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Sub președinția tovarășului 
Ni colac Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 21 februarie» a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.K.

în cadrul ședinței» a fosi exa
minat RAPORTUL PRIVIND 
îndeplinirea planului 
productivității muncii în 
INDUSTRIA REPUBLICAN^, 
constructii-montaj $1 
TRANSPORTURI ÎN ANUL 
1985, COMPARATIV CU ANUL 
1984. Din dalele prezentate re
zultă că in 1985 s-au înregis
trat față de anul precedent 
niveluri de productivitate supe
rioare in aproape toate ramu
rile industriale. Raportul preci
zează că întregul spor de pro
ducție din anul 1985 a fost ob
ținut pe seama productivității 
muncii. Cu toate acestea, sarci
nile stabilite prin plan in do
meniul creșterii productivității 
muncii nu au fost integral 
realizate.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, subliniind 
că rezultatele din anul trecut 
în domeniul creșterii producti
vității muncii nu pot fi consi
derate, în întregime, ca bune, 
a criticai situația nesaiisf^că- 
toaie existentă intr-o serie de 
ramuri, îndeosebi in sectorul 
transporturilor auto. S-a cerut 
ministerelor, centralelor indus
triale și întreprinderilor, orga
nelor și organizațiilor de par
tid să analizeze cu exigență 
modul în care s-a acționat pen
tru realizarea acestui important 
indicator și să întocmească, în 
ccl mai scurt timp, programe 
de măsuri concrete pentru înlă
turarea lipsurilor manifestate 
și pentru realizarea, in bune 
condițiuni, a sarcinilor de creș
tere a productivității muncii in 
1386.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a cerut ministerelor și organe
lor economice de sinteză ca, în 
cadrul acțiunii de organizare și 
modernizare a producției, să 
clarifice, pînă ia sfîrșitul lunii 
martie, toate problemele care 
mai sini de clarificat și să în
tocmească pentru fiecare ramu
ră și domeniu de activitate în 
parte, instrucțiuni clare de a- 
plicare a acordului global, ast
fel îneît în trimestrul II al a-, 
nului în curs această formă su
perioară de organizare a muncii 
să fie generalizată în întreuga 
economie.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că sporirea in ritm 
susținut a productivității mun
cii reprezintă una din căile e- 
sențiale pentru creșterea pro
ducției și a eficienței economi
ce in toate domeniile, pentru

îndeplinirea și depășirea preve
derilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a analizat RA
PORTUL PRIVIND STADIUL 
REALIZĂRII, LA 31 DECEM
BRIE 1985, A PRINCIPALILOR 
INDICATORI TEHNICO-ECO- 
NOMICI APROBAȚI LA CA
PACITĂȚILE DE PRODUCȚIE 
INDUSTRIALE PUSE ÎN 
FUNCȚIUNE.

Avind in vedere faptul că un 
număr important de obiective 
date in folosință in ultimii ani 
nu au atins, la termenele pre
văzute, parametrii proiectați. 
Comitetul Politic Executiv a 
cerut tuturor factorilor cu răs
punderi în acest domeniu să ia 
de urgență măsuri ferme, care 
să asigure, la aceste capacități» 
recuperarea, în cel mai scurt 
timp, a răminerilor în urmă» 
realizarea integrală a principa
lilor indicatori tehnico-econo- 
mici aprobați, a producției pla
nificate. La indicația secretaru
lui general al partidului, s-a 
stabilit ca, în cadrul acțiunii de 
organizare și modernizare a 
producției» să se elaboreze și 
să se prezinte, pină Ia 25 mar
tie, programe speciale de mă
suri în vederea realizării pa
rametrilor • proiectați la fiecare 
capacitate de producție.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat apoi RA
PORTUL PRIVIND EVOLUȚIA 
PREȚURILOR ȘI TARIFELOR 
PE ANUL 1985. S-a apreciat că» 
și in cursul anului trecut, pre
țurile și tarifele au cunoscut o 
evoluție pozitivă, încadrîndu-se 
in prevederile de plan, iar în 
unele domenii, fiind chiar sub 
limitele stabilite prin plan. A- 
ceasla demonstrează caracterul 
sănătos ai economiei naționale, 
justețea măsurilor adoptate 
pentru perfecționarea tuturor 
categoriilor de -prețuri și așe
zarea lor pe principii economi
ce, pentru desfășurarea unei 
activități rentabile în fiecare 
unitate de producție și aplica
rea, în condiții bune, a noului 
mecanism economico-financiar. 
pentru menținerea sub un con
trol strici a evoluției prețurilor 
și pentru aprovizionarea cores
punzătoare a populației cu bu
nuri de consum. Pe piața ță
rănească, indicele prețurilor 
medii s-a situat anul trecut sub 
cel realizat in 1981, in condițiile 
creșterii cantităților de preduse 
agroaliînen tare vîndutc popu
lației, în această perioadă.

Avind in vedere rezultatele 
obținute, ca și rezervele mari 
existente in economic in acest 
domeniu. Comitetul Politic

In ultimul meci de vcriîicarc înaintea C.M. din Elveția

ROMANIA-CUBA 31-19 LA HANDBAL (m)
BRAȘOV, 21 (prin teielon). 

în sala sporturilor din locali
tate, în prezența a peste 2 000 
de spectatori, echipa masculi
nă de handbal a României a 
susținut vineri seara. în com
pania reprezentativei Cubei, 
ultimul meci de verificare îna
intea abordării — incepînd de 
marți — a Campionatului mon
dial din Elveția. Reprezenta- 
liva noastră a ciștigat cu 31— 
19 (15—11). Este pentru prima 
oară, după multă vreme de 
pregătiri, cînd echipa se află 
în efectiv aproape complet 
(doar Folker nu a jucat, el 
fiind lăsat să se refacă. după 
o ușoară accidentare), ceea ce 
s-a văzut în evoluția scorului.

Atacurile susținute 
antrenorilor Lascăr 
Cezar Nica au fost 
pregătite, aruncările
tă făcindu-se, de cele 
multe ori, în momentele opor
tune, fapt obligatoriu, dacă ți-

nem seama că apărarea oaspe
ților dispune de jucători foar
te înalți. Astfel a fost posibil 
ca toți jucătorii, exceptîndu-1 
pe Boroș. să marcheze goluri. 
De astă dată. Stingă, M. Voi- 
nea, Mocanu, M. Dumitru au 
fost în vervă deosebită, rea- 
lizînd goluri sau 
efectiv prin jocul 
obținerea scorului, 
echipa României a 
momente când a
dreptul imbatabilă.

Au marcat : Stingă 9 , __
Iov. de la 7 m), M. Voinea 6, 
M. Dumitru 4, Mocanu 4, Ber
bece 2. Vasîlca 1, Ghimeș 1. 
Roșea 1, 
Drăgăniță 
Quez 5, 
3, Querol 
va 2, Cosusa 1 și Neniger 1.

Au arbitrat bine Șt. Geor
gescu și Al. Vîrtopeanu.

Ion GAVRILESCU

contribuind 
lor bun la 
în apărare, 
avut 
fost

multe 
de-a

(Continuate tn vag. a 4-a)

ETAPA M OPTIMILOR11
11 CUPEI" INAUGUREAZĂ
SEZONUL DE FOTBAL
• INTÎLN1RILE VOR AVEA LOC

PE TERENURI NEUTRE

• ORA DE ÎNCEPERE : 14

de elevii
Pană și 
minuțios 

pe poar- 
mai

(7 din

Mirică 1, Covaciu 1,
1. respectiv, Mar- 
Agramonte 3. DelisI

2. Povea 2, Durano-

Sezonul oficial 1986 al fot
balului nostru se deschide cu 
etapa „optimilor" de „Cupă“ 
care programează astăzi și mîine 
șapte partide ; a opta (Steaua 
— Rapid) este programată 
miercuri 26 februarie. Iată 
programul —meciurilor din 
populara competiție pusă sub 
egida „Daciadei", întîlniri pro
gramate pe terenuri neutre :

ASTĂZI

Alba Iulia : .
DINAMO BUCUREȘTI (A) 
„U« CLUJ-NAPOCA (A)

MÎINE

1-----------------------------
| Duminică, manșa-rctur a cupelor europene Ia handbal (i) I 
I.

Sferturile de fîuală ale cupe- 
g lor europene la handbal femi- 
g nin — etapă de mare dificultate, 
g întrueît în această fază ajung 
g echipele realmente valoroase 
g rețin atenția în acest sfîrșit 

săptămînă. Duminica trecută, 
g știe, cele două reprezentante 
g cluburi române au susținut, 
g de’plasare, prima manșă a „sfer- 
g turilor", bătălia decisivă — a fi 
g sau a nu fi în semifinale ? —
g urmînd a 
g retur.z 
g Ce șanse 
g moldovene 
g cursa în 
^continentale ?

în „CUPA CAMPIONILOR 
g EUROPENI1*, Știința Bacău (a 
g fost învinsă cu 17—23 în prima 
g înlîlnire) întîlnește pe propriul 
g teren formația cehoslovacă Iskra 
g Partizanske. Cele șase goluri din 
g pasivul studentelor băcăuane' 
g constituie, desigur, un handicap.

Cunoscînd însă puterea de mo-

ȘTIINȚA BACĂU Șl TEROM IAȘI iNCEARCĂ
SĂ INTRE IN SEMIFINALE

se da In

se întrevăd 
pentru a-și 

puternicele

Suceava :
GLORIA 
OȚELUL

BISTRIȚA (B) 
GALAȚI (B)

Brăila : 
CHIMIA 
CEAHLĂUL P.

RM. VÎLCEA IA) — 
NEAMȚ (B)

Tirgoviște :
VICTORIA BUCUREȘTI 
PETROLUL PLOIEȘTI

(A) -
(A)

de 
se 
de 
în

meciurile

echipelor 
continua 

competiții

bilizare, forța atacului, pe de 
o parte, și siguranța apărării e- 
ctrpel noastre campioane, pe de 
altă parte, este de presupus că 
știința va remonta diferența,

LOTUL DE LUPTE LIBERE Șl NOILE SALE AMBIȚII
Mai in glumă, mai în serios 

i-am spus noului antrenor prin
cipal al lotului de lupte libere, 
Nicoiae Pavel, că nu credem 
o iotă din cele auzite. 11 lua
sem prin surprindere, și in loc 
de replică și-a aprins in gra
bă o țigară. A tras cu sete un 
fum, după care abia dacă reu
șeam să „ținem pasul"... „Am 
luat totul de la cap. Altfel nu 
se putea. Trebuie să scoatem și 
noi capul In lume, poate nu

oferind suporterilor, tuturor iu
bitorilor handbalului, satisfacția 
calificării în semifinale. Dar, 
pentru atingerea acestui obiec
tiv major, formația antrenată de 
Alexandru Mengoni și Costel Pe- 
trea este OBLIGATĂ să elimine 
pripeala în atac, să „temporize
ze" (în limita regulamentului) 
momentele de posesie a mingii 
pînă la limita siguranței arun
cării — încheiată cu gol — în 
poarta adversă. în apărare, Ioa* 
na Vasîlca (portar) are capaci
tatea — așa cum a făcut-o și la 
Partizanske — să închidă culoa
rele de aruncare ale handbalis-

(Continuare In pag a 4-a)

Caransebeș :
JIUL (B) —
METALUL BOCȘA (B)
Sibiu :
PROGRESUL VULCAN
F.C. OLT (A)

(B)

Rm. Vilcea :
UNIV. CRAIOVA (A) —
ȘOIMII SIBIU (B)

Toate meciurile • vor începe 
Ia ora 14.

(Citiți, în pag. 2—3, o pre
zentare a partidelor inaugurale 
ale sezonului)

Astăzi, la Lisabona

ROMÂNIA ÎNTÎLNEȘTE PORTUGALIA
ÎN C. E DE RUGBY

ca și cei de la „greco-romane", 
dar nici cu o medalie-două la 
5—6 ani. Așa că am „lăsat la 
vatră" o duzină de luptători, 
printre ei cunoscuții Vasile 
Pușcașu, Andrei Ianko, Gheor- 
ghe Fodorca, Aurel Șuteu și 
Gheorghe Broșteanu. Cei che
mați in locul acestora sau ră
mași la lot sînt tineri, in ma
joritate de 19—21 de ani. Cu 
ei ne-am propus, să ieșim din 
impas".

Așadar, „povestea" cu renun
țarea la mulți luptători, mai

înaintea antrenamentelor din sală, luptătorii lotului reprezentativ 
se „încălzesc" pe... zăpadă Foto : C COSTIN
toți campioni republicani, unii 
chiar medaliați la mari compe
tiții, era adevărată. Auzisem 
noi că Nicoiae Pavel, cel cu
noscut, ani de-a rîndul la lotul 
de „greco-romane" prin îngă
duința sa, devenise — de cînd 
a primit noua sa responsabili
tate — extrem de exigent. Și 
ne-am convins la Bușteni — 
unde se afla lotul pentru • 
scuriă perioadă de pregătire — 
că lucrurile stăteau exact așa.

Medaliatul cu „bronz" la cam
pionatele europene de anul tre
cut, Alin Păcuraru (cat. 48 kg) 
fusese întrecut la „Cupa 16 Fe
bruarie" de Romică Rașovan și 
de Dumitru Drăghici, colegi cu 
el la lot. In loc de obișnuitele 
sale vorbe de consolare, Pavel 
l-a spus clar lui Păcuraru că

Costin CH1RȘAC

(Continuare în pag. 2—3)

Astăzi, la Lisabona, echipa 
noastră națională de rugby 
susține primul ei> meci inter
național al anului, . cu Portu
galia, acesta fiind al treilea joc 
al tricolorilor din actuala edi
ție (a 13-a) a Campionatului 
european ; reamintim rezulta
tele anterioare : 16—12 cu
U.R.S.S. și 3—19 cu Italia. De 
astă-datâ, sperăm, desigur, in
tr-un succes net, formația Por
tugaliei fiind, după cum se 
știe, pînă la această ediție de 
campionat o echipă de grupa 
„B‘i

Rugbyștii noștri au sosit la Li
sabona in cursul serii de mier
curi, avînd la dispoziție pînă 
la ora meciului timp suficient 
pentru aclimatizare. In urma

antrenamentului de ieri pe 
ploaie — plouă necontenit de 
10 zile —, pe stadionul Na
tional din capitala portugheză), 
antrenorii Valeria Irimescu și 
Mihai Naca au fixat următorul 
„XV“ care va începe jocul : Al. 
Marin (10 selecții în echipa 
națională) — R. Voinov (1), A. 
Lungu (32), V. David (li. Ho- 
dorcă (2) — G. Ignat (debu
tant), M. Paraschiv, căpitanul 
echipei (53) — FI. Murariu 
(48), Șt. Constantin (10), Giu- 
glea (2) — L. Constantin (12), 
I. Stroe (debutant) — I. Bu
ca» (38), V. Tufă (1), V. I’aș- 
cu (8). Rezerve vor fi : P. Fe-

(Continuare in pag 2—3)

De mîine, pe pirtia din Sinaia.

EDIȚIA A 8-a A „TROHULU! CA8PAȚI" IA BOB
După câteva zile în cursul 

cărora temperatura ridicată șl 
ploaia au periclitat starea pîr- 
tiei de bob din Sinaia, mercu
rul termometrelor a scăzut 
pînă la un nivel care a per
mis reamenajarea pistei, ast
fel ca azi să poată fi efectuar 
te coborîrl de antrenament, iar 
duminică să 9e desfășoare pri

mele două manșe din cadrul 
concursului internațional dotat 
cu „Trofeul Carpați".

în acest scop, în localitate 
se află trei echipaje din 
U.R.S.S. și alte cinci din 
Italia, care vor concura alături 
de echipaje românești, printre 
care R. Vasile-Cr. Coteanu, C. 
Nagy-M. Nistor, M. Ene-FL 
Olteanu, V. Ouatu-A. Aștileanu.



la patinajEdiția a V!ll-a a „Cupei U.T.C

DIVIZIA „A“ DE BASCHET, LA

Debutul lotului de juniori in Divizia „B“ — de tineret

ETAPA A 22-a

PE LOCUL I TINERII SPORTIVI

DIN JUDEȚUL HARGHITA
Patinatori din 20 de județe, 

băieți și fete (14—15 ani) au 
luat parte — pe patinoarul din 
Miercurea Ciuc — la cea de-a 
VIII-a ediție a finalei pe țară 

.Cupei U.T.C.“. competiție 
sub însemnele 

O întrecere exce
da Comitetul

a „ 
desfășurată 
„Da ciad ei “. 
lent organizată 
jud-ețean Harghita al U.T.C. (în 
colaborare cu C.J.E.F.S. și Ins
pectoratul școlar județean), care 
a primit o frumoasă cupă din 
partea Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport și 
a federației române de resort, 
pentru calitatea condițiilor de 
concurs asigurate.

întrecerile, viu disputate, ca 
în toate edițiile de pînă acum, 
i-au adus în prim-plan pe San
da Maria Ttircu, de la Liceul 
pedagogic din Sibiu și pe Z^I- 
tan Gyorgy, de la Școala nr. 1 
din Miercurea Ciuc. Pe județe, 
Harghita a ocupat locul I, ur
mătoarele clasate, Sibiu și Su
ceava. Patinatorii harghiteni au 
primit Cupa C.C. al U.T.C., cei 
din . Sibiu, Cupa Comitetului 
județean Harghita al U.T.C., iar 
cei din Suceava, Cupa C.J.E.F.S. 
Harghita.

Iată și sportivii fruntași ai 
actualei ediții a „Cupei U.T.C."

la patinaj : FETE ; 1. Sanda
Maria Turcu (Lie. pedagogic 
Sibiu), 2. Gabriella Miklos (Lie. 
mat.-fizică M. Ciuc), 3. Dana 
Popovici (Lie. ind. 1 Cluj-Na- 
poca), 4. Esther Matekofits 
(Lie. mat.-fizică 2 Timișoara), 
5. Lăcrămioara Zulei (Șc. nr 
3 Suceava), 6. Rozalia Cutițoi 
(Lie. economic Reșița) ; BĂ
IEȚI : 1. Zoltan Gyorgy (Șc. 
nr. 1 Miercurea Ciuc)^ 2. Radu 
Iridon (Lie. ind. 
Florin Ghioc (Șc. 
va), 4. Octavian 
nr. 2 Brașov), 5. 
(Lie. „Mircea oel 
stanța), 6. Dan 
(Lie. „Alexandru 
Galați).

Azi și miine, o 
tiție cu finală pe 
tă tinerilor uteciști : întreceri
le din cadrul „Săniuței de ar
gint", programate la Sâ-rnaș 
7 km. de Toplița. Participă 
neri între 14—19 ani (băieți 
fete) din toate județele tării 

municipiul București.

Campionatele republicane de 
baschet continuă prin meciurile 
etapei a 22-a, dintre care cele 
mai interesante sînt (prin pris
ma locurilor ocupate în cla
sament) : Faniț Constanța — 
Dinamo Oradea (la băieți), 
Voința București — Olimpia 
București și Mobila Satu Ma
re — Comerțul Tg. Mureș (lă 
fete).

Programul partidelor (duble) 
de azi și miine : MASCULIN, 
GRUPA 1—6 : Farul Constanta 
— Dinamo Oradea (în jocurile 
precedente : 2—0 ; locurile din 
clasament : 6—4), I.C.E.D.

C.S.Ș. 4 București — Steaua 
(0—2 ; 5—1), Rapid București 
— Dinamo București (0—2 ; 
3—2) ; grupa 7—11 : C.S.U. O- 
țelul Galați — C.S.U. Balanța 
Sibiu (0—2 ; 11—9), Politehni
ca C.S.Ș. Unirea Iași — Aca
demia Militară Mecanica Fină 
București (1—1 ; 8—7) ; FEMI
NIN, GRUPA 1—6 : Olimpia 
București — Voința București 
(0—2 ; 4—2), Progresul Stirom 
București — Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napo-ca 
(0—2 ; 5—1), Politehnica Timi
șoara — Politehnica Sportul 
studențesc București (1—1 :

3»

in Divizia „A" de volei
3 Sibiu), 3. 
nr. 3 Sucea- 
Voicilă (Șc. 

Gabriel Albii 
Bătrîn" Con- 

Atănăsoaie 
Ioan Cuza"

nouă compe- 
țară, adresa-

ti- 
și 
și

din
Tot la acest sfîrșit de săptămî- 
nă, la Vatra Dornei se desfă
șoară întrecerile pentru „Cupa 
Pionierul" — finale pe țară — 
în sporturile de iarnă.

PARTIDE INTERESANTE

LA GALAȚI (f) Șl

deosebit 
configu- 

ambele

Miine. duminică, o nouă etapă 
în campionatul național de volei 
al Diviziei „A“ (a 24-a femini
nă și a 23-a masculină).

La feminin, partide 
de interesante pentru 
rația clasamentului, în
grupe valorice. Vicecampioana 
(C.S.IJ. Galați), clasată acum pe 
locul 2, primește acasă replica 
actualei lidere (Universitatea 
C.F.R. Craiova), în derbyul eta
pei. Pe de altă parte, la Con
stanța, Farul și Flacăra roșie se 
întîlnesc într-un moment în care, 
amîndouă, sînt „pândite" de ...co- 
borîrea în grupa a doua valori-

BAIA MARE (m)

La consfătuirea organizată 
la Clmpulung Moldovenesc, 
de către Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport cu președinții C.J.E.F.S. 
și factori de răspundere din 
federații în problemele lega
te de dezvoltarea sporturilor 
de iarnă, prof. Marian Ne- 
delescu, secretar responsabil 
al Federației române de pati-' 
naj. a scos în relief o stare 
de lucruri pe cît de neobiș
nuită. pe atît de nefirească. 
Redăm textual din 
său : „Dispunem în 
de 23 de patinoare, 
care 4 acoperite — 
materială _ ___________ ___
seamă, în sprijinul dezvoltă
rii adecvate a unui sport a- 
tît de atrăgător, cum 
patinajul. Și, totuși, o 
menea zestre nu este 
grai valorificată. Tn i
unor patinoare din țară 
din Capitală, grija 
desconerirea și 
unor patinatori nu se 
deloc simțită**.

Erau vizate orașele Buzău, 
Hunedoara. Iași, Medgidia șl 
Gheorgheni. N-a lipsit 
Bucurcștiul. La Buzău, 
pildă, a existat cîndva o 
tie de patinaj, care a și 
lâ Iveală sportivi de perfor-

mantă. S-a desființat însă 
din lipsa unor -tehnicieni de 
specialitate. La Hunedoara 
se vrea, se dorește, să se în
ființeze o secție de patinaj. 
O intenție care... demarează 
cu viteza melcului. Bune in
tenții există și în 
orașe amintite, dar 
mîne la stadiul de 
sterile.

celelalte 
totul ră- 
dialoguri

cuvîntul 
prezent 

dintre 
o bază 

demnă de luat în

este 
ase- 
inte- 
cazul 

șl 
pentru 

modelarea 
face

nici 
de 

sec- 
dat

De bună seamă că penuria 
de antrenori poate fi o ex
plicație a acestei stări de lu
cruri, pentru că Ia I.E.F.S. 
nu există catedră de specia
litate. iar numărul antreno
rilor școlarizați rămîne in
fim, sub nivelul cerințelor. 
Șlr totuși, pe patinoarele din 
orașele semnalate, 
tea se 
Sute de 
cît este 
canta de 
monstrat 
sar?) ce 
cest sport în rîndul elevilor. 
La Floreasca nu găsești un 
loc („nici măcar pentru a-ți 
lega un șiret", cum remarca 
foarte sugestiv un spectator), 
permanent există copii care 
așteaptă o porțiune liberă- de

activita- 
piin. 

populează
desfășoară din 

copii le . . 
ziua de mare. Va- 
iarnă ne-a de- 

(dacă mai era nece- 
atracție exercită a-

gheață. Nu mai puțin de 5 
instructori — unii foști pati
natori — lucrează cu copiii. 
Lecții de inițiere. Plata cu 
ora, pentru agrement. Nici- 
unul dintre ei (Marcela Du- 
ță, Gh. Gheorghiu, Felicia 
Pelmuș, M. Manolaciie, Da
niela Chirilă) nu depășesc li
mitele acestei munci, „nu vin 
în sprijinul federației, pen
tru a da b» iveală copii cu 
talent** — cum sublinia prof. 
Nedelescu. O excepție o re
prezintă Al. Bărbălău, care 
caută să-și selecționeze copii 
pentru Clubul sportiv școlar 
Triumf, unde activează ca 
antrenor.

Nu este deloc 
pentru viitorul

înourajator 
patinajului 

faptul că acest sport 
încetat activitatea în 

două unități sportive care 
pregătesc elemente pentru 
performanță — Casa Centra
lă a Pionierilor și Șoimilor 
Patriei și Clubul sportiv șco
lar nr.
faptul că un alt club bucu- 
reștean, I.E.F.S., și-a desfi
ințat, de asemenea, secția de 
patinaj.

Așa stînd lucrurile, să ne 
mai întrebăm de ce n-avem 
patinatori pentru performan
ță ?

2. Să mal amintim șl

Tiberiu STAMA

CAMPIONATELE DE PATINA J-VITEZA
Aminate clin cauza timpului 

nefavorabil, cele mai importan
te competiții de patinaj viteză 
ale actualului sezon au fost re- 
programate . după cum urmează : 
23—24 februarie
de juniori, la Miercurea < 
1—2 martie — campionatul 
seniori, la Miercurea Clue 
Tu.șnad-Bâi ; 8—9 martie — 
pionatui de sprint al seniorilor, 
Ia Miercurea Ciuc sau Tușnad- 
Băi.

o Cei mal tineri vitezlștl, eo
nii și speranțe, calificați pentru 
concursul republican 
reduse, se vor reuni 
martie pe patinoarul 
.23 August* din Capitală.

campionatul
Ciuc ; 

l de 
sau 

cam-

pe piste 
între 14—16 

artificial

S-au încheiat întrecerile celei 
de a 29-a ediții a campionate
lor republicane studențești de 
sah,

Deosebit de interesantă a fost 
disputa pentru titlul masculin, 
pentru care s-au întrecut o 
serie de șahiști fruntași, mem
bri ai loturilor reprezentative. 
Decizia a survenit doar în ul
tima rundă, cînd proaspătul 
maestru internațional Mihai) 
Marin, student la Institutul Po
litehnic București, a reușit să-l 
devanseze cu o jumătate de 
punct pe redutabilul compo
nent al reprezentativei noastre

Dan Bărbulescu 
București). Iată 

M

olimpice, 
(A.S.E.
ordinea primilor clasați : 
Marin 8,5 p (din 10), D. Băr
bulescu 8 p, A. Negulescu 7 
p, S. Lupu, I. Ungur, D. Du-, 
mitrache, I. Cosma, L. Lung 
— 6,5 p. S-au jucat 10 runde 
in „sistem elvețian".

La feminin, victorie distan
țată a maestrei Smaranda Boi- 
cu (Universitatea București), 
care totalizează 9 p. Pe locurile 
următoare : Sorina Dan și La- 
vinia Popescu — 7 p, Iuliana 
Modoi și Monica Barb — 6,5 p.

ca. Remarcăm și o întâlnire între 
două formații bucureștene 
pid și Calculatorul, care la 
actuală sînt amenințate de 
derea în Divizia „B“.

în campionatul masculin, 
mat interesantă partidă 
pe . 
bronz": Explorări Știința B. Ma
re și Universitatea C.F.R. Cra
iova (prima grupă valorică). In 
cealaltă grupă, derbyul se joa
că. la Zalău unde se întâlnesc 
primele două clasate. Dar iată 
programul etapei:

FEMININ,
GALAȚI : 

tea C.F.R. 
ȚA : Farul 
București ; 
mo — C.S.M. Libertatea 
(Sala Dinamo, ora 10).

Grupa a II-a valorică :
BACĂU : Știinta — Chimia

Rm. Vîlcea ; BUCUREȘTI : Ra
pid — Calculatorul (Sala Rapid, 
ora 12); IAȘI : Penicilina — Da
cia Pitești.

MASCULIN, grupa I valorică.
BUCUREȘTI : Dinamo — Poli

tehnica Timișoara (Sala Dina
mo, ora 11.30); BAIA MARE : 
Explorări Știința — Universitatea 
C.F.R. Craiova (C.S.M.U. Sucea
va — Steaua, amânat).

Grupa a TI-a valorică : 
LĂU : Elcond Dinamo — 
Electromureș Tg. Mureș; P. 
NEAMȚ : Rolonui — Calculato
rul București BRAȘOV; Tracto
rul — C.S.U. Oradea.

Ra-
ora
că-

cea 
opune 

pretendentele la medalia de

valorică ' 
Universita- 

______  , CONSTAN- 
— Flacără 

BUCUREȘTI :

grupa I 
c.s.u. — 
Craiova ;

roșie
Dina-
Slbiii

6—3) ; grupa 7—11 : Rapid 
București — Chimistul C.S.Ș. 
Rin. Vîloea (1—1 ; 11—10), Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare — Co
merțul C.S.Ș. Tg. Mureș (1—1; 
8—7).

Jocurile din Capitală se dis
pută astfel : sala Rapid, sîm- 
bătă de la ora 15,30, duminică 
de la ora 9 : Rapid — Chimis
tul (f). Rapid — Dinamo Bucu
rești (m) ; sala Olimpia, ora 17 
și ora 12 : Olimpia — Voința 
(f) ; sala Floreasca, ora 16 și 
ora 10,30 : I.C.E.D. — Steaua 
(m) ; sala Progresul, ora 15 și 
ora 10 : Progresul — Universi
tatea (f).

• Avanpremiera returului 
Diviziei „B“ — de tineret — a 
coincis cu meciul I.C.E.D. II 
— Urbis București, în cursul 
căruia prima echipă, alcătuită 

-din componenții lotului națio
nal de juniori, a avut un debut 
bun în cadrul acestei compe
tiții, cîștigînd cu 93—90 (49— 
41). Cu un joc agresiv în apă
rare, rapid și „pe coș" în atac, 
juniorii (care se pregătesc în 
vederea turneului de calificare 
pentru Campionatul european) 
au arătat că s-a făcut bine 
cînd au fost transferați de la 
formațiile de club la echipa 
I.C.E.D. II și că evoluția lor 
împreună va contribui la for-

• marea coeziunii lotului națio
nal. în partida respectivă au 
înscris : Pintea 20, Hoit 20 
Toader 18 (un. plus de îndrăz
neală ar spori eficacitatea a- 
cestui jucător), Panaiteșcu 14 
Cristescu 7. Ivanov 6, Hălmă- 
giahu 6. M. Iaeob 2.. respectiv 
Constnntinescu 31. Cr. Marcu 
13. C. Marcn 10. R. Popovici 
Zgirie 6. Mitrîcă 10. Voinea 

. Amarandei 4. M. Chivulescu

T
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lă și de ma 
„De la 
Editura 
mis în 
ium — 
se adaugă ce 
în prezent (1 
rugby, scrimi 
bal ș.a.), în 
bibliografia 
că o lucrări 

avînd î 
tura tematici 
acest „grupaj

Datorită un 
recunoscută 
Baroga — j 
bordează, pe 
acestui sport 
nici, dezvolt; 
în Românie 
„sportului ou 
me, noțiuni 
cum și un g 
și palmares 

competiții in 
ționale. Acee 
tică este trs 
curgător, bo? 
„ venin d-“ si
efort, numer 
fiind cuprin. 
ușor accesibi 
tru un iubit* 
puțin familie 
nun tele “ („C
halterofil din 
ridica halter 
2000?“, „Halt 
femei și vîi 
ilustrațiile 
culoare.

Așadar, 
(redactor, 
se înscriă

A la 
Spor 
libră 
„Halt

res.

ac 
C 
P 

micii și inir
sport a *»d 
de scoat 
să con 
oopularlzâref

/

de tenis

AURELI* GHEORGHE
tlMIȘOARA, 21 

fon). Pe măsură 
F.R. Tenis — care 
in sălile Olimpia 
din localitate — a avansat spre 
fazele sale superioare, meciu
rile au devenit mai disputate. 
Sferturile 
față în 
valoare

A ÎNTR
(prin teie- 
ce turneul 
se dispută 

și „nr. 2“

de finală au adus 
față 8 jucătoare de 
apropiată. Surpriza

LOTUL DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

nu prea mai are șanse să 
meargă la „europene". Un alt 
luptător a fost trimis urgent 
acasă pentru o întîrziere de 
cîteva minute. Și, un ultim „ar
gument" luptătorul Traian 
Marinescu n-a mai vrut s'ă con
cureze la categoria sa dintot- 
deauna bptînd pentru una su
perioară, și 
antrenor i-a 
de drum...

...Cu zăpada 
pe alocuri chiar pînă la briu, 
luptătorii — supraveghiați de 
Nicolae Pdvel și de colabora
torii săi, antrenorul Petre Co
man, metodistul Mihai Burlan 
și masorul loan Leșcu — aler
gau contra-cronometru pe mun
te între „Babele" și Piatra Ar
să. Nu era nici o potecă, ci 
doar urmele lăsate de luptă
tori și acelea însă acoperite de 
ninsoarea căzută între timp. 
Toți știau drumul cu ochii în
chiși, pentru că de fiecare dată 
cînd urcau pe Bucegi alergau 
de două ori pe ruta amintită, 
adică ceva mai mult de 8 km!
* -..în sala de antrenamente era 
o liniște puțin obișnuită. Se

atunci exigentul, 
dat pe loc foaia

pînă la genunchi,

auzeau doar comenzile scurte 
ale tehnicienilor. în schimb, ti
nerii luptători exersau in mare 
viteză o întreagă suită de pro
cedee tehnice. Firește, rezulta
tele lor la marile competiții 
din acest an — campionatele 
europene și mondiale pentru 
seniori și tineret — vor cota 
strădaniile de la. pregătire.

lată, in final, lotul : cat. 48 
kg : Alin* Păcuraru, Dumitru 
Drăghici și Romică Rașovan ; 
cat. 52 kg : Nicu Hîncu și Radu 
Ana ; cat. 57 kg : Dănuț Prefit 
și Laszlo Mikloș'; cat. 62 kg : 
Marcel Popa ; cat. 68 kg Oc
tavian Țenț, Aron Cîndea și 
Endre Elekeș ; cat. 74 kg : Con
stantin Damaschin, Ștefan Vizitiu 
și Claudiu. Tămăduianu : cat. 
82 kg : Gheorghe Mîțu, Bela 
Matiaș și Ion Creangă ; cat. 90 
kg : Iulian Rișnoveanu, Ciprian 
Radu și Alexandru Balay ; cat. 
100 kg : Petrișor Cruceanu și 
Eugen Koteleș ; cat. 130 kg : 
Eugen Toth. Cum se vede, la 
cîteva categorii sînt doar un 
luptător sau doi. La marile 
competiții, însă, nu vom avea 
concurenți la toate categoriile. 
Pînă atunci, luptătorii vor par
ticipa la cîteva turnee de veri
ficare și selecție.

concursului a 
lia Gheorghe 
rești), care a 
vorita nr. 1, t 
reșteană Teo- 
relia s-a c 
mult, a dove 
perioară adv< 
răbdare mai i 
ținerea punct

IU KJ»
Azi, de la < 

la ora 10, Sf 
Brăila va găz‘ 
atractive gale 
componenții I 
fi opuși unei 
nării de jos, < 
riență pugiliști 
lăți» Tulcea. S 
disputate în 
figurează spor 
cărți de vizită 
tii campioni i 
Marcelică 
Măeran și

Ti 
alți 
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(Urmare

tru (1), M. < 
lan (2), FI. < 
nea (ambii d 
Vărzaru (17). 
cu nr. 167 d: 
colorilor, va 
(17 ora Bucu 
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lori au mai
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exerciții (18)Program de
Aceeași-spre dreapta. Execuție 
lentă de 4 ori.

cior, cu ridica
Se execută ma

X
GIMNASTICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

stînd. Sărituri alter
native de 2 ori pe cite un pi-

P.I. — stînd. Balansarea pi
ciorului sting lateral și ridi
carea brațelor latei al-orizontal 
(1—2). Aceeași cu piciorul 
drept (5—8). Ridicările cu in
spirație (1—2), coborîrea bra
țelor și picioarelor-expiTație :
3— 4 revenire. Se execută de
4— 6 ori.

sus 
trunchiul înapoi), 
talpă și călcîi 
palmelor în jos
(cu înclinarea trunchiului îna
inte). Se execută de 6 ori.

stînd. Pas lateral 
stîngul, mîinile pe șold si răsu
cire XI). Arcuire cu aplecarea 
trunchiului răsucit înainte stin
gă (2—3). Revenire stînd (4).

T-2 3-^ Pi, 4,8 J-2;3

Poziția inițială stînd. Ri
dicarea pe vîrfuri cu brațele 
lateral, cu palmele răsucite în 

inspirație (se arcuiește 
Revenire pe 
cu răsucirea 
— expirație

stind. Rotarea brațe
lor prin legănarea lor în față, 
cu ridicare pe vîrfuri și inspi
rație, iar la coborîrea brațe- 
.lor-expirație. Execuție lentă de 
6 ori-

stand 
dorului sting 
sus inspirație, 
lor sus, cu rid 
expirație (2),



I1noi
E LA „A" LA „Z' I
iportivilor noștri, la cunoaș- 
erea fenomenului sportiv în 
msamblul său, la răspîndi- 
*ea educației fizice în rîndul 
nașei de ci-titori, tot mai in- 
eresată de acest fenomen 
ju o atît de largă cuprinde- 
•e.

I
I

„BOLIZI! GHEȚH“
Sîntem în plin anotimp hi 

rernal, în perioada cînd sa
da și bobul constituie ele- 
nente de prim-plan pe afi- 
ful competițional. De aceea, 
iparitia lucrării „Bob-Sanie“, 
elaborată de Ion Matei și 
i coasă de aceeași Editură 
Jport-Turism în colecția de 
metodică", constituie un fe- 
■idt eveniment editorial spor- 
iv, volumul înscriindu-se ca 
in prețios îndrumar pentru 
jei oare practică aceste dis
cipline. Autorul a sintetizat o 
seamă de cunoștințe teoreti
ce și practice, bazate pe ocle 
nai noi posibilități de infor- 
nare. ceea ce conferă .aces- 
ui volum o mare utilitate 
ivind în vedere, totodată, și 
îăraca reprezentare biblio
grafică a acestui domeniu. E- 
ddent, comprimarea într-o 

lucrare a două 
apropiate, dar, to-

I
II

I
I
!
I 
I
*

*

I
I
I
Isingură 

sporturi, _r—r----- - ---- , __
uși, suficient de . depărtate 
» tehnică și pregătire, a 
□us o serie de probleme, ca
re au fost însă, bine rezol
vate astfel că tehnicienii pot 
îăsi. la obiect, informații re
feritoare* la tehnică și tacti
că, la pregătirea fizică si 
osihică. z cu exemple și mij- 
!oace d-e aolîcare în practică.' ț 
pentru că întregul volum are, ■ 
normal. înainte de toate, o 
largă aplicabilitate.

Emonueî FANTĂNEANU

I
I
I

I I
Timișoara i
TEODORA TACHE | 

nai: Gheorghe- — Tache 6—3, 
6—4. Meciul dintre Otilia Pop ■ 
(Progresul București) și Maria I 
Romanov (Politehnica Bucu- | 
rești) a fost cel mai disputat • 
dintre cele 4 ale acestei faze. . 
Marcată probabil și de efor- I 
tul din jocul anterior (cînd a I 
cîștigat la limită, după o par
tidă epuizantă la Corina Ta- g 
loș — Dinamo București — cu I 
6—7, 6—4, 7—6), Pop a pier- ■ 
dut primul set (5—7), și l-a 
adjudecat pe al doilea la tie- I 
break (7—6), pentru ca în al I
3-lea  să se impună categoric : 
,6—0, Diane Samungi a surda- _ 
sat-o pe Florentina Curpene I 
(ambele Dinamo București) — I 
6—3, 6—1 —, datorită jocului 
Ia fileu foarte eficace, mo- * 
dern, mult superior adversarei j 
sale. A patra semifinalistă s t 
fost desemnată tn persoana 
Danielei Moise (Steaua), care g. 
a întrecut-o cu 6—3. 7—6 pe I 
Luminița Sălăjan (Politehnica I 
București),

în semifinale se vor întâlni I 
Aurelia Gheorghe cu Otilia Pop ■ 
șl Daniela Moise cu Diane 
Samungi. (C. CREȚU, coresp.) |

STE PORTUGALIA!
prezentativa Portugaliei, în g 
1967, în cadrul așa-numitei I 
„Cupe a națiunilor", cînd sub | 
conducerea tehnică a maestru
lui emerit al sportului Viorc] g
Moraru, au învins cu 49—6. I

CLASAMENTUL LA ZI 
(Grupa „A")

1. Italia 4 2 0 2 50—40 8
2. Franța 2 2 0 0 51— 0 6
3. U.R.S.S. 2 1 0 1 27—29 4
4. România 2 10 1 19—31 4
Î.Tunisia 2 0 0 2 4—51 2
6. Portugalia 0 0 0 0 0— 0 0

3^

î*.I. — stînd. Scuturarea si- 
iltană a piciorului și brațu- 

stîng. Aceeași cu dreptul, 
ecuție lentă de 4 ori.

TRADIȚIONALA „INTRARE ÎN SCENĂ» A „CUPEI ROMÂNIEI»
A devenit o tradiție ca „ridicarea 

de cortină" a sezonului fotbalistic să fie 
asigurată de meciurile de Cupă , această 
„competiție a tuturor", echipe mari și 
mici, care se desfășoară sub genericul 
grandioasei întreceri a „Daciadei“.zAstăzi 
și mîine sînt programate șapte dintre 
lntîlnirile fazei „optimilor", stadiu în 
care a ajuns ediția 1985/86 a „Cupei Ro
mâniei". Să sperăm că, în timp, se va 
ajunge la acea dorită formulă — cu 
partide tur-retur din faza optimilor 
— soluție care, pe lîngă avantajul de 
ordin financiar pe care îl prezintă, îl 
are și pe acela de a pune echipele noas
tre și In competiția internă de Cupă în 
situație similară cu aoeea din compe
tițiile continentale la care sînt prezente.

Un examen pentru gazdele neutre. Jo
curile sînt programate pe terenuri 
neutre. La stabilirea lor s-a ajuns cu 
destulă dificultate, In unele situații tm-

punindu-se intervenția forului de spe
cialitate. Desigur eă, față de condițiile 
climatice, organizarea partidelor ridică 
destule probleme pe oare cluburile (pri
mele trase din urnă) însărcinate cu pre
gătirea terenurilor trebuie să le rezolve 
în colaborare cu gazdele propriu-zise. 
Acestea din urmă vor da un veritabil 
examen al competenței în rezolvarea tu
turor problemelor ridicate de perfecta 
desfășurare a întîlnirilor. Sperăm ca ele 
să treacă cu bine o asemenea dificilă 
probă a capacității lor.

Rezultatele săptămînilor de antrena
mente. Interesanta încrucișare de forțe 
pe care numai Cupa și atît de origina
lele decizii ale sorților o prilejuiesc face 
ca, și în etapa de astăzi și mîine, să fie 
programate partide cu multe note de 
interes. Fiecare dintre cele șapte întîl- 
niri este prezentată, prin vești de „ul
timă oră“ și formații probabile.

Ceea ce așteptăm, in ansamblu, de la 
această deschidere de sezon este o pre
zență a tuturor combatantelor la nivelul 
pretins categoriei lor competiționale și, 
implicit, performanțelor de pînă acum 
în Cupă. Astăzi și mîine, cele 14 forma
ții de „A" și „B“ dau și o probă a acu
mulărilor din săptămînilc de antrena
mente, a felului cum au muncit in pe
rioada pregătitoare. Terenurile nefiind 
deloc ușoare (sau tocmai pentru aceasta) 
se va putea verifica în orice caz poten
țialul fizic, capitol Ia care s-a lucrat in 
special. Ceea ce nu înseamnă, firește, că 
absența elementului „fotbal" poate fi 
scuzată !

Vă reamintim că, in cazul în care, 
după 90 de minute, rezultatul este egal, 
se vor disputa prelungiri și, în situația 
persistenței egalității, se vor executa lo
vituri de la 11 metri. (Ef. I.)

ALBA IliLIA: Dinamo — „B‘‘ CluJ-Napou

UVERTURA ‘ DE AZI SE ANUNȚĂ SPECTACULOASĂ
TÎRGOVIȘTE : Victoria București - Petrolul Ploiești

DUELUL NOILOR PROMOVATE
Interes enorm, la Albia Iulia, 

pentru „uvertura" sezonului de 
primăvară, meciul Dinamo — 
„U“ Cluj-Napoca, joc de Di
vizia „A", care deschide „op
timile" Cupei. Un meci care 
se anunță echilibrat și spec
taculos, avînd în vedere că, în 
turul campionatului, la Bucu
rești, dinamoviștii au cîștigat 
doar cu 1—0, prin golul marcat 
de Văidean în... secunda 90 ’. 
® Pentru întîlnirea de astăzi, 
antrenorul Mircea Lucescu a- 
nunță următoarea formație 
probabilă : Moraru — Rednie, 
Nicolae, Movilă, Stănescu — 
Dragnea, Andone, Varga, Orac 
— Văidean. Damaschin I. în 
privința indisponibilităților, nu
mai Suciu e nerefăcuit. • ,,U“ 
Cluj-Napoca a susținut un a-

SUCEAVA : Gloria Bistrița - Oțelul Galați
UN „BARAJ" PENTRU DIVIZIA „A"?
• GLORIA BISTRIȚA s-a 

Înapoiat din turneul din Egipt, 
și-a reluat antrenamentele, a 
mai jucat un amical cu Meca
nica, din campionatul județean 
(5—0, prin golurile lui Moga 
—2, Cervenschi, Fiorea și Do- 
ru Nicolae) și a plecat la Su
ceava. 9 Lotul e complet și 
apt pentru „un meci greu, cu 
un lider autoritar cum c Oțe
lul, care dorește atît de mult 
promovarea în «A»“ — cum ne 
spunea J. Pădureanu, vicepre
ședintele Gloriei. • Dar și 
bistrițenii au aceleași obiecti
ve, așa că va fi un joc echi
librat. © Formația : Nalat — 
Sigmirean, Hurloi, Cervenschi, 
Roman — Ivan, Moga, Fiorea, 
D. Nicolae — Dănilă, Coman, 
adică cu 7 foști divizionari 
„A". ® OȚELUL GALAȚI e-

BRĂIIA : Chimia Rm

VOR DECIDE LINIILE DE MIJLOC?
Joc deschis, cu toate că e- 

chipele sint din categorii di
ferite. în acest med de „Cu
pă", Chimia are de partea ei 
calculul hîrtiei, compensat in
să de dorința de afirmare a 
Ceahlăului, condus de fostul 
internațional Dumitriu III. 
Ambele echipe privesc parti
da cu același interes. Ele au 
sosit la Brăila încă de ieri. • 
Chimia anunță următorul „11“ 
probabil : Pavel — Lazăr, Pre
da, Basno, Cincă — Bica, Bel- 
deanu, Carabageac — Verigea- 
nu, Treschin, I. Gheorghe. 
(Antrenorul Pigulea făcea spe- 
dficația că un meci de „Cupă" 
nu poâte fi jucat decît în spi-

ADMINISTRAȚIA OE STAI tOTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 21 FEBRUA
RIE. Extragerea I : 78 47 M !9 
53 51 34 52 76 ; Extragerea a n-a: 
89 44 14 25 80 31 60 66 56.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.593.995 lei din care 500.000 lei 
report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 
2“ DIN 16 FEBRUARIE : Cat. 1 :
2 variante 100% a 26.250 lei și 7 
variante 25% a 6.563 lei ; cat. 2 :
3 variante 100% a 11.932 lei și 21 
variante 25% a 2.983 lei ; cat. 3 : 
33,25 a 2.961 lei ; cat. 4 : 186,25 a 
529 lei ; 'cat. 5 : 534,00 a 200 lei ; 
cat. 6 : 3.537,25 a 100 lei.

A ASTAZI, sîmbătă, este UL
TIMA ZI pentru procurarea bi

mical la Aiud, eu Metalul, de 
care a dispus cu 6—0 (3—0), 
prin golurile marcate de Neam- 
țu, Cîmpeanu II, Fîșic, Iepure, 
Biro și Stoica. Antrenorul Re
mus Vlad nu-i va putea utiliza 
pe Ciocan (suspendat o etapă 
pentru două cartonașe galbene 
acumulate în... toamnă), Po- 
picu, Pojar și Iasko, aflați cu 
selecționata de tineret la tur
neul internațional din Iran. 
Așa incit, „11-le" probabil al 
clujenilor .se anunță a fi : 
Cavai Dobrotă, FI. Pop, 
Neamțu, Meszaroș — Bucur, 
Feșnic, Mujnai (Biro), Stoica 
(Sabău) — Cîmpeanu II, Boeru 
(Fîșic). ® Terenul din Alba 
Iulia, bun. Vremea, ieri, rece, 
dar fără ploaie sau ninsoare.

chipa care mei nu se gindește 
să mu promoveze în „A" (dar 
oe zice Politehnica Iași ?) vine 
tn „Cupă" cu argumentul lui
4—1. cu Sportul • Joi a făcut 
o „repetiție", la Suceava, cu 
Zimbrul Șiret • Conducerea 
clubului ne-a comunicat că au 
fost legitimați Ralea, Hanghiuo 
(care revine acasă). Posmac 
(de la Dinamo-speranțe) și 
Sterian (de la Dunărea, 20 de 
ani, pe care toți îl asemuiesc 
cu... Orac). • Deci, echipa ar 
putea fi : Dinu (Călugărul — 
C. Stan, Bejenaru, ’ Anghelineî, 
Popescu — M. Stan, Surcea, 
Rotaru — Vaișcovici, Ralea 
(Antohi), Stamate (Hanghiuc). 
® La Suceava a nins din nou 
și a viscolit. Gazdele fac e- 
forturi să curețe terenul de 
joc, pentru a fi corespunzător.

Vîlcea - ceahlăul

rit ofensiv, dovadă și așeza
rea 4—3—3.) © Ceahlăul Pia
tra Neamț anunță de asemenea 
un „11“ cu destule nume cu
rente în lumea fotbalului : Ion 
Tache — Murariu, Ivanov, Co
vrig, Mironaș — Vamanu, Va- 
silache, Berceanu — Amar- 
ghioalei, Roșea, Chertic. în 
cursul săptămînii. Ceahlăul 
a susținut un joc de pre
gătire (2—1 cu C.S. Tîrgoviște). 
© Stadionul din Brăila, cu un 
teren in stare bună, va găzdui 
— se pare — un meci echili
brat, în care victoria va putea 
fi decisă de liniile de mijloc, 
compartimentele de bază ale 
echipelor.

letelor la prima tragere MULTI
PLA PRONOEXPRES din acest 
an, care va avea loc mîine, 23 
februarie.

e Tragerea multiplă Pronoex- 
pres de mîine, 23 februarie, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 17,15. 
Transmiterea numerelor cîștigă- 
toare la radio se va face ÎN 
DIRECT, -la ‘ora .17,30, pe pro
gramul I.

a Reamintim jucătorilor la 
PRONOSPORT că TOT ASTAZI 
este ultima zi și pentru depune
rea buletinelor la interesantul 
concurs de mîine, duminică 23 
februarie.

• La Tîrgoviște, meciul Vic
toria București — Petrolul 
Ploiești este așteptat cu inte
res : se întîlnesc două divizio
nare „A", promovate în aceas
tă ediție. Gazdele... neutre 
(C.S. Tîrgoviște) s-au străduit 
să curețe zăpada' din tribune 
și de pe teren, dar cîmpul de 
joc este încă moale O Victoria 
nu și-a definitivat încă forma
ția, dar — după cum ne spu
nea „secundul" C. Frățilă — 
se preconizează „unsprezecele": 
Nițu — Vlad, Căței, Mirea, Mâ
nu — Ursu, Săndoi (Mitracu), 
Augustin — Nica, Lala, Glonț 
• Apar, deci, nume noi față

CARANSEBEȘ : Jiul
MULJ! JUCĂTORI DE „A"...

• Partidă intre două divi
zionare „B", ambele din seria 
a IlI-a, fiecare cu obiective 
diametral opuse : petroșenenii — 
antrenați de Gh. Mulțescu — 
vizează revenirea în primul e- 
șalon al fotbalului nostru, in 
timp ce Metalul caută să se 
mențină în Divizia „B“, în oa
re a venit în vara trecută. • 
JIUL și-a încheiat pregătirile 
pentru „Cupă" ieri, cînd a ple
cat spre Lugoj, unde va sta 
pînă mîine. în meciul cu Meta
lul nu vor putea juca Mul- 
țescu și Benone Popescu, deoa
rece au cîte două cartonașe 
galbene. Iată formația proba
bilă a fostei 'divizionare ..A" ■

S1BHJ : Progresul Vulcan București - E. C. Olt
0 NOUĂ TENTATIVĂ A BUCUREȘTENILOR

La Sibiu, meciul dintre di
vizionara „A" F.C. Olt și Pro
gresul Vulcan București. una 
dintre aspirantele din seria a 
Il-a a Diviziei „B“ la un loc 
pe prima scenă, este așteptat 
cu mult interes. Bucureștenii, 
avind la conducerea tehnică un 
specialist în partidele de „Cu
pă" (antrenorul Paul Popescu) 
speră să mai urce o treaptă 
în populara competiție. ® 
F. C. Olt s-a antrenat pînă 
miercuri pe propriul stadion, 
dar în condiții mai dificile 
deoarece în localitate era ză
padă. înainte de a pleca la 
Sibiu, miercuri după-amiază, 
echipa a susținut un joc-școa- 
lă cu formația de speranțe.

Rm. VÎLCEA : Enivcrsifatcfl Craiova - șoimii l.P A. Sibiu
AȘTEPTATA REINTRARE A LUI CĂMÂTARU

• La Rm. Vilcea, organiza
torii meciului Universitatea 
Craiova — Șoimii T.P.A. Sibiu 
s-au străduit să asigure condi
ții bune de desfășurare a aces
tui joc din optimile „Cupei 
României". Ei au luat măsuri 
pentru curățirea zăpezii. • 
Universitatea Craiova soseș
te în cursul zilei de as
tăzi la Rm. Vîlcea, unde an
trenorii Mircea Radulescu și 
Silviu Stănescu vor alinia ur
mătoarea formație : Lung — 
Negriiă, Tilihoi, G. Popescu, 
Ungtireanu — Â. Popescu, Iri- 
meseu, Săndoi (Mănăilă) — 
Bicu, Cîrțu, Cămătarii (Gcol- 
gău). Cum se vede, este posi
bil ca Rodion Cămătaru să-și 
facă apariția în echipă mai 
devreme decît s-a crezut ® 
Șoimii I.P.A. Sibiu a acordat, 

de sezonul de toamnă, dar nu 
și Ion Marin, indisponibil din 
cauza unei accidentări la ar
cadă @ După meciurile susți
nute sîmbătă și duminică, la 
Pașcani si Bacău Petrolul a 
făcut, la Ploiești, marți și 
miercuri, antrenamente obiș
nuite, sub conducerea lui Mir
cea Dridea. -Joi a susținut un 
joc-școală. la Filipeștii de Pă
dure, cu divizionara „C“ Mi
nerul e .Lotul este apt de joc. 
• Formația probabilă : Jipa — 
Pancu, Butufei, Pitulice, P. 
Gușă — O. Grigore, Mocanu, 
I. Solomon (Cismaru) — Ene, 
Iamandi (Rosn). I. Gușă.

— Metalul Bocșa

Toma (Homan) — Florcscu, 
Mierlă (Fl. Neagu), V. Popa, 
P. Grigore — Găman, Szekeli 
(Stana), Răducanu — Băluță, 
Lasconi (Pachițeanu), Sălăjan. 
8 METALUL a susținut ulti
mele meciuri de verificare cu 
Politehnica Iași (1—2) si Glo
ria Reșița (3—1). partida cu 
Unirea Tomnatic fiind contra
mandată. Un singur jucător 
este indisponibil — I. Alexan
dru. La startul partidei cu Jiul 
se va alinia formația : Focșe- 
neanu — Asandei, Culici, Ioni- 
ță, Ormenișan — Lucian, Titi 
Nicolae, Roșea — Anghel. Măr- 
gîncanțu, Plăvițu.

după care a p.ecaț la Sibiu. 
Antrenorul C. Oțet ne-a comu
nicat următoarea formație pro
babilă : Anghe! — Laurențiu, 
Zamfir, Mihali, Mînea — Do- 
nosc, Bălăci, Eftimîe — Po
pescu, Turcu, Peha. @ Progre
sul Vulcan București a plecat 
vineri dimineață cu autocarul 
la Sibiu. • Antrenorul Paul 
Popescu va alinia, probabil, 
următoarea formație : Gîrjoabă 
(Bîzoianu) — Popescu, Beldie, 
Purdea, Mezaroș (Radu) — Cr. 
Niță, Bolborea (Stoica), Livciuc, 
Enc (Stoichiță) — Grigore, Marin 
(Zamfir) • La Sibiu, de vineri 
dimineață a început să ningă.

cum ne încredințează antreno
rul Ion Circiumărescu, întrea
ga atenție acestei partide. ' în 
cadrul preparativelor, sibienii 
au susținut, săptămîna trecută, 
un joc amical chiar la Rm. 
Vîlcea, urmărind, desigur, o a- 
comodare din timp la condițiile 
locale. „Doresc ca echipa mea, 
ne-a declarat antrenorul, să 
servească o replică pe măsura 
potențialului ei puternicei par
tenere de întrecere. Sigur, 
Universitatea Craiova are pri
ma șansă în această partidă, 
dar asta nu înseamnă că noi 
ne declarăm dinainte învinși" 
9 Iată și „ll“-le pe care-1 va 
alinia formația ,din Sibiu : 
Călinescu — Rotar. Barna, 
Lungii, Curcan — Giugiumieă, 
Stoica, Mărginean, Deaconescu 
(Bîrsan) — Coldea, Văsîi.



ȘMIJA COMITETULUI PULITIC 
EXECUTIV AL CC AL P.C O.

(Urmare din pag. 1)

Executiv a trasat sarcină Corni- 
Actului de Stat pentru Preturi, 
ministerelor economice, centra
lelor industriale $1 întreprinde
rilor. consiliilor populare, or
ganelor financiare să acționeze, 
în continuare, cu toată răspun
derea pentru aplicarea măsuri
lor stabilite și pentru a găsi 
noi căi și posibilități de redu
cere a prețurilor și tarifelor în 
conformitate cu prevederile de 
plan.

în cadrul ședinței, a fost, de 
asemenea, examinat și aprobat 
RAPORTUL PRIVIND ACTI
VITATEA DE REZOLVARE A 
PROPUNERILOR, SESIZĂRI
LOR, RECLAMATIILOR ȘI CE
RERILOR OAMENILOR MUN
CII ADRESATE CONDUCERII 
PARTIDULUI, ORGANELOR 
LOCALE DE PARTID ȘI OR
GANELOR DE STAT, ORGA
NIZAȚIILOR DE MASĂ ȘI 
OBȘTEȘTI, PRESEI ȘI RADIO- 
TELEVIZIUNII IN ANUL 1985.
S-a hotărît ca acest Raport — cu 
Îmbunătățirile și completările 
necesare — să fie pus în dez
baterea plenarei Comitetului 
Central al partidului.

în continuarea ședinței Co- 
tnilelului Politic Execu
tiv, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU Â PREZENTAT 
UNELE PROBLEME ACTUALE 
ALE SITUAȚIEI POLITICE 
INTERNAȚIONALE, îndeosebi 
cele privind necesitatea inten
sificării eforturilor in vederea 
opririi cursei înarmărilor și 
trecerii Ia măsuri concrete de 
dezarmare. în acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat însemnătatea noilor

MIINE. MANȘA-RETUR LA HANDBAL FEMININ
rwzre im pag 1;

telor cehoslovace, să inițieze 
contraatacuri eficiente.

Oricum, după opinia noastră, 
Știința Bacău deține prima șan
să de a se afla, săptămina vi
itoare. printre formațiile trase 
la sorți, pentru semifinalele 
„ Cupei campionilor europeni". 
Mariana Țircă, Laurica Lunca, 
Elena Nițoiu, Filoftcia Banilor 
si colegele lor vor fi aplaudate 
— sperăm — duminică la prînz, 
pentru performanța de a fi a- 
juns în semifinale. Partida re
vanșa știința Bacău — Iskra 
Partizanske este programată du
minică dimineață, la ora 10. Ar
bitri slnt I. Eichhorn și K. Pas- 
sm.mn (R.D. Germană), iar ob
servator I.H.F. a fost desemnat 
iugoslavul Petar Pupici (dele
gai șl la partida-tur. de la Par- 
tizanske).

In „CUPA CUPELOR". TEROM 
Iași (a pierdut cu 17—23 în 
manșa I din capitala Iugoslavi
ei) are o misiune deosebit de

INTERES DEOSEBIT PENTRU
Ieri după-aMiiază. la pati- ; 

noarul „23 August" din Capi
tală. a început tradiționala 
competiție _ dotată cu „Cupa 
F. R. Hochei", care se desfășoa
ră pe parcursul a trei zile. Cele 

două partide disputate în fața 
unei asistențe numeroase au 
scos. încă o dată, în evidentă 
cit de' iubjt este sportul eu 
crosa și pucul,

AUTOMOBILIST SVERDLOVSK - 
BULGARIA „A" 17-3 (4-1, 8-0, 

5-2)

Meciul a fost în permanență 
la discreția formației sovietice 
(ocupanta locului 1 în prima 
ligă a campionatului unional, 
cu mari șanse de a promova 
în superligă), care a practicat 
un hochei de bună ca
litate. desfășurînd numeroase 
acțiuni in viteză. de o rară 
spectaculozitate, care au scos 
mereu din dispozitiv mai puțin 
experimentata selecționată a 
Bulgariei. S-a evidențiat prin 
combinații de maximă eficien
tă cuplul Kuterghin — Tatarl- 
nov, primul ca realizator, ce
lălalt ca excelent „servant0 : 
Kuterghin. autorul a 5 goluri 
(min. 10, 19. 34, 38 și 46), le-a 
înscris pe primele 4 din pa
sele celui de-al doilea, care, 
la rîndu-i, a marcat în min. 
40, din pasa lui. Kuter
ghin ! Celelalte goluri au 

propuneri prezentate de secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul Mihail Gorbaciov, a- 
predind că acestea au un rol 
important în viața internaționa
lă, in lupta pentru dezarmare 
si pace. Subliniind că trebuie 
făcut totul pentru înfăptuirea 
acestor măsuri de reducere și 
eliminare a armelor nucleare, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român a arătat că, în 
același timp, este necesar să se 
acționeze cu toată hotărîrea pen
tru realizarea unei dezarmări 
generale, treeîndu-se concomi
tent la reducerea armelor clasi
ce — inclusiv chimice —, a 
efectivelor armate și a cheltu
ielilor militare, sub un control 
corespunzător.

O dată cu toate aceste măsuri, 
este necesar să fie sporite e- 
forturile pentru soluționarea 
rapidă, pe calea tratativelor, a 
conflictelor regionale existente, 
a tuturor problemelor litigioase 
dintre state, pentru renunțarea 
la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței în relațiile in
ternaționale, pentru încetarea 
oricărui amestec din afară în 
treburile interne ale altor țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat, și cu acest prilej, 
că Partidul Comunist Român, 
România socialistă sint hotărite 
să acționeze cu toată fermitatea 
în această direcție, să-și aducă, 
împreună cu celelalte țări socia
liste, cu forțele progresiste și 
iubitoare de pace de pretutin
deni, întreaga contribuție la 
lupta pentru dezarmare, și în 
primul rind, pentru dezarmare 
nucleară, pentru o lume fără 
arme și fără războaie, o lume 
a păcii, înțelegerii și conlucră
rii pașnice între națiuni.

dificilă in returul ou puternica 
formație Radnicki Belgrad. Cele 
11 goluri avantaj cu care Svet
lana Dasici șl colegele ei de la 
Radnicki vin la Iași atirnă foar
te greu și o reechilibrare de 
către TEROM a situației presu
pune o evoluție fără greșeală a 
ieșencelor, astfel ca ABSOLUT 
toate acțiunile de atao să fie 
fructificate. Desigur, antrenorii 
Cornel Bădulescu șl Mircea Pop 
știu foarte bine ce au de făcut. 
terom lași a demonstrat in 
mai multe rîndurl că in situa- 
tU grele de joo se poate mobi
liza exemplar. După partida de 
duminica trecută, de la Belgrad, 
antrenorul Cornel Bădulescu ne 
spunea la telefon că Radnicki 
nu este o echipă de neînvins șl 
că, în ceea ce privește partida 
retur, TEROM va încerca să re
facă handicapul și — de ce nu? 
— chiar să se califice în semi
finale. Partida va avea loo du
minică la ora 10 șl va fl con
dusă de cuplul de arbitri ita
lieni Russo-Vittorinl. Observator 
din partea I.H.F. : David Da
vidov (Bulgaria).

„CUPA
fost marcate de Starkov 
(min. 1, 25 și 30), Osipov
(min. 13 și 53), Besukladnikov 
(min. 27), Mastenjanov (min. 
36), Malko (min. 39), Baldin 
(min. 41), Kamenskî (min. 50) 
și Boiko (mim. 52) pentru în
vingători, respectiv Gocev 
(min. 17), Anghelov (min. 44) 
și Hodulov (min. 57).

Au . arbitrat foarte bine Fl. 
Gubernu — D. Trandafir, I. 
Becze.

CEHOSLOVACIA (t) - ROMA
NIA „A* 6-3 (4-1, 2-0, 0-2)

Cu totul alta a fost valoa
rea hocheiului oferit spec
tatorilor în cel de-al doilea 
meci al zilei, cele două repre
zentative fiind de valoare 
apropiată. Clasa hocheiului 
cehoslovac a ieșit din nou în 
evidență prin viteza acțiunilor, 
tehnica aproape fără cusur, 
dar mai ales prin concretiza
rea în proporție de aproape 50 
la sută a ocaziilor de goi, în 
special pe contraatac. Ho- 
cheiștii români au început 
partida complexați de „cartea 
de vizită" a adversarilor, nu
mai astfel explici ndu-se
greșelile elementare din a- 
parare, dar mai ales cele din 
atac, unde jucători experi
mentați ca Tureanu și Caza- 
cu (dar mai ales primul !) au
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DE ATLETISM PE
Astăzi și inline, La Palacio 

de Los Deportes, din Madrid 
— principala sală madrilenă 
dedicată marilor manifestări 
artistice și sportive — se des
fășoară cea de a 17-a ediție a 
Campionatelor europene pe te
ren acoperit. „Europenele in
door" sint. găzduite acum pen
tru a treia oară de Spania, 
prima dată în anul 1968, la 
Madrid, iar apoi în 1977, la 
San Sebastian.

La Palatul sporturilor din 
Madrid, pista măsoară .164 me
tri, avînd patru culoare, iar 
zona centrală, unde se desfă
șoară probele de sprint, fiind 
prevăzută cu șase culoare. în 
tribune pot lua loc -peste 8 000 
de spectatori.

Programul de sîmbătă va cu
prinde două reuniuni, prima 
înoepînd de la ora 10 (ora 
Madridului), cea de după-amia- 
ză de la ora 16. Cu această o- 
cazie vor intra în competiție 
și primii dintre cei 9 atleți ro
mâni care participă la ediția 
1986 a Campionatelor europene 
pe teren acoperit. Se vor afla 
astfel pe listele de concurs 
Marieta Ilcu în proba de să
ritură în lungime (care se dis-
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O Pregătirile continuă @ Un meci in premieră : Italia 
- R.P. Chineză 0 Selecționata Portugaliei — criticată
• ECHIPA Algeriei, calificată 

pentru turneul final al C.M„ a 
susținut un meci de verificare, 
la Khobar (Arabia Saudită), ter- 
mlnlnd la egalitate (0—0), cu se
lecționata țării gazdă.

a ZIARELE portugheze au cri
ticat vehement jocul practicat 
de reprezentativa Portugaliei in 
compania echipei R.D. Germane, 
desfășurat la Braga (1—3). Ele 
subliniază că toate golurile pri
mite de gazde s-au datoraX unor 
greșeli elementare ale apărării. 
Atacul s-a dovedit ineficace, 
singurul gol fiind marcat de 
portughezi din penalty! „Cu o 
asemenea prestație — scrie zia
rul „Boia" — nu putem spera 
prea mult în Mexic..."
• REPREZENTATIVA Italiei 

va susține alte jocuri de veri
ficare : după cum se știe, la 26 
martie, la Udine, ea va întîlni 
selecționata Austriei. La 11 mal, 
înainte de a pleca In Mexic, re
prezentativa Italiei va Juca cu 
selecționata R.P. Chineze. Aces
ta va fl primul joc dintre cele 
două formații reprezentative.

n SELECȚIONATA Bulgariei

F.R. HOCHEI"
greșit ținta din poziții dintre 
cele mai favorabile. Mai echi
librată a fost a doua treime a 
partidei, dar oaspeții și-au 
mărit avantajul datorită gre
șelilor noastre din apărare 
(nesincronizată) și a pase
lor fără adresă (din două oca
zii nefructificate de „trico
lori", partenerii noștri de 
întrecere au dezlănțuit . două 
contraatacuri din care au 
înscris). Doar în ultima re
priză, reprezentativa Româ
niei s-a apropiat de oeea ce 
dorim cu toții, adică de un joc 
bun. Iar aceasta s-a datorat în 
special liniei a treia (Baia — 
Herlea, Gliga — K. Antal — 
Șofron), o linie omogenă care, 
cu toate că a fost mai puțin 
utilizată, s-a dovedit a fi 
cea mai productivă.

Au marcat : Rusznyak (min. 
5), Sykora (min. 14, 17, 23), 
Hasiak (min. 17), Lubina (min. 
32) pentru oaspeți, respectiv 
Lucaci (min. 10), Gliga (min. 
43) și Șofron (min. 51). Au ar
bitrat foarte bine : Șt. Eneiu
— M. Dinu, Gh. Micu.

9 Programul de azi începe 
Ia ora 15 cu meciul ROMA
NIA — BULGARIA, urmat 
(la 17,30) de AVTOMOBILIST
— CEHOSLOVACIA (t>.

Mircea TUDORAN 
Gheorghe NERTEA

TEREN ACOPERIT
pută direct cu finală), Crisliea- 
na Cojocaru-Matei șl Ella Ko
vacs în seriile și semifinalele 
probei feminine de 800 m, Pe
tre Drăgoescu în seriile și se
mifinalele probei masculine de 
800 m. Margareta Keszeg la 
3 000 m femei (serii). Mitica 
Junghiata Ia 1 500 m femei (se
rii) și Sorin Matei la săritura 
în înălțime bărbați (direct fi
nală).

Duminică vor concura arun- 
cătoarea de greutate Mihaela 
Loghin (probă direct cu fina
lă), hurdlerul Liviu Giurgian 
la 60 mg, precum și atleții 
și atletele din probele de a- 
lergări pe distanțe medii șl 
lungi care, sperăm, tși vor do- 
bîndi dreptul de a evolua în 
finalele respectivelor probe.

DEBUT ’86 AL ECHIPEI NOASTRE DE JUDO
Campionul europeam Die Șerban (cat. semiușoară), Gheorghe 

Dani (superușoară), Mihai Cioc (grea) și ceilalți componenți 
ai primei noastre echipe reprezentative de judo debutează în 
noul sezon compeUțional la Loved, unde vor avea loc, azi și 
mâine, „lntemaționalefle- Bulgariei, cu o numeroasă participare.

are prevăzut în calendarul ei un 
nou meci de pregătire : la 6 
martie, ea va juca la Swansea 
(Tara Galilor) cu formația loca
lă. care activează în liga a 3-a 
a campionatului Angliei.
• ECHIPA Canadei va între

prinde tn martie un turneu tn 
Italia unde va susține mal mul
te partide. In aprilie va juca 
în deplasare, cu Mexicul, iar In 
mal. va întîlni, pe teren propriu, 
Tara Galilor șl Anglia.

ȘTIRI • REZULTATE
• Președintele FJJJU, Joao 

Havelange, a participat — ca ob
servator — la un seminar pen
tru antrenori, oare a avut loc 
la Havana. El s-a interesat de 
dezvoltarea fotbalului din Cuba, 
de participarea echipelor in 
competițiile Internaționale — re
latează Agenția „Prensa Latina4*.

• Turneul de juniori TI din

DE AZI,: LA KONIGSSEE

CAMPIONATELE
MONDIALE DE BOB

Campionatele mondiale de 
bob se desfășoară anul acesta 
In stațiunea Kbnigssee (R. F 
Germania) cu participarea re
prezentanților a 19 țări. între
cerile au loc astăzi și mîine 
pentru echipajele de 2 per
soane și in zilele de 1 si 2 
martie pentru echipajele de 4 
persoane. Lotul român este alcă
tuit din : D. Dcgan, L. Pap — 
piloți, G. Tudor, C. Petrariu 
și Gh. Peptca — echipieri. An
trenor : D. Panaitcscu.

La ediția de anul trecut a 
competiției, ambele titluri au 
fost cucerite de echipajele R.D. 
Germane, pilotate de W. Hoppe 
(bob 2) și B. Lehmann (bob 4).

TELEX»TELEX®TELEX©TELEX
BIATLON • Primele locuri în 

clasamentul probei de 20 km 
(m) din cadrul C.M. de la Hol- 
menkollen (Norvegia) au fost 
ocupate de: 1. Valen Medvetzev 
(U.R.S.S.) 57:05,3 ; 2. Andre Se-
misch (R.D.G.) 57:19,2; 3. Alfred 
Eder (Austria) 58:38,1.

CICLISM • A 27-a ediție a 
cursei-circuit din orașul An
tibes (Franța) a fost dominată 
de rutierii francezi: 1. Eric Bo
yer 3hl7:35 ; 2. Gilbert-Duclos
Lassalle 3hl8:00 ; 3. DonĂinique 
Lecros 31118:05. • A 8-a etapă
a „Turului Cubei" (200 km) a 
revenit sovieticului Ivan Roma-

La concursul de înot de la Moscova

VICTORIE ROMÂNEASCĂ, 
CV RECORD NATIONAL
Inotătoarea noastră Eaiko 

Palencsar a cîștigat proba de 
1500 m liber din oadrul cam
pionatelor U.R.S.S., care au loe 
la Moscova, cu participarea 
unor invitați de peste hotare. 
Băimăreanca a ocupat primul 
loc cu un nou record național
— 16:39,64 (v.r. 16:48,3), fiind 
urmată de Elena Dendeberova
— 16:42,32 și Vlada Bourova — 
16:56,24. Alte rezultate : 50 bras 
m : D. Volkov 28,48 — cea mal 
bună performanță europeană; 
400 mixt m : V. Iaruțciuk 
2:41,40 — record U.R.S.S. ; 1500 
m : VI. Salnikov 15:19,79 ; 400 
mixt f : Svetlana Kopcikova 
4:55,29.

Portugalia s-a încheiat cu vic
toria echipei Suediei, care, în 
ultimul meci, a dispus de Fran
ța, cu 1—0.
• La Doha (Qatar), în finala 

turneului de juniori I se vor 
întîlni echipele Marocului și U- 
ruguayului» In semifinale : Ma
roc — Brazilia 4—3 (după pre
lungiri și 11 m) ; Uruguay — E- 
gipt 2—0.

a Meoi restant în campionatul 
Scoției : Aberdeen — Glasgow 
Rangers 1—0. în turul 4 al „ Cu
pei “: F. C. Dundee — Aurdieo- 
ra£s 2—0, Kilmarnock — Dundee 
Utd. 0—1.
• In meci amical : Videoton —

Inter Bratislava 2—2 (2—0).
• Din fotbalul vest-german. 

în etapa a 22-a a campionatului 
s-a înregistrat cel mai mic nu
măr de spectatori: în medie doar 
11 700 de plătitori. La meciul 
Bayern — Saarbriiâken au asistat 
doar 8 500 de spectatori! a Hru- 
besch (Borussia Dortmund), în 
vîrstă de 34 de ani, șl-a anun
țat retragerea din activitatea 
dompetițlonală în urma unul 
traumatism mai vechi a Unul 
dintre cei mai în vîrstă jucă
tori din prima Kgă este Klaus 
Fischer (33 de ar£). El a susți
nut cel de al 500-leă meci în cam
pionat. Acum, la V.f.L. Bochum, 
Fischer are la activ 263 goluri 
marcate.

CUPELE EUROPENE 
LA BASCHET

In meciurUe-tur din cadrul 
semifinalelor cupelor europene 
la baschet au fost înregistrate 
următoarele rezultate : MAS
CULIN, „C.C.E." (serie unică): 
Real Madrid — Maccabi Tel 
Aviv 111—86 (55—36), Jalghiris 
Kaunas — Limoges 112—100 
(62—39); „CUPA CUPELOR": 
Barcelona — Ț.S.K.A. Mosco
va 100—81, Scavolini Pesaro — 
Badalona 109—100 ; FEMININ. 
„C.C.E." : Ț.S.K.A. Moscova — 
Primigi Vicenza 82—84 (36—52), 
Levski-Spartak Sofia — Agon 
Diisseldorf 79—64 (45—32). Din
tre aceste rezultate, iese in e- 
vidență victoria obținută în 
deplasare de Primigi (care a 
eliminat în „sferturi" pe Uni
versitatea Cluj-Napoca).

Jocurile retur vor avea loc 
săptămina viitoare.

nov, în 4h0â:26. e Clasament fi
nal tn cursa Nisa — Alassio 
(Italia) — 160 km : 1. Giovanni
Mantovanl (Italia) 3h59:30 ; Pa- 
trik Wljnands (Olanda); Plerlno 
Gavazzi (Italia), ambii în ace
lași timp cu învingătorul.

TENIS o Semifinale la Boca 
West (S.U.A.) — simplu (f) : 
Chris Evert-Lloyd — Kathy Ri
naldi 7—6, 6—1 ; Steffi Graf —
Helena Sukova 6—2, 6—1 ; du
blu (m) : Gilbert, Van Patten — 
Fleming, Forget 6—4, 6—4, 6—3 : 
Jarryd, Edberg — Becker, Zl- 
vojinovlcl 6—7, 6—4. 7—6. 6—3 i


