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In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 14 
februarie, au continuat lucră
rile Plenarei lărgite a Consi
liului National al Agriculturii, 
Industriei Alimentaret Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, in Sala Palatului 
Republicii, a fost intimpinată 
cu puternice aplauze, cu urale 
Si ovații, întreaga asistentă a- 
clamînd îndelung, cu însufleți
re, pentru partid si secretarul 
său general.

în cursul dimineții. lucrările 
au fost reluate în plen.

Participantii la dezbateri au 
reafirmat, de la tribuna ple
narei, sentimentele de fierbin
te dragoste și profundă recu
noștință fată de conducătorul 
iubit al partidului și statului 
nostru,*  tovarășul Nicolae 
Ceausescu, care acționează cu 
abnegație, cu dăruire $1 eroism 
pentru edificarea socialismului 
si comunismului pe pămintul 
României, pentru bunăstarea Și 
fericirea poporului, pentru 
cauza păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.

în cuvîntul lor, vorbitorii 
au exprimat deosebita stimă si 
prețuire față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, pentru contribuția 
de mare însemnătate pe care 
o aduce la elaborarea sl înfăp
tuirea planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-so- 
cială a tării, la înflorirea ști
inței. învățământului si cultu
rii românești.

în spiritul indicațiilor, orien
tărilor și exigențelor formula
te de secretarul general al 
partidului, plenara a prilejuit, 
in continuare, analiza in mod 
critic și autocritie a activității 
din agricultură, industria ali
mentară. silvicultură si gospo
dărirea apelor în 1985, dezbate
rea aprofundată a căilor și 
direcțiilor de acțiune menite 
să ducă la Înfăptuirea, în ce
le mai bune condiții, a sarci
nilor prevăzute pe anul 1986 
și pe întregul cincinal.

La recomandarea prezidiului, 
care a subliniat că in timpul 
dezbaterilor in plen, pe grupe 
de județe, precum și tn cadrul 
plenarei Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, plenarei 
Consiliului Silviculturii și șe
dinței Comisiei centrale a pro
ducătorilor agricoli din localită
țile necooperativizate au luat 
cuvîntul 173 tovarăși, partici
pant! la lucrări au hotărit sis
tarea discuțiilor.

Plenara a aprobat, apoi, în 
unanimitate. Raportul, progra
mele si celelalte documente a- 
flate pe ordinea de zi.

A fost adoptată, de aseme
nea. Hotărirea-Apel a Plena
rei lărgite a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii șl

Gospodăririi Apelor, care ur
mează să fie definitivată de 
Biroul Executiv al Consiliului 
Național pe baza orientărilor șl 
indicațiilor făcute In cadrul 
dezbaterilor.

Pe baza Legii nr. 1/1983, care 
prevede convocarea Congre
sului o dată Ia cinci ani și 
pentru a da posibilitatea aces
tuia să dezbată temeinic și să 
stabilească măsuri concrete 
in vederea transpunerii întoc
mai în viață a hotăririlor ce
lui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român,
a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire Ia 
făptuirea noii revoluții

în- 
a- 

grare, a sarcinilor ce revin a- 
griculturii, industriei ali
mentare și achiziționării pro
duselor agricole, silviculturii 
șl gospodăririi apelor din pla
nul național unic de dezvolta
re economico-socială a Româ
niei în perioada 1986—1990, 
Plenara Consiliului Național 
a hotărît CONVOCAREA CON
GRESULUI AL III-LEA AL 
CONSILIILOR DE CONDU
CERE ALE 
AGRICOLE SOCIALISTE, 
ÎNTREGII ȚĂRAN™!, 
CONSILIILOR ------------
MUNCII DIN 
ALIMENTARA 
MENIUL ACHIZIȚIONĂRII 
PRODUSELOR AGRICOLE, 
DIN SILVICULTURA ȘI GOS
PODĂRIREA APELOR ÎN 
A DOUA DECADA A LUNII 
MAI 1980.

DE
UNITAJILOR 

------------- AL
AL

OAMENILOR 
INDUSTRIA 

ȘI DIN DO-

LA CONGRES VOR PARTI
CIPA 11.000 DELEGAȚI ȘI 
INVITAȚI.

Intimpinat cu cele mai alese 
sentimente de dragoste ți sti
mă, a luat cuvintul, in încheierea 
lucrărilor plenarei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebit inte
res și profundă' satisfacție, fi
ind subliniată, în repetate rîp- 
duri, cu îndelungi aplauze, U- rale și ovații.

Puternic mobilizați de îndem
nurile adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participant» 
au reafirmat vibrant voința 
lucrătorilor ogoarelor, a oame
nilor muncii din industria ali
mentară. silvicultură și gospo
dărirea apelor de a acționa, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, cu 
înaltă responsabilitate, în spirit 
revoluționar, pentru transpune
rea in viață a hotăririlor adop
tate de plenară, pentru înde
plinirea în cele mai bune con
diții a programelor speciale, a 
prevederilor planului pe 1986 
si pe întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea neabătută a istori
celor obiective stabilite dc 
Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.
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Tragerea la »or(i
peatru preliminariile

CI. dc fotbal

Cupele europene la handbal feminin

ROMÂNIA - IN
CU SPANIA,

GRUPA I,
AUSTRIA

Șl ALBANIA
în sala Operei din 

Frankfurt pe Main a 
avut loc ieri la prînz tra
gerea la sorți a grupelor 
preliminare pentru cam
pionatul european de fot
bal din 1988.

Echipa ROMÂNIEI face 
parte din prima grupă 
si are ca adversare for
mațiile SPANIEI, AUS
TRIEI și ALBANIEI.

Partidele din prelimi
narii vor începe în luna 
septembrie 1986. Turneul 
final al campionatului 
european se va desfășura 
în R. F. Germania, între 
10 si 25 iunie 1988.

(tn pagina a TV-a, pro
gramul complet al trage
rii la sorți).

Mîine, în

ȘTIINȚA BACĂU (..c.ce -i Șl TEROM IAȘI um n«ri
SUSȚIN, ÎN DEPLASARE, PRIMELE JOCURI

Competițiile continentale de 
handbal pentru echipe femi
nine au ajuns în faza sfertu
rilor de finală, ale căror prime 
jocuri se vor disputa mîine. 
Țara noastră este reprezentată 
in „Cupa campionilor europeni*  
de Știința Bacău, iar în „Cupa 
cupelor" de TEROM Iași.

Echipa din Bacău, antrenată 
de Alexandru Mengonl șl Cos- 
tel Petrea, va avea ca adver
sară, în această fază a com
petiției, pe campioana Ceho
slovaciei, Iskra Partizanske. 
Studentele, campioanele Româ
niei, s-au calificat invingînd 
atît pe teren propriu, cît șl în 
deplasare formația suedeză 
Polisens Stockholm (34—18 și 
21—18). Partida de duminică, 
care va începe la ora 11,30 (ora 
României), se anunță foarte

dificilă. După 12 etape dispu
tate în campionatul intern, 
Iskra se află pe locul secund, 
fiind tot a doua dintre for
mațiile primei divizii a cam
pionatului cehoslovac și în 
ceea ce privește eficacitatea 
Echipa dispune de un lot va
loros de jucătoare trei dintre 
acestea fiind componente ale 
reprezentativei Cehoslovaciei : 
portarul Maria Posova (25 de 
ani, 1,75 m înălțime. 29 de pre
zențe tn prima reprezentativă), 
Elena Gașparikova (28, 1.80 m, 
123, 243 de goluri înscrise pen
tru echipa națională) $1 Erika 
Gomboșova (21. 1,73 m, 32. 42 
de goluri). Formația campioană

Mihail VESA

(Continuare tn oao a 4-a)

Sala sporturilor din Brașov

START ÎN NOUA EDIȚIE A CAMPIONATULUI 
LA TENIS DE MASADIVIZIEI

Echipele participante Ia cam
pionatul Diviziei „A" pe echipe 
la tenis de masă se vor afla, 
incepind de mîine, în Sala 
sporturilor din Brașov, la star 
tul unei noi ediții. Vor intra 
tn concurs formații bine cu 
noscute pentru succesele rea
lizate pînă acum (Juventus 
MILMC, C.S. Arad, Spartac 
C.S.Ș. 2 București — feminin. 
Universitatea A.S.A. Mecanică 
Fină București — masculin) 
dar și altele care doresc să
se afirme (Metalul C.S.Ș. Rm 

g; Vîlcea, Constructorul IJGCL 
0 Tg. Mureș, C.S.M. Cluj-Napoca 
gg Sticla C.S.Ș. Bistrița, Progresul 
Ș IIRUC București etc.), în toate 
șg echipele aflîndu-se----- L!-‘ —
g: reale posibilități fi------ r---
J: experiența.

Startul, care se dă mîin» 
g (ora 17) în noua ediție a cam-TT’ An O 4 S !., sil,...— — X

Și
sportivi cv 
cu bogată Noua ediție a campionatului Diviziei poate oferi dispute inte

resante și atractive, un spectacol sportiv bine apreciat de public, 
așa cum a fost, spre exemplu, In campionatul trecut, cel din sala 
Progresul din Capitală, unde a fost surprinsă și imaginea de față.

Foto: Aurel D. NEAGU
g pionatului, trebuie să consti- 
ți tuie pentru toți jucătorii și 
gs antrenorii un prilej de a de- 
Js monstra că la nivelul secțiilot 
g - * - -se muncește cu sîrguință, că 

există preocupări constantr 
pentru continua dezvoltare a 
tenisului nostru de masă, pen
tru' promovarea unor tineri ta- 
lentați, capabili să se afirmei _______ ________________

S; tn competițiile internaționale.
0
g: (In pag. 2—3, loturile echipelor 
g; divizionare)

La Campionatele Balcanice de scrima

'JUNIORII ROMÂNI AU ClȘTIGAT TOATE TITLURILE INDIVIDUALE
BRAȘOV, 14 (prin telefon). 

In ziua a doua a Campionate
lor Balcanice de scrimă pentru 
juniori s-au încheiat probele 
individuale, prin decernarea 
titlurilor la floretă feminin gl 
spadă. Și, chiar dacă și de 
această dată ambele probe au 
revenit reprezentanților scrimei 
noastre juvenile — învingători 1 
floretista Salvina Ionescu și 
spadasinul Daniel Hondor — 
ca și in prima reuniune, de 
joi, situațiile nu au fost simi
lare. Pentru că, tn timp ce tn 
întrecerea fetelor, toate cele 
patru sportive române — Sal
vina Ionescu, Elena Copuzeanu, 
Roxana Dumitrescu, Monica 
Veber — au ajuns In finala de 
8. trei dintre ele ureînd pe

podiumul de premiere, spada
sinii ne-au dat mari emoții 
pînă în ultima tușă a con
cursului. C. Dumitrescu șl E. 
Dan au părăsit planșele după 
primul tur, E. Mănucu — după 
grupa semifinală, singurul pur
tător al speranțelor noastre tn 
proba Individuală de spadă ră- 
minînd D. Hondor.

După marea satisfacție a 
publicului local (în mare ma
joritate elevi) tnoercată tn 
reuniunea de joi. cînd finala 
sabrerilor s-a desfășurat Intre 
doi brașoveni, și în ultimul a- 
salt al întrecerii floretistelor, 
de vineri, s-a aflat o sportivă 
din orașul de la poalele Tîmpei, 
Salvina Ionescu, care, alături de

Elena Copuzeanu, a oferit o 
finală a out-slderelor, nu mai 
puțin spectaculoasă insă, mai 
ales prin caracterul său ine
dit Roxana Dumitrescu, după 
oe a eliminat-o. surprinzător 
tn primul asalt al finalei de 
8 pe mat experimentata Mo
nica Veber (componentă a re
prezentativei țării, vicocampi- 
oană olimpică la Los Angele») 
a capotat, apoi, la fel de sur
prinzător. tn semifinala dispu
tată cu Salvina Ionescu. Și a- 
ceasta din urmă, lansată mo
ral, pe „teren propriu", a do
minat net și asaltul final, de-

Paul SlAVESCU

(Continuare tn pap a 4-a)

Participare fructuoasă la circuitul

de concursuri ale înotătorilor

PERFORMANȚELE- DIN IARNĂ - 
SUPORTUL ASPIRAȚIILOR PENTRU VARĂ

„Semne bune anul Eire", ex
clama, ineîntat. antrenorul e- 
merit Gheorghe Dimeca. Și pe 
bună dreptate 1 Experiență ine
dită. participarea a trei dintre 
elevii săi (băimărenl) la un 
cii cult de puternice concursuri 
internaționale de tnot a fost, 
cu adevărat, fructuoasă. Bilan
țul de la Boulogne-BiUancourt. 
Bonn (bazine de 25 m) și Ber
lin (50 m) Însumează. în prin
cipal, șapte locuri I, cinci locuri 
II și un loc in alături de zece 
modificări tn tabela recordu
rilor naționale.

..Semne bune" are anul Cam
pionatelor mondiale de la Ma
drid pentru Noeml Lung, tn 
Franța, ea a tăcut record și 
la 200 m (2:15.46) și la 400 mixt 
(4:41,18). ciștigind cursa din 
urmă. La Bonn. Noeml a mai 
coborît 46 de sutimi pe 200 m 
menținind ritmul ridicat oe 
distanta lungă — 4:41.62 ne- 
mailăsind acum să-i scape" o 
victorie tntrectndu-le In stil de 
autentică campioană pe sovie

tica Elena Dendeberova șt alte 
citeva sportive bine cotate. In 
frunte cu dubla medaliată ta 
ultima ediție a C.E.. Sonia 
Blagova (Bulgaria). Numai a- 
ceste performante de ar fi fost, 
și tot se putea aprecia că e 
toarte bine. Dar nu a fost nu
mai atît I Deși acumularea u- 
nei anume oboseli putea apare 
firească deși a-a trecut din 
bazin de 23 m tn piscină de 
dimensiuni olimpice. ttnâra z 
(Împlinește 18 ani in mai), ta
lentata ambițioasa sportivă — 
despre care eu un an in urmă 
nici nu se mai vorbea tn lu
mea marii oerformanțe ! — a 
făcut o cursă memorabilă la 
Berlin oe 400 metri : 1 :05 86 — 
2:15.98 — 3:39 timpi interme
diari. și. in final. 4:44.54 re
zultat de sxceotie eare o in
stalează oe sportiva de la 
C.S.M.Ș. Baia Mare In trun-

Geo RAFTCHI

(Continuare In nap • 4-a)



Mîinc, ]>'€ traseul traditional fie la Dăilc Felix Etapa a 21-a a campionatelor naționale de basthet De djminică, in bazinul F

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CROS
Atletismul este și acum. în 

plini iarnă. în actualitate. 
După finalele campionatelor 
naționale de sală, este, acum 
rîndul alergătorilor pe teren 
variat să-și dispute întîietatea 
Ca și anul trecut, gazda cam
pionatelor naționale de cros 
este stațiunea de lingă Oradea 
Băile Felix, care dispune de 
excelente condiții de organi
zare (sub toate aspectele) și 
de concurs. De< altfel, anul tre
cut traseul de la Băile Felix 
a fost și gazdă a întrecerii 
pentru titlurile de camoion’ 
balcanici. în plus, condițiile 
atmosferice din zona Felixului 
sînt, in mod obișnuit, dintre 
cele mai bune, ceea ce. desi
gur. facilitează disputele. De 
pildă, la această oră. traseu] 
de pe nlatou este acoperit cu 
puțină zăpadă si. desigur, cam 
umed, dar acestea nu sînt im
pedimente prea mari pentru 
alergători, față de alte ediții 
ale competiției, cînd timpul a 
fost total nefavorabil.

Ca de fiecare dată, se vor 
desfășura întreceri individuale 
și pe echipe, in cadrul a cinci 
categorii : juniori, junioare, ti
neret (bărbați), senioare și se
niori.

Concursul va avea loc dumi
nică dimineață și va oferi, 
sîntem convinși, un spectacol 
sportiv de .toată frumusețea 
întrecerile reprezentînd un bun

prilej de verificare a pregăti
rilor efectuate și de selectare 
a celor mai merituoși concu- 
renți în vederea apropiatelor 
competiții internaționale.

titlurile 
eîști ga te

de 
de .

Anul trecut, 
campioni au fost . _ 
juniori — 6 km : Dumitru Pop 
(Gloria Bistrița),
Tricolorul Oradea ; Junioare — 
2 km : Maria Pintea (C.S.Ș. 
Bistrița) — C.S.Ș. Bistrița : ti
neret — 8 km : Costel Con
stantin (C.S.M. Sf. Gbeorghe)
— Steaua București ; senioare
— 4,5 km : Marian*  Stănescu 
(Politehnica Timișoara) — O- 
limpia București : seniori — 
12 km : Gyorgy Marko (Steaua)
— Rapid București. Ciți dintre 
ei vor reedita succesul 7

După această competiție, „se
rialul" atletismului continuă cu 
campionatele de sală Ia nivelul 
juniorilor (la Suceava și Ia Ba
cău), apoi cu „europenele" in
door de la Madrid. Campiona
tele mondiale de cros etc.

pe echipe :

//
CAPETE DE AFIȘ"; MECIURILE RETIH BL CUPEI BUCUREȘTI"

RAPID DINAMO ORADEA (m)

Șl OLIMPIA—POLITEHNICA BUCUREȘTI (f)
Campionatele republicane de 

baschc-t continuă, azi și mîine, 
prin meciurile etapei a 21-a (pri
ma din cadrul celui de al trei
lea tun. Dintre cele 1# partide 
(duble, pe grupe valorice), deo
sebit de atractive se anunț*  a 
n Rapid București — Dinamo 
Oradea (la băieți) și Olimpia 
București — Politehnica Sportul 
studențesc (la fete). Iată insă 
programul complet al etapei : 
MASCULIN. GRUPA 1—«: Rapid 
— Dinamo Oradea (locurile ocu
pate tn clasament: J, respectiv 
4; rezultatele din tururile prece
dente: 1—1) Steaua — Farul Con
stanța (1—6: 2—0).
București — I.C.E.D. 
București (2—5; 2—0);
7—11: Academia Militară Meca
nic” Fină București — C.S.U. 
OtelUi Galați (8-11; 2—0). Poli
tehnica C.S.Ș. Unirea Iași — U- 
niversitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca (9—10; 2—0); FEMININ,

Dinamo
C.S.Ș. 4

GRUPA

GRUPA l—6: Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca — Politeh
nica Timișoara (1—6; 2—0), Voin
ța București — Progresul Stirom 
București <2—S; 2—0), Olim
pia București — Politehnica 
Sportul studențesc București 
(3—4; 1—1); GRUPA 7—11: Co
merțul C.S.Ș. Tg. Mureș — Ra
pid București (8—11; I—1), Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare — Crișul 
C.S.S. 2 Oradea (9—10; 1—1).

Meciurile din Capitală vor «- 
vea loc astfel: sala Floreasca, 
simbăt*  de la ora 12, duminică 
de la ora 8,30: Academia Mili
tară — c.S.u. Galați tm), Stea
ua — Farul (m), Voințe — Pro
gresul (f), Dinamo — I.C.E.D. 
(m): sala Rapid, de la ora 16,30 
șl, respectiv, 9,30: Rapid — Di
namo Oradea (m); sala Olimpia, 
de Ia ora 14,3# șl, respectiv, 
1#,3#: Olimpia — Politehnica (f).

înaintea etapei, clasamentele 
Diviziei „A" se prezintă astfel:

întrecerile „Cupei București" 
la polo se reiau duminică, în 
bazinul Floreasca de la ora 
11. cu meciurile etapei a 6-a. 
prima a 
vor putea 
Intîlniri :

returului. Spectatorii 
asista Ia următoarele
Steaua — C.S.U,

Progresul — 
Dinamo — R

La încheierx 
mentul este i 
namo 9 p, 2. 
C.S.U. 6 p, 4 
5. Rapid 3 p, 
niori 0 p.

DIVIZIA „A“ LA TENIS I
Loturile echipelor pârtiei

FEMININ

ACTUALITATEA SAHISTAa
• CAMPIONATELE UNIVERSI

TARE. La Băile Herculane, în 
sala de club a elegantului ho
tel „Minerva" finalele campio
natelor studențești de șah au 
ajuns la a 5-a rundă. înaintea

ZILNIC. GIMNASTICĂ LA LOCUL DE MUNCA

disputări- acesteia, în clasamen
tul feminin prima este Smaran- 
da Boicu cu 4 p (toate parti
dele ciștigate 1) urmată de So
rina Dan 3.5 p Lavlnia Popescu 
3 p, Daniela Solomon, Monica 
Ba-o șl Nicoleta Mustețea —
2.5 p. La masculin, patru lideri: 
Dan Bărbulescu A. Ardeleanu, 
M. Marin și S. Lupu, toți cu cite
3.5 p

•) Echipe penalizate.

MASCULIN

1. Steaua*) 20 19 1 1988:1398 38
2. Dinamo B. 20 18 2 2008:1344 38
3. Rapid Buc. 20 12 8 1649:1704 32
4. Dinamo Or 20 11 9 1612 :1641 31
5. I.C.E.D. 20 11 9 1705:1642 31
6. Farul C-ța 20 10 10 1553:1687 30
7. C.S.U. Sb. 20 9 11 1671:1692 29
8. Academia 20 7 13 1666:1783 27
9. „Poli* 4 Iași 20 7 13 1382:1613 27

10. wU“Cj.-N.*) 20 5 15 1505:1652 24
11. C.S.U. Gl. 20 1 19 1388:1921 21

Program de exerciții (17)

Poziția inițială — stînd 
drepți. Ridicare pe vîrfurL 
brațele înainte sus cu inspira
ție (1—2). picioarele în rulare. 
Derulare pe călcîi cu brațele 
înapoi în expirație (3—4). Ru
larea și derularea labei se fac® 
cu balansarea trunchiului, res
pirație. Se execută de 4 ori.

• CUPA FELIX ’86. Cea de a 
Vl-a ediție a tradiționalei com
petiții de la Băile Felix, în or
ganizarea A.S. Lotus, va avea 
loc în perioada 20 februarie — 3 
marile. în cadrul întrecerilor se 
dispută un turneu principal eu 
invitați din tară și de peste ho
tare (cu normă de maestru in
ternational), precum și grupe 
deschise tuturor categoriilor. Se 
va juca la hotelul ..Poienița" din 
localitate

FEMININ

1. „U“ Cj.-N. 20 18 2 1589:1233 38
2. Voința Buc. 20 15 5 1409:1175 35
3. Olimpia 20 15 5 1416:1233 35
4. „Poli*  Buc. 20 14 6 1372:1273 34c Prog. Buc. 20 10 10 1346 :1454 30
6. „Poli" Tim. 20 9 11 1326:1394 29
7. Chimistul 20 8 12 1327:1343 28
8. Comerțul 20 7 13 1317:1385 27
9. Mobila S.M. 20 5 15 1319:1551 25

10. Crișul Or. 20 5 15 1319:1486 25
11. Rapid Buc. 20 4 16 1148:1361 24

Clasamentele „Trofeului etica-
cității": MASCULIN : 11. M. Chi-

I

stînd. Balansarea pl-P.I.
ciorului sting înainte, a bra
țelor înapoi și jos. aplecarea 
trunchiului — expirație. Duce
rea piciorului sting înapoi, 
brațele sus, trunchiul în ex
tensie,

4

• SIMULTAN. In rlndul ma
nifestărilor prilejuite de Ziua 
ceferiștilor, „16 Februarie”, Co
misia municipală de șah Bucu
rești organizează, duminică (ora 
9) un simultan de șah susținut 
de maeștri din Capitală. între
cerea are loc tn sala de cantină 
a I.M.M.R. „Grivlța Roșie”, cu 
participare nelimitată.

de
inspirație. Se execută 

ori.

• ȘAH PRIN CORESPONDEN
TA. Comisia centrală de șah prin 
corespondență din cadrul F.R.Ș. 
anunță 
„Cupa

pe— stînd. Ridicarea 
cu balansarea brațelor 

în lateral, cu inspirație.

p.i. 
virfuri 
de jos 
Coborîrea brațelor și încruci
șarea 
talpă 
lentă 
de 4

Z.

7 N

că înscrierile pentru 
României" (ediția a 

Vn-a), faza preliminară, se pri
mesc pînă la 20 martie, pe a- 
dresa: loan Berbecaru, str. Ma
tei Voievod 115—123, bl. 02, sc. 3, 
ap. 130, București, cod 73226.

rilă (C.S.U. Sibiu) 464 p, 2. G 
Șarlă (Ac. Mii.) 409 p, 3. FI. Er- 
murache (Steaua) 394 țr, ' ~~
Zdrenghea (Ac. Mii.) 374 p, 
V. Băiceanu (Farul) 344 p, 6. 
Cazanovschi (C.S.U. Galați) 
p. 7. D. Niculescu (Dinamo 
Buc.i 318 p. 8. Gh. Dăian (C.S.U. 
Sibiu) 317 p, 9. Gh. Ghiță (Ra
pid) 300 p, tO. Gh. Oczelak (Ac. 
Mii.) 289 p; FEMININ: 1. Magda
lena Jerebie (,.U“) 448 p, 2. Ga
briela Petre (Chimistul) 399 p. 
3. Marcela Bodea („Poli' 
șoara) 384 p, ' 
nu (Mobila) 
Alixandru și 
guț (ambele 
Edith 
Maria
P. 9.
299 p.

4. v.
5. 

i. G.
341

2.
399 
Timi-

4. Monica Aștelea- 
373 p, 5—6. Emilia
Luminița

Progresul) 326 p, 7. 
(Comerțul) 318 p, 8.

Buc.) 312

Mărin-

Mathe
Roșianu („Poli'

Mala Zidaru („Poli” Buc.) 
10. Mariana Andreescu (O-

llmpia) 294 p.

JUVENTUS MILMC BUCU
REȘTI: Cristina EnulesdU, Anca 
Cheler, Carmen Găgeatu, Adria
na Năstase, Antoneta Rizoiu, 
Mihaela Ar.ghelescu, Gabriela 
Anghelescu. Maria Cocoș; antre
nori: Vasile Dumitrescu, Marian 
Bădilă; președintele secției: Do- 
ru Tureanu.

CLUBUL SPORTIV ARAD î Lia
na Măcean, Gabriela Blasko, 
Andreea Geller Livia Căruceru, 
Monica Spîrleanu. Ecaterina Fet- 
tik; antrenori: Magdalena Leszay, 
Emil Prokopecz; președintele sec
ției: Ștefan Geller.

SPARTAC C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI: 
Otilia Bădescu, Emilia Ciosu, 
Mărie na Neagu. Elena Tărîță, 
Iolanda Ciosu. Daniela Stanciu; 
antrenor: Florentin Hentz; pre
ședintele secției: Alexandru Chiș.

F AIM AR BAIA MARE: Nela
Stoinea, Maria Popa Vintilă, A- 
dria 'a Palmiue, Irina Marton, 
Edith Hofman; antrenori: Zoltan 
Hofman Ștefan Hofmanpre
ședintele secției: Viorel Moro van.

C.S.M. CLUJ-NAPOCA: Gabrie
la Gherman, Zitta Ferenczi, Ma
rina Ghe Anna Miron, Cristina 
Chindriș Luminița Lupu, Anto- 
nela Plăianu; antrenori: Farcaș 
Paneth, Mihai Bledea, Șerban 
Doboși: președintele secției: La- 
djslau Baka

METALURGISTUL CUGIR: Ro
dica Urban ovi ci, Tatiana Furtu
na. Crinela Sava, Gabriela Dor
nic, Maria Bîrsan, Mariana Cor
nea : antrenori: Agneta Dornic, 
Nicolae Dornic; președintele sec
ției: Dan Dicu.

CONSTRUCTORUL IJGCL I TG. 
MUREȘ: Maria Losonczi, Kinga 
Lohr. Daniela Popoviciu, Tldiko 
Antal; antrenori: Ioan Lohr, 
Cornel Macovei, Karoly Vlaics ; 
președintele secției: Tiberiu Bi- 
diga.

C.S.Ș. METALUL RM. VTLCEA: 
Maria Alboiu, Maria Bogoslov, 
Anda Gîrbină, Elena Anescu, 
Florina Popescu, Camelia Oțelea; 
antrenori: Traian Ancuța, 
gen Popescu; 
ției: Lauren țiu

TRACTORUL
Mihai, Marfa 
Pop, Simona Ursu, 
man.
nor: Ovidiu Mitroi; președintele 
secției: loan Ți rea.

C.S.Ș. I.P.C. SLATINA: Mirela 
Lazăr, Felicia Pipoș. 
Radu, Izolda Ghiță;

. . Eu- 
presedintele sec- 
Stilea.
BRAȘOV: Lorena 
Gaftea, Beatrice 

Liliana Ro- 
Carmen Ciobotaru; antre-

Gabriela 
antrenor :

lor în față. Revenire la 
și expirație. Execuție 

(1—2, 3—4), cu repetare 
ori. Pi I-3 3-4

1.2-3,

P.I. — stind cu brațele rela
xate jos. Depărtarea picioarelor, 
răsucirea trunchiului și duce
rea brațelor lateral <1). Arcui
rea la stingă (2—3) și revenire 
(4). Aceeași la dreapta. Exe
cutat lent de 4 ori.

♦

RODICA CONSTANTIN Șl CRISTIAN SUDU, CAMPIONI DE JUNIORI LA SANIE
*

Astăzi și mîine, concursul international „Cupa Bucegi"

P.I. — stînd cu brațele 
doite. Sărituri alternative 
cite un picior (sting-drept). 
ridicarea genunchilor. Se 
cută 15—20 secunde.

in- 
pe 
cu

exe- Pi. 1 2

a

P.I.

W *-4

P.I. — stînd. Ridicarea bra
țelor lateral, scuturat. (1). sus 
scuturat (2). Aplecarea trun
chiului înainte cu scuturare» 
brațelor (3), revenire stind (4). 
Inspirație la 1—2 și expirație 
la 3—4. Se execută de 4 ori.S—4. Se execută de 4 ori.

stind. Pas înapoi 
piciorului

CU 
scuturarea piciorului sting 
(1—2). pas înainte cu scutu
rarea aceluiași picior (3), re
venire (4). Aceeași, cu picio
rul drept (5—8).

nr
Pl,4 ? I

Petre Arnăutu 
țiel: Mircea I

CONSTRUCT 
C.S.Ș. UNIVI 
IOVA: Maria 
nole, Irina S 
rinaș, Simona 
la Marinescu, 
antrenor: Căt. 
ședințele secți

CONSTRUCT 
TG. MUREȘ: 
ka Gyeresi, E 
Magori, Borba 
loan Lohr, C 
roly Vlaics; 
Tlberiu Bidig;

M;

SINAIA. 14 (prin telefon). 
Pe pirtia de la poalele Mun
telui Furnica s-au desfășurat, 
timp de două zile, întrecerile 
pentru decernarea titlurilor de 
campioni republicani la sanie- 
juniori. Condițiile de concurs 
au fost Ideale, *iar  pista, prin 
grija deosebită a organizato
rilor, s-a prezentat ireproșabil. 
La startul fetelor s-au prezen
tat 26 de concurente, dintre 
care cele clasate pe locurile 
1—16. după manșa I, au parti
cipat la finala propriu-zisă. 
După manșa a doua, conducea 
Lucreția Stefan, urmată la nu
mai 3 sutimi de secundă de 
Rodica Constantin. In cea de 
a treia coborîre, Ștefan a rea
lizat 47,73 sec., iar urmăritoa- 
rea sa 46,41 sec, (cea măi ra
pidă coborîre). timp datorită 
căruia a trecut în final pe lo
cul I.

Clasament : 1. Rodica Con
stantin (I.C.E.D. Buc. ; antre
nor. — FI. Țicu) 2:22,34 ; 2.
Lucreția ștefan (Gloria Bistri
ța) 2:23,63 ; 3. Brîndușa Dabija 
(C.S.Ș. Vatra Domei) 2:24.51 ; 
4. Marinela Huțuleac (C.S.Ș. 
Vatra Domei) 2:25,04 ; 5. Ale
xandra Făcâleț ' (C.S.Ș.-C.S.O. 
Sinaia) 2:26,19 ; 6. Adina Toth 
(S. C. Miercurea Ciuc — Ști
ința Sărmaș) 2:26,55.

Participare numeroasă la pri
ma coborîre, de departajare, în 
disputa băieților : 51 de concu- 
renți, dintre care 19 s-au ca
lificat pentru finala în două 
manșe, 
titlu a fost foarte strînsă, di
ferența dintre Cristian Sudu 
(aflat pe locul I după prima 
manșă) și Claudiu Săniuță, ur
măritorul său. fiind de 74 de 
sutimi de secundă. Acesta din 
urmă, pentru a depăși cobori-

Și aici lupta pentru

BOGATA ACTIVITATE A SCHIORILOR BlîClJREȘTENI
tn ultima vreme o bogată activitate desfășoară Comisia mu

nicipal*  de schi București, organizatoare și inițiatoare a unor 
concursuri la oare au luat parte numeroși practlcanțl ai schiu
lui din Capitală. Astfel, recent, a avut loc, pe pirtia amena
jată tn preajma cabanei Girbova, cea de a XII-a ediție a „Cupei 
Alfa”, organizată de Institutul de proiectări pentru sectoare 
calde, cu peste 350 de concurențl din 35 de asociații, prilej 
cu ca.-e au fost desemnați șl campionii 
pe primele locuri situlndu-se Cipri'an 
Marian Băzăvan (J.T.C.I.). Paralel cu 
avut Ioc șl probe de slalom, printre 
du-se Cornel Mureșan, Oana Popovâț

municipali la schi fond, 
Coman (C.C.S.I.T.S.) și 

această competiție au 
ce! mal buni dovedin- 

____  _____  ____ ,__,____.______ , (Proiectantul). Tudor 
Vespremean șl Mariana Silaghi (Carpati). Pentru perioada ur
mătoare mai sînt prevăzute „Cupa IPROLAM” (a XîII-a ediție) 
șl „Cupa Drumarilor” (a S5-a ediție), prilej cu care vor fi de
semnați campionii municipali la probele alpine și, respectiv 
la copil. (EM. F.)

li-foarte bună făcută de
— 49,20 —, a riscat (con- 
indicațiilor date de antre- 

răstumat în 
abandonînd. 
Cr. Sudu 

C.S.Ș. Vatra 
— I. Ispas

rea 
der 
trar 
norul său) și s-a 
apropierea sosirii,

Clasament : 1.
(A.S.A. Brașov — 
Dornei ; antrenori 
și I. Miron) 2:29,47 ; 2. S Bar- 
teș (A.S.A. Brașov) 2:32.54 ; 3. 
L. Eoroșoiu (C.S.Ș.-C.S.O. Si
naia) 2:33,94 ; 4. D. Ursuț (Bra
dul Vatra Domei) 2:36,41 ; 5—6. 
V. Mușei (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
și B. Turtoi (C.S.Ș.-C.S.O. Si
naia) 2:37,42.

Mîine (n.r. : astăzi) au loc 
primele două manșe din cadrul 
competiției internaționale de 
sanie pentru juniori „Cupa 
Bucegi". Duminică vor avea 
loc manșa a treia la simplu și 
două manșe la dublu. In afara 
sportivilor din tara noastră, iau 
parte sănieri din R. D. Germa
nă și U.R.S.S.

Horoțiu SIMA

UNIVERSIT 
CRAIOVA: E 
mion Crișan, 
lin Toma, M 
m.tru Băluț: 
Dan Mihuț, i 
lan. Mihai B' 
secției: Ion E

UNIVERS IT 
CRAIOVA: 
Cristian Tiuj 
Costel Bădoi 
Ciciriie, Ion 
nori: Vlrgil 
cică: pre ii 
Feler.

MECANi^A 
Corne? Stoic» 
nando Godin 
Mihai Angh» 
Teodcr Ghe» 
țâ; antrenor 
cu: președin 
ghe Georges»

PROGRESE 
REȘTI: ște- 
Ciociu, Mim 
stantin Udri 
nu, Mihai 
Bădescu; a 
președintele 
Coconoiu.

STIROM C 
Sorin Cauri, 
rel Onețiu, 
sile Alexe, 1 
trenori: Au 
tin Mihăilă 
Mihal Tănăs

CONSTRUI 
mureș: De 
din. Florin 
Gabor Farta 
trenori: Ioa 
covei, Karo tele secției:

C.S.M. CL
Găbudean 
niel Cioc 
Eugen 1 
antrenori: , 
Bledea, Șerl 
tele secției:

STICLA C 
lin Creangă 
Viorel Andi 
Pop, Eugen 
antrenori: » 
rol Schuste 
(iei: Iulius

C.S.Ș. 2 Ș 
stanta: c 
du Dragomi 
Ilan Nicola 
nuț Banciu. 
rasim Diair 
rel Fillmoin 
ton Cojoca 
ției: Consta

CONSTRU 
TG. MUREI 
zsef Lorlnc 
Attila Fiilo 
cel Porav; 
Cornel Ma 
președintele 
ga.

C.SJH. A 
nel Roman 
Nlcolae Ci 
Iulian Rom 
Adrian Că 
Han Bă ci oi 
Ion Olteam

VOINȚA 
Hodaș, Ga 
Balman, N 
Zoltan C! 
Gherghel; 
loan Ardei

DE L
Magazinele auto I.D.M.S. livrează plnă 1 

februarie a c. autoturisme DACIA 1300 cui 
rătorilor. programați după Cum urmează :

Magazinul București. pînă la nr. 7.000/1935
Magazinul Pitești pină la nr. 13.000/1984 și 

1985 pentru cumpărătorii " ’ " ■ -
rați de la mag. Brașov.

Magazinul Brașov plnă
Magazinul Bacău pînă 

1985 pentru cumpărătorii

din jud. Sibiu tra
la nr. 4.000/1985 
la nr. 900/1985 și 

___ _ __________._______ din jud. Brăila și
cea transferați de la mag. București.

Magazinul Bala Mare pină la nr. 6.500/1984. 
Magazinul Reșița pînă la nr. 200/1985 și 

1984 pentru cumpărătorii din jud. Hunei 
transferați de ta mag. Timișoara.
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1986 anul campionatelor mondiale I Reportaj

POPICARII FRUNTAȘI St PREGĂTESC INTENS
PENTRU OBȚINEREA UNOR NOI SUCCESE

I
I

telexului

DIN NOU SPANIA LUI SANTILLAN A!
Pcntru sportul popicelor. 1986 

constituie un an deosebit de 
bogat in competiții internațio
nale. in prim-plan fiind campio
natele mondiale pentru seniori 
$1 senioare. Deci, activitatea in
ternațională a sportivilor români 
in noul sezon, care va începe în 
curlnd, este axată, tn principal, 
pe pregătirile tn vederea unei 
cît mai bune comportări in con
fruntarea mondială, ce va avea 
loc în luna mal, in R.F. Germa
nia la Milncben. Popicarii noș
tri care de-a lungul celor 15 
ediții ale C.M. au avut o evo
luție remarcabilă, ciștigind nu
meroase titluri (la ultimele 
.mondiale”, din 1964. la Ljublia- 
na. de pildă, ei au cucerit două 
medalii de aur și două de ar
gint) sint bot&riți, ca și cu acest 
nou prilej, sl reprezinte eu cin
ste culorile patriei.

Preparativele au Început încă 
tn toamna anului trecut, clnd 
loturile reprezentative au susți
nut tntUniri amicale _ de verifi
care cu puternicele selecționate 
ale R.D. Germane și Ungariei, 
întnniri pe oare le-au cîștigat 
clar, cu toate că printre selec
ționați au figurat și o serie de 
sportivi tineri, care se apropie, 
insă de valoarea fruntașilor a- 
cestui sport cu o Îndelungată 
activitate pe arena internațională.

Loturile naționale au efectuat 
în pauza competlțlonală obișnui
ta pregăt're de iarnă, iar acum, 
cu mai puțin de două săptămlni 
înaintea reluării campionatului 
divizionar ș: a altor întreceri o- 
ficiale, sportivii selecționați tn 
cele două loturi își desăvîrșesc 
pregătirea tehnică la echipele 
lor divizionare. Cum e firesc, 
popicarii fruntași, component!! 
loturilor lărgite, vor avea o pri
măvară... fierbinte, vor partici
pa la numeroase Jocuri interna
ționale, in care vor avea ca

parteneri de întrecere cele 
puternice -------*------
continent.
face în 
„tricolori" 
tradiționalul turneu internațional 
scandinav .Cupa polară-, de la 
NQrrkoping, in Suedia — Ibolya 
Mathe, Gbeorghe Silvestru șl Ste- 
lian Boariu. Vor urma apoi 
jocurile amicale de verificare 
interțări: România — Cehoslova
cia (12—13 aprilie). România — 
Iugoslavia — ambele la Bucu
rești (19—20 aprilie). Ungaria — 
România — în deplasare (22—23 
aprilie) șl R.D. Germană — 
România — tn deplasare (3—4 
mail. Sportivii români vor mai 
fi prezențl la o serie de turnee 
internaționale cum stnt: „Trofeu) 
Iugoslavia" (5—6 aprilie), „Cupa 
Poznania" (25—27 aprilie), „Cupa 
Stadion", de la Budapesta. și 
altele.

Printre cei care se pregătesc 
pentru „mondialele" de la MOn- 
chen se află: Elena Andreescu, 
Nineta Badea, Octavia Ciocîrian, 
Maria Todea, Maria Zslzsik, Mar
gareta ---- ----- — ‘
Rodica guțoiu 
pectiv 
Ernest

vor
selecționate de 
Inaugurarea o 

aceste zile trei dintre 
', care vor participa la

Câtineanu, Ibolya Mathe, 
Baciu (antrenori: C. Ne- 
șl Elena Trandafir), res- 
Stelian Boariu, ilie Hosu, 
Gergeli, Gheorghe Silves- 

losif Tismănar, Marian An- 
Marton Farkas și Vasia 

Danos (antrenori: nie Băiaș și 
Ludovic Martina).

Activitatea competițională in
ternă se reia la sfîrșitul acestei 
luni, cînd in zilele de 25 și 26 
se va disputa prima etapă a 
„Cupei F.R. Popice" — compe
tiție rezervată sportivilor frun
tași (seniori si juniori). Returul 
campionatului Diviziei „A" va 

martie cu disputa- 
10-a a campionate- 

șl maseulin).
Tom a RĂBȘAN

începe la 1 
rea etapei a 
lor (feminin

In Divizia „A" de volei

INTERESANT CUPLAJ LA CRAIOVA

e-

Miine este programată o nouă 
etapă (a 23-a la feminin și a 
22-a la masculin) în campiona
tele primei divizii de volei. Re
ține în mod deosebit atenția cu
plajul din Sala sporturilor din 
Craiova, unde echipele clubului 
Universitatea C.F.R. primesc re
plica formațiilor C.S.M,- Liberta
tea Sibiu, la fete, și campioanei 
„en titre", Dinamo București, la 
băieți, tn „Bănie", interesul
vld-nt sporit față de partidele 
de voie*  va înregistra, eu sigu
ranță. un nou succes de 
publicul așteptînd, totodată, 
victoriile echipelor favorite, 
celei feminine, in primul 
(care să le asigure studentelor 
detașarea ca lidere ale plutonu
lui fruntaș). dar și a celei mas
culine, care speră să se apropie 
mai mult de locul 3, deținut 
acum de bălmăreni. Importante 
pentru ierarhia formațiilor femi
nine sînt șl celelalte două parti
de ale primei grupe valorice; în 
timp ce in cea de a doua gru
pă „capete de afiș" sint jocurile 
de la Rm. Vil cea, dintre pri
mele două clasate In grupă, șl 
de la Bacău, dintre echipele a- 
menințate cu retrogradarea. ~ 
băieți, tn afara derbyului de la 
Craiova, se detașează meciul ’ 
la Oradea (grupa a II-a). 
insă programul complet al etapei:

casă, 
și A 

rînd

La

! de 
Iată

FEMININ, grupa I valorică : 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIO
VA (38 p) — C.S.M. LIBERTA
TEA .SIBIU (31 p), C.S.U. GA
LATI (34 p) — FARUL I-----
ST ANTA (23 p), FLACARA 
SIE BUCUREȘTI (31 p) — 
NAMO BUCUREȘTI (33 p), 
sala M.I.U ora 10; grupa a 
valorică: CHIMIA RM. VÎLCEA 
(37 p) — DACIA PITEȘTI (40 p), 
ȘTTINTA BACAU (27 p) — RA
PID BUCUREȘTI (30 p), CALCU
LATORUL BUCUREȘTI (32 p) — 
PENICILINA IAȘI (32 p).

C.S.M.
CON- 

RO- 
DI- 

în 
n-a

MASCULIN, grupa I valorică : 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA (27 p) — DINAMO BUCU- 
REȘT’ (38 p), POLITEHNICA TI
MIȘOARA (26 p) — C.S.M.U. SU
CEAVA (25 p), STEAUA — EX
PLORĂRI s-a disputat ieri; gru
pa a II-a valorică: C.S.U. ORA- 
DEA (30 p' — ELCOND ~ 
MO ZALĂU (36 p), A.S.A. ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ “ 
— RELONUL SĂVINEȘTI 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
(31 p) — TRACTORUL BRAȘOV 
(28 p).

STEAUA — EXPLORĂRI ȘTI
INȚA B. MARE 3—1 (5, —12, 7, 7).

Ieri, în sala Agronomia din Ca
pitală, s-a disputat, în devans, 
partida contlnd pentru etapa a 
22-a a campionatului masculin, 
dintre Steaua București (care 
pleacă azi Ia Atena, pentru a 
participa. între 21 și 23 februa
rie la turneul final al „Cupei 
cupelor"' si Explorări Știința 
Bala Mare

Victoria echipei Steaua, ne
învinsă în campionat, n-a fost 
pusă nici un moment la îndoia
lă. în sextetul Ionescu, Constan
tin Șoica, Pralea, Dascâiu, Pen- 
telescu, liderul și-a adjudecat 
repede primul set. Schimbările 
făcute în cel de-al doilea (Spl- 
nu șl Mina au înlocuit pe Pra
lea și Dascălu) au produs în 
formație unele dereglări, de 
care au profitat băimărenli. In
trodu? inspirat în echipa mara
mureșeană. jucătorul Mark (în 
locul lui Szilagy) a contribuit, 
alături de Manole, ca elevii an
trenorului Al. Manț, deși con
duși cu 11—5, să reușească să 
remonteze diferența, să egaleze 
la 11 și, cu un final mal bun. 
să echilibreze situația la seturi. 
El nu au mai avut aceeași for
ță în continuare, faciiitînd vic
toria meritată a echipei milita- 

A arbitrat bine
Ionescu

DINA-
(33 p)
(31 p),

re.
Pop V.

brigada O. 
(Gh. Dediu)
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Ieri, după ora 12, telefoanele 
sunau Ia redacția noastră 
la „Informațiile" Gării

Iar telexul intîrzia 
înșiruind enervant 
noi, cei cu fotbalul 
de baschet.

continuau

ca 
de 
să

„Informațiile"
Nord. - 
bată, 
pentru 
echipe

Telefoanele 
sune. La toate numerele redac
ției, 
mai ales.
iești din cinci în cinci minute. 
„N-a ‘ —
nit I".
oară, 
nulul 
sus : 
jează 
răspuns. Nerăbdarea atinsese 
pragul

Apoi, 
fără 
„prin 
ceput 
SPANIA, 
TRIA, ALBANIA...

— Moment de derută. E 
bine ? E rău ?

Cînd a sunat iar telefonul 
din Ploiești și am rostit — 
încă într-o stare de emoție — 
SPANIA, vocea s-a răstit, 
nervată : „Iarăși Santillana ?“ 
(Amestec de Saint Etienne, de 
Real Madrid. de invincible
armada, de  n-am eliminat 
niciodată Spania", deși ju
căm de peste 20 de ani, de la 
0—6 cu Gento 
acest din 
Etienne, 
veau să 
care era

să

Suna provincia. Suna, 
o voce de la Plo-

venit încă ?“ 
A treia sau 
nerăbdarea 
atinsese

„Ce tot fac 
zarurile ?“

„N-a ve- 
a patra 

ploieștea- 
pragui de 
ăia ? Aran- 
N-am mai

și în cabina telexului... 
deodată. bețișoarele 

degete ale mașinii 
corespondență" au în
să bată, impasibile : 

ROMÂNIA, AUS-

e-

și Veloso, la 
urmă 1—X de la Saint 
cînd „tricolorii" a- 

domine copios echipa 
predestinată să joace

finala cu Platini, Giresse și 
Țigana).

Așadar, Spania, Austria, Al
bania...

La o primă vedere, parcă am 
avut mai mult noroc decît alte 
echipe. Și tot la prima vede
re s-ar părea că avem „un 
meci în trei".

Dar, să respingem din capul 
locului ambele sugestii. Grupa 
e doar aparent mai ușoară. 
Spania a jucat finala de pe 
Parc des Princes, după ce eli
minase in semifinală Dane
marca lui Elkjaer + Laudrup 
și după ce reușise acel 
midabil k.o. prin 
meciul cu 
nigge.

Austria, 
recent cu 
a jucat la Buenos 
încă bine ! — 
Germania, 2—1 
ca să 1 
spaniol, 
grupa 
Irlanda 
greu cu 
ră norocoasă a lui Gen- 
ghini... Austria de astăzi, 
care nu mai e, poate, echipa 
Iui Sindelar sau Ocwirck ră- 
mîne a lui Krankl și Pezzey.

Ar mai fi Albania... se spu
ne cu o anume ușurare. Dar 
Albania nu-i prea iartă pe 
favoriți. în ’68. Helmut Schon 
își făcuse bagajele pentru 
turneul final de la Roma. 
(Mai avea doar o plimbare 
la Tirana, pentru un 1—0 nor-

echipa

for- 
Maceda, In 

lui Rumme-

a pătit-o 
chiar acasă, 
Alres — și 

(3—2 cu R. F. 
cu... Spania), 

revină la „MundialuT*  
în ’82. să intre în 
temifinală ...2—2 cu 
lui Bingham și 0—1 

i Franța... lovitură libe- 
norocoasă a lui

Austria de

deși 
ungurii,

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR
C.F.R. PAȘCANI

• Antrenori: Leonid Antohi 
(principal) șl Viorel Simina (se
cund) A Noutăți în Iot: Cheresi 
șl Rotaru (reveniți de la Poli
tehnica Iași) șl Crețu 
de la juniori) • Au 
Hăisan, Suciu, Cirdel, 
Dinu și Stafie — toți
Pașcani • Echipa se află la —1 

adevărului" • 
fost începute la 

la Pașcani, după 
montan",
— 8 fe-
5 jocuri 
Electrica

(promovat 
plecat: 

Grigore, 
la Șiretul

în „clasamentul 
Pregătirile au 
10 ianuarie, 
care a urmat „stagiul 
la Predeal (27 ianuarie 
bruarie) • A susținut 
de verificare: 4—1 cu 
Titu și cu Arrubium Măcin, 1—3 
cu Tractorul Brașov, 3—1 cu 
Poiana clmpina șl 0—0 cu Pe
trolul. De astăzi va lua parte 
la „Cupa 16 Februarie", organi
zată la Pașcani, la care mal 
participă Petrolul Ploiești, 
Tîrgoviște și Ceahlăul Piatra 
Neamț • L. Antohi: „Vrem ca 
in retur să demonstrăm o creș- 

a dinamicii jocului și, im- 
, a potențialului ofensiv.

c.s.

terc 
plicit, 
Echipa are resurse pentru o ast
fel de exprimare". • Cei mai 
buni jucători în tur:» Panaite, 
Cărpuci și Dumitriu • Golge- 
terii echipei: Cărpuci șl Botez, 
cu cite 5 goluri.

//

ȘOIMII I.P.A. SIBIU
• Antrenori: Ion Cîrcîumăres- 

cu (principal) și Eugen Boru 
(secund) • Noutăți în lot: Dea- 
conescu (de la Chimia Rm. Vîl
cea) Ruicea - - -
Olaru (de la
Bîrsan (de la
gu, Pustai și
movați de ia . _
cat: I. Gheorghe (la Chimia Rm. 
Vîlcea) și P. Lucian (la F.C.M.
Brașov) • Echipa se află la —2 
în „clasamentul adevăruluiM • 
Pregătirile au Început la 6 ia
nuarie, în localitate, și au conti
nuat, în perioada 17—29 ianua
rie, la Păltiniș • A susținut ur
mătoarele partide de verificare: 
1—1 cu Dinamo București, 1—1 
cu Jiul Petro'iani 4—1 cu Uni
rea Ocna Sibiu’ui, 3—1 eu C.S.M. 
Reșița și 5—0 cu C.S.U. Mecani
ca Sibiu. Mai are angajate „ami
cale" cu Chimia Rm. Vîlcea, 
Aurul Brad și Unirea Alba Iu- 
lia • Gheorghe Jufa, vicepre
ședintele clubului, ne-a declarat: 
„Ne-am pregătit cu toată aten
ția pentru a ieși din zona... fier
binte a clasamentului. Am În
cheiat turul pe locul 17. Sintem 
deciși să-1 părăsim și să înche
iem campionatul tntr-o zonă li
niștitoare, spre satisfacția inimo
șilor noștri suporteri**.  • Cei 
mai buni jucători în turul cam
pionatului : Barna, Văsîi și Col- 
dea • Gulgeterul echipei : Col- 
dea, cu 12 goluri.

(de la F.C. Olt), 
Textila Cisn ădie), 
Inter Sibiu), Lun- 
Ad. Nicolae (pro- 

iuniori) • Au ple-

• în ziua de 24 februarie, 
ora 12, într-una din sălile 
Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" din București, Fe
derația Română de Volei or
ganizează o ședință de birou 
federal lărgită, la care sînt 
invitați toți antrenorii echi
pelor de Divizia „A“ și din

de juniori

uj-Napoca pînă la nr. 500/1985. 
aiova pînă la nr. 13.000 1984. 
mișoara pinâ Ia nr. 6.400/1984.
îi pînă la nr. 800'1984.
.E.C. de la tragerea din trim. IV 
ezenta pentru ridicarea autoturis- 
de Ia magazinele auto I.D.M.S. 

ărli teritoriale comunicate prin 
la data programată.

efectuează in funcție de stocul de 
capacitatea zilnică de livrare a 

n.
iplimentare la telefon 11.39.50

principalele centre 
existente în țară. Tema prin
cipală — „Modelul de pregă
tire și concurs al voleiului eu
ropean văzut prin prisma C.E. 
din toamna trecută" — va 
aduce în discuția specialiști
lor probleme interesante 
cum ar fi : selecția, volumul 
de lucru necesar, sistemul 
competițional, baza materia
lă. asistenta medicală ș.a

9 Ex-internaționalul dina- 
movis't Laurentiu Dumănoiu a 
fost ales membru în Comisia 
financiară a Confederației Eu
ropene de Volei. După cum 
se știe. în Comisia d- Organi
zare sportivă a C.E V es’e 
membru Corneliu Oros.

• Arbitrul Victor Ranghel 
a fost desemnat de C E V să 
oficieze la turneul final al 
competiției europene femm’P-» 
„Cuna Confedera*rei “ care se 
va desfășura în Italia

I
I
I
I
I
I
I
I
i

• SELECȚIONATA DE TINE
RET A TARII NOASTRE ÎNVIN
GĂTOARE ÎN IRAN. în primul 
meci al turneului internațional 
care se dispută în Iran, o se
lecționată divizionară de tineret 
a României a învins cu 1—0, la 
Teheran, reprezentativa B a ță
rii gazdă.
• F.C. MARAMUREȘ — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 1—0 (1—0). 
Partidă utilă pentru ambele e- 
chipe. Jocul a fost extrem de 
echilibrat. Singurul gol a fost 
marcat de Laiș în min. 25, din 
lovitură de la 11 m. Divizionara 
„A" a aliniat următoarea forma
ție: Popa — Andreaș, Neagu, lo- 
nuț, Șunda — Mureșan, Șulea, 
Varga — Giuchici, Oancea, Bolba. 
Au mai Jucat: Leu, Păuna, Trăi- 
staru, Pascu. (Ov. NEMEȘ — 
coresp.)

ȘTIRI • MECIURI AMICALE
• MECON — GLOBIA BUZĂU 

0—1 (0—1). Partida s-a disputat 
pe stadionul Automatica, pe un 
teren înzăpezit. Golul a fost 
marcat de Ghizdeanu (min. 12). 
Divizionara „A“ a început jocul 
cu următoarea formație: Lazăr 
— Comăneseu, Tcodorescu, Stoi
ca, Năstase — Julis, Șumulanschi, 
Ghizdeanu. Stan — Dudu Geor
gescu, Profir. Au mai . jucat: 
Cristian II, Mircea, FI. Marin, 
Tulnan, Balaur șl Tică.
• CAMATARU — ACCIDEN

TAT. INDISPONIBIL PENTRU 
ETAPA DE CUPA. Așa cum re
zultă din alcătuirea formației 
Universitatea Craiova, Rodton 
Cămătaru. figură de prim-plan

ADMINISTRAȚIA OE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 14 FEBRUARIE 1986
EXTRAGEREA I : 61, 30, 65, 

88. 55. 86. 62. 1, 3.
EXTRAGEREA a

19, 51. 28, 79. 34,
Fond total de

1.599.160 lei. din care 
lei report la categoria

CÎȘTIGURILE 
TRAGERII LOTO

DIN 9 FEBRUARIE
Categoria 1 : 2 variante 100% 
38.013 lei și 3 variante 25% a 

9 503 lei : categoria 2 : 5,75 va
riante a 18.180 lei ; categoria 
3 : 26.25 a 3.982 lei ; categoria

II-a : 32,
46. 59. 18. 

cîștiguri : 
500.000 

1.

a

4 : 102,75 a 1.017 lei ; catego
ria 5 : 333,25 a 200 lei ; cate
goria 6 : 2.504,25 a 100 lei.

Cîștigurile de categoria 1. în 
valoare de 38.013 lei fiecare, 
au fost obținute de VASELE 
TARIGARASIE din Galați și, 
respectiv, NELU NECEA din 
Turnu Măgurele, jud. Teleor
man.
• Informăm participant» că 

ASTAZI este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor la tra
gerea LOTO ’ care va avea loc 
miine. duminică 16 februarie, 
priiei pentru cei interesați de 
a-și încerca șansele la cea de a 
doua tragere de acest fel In a- 
ceastâ lună eu posibilități mul-

mal. pentru ca apoi să traver
seze Adriatica pinâ la Brin
disi). Dar albanezii au răspuns 
cu un 0—0 dărimător, ceea ce 
l-a făcut pe amicul nostru 
Rajko Mitici să-și adune jucă
torii de pe plăjile de ia Du
brovnik si să pornească mar
șul spre Roma, via Florența... 
Intre timp Albania a mai 
„tras" un 2—0 cu Belgia la Ti
rana și a fost gata-gata să eli
mine R-F.G.-ul din 
Iul" spaniol... 
mai pierduse 
ren propriu în fața Irlandei de 
Nord și trebuia să bată ori
cum Albania. Dar Albania a 
deschis scorul — în R.F.G. ! — 
apoi l-a pierdut pe Tomori, 
autorul golului (eliminat!), și 
vest-germanii au cîștigat cu 
chiu cu vai în minutul 80. .

E bine ? E rău ?
E foarte bine. Pentru că ju

căm. Și 
speranță, 
balului 
să aline 
de vraci. Această simplă tra
gere Ia sorți, care a făcut atî- 
ta vîlvă. ieri, reanimă speran
țele. Și poate că — cine știe? 
— vom retrăi noaptea de vis 
de la Bratislava...

Bineînțeles că împlinirea 
acestui vis nu poate fi încăl
zită doar de o amintire 
moașă. Și ..tricolorii", 
au trăit trista seară de Ia 
16 octombrie, știu foarte bine 
acest lucru.

,Mundia-
Breitner toc- 

cu 0—1 pe te-

pornim Ia drum cu 
Marea artă a fet

ește aceea că știe 
rănile cu o măiestrie

Tru
care

loan CHIRILA

C.F.R. TIMIȘOARA
• Antrenori: Dănilă Otirwan 

(principal) și Arsenie Hergane 
(secund) • Noutăți in let: 
Neamțu și Pavlov (reveniți după 
satisfacerea stagiului 
Dudaș (de la Furnirul 
Adrian Bungău (de la 
Timișoara). Caraivan 
Partizanul Diniaș) • Au plecat: 
Titi Nicolae la Metalul Bocșa, 
Murar la Strmgul Arad • E- 
chipa se află la —1 în „clasa
mentul adevărului" • Pregăti
rile au început la 10 ianuarie 
la Timișoara. în perioada 23 ia
nuarie — 5 februarie antrena
mentele s-au desfășurat la Băile 
Herculane • A susținut jocuri 
de verificare cu Diema Orșova 
2—2, C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
2—1, Ind. si” mei C. Turzii 1—1, 
Minerul Lupeni 4—1, Strungul 
Arad 3—0 și 0—2. Va participa 
la Trofeul „16 Februarie" — la 
care mai iau parte „U" CIuj-Na
poca. C.S U.T. Arad și C.S.M. 
Reșița Va mai Juca cu Poli
tehnica Iași. C.S. U.T. Arad și 
Rapid Arad • Adrian Urzică, 
președintele clubului: „Ne pre
ocupăm să formăm o echipă t£- 
nă:ă și pentru aceasta in retur 
vom mai promova cîteva ele
mente din propria pepinieră.

militar), 
Deta). 

Textila 
(de Ia

mai
din . . . .

Dorim ca echipa să practice un 
fotbal de
Timișoara, ci și tn orașele unde 
vom juca primăvara aceasta" • 
Cei mai buni jucători în turul 
campionatului: Hergane, Icobes- 
cu, Szcl * Golgeterii echipei: 
Gane și Titi Nicolae, ambii cu 
cite 3 goluri.

caHtate nu numai la

în fotbalul nostru, n-a apărut la 
ultimele „amicale" ale echipei sale. 
„Argument" solid pentru citito
rii ziarului nostru, în general, și 
pentru suporterii Universității, în 
special, să ne sune la redacție 
pentru a ne întreba ce e cu Că
mătarii? De ce nu apare în for
mație ? " ‘ ‘ ‘
zat de 
iovean; 
tindere 
piciorul 
care el 
di cală, 
rea 
mentul corespunzător.
decurgîhd bine, Cămătaru va Ju
ca, după toate probabilitățile, 
fiîmbătă 8 martie, cînd Universi
tatea Craiova va primi replica 
echipei Victoria București.

Iată șl răspunsul, fumi- 
condueerea clubului cra- 
Cămătaru a făcut o In- 

ligamentară-eolaterală la 
drept — motiv pentru 

se află în îngrijire me~ 
urmînd, sub supraveghe- 

dr. V. Frînculescu, trata- 
Lucrurile

tipie de a putea obține câștiguri 
importante în autoturisme „DA
CIA 1300“ și mari sume de bani.' 
Jucați din vreme numerele ale
se de dv. și rețineți că în luna 
martie tragerile Loto 2 vor 
lipsi I
• Tragerea Loto 2 de miine, 

16 februarie, se va desfășura in 
București. în sala clubului din 
str. Doamnei rr. 2, cu începere 
de Ia ora 17 20. Transmiterea nu
merelor cîștlgătoare la radio se 
va face ÎN DIRECT, la ora 17,30 
— pe programul I.
• Reamintim jucătorilor la 

PRONOSPORT că, TOT ASTAZI, 
este ULTIMA ZI și pentru de
punerea buletinelor la concursul 
de miine. duminică 16 februa
rie. Rezultatele acestui concurs 
vor fi transmise duminică seara, 
după emisiunea „Panoramlo spor
tiv" și reluate luni dimineața, la 
ora 8,53, pc programul I.



Astăzi șl mîine, In Sala „23 August" din Capitală 

meciul Amical de tenis 
ROMÂNIA - UNGARIA (j)

ECHIPA FEMININĂ DE PISTOL 
W ROMÂNIEI CAMPIOANĂ BALCANICĂ

In „Turneul celor

SOFIA, 14 (Agerpres). în 
cadrul Balcaniadei de tir de 
la Vrața (Bulgaria), proba fe
minină de pistol cu aer com
primat a fost cîștigată de e- 
chipa României cu 1141 p, ur
mată de Bulgaria 1121 p $1 
Iugoslavia 1118 p. La indivi
dual, pe primul joc s-a clasat 
Jasna Zekarici (Iugoslavia)

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
CAMPIONATE DE SCHI IN 

DIFERITE ȚARI :

Canada. La Mont-Ste-Anne 
e-a desfășurat proba feminină 
de coborlre, cîștigată de Karen 
Percy (1:12,27) în fața Lauriei 
Graham (1:12,59).

Austria. Pe pîrtia de la 
Hau3 s-au desfășurat probele 
de coborlre : Erwin Resch 
2:00,51 (locul 2 — Peter Wirns- 
berger 2:01,17) și respectiv 
Katrin Gutensohn (în fotogra
fie) 1:45,42 (2. Astrid Geisler 
1:47,04).

Franța. La Lans-en-Vercors, 
proba masculină de slalom u- 
riaș a fost cîștigată de Chris
tian Gaidet in 2:11,62 (2. Phi
lippe Grand 2:13,45), iar Per
rine Pelen a obținut victoria 
la slalomul special feminin de 
la Lcs Sept Laux-Prapoutel, în 
1:21,48.

S.U.A. Coborlre bărbați la 
Cooper Mountain : Doug Lewis 
în 1:44,71.

R.F.G. Pe pîrtiile din stațiu
nea Todtnau au continuat În
trecerile cu probele de slalom 
super-uriaș : Markus Wasmaier 
1:22,60 șl Marina Kiehl 1:26,43.
• Campionatul mondial de 

Juniori la biatlon se desfășoară 
în aceste zile la Falun, în Sue

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
(Urmare din pag. I)

a Cehoslovaciei este o mai ve
che cunoștință a handbaliste- 
lo: noastre, fiind parteneră de 
întrecere. în C.C.E., a Rulmen
tului Brașov (eliminată de bra- 
șozence in ediția 1981/82), și, 
în „Cupa cupelor" a Confecției 
București (s-a calificat în fi
nala din 1980), după cum, în 
vara anului trecut, a fost in
vitata Științei Bacău Ia „Cupa 
Eliberării". Atunci, handbalis
tele noastre au învins net î 
30—18. Printre cele mal no
tabile performanțe ale echipei 
Iskra Partizanske se numără 
cucerirea „Cupei cupelor" în 
edițiile ’80 și ’85.

Palmaresul echipei noastre 
campioane cuprinde victorii de 
prestigiu în fata unor echipe 
cu „nume", cum sînt Radnlcki 
Belgrad, triplă cîștigătoare a 
„Cupei campionilor europeni". 
Vasas Budapesta, lidera auto
ritară a campionatului Unga
riei. S.C. Leipzig, Start Bra
tislava și altele. Misiunea stu
dentelor din Bacău în partida 
de la Partizanske este și mal 
dificilă din cauza accidentării 
Filofteii Danilof. jucătoare de 
bază a echipei, care nu va 
face deplasarea. Sîntem con
vinși. însă, că Laurica Lunca,

BALCANIADA
(Urmare din pag 1)

venind, astfel, o merituoasă 
campioană balcanică de iu- 
niorL

Și iată că, spadasinul Daniel 
Hondor a reușit și el să urce 
pe treapta cea mai înaltă a 
podiumului, chiar dacă in fi
nala de 8 se afla singur în 
fata a doi trăgători bulgări, 
doi greci, doi turci și un iu
goslav. El s-a calificat cu ușu
rință pînă în ultimul act al 
acestei finale, adversarul său 
din acest asalt, bulgarul Do
dev. dîndu-i o replică puter
nică. Craioveanul s-a descurcat 
însă bine, obtinlnd medalia de 
campion.

REZULTATE TEHNICE — 
FLORETA FETE: E. Copuzeanu 
— Dakova (Bulgaria) 8—3 
Runtova 'Bulgaria) — Savlci 

387 p, urmată de sportivele 
române Anișoara Matei 382 p 
gi Silvia Kapostai 379 p. La 
masculin a cîștlgat echipa Bul
gariei 1744 p, secundată de 
România 1719 p. In concursul 
individual, titlul balcanic a re
venit sportivului bulgar I.iub- 
eiov Diakov 584 p.

dia : 1* * km femei : 1. Eva 
Korpela (Suedia) 31:56,2 (un 
minut penalizare), 2. Siv Bra- 
aten (Norvegia) 32:28,7, 3.

ALTE ȘTIRI
• tn cursul săptămlnil s-au 

desfășurat .-tteva meciuri din 
cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei Italiei", s-au tnregistrat 
unele surprize printre care eli
minarea -clipelor Juventus si 
Milan, tată rezultatele din retur 
(Intre paranteze oele din tur): 
Atalanta - Roma 2—1 (0—2) Ju
ventus — Como 1—1 (0—1) Pisa 
— Verona 2—0 (0—3) Udinese — 
Fiorentina 1—0 (1—3). Milan —
Rm poll 1—1 (0—t) Echipele sub- 
’fnlai. s-au calificat oen’ru 
.sferturi-. Celelalte partide Un 
retur vor p o-ogramate ulterior, 
in tut: Padova — Tntemazlona- 
'e t—■■ Messina — Torino 0—2, 
Vicenza — Sampdorla 2—2.
- La Leon In Mexic: Leon 

techlnă din orima d’vtri»' — ca- nb'ln O_ D

Tuija Vuokisala (Finlanda) 
33:27,9 (2 min. penalizare), 4. 
Sanna Groenlid (Norvegia) 
33:27,9 (2 min. penalizare) ; 15 
km bărbați : 1. Mikael Loef- 
gren (Suedia) 44:50,9 (un min. 
pen.), 2. Birk Anders (R.D.G.) 
44:54,6 (3 min. pen.), 3. Vadim 
Ovcinikov (U.R.S.S.) 45:07,7 (2 
mln. pen.)
• La Lake Placid, în S.U.A.,

au loc campionatele mondiale 
de schi fond pentru juniori: 
5 km femei : 1. Liubov Igorova 
16:10,1, 2. Elena Trubișina
(ambele U.R.S.S.) și Nina 
Oestzold (Norvegia) 16:32,2 ; 
10 km bărbați : 1. Ghenadi La
zutin 26:58,3. 2. Serghei Kltșkin 
(ambii U.R.S.S.) 27:33,5, 3.
Earling Jevne (Norvegia) 
27:35,1.
• Pe pirtia de bob de la 

Lake Placid s-a desfășurat ul
timul concurs din cadrul „Cu
pei mondiale". Proba de „4“ a 
fost cîștigată de Elveția în 
3:59,10, urmată de S.U.A. I 
3:59,35 șl Austria 4:00,51, Com
petiția are ca învingătoare El
veția cu 92 p, urmată de Aus
tria 90 p și S.U.A. 79 p.

Mariana Țircă, Ioana Vasilca, 
Elena Nițoiu șl celelalte com
ponente ale echipei noastre 
campioane vor face totul pen
tru un rezultat cit mal bun, 
care să le sporească șansele 
în meciul retur de calificare 
in semifinalele competiției.

Partida va fi condusă de ar
bitrii sovietici Kiseliov și 
Kiașko. Observator I.H.F. va 
fi iugoslavul Petar Pupic.

în „Cupa cupelor", TEROM 
Iași (pentru a doua oară în 
această competiție europeană) 
va întîlni, în deplasare._ puter
nica formație iugoslavă Rad- 
nicki Belgrad, care are un bo
gat palmares în cupele conti
nentale (patru victorii finale 
în „C.C.E."). Meciul de la Bel
grad se anunță foarte greu, 
dar Rodica Covaliuc, Angela 
Anton, Valentina Cozma și ce
lelalte componente ale echipei 
TEROM. împreună cu antreno
rii Cornel Bădulcscu și Mîrcca 
Pop, trebuie să se mobilizeze 
exemplar pentru un rezultat 
cît mal bun, care să le men
țină în cursa de calificare în 
semifinale. Partida, care va 
începe la ora 19 (ora Româ
niei), va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din U.R.S.S. : 
Gavrilov și Sargsian. Observa
tor I.H.F. — Istvan Madarasz 
(Ungaria).

DE SCRIMĂ
(Iugoslavia) 8—6, R. Dumi
trescu — Veber 8—6. Ionescu
— Mateeva (Bulgaria) 8—3 
Copuzeanu — Runtova 8—3. 
Ionescu — Dumitrescu 8—4 : 
pentru locurile 3—4 : Dumi
trescu — Runțova 8—5 : pen
tru locurile 1—2 : Ionescu — 
Copuzeanu 8—5 : SPADA : 
Hondor — Aîtlnuk (Turcia) 
10—5. Drepanopoulos (Grecia)
— Ostanci (Turcia) 10—7 Dc- 
dev (Bulgaria) — Gavrilov 
(Bulgaria) 10—6 Vuiovici (Iu
goslavia) — Tsokas (Grecia) 
10—7 : Hondor — Drepanopou- 
los 10—2. Dodev — Vujovici 
10—5 : pentru locurile 3—4 
Dreoanopoulos — Vuiovici 10— 
7 t oentru locurile 1—2 : Hon
do- — Dodev 10—8.

Sîmbătă si duminică se des
fășoară orobele oe echioe le 
toate cele natru arme.

5 națiuni" Ia rug&țj

0 ETAPĂ (a lil a) 
INTERBRITANICĂ

Astăzi, „Turneul celor 5 na
țiuni" la rugby programează 
meciurile etapei a treia. Se 
vor întrece cede 4 teamuri bri
tanice (Irlanda — Țara Ga
lilor șl Scoția — Anglia), 
„XV“-le Franței avlnd zi li
beră. Pînă la această oră, pa
tru echipe — cu excepția Ir
landei, care a disputat doar 
un singur meci — au înregis
trat fiecare cite un succes (a- 
casă), probtnd echilibrul în
trecerii din aoest an. Dacă tn 
prima etapă învingătorii an 
punctat numai din lovituri de 
pedeapsă (!), în cea de a doua 
eseul a fost, întrucîtva, reabi
litat. Astfel, Franța (29—9 cu 
Irlanda) a reușit trei Încer
cări, iar Țara Galilor (22—15 
cu Scoția) una. în aoest ultim 
meci, învinșii au jucat mai 
spectaculos, izbutind să înscrie 
trei eseuri, ceea ce constituie 
o frumoasă referință, puține e- 
chipe puțind realiza încercări 
In fieful galezilor. pe „Arms 
Park".

In etapa de azi, suporterii 
rugbyștilor irlandezi așteaptă 
prima victorie a reprezentati
vei „treflei", după cum va fi 
Interesant de văzut în ce mă
sură „XV“-le Angliei va re
zista șocului puternicei gră
mezi scoțiene.

Tragerea la sorți de ieri a stabilit

COMPONENȚA CELOR ȘAPTE GRUPE
Fotbal 
I -meridiane

ALE PRELIMINARIILOR C.E.
- Ieri, la Frankfurt pe Main s-au 
efectuat tragerile la sorți pen
tru alcătuirea celor 7 grupe ale 
preliminariilor campionatului eu

Grupa a Vil-aGrupa I Grupa a H-a Grupa a IH-a Grupa a IV-a Grupa a V-a Grupa a VI-z
Spania Portugalia Franța Anglia Olanda DanemarcaRomânia Suedia U.R.S.S. Irlanda N. Ungaria Țara GalilorAustria Elveția R.D.G. Iugoslavia Polonia CehoslovaciaAlbania Italia Norvegia Turcia Grecia FinlandaMalta Islanda Cipru

Belgia 
Bulgaria 
Irlanda
Scoția 
Luxemburg

ADVERSARELE ECHIPEI NOASTRE
SPANIA

Campioană europeană tn 1964, 
cind, acasă a Învins, tn finală, 
cu 2—1 reprezentativa U.R.S.S. 
Vlcecamploană a continentului la 
Euro '84 cind, Ia Paris, a pier
dut cu 0—2 finala cu echipa ță
rii gazdă. Franța. Calificată pen
tru a șaptea oară la turneul fi
nal al C.M. Vechea noastră cu
noștință (9 tnttlnlri la nivel de 
prime reprezentative) s-a califi
cat pentru turneul final din 
Mexic cîștlgtnd grupa a VII-a 
preliminară, după patru victorii 
(3—0 cu Țara Galilor, 1—0 cu Sco
ția, 3—1 și 2—1 cu Islanda) și 
două infrtngeri (0—3 in Tara 
Galilor. 1—3 tn Scotia).

In palmaresul reprezentativei 
noastre cu naționala spaniolă: 
două victorii, patru rezultate e- 
gale, trei întrfngerl, golaveraj 
10—10.

Antrenorul Miguel Munoz a fo
losit tn ultimul joc de pregătire 
din Ianuarie. 2—0 cu U.R.S.S. la 
Las Pa’mas prin golurile mar
cate de Salinas (min. 24) șl Eloy 
(min. 85). următoarea formație: 
Zubizarreta — Tomas (Gerardo) 
Maceda, Goicoechea, J. Alberto — 
Victor, Salinas (Senor), Michel — 
Butragueno (Eloy), Francisco 
(Setien) Căldare.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET * Preliminarii C.M.: 

I tal ui — R.F G. 76—73 Franța — 
Bulgaria 102—93 Iugoslavia — 
Ungaria 112—8’ Israel — Ceho
slovacia 92—90 • Competiția
pentru juniori de la Olsztyn (Po
lonia) a revenit echipei tării 
gazdă, care tn finală a întrecut 
selecționata Bulgariei cu 107—101.

CICLISM • Turul meditera
nean r orogramat .prologul- tn 
Spania la Palma de Mallorca. 
Cursa, desfășurată ne un circuit 
de < 3 km a reve.tit francezului 
Jerome Simon tn 6:50.7.

HANDBAL a tn cadrul turneu
lui final al grunei C“ ’a CM 
mas ii'lr la r'«abona: Franța — 
Tsrae 27—17 Olanda — Austria 
’t—ta a La Baze’ t„ m— *

Astăzi și duminică, in sala 
de tenis de la Complexul spor
tiv „23 August" din Capitală, 
se va desfășura meciul amical 
de tenis, devenit de-acum tra
dițional, dintre echipele de 
juniori ale României și Unga
riei. Se va juca pe 3 categorii 
de virstă: 14, 16 și 18 ani, 
simplu și dublu. Formația tă
rii noastre este reprezentat# 
de următorii sportivi : Ștefan 
St&nili, Cornel Teodorescu (14 
ani), Ciprian Porumb. Nicolao 
Hart (16 ani) și Rizvan Ito.

CIRCUITUL DE CONCURSURI ALE ÎNOTĂTORILOR
(Urmare din pag. 1)

tea topului mondial al distan
tei în procedeul-procedeelor 
(incluzînd toate performanțele 
la zl șl din întreg anul com- 
petițional 1985). Rezultat de 
Înaltă valoare în sine, dublat 
de o victorie răsunătoare ce va 
face să curgă multă cerneală 
in lumea comentatorilor de na- 
tatie de pretutindeni — In fața 
dublei campioane europene de 
la Sofia, Kathleen Nord, și încă 
la aceasta acasă I Un amănunt 
in plus : inotătoarea din R. D. 
Germană a cîștlgat „aurul" in 
capitala Bulgariei cu 4:47,08.

Semne bune are anul Cam
pionatelor europene de juniori 
din Berlinul Occidental pentru 
Stela Pura. Și mai tinăra spor
tivă (15 ani în martie) s-a a- 
rătat, o dată mai mult, o „spe
ranță" adevărată, o autorizată 
„purtătoare de cuvînt" a noii 
generații de performeri conti
nentali. Protagonistă la Bou- 
Îogne-Billancourt și la Bonn, 
intre altele cu două victorii și 

ropean. Echipa României face 
parte dLn grupa I, alături de re
prezentativele Spaniei. Austriei 
șl Albaniei. De notat că echipa

AUSTRIA
Echipă bine cotată pe plan in

ternațional. A fost participantă 
tn turneul final al C.M. din Spa
nia. dar a ratat calificarea pen
tru „Mundialul" mexican ’86. 
deoarece a pierdut ambele parti
de cu Ungaria șl a terminat la 
egalitate tn deplasare, medul 
cu Olanda, fiind clasată a treia

Din echipa austriacă se deta
șează clțlve jucători cu vechi 
state da serviciu, ca Pezzey, Pro- 
haska. Jara, Krankl șl portarul 
Kondlla

Una dintre formațiile folosite 
de „alb-negri” tn recentele pre
liminarii ale C.M. a fost urmă
toarea: Koncilla — Lalner. We
ber Pezzey Degeorgi (Turmer) 
— Prohaska HOrmann. Jara — 
Schachner. Krankl, Oberacher 
(Polster). Ce! mal tineri dintre 
acest a sînt fundașii Lalner We
ber TOrmer. mijlocașul Her
mann și Înaintașii Oberacher șl 
Polster.

Palmaresul intllnlrilor Româ
nia — Austria: 3 0 3 1 3—4.

mic- Elveția — S.U.A. 11—11 
(11—3) • Tnttlnire amicală la
GSteborg- Suedia — U.R.S.S 
27—211 (14—11).

HOCHEI • Peste 10 000 de 
spectatori au urmărit, la GOte- 
bor meciul revanșă dintre Sue
dia șl U.R.S.S Echipa sovietică 
a obținut din nou victoria de 
dars aceasta cu 10—2 (3—1. 2—1 
5—0).

'AH • Turneul candidatelor de 
la Malmoe. După 8 runde con
duce Elens AhmDovskaia cu 0 p 
urmat de Marta Litinskaia 5.5 
n r2) frina Levltinla 3.5 o (2> 
Lid'a Semenova 3.5 o (1) Nana 
Aleksandria 3 p (2) Pia Cram- 
’1n ’ o Wo Mintiana 1.5 n (1)
l-nncplr- prHcttnnri 3 -»

Daniel Dobre (18 ani). Antre
norii reprezentanților noștri 
sînt Teodor Frunză șl Radu 
Bădin.

In aceeași perioadă, la Bu
dapesta se va disputa intre- 
oerea similară feminină. Au 
făcut deplasarea : Loredana 
Bujor, Loredana Hector (14 
ani), Mădălina Voinea, Monica 
Pecheanu (16 ani) gi Corina 
Taloș, Daniela Ivana (18 ani) 
însoțite de antrenorul Silviu 
Sperneac.

trei recorduri bătute, Stela îșl 
continuă, fără doar și poats 
ascensiunea. La 200. 400 sau 
800 m liber, dar și la 200 flu
ture. O așteptăm in continuare!

în micul grup de înotători 
români s-a mal aflat Robert 
Pinter. Harnicul sportiv băi- 
mărean a vrut mult să „tină*  
pasul colegelor și se poate de
clara mulțumit de cele trei re
corduri, cu o acumulare spec
taculoasă la 800 m și o vic
torie in Franța, in proba (200 
fluture), ce l-a adus realizarea 
de vîrf — titlul european de 
juniori.

Semne bune in anul „mon
dialelor" de seniori și „euro
penelor" de juniori. Și mal 
sînt, e convins neobositul an
trenor Gh. Dlmeca, mal sînt 
rezerve I Pînă una-alta. să aș
teptăm rezultatele din Spania, 
unde se află acum un alt grup 
de frunte — Carmen Bunaciu, 
Anca Pătrășcoiu, Tamara Cos
tache, Maricica Culică (pre
zențe românești vom mai con
semna la concursuri în Ceho
slovacia și Polonia).

clasată pe primul loc tn fiecare 
grupă se va califica pentru tur
neul final, programat intre 10 șl 
25 iunie 1988 in R.F. Germania. 
Ca țară organizatoare, selecțio
nata vest-germană este calificată 
direct In turneul final.

Iată componența celor 7 grupei

ALBANIA
Reprezentativa Albaniei, pe 

care „tricolorii- au tntllnit-o ul
tima oară In nreliminarlile C.M. 
’74 a realizat, tn ultimii ani, 
progrese remarcabile, atît pe 
planul jocului, cît și pe cel al 
rezultatelor. Fâcînd parte din 
grupa a H-a a preliminariilor 
C.M ’86 purtătorii culorilor ro
șu-negru au reușit, la un mo
ment dat să Intre tn calculele 
calificării prin victoria obținută 
asupra Belgiei, cu 3—0, la Tira
na (prir go’urile lui Josa și 
Minga).

Demn de remarcat este faptul 
că, tn anul 1984 reprezentativa 
de tineret sub 21 de ani. a Al
baniei s-a calificat, tn dauna 
selecționatei similare a R.F. Ger
mania. tn sferturile de finală ale 
Campionatului european.

Antrenorul p-tmel echipe ■ 
Albaniei este Shyqryi Rrell, el 
folosind de obicei următorul 
„unsprezece-■ Musta — zmljani, 
Hametaj (Hodja), Targa], Ocelli
— Jera, Rragami (Demollari), 
Muca Josa — Minga, Kola.

Palmaresul meciurilor România
— A'banla: tO 7 1 2 25—7.
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