru o notă de 
mare maestră sînt necesare 
13*/2 P. iar pentru o notă de 
maestră internațională 9‘/2 p. 
Vineri după-amiază, de la ora 
15, are lor prima rundă.
• Maestrul internațional 

Theodor Ghițescu a plecat ieri 
la Metz, pentru a participa la 
un foarte puternic open, ne 
care l-a ciștigat anul trecut.
• Viorica Ionescu și Judifa 

Chiricută vor concura. începînd 
de sîmbătă, la turneul inter
național „Prietenia balcanică", 
organizat la Tîrnovo.

ce la Istanbul se 
Campionatele bal- 

judo, la care tara 
de altfel și cele-

In timp 
desfășurau 
canice de 
noastră, ca 
lalte selecționate, a prezentat 
prima garnitură, la Potsdam 
a avut loc tradiționalul turneu 
international al R. D. 
mane, un turneu de mare 
ploare. Țara noastră a 
zentat șase sportivi 
rezervele lotului. Este 
ba de Silviu Lazăr

Ger- 
am- 
pne- 
din 

vor- 
(cat.

superușoară). Constantin Coman 
(semiușoară). Stelian Moldovan

AL R.F. GERMANIA-

preliminariileMeciuri
Bruxelles.

0—14

la2-a,

5
3
3
3

6—3 4
5—3 4
3—5 4
2—5 2

5—3
5—3
5—7
3—5

2 o 
2 0
2 0 
1 o
fi

In urma acestui 
grupei se pre-

metri 
primul 
pasio-

Saar- 
Ger- 

! CU
2
1
2
2
meciul

4 2 11 
2 1
4 1
4 1

Prin golul marcat de lan Hush 
Tara Galilor a obținut o pre
țioasă victorie in fața Scoției, 

la Glasgow (1—0).

3int 
partide :

(la 3 aprilie, 
R.D.

așteptate
lu-

Franța
și Bulgaria

i 6 aprilie, la Sofia), 
mare surpriză la 
grupa a 7-a : Sco-

1. 
z.
3.
4.
5.

1 0
1 2
1 î

• Ln grupa 1. la 
echipa Belgiei a Întrecut pe cea 
a Greciei cu 2—0 (0—0), prin
golurile marcate de Vercauteren 
(mii». 69) șl Sdfo (min. 89).
Primul a Înscris din lovitură li
beră de la 25 de metri. Intrarea 
In teren a Iul Dimopoulos (mln. 
70) a dat mal multă vigoare a- 
tacului grec, dar belgienii s-au a- 
pârat foarte bine, 
med, clasamentul 
zintă astfel :
1. Belgia
2. Polonia
3. Albania
4. Grecia
• In grupa— - - a 

brUcken, selecționata R.F. 
mania nu a avut probleme 
reprezentativa Maltei : 6—0 (5—0), 
prin golurile marcate de Rahn 
(min- 11 șl 17), Magath (min. 
13), Littbarskl (min. 18). K.H. 
Rummenigge (min. 44 și 67). tn 
prima repriză. Intre minutele 11 
$1 lt gazdele au profitat de a- 
părarea dezorganizată a maltezi
lor Înscriind patru goluri. Echi
pa aliniată de învingători: 
Schumacher — Herțet. K. H. 
Forster. Berthold. Frontzeek — 
Briegel (Brehme), Magath. Rahn
(Thon) — Littbarskl. vailer. K. H. 

Rummenigge. Iată clasamentul 
grupei, după acest joc:

Franța
Iugoslavia 
Bulgaria 
R.D. Germană
Luxemburg

Cu mare interes 
următoarele două 
goslavia — r 
la Sarajevo) 
Germană (la
• O altă 

Glasgow, tn 
(ia — Țara Galilor 0—1 (6—1)! A 
marcat celebrul Ian Rush prln- 
tr-un șut-vole, de la 18 
(mln. 37). " 
loc devine 
nantă. Iată
1. Scoția
2. Spania
3. Țara Galilor
4. Islanda

Foarte important 
de la 30 martie. Ia 
tre Țara Galilor și

Lupta pentru 
acum foarte 
clasamentul :

4
3
4
3

va 
Cardiff, din- 
Spania

(ușoară), Nicolae Vega (semi- 
mijlocie). Valentin Oiței (semi
grea) și Ion Pușcașu (grea). 
Ei au fost însoțiți de antreno
rul Nicolae Marinescu. într-o 
competiție de mare valoare, 
sportivii noștri. în majoritate, 
au fost eliminați după 
sau al doilea tur. Cîte 
torie au obtinut Coman 
tei. Singurul dintre ei 
reușit să intre pe tatami de 
patru ori a fost Pușcașu. în
vingător de două orî, locul 
7 în final.

1. R.F. Germania
2. Portugalia
3. Suedia
4. Cehoslovacia
5. Malta

4
5
4
2
5

4
3
2
1
0

9
a
2
2
1
5

1 
C
4
2
•

Irlanda de Nord scor egal în deplasare

• Mare surpriză, ia grupa

primul 
o vlc- 
și Ol- 

care a

_ - . - * 4-a, la Zenița. unde selecționata 
Iugoslaviei nu a putut tnvinge 
decit cu 1—<1 (1—0) modesta re
prezentativă a Luxemburțulul, 
cu care spera să ciștlge >a scor, 
pentru a-și Îmbunătăți golavera
jul I Singurul gol a fost semnat 
de Gudelj (mln. 26). dintr-o 
greșeală a jucătorului Wets din 
formația adversă. Iată clasamen
tul după acest med :

Selecționata Irlandei de Nord, 
care face parte din grupa a 3-a 
a preliminariilor C.M., împreună 
cu reprezentativa țării noastre, 
a susținut un med amical. In 
deplasare, cu echipa Spaniei.

Judnd foarte bine in apărare, 
nord-irlandezli au reușit un va
loros scor egal : C—0. lată for
mațiile aliniate, in fața arbl-

trului Kutay (Turcia) : SPANIA: 
ărconada — Gerardo, Goicoechea, 
Maceda, Julio Alberto — Gordil
lo, Gallego, Roberto 
Butraguer-o (Rojo). CIos 
IRLANDA DE NORD :
— Nirholl, 
Donaghy —
Stewart — 
Hamilton.

Alte rezultate

McClelland, 
Armstrong, 

Whiteside.

- Sonor, 
(Rincon), 
Jennings 

O’Neill, 
Ramsey, 

Quinn,

r

I

AUTOMOBILISM ÎN... SALĂ I
în Palatul sporturilor 

de la Bercy, din capi
tala Franței, a avut loc cu - -
un 
eră 
de 
da. _ ____________
Pentru aceasta, pe po
deaua sălii (aceeași în 
care, în ianuarie. Cris- 
tieana Cojocaru a de
venit campioană a 
Jocurilor mondiale de 
atletism, la 800 m) a 
fost pus un strat de 
zgură, o cantitate de 
3 500 metri cubi, făcîn- 
du-Se o pistă lungă de

UN NOU RESPONSABIL OLIMPIC
Fostul alergător suedez Anders Gârderud, cam

pion olimpic la Montreal în cursa de 3 OM m 
obstacole (8:08,0) fost recordman mondial la 
această probă, a fost Împuternicit de Federația 
de atletism din țara sa să se ocupe șt. evident, 
să răspundă de pregătirea atleților suedezi pen
tru Jocurile Olimpice din 1988. El are mină li
beră în ceea ce privește organizarea diferitelor 
țabere de pregătire și planificarea competițiilor 
internaționale pentru întreg ciclul olimpic.

NOI RECORDURI MONDIALE
La New York (și nu sale 102 etaje, are fal- 

numai acolo !) Empire ma de a fl una dintre 
State Building, cu ale cele mai Înalte clădiri.

cîteva zile în v -mă 
spectacol în preml- 
mondială : o cursă 
automobilism 1 Da. 
de automobilism 1

200 m. de forma unul... 
rinichi, pe care s-au 
luat la întrecere 11 pi- 
loțl cu. evident, mași
nile lor. A fost o ve
ritabilă demonstrație de 
virtuozitate în condu
cerea mașinilor, cu u- 
nele momente ă la... 
rodeo. In care vehicu
lele se răsturnau șl e- 
rau luate în bot de cele 
ce veneau din spate. 
Din fericire, piloțil nu 
s-au accidentat 
Iar spectacolul în
fdouă reuniuni) a 
semnat, totuși, un 
moș succes.

SI pentru că. Intr-ade
văr, așa stau lucrurile, 
s-au găsit oameni în
treprinzători care să 
organizeze acolo com
petiții sportive. Dar nu 
orice fel de competiții, 
d curse contratimp de 
urcare a celor 102 eta
je sau. mal precis, a 
celor 1 575 de trepte. 
La ediția din acest an 
a acestei competiții, 
care, bineînțeles, s-a 
bucurat de o populari
zare la... înălțimea eta
jelor respective. au 
fost înregistrate noi re
corduri ..mondiale'. Ast
fel. Al Waquie cîștigă- 
torul probei, un om de 
33 ani. a realizat un 
.cronometru" de 11:42,0,

iar la femei Janine 
Aiello, o tînără învăță
toare din San Francis
co. a înregistrat timpul 
d-> 13:14,0. tntrecînd mai 
mulți concurent! din 
..tabăra" bărbaților.

Succesul competiției 
i-a făcut pe organiza
tori să declare că vor 
repeta cursa și că aș
teaptă firește, noi re
corduri. De aceea, pînă 
atunci candidați! la 
glorie la .Empire Sta
te Building" au început 
antrenamentele șl fug 
rit pot pe scările dife
ritelor clădiri cu mai 
multe etaje... De. pen
tru așa ceva 
antrenament nu

MAREA SURPRIZA A ANULUI

trebuie 
glumă?

compe-

grav, 
sine 
în- 

fru-

Evident, fiind abia la începutul anului 
tițional 1985 In care multe ramuri sportive nici 
nu și-au Început activitatea, este cu totul pre
matur să stabilim o listă a celor mal mari sur
prize. Oricum va arăta aceasta la sflrșitul anu
lui 1985, una anume tot îșl va găsi un loc, hai 
să zicem. Intre primele 10. Este vorba de ne
așteptata victorie de la slalomul uriaș, la cam
pionatele mondiale de schi de la Bormlo, a 
vest-germanului Markus Wasmaler (21 ani). Pe 
plrtia de pe Mumele Stelvio el i-a întrecut pe 
marii favorlți Pirmin Zurbriggen șl Marc Girar- 
delli. înaintea plecării în Italia, la „mondiale" 
tinărul schior a declarat unul redactor al re
vistei „Klcker . din Nurnberg. „Mă duc la Bor- 
mlo doar ca să inv&ț și dacă cumva aș reuși 
să mi clasez între primii 10 ar fi ceva extra
ordinar y... Vedeți, și în faptul că Wasmaier 
nu s-a clasat doar intre primii 10. ci chiar pri
mul. constă frumusețea — fără egal — a spor
tului. Fără astfel de întîmplări, competițiile 
sportive ar fi monotone și neinteresante !

Rubrîco realizata de
Romeo VILARA

JOCURI AMICALE La
Tbilisi. C.R.S.S. — Austria 3—0 
(1—♦). Au înscris : Demianenko 
(min. 40) și Protasov (min. 50). 
Gazdele au atacat continuu și 
meritat pe deplin victoria, 
la Învinși doar Pronaska 
Schachntr s-au evidențiat, 
timp ce de la Învingători 
remarcat Aleinikov (coautor la 
primul gol). Goțmanov și Balta- 
cea • La Sion : Elveția — Ce
hoslovacia 2—0 (2—0). a înscris: 
Sulser (min. 16 și 19), care a re
intrat după o lungă absență, în 
urma unei accidentări.

a In campionatul Franței (et. 
30): Sochaux — Brest 4—2, Rouen 
— Nantes 1—0, R. C. Paris — 
Toulon 0—1, Strasbourg — Lille
2— 1, Laval — Nancy 2—2, Mona
co — Toulouse 0—0, Metz — 
Bordeaux 1—1, Lens — Paris St. 
Germain 4—2, Marseille — Tours
3— 2, Auxerre — Bastia 3—1. Pe
primele locuri : Bordeaux 48 p, 
Nantes 43 p, Auxerre 38 p • în ----------------- - . . 20).

Gybr 4—0. Tatabanya
campionatul Ungariei (et. 
Honved

Dozsa 2—2, 
Debrețin —

Pecs
au
De 

Și 
in

s-au

— Uj pești
Szeged 2—0, 
hely 1—2 !, 
1—1, Ferencvaros — Zalaegerszeg 
1—0. Videoton — M.T.K. 4—0, 
Csepel — Vasas 1—1. Pe prime
le locuri : Honved 30 p, Video
ton 28 p, Gyor 24 p • Meci 
restant în campionatul Angliei : 
Aston Villa — Stoke 2—9 • în 
semifinalele „Cupei Olandei" s-au 
calificat ...............
cundă), 
cundă), 
tricht -
rejuca • Iată programul sfertu
rilor de finală ale „Cupei Por
tugaliei": F.C. Porto — Rio Ave, 
Varzim — Boavista, Paredes (di
vizia a 3-a) — Benfica, Covilha
— Maritimo (ambele din •
Ln C.E. de tineret : Belgia — Ita
lia 1—1 (0—0). în această gru
pă. a 8-a, conduce 
p (2 j), urmată de 
j) și Luxemburg 0 
C.E. de juniori II: 
pru 1—1. Grecia s-a 
tru turneul final.

Eger — 
Szonibat- 

Bekescsaba

Helmond (divizia se- 
Wageningen (divizia se- 
Utrecht. Meciul Maas- 
Eindhoven (1—1) se va

F.C.

Belgia cu 3 
Italia 1 p (1 

P fl j) • In Grecia — Cl- 
califlcat pen-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Francesco Moser a 

ciștigat la sprint „Turul Etnei" 
realizind 4.41:00 pe 181 km o 
Prima etapă a turului „Midi-Pi- 
rinei" (V H!ed teu du Temple-Guzet 
Neige. 222 km) a revenit irlande
zului Stephen Roche in 6.43:31 
L-au urmat : Simon (Franța) 
8.44:08. Miller (Scoția) 6.44:10, Fig- 
non (Franța) 6.44:22. Roche este 
purtătorul tricoului 
(6.49:17) în clasamentul 
el aflindu-se înaintea lui 
cu 45 s si a lui Fignon cu 47 s 
■ în competiția „Tnei_ zile 
orașului Panoe* din 
clistul belgian Eddy 
a Învins tn etapa a 
5.49:03 pe 211 km.

HOCHEI « In meci 
Moscova. în prezența _ 
spectatori, 
dispus de

cadrul turneului

galben 
general 
Simen

ale 
Belgia, ci- 
Planckaert 
doua cu

la 
de 

a 
D 

Germane cu scorul de 10—0 (3—0 
3—0, 4—0).

amical 
a 4ooo 

formația U.R.S.S. 
reprezentativa R

TENIS • In
masculin de la Fort Myers, din 
cadrul „Marelui Premiu Nabisco" 
au fost Înregistrate rezultatele : 
Giammalva — Krickstein 7—5,
6—4 Teltscher — Flach 6—4. 6—3, 
Kriek — Fitzgerald 6—2, 7—6,
Davis — Purcell 6—2. 6—1, Lendl- 
Lloyd 6—3 6—3 Gomez — Shiras 
6—3, 7—6 • Turneul 
tano. de asemenea 
„Marelui Premiu 
Smid — Cl. Panatta 
Tarryd — Colombo 
Sadri — SlozII 6—3.
te — Gunthardt 6—1, 6—0, Mc
Enroe — Becker 6—4. 6—3 Hla- 
sek — Odeppo 7—6. 6—3 • Tur
neul feminin de la Palm Beach 
Gardens : Joanne Russell — La
risa Savcenko 6—4. 6—0 Kathy 
Horvath — Dianne Fromholtz Ba- 
lestrat 7—5 6—0 Anne Minter —
GIndy Purd}- 5—4. 6—4

de la Ml-
In cadrul 

Nabisco", 
6—3. 7—5,
6—3 6—4,

6—4. Lecon-
6-0,

6—3.
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