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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
plecat, luni dimineața, la 
Moscova, unde, in fruntea 
delegației Partidului Comunist 
Român, va participa la lucră
rile celui de-al XXVII-lea 
Congres al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Din delegație fac parte 
tovarășii Constantin Uascâiescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, 
Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Traian 
Dudaș, membru al C.C. al P.C.R„ 

la

A fost de fată V. G. Pozdnia- 
kov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al 
București, 
sadei.

ambasadorul României 
Moscova.

Ceremonia plecării a avut 
pe aeroportul Otopeni.

Pe frontispiciul aerogării 
aflau drapelele partidului

loc

se
....... ri

statulni, care incadiau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al 'partidu
lui a fost salutat, la plecare, de 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al Partidului, 
precum șl de membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, de alte persoane 
oficiale.

Un grup de pionieri a oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Uniunii Sovietice la 
si membri ai amba- 

KT

★
Delegația Partidului Comunist 

Român. 
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, 
participa la lucrările 
de-al XXVH-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a sosit, luni, Ia 
Moscova.

La aeroportul Vnukovo, dele
gația a fost intimpinată de D. A. 
Munaev, membru a] Biroului 
Politic al C.C, al P.C.U.S., L P. 
Batalin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. G. Melnikov, șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., E. M. Tlajelni- 
kov, membru al C.C. al P.C.UJ5., 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, O. A. Ciukanov, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

A fost prezent Traian Dudaș, 
ambasadorul țării noastre in 
Uniunea Sovietică.

★
In după-amiaza acelceași zile, 

delegația Partidului 
Român, condusă de 
Nicolae Ceaușescu, a 
coroană de flori la 
lui V. I. Lenin din Piața Roșie.

condusă de
Ceauș eseu, 

al Partidului 
președintele

tovarășul 
secretar 

Comunist 
Republicii 
care va 

celui

Comunist 
tovarășul 
depus o 

Mausoleul
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ȘTIINȚA BACAU ȘI-A CONFIRMAT
VALOAREA EUROPEANA

Din nou handbalul românesc 
este în 
minică. 
Bacău, echipa feminină cam
pioană 
s-a calificat 
„Cupei campionilor europeni” 
învingind, de o manieră cate
gorică, pe Iskra Partizanske, 
campioana Cehoslovaciei, for
mație puternică, deținătoarea 
trofeului „Cupei cupelor” în e- 
dițla anterioară a competițiilor 
continentale.

Suooesul repurtat de elevele 
antrenorilor Alexandru Men- 
gonl și Costel Petrea este cu 
atît mai meritoriu, cu cit -el 
a fost obținut în condițiile în 
care studentele aveau de re
cuperat un handicap de șase 
goluri după prima manșă, dis
putată în deplasare. Scriam

atenția generală : du- 
in Sala sporturilor din

a României, Știința, 
în semifinalele

e
ă după partida de la Partizanske 

că echipa noastră își menține 
Ș șansele pentru o victorie con- 

fortabilă pe teren propriu și, 
J: deci, pentru calificare în se- 

miflnalele acestei prestigioase 
competiții. In mare măsură

așa a și fost, handbalistele din 
Bacău depășindu-șt net parte
nerele de întrecere. Trebuie 
insă să facem precizarea că 
handbalistele cehoslovace au 
jucat mult mai bine decît cu 
o săptămînă Înainte, pe teren 
propriu, ceea ce a îngreunat 
substanțial sarcina campioane
lor noastre. La accidentarea 
mai veche a Filofteii Danilof, 
jucătoare de bază a formației, 
s-a adăugat și cea a Lldiei 
Butnărașu, primul om la 
schimb. Și, totuși. Știința Ba
cău a jucat bine, șl-a fructifi
cat șansa și s-a calificat tn se
mifinalele „C.C.E.”. Care au 
fost principalele atuuri ?

în primul rlnd. portarul Ioana 
Vasilca a fost excelentă în In
tervenții, dlminuînd la maxi
mum „apetitul*  de aruncare 
la poartă al handbalistelor ce
hoslovace, care au alcătuit 
parcă o altă echipă (schimbată, 
firește, fa bine) față de oea 
văzută la Partizanske. Ea a dat 
încredere deplină colegelor,

Mihail VESA

La Vatra Dornei, sub genericul „Daciadei" (Continuare tn pag. 2—3)

SELECȚIONATA
DIVIZIONARĂ DE FOTBAL

SUSȚINE DOUĂ
MECIURI AMICALE

IN EGIPT

FINALELE „CUPEI PIONIERUL" LA SPORTURILE DE IARNĂ După „optimile44

urmează 
Cairola 

divizionară 
care va 

meciuri

să 
selecțio- 
de fot- 
susține 

amicale

Astăzi 
plece 
nata 
bal 
două
— vineri 28 februarie și 
duminică 2 martie — în 
compania reprezentati
vei ‘Egiptului. în acest 
scop vor face deplasarea 
următorii jucători (nu 
fac parte din selecționa- 

• tă, componenții echi
pei Steaua, care ,se pre
gătesc pentru partidele 
cu Kuusysi Lahti, 
..Cupa campionilor 
ropeni”) :

Portari : Lung,
raru.

Fundași : Rednic. 
gulescu. Ungureanu. Ni
colae, Zare,

Mijlocași :
Hagl, Petcu. 
done.

înaintași :
bor, Cămătaru, Damas- 
chin I.

din 
eu-

Mo-

Ior-

Movilă.
Mateuț. 

Klein. An-

Coraș, Ga-

Cupei la fotbal

La Cimpulung Moldovenesc ■
în frumoasa stațiune Vatra 

Dornei s-au desfășurat — si 
în acest an — finalele pe tară 
ale „Cupei Pionierul" 1a spor
turile de iarnă. întrecerile, în
scrise sub genericul „Daciadei", 
au reunit pe excelentele pîrtii 
din împrejurimile acestui me
reu primitor oraș sute de pio
nieri. câștigătorii etapelor su
perioare ale acestei tradiționa
le competiții. A fost un sfârșit 
de săptămînă bogat în con
cursuri, cu învingători meritu
oși. cu numeroși spectatori — 
localnici și oameni ai muncii 
aflati. aici, la odihnă si trata
ment.

Finala probei de schi alpin

Pc marginea evoluției schiorilor noștri la Balcaniadă

OBIteriVUL A fOST fltALIZAT, CHIAR DEPĂȘIT,
INSA MERITUL ESTE DOAR AL TONDIȘIILIIR
A XVII-a ediție a Campio

natelor Balcanice de schi s-a 
Încheiat, zilele trecute, in noua 
8i moderna stațiune de iarnă 
Bansko din munții Pirin. Com
petiția celor mai buni schiori 
din Balcani a fost considerată 
ca „deschizătoare de pîrtie” 
pentru întrecerile viitoare ce 
vor fi găzduite de această lo
calitate montană, care se vrea 
— după cum au afirmat gaz
dele —, să devină o concu
rentă redutabilă pentru renu
mitele stațiuni Pamporovo, Bo- 
roveț sau Vitoșa.

Vorbind despre întrecerile 
care au avut loc, trebuie să 
spunem că bilanțul sportivilor 
noștri a fost, după o perioadă 
destul de îndelungată, bun. Pe 
traseele din Bansko, schiorii 
români au lăsat o frumoasă 
impresie si au cucerit, -după 
o întrerupere de șase ani, două 
titluri balcanice — la 5 km 
fond, prin Elena Reit, și la 
ștafeta de 3X5 km, în compo
nența Ileana Hangan, Edit Bako 
și Elena Reit. în afara acestor 
două succese de prestigiu, au 
mai fost obținute poziții ono
rante, prin ștafeta de juniori 

alte mii .de competitori
s-a desfășurat pe Dealul Ne
gru. La fete, categoria 11—12 
ani. cea mai bună s-a dove
dit a fi pioniera Vitus Kings 
din județul Covasna. urmată, 
in ordine» de Adriana Piticu 
(Brașov) și Ecaierina Radar 
(Hunedoara). Radu Cosmin, 
tot din Covasna, a cîștigaț în
trecerea rezervată băieților, 
pe locurile următoare clasîn- 
du-se Andrei Gașpar (Neamț) 
și Sorin Timiș (Maramureș). 
Iată și rezultatele de la con
cursul de schi alpin, categoria 
13—14 ani: 1. Florentina Flo- 
roiu (Covasna), 2. Elena To- 
bîrnac (Neamț), 3. Alideia Su- 
ciu (Timiș); băieți — 1. Sorin

(locul II) și ștafeta seniorilor 
(locul III). Deci, după cum se 
poate observa, schioarele și 
schiorii fondiști și-au făcut 
datoria și, pentru acest lucru, 
ei merită cuvinte de laudă.

Cum s-au realizat cele două 
frumoase victorii T Echipa fan- 
distelor pentru Balcaniadă a 
fost alcătuită din Ileana Han
gan, Edit Bako, Adina Tuțu- 
lan și Daniela Filimon, adică 
sportivele care participaseră, 
cu o săptămînă înainte, la 
„Concursul Prietenia". Dar, 
după rezultatele necorespunză
toare înregistrate în compania 
celor mai buni tineri schiori 
din țările socialiste, secretarul 
responsabil al federației de 
specialitate, Gh. Dunărințu, a 
hotărît ca la întrecerile balca
nice să fie prezentă și Elena 
Reit. O hotărîre ce s-a dovedit 
extrem de inspirată : Elena 
Reit a confirmat pe deplin în
crederea ce i s-a acordat, cu
cerind titlul balcanic în cursa 
individuală și adueîndu-și un

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2—3)

la na tradițional „festival"
Prundar (Covasna), 2. Paul io
nică (Hunedoara), X Szobolcz 
Gherghely (Satu Mare).

întreceri ambițioase, urmări
te cu interes, au fost și la 
schi fond. Cele mai bune con
curente: Adina Landa (Sucea-

Ioan POCOL- coresp.

(Continuare în pag. 2—3)

TURNEE DE VOLEI
$1 BASCHET DEDICATE „ANULUI

INTERNAȚIONAL AL PĂCII"
Unele dintre cele mai valo

roase echipe feminine de volei 
și baschet din București oma
giază „Anul internațional al 
păcii” prin participarea la 
turneele organizate de Consi
liul pentru educație fizică si 
6port din sectorul 3 al Capita
lei. întrecerile de volei din 
cadrul „Cupei A.I.P.” au si în
ceput, in etapa inaugurală ln- 
reglstrtndu-se următoarele re-

însemnări de la plenara

clubului bucureștean Rapid

Ca și celelalte unități spor
tive din întreaga țară, clubul 
bucureștean Rapid și-a anali
zat — în cadrul unei recente 
plenare — activitatea desfășu
rată in anul 1985 și a adoptat 
un amplu plan de măsuri 
pentru îmbunătățirea substan
țială a activității din acest an. 
Mai evident decît în alte îm
prejurări similare. din anii 
trecuti» lucrările plenarei au 
fost caracterizate — așa cum 
era și cazul — de un pronun
țat spirit critic și autocritic, 
de o atitudine responsabilă și 
angajantă. Parametrii de refe
rință în dezbateri (incluzind 
cuprinzătoarea și analitica 
dare de seamă prezentată de

5-3 PENTRU DIVIZIA „A"
...dar echipele din „B« au primit aplauze

,.Ridicarea de cortină 1986" 
s-a efectuat prin faza optimi
lor de finală ale „Cupei Româ
niei”. Fotbalul a câștigat, prin- 
tr-o asemenea programare, 
pentru că, in ansamblu, spec
tatorii de pe cele șapte stadl- 

zultate: Flacăra roșie — Rapid 
3—2, Dinamo — Calculatorul 
3—1. Următoarele etape vor 
avea loc in zilele de 28 februa
rie (sala Dinamo) și 2 martie 
(sala Liceului M.I.U.).

Formațiile de baschet Olim
pia, Rapid, Voința și Progre
sul își vor susține intîlnirile 
in zilele de 27 februarie. 6 șl 
13 martie. In sala Olimpia.

FRUMOASELE TRADIȚII. DAR Șl 
EXIGENȚELE ACTUALE OBLIGĂ LA MAI MULT

președintele duhului. Daniel 
Lăzărescu, constructivele luări 
de cuvînt pe marginea ei și 
valoroasele concluzii de înche
iere) le-au constituit atît fru
moasele tradiții și excelentele 
performante realizate cu ani 
în urmă de sportivii feroviari, 
cit si — sau mai ales — exi
gentele obiective actuale care 
stau in fata acestui vechi șl 
prestigios club muncitoresc, 
reprezentînd puternicul detașa
ment al oamenilor muncii din 
transporturi si telecomunicații.

Asa cum s-a arătat in ple
nară, clubul Rapid a avut în 
anul 1985 unele realizări pro
mițătoare, care I-au situat pe 
locuri fruntașe tn diferite cla

oane s-au declarat mulțumiți, 
de ceea ce li s-a oferit. Men- 
ționind interesul pe care or
ganizarea unor întîlniri de 
cupă le-a trezit în unele cen
tre mai mid (ca — de pildă 
— Caransebeșul), trebuie să 
remarcăm că toate cele șapte 
gazde (neutre) au onorat cum 
se cuvine evenimentul inaugu
ral al „stagiunii" fotbalistice. 
Atît prin afluența din tribune 
cit și prin eforturile deosebite 
spre a prezenta în cele mai 
bune condiții suprafețele de 
joc. Astfel că, în ciuda zăpezii 
abundente căzute (in unele 
locuri) sau a ploilor (în alte 
părți), terenurile au fost, to
tuși, practicabile.

Toate concurentele s-au an
gajat din plin in cursa califi
cării ! Principala trăsătură a 
etapei de cupă de sîmbătă șl 
duminică s-a arătat a fi echi
librul partidelor. Pe teren și 
pe tabelele de marcaj. Fiindcă, 
excepție făcând meciul de la

Eftimie IONESCU

(Continuare tn pag 2—3)

samente întocmite pe baza 
contribuției aduse de unitățile 
sportive din tară la îndepli
nirea obiectivelor de perfor
manța ale sportului românesc. 
Aceste realizări — in frunte*  
cărora trebuie trecute cele 
18 medalii obținute la campio
natele balcanice si concursurile 
„Prietenia” — sânt însă numai 
la nivelul tineretului și iuni- 
orilor și doar la cîteva ramuri 
de sport (atletism, haltere, 
palo și handbal). Sigur că a- 
semenea realizări oferă fru
moase premise pentru viitor.

Constantin F'RANESCU

(Continuare în pag. 2—3)
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TEMEIURI1E SUCCESELOR RUGBYȘTIEOR
OL LÂ RULMENTUL BIRLÂD

in Sala Complexului ;,23 August” din Capitala
ATLETISMUL

să valorifice la 
actuala perioadă 

re-

Dornici 
maximum 
de pregătire în vederea 
turului Diviziei „A", rugbyș- 
tii Rulmentului Bîriad au re
luat pregătirile chiar din 
mele zile ale acestui an. 
conducerea antrenorului 
fre Florescu, ei au luat 
te la Pașcani la un turneu, 
împreună cu alte divizionare 
„A", Locomotiva din localita
te. Politehnica Iași și C.S.M. 
Suceava. Cu alte cuvinte, un 
turneu al echipelor din Mol
dova, care activează în pri
ma divizie. Un turneu inedit 
cu frumoase promisiuni...

Fapt demn de remarca*,  
atmosfera în lotul Rulmen
tului este acum deosebit de 
OFonlce. „Toți Jucătorii 
valizi — ne preciza 
rul P Florescu — 
noafe însemna un 
ascendent moral în 
ti va returului campionatului". 
Toată lumea în municipiu și 
în întreprinderea de rul- 
menti (în care muncesc Ju
cătorii! caută soluții 
a asigura 
ontime de pregătire.
ea aceasta să se poată ex- 

w nrima la nivelul așteptărilor 
s1 a valorii reale a compo- 
nentilor eî.

Un detaliu semnificativ : 
destinele rugbyștllor de 
Rulmentul se preocupă 

• numai conducerea
snortive (președinte 
Gh. Mo'ranschî) sau

echipei >

Pe- 
par-

sînt 
antreno- 
reea ce 
puternic 
persnec-

pentru 
condiții 
pentru

de 
la 

nu 
asociației
— ing. 

Mo'Tanschi) sau a sec
ției (Dreședinte — ing. D. Ti
ni of te), 
"eneral 
Diomid 
teresant 
reastă temă. frig. Năsoase s-a 
arătat dispus să fie șl mal

»

ci însuși directorul 
al întreprinderii, ing. 
Năstase. Tntr-un ln- 
dlalog purtat pe a-

mult .alături de sportivii cei 
mai reprezentativi al colecti
vului de muncă pe care 11 
conduc, desigur, eu condiția 
ca aceștia să manifeste •me
reu atașament față de culo
rile echipei, pasiune și se- 
riozitate, hărnicie si modes
tie". Replica întreprinderii, 
în sprijinul echipei s-a ma
terializat. încă din anul 
cut. prin inaugurarea 
stadion în exclusivitate pen
tru rugby. Un stadion prevă
zut cu un teren central, ga- 
zonat. și alte două. centru 
antrenament (folosit, totoda
tă. de copiii șl Juniorii Rul
mentului și ai Clubului spor
tiv școlar, pepiniere ale „e- 
chipel mari"). Un stadion — 
în același timp — cu o tri
bună pentru 4 000 de spec
tatori (alta. în completare, 
urmînd a fi amenajată în- 
tr-un viitor apropiat). cu 
spatii frumoase pentru vesti
are. sală de pregătire tacti
că. club, saună, toate dispu- 
nînd de Instalații realizate 
de muncitorii șl tehnicienii 
întreprinderii de rulmenți, la 
fel ca șî tabela electronică 
instalată deasupra tribunei 
Un stadion-model, realizat cu 
forțe proprii, care depășește, 
la această dată, tot ce au 
înfăptuit cluburi și asociații 
eu secții de rugby cu mai 
vechi state de activitate din 
Capitală sau din țară, ceea 
ce obligă pe jucătorii Rul- 
mentuîlui la o permanentă 
autodepășire, la o muncă de 
calitate. Numai așa pot răs
punde 
nației
Bîrlad 
cinate.

tre- 
unui

NUMEROȘI PARTICIPANȚI
LA CONCURSUL ATLEȚILOR JUNIORI

Peste trei săptămini, la Bacău, finalele campionatului republican

INTRE DORINȚE
și gimnastica 
nivel olimpic 

cu

ei 
de 
51

încrederii si sim- 
care se bucură în 
în localitățile înve-

Tiberiu STAMA
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(

nerea nivelului modest 
zultatelor de la probele 
ritură în înălțime.

al re
de să-

săptă- 4)
BA-
6,0,
6,0,
6,i;

numerosii

în vederea obținerii invitați
ilor care conferă dreptul de 
participare la finalele Campio- 

’ natului republican ce se vor 
desfășura peste trei
mini la Bacău, atleții juniori 
II s-au întrecut în cadrul eta
pei de zonă, în sala Comple
xului sportiv „23 August" din 
Capitală. Dintre
participant! (13 -serii la 50 m 
băieți) la concursul de la fi
nele săptămini trecute, s-au e- 
videntiat, în special. Mircea 
Oaidă — elev al Rodicăi Gâr- 
leanu — care s-a impus în 
trei probe (50 m. 50 m garduri 
si înălțime), și Mîrela Belu 

, (n. 1970; descoperită de M.
Danilă la Caracal, pregătită în 
prezent de campioana olimpică 
de la Ciudad de Mexico. Vio
rica Viscopoleanu), în progres 
de Ia un concurs la altul la 
săritura în lungime, și — mai 
nou 
Am

REZULTATE TEHNICE: 
IETI: 50 m: Oaidă (CSS
R. Vasilescu (Petrolul PI.)
S. Iordan (CSS Triumf)
50 mg: Oaidă 7,0, C. Gheorghe 
(CSS 190) 7,2, M. Mateescu (CSS 
4) 7,4; lungime;
Ploiești) 6,69 m, 
7 Dinamo) 6,67

3
V.
m,
m,
13,54 m; înălțime:
m, V. Ibingeanu (CSS 
m; A. Popovici (CSS 
m; prăjină: M. Dincă (CSS

V. Stoica (CSS 
Sonel (CSS 
D. Eftene 

6,59 m; triplu-
(CSS 3 Steaua)

c. 
m;

Steaua)
Stanciu
D. Ioniță (Petrolul PI.)
M. Ioniță (CSS 3 Stea- 

I m; înălțime: Oaidă
4)
5)

Dacă natația 
sînt sporturi de 
in Județul Caraș-Severin, 
rezultate dintre cele mai bune 
șl cu o perspectivă certă de 
a-și consolida prestigiul In 
anii viitori, atletismul — cum 
era șl firesc — se situează, ca 
interes șl preocupări, In Ime
diata apropiere a acestor dis
cipline șl există dorința de a 
produce performeri veritabili, 
capabili de a fl competitivi 
nu numai pe plan național, d 
și Internațional.

Dar se vede treaba că intre 
o 

concrete, 
o mare dl- 
pentru că, 

primit un 
in cadrul 

plenare a

SI Rl
de la ere 
foarte mu

Este ad< 
au fost Ir 
zultate pr 
tatea club

CAMPIONATELE DE PATINAJ VITEZĂ
de 

rezervate junio- 
au început duminică pe 
naturală din Miercurea 
Temperatura de peste 0 
a permis desfășurarea 

doar pe un singur

— la alergarea pe 50 m. 
remarcat (din nou) valoa- 
alergătoarelor peste gar- 
antrenate de Aurelia Sîr-

rea
duri
bu, la Viitorul, dintre care se 
detașază Florina Nedcr, ca si 
— fapt îngrijorător — menti-

PENTRU JUNIORI

m; 
(CSȘ 
(CSS 

Nice-

Campionatele republicane 
patinaj viteză, 
rilor, 
pista 
Ciuc. 
grade 
întrecerilor 
culoar, ceea ce a îngreunat evi
dent misiunea arbitrilor. Spre 
finalul reuniunii, coeficientul de 
alunecare s-a redus considerabil, 
din cauza 
tind timpii 
rențl. Iată 
zile:

Juniori I, 
na Cleteșteann (PetroM Ploiești) 
47,5, 2. Cerasela Hordobețiu (CSS

dezghețului, 
realizați de 
rezultatele

lnfiuen- 
concu- 
prlmel

1. Tlea-

Sibiu) 49,5, 3-4. Mihaela Timiș 
(CSM Cluj-Napoca) șl Angela 
Seulean (Viitorul Cluj-Napoca) 
49.6: 1500 m — 1. Cerasela Hor
dobețiu 2:36,2, 2. Mihaela Timiș 
2:39,3, 3. Rodica Abrudean (Vi
itorul Cluj-Napoca) 2:47,4; b, 
500 m — 1. E. Cseh
Tg. Mureș) 42,5, 2. T. Becze (SC 
M. Ciuc) 43,7, 3. “ '
(Mureșul Tg. Mureș) 
m — - — —
Sandu
3. C.
n. f,
(Mureșul Tg. Mures) 48.6, 2. E- 
nlkO Balasz (SC M. Ciuc) 49,3, 
3. Mihaela Dascălu (Tractorul

1. E.

• c.

2:47,4; 
(Mureșul

Madarasz 
43,8;

1. T. Becze 4:51.4.
(Petrolul Ploiești) 

Madarasz 5:07.3;
500 m — 1.

; 3000
2. N. 
4:58,7. 

Juniori 
Emeșe Antal

■LW.J-.-.W

1500 m — 1. Emese
2. Irene Engeleiter

3. Eniko
— 1. I.

Brașov) 49,6;
Antal 2:44,7, 
(Voința Sibiu) 2:48,3, 
Balasz 2:53,3; b, 500 m 
Moldovan (Viitorul Cluj-Napoca)

2. N. Dicu (CSS Sibiu) 46,3, 
Maatbe (Mureșul Tg. Mu

reș) 46.5; 1500 m — 1. N. Dicu 
2:33,0, 2. D. Schwen (CSS Sibiu) 
2:33.8 3. M. Galoș (Viitorul Cluj- 
Napoca) 2:33,9.

Luni, în ultima zi a campiona
telor, vremea a devenit complet 
nefavorabilă, întrecerile fiind 
astfel întrerupte la Jumătatea 
pollatlonului de Juniori.

FINALELE CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE LA SCHI FOND
La Baia Sprie, într-o ambi

anță sărbătorească, tinerească, 
s-au disputat întrecerile 
ale Cluburilor sportive 
la schi fond. Au fost ________
toate secțiile <fin țară, ca cele 
mal bune elemente de care dis
pun la această oră. Printre 
participante s-au aflat și unele 
componente ale Centrului olim
pic de schi fond, dar rezultatele 
lor nu au avut da ml să mulțu
mească ‘decît parțial: Mihaela 
Fîc a cîștigat proba de 10 km,

finale 
școlare 

prezente

în timp ce Lenuța Diculescu și 
Emeșe Kovacs au fost întrecute 
de schioare mal slab cotate.

REZULTATE TEHNICE: 10 km, 
juniori : 1. I. Păvălean (CSȘ.Pre- 
deal) 31:04, 2. V. Zaharia (CSS 
Bistrița) 31^5, 3. A. Laszlo (CSȘ 
Gheorghenl) 32:07; 15 tm, Ju
niori: 1. E. Popa (Dinamo Bra
șov) 55:55, ‘ “ - — --
3. M. 
57:33; 
haela 
17:13,

3. Csala Fo- 
Clue) 17:46; 
Mihaela Fîc 

2. Mihaela

2.
Anariia
5 km,
Cîrstolu
2. Lenuța Diculescu (CSȘ

I. Păvălean 56:42. 
(CSȘ Bala Sprie) 
Junioare: 1. Mi- 

(CSȘ Predeal)

Vatra Dornei) 17:19, 
dor (CSȘ Miercurea 
16 km, Junioare: 1.
(CSȘ Reșița) 43:05,
Cîrstoiu 43:11, 3. Emeșe Kovacs
(CSȘ Miercurea duc) 43:33; co
pii, 6 km: V. Velea (CSȘ Dina
mo Rîșnov)*  18:30; copii, 4 km: 
FI. Stolu (CSȘ Dinamo Funda
ta) 13:45 ; fetițe, 5 km : Dana Ti- 
tienar (CSȘ Vatra Dornei) 17:36: 
fetițe, 4 km: Rodica Tudor (CSȘ 
Dinamo Rîșnov) 15:14.

ai.iuaawaw»WB

PE MARGINEA EVOLUȚIEI SCHIORILOR NOȘTRI LA BALCANIADĂ
(Urmare din nag 1)

aport substanțial la victoria 
înregistrată de ștafeta noastră ! 
Tinerele noastre schioare au 
avut prestații slabe In proba 
individuală și antrenorii Iu
goslavi și bulgari își legau 
mari speranțe de cîștigarea 
ștafetei, deoarece sportivele lor

veniseră 
clasate 
și două 
de una 
prima) 
ștafetă 
schioare, Ileana Hangan și E- 
dst Bako, au făcut dovada a- 
dev&ratelor lor calități, luptind 
cu toate forțele pentru victo
ria echipei și, împreună cu

între primele șase
— trei din Iugoslavia 

din Bulgaria —, față 
singură (e adevărat, 

din țara noastră. La 
însă, tinerele noastre

S-A REDESCHIS „COMPIEXUL BALNEAR D0M‘

„Complexul balnear Doina", Înzestrat cu cele mal modeme 
mijloace de tratament și proceduri speciale, dispune de un 
personal medical cu Înaltă calificare, specializat In tratarea ur
mătoarelor afecțiuni ale aparatului locomotor : reumatisme cro
nice și degenerative, artroze, spondiloze, sechele post-reuma- 
tlsmale sau post-operatoril, afecțiuni ale sistemului nervos 
periferic, oto-rino-laringite etc.

Slnt aplicate procedurile balneare bazate pe nămol sapropelic 
din lacul Techirghiol, se fac tratamente cu gerovital, aslavital 
și pell-amar, preparate românești cu faimă mondială, pentru 
combaterea taibătrfnirii premature șl regenerarea funcțiilor or
ganismului.

Alte relații legate de tratament la telefon 917/3.15.17.
In cadrul complexului funcționează o piscină cu apă de 

mare încălzită.
Costul unei pensiuni complete este „„ w

soană (cazare în hotel categ. I A + masă + tratament).
De reținut — hotelul „Doina" se află situat la numai. 200 m 

de stația C.F.R. care deservește stațiunea (halta „Popasul Că
prioarelor"), unde opresc și trenurile accelerate.

Se pot procura bilete de la toate agențiile de turism din țară 
sau direct de la Dispeceratul stațiunii — telefon 917/3.13.10.

de numai 85 lei/zi/per-

Elena Rcit, au realizat un fru
mos succes, pentru care me
rită un sincer bravo !

Și băieții au avut compor
tări 
fond. Dar rezultatele Jor mai 
pot fi îmbunătățite, la fel ca 
și ale fetelor. Desigur, printr-o 
muncă intensă, fără rabat de 
Ia ordine șl disciplină, prin
tr-o selecție riguroasă a celor 
dispuși la un efort prelungit, 
care să poată asigura atinge
rea marilor performanțe.

Puține motive de satisfacție 
pentru schiorii și schioarele de 
Ia probele alpine. Tinerele 
noastre sportive, dotate cu ca
lități deosebite, au avut pres
tații destul de șterse. Cu toate 
acestea. Liliana Ichîm și Mi
haela Fera le-au devansat, la 
slalom uriaș, pe sportivele din 
Bulgaria, care dispun de posi
bilități de pregătire superioare, 
dar nu le-au putut depăși pe 
schioarele din Iugoslavia, cu
noscute pentru performanțele 
înregistrate. Despre băieți, ni
mic îmbucurător. Ei se află 
departe de valoarea sportivilor 
din 
care 
lom 
Ion 
Focșeneanu, 
Ticu Mărtoiu 
simplu act de prezență, într-o 
întrecere în care aveau posibi
litatea să realizeze cîte ceva.

meritorii în cursele de

Iugoslavia și Bulgaria, 
au dominat cursele de sla- 
special 

Frățilă,
și slalom uriaș. 

Vili Podaru, Dan 
Carol Adorjan, 

au făcut doar un

(CSS 
salt: 
13,72 
13,65 
ua)
l, 91 
1,80 
1,80
5) 4,20 m, B. Tudor (CSS S) 4,10
m, L. Balica (CSS 5) 3,80 
greutate : Al. Drăgulescu 
190) 15,14 m, M. Dragomir
2 Constanța) 13,72 m. M.
lescn (CSS 3 Steaua) 13,08 m; 
FETE: 50 m: Mirela Belu (Stea
ua) 6,5, Corina Pavel (CSS Tri
umf) 6,6, Margareta Chișamera 
(CSS Lie. 37) 6,8; 50 mg: Flori
na Neder (Viitorul) 7,1, Daniela 
Neaga (Viitorul) 7,4. Angela Sîr- 
bu (Viitorul) 7,4; lungime: Be
lu 6,11 m, Anișoara Ghebuță 
(CSS 2 Constanța) 5.94 m, Dana 
Potlog (CSȘ 5) 5,57 m, H. C.
Henriette Nedelcu (Viitorul) 
6.04 m. Mirela Dulgheru (Praho
va Ploiești) 6,03 m; Înălțime: 
Stefania Chiriac (CSS 5) 1,60 m, 
Nell Greceanu (Viitorul) 1,60 m, 
Adina Dodi (CSS 4) 1,50 m;
greutate: Elena Bîrsan (CSS
3 Steaua) 11,86 m, Monica Matei 
(CSS 7 Dinamo) 11,50 m, Elena 
VJădescu (CSS 3 Steaua) 9.98 m.

Andi VILARA

intenții și dorințe, pe de 
parte, șl rezultate 
pe de alta, există 
ferență. la Reșița, 
lată, atletismul a 
avertisment serios 
recentei ședințe 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică șl sport, pentru 
activitatea nesatisfăcătoare din 
anul trecut și pentru îngrijo
rătoarea lipsă de perspectivă 
care se întrevede pentru acest 
an. S-a subliniat, între altele, 
că în județ, în cele 4 secții 
care se ocupă de copii șl ju
niori, lucrează 13 antrenori 
specializați în atletism, ale că
ror atribuții profesionale se în
dreaptă, prioritar, spre depis
tarea, selecția și 
respunzătoare a 
dovedesc calități 
activitatea <
Or, bilanțul 
în anul 1985 
movarea a < 
în Ioturile 
dar nici vorbă 
lor în delegațiile țării noastre 
care au participat la campio
natele europene de juniori, la 
Jocurile Balcanice sau la 
„Concursul Prietenia". Situația 
devine și 
momentul 
cizarea că 
și un club 
Numai că
cate, tslngura ..performanță 
acestei unități sportive specia
lizate este aceea că,' din 1974.

instruirea co- 
eelor care 

certe pentru 
performanță.de

acestor tehnicieni 
se reduce la pro- 
doar trei sportivi 

! reprezentative, 
de includerea

mai paradoxală în 
în care facem pre- 
în Reșița ființează 
special de atletism, 
pînă acum, din pă- 

a

mal ales 
(meritorie 
rată de ; 
Iosif Măz. 
ril volunt 
Bogdan S 
sile Dasc£ 
cinci mln 
an !), Gl 
Sorin Uri 
Dumitru ' 
cup au a 
le. dar s- 
cum, aces 
puțin per 
dre de sț 
cel 116 s 
gătesc ale 

Consiliu 
ducație f: 
Severin a 
liza de u: 
letică și 
de a se 1 
za to rice, 
eficiente 
desfășura 
pentru o 
a cadrelo 
munca lo: 
pentru o

• pe probe, 
se impun 
acela al 
lui reșițe 
antrenor 
îșl desft. 
domeniul 
ria de a- 
dinea faț 
ei trebuii 
mai mull 
mare co 
numai pi 
tea fi fi< 
un timp 
vertismer 
1-âu prin 
a forulu

Cc

„SEMIFINALELE" C.C.E. IA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

lacuna 
tur — 
ratările 
înlătu-

fiind — așa cum notam și în 
cronica meciului — principala 
artizană a victoriei.

în al doilea rînd. 
principală din partida 
pripeala (și, de aici, 
incredibile) — a fost
rată aproape în totalitate, cele 
29 de goluri înscrise fiind o 
dovadă în plus, mai ales că 
ele s-au concretizat din cele 
54 de acțiuni ofensive între
prinse. deci o medie foarte 
ridicată a eficacității raportată 
Ia numărul de posesii ale 
mingii și în care fiecare atac' 
trebuia cit mai îndelung ela
borat. Pentru că am amintit 
de eficacitate, se cuvin laude 
suplimentare , Marianei Țîrcă. 
care a înscris mai mult de 
jumătate (16) dintre golurile e- 
chipei Sale. Dar. să nu uităm, 
și cu aceasta notăm cel de al 
treilea aspect esențial al vic
toriei studentelor din Bacău,

FINALELE

Laurîca 
de va- 
a con- 
a ofe-

că ..mintea limpede". 
Lunca, a jucat aproape 
loarea sa maximă, că 
dus inteligent jocul, că 
rit cele mai avantajoase pozi
ții de aruncare Ia poartă. în 
special 
cum se spune, coautoare Ia e- 
ficienta remarcabilă a tunaru
lui echipei.

Fără discuție. Știința Bacău 
a făcut duminică una dintre 
partidele sale remarcabile, la 
capătul căreia nu numai că a 
obținut o “ prețioasă victorie, 
dar a realizat și o „premieră" 
în ceea ce privește calificarea 
în semifinalele „Cupei campio
nilor europeni".' S-ar putea ca 
meciul de Ia Bacău din sfer
turile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" să în
semne reprofilarea pe postul 
de pivot a Evei Darvas (în a- 
ceastă postură, oarecum ine
dită. a dat satisfacție, înscriind 
și 5 goluri, oare au contat 
foarte mult in economia me-

Marianei Țîrcă, fiind,

olului), 
gin duri 
toare tr 
tării aei 
mult p 
în spec 
tie.

In rx 
celei m 
tii han 
care va 
firește, 
pune o 
a apără 
automat 
fensive, 
trebuinc 
mai în 
prielnic, 
de 
luri. 
ie 
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suri,
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atacare: 
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a
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«’'fl'1 INS
„CUPEI

(Urmare din pag. 1)

va)» Cristina Carabelea (Pra
hova), Mihaela Basia (Brașov). 
La băieți: Vasile Stan (Praho
va), Sorin Grîbacea (Brașov). 
Ioan Buzdugan (Neamț). O fi
nală atrăgătoare, mereu cu 
mulți spectatori, a fost cea de 
sanie. La fete. „Coborîtoarea 
nr. 1“ s-a numit Elena Nemeș 
Gălețan (Hunedoara), 
cui 
iar
Ton 
sit

Pe lo- 
2 — Nîna Stan (Ialomița), 
pe locul 3 — Fănica Mi- 
(Bacău). La băieți, au so- 

în ordine Cătălin Pentiuc 
(Suceava), Cornel 
(Arad) și Alexandru Scafariu 
(Hunedoara).

Celelalte rezultate: BI ATLON 
— fete: Doina Andromicescu 
(Suceava), Rodica Joldeș (Al
ba). Mihaela Cordoși (Praho
va); băieți — loan Rafiu (Mu
reș), Constantin Cosmaeiue 
(Suceava), loan Marcu (Bra
șov) : COMPLEXUL SPORTIV 
APLICATIV P.A.P. — 1. Școa
la nr. 3 Cîmpnlung Moldove
nesc (Suceava), 2. Liceul Ind. 
Brezoi (Vîlcea), 3. Liceul de 
matematică-fizică nr. 3 Cluj- 
Napoca.

Poenar

PIONIERUL"
Întrecerile finale ale „Cupei 

Pionierul" la sporturile de iar
nă — excelent organizate de 
C.N.O.P., C.N.E.F.S., C.J.O.P.
și C.J.E.F.S. Suceava. în cola
borare cu toți iubitorii sportu
lui din localitate — s-au în
cheiat cu un splendid specta
col cultural-sportiv 
„Bucuriile zăpezii".
amplă manifestare, ____ ...
de peste 5 000 de spectatori, a 
cuprins — în bogatul ei pro
gram — demonstrații și jocuri 
distractive, la care au partici
pat, alături de „bătrînii" salva- 
montiști din diferite județe, 
cei mai tineri, schiori — așii 
„Diviziei" de preșcolari.

intitulat
Această 

urmărită

t
(U

★

laParticipare entuziastă și 
Cîmpulung Moldovenesc, unde 
mii de tineri au fost prezenți 
la manifestările 
tradiționalului 
sporturilor 
adevărată 
lui nostru 
frumos, o 
te uita.

din cadrul 
,Festival al

de iarnă". A fost o 
sărbătoare a sportu- 
de masă, un festival 
feerie ce nu se noa-

ele dov 
me s-a 
mare Ia 
lecția s 
bului t! 
care tr 
deosebi 
mai s 
rugby, 
prezent 
plenară 
pe «ta - 
— nici

- lie cuc 
competi 
rilor
sau eu 
adevăr: 
rezultat 
dovedes 
în pre( 
rea si 
meri a 
competi 
țională.
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FOTBALUL ÎNCEPE LA 30 DE ANI ?
Carabageac, Beldeanu, Berceanu și Vamanu răspund afirmativ

Meciul Chimia — Ceahlăul, In 
care se Înfruntau două echipe 
de minus 2 „l.'l adevăr4* — din 
două divizii diferite 1 — anunța 
victoria Chimiei. ' Dar iată că 
partida dintre cele două... di
vizii a dat clytig de cauză vîl- 
cenilor numai pentru că Miro- 
naș și Kertio s-au speriat de 
perspectiva victoriei și au ratat 
penalty-urlle de departajare prin 
execuții tehnice care trădau 
doar o mare încărcătură emoțio
nală.

Jocul de la Brăila a lost, in
tre altele, o confruntare Intre 
tineri și bătrîni. In mod surprin
zător, bătrinii au dominat tere
nul greu, intr-un meci de... 120 
de minute. Din această categorie 
tao parte Carabageac, Beldeanu, 
Basno chiar și Ion Gheorghe, 
care are numai 28 de ani. — 
l-am citat pe cel de la Chimia 
—, Vamanu, Berceanu și chiar 
Amarghloalei, care a jucat cînd- 
va la Steaua șl care a demon
strat în meciul de Cupă că tra
iectoria carierei lui sportive ar 
fi putut să capete altă turnură.

In partida Cnlrpia — Ceahlăul 
au apărut la rampă JUCĂTORII 
TEHNICI în primul rfnd. Mal 
mult ca orlcînd, Carabageac ni 
s-a părut un jucător care — 
dacă ar fi jucat tn București, 
mal ales intre 25 și 28 de ani — 
astăzi are 33 —, ar fi putut 
să fie unul dintre cel mal buni

PROGRESUl VULCAN-CB ANVERGURA UNEI ECHIPE DE „A“
La Sibiu s-a consemnat, singu

ra surpriză din .optimi": Pro
gresul Vulcan București, forma
ție care activează în eșalonul 
secund, a întrecut pe diviziona
ra „A" F.C. Olt. După cum se 
știe, pentru a se stabili echipa 
care a promovat în etapa ur
mătoare a „Cupei", au fost ne
cesare 120'de minute de joc. Cel 
peste 10 000 de spectatori au ur
mărit o dispută interesantă,, cu 
faze spectaculoase, cu numeroa
se răsturnări de situații. Merită, 
de asemenea, să evidențiem rit
mul rapid de joc menținut de 
ambele formații pe tot par
cursul partidei.

Duminică, Progresul Vulcan 
București a avut o evoluție cu 
mult peste nivelul categoriei tn 
oare activează. Elevii antrenoru
lui Paul Popescu au abordat 
jocul cu multă ambiție, au acțio
nat pe spatii largi, construind 
faze spectaculoase. aplaudate 
deseori de spectatori. Desigur 
că pe parcursul celor 120 de 
minute au fost și momente difi
cile pentru bucureștenl, dar.

5-3 PENTRU
(Urmare din pag I)

Rm. Vîlcea, unde Universitatea 
Craiova a rezolvat rapid tn 
favoarea ei disputa cu „un- 
sprezecele44 din Sibiu, in res
tul meciurilor duelurile s-au 
arătat de un pronunțat echi
libru, cu evoluții de scor care 
au ținut mereu încordată aten
ția spectatorilor. In trei din
tre jocuri s-a recurs la „sen
tința" prelungirilor, iar la 
Brăila s-a apelat și la „crite
riul nr. 3“, penaltyurile ! Prin 
modul cum au abordat parti
dele, atit reprezentantele pri
mului eșalon, cit și calificatele 
din Divizia „B“ au dovedit că 
acordă atenția cuvenită com-

PLENARA CLUBULUI
culm), handbal și popice (am
bele feminine). Dar destui alți 
sportivi (cum este și cazul 
boxerilor) și uncie echipe 
(baschet fete, volei băieți si 
fete, fotbal) continuă să se 
zbată în mediocritate, din fe
lurite motive, atit obiective, 
dar mai ales subiective.

Analizînd temeinic , cazurile 
rămînerilor în urmă și ale ne- 
Lmplinirilor din unele secții, 
aspectele negative din activi
tatea generală a clubului, par- 
ticipanții la plenară s-au ară
tat pc deplin conștienți de ne
cesitatea unei îmbunătățiri ca
litative — pc toate planurile 
— a muncii lor» care să ducă 
Ia creșterea sensibilă a valorii 
performanțelor realizate de 
sportivii și echipele Rapidului. 
Drept urmare, pentru anul în 
curs au fost stabilite obiective 
superioare celor din 1985 lă 
toate capitolele (medalii la 
marile competiții internaționa
le. titluri de campioni la seni
ori. tineret și juniori, recor
duri naționale, sportivi selec
ționați în Ioturile olimpice si 
reprezentative etc.), precum sl 
măsurile necesare pentru înde
plinirea acestor obiective. Pri
oritate, în acest sens, se va a- 

conducători de joc prin fantezie 
tehnică, originalitate tactică șl, 
in general, prlntr-o viziune mal 
altfel a jocului, care deschide 
printr-o simplă mișcare (neaș
teptată) orizontul echipei.

Dacă ar fi să descompunem 
meciul de la Brăila In reprize, 
ca la box, am putea spune că 
primele 30 de minute au revenit 
Ceahlăului cu 59—57, următorul 
sfert de oră a fost egal, pri
mele 30 de după pauză au fost 
dominate net de Chimia (00—57), 
pentru ca aproape tot restul par
tidei să se dispute la egalitate, 
cu specificația eă vflcenli au 
manevrat mal mult, în timp ee 
moldovenii au fost mal tăioși 
pe contraatac șl au avut marea 
ocazie a lui 2—0.

ON HDVtRSAR PERICULOS ÎN
Inspirată opțiunea echipelor 

Gloria Bistrița și Oțelul Galați 
care au decis ca meciul lor de 
Cupă să se dispute la Suceava. 
Prin grija organelor locale, a 
duhului C.S.M. *1  A.B.S., Su
ceava s-a dovedit o gazdă ospi
talieră, Iar eforturile făcute de 
trei ori pentru a îndepărta ză
pada căzută necontenit s-au ma
terializat In condiții de joc mai 
mult declt satisfăcătoare. Tar tri- 

spre lauda lor, ei au știut să 
le treacă cu bine și apoi să 
preia Inițiativa. Avtnd o pregă
tire fizică bine pusă la punct 
jucătorii Progresului Vulcan au 
forțat — șl de altfel au reușit 
— victoria din primul minut al 
prelungirilor, diferența minimă 
de scor datorîndu-se ratărilor 
din poziții favorabile.

Șl F.C. Olt a dorit să se ca
lifice In „sferturi". Balad și co
legii săi au creat faze frumoa
se și, in același timp, pericu
loase la poarta hii Girjoabă, 
dar Turau. mal ales, le-a Irosit. 
De asemenea, înlocuitorii iul 
Eftimte șl Donose (care dădeau 
semne de oboseală) nu s-au ri
dicat la nivelul prestației aces
tora. Nici linia de fundași nu 
s-a ridicat la o cotă prea înal
tă, unele ezitări ale lui Minea 
sl Mihall, precum și cîteva in
tervenții defectuoase ale porta
rului Anghel ducfnd la primirea 
unor goluri ce puteau fi evitate.

Pompiliu VTNTILĂ

DIVIZIA „A“
petiției lansării „concurentelor 
mici4*,  cum s-a arătat, tocă din 
Începu turtle existenței sale, 
cupa. Și chiar dacă au pier
dut, o serie de merituoase for
mații — și le vom cita ca edi
ficatoare exemple pe Ceahlăul 
P. Neamț sau pe Metalul 
Bocșa — s-au impus In ochii 
spectatorilor și partenerilor de 
joc. Ca să nu mai vorbim de 
cele care au sl obținut victo
ria, cazul Progresului Vulcan 
București, care poate fi con
siderată revelația etapei de 
sîmbătă și duminică a „opti
milor".

Un scor mai mult declt o- 
norabil marchează reziiltatul 
general al întrecerii «flntre di-

BUCUREȘTEAN RAPID
corda pregătirii sportivilor no
minalizați pentru Jocurile O- 
limpice din 1988 și a celor se
lecționați in loturile reprezen
tative. Mult mai susținut ea 
pînă acum se va acționa pen
tru creșterea intensității ți ca
lității instruirii, perfectionarea 
pregătirii antrenorilor, ridica
rea gradului de eficientă a se
lecției și promovării tinerelor 
talente» îmbunătățirea eontinuă 
a muncii educative» Pentru a- 
sigurarea „schimbului de mii- 
ne“, de o mare importantă se 
va dovedi înființarea Clubului, 
sportiv școlar Rapid (prin 
transformarea C.S’.S, Energia), 
acțiune aflată în stadiu de fi
nalizare. ca și întărirea cola
borării cu școlile din întreaga 
rețea a M.T.Tc.

Este, desigur. de așteptat 
acum ca toate cele hotărîte in 
plenară să prindă viață, ast
fel ca îndrăgitul club din Giu- 
lești să-și aducă o contribuție 
sporită, pe măsura tradiției 
sale, a condițiilor care îi sînt 
create, la Îndeplinirea sarcini
lor puse de partid în fata miș
cării noastre sportive, la dez
voltarea si continua afirmare 
a sportului românesc în arena 
internațională.

Două cuvinte despre arbitrul 
Curt, bun timp de 90 de minute, 
dar depășit de miză în final. La 
sancționarea nejustificată a por
tarului ion Tache — pentru miș
care — a urmaț o nouă sanc
țiune de același fel, în partea 
opusă, vădit compensatorie, la 
care s-au riîai adăugat unele 
gesturi mărunt-pedante, ca de
plasări de minge pe 4—5 centi
metri, într-un punct de 11 m 
care nici nu se vedea, ceea ce 
a contribuit la enervarea jucă
torilor.

Să reținem din acest meci or
ganizarea tactică a echipei Iui 
Dumitriu III, jocul tuturor bă- 
trtnllor — Beldeanu, Ia 36 de 
»nl, s-a bătut 120 de minute — 
șl ldeea că baza fotbalului-» teh
nica, ceea ce face ca uneori o 
pasă inteligentă sau un dribling 
derutant să fie mal productive 
dectt 10 sprinturi fără finalitate.

loan CHIRILĂ

,,SEEREURI ‘: OȚELUl GALAȚI 
bunele au fost arhipline, organi
zatorii spunîndu-ne că e vorba 
de un adevărat record pentru 
Suceava (peste 13 000 spectatori).

Meciul, chiar in condițiile te
renului alunecos, a corespuns, a 
plăcut, cele două formații con- 
flrmind poziția fruntașă din e- 
șalonul secund și justificlnd as
pirațiile de promovare In Divi
zia „A“. Nici nu trebuie să mire, 
pentru eă in teren au evoluat 
13 foști divizionari „A". In cele 
din urmă, victoria a surfs — șl 
eu șansă — echipei Oțelul, mal 
bună după pauză, cînd a schim
bat registrul tactic (renunțind la 
combinațiile Inutile pe un ase
menea teren), arătînd o mal bu
nă pregătire fizică, mal multă 
prospețime, aceasta datorfndu-se 
șl mediei de 4 vlrstă mal mică 
declt a Gloriei.

în prima repriză, echipa bis- 
trițeană s-a dovedit mai tehnică, 
a dominat, dar, inexplicabil pen
tru experiența jucătorilor ei, nu 
* șutat la poartă, mai ales de 
la distanță. Apoi, după pauză, 
Gloria a crezut prea mult in 
minimul ei avantaj, pentru ca 
in min. 90, cînd a primit al 
doilea gol, să rămînă fără re
plică.

Așadar, Oțelul Galați merge 
mal departe și cine o va Intilni 
In sferturile de finală va avea 
de furcă cu ea. Prin transferul 
Iul Balea. compartimentul ofen
siv s-a întărit șl mal mult, deși 
finalizarea a fost In meciul de 
la Suceava doar satisfăcătoare, 
exprimată de acest raport al șu
turilor : 8—1, 6—1 pe spațiul por
ții in favoarea gălățenllor.

Constantin ALEXE

viziile „A*  și „B“ pe frontul 
cupei. Grupul de șapte califi
cate este compus din „cvarte
tul" de „A" Dinamo București, 
Victoria București, Universita
tea Craiova. Chimia Rm. Vîl- 
eea și din „terțetul" de „B“ 
Ofclul Galati, Jiul Petroșani, 
Progresul Vulcan București. Se 
va ajunge, oricum, la situația 
de 5—3 pentru că, mîine, la 
Brașov, se va califica încă o 
divizionară „A". Să subliniem 
— deci — replica viguroasă a 
divizionarelor „B“. Ea dove
dește că, atunci cînd bunele 
echipe ale acestui eșalon se 
pregătesc și abordează intilni- 
rile din cupă cu maximă con
centrare, altele sînt nu numai 
performantele, dar și impresia 
de ansamblu pc care ele o lasă 
prin evoluțiile lor. Ele mai 
șterg ceva din nemulțumirea 
trezită, pe bună dreptate, de 
palida prezentă a reprezentan
telor „B“-ului în fazele prece
dente ale „competiției K.O.".

Perspectivele sferturilor de 
finală sînt promițătoare. Gru
pul divizionarelor „A" cu
prinde și concurente consa
crate, dar și unele dornice să 
se afirme prin intermediul cu
pei. „B“-ul propune si el un 
grup redutabil, alcătuit numai 
din fruntașe ale actualului 
campionat, toate angajate direct 
în lupta pentru promovare pe 
prima scenă. Dacă vor repre
zenta o continuare, sub toate 
aspectele, a partidelor din 
„optimi", întrecerile din vii
toarea etapă a „Cupei Româ
niei" pot realiza acea atit de 
dorită reconsiderare a compe
tiției, o revalorizare necesară 
fotbalului nostru.

Mîine, la Brașov
STEAUA-RAPID, ULTIMA PARTIDĂ 

DIN „OPTIMILE" CUPEI
Cum s-a mai anunțat, mîine 

se va disputa, la Brașov, ul
tima partidă din cadru] opti
milor de finală ale „Cupei 
României44, Steaua — Rapid. 
Tntîlnirea va fi găzduită de 
Stadionul tineretului și va în
cepe la ora 14.

MECIURI AMICALE • ȘTIRI
F.CJW. BRAȘOV — F.C. ARGEȘ

3—0 (2—0). Gazdele au marcat 
prin Cramer (min. 10), Șoarece 
(min. 18) șl ștefan (min. 88 — 
autogol), F.C.M. Brașov : Santa— 
Bălan. Naghl, Moldovan, P. Lu
cian — Șerbănlcă, Șoarece, Pană— 
Mandoca, Cramer, Cadar. (Au 
mal jucat Spirea, Dragomir, Ben- 
ța, Cîmpean). F.C. ARGEȘ : Cris
tian — Volcu, Stancu. Ștefan 
Eduard, — Guda, Badea, Toma — 
D. Zamfir, Prtnă, Jurcă. (Au mal 
jucat Ignat. Stuparu, Achim, Bă- 
nuță, Tănase . (C. GRUIA —
coresp.).

F.C. CONSTANTA — SPOR
TUL STUDENȚESC 2—2 (1—1).
Partida a avut loc sîmbătă. Pen
tru constănțenl au Înscris Cămui 
(min. 16, din penalty) ți Ologu 
(min. 78). iar pentru bucureștenl 
M. Sandu (min. 24) și Coraș 
(min. 81). (N. STERE — coresp.)

F.C.M. DELTA TULCEA — 
SPORTUL STUDENȚESC 0—4 
(9—1). Meciul s-a disputat dumi
nică. Au marcat : Terheș (min. 
33), Bozeșan (min. 54), Munteanu 
II (min. 63) șl Cristca (min. 87). 
Formația bucureșteană : zariosu— 
Pologea, M. Popa, Iorgulescu. 
Munteanu n — Cazan, Burchel. 
Țicleanu, Terheș — Coraș, Hagl. 
Au mal jucat : Speriatu, M. Mi
hail, Cristea, Bozeșan I, Rădu- 
tolu (P. comșa — coresp.).

C.S. U.T.A. — C.F.R. TIMI
ȘOARA 3—0 (1—0). Arădenii au
Înscris prin Țîrlea (min. 20 și 42) 
și Țîrban (min. 70). (GH. MOR- 
NĂILA — coresp.).

MUREȘUL DEVA — CARPAȚI 
M1RȘA 4—2 (2—0). Au marcat:

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B
OLIMPIA RM. SĂRAT

• Antrenori : Constantin Ște
fan (principal) șl Cornel Po
pescu (secund) • Noutăți In 
lot: Mitu (de la Granitul Bucu
rești), Drăghld (de la Petrolis
tul Rm. Sărat). Dorobanții (de 
la Chimia Buzău), Roșu (de la 
Steaua Mlzll), Slmion (de la Pe
trolul Berea), Ola (de la Chi
mia Rm. Vîlcea). Nedelcu (de la 
Victoria Țăndărel) șl Tigolanu 
(de la A.S.A. Buzău) a Au ple
cat : Haralamble (la Steaua Mi- 
zll), Llbiu (la Prahova Ploiești), 
Ghlțescu (la Minerul Vatra Dor- 
nel). Dumitrescu șl Țone (la 
Petrolistul Rm. Sărat) a Echi
pa se află la —1 In „clasamen
tul adevărului" a Pregătirile au 
început la 6 Ianuarie și au con
tinuat în localitate pînă la 
sfîrsitul lunii, după care antre
namentele au avut loc la So- 
veja a A susținut următoarele 
Jocuri de verificare : cu Viticul
torul Panciu 4—2, Acumulatorul 
București 1—0, Oțelul Galați 1—1 
șl 0—2 (tur-retur) și Gloria Bu
zău 0—1. Mal are In proiect 
„amicale" eu Unirea Din am o 
Focșani. Progresul Brăila si Glo
ria Buzău a Constantin Ștefan, 
antrenor principal, ne-a spus : 
„Vrem să devenim Intr-adevăr o 
echipă competitivă, care să prac
tice un fotbal de calitate, bazat 
pe o ridicată concepție de Joc. 
Sperăm ca primii pași In acest 
sens să-l facem In returul cam
pionatului*.  a Cei mal buni ju
cători din turul campionatului: 
Roșea, Marcu șl Ionescu a Gol- 
geterii turului: Ghlțescu. Llbiu 
Si Ionescu, tot! cu ctte 3 poluri.

MUSCELUL CIMPULUNG
• Antrenori; Ion Voica (prin

cipal) șl Vasile Stan (secund) 
* Noutăți în lot: Nlță (de la 
Sportul „30 Decembrie"), Hara
lamble (de la Dacia Pitești). 
Cosma (de la Steaua — sDeran- 
țe), Sărmășean (de la Sportul 
studențesc — speranțe) • Au 
plecat: Berevoianu (la Chimia 
Cîmrrulung) șl Pescaru (la Mi
nerul Cîmpulung) • Echipa 6e 
află Ta — 2 în „clasamentul ade
vărului- a Pregătirile au În
ceput la 6 ianuarie. în perioa
da 20 Ianuarie — 1 februarie a 
efectuat un stagiu de pregătire 
centralizată la Voina. • A sus
ținut o suită de jocuri amicale: 
cu Ranid București 2—2, Sportul 
studențesc 0—2. F.C. Argeș 3—1, 
Victoria București 1—0 șl Petro

ADMINISTRAȚIA DE STAT (OTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• C1ȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 19 FEBRUA
RIE Cat. 2: 1 variantă 100% ’a 
50.000 Ici șl 6 variante 25% a 
12.500 lei; cat. 3 : 27,75 variante 
a 4.553 lei; cat. 4: 69,50 a. 1.818 
lei; cat. 5 : 208,25 a 607 lei; cat. 
6: 8.613,50 a 40 lei; cat. 7 : 203,25 
a 200 lei; cat. 8 : 4.188,50 a 40 leî. 
Report la cat. 1: 230.135 lei șl 
1.353 lei, la cat. 2. Ciștigul de 
cat. 2 (180%) în valoare de 50.000 
le) a fost obținut de Vasile Pas- 
cu din Făgăraș.

4» astăzi, marțl este ulti
ma ZI pentru procurarea bilete
lor la tragerea obișnuită PRONO
EXPRES care va avea loc mîine. 
26 februarie. Jucați din vreme 
numerele alese de dv. !
• O dată cu sosirea tradiționa

lului mărțișor, Administrația de 
Stat Lotb — Pronosport organi
zează. la 2 martie, TRAGEREA 
EXTRAORDINARA LOTO A 
MĂRȚIȘORULUI, la care se atri
buie autoturisme „DACIA 1300“, 
excursii în R.D. Germană, pre
cum șl cîștiguri tn bani de va

i
Neag (min. 3), Sălăgean (min. 8), 
Vldican (min. 60). Albu (min. 65), 
pentru Mureșul, Strugaciu (min. 
75) și Terej (min. 76) pentru Car- 
pațl (I. SIMION — coresp.)-.

C.I.L. SIGHET — OLIMPIA 
SATU MARE 1—0 (0—0). Golul a 
fost înscris de Șuiea, în min. 89. 
(I. MIHNEA — coresp.).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
VOINȚA ORADEA 1—1 (0—0). Au 
marcat Kulcsar (min. 88) pentru 
înfrățirea, respectiv Deiean (min. 
52). (i. GHIȘA — coresp.).

AVINTUL REGHIN — MINE
RUL CAVNIC 2—2 (1—1). Au În
scris : Sologub (min. 28), Eres 
(min, 48). respectiv Sltaru (min. 
38) și Ilin (min. 55). (I. ORME- 
nișan — coresp.).

METALUL SIGHIȘOARA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 (0—0). 
Au marcat : Butnaru (min. 78) șl 
SzOke (min. 83). (I. TURCU —
coresp.).

PLENARA ANTRENORILOR 
BUCUREȘTENI. Luni 3 mar
tie a.c„ la ora 16, în sala clu
bului I.S.B. din str. Berzei, 
va avea loc plenara antreno
rilor de fotbal din București 
și Sectorul agricol Ilfov, în 
vederea reluării activității 
competitionale. împreună cu 
antrenorii ți instructorii, sînt 
invitați să participe la aceas
tă importantă plenară pre
ședinții secțiilor de fotbal, 
precum și delegații echipe
lor de seniori și juniori.

lul Ploiești 2—0. Mai are perfec
tate meciuri cu Chimia Rm. 
Vîlcea și F.C. Olt • Vasile Stan, 
antrenorul secund al echipei, 
tie-a declarat: „în această iarnă, 
printre altele, ne-a preocupat în 
mod deosebit îmbunătățirea jo
cului echipei în condiții de de
plasare. pentru că în turul cam
pionatului n-am reușit să adu
cem nici un punct de pe tere
nuri străine. Sperăm ca returul 
să găsească echipa noastră 
schimbată în bine, astfel ca, la 
sfîrșitul campionatului, să ne 
clasăm pe un loc fruntaș a 
Cei mai buni jucători în turul 
campionatului: Pamfil. .Păun.
Grigoriu a Golgeterul echipei: 
Pamfil, cu 8 goluri.

MECANICA ORÂȘTIE
a Antrenor : Vasile Dobrău « 

Noutăți în lot : Coloji (de la 
Ind. sîrmei C. Turzii), Batacliu 
(de la F.C.M. Brașov), I. Popa 
(de la Steaua Mecanică fină 
București). Farcâș și Vărzan (de 
la Autobuzul București) și Mitu 
(promovat de la juniori) • Nu 
a plecat nici un jucător a E- 
chipa se află la —3 în „clasa
mentul adevărului*  • Pregătirile 
au început la 12 ianuarie, la O- 
răștie și au continuat, în pe
rioada 23 ianuarie — 6 februa
rie. la Geoăgiu Băi •’ A susți
nut o suită de jocuri de verifi
care, cu Minerul Vulcan 3—1, 
Chimica Tîmăveni 3—0, Chimia 
Rm. Vîlcea 3—5. Carpați Mîrșa

2, Victoria Călan 5—0, Inter 
Sibiu 3—0 și Carpați Mîrsa 1—4. 
Mai are în proiect următoarele 
meciuri amicale : cu Chimica 
Tîmăveni, Minerul Vulcan, In
ter Sibiu. Metalurgistul Cu gir șl 
C.FJl. Simeria • Nicolae Șimon, 
președintele asociației, ne-a de- 
eflarat : „Situația din clasament 
nu ne poate mulțumi ci., dimpo
trivă, ne obligă la o mobiliza
re totală, pe multiple planuri, 
pentru a ridica nivelul nregăil- 
rll șl, implicit, al jocurilor, în 
ideea de-a face totul pentru a 
ne menține în eșalonul secund. 
Sîntcm o echipă nou promova
tă și lipsa de experiență s-a re
percutat negativ în mecturile din 
turul campionatului. Avem con
vingerea că, după modul cum 
s-a muncit în această' iarnă, vom 
reuși să ne atingem obiectivul“• 
a Cei mai buni jucători din tu
rul campionatului: Dobrău. Ha- 
țegan șl Vesa e Golgeterul tu
rului : Hațegan. eu 9 goluri.

loare fixă și variabilă. La aceas
tă tragere se efectuează 12 extra
geri, insumind un’total de 120 nu
mere. Biletele de 25 lei participă 
la toate extragerile. Cîștigurile 
fazei a m-a suplimentară se a- 
eordă din fondul special al siste
mului Loto.

Un bilet la această tradițională 
tragere — un cadou plăcut și util 
cu ocazia mărțișorului !

• Important! Pentru a se da 
posibilitatea participării la tra
diționala tragere extraordinară 
Loto a Mărțișorului de dumini
că 2 martie, tragerea obișnuită 
Loto de vineri 28 februarie se 
anulează.
• Alături de celelalte serii de 

Loz tn plic aflate în vînzare, a- 
gențlile Loto — Pronosport și 
vinzătorii volanți. din întreaga 
țară oferă în aceste zile LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI — emisiune spe
cială limitată la care se atribuie 
autoturisme „DACIA 1300". pre
cum șl o gamă variată de cîști
guri în bani, acordate din fond 
special. Jucați la LOZ ÎN PLIC i



ECHIPA ROMÂNIEI iNTlLNEȘTE, LA GENEVA,
REPREZENTATIVA

Ineeptnd de azi si oină du
minică 9 martie, in mai multe 
localități din Elveția se dispută 
cea de a XI-a ediție a Cam
pionatului Mondial de handbal 
masculin. Reprezentativa țării 
noastre face parte, după cum 
se știe, din grupa C, alături 
de formațiile Cehoslovaciei, 
Coreei de Sud și Islamici.

Lotul nostru la această edi- - 
tie a C.M. este format din 
Alexandru Huligan și Adrian 
Simion — portari. Vasile 
Stingă, Măricel Voinea, Ale
xandru Folker, Marian Mirică, 
Marian Dumitru, Iosif Boroș, 
Adrian Ghimeș, Tudor Roșea, 
Cezar Drăgăniță, Dumitru Ber
bece, Ion Mocanu, Nicolae Va- 
silca si Gheorghe Covaciu. E-

LAUREAȚII C.E.
La recentele campionate 

europene de atletism pe 
teren acoperit de la Ma
drid, pe podiumul de pre
miere au urcat următorii 
sportivi :

FEMININ. 60 m — Nelh 
Fiere-Cooman (Olanda) 
Marties Goehr (R.D.G.), 
Silka Gladls (R.D.G.) ; 
200 m — Marita Koch 
(R.D.G.), Awa Kasprzyk 
(Polonia). Kirsten Am- 

malmann (R.D.G.) : 400
m — Sabine Busch 
(RJJ.G.), Petra Mueller 
(RJ5.G.), Ann-Luise Skog- 
lurnd (Suedia) ; 800 m — 
Sigrun Ludwigs (R.D.G.), 
Cristieana Cojocaru-Ma- 
tei (România) Slobo- 
danka Colovic (Iugosla
via) ; 1500 m — Svetlana 
Kitova (U.R.S.S.), Tatiana 
Labonda (U.R.S.S.), Mitica 
Junghlatu (România) ; 3000 
m — Ines Hibernal! 
(R.D.G.), Yvonne Murray 
(Marea Britanle). Regina 
Cistiakova (U.R.S.S.) ; 60
mg — Cornelia Oschkcnat 
(R.D.G.), Anna Piquereau 
(Franța), Karstin Knaba 
(R.D.G.) ; lungime — Hei
ke Drechsler (R.D.G.). Hel
ga Radtke (R.D.G.), Elena 
Kokonova (U.R.S.S.) ; Înăl
țime — Andrea Bienas 
(R.D.G.), Gabriela Guenz 
(R.D.G), Larisa Kosițlna 
(U.R.S.S.) ; . greutate — 
Claudia Losch (R.F.G.), 
Haidl Krieger (R.D.G.) : 
Mihaela Loghln (România).

M a. ° —* * - Do

Jocurile Olimpice, cpnstituite 
in cea mai mare sărbătoare a 
sportului mondial din toate 
timpurile, produc un ecou în 
cercuri concentrice, în raza că
rora ar dori să se afle tot mai 
multe discipline. Mirajul olim
pic — plin de triumfuri și de 
glorie — stîrnește invidia unui 
număr mereu crescînd de fe
derații internaționale care nu 
au încă statut olimpic inte
gral. După cum se știe. Comi
tetul Internațional Olimpic re
cunoaște 28 de federații inter
naționale (22 rcprezentînd 
sporturile de vară, cinci — cele 
de iarnă și una „mixtă" — U- 
niunea Internațională de Pen
tatlon Modern și Biatlori). Al
te 8 federații sînt recunoscute, 
dar sporturile lor nu au fost 
admise încă în programul 
olimpic.

Comisia pentru programe a 
C.I.O. are în competența sa 
disciplinele sportive care can
didează Ia un loc rîvnit me

ATLETISM • Cursa de mara
ton desfășurată în orașul japonez 
Yokohama, competiție tradițio
nală ce se dispută sub formă de 
ștafetă, a. fost cîștigată de echipa 
feminină a Norvegiei, care a fost 
cronometrată pe 42,195 km cu 
timpul de 2:16,42. Pe locurile .ur
mătoare s-au situat S.U.A. — 
2:18,51 șl Portugalia — 2:19,22.
• Campionatul masculin de cros 
al Țării Galilor a fost cîștipat de 
cunoscutul atlet Steve Jones. £are 
a cucerit astfel al 9-lea titlu în 
această competiție, în 11 partici
pări. La feminin, victoria a fost 
obținută de Angela Tooby • Cu 
prilejul campionatelor pe teren 
acoperit ale Canadei sprinterul 
Ben Johnson a cîștigat proba de 
60 m cu timpul de 6 50. rezultat 
cu care a egalat cea mai bună 
performanță mondială, care îi a- 
parținea din luna ianuarie a a- 
cestui an. Campionatele se des
fășoară la Edmonton.

CEHOSLOVACIEI
chipa este însoțită de antrenorii 
Lascăr Pană și Cezar Nica, de 
medicul Eugeniu Craioveanu și 
de masorul Iordache Parcea.

Astăzi, in prima zi a com
petiției, sînt programate ur
mătoarele partide : ROMANIA
— CEHOSLOVACIA și Islanda
— Coreea de Sud (la Geneva) ; 
R.D. Germană — Cuba și Iu
goslavia — U.R.S.S. (la 
Aarau) ; Suedia — Algeria și 
Elveția — Spania (la St. Gal
len) ; Danemarca — Ungaria și 
R. F. Germania — Polonia (la 
Zurich). „Tricolorii" noștri au 
un adversar dificil în meciul 
de debut, dar sperăm să facă 
un prim pas cu dreptul în a- 
ceastă ediție a Campionatului 
Mondial.

DE ATLETISM ÎN SALĂ, DE LA MADRID
nald Dasruelles (Belgia), 
Stefan Briggmann (R.D.G.), 
Bruno Marla-Rose (Fran
ța), 200 m — Lindford 
Christie (Marea Brita- 
nie), Alesandr Evgheniev 
(U.R.S.S.), Nikolai Razgo- 
nov (U.R.S.S.) ; 400 m
— Thomas Schoenlebe 
(RJ5.G.), Jose Alonso 
(Spania), Mathias Scher- 
sing (R.D.G.) ; 800 m — 
Peter Braun (R.F.G.), Co- 
loman Trabado (Spania), 
Thierry Tonnalller (Fran
ța) ; 1500 m — Jose Luiș 
Gonzales (Spania), Jose 
Luis Carrera (Spania), Han 
Kulker (Marea Britanle) ; 
3 000 m — Dietmar Millo- 
nlg (Austria), Stefano Mai 
(Italia), Jose Campos (Por
tugalia) ; 60 mg — Javier 
Moracho (Spania), Daniele 
Fontecchlo (Italia), Holger 
Pollland (R.D.G.) ; lungi
me — Robert Anmian 
(U.R.S.S.), Laszlo Szalma 
(Ungaria), Jan Leit
ner (Cehoslovacia) ; tri
plu salt — Maris Bruz- 
hlks (U.R.S.S.), Aleksandr 
Plehanov (U.R.S.S.), Bela 
Bakosl (Ungaria) ; înălți
me — Dietmar Moegenburg 
(R.F.G.) Carlo Thraenhardt 
(R.F.G.), Geoff Parsons 
(Marea Britanle) ; prăjină
— A tanas Țarev (Bulga-, 
ria), Marian Kolesa (Po
lonia) , Philippe Collet 
(Franța) ; greutate — 
Werner Gunthoer (Elve
ția), Serghel Smirnov

, (U.R.S.S.), Marco Monte- 
laticl (Italia).

După o cursă pe cure a dominat~o încă din 
start, olandeza Nelli Fiere-Cooman trece 
victorioasă linia le sosire in proba de 60 m 
a C.E. de sală de la Madrid, inregistrind — 
cu 7,00 sec. — uri nou record mondial indoor

AVEȚI UN LOC ÎN PLUS ?
■I

reu mai mult pe afișul Olim
piadelor. Iată de ce ea are de 
tăcut față asaltului — ca flu
turii la lampă — al federați
ilor doritoare să facă parte 
din angrenajul stînd sub sem
nul celor cinci cercuri înlăn
țuite. Ultimele noutăți din ac
tivitatea acestei comisii con
firmă tendința evocată la în
ceputul acestui articol.

De pildă, cererile de admite
re ale dtorva sporturi vor fi 
examinate abia în iulie 1986. 
urmînd a fi supuse hotărârii 
sesiunii din octombrie a.c. a 
C.I.O. Este vorba, în acest 
caz. de baseball și de softball 
(varianta feminină a primului 
joc. căreia i se cere să facă 
corp comun cu baseballul, 
pentru a se prezenta ca o sin
gură ramură sportivă), de 
badminton sf de judo-ul femi
nin.

în schimb, după o aprofun
dată studiere, comisia s-a pro
nunțat pentru acceptarea ur
mătoarelor discipline: gimnas
tica acrobatică, squash, racket

TELEX • TELEX
BASCHET <> In prima manșă 

a semifinalelor competiției inter
naționale feminine ..Cupa Liliana 
Ronchetti*.  formația sovietică 
Dinamo Novosibirsk a întrecut 
cu scorul de 116--67 (58—26) echi
pa Iugoslavă Iskra Delta Jezica.

BOX • în cadrul unei gale ce 
a avut loc în Kuweit, pugilistul 
thailandez Sot Chatilada și-a păs
trat titlul mondial la categoria 
pană (versiunea WBC), învingîn- 
du-1 la puncte, după —12 reprize, 
pe mexicanul Freddie Costillo.

CICLISM • Prima etapă a com
petiției internaționale ce se des
fășoară în Sicilia a fost cîștigată 
de tînărul rutier italian Federico 
Ghiotto, cronometrat pe 160 km 
cu timpul de 4h38:45 (medie ora
ră 34,439 km). Disputată pe o

MARICICA PUICĂ, ÎNVINGĂTOARE 
In proba de o milă 

LA SAN DIEGO
NEW YORK, 24 (Agerpres) în 

concursul internațional desfășurat 
pe teren acoperit la San Diego 
(California), atleta româncă Mă
riei ca Puică a terminat învingă
toare în proba de o milă, cu 
timpul de 4:31,2, fiind urmată de 
Renee Odom (S.U.A.) și Angela 
Chalmers (Canada) — ambele cro
nometrate în 4:34,8. în proba fe
minină de triplu salt, concurenta 
sovietică Galina Cistiakova a sta
bilit cea mai bună performanță 
mondială, cu 13,58 m. Alte rezul
tate, masculin : săritura cu pră
jina : Joe Dial (S.U.A.) — 5,80 m; 
triplusalt : Charlie Simpkins
(S.U.A.) — 17,42 m ; 1 milă : Mike 
Hillardt (Australia) — 3:56,6 ;
1 000 Yarzi : Johnny Gray (S.U-A.) 
— 2:04,39 (cea mal bună per
formanță mondială) ; feminin : 
săritură în înălțime : Debbie Brill 
(Canada) — 1,93 m ; 220 yarzi : 
Valerie Brisco-Hooks (S.U.A.) — 
23 :64,10.

bail (sau rackets ori racquets, 
im joc similar cu squash-ul) 
si aeronautica (în cadrul că
reia sînt recunoscute probele 
de planorism, zbor cu planoare 
ultraușoare și parașutism).

Alte trei sporturi au primit 
aviz favorabil, dar numai în 
anumite condiții. Este vorba 
de înotul cu palmare, natație 
sub-acvatică și culturismul.

în sfîrșit, recunoașterea Fe
derației Internaționale de Ori
entare — datînd de mai mulți 
ani — a fost mai clar defini
tă. în sensul că ea se aplică 
atit întrecerilor de orientare 
clasică, cit și concursurilor de 
orientare pe schiuri.

Avem, după cum se vede, 
dovada supralicitării unui loc 
sub soarele olimpic de către 
sporturi mai mult sau mai 
puțin cunoscute, de mai mare 
sau mai mică popularitate, 
formând o aglomerație care nu 
poate fi totdeauna In folosul 
mișcării sportive, în general, 
(vib.).

vreme neprielnică — frig și apoi 
ploaie —, cursa a fost deosebit de 
dificilă, unul dintre favorlțl, fran
cezul Laurent Fignon, abando
ned.

GIMNASTICA • Concursul din 
cadrul „Internaționalelor- de rit
mică ale Franței, de la Pa
ris, a fost dominat de sportiva 
bulgară Lilia Ignatova, care în 
ultima zi a întrecerilor cu obiec
te a obținut două note maxime: 
„10" la exercițiile cu măciuci șl 
cu coarda « La „sportivă-, la 
bîmă au cîștigat Han a Hiena 
(Cehoslovacia) și Laura Munoz 
(Spania) — cu 9,406 p, iar la 
sol prima s-a clasat Hope Spi- 
ney (S.U.A.) — 9,700 p.

TENIS G „Cupa Europei-, re
zervată cadetelor, s-a încheiat la 
Tarbes (Franța) cu victoria repre
zentativei țării gazdă, care a dis
pus în finală cu 2—0 de echipa 
Elveției.

Final in C.C.E. la volei (m)

I-S.K.A. MOSCOVA RfCUCERfȘTf IROflIll
Santal Parma pierde pe teren propriu, după ce conduce cu 2-0 ia seturi!

Duminică seara, la Parma, in 
med decisiv pentru adjudecarea 
„Cupei campionilor europeni” la 
volei masculin, s-au întllnit echi
pele neînvinse In precedentele 
două zile ale turneului final al 
competiției : Ț.S.K.A. Moscova șl 
Santal Parma. Victoria și trofeul 
au revenit campioanei sovietice, 
care a reușit o spectaculoasă răs
turnare de situație, după ce pier

TURNEUL DE JUDO
DIN DULOARIA

La turneul internațional de 
judo disputat, la sflrșitul sâp- 
țămînli trecute, in localitatea 
bulgară Loved — unde au fost 
prezențl judoka din 13 țări — 
reprezentantul țării noastre la ca
tegoria grea, Mihai Cioc, a avut 
o comportare remarcabilă, cla- 
sindu-se pe locul V B > obți
nut patru victorii consecutive 
prin lppon, printre învinșii săi 
număiindu-se cubanezul Morena 
și bulgarul Petkov. Silviu Lazăr 
(superușoarâ) s-a situat pe lo
cul 3.

■ Slalomul masculin de la Are 
(Suedia), oontlnd pentru „Cupa 
Mondială” la schi alpin: 1. Fir
min Zurbriggen (Elveția) 1:32,53,
2. Paul Frommelt (Liechtenstein) 
1:33,52, 3. Jonas Nilsson (Suedia) 
133,66. Clasamentul general are 
următoarea configurație in oar- 
tea superioară: 1. Marc Glrar- 
delll (Luxemburg) 241 p, 2. Pe
ter Mttller (Elveția) 199 p. 3. 
Markus Wassmeier (RFG) 170 p.
• Concursuri de sărituri de la 

trambulină. La Engelberg (Elve
ția), 90 m (Cupa Mondială): 1. 
Andreas Felder (Austria) 215,7 p 
(118,54-112 m), 2. Mattt Nykaenen 
(Finlanda) 211,4 p (120.54-108 m),
3, Vegard Opaas (Norvegia) 205,6
p (111,54-114,5 m); La Gstaad 
(Elveția), 70 m (Cupa Mondială): 
1. Ernst Vettori (Austria) 222.1 
p (854-89 m), 2. Rolf-Age
Berg (Norvegia) 219,5 p (854-88,5 
m): 3. Mattl Nykaenen (Finlan
da) 218.6 p (84,54-87,5 m). La

[’ 0 T B A L meri d i cute
MECIURI INTERNAȚIONALE

• Echipa U.R.S.S. a jucat la 
Irapueto (Mexic) cu formația 
locală, de care a dispus cu 2—0 
(2—0), prin golurile marcate de 
Kondratiev (mln. 41) șl Blohln 
(mln. 44)
• La Khobar (Arabia Saudită), 

echipa Algeriei a întâlnit repre
zentativa țării gazdă, eu care a 
terminat la egalitate : 1—1 (0—1). 
Au marcat Maluned pentru gaz
de (nxln. 16), respectiv Boulche 
(mln. 81).
• Turneul de juniori I de la 

Doha (Qatar) a fost cîștigat de 
ecfiipa Marocului, care a Învins, 
după executarea loviturilor de la 
11 metri, selecționata Uruguayn- 
lul cu 5—4 rdupă prelungiri, sco
rul era egal : 0—0). Pentru locul 
3 : Brazilia — Egipt 6—1 (după 
prelungiri)!
• La GyCr, Raba Eto — Voest

Linz 2—0 (1—0) ; la Budapesta,
Csepel — Vojvodina Novl Sad 
i-i a-o).
• Echipa Paraguayului a jucat 

la Jakarta eu reprezentativa 
Indoneziei, pe care a tntrecut-o 
cu 3—2 (2—1).

CAMPIONATE
FRANȚA (et. 30). Foarte multe 

meciuri s-au Încheiat cu scoruri 
de egalitate. Astfel, lidera cla
samentului, Paris St Germain, 
a terminat la egalitate (2—2), cu 
Lens. Alte rezultate : Auxerre — 
Toulon 0—0, Nice — Nantes 0—0, 
Lille — Bastla 2—2, Laval — Mo
naco 0—0, Bordeaux — Metz 3—1, 
Le Havre-Toulouse 1—0. Pe pri
mele locuri : Paris St. Germain 
47 p, Nantes 39 p (29 j), Bor
deaux 39 p (29 j), Auxerre 34 p 
(30 j) ț pe’ ultimele : 18, Rennes 
24 p (29 j), 19. Bastla 19 p (36 
j), 20. Strasbourg 18 p (29 j).

BELGIA (et 27). Schimbare de 
lider. în frunte a trecut Ander- 
lecbt, care a dispus cu 3—2 de 
Lokeren, în timp ce fosta frun
tașă, F. C. Bruges, a fost În
vinsă pe teren propriu cu 3—2 
de către Standard Liăge. Prin 
urmare, lupta pentru titlu dintre 
cele două fruntașe continuă, 
deoarece Standard (clasată a 
treia) este la mare diferență de 
puncte față de primele clasate. 
Alte rezultate : Beerschot — Ma
lines 0—0, LIerse — Antwerp 0—0, 

duse net primele două seturi 1 
Scor : 3—2 (—5, —S, 2, 9, 7) pen
tru Ț.S.K-A., care revine, după 3 
ani, in fruntea ierarhiei echipelor 
de club europene. Iată clasamen
tul turneului final al C.C.E. :
1. Ț.S.K.A. Moscova 8 p (9:3), 2. 
Santal Parma 5 p (8:4), 3. Brother 
Martlnu3 Amstelveen (Olanda) 4 
p (4:6), 4. Ruda Hvezda Praga 
3 p (1:9).

PATRU LUPTĂTORI ROMÂNI 
PE LOCURI FRUNTAȘE LA SOFIA

La sfirșltul săptăminli trecute. 
Federația bulgară de lupte a or
ganizat tradiționalul turneu In
ternațional de greco-romane 
„Memorialul Nikola Petrov”, 
competiție la care au participat 
mulți dintre cei mal valoroși 
sportivi din lume. Printre me- 
daliații acestui prestigios turneu 
s-au numărat Și luptătorii ro
mâni . Gheorghe Savu (62 kg). 
Petre Cărare (68 kg), Sorin Her- 
țea (82 kg), clasați pe locul 2 1*  
categoriile lor, și Vasile Andrei 
(100 kg), care a ocupat locul 3.

Sarajevo (Iugoslavia), 90 m (Cu
pa Europei): 1. Valentin Bozlo- 
kov (Bulgaria) 206,9 p (1074-104 
m), 2. Janez Debeljak (Iugosla
via) 204,6 p (1094-103 m), 3. Ml- 
rotelav Slusny (Cehoslovacia) 201 
p (1094-102 m).
• Concursul de schi fond, pro

ba de 10 km, de la Leningrad, 
contind pentru „Cupa Mondială” 
masculin: 1. Vladimir Smirnov 
(U.R.S.S.) 41:32,6, 2. Gunde Svan 
(Suedia) 41:53,6, 3. Iurl Burla
kov (U.R.S.S.) 41:59,2. In clasa
mentul general, situația primilor 
clasați este următoarea: 1. Gun
de Svan 140 p; 2. Vladimir 
Smirnov 68 p; 3. Torgny Mogren 
Ouedia) 63 p.

• Concursul de combinată 
nordică de la Kuopio (Finlanda): 
1. Jouko Parviainen -(Finlanda) 
440,570 p, 2. Hlppolyte Kampt 
(Elveția) 419,005 p. 3. Freddy 
Glanzmann (Elveția) 389,930 p.

Courtral — Molembeek 2—3, La 
Gantolse — Cercle Bruges 1—1, 
Charleroi — Beveren 0—t. Cele
lalte meciuri au fost aminate. 
Pe primele locuri : Andcrlecht 
41 p (27 j), F. C. Bruges 40 p 
(27 j). Standard Llfege 33 p, La 
Gantolse 32 p (26 j) ; pe ulti
mele : 17. Charleroi 17 p (27 1), 
18. Waterschei 16 p (26 j).

SPANIA (et. 26). Real ' Madrid 
îșl continuă drumul spre cuce
rirea titlului. Duminică a dis
pus cu 2—1 de F. C. Sevilla șl 
păstrează 0 puncte avans față 
de C.F. Barcelona, care, la rin- 
dul el, a cîștigat in deplasare cu 
3—1, la Cadiz. Alte rezultate : 
Real Sociedad — Atletico Madrid 
2—3, Valladolid — Hercules 3—1. 
Celta Vigo — Athletic Bilbao 
0—1, Gijon — Osasuna 1—2, Va
lencia — Santander 1—1, Espa- 
nol — Las Palmas 2—0. Pe pri
mele locuri : Real Madrid 44 p, 
C. F. Barcelona 38 p, Athletic 
Bilbao 33 p, Atletico Madrid 32 
p ; pe ultimele : 17. Valencia
IS p, 13. Celta Vigo 11 p.

SCOȚIA (et. 28). Derby-ul da 
la Glasgow, dintre Celtic șl li
der — Midlothian, s-a Încheiat 1» 
egalitate : 1—1. Aberdeen a ciș- 
tlgat in deplasare (1—0) la Hi
bernian. Un alt rezultat : Dundee 
United — Glasgow Rangers 1—1. 
Pe primele locuri : Midlothian 37 
p (26 j), Aberdeen 34 p (27 j). 
Dundee Utd. S3 p (25 j), Celtic 
32 p (26 j) ; pe ultimele : Cly
debank 16 p (27 j). 10. Mother- 
well 13 p (24 j).

TURNEUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI AFRICH

In luna martie se va desfășura 
în Egipt turneul final al cam
pionatului Afridi. Cele opt e- 
chipe participante' au fost re
partizate fn două grupe prelimi
nare, după cum urmează : grupa 
A (meciurile se vor disputa la 
Cairo) : Senegal, Mozambie,
Coasta de Fildeș, Egipt ; grupa 
B (jocurile vor avea loc la A- 
lexandria) : Algeria, Maroc, Zam
bia și Camerun: Specialiștii a- 
cordă cele mal mari șanse la 
cucerirea titlului selecționatelor 
Algeriei, Marocului (participante 
la campionatul mondial din Me
xic) și Egiptului.


