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a adresat delegaților la Congresul al XXVII-lea
al P.C.U.S., tuturor comuniștilor și oamenilor
muncii din Uniunea Sovietică, un cald mesaj

portu
de prietenie și solidaritate din partea CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

comuniștilor, a întregului popor român
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MOSCOVA. 27 (Agerpres) — 
M. Coruț și M. Chebeleu trans
mit : La Moscova au continuat, 
joi, lucrările Congresului al 
XXVII-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

De la I 
tntimpinat 
aplauze. 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele Republicii Socialiste 
România, a adresat delega
ților la Congres, tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică un cald me
saj de prietenie și Solidaritate 
din partea comuniștilor, a între
gului popor român. în cuvin- 
tare a fost reafirmată hotărirea 
Partidului Comunist Român, a 
României socialiste de a face 
totul pentru Întărirea relațiilor 
de strînsă prietenie și amplifi
care _ continuă a conlucrării pe 
multiple planuri dintre parti
dele și țările noastre, spre bi
nele popoarelor român și sovie
tice, a] cauzei socialismului șl 
păcii.

Cuvînfarea rostită de tovarășul 
Nicolae ~ 
urmărită 
(ie și viu 
niaiă. în 
puternice ____

în cadrul lucrărilor Con
gresului au mai transmis tnesa-

tribuna Congresului. 
- cu vii și îndelungate 

tovarășul Nicolae 
, secretar general al 

Comunist Român.

Ceaușescu a 
cu deosebită, 
interes, fiind 
repetate rinduri. cu 

aplauze.
-I lucrărilor

fost 
aten- 

subli-

je de salut Fidel Castro 
prim-secretar al C.C. al 
din Cuba, președintele ___
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, 
Le Duan. secretar general al 
C.C. al P.C. din Vietnam, Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Po
lone, Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane. 
Janos Radar, secretar genera) 
ai P.M.S.U., Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, Jambin Bat- 
munh, secretar general al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular 
al R.P. Mongole.

în continuarea dezbaterilor pe 
marginea raportului politic al 
C.C. al P.C.U.S., delegații care 
au luat cuvintul au relevat în
semnătatea deosebită a noii 
linii strategice ce urmează să 
fie aprobată la Congres pentru 

econo- 
So-

Ruz, 
P.C. 

Consi-

Campionatul mondial masculin de handbal

(ECHIPA ROMÂNIEI VIZEAZĂ LOCUL I IN GRUPAA v A

accelerarea dezvoltării 
mice și sociale a Uniunii 
vieți ce.

Lucrările Congresului 
ținui.

con-

ricciul cu Islanda arc loc azi, la Berna, 
I dc la ora 20 (ora

(prin telefon).27
două partide susți- 

reprezentativa țării 
această a Xl-a edi-

$

BERNA,
După cele 
nute de 
noastre la 
ție a C.M. masculin de hand
bal, elevii antrenorilor Lascăr 
Pană și Cezar Nica iși încheie, 
vineri seara, activitatea în 
grupa „C“ din care fac parte, 
urmînd a intîlni dificila echipă 
a Islandei. De altfel, ziua de 
pauză a devenit una de muncă 
și mai susținută, printre hand- 
baliștii noștri considerîndu-se 
— și pe bună dreptate — că 
partida de la Berna cu is- 
landezij necesită o minuțioasă 

g; pregătire.
In disputa de miercuri, cea 

g: susținută în compania forma- 
ției Coreei de Sud, handbaliștii 
noștri au jucat foarte bine 

sg prima repriză, dar au avut o 
g: cădere în cea de a doua, cînd 
i adversarii — buni tehnicieni.

SE REIA 0 FRUMOASĂ TRADIȚIE IN GIMNASTICĂ
• 180 de tinere 
□spiră spre marea 
manță 0 Condiții materiale 
și de lucru dintre cele mai 
bune 0 Gimnastele și teh
nicienii, hotărîți să se rea
biliteze după o perioadă 

de anonimat

sportive 
perfor-

-

*

României)
abilj mânuitori ai 
mingii, cu o exce
lentă pregătire fi
zică — au reușit să 
refacă 
și să 
(20—20).
Voinea, 
foarte bun, a mar
cat două 
22—20, pentru 
în secunda 49 a 
timului minut 
joc adversarii 
înscrie și diferența 
așa cum se știe, să 
rămînă de un sin
gur gol pentru e- 
chipa României. în 
clasamentul grupei 
„C“, echipa Româ
niei ocupă (înain
tea meciului cu Is
landa) locul 1, cu 
4 p (golaveraj 
45—39), urmată de 
Sud 2 p, “ ' 
slovacia

Vineri 
niei), la 
tîlnirea 
Celelalte 
R. D. Germană și U.R.S.S. — 
Cuba (la Lucerna) ; Ungaria — 
Algeria si R. F. Germania — 
Elveția (la Basel) ; Cehoslova
cia — Coreea de Sud și Polo
nia — Spania (la Winterthur).

handicapul 
egaleze 
Măricel 

din nou
goluri 

ca 
ul- 
de 
să

Alexandru Folker, deși 
cehoslovacul 

sarul. se
supravegheat de 

Kotre, iși lasă in urmă adver- 
înaltă și înscrie un nou gol 

Telefoto : A.P. AGERPRES
Coreea de

2 p, Ceho-Islanda
0 p.
seara (20.
Berna, se
România
meciuri: Iugoslavia —

disputa hand- 
cu cei

ora Româ- 
dispută în- 
— Islanda.

islan- 
Dane-

2 mar- 
princi- 
Aarau,

La Berna, după 
baliștilor noștri 
dezi. are loc întîlnirea 
marca — Suedia.

începînd de duminică, 
tie, se dispută „turul 
pal" al competiției. La
formația clasată pe primul loc 
în grupa „C“ va evolua în 
compania echipei de pe locul 
trei din grupa „D“.

• în grupa „A" : R. F. Ger
mania — Spania 18—14 (11—8).

A surprins desigur că, 
ultimii ani, gimnastica 
la Centrul Onești 
zut" mai discret 
competițională de 
gimnasticii noastre feminine, a- 
cest centru puternic și de tra
diție părînd adesea resemnat 
în fața asaltului tot mai vigu
ros al altor secții de gimnasti
că din țară. Plecarea la Deva. 
In anul 1978, a două dintre 
sportivele sale dc vîrf. Ecateri- 
na Szabo și Lavinia Agache. a 
descumpănit, parcă, activitatea 
acestei mari unități de perfor
manță șl poate că aceasta șl ex
plică, într-o măsură, rezultatele 
mai modeste obținute în perioa
da ce a urmat. Anii au trecut 
însă. în centrul de la Onești au

s-a 
in 
vîrf

. in 
de 

.,vă- 
aria 

a
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O competiție de mare succes

Primii pași in instruirea sportivă a micuțelor gimnaste
venit noi și noi sportive cu am
biții de promovare, tehnicienii 
de aici au depus eforturi consi
derabile de refacere a forței 
colectivului, dar — după cum 
spuneam — rezultatele nu sint 
încă pe măsura condițiilor ma
teriale. a capacității profesiona
le a colectivului tehnic care iși 
desfășoară activitatea la Cen-

JOCUL REPREZENTATIVEI NOASTRE TREBUIE
SA DEVINĂ MAI EFICACE

r/1MARATONUL SĂNĂTĂȚII ", PE SCHIURI

Revenim azi cu o serie de 
notații după recenta competiție 
internațională de hochei dispu
tată în Capitală, pentru că mai 
sînt destule de spus despre e- 
voluția reprezentativei noastre 

' ’ o 
al 
o- 
în

bună. Printre cauze — jo-

trul Onești și nici a sportive
lor care sînt lansate în com
petiții.

Am căutat să aflăm ce se 
întreprinde pentru depășirea a- 
cestei situații, vizitînd 
orașul de pe Tro-tuș. 
unde, se știe prea bine. 
1969 au fost puse bazele 
lui centru al gimnasticii femi
nine din țara noastră și de 
unde au pornit spre piscurile 
marii performanțe, intre altele. 
Nadia Comăneci, Teodora Un- 
gureanu, Anca Grigoraș. Cristi
na Grigoraș și mul:e a'.te re
putate campioane. Pe Ghcorghe 
Brașovcanu, venit pe meleagu
rile moldovene încă din 1931 și 
activînd pe tărîmul gimnasticii 
din anii ’65—66. mai întîi la a- 
soclația sportivă Flacăra. iar 
apoi la Liceul de specialitate 
(in perioada 1970—1971 ca an-

recent 
acolo 

in anul 
primu-

Băilor 
distanță

Miercurea 
de aproape
an a „ma

s-a des-

cu 
din

pe care, repetăm. In curînd 
așteaptă dificilul examen 
campionatului mondial, cu 
biectivul cunoscut : revenirea 
grupa .,B“.

Din punct de vedere fizic 
după părerea antrenorului Al. 
Kalamar — jucătorii noștri s-au 
prezentat destul de bine. Mal 
sînt însă destule de făcut în 
ceea ce privește jocul propriu- 
zis._ Pentru că. de pildă, unii 
jucători s-au prezentat sub va
loarea arătată în campionat. De 
pildă, portarul Netedu. neatent 
în unele momente : Gereb, fără 
viteza-i cunoscută : Solyom.
fost golgeter al campionatului, 
lipsit de eficacitate, ca. de alt
fel. și Hălăucă etc. ceea ce a 
dus la exasperanta (uneori) 1- 
neficadtate a echipei în du
da faptului că frecventa acțiu
nilor de atac șl a suturilor a

fost
cui individual al celor mai mul ți 
dintre sportivii noștri care, în 
loc să șuteze în momentul in 
care pătrundeau in treimea ad
versarului, cind apărarea din 
față poate fi mai ușor prinsă 
pe picior greșit, preferau să 
șuteze din imediata apropiere 
a porții cînd nu numai că to
tul era baricadat în calea șutu
lui, dar și portarul putea 
intervină, micșorînd unghiul 
șut. Asta ca să nu amintim 
cele mai multe dintre suturi, 
loc să caute părțile mai greu 
de apărat ale suprafeței porții, 
erau expediate pe centru sau 
pe jos. unde portarul își făcea 
firește, mai ușor datoria.

Privind eficacitatea, să no
tăm că cele șase goluri marca
te de „tricolori" s-au împărțit 
în mod egal între cele trei li
nii : Cazacu — Jinia I (în par-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2—3)

Sub genericul „Daciadei", in 
apropierea municipiului Miercu
rea Ciuc, a avut loc tradițio
nala întrecere pe schiuri „Ma
ratonul sănătății", organizată 
exemplar de către redacțiile 
ziarelor „Informația narghitei" 
și „Hargita", în colaborare 
organizațiile cu atribuții
județul Harghita și unele în
treprinderi și instituții.

Față de ediția precedentă, la 
aceasta organizatorii au sta
bilit un alt traseu, foarte reu
șit (în concepția lui I. Gothar 
C. Novac, I. Fekete — din co
misia județeană de turism- 
alpinism). Plecat din zona 
Băilor Miercurea Ciuc, traseu) 
— măsurind circa 20 km, teren 
variat, cu porțiuni de urcuș 
și coboriș pe lingă liziera unei 
păduri de rășinoase pină la 
Băile Jigodin — 
tul maxim la 
Cei prezenți — 
spectatori — .au . _
aceasta, avantajul că traseul 
a putut fi observat din zona

a avut punc- 
Valea Reitec. 
concurent! și 
avut, de data

Ștrandului 
Ciuc pe o 
18 km.

Ediția din acest 
ratonului", a șasea,
fășurat pe un timp frumos și 
o temperatură plăcută, intr-un 
adevărat decor 
start au fost 
concurenți din 
tării (Prahova, 
Covasna, Harghita ș.a.), iar în
trecerea lor a fost urmărită cu 
interes de circa 10 000 de spec
tatori, răspîndiți pe laturile 
pistei de concurs. O dovadă că 
„Maratonul sănătății" și-a ciș- 
tigat un binemeritat loc in 
rîndul manifestărilor sportive 
de masă din cadrul județului 
Harghita, această mare între
cere pe schiuri fiind așteptată 
cu mult interes de tineri și 
vîrstnici. Dacă printre cei mai

de iarnă. La 
circa 100
9 județe ale 

Brașov, Mureș,

de

Valeriu PAȘCANU coresp.

(Continuare in oao 2—3)

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag 2—3)

de 
mat 

t-n 
St 

tn-

schluîul din Humorului. 
Liceul in-

PÎRTIE LIBERA 
PENTRU SCHI 

LA GURA 
HUMORULUI !...

Bucuriile iernii în
seamnă — printre 
altele — și inițierea 
sau perfecționarea 
in schi, ramură 
sport cu o tot 
largă audiență 
•'indul copiilor 
tineretului din 
treaqa țară. Priete
nii .................Sura 
elevi la 
'lustrial minier din 
1ocalitate, ne dove
desc receptivitatea 
or țață de schi... 
foto : Q. MIRON
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8ARRI KASPAROV
învingător

Șl • • • ÎNVINS

SCHIORII DE

ÎNVINGĂTORI IN

LA DINA

„O//M

In așteptarea celui 
treilea meci Kasparov 
Karpov, prevăzut pentru 
jeastă vară, cel doi competi
tori la titlul mondial și-au 
oceput pregătirile, cu pri
mele lor apariții publice după 
spectaculoasa confruntare de 
la finele anului trecut. Dacă 
evoluția fostului campion 
Anatoli Karpov in open-ul 
de la Viena n-a impresionat, 
ei terminînd doar în eșalo
nul secund (ciștigători 
Korcinoi și A. Beliavski) 
schimb învingătorul 
Garri Kasparov, a avut 
start încununat de 
Campionul mondial 
nut la Hilversum 
în decembrie, un meci de 
antrenament cu Jan Timman, 
pe atunci încă în rindul can- 
didatilor la titlu. învlngîndu-1 
cu scorul net de 4—2.

Kasparov a început meciul 
cu două victorii eosecutive 
(2—0). Olandezul părea com- 

.nlet depășit. Dar tată că în 
a treia partidă, profitînd 
poate șl de o relaxare a 
campionului. Timman reușeș
te să lege mai bine jocul și 
obține (cu albele) o foarte 
puternică inițiativă. Diagra
ma rubricii noastre de săntă- 
mîna trecută prezintă poziția 
(alb — Rgl. Dc3, Tel, Nb3,_ 
Pb4, (15, g2, 113; negru — 
Rf6. Dc7. Ta3. Nai, Pc6, e5, 
f7. gG, h.6) în care Kasoarov 
avea un nion în plus, dar ad
versarul său se găsea numai 
la cîțiva pași de victorie. 
Iată mutările care au înche
iat lupta: 37.06! (oferă încă 
un pion pentru a obține 
atac) 37... D:dG (altfel albul, 
cu D:e5 dă mat!) 3S.Df3+Re7 

urma 39.h4-r 
39.D:f7 4- Rd8 

dama neagră

v. 
, în 
său, 

un 
succes, 

a susțl- 
(Olanda), 

meci

mutarea următoare). Prima 
înfrîngere a lui Garri Kaspa
rov, de la cucerirea titlului...

In continuare, insă, meciul 
Kasparov — Timman a mers 
spre deznodămîntul așteptat. 
Campionul a mai luat o par
tidă, a 6-a, iar celelalte au 
fost remize. Decizie conforta
bilă în favoarea primului șa- 
hist al lumii.

Ulterior, Jan Timman a ie
șit și din cursa pentru titlu, 
fiind învins sever de Artur 
Iusupov într-una din semifi
nalele candidaților: 3—6. Vi
itorul șalanger al lui Kaspa
rov (sau Karpov...) va fi de
semnat de finala Iusupov — 
Sokolov. Un ,, cvartet" de 
mari maeștri sovietici își 
dispută

,,cvartet" 
maeștri sovietici 

cununa supremă.
★

i întrecerile corifeilor 
, la cele ale foarte

De la 
șahului, 
tinerelor jucătoare... Mai sînt 
puține zile pînă la startul 
campionatului european pen
tru iunioare organizat. în ta-

Cum cîștigă albul?

(la 38... Rg5 
R:h4 4O.Te4+) 
4O.Tdl (acum 
este captivă și totuși...) 40... 
Tal! (o resursă „in extremis" 
a lui Kasoarov. 4t.T:al Dd44-, 
dar Timman nu se abate din 
drum) 41.Df64-î! și în fața 
acestei ultime mutări-surpri- 
ză. campionul mond’al a tre
buit să se recunoască învins 
(se cîștigă forțat dama. la

ra noastră (Băile Herculane, 
10—27 martie). Una dintre vi
zitatoarele noastre de marcă 
vă prezintă — în diagrama 
de mai sus 
talentului și forței sale 
joc. Numele timonier ei 
selor albe, ca și rezolvările 
găsite de ea pe eșichier, vi 
le vom destăinui în rubrica 
viitoare.

în
o mostră a 

de 
pie-

Radu VOIA

..CUPA F.R. TENIS": DA
NIELA MOISE — ÎNVINSA 1 
Sala sporturilor din Deva găz
duiește cel de-al doilea turneu 
din cadrul acestui circuit — or
ganizat de federația de specia
litate — la care sînt prezente 
cele mai bune 24 de jucătoare 
din țară. Un meci foarte dis
putat a fost cel dintre Veneția 
Șchiopu fDinamo) și Laura 
Bîrlea (Viitorul Pitești). Ele 
s-au întrecut mai bine de două 
ore și jumătate, Șchiopu im- 
punîndu-se în cele din urmă cu 
6—2. 5—7, 7—5. De altfel, tînă- 
ra dinamovistă a făcut o par
tidă foarte bună și în turul ur
mător, cedînd greu. în fața 
uneia dintre favorite. Otilia Pop 
(Progresul), cu 1—6. 7—5, 3—6. 
Surpriza concursului a realiza
t-o junioara Corina Taloș (Di
namo). care a scos-o din cursă 
pe campioana țării la senioare. 
Daniela Moise (Steaua). Taloș 
a luptat curajos, a 
leu, reușind astfel 
în timp ce Moise 
permis de mult.
Taloș — Moise 6—4, 5—-7, 7—5. 
Alte rezultate : Monica Pe- 
cheanu (Dinamo) — Mirela 
Buciu (Steaua) 6—1, 7—5 : Mă- 
dălina Voinea (Dinamo) — Ma- 
rilena Totoran (Spartacus Brăi
la) 6—0. 6—0 ; Maria Romanov 
(Politehnica) — Ruxandra Dra- 
gomir (Viitorul Pitești) 6—3, 
6—3 ; Diane Samungi (Dina
mo) — Monica Radu (Dinamo) 
6—4, 6—2 ; Aurelia Gheorghe 
(Progresul) — Gabriela Precup 
(Steaua) 6—3. 6—4. (I. SIMION, 
coresp.)

CONCURSUL REPUBLICAN 
DE SCHI ALPIN pentru copii, 
dotat cu >,Cupa Șoimii Sibiu", 
s-a desfășurat zilele trecute pe 
pîrtia Oncești din Păltiniș. La 
întrecere au fost prezenți 155 
de schiori și schioare, care s-au 
întrecut în probe de slalom 
special și slalom uriaș, desfă
șurate pe o vreme instabilă, 
care i-a supus pe tinerii com
petitori la serioase eforturi. RE
ZULTATE, slalom special, fete:

1. Emeșe Bogdan (Sănătatea 
Satu Mare), 2. Gherlinde Mihuț 
(C.S.Ș. Petroșani), 3. Alina Mih- 
nevici (St. roșu Brașov) ; băieți:
1. Valentin Marcu (Șoimii). 2. 
Leonard Kacso (Pionierul Bă
lan), 3. Radu Mititeanu (Pio
nierul Cluj-Napoca) ; slalom 
uriaș, fete : 1. Alina Mihnevici,
2. Anca Nastasi (St. roșu Bra
șov), 3. Gabriela Papp (C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe) ; băieți : 1. Leo
nard Kacso, 2. Gheorghe Bițu 
(C.S.Ș. Petroșani), 3. Sebastian 
Sălăjean (C.S.Ș. Baia Sprie). 
(Liviu CIUPUDEAN — coresp).

CEI MAI MICI PATINA
TORI — ÎN ÎNTRECERE. înce- 
pînd de astăzi și pînă duminică, 
la Gheorgheni se dispută cam
pionatul republican al speran
țelor și copiilor la patinaj ar
tistic.

Pe pirtiile din Valea Rișnoa- 
veî au continuat întrecerile din 
cadrul „Cupei A.S.A." la biat- 
lon și schi fond. Traseele foar
te bine amenajate, gerul pă
trunzător și zăpada înghețată 
au făcut ca disputele să se des
fășoare în condiții dintre cele 
mai bune.

Proba scurtă, ,,de sprint" pe 
10 km, la biatlon. a fost extrem 
de interesantă și disputată, pro
tagoniști fiind, ca de fiecare 
dată, sportivii de la Dinamo și 
A.S.A. Brașov. Lupta pentru 
Intîietate s-a dat între biatlo- 
niștii dinamoviști Vladimir To- 
dașcă și Gheorghe Vasile. Mul
tiplul campion VI. Todașcă a 
făcut o cursă inteligentă, mi- 
zînd ca de fiecare dată pe pre
cizia tragerilor in poligon. El 
a greșit o singură țintă și a

atacat la fi
să puncteze- 
a greșit ne- 
Scor final :

„Cupa A. S. Voința Sinaia" la bob

DUPĂ DOUĂ MANȘE, CONDUCE ECHIPAJUL TRACTORUL
SINAIA, 27 (prin telefon). 

După o perioadă în care tem- 
peratura nu a permis desfă
șurarea antrenamentelor și 
concursurilor de bob pe pîrtia 
din localitate, mercurul ter
mometrelor a scăzut considera
bil (joi, el a atins minus 14 
grade), ceea ce a 
luarea activității, 
ieri) s-au disputat 
manșe din cadrul 
competiții dotate 
A.S.
zată excelent. Cu două cobo- 
rîri 
traseu (1 200 m) înghețat „tun",

îngăduit re- 
Azi (n.r. : 

primele două 
tradiționalei 
cu „Cupa 

Voința Sinaia", organi-

constant bune și pe un

ETAPA A 11-a A DIVIZIEI DE LUPTE GRECO-ROMANE
Capitala găzduiește trei întilniri

echipajul Tractorul Brașov (R. 
Vasile. Cr. ~ 
gistrat cei mai buni timpi și 
conduce cu 
clasament
12 echipaje) : 2. C.S.O. Sinaia 
(C. Nagy, M. Nistor) 1:53,17,

Carpați I Sinaia (M. Ene, 
Olteanu) 1:54,02, 4. A.S.

(C. Iancu, N. 
5, A.S. Nep- 
Oatu. A. Aș- 
Voința Sinaia

G. Scholler)

Coteanu) a înre-

1:52,50. Urmează în 
(dintr-un total de

3.
Fl. Olteanu) 1:54,02, 
Poiana Cîmpina 
Androne) 1:54,87, 
tun Cîmpina (V. 
tilean) 1:54,96, 6.
(G. Neagoe,
1:55,18.

Vineri au loc ultimele două 
manșe. (Vasile FELDMAN, 
coresp.)

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
cei mai buni luptători din tară 
la stilul greco-romane se vor 
alinia la startul celei de a II-a 
etape a Diviziei „A“. Cu a- 
oest prilej, în Capitală se vor 
desfășura trei întilniri : dumi
nică. de la ora 10, sala Dinamo 
găzduiește întrecerea dintre 
Dinamo, formația campioană. 
Turbomecanica București și 
Metalul Rădăuți (SERIA a 
TV-a) : sal^ Progresul : Delta 
Tulcea, Metalul București și 
Progresul (SERIA a IlI-a) ț 
sala Construcția: C.S.M. Re-

Craiova și Con-șița, C.S.M. 
strucția București.

Celelalte partide ale etapei 
se vor desfășura după urmă
torul program : SERIA I — la 
Tg. Mureș : Steaua — C.S. A- 
rad — Electromureș Tg. Mu
reș ; la Cluj-Napoca : 
Timișoara — 
ret — A.S.A.
Crișul Oradea ; la Baia 
Metalul I.U.R.T. Lugoj 
horeanca Marghita — 
RED Baia Mare. SERIA
— la Slatina : Rapid București
— Electroputere Craiova — A-

C.F.R
Hidrotehnica Si- 

CIuj-Napoca —
Mare :
— Bi-
SIMA- 
a II-a

luminiu Slatina ; la Tg. Jiu : 
Metalurgistul Băilești — Mus
celul Cîmpulung — Cimentul 
Tg. Jiu — Minerul Motru. SE
RIA a IlI-a — la Pitești : Fa
rul Constanța — Carpați Si
naia — L.C. Dacia Pitești ; la 
Buzău : I.M.U. Medgidia — 
A.S.A. Buzău — Prahova Plo
iești — Industria Sîrmei Bu
zău. SERIA a IV-a — la Pia
tra Neamț : Rulmentul Suceava 
— Steagul roșu Brașov — S.C. 
Bacău — Ceahlăul Piatra 
Neamț : la Brăila : C.S. Boto
șani — Dunărea Galați — Pro
gresul Brăila.

Toate întrecerile se vor des
fășura duminică, de Ia ora 10.

E

JOCUL REPREZENTATIVEI NOASTRE DE HOCHEI
(Urmare din pag. I)

tidele cu Bulgaria șl Avtomo
bilist) ; Lucaci (cu Cehoslova
cia) și Gereb (cu Bulgaria) — 
linia II ; Gliga și Șofron (am
bii în meciul cu Cehoslovacia) 
— linia III, ceea ce nu înseam
nă însă că fiecare dintre cele 
trei linii și-a adus o contribu
ție egală, prima (Gali — E. 
Antal — Hălăucă — Tureanu — 
Cazacu) fiind mult maj mult 
utilizată decît celelalte. Să a- 
mintim și componența celorlal
te linii : Horvath — Miklos — 
Gereb — Solyom — Lucaci (II)- 
Daia — Herlea — Gliga — K.

Antal — Șofron (III). Dintre 
toate cea mai omogenă ca vi
teză de joc. combativitate și 
tehnică ni s-a părut ultima, 
care este totodată și cea mai 
tînără (medie de vîrstă sub 20 
de ani).

Revenind la pregătirea fizică 
arătată de reprezentanții noștri 
în această competiție. încă un 
element care poate duce la 
concluzii interesante privind 
prospețimea fizică cu care s-au 
prezentat la acest turneu unii 
dintre jucători : cei mai multi 
dintre hocheiștii (nouă la nu
măr) care au făcut cunoștință 
cu „banca pedepselor" fac par-

te dintre veteranii echipei. Ast
fel : Tureanu (32 ani) — 6 
nute, Cazacu (28 ani) — 6 
nute. Hălăucă (29 ani) — 6 
nute. E. Antal (31 ani) — 4 
nute. Gali (30 ani) — 2 minute. 
Solyom (28 ani) — 2 minute, 
iar dintre cei tineri : K. Antal 
(20 ani) — 4 minute. Herlea (19 
ani) — 2 minute și Șofron (21 
ani) — 2 minute.

Nu putem încheia aceste rin- 
duri fără a mai nota că. așa 
cum se întîmplă și cu echipele 
din campionat, nici reprezenta
tiva nu a rezolvat momentul 
de joc în care se află în... su
perioritate numerică ■ nu numai 
că nu a marcat în astfel de 
momente, ba dimpotrivă a pri
mit două goluri ! în partida cu 
Avtomobilist.

mi- 
mi- 
mi- 
mi-

GIMNASTICA REVINE ÎN PRIM-PLAN
'tirrnire 'itn nan >' 

trenor. 1971—1979 ca director. 
1979—1983 ca antrenor, iar din 
1983 din nou director), l-am 
considerat, firesc, ca cel mai 
potrivit interlocutor.

„Este de la sine înțeleg — 
ne-a spus Gheorghe Brașoveanu 
— că restabilirea competitivită
ții Centrului de gimnastică din 
Onești reprezintă o preocupare 
prioritară pentru organele spor
tive județene și municipale si 
avem speranța că intr-un timp 
cit mai scurt vom reuși să re
venim pe pozițiile fruntașe pe 
care le-am ocupat cu ani în 
urmă. Dispunem de un colec
tiv tehnic cu o bogată expe
riență în activitatea practică 
(Dorina si Mihaj Săndulescu, 
Dana Crăciun — Florin Dobre.

Livia și Toma Ponoran, Doina 
Bălăceanu — Mihai Ipate. Ele
na Dragomir — Gheorghe Bra
șoveanu, Dana și Petru Ciu- 
cescu), un aport apreciabil a- 
vînd în munca de instruire a 
sportivelor și Mihaela Moldovan 
(balerină) precum și Margareta 
Tînjeală, ale cărei eforturi se 
concentrează mai ales spre de
pistarea de elemente talentate 
și selecție.

Efectivele școlii numără nu 
mai .puțin de 685 de eleve, din
tre care 180 sînt cuprinse în ac
tivitatea de performanță : 9
grupe de începătoare, 6 grupe 
de gimnaste avansate, o grupă 
de performantă șl una de mare 
performantă. Aceasta din urmă 
le include- firesc, pe cele mai 
bune gimnaste ale școlii, cele 
care s-au afirmat anul trecut

în întrecerile rezervate tinere
lor sportive și care fac parte 
in prezent din lotul național de 
junioare ce se pregătește chiar 
la Onești — Cristina Bontaș, 
Lăcrămio-ara Filip, Florentina 
Cimpureanu, Violeta Damian, 
Iuliana Filip, primele pe care 
se contează, de altfel. în lupta 
dură pentru supremație pe 
plan național.

Activitatea în liceu este ri
guros organizată, tehnicienii și 
sportivele au la dispoziție con
diții materiale și dotări tehnice 
dintre cele mai bune- activități
le școlare și sportive se desfă
șoară zi de zi într-o deplină 
armonie, există acum o reală 
satisfacție pentru faptul că. in 
ultima vreme, se observă un mai 
mare interes față de gimnastică 
in municipiu, numărul celor ce 
doresc să devină membre ale 
grupelor de performanță este în 
continuă creștere, ceea ce poate

fost nevoit să 
de penalizare, 
cestea. datorit: 
eficiente, a ci 
și trofeul pus 
nărui său colei 
ghe Vasile, nu 
dat de faima 
a parcurs tras 
alert și a avu 
In poligon, da 
o tură de per 
să se mulțumt 
doua a clasai 
devansat însă 
ai probei, ca I 
bai Rădulescu 
naru (toți de 
din cauza imț 
gon. au parcu 
sau patru tur 
ceea ce a făci 
poziții mai sla 
final.

Proba de fo 
15 km a reve: 
movist : Caro) 
colegului său 
gociu, Kope 
cu sportivii 
stantin Dobr< 
care i-au am 
nență poziția 
alergat, însă, 
muit cu grijă 
tigat o cursă 
tată. REZUL-. 
10 km, biatloi 
dașcă (Dinam 
tură de pena 
ghe Vasile (D 
3. Imre Lesty; 
(2), 4. Mihai 
34:42,94 (3). f 
(A.S.A.) 34:5( 
Cristoloveanu 
(1) ; 15 km, 
Kope (Dinanr 
tantin Dobre 
Gavrilă Bc'

MIINE SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIONAR L
începe noul sezon competițio- 

nal de popice. Mîine vor lua 
startul în returul campionatului 
Diviziei „A" cele mai bune 40 
de formații feminine și mascu
line. Toate divizionarele s-au 
pregătit cu multă atenție pentru 
această decisivă 
tiției, care după 
lor nouă etape 
mațiile fruntașe 
în turneul final 
narea campioanelor și a 
opt echipe care vor retrograda 
din divizie.

Returul campionatului are anul 
acesta un plus de importanță 
întrucît se dispută în preajma 
Campionatelor mondiale ale se
niorilor (în luna mai la Miin- 
chen) la care reprezentativele 
noastre naționale vor participa, 
fiind cotate printre principalele 
favorite. Deci, jocurile de cam
pionat trebuie să constituie pen
tru componenții loturilor națio
nale un mijloc eficient de pre
gătire.

în prima etapă a returului, 
care se dispută mîine, au loc 
următoarele jocuri : FEMININ — 
seria Sud ; Gloria Buc. — Voin
ța Constanța, Petrolul Băicoi — 
Voința Ploiești, Olimpia Buc. — 
Rapid Buc., Metrom Brașov — 
Voința Galați, Voința Buc. — La
romet Buc. ; seria Nord : Voința 
Odorhei — Voința Oradea, Hi
dromecanica Brașov — Construc
torul Gherla. U. T. Arad — E- 
lectromureș Tg. Mureș, C.S.M. 
Reșița — Voința Tg. Mureș, Vo
ința Craiova — Voința Timișoa
ra. MASCULIN — seria Sud S 
Carpați Sinaia — Metalul Roman, 
Laromet Buc. — Rulmentul Bra
șov, Chimpex Constanța — O- 
limpia Buc., Constructorul Ga
lați — C.F.R. Constanța, Petrolul 
Cîmpina — Gloria Buc. ; seria 
Nord : Victoria Timișoara — 
C.F.R. Tg. Mureș. Industria sîrmei 
C. Turzii — Chimica Tîrnăveni. E- 
lectromureș Tg. Mureș — Con
structorul Tg. Mureș. Âuru! Baia 
Mare — Unio Satu Mare, Tehno
utilaj Odorhei — Metalul Hune
doara.

Actualele campioane sînt : E-

fază a compe- 
disputarea ce

va stabili for- 
care vor juca 
pentru desem- 

celor

lectromureș — la fete și Gloria 
București — la băieți.

Iată și „mini‘‘-clasamentele îna
intea returului : Feminin — seria 
Sud : 1. Rapid București 14 p 
(9 887 p d), 2. Voința București
12 p (12 396), 3. Gloria București 
12 p (12 226)... pe ultimele locuri:
9. Olimpia București 2 p (11 706),
10. Voința Constanta 2 p (11 371) ;
seria Nord : 1. Voința Tg. Mureș 
16 p (9 514), 2. Electromureș Tg. 
Mureș 14 p (9 617), 3. Hidrome
canica Brașov 14 p (9 369)... 9.
Constructorul Gherla 4 p (9 145), 
10. Voința Odorhei 0 p (13 892). 
Masculin — seria Sud : 1.
pia București 15 p 
Gloria București 14 p 
Rulmentul Brașov 10 
4. C.F.R. Constanța 10 
8. Carpați Sinaia 6 p 
Laromet București 6 
10. Petrolul Cîmpina 6 
seria Nord : 1. Electromureș Tg. 
Mureș 16 p (21 005), 2. Aurul Baia 
Mare 14 p (25 979), 3. Victoria Ti
mișoara 12 p (20 021)... 8. Indus
tria sîrmei Cimpia Turzii 6 p 
(24 696), 9. Unio Satu Mare 6 p 
(20 083), 10. Tehnoutilaj Odorhei 
0 p (44 714).

Olim- 
(20 391), 2.

(20 195), 3. 
p (20 113), 
p (19 782)...
(25 005), 9. 

p (24 778), 
p (24 497) ;

Inceperea 
„A“ a fost i 
tarea primei 
lei competiți 
Federației R 
Întrecere afl: 
și rezervată 
întrecerile ai 
Voința din ( 
chelat cu o 
valoroase, îr 
du-se, firești 
rilor, dar și 
tați. Au pa 
concurențl 1 
Dar iată cla: 
1. Doina Ț< 
Tg. Mures) 
„pline", 166 
o bilă in g 
tezatu (Metr 
3. Maria Zs 
443 p d. Set 
nos (Chimpc 
(621 — 328, 
Gheorghe S 
reș Tg. Mm 
tică Frigr 
920 p d. 
Elena Antoi 
450 p d (un 
șt Ion Ruge 
859 p d. (T. F

„MARATONUL SĂNĂTĂȚII ",
doi concur, 
«Maratonul 
spus silvic 
de la Oct 
județul Pr 
bâtă, iar < 
nică. Voiai 
particip și 
a fost exc< 
la fel. Plec 
deosebite 
ediția a 
voi veni 
vicultori 
de iarnă
Constantin 
Centrala d 
Brașov. Ii 
toată fruir

(Urmare din pag. 1)
tineri concurenți s-au numă
rat Maria Szavuly și Mihai 
Schuster, ambii sub 10 ani, 
printre cei mai vîrstnici tre
buie să o remarcăm pe veșnic 
tînăra Ana Maria Daradics 
(„tanti Pony"), la peste 73 de 
ani, prezentă la toate cele șase 
ediții ale întrecerii, care a ter
minat și de astă dată bine 
concursul, fiind prima înscrisă 
pe lista „peste 50 
înainte de a arăta 
cîștigătorii 
competiții, 
să

ani". Dar, 
cine sînt 
frumoase 

interesant 
reproducem impresiile a

a cest ei 
socotim

<
< 

d
i

constitui o primă premisă pen
tru succesele de peste ani ale 
liceului. Un exemplu concludent 
în această privință l-a constituit 
situația de anul trecut cînd. 
pentru cele două clase cu 72 de 
locuri pentru care s-a făcut se
lecție. au existat la Onești peste 
600 de candidate. Cadrele de 
specialitate ale liceului au efec
tuat dese investigații și în zo
nele limitrofe Oneștiului, cu a- 
ceeași speranță că vor putea 
depista pe urmașele... Nadiei 
Comăneci. La Moinești, Comă- 
nești. Ghimeș, Tg. Trotuș, loca
lități cu profil de munte. au 
avut loc eficiente acțiuni de se
lecție. iar primele rezultate sînt 
deja promițătoare.

întrucît în cadrul colectivului 
tehnic de Xi Onești își pot găsi 
locul și alte cadre tinere, entu
ziaste. pasionate, dornice de a 
se afirma pe tărim profesional, 
s-a propus Institutului de Edu

cație Fizică și Sport din Bucu
rești ca grupa de specializare 
care va absolvi în acest an să 
vină pentru două săptămîni în 
localitate, spre a vedea condi
țiile de lucru de aici, spre a 
putea solicita — eventual — să 
lucreze la Onești la absolvirea 
facultății. Se înțelege că cei ce 
vor veni vor avea toate con
dițiile pentru a-și face cit mai 
bine meseria.

La nivelul organelor locale 
de partid și de stat există o 
mare preocupare pentru afir
marea gimnasticii oneștene, 
gimnastele sînt înconjurate in 
permanență cu atenție și grijă 
și acum depinde în cea mai 
mare măsură de sportivele în
seși și, de tehnicieni ca acest 
tradițional centru al gimnasticii 
noastre feminine să-și reocupe 
locul pe care îl merită între 
unitățile de performanță frun
tașe din țara noastră".

Cîștigătoi 
Katalin R: 
Istvan Ori 
Ciuc) ; IE 
Bako (ele 
și Alfred 
gheni) ; 2 
Fodo- (AI 
șl I’ -re 1 
șov) ; 31- 
Iosub (IA 
și Laszio 
Miercurea 
Albert S 
„23 Augus 
50 ani — 
(Miercures 
moș (BAI

Subliniii 
tuala ediț’ 
nătății" i 
sportului 
noastră i 
precizăm 
trecere a 
organizate 
premii...



LA 0 ECHIPA

PRINTRE EVIDENȚIATELESTEAUA Șl RAPID,

tineretului au fost 
și reprezentanți ai 
finlandez. Au fil- 

meeiul. și-au făcut în- 
în

Brașovenii — pasionați iu
bitori ai fotbalului — au venit 
în număr mare la un meci ta 
care nu juca echipa lor favo
rită. E adevărat, a lipsit de pe 
gazon F.C.M.-ul, F.C.M.-ul s-a 
aflat în tribune, 
dar echipele care 
au jucat ultima 
partidă a ..optimi
lor" Cupei Româ
niei se numeau... 
Steaua și Rapid.

Steaua — cam
pioana la zi ;
Steaua — dețină
toarea Cupei ; 
Steaua — liderul 
autoritar al cam
pionatului. Și, mai 
ales. Steaua — sin
gura echipă româ
nească rămasă in
tr-o cupă europea
nă pe care o aș
teaptă, peste nu
mai cîteva zile, pri
mul din cele două 
meciuri cu Kuusysi 
Lahti, din cadrul 
.sferturilor" Cupei 
campionilor. în tribunele Sta
dionului 
prezenți 
clubului 
mat 
semnări. Și i-a surprins, 
primul rind. forța de joc a li
niei de mijloc a Stelei, a lui 
Bolonj — mai decis parcă de- 
cît oricînd. Steaua a avut lun
gi perioade de dominare, a 
marcat destul de repede pri
mul gol al partidei și a avut 
un final pe care l-a punctat 
cu alte trei goluri, plus cîteva 
mari ratări. Campioanei i-au 
lipsit doi titulari : Bumbescu 
(2 cartonașe galbene) și Lăcă
tuș (care, tot datorită cartona
șelor, nu va juca primul meci 
cu Kuusysi). Bumbescu va re
intra miercuri și astfel apărarea 
va deveni cea din campionat, 
cea care in 17 meciuri a pri
mit doar șase goluri !

în partida de la Brașov, pe 
care campionii au dorit-o ca o 
„repetiție generală" înaintea re
luării drumului european în 
cea mal prestigioasă competiție 
intercluburi. Steaua a primit, 
totuși, două goluri ! Or. se știe, 
într-o partidă, precum aceea de 
miercurea viitoare, orice gre
șeală pe teren propriu se poate 
plăti destul de scump. Steaua, 
apărarea ei, are suficiente atu- 
uri prin care să evite goluri 
cum au fost cele primite de la 
Rapid.

PE CIND UN REVIRIMENT
AL ARBITRAJULUI GĂLĂȚEAN ?

valoroși 
care se 

melea- 
ora ac-

Este bine știut că sportul 
gălățean s-a situat și se si
tuează, datorită unor rezultate 
frumoase, pe o poziție frun
tașă, lansînd, de-a lungul ani
lor, valori incontestabile ta 
circuitul sportului de mare 
performanță.

Supunem însă atenției celor 
interesați, existența unui su
părător paradox între rezul
tatele obținute de sportivi și 
penuria de arbitri 
pentru disciplinele 
practică cu succes pe 
gurile gălățene. La 
tuală, orașul de la Dunăre dis
pune doar de cîțiva arbitri cu 
adevărat de calitate, progra
mați să oficieze In competi
țiile naționale, 
este însă mic : 
fotbal în lotul 
lotul „C“,

lor 
de 

13 in 
doar

Numărul 
trei arbitri 
„B“ și 

ca să luăm 
exemplul acestui sport.

Colegiul județean de___
tri de fotbal dispunea, ta urmă 
cu cîțiva ani, de două-trei bri
găzi complete, prestația unor 
conducători de jocuri — ade
vărate personalități — ca Bîr-

arbl-

| Mîine, 1 martie, se pun In ] • 
i vînzare biletele pentru meciul i ] 
] de fotbal din cadrul sferturi-], 
1 lor de finală ale „Cupei eam-i] 
| pionilor europeni» dintre e-]i 
i chlpele Steaua București șl,] 
] Kuusysi Lahti, care va avea ], 
, io. miercuri, 5 martie, la i ] 
] orele 16,00, pe stadionul Stea-]] 
i ua. Biletele se pun In vînzare, 
[ numai la casele stadionului, ] 
i Steaua. ],
[ La acest meci sînt valabile1 ] 
i numa- legitimațiile roșii șl]' 
] verzi emise de către C.N.E.F.S.i]
.-WWVACWWVWVWWWWWWV

Dar în tribunele Stadionului 
tineretului s-au aflat și multi 
spectatori care iubesc pe Ra
pid. această echipă care, oriun
de ar juca, are ..galerie". Și 
Rapid, o echipă cu tradiție în

Ionul in plasă, surprinzindu-l pe picior greșit
trulea gol al echipei Steaua : Boloni, mai iute decit Marinescu, reia ba- 

pe Toader Foto : A. D. NEAGU
Cupă, a arătat destule lucruri 
frumoase în meciul de miercuri, 
în primul rind. ea a înscris 
prin Țiră cel mai spectaculos 
dintre cele șase goluri ; gol 
după care echipa giuleșteană a 
avut 25 de minute de fotbal 
curat, cu faze ingenioase, rea
lizate de Agiu, Goanță, Cioacă, 
Țiră și... Dumitru, care a re
venit în Giulești după o ab
sență de peste zece ani. E ade
vărat și giuleștenilor le-au lip
sit două piese de bază din apă
rare : Cîrstea — accidentat și 
Rada — plecat în Iran cu o se
lecționată divizionară (,,N-ar fi 
fost mai bine, afirma C. Cer- 
năianu. ca acea selecționată 
fie alcătuită din jucători de 
echipe care n-aveau meciuri 
Cupă ?“ Este o întrebare 
care nu se poate răspunde de- 
cît afirmativ).

Partida de la Brașov, în urma 
căreia Steaua ..merge mai de
parte", a plăcut celor aproxima
tiv 20 0000 de spectatori, fie ei 
..rapidiști", „steliști" sau... 
șoveni. Și a plăcut ta 
deosebit repriza secundă, 
s-a jucat mai iute, cînd au 
rut fazele de poartă, cele din 
care se nasc golurile. Rareori o 
partidă fără goluri întrunește su
fragiile cejor din tribune. Or. 
scorul reprizei secunde a fost 
3—2, de cinci ori portarii Toa- 

să 
la 
de 
la

bra- 
mod 
cînd 
apă-

san, Turcitu, Țifrea, Liga, Tro- 
fin fiind unanim apreciată ta 
fotbalul nostru de performantă. 
Din păcate, după dispariția 
sau retragerea lor din activi
tate, colegiul județean de ar
bitri a intrat — și se menține 
— într-un anonimat îngrijoră
tor. Nu credem că în județul 
Galați nu mai există elemente 
capabile să continue frumoasa 
tradiție. Cauzele reale ale a- 
cestei stări de lucruri se nu
mesc comoditate, lipsă de 
preocupare pentru o temeinică 
muncă de selecție, pentru eli
minarea deficiențelor de ordin 
organizatoric. Chiar nu deran
jează pe nimeni faptul că o- 
rașe mici dispun de arbitri 
care activează pe prima scenă 
a fotbalului românesc, iar Gn- 
lațiul nu are nici un arbitru 
în lotul „A", ci doar TREI ta 
lotul „B“ și care, din diferite 
motive, nu pot promova pe 
scara valorilor ?

S-a sperat, și pe bună drep
tate, câ prin mutarea la Galați, 
pe linie de serviciu, a fostului 
arbitru internațional Nicolae 
Rainea situația se va îmbună
tăți. Speranțe deșarte, pentru 
că acesta este invitat doar să 
țină unele lecții cu particî- 
panții Ia cursurile de arbitri, 
experiența și competența Iul 
nefiind utilizate.

Credem că o analiză temei
nică si un eficient plan de 
măsuri de perspectivă ar tre
bui înscrise pe agenda de lu
cru a C.J.E.F.S. Galați, pen
tru ca orașul de la Dunăre să 
progreseze și în această direc
ție.

Telemac SIRIOPOL

plasă, 
dori-

der și Ducadam fiind obligați 
să scoată balonul din 
Că spectatorii sînt 
tori de goluri, de cit mai multe 
goluri, a demonstrat-o și faptul 
că pînă în minutul 90 nici unul 

n-a plecat mai devreme acasă. 
In ciuda frigului pătrunzător, 
deși nu se mai punea problema 
echipei calificate. Steaua 
Rapid au onorat cum 
marea noastră competiție 
cărei performere sînt.

Și 
trebuie 

ale

Laurențiu DUMITRESCU

DE CE SCADE „PRODUCȚIA" ÎN FOTBALUL BĂCĂUAN?
• Activitatea Colegiului județean al antrenorilor, In atenția F.R.F.

Ședințele Colegiului central 
al antrenorilor, s-o spunem din 
capul locului, tind să devină 
exact ce-și propun mai demult 
și anume un prilej de serioasă 
analiză (lunară) a aspectelor 
tehnico-organizatorice din ac
tivitatea pe care o desfășoară 
unitățile fotbalistice din în
treaga tară, cluburi și asocia
ții, colegii și comisii de spe
cialitate.

Așa s-au petrecut lucrurile 
și la ultima reunire a compo- 
nenților forului respectiv care 
au audiat referatul-analiză a 
activității colegiului de antre
nori din județul Bacău, pre
zentat de prof. Dumitru Chi- 
riță. A fost un referat docu
mentat, la obiect, care a cu
prins date ale Întregii activi
tăți și care, spre propriul fo
los, nu a ocolit lipsurile, evi
dente sub multiple aspecte : 
numărul și calitatea cadrelor 
tehnice (cu repercusiuni asu
pra nivelului în care se desfă-

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI 
»

a GLORIA BUZĂU, care Îm
preună cu A.S.A. Tg. Mureș, ne 
reprezintă in actuala ediție a 
„Cupei Balcanice" intercluburi, 
a susținut primul meci din gru
pă întîlnind. In deplasare, for
mația albaneză Vlasnia Skkoder. 
Partida s-a încheiat la egalitate: 
0—0.
• A.S. DROBETA TH. SEVE

RIN — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 2—2 (0—1). Au marcat:
Brihae (min. 53). Pavel (min. 89) 
pentru A.S. Drobeta, Cîrțu 
(min. 10), Geolgău (min. 82) 
pentru Universitatea. Diviziona
ra „A" a folosit următoarea 
formație: Simescu — Negrilă,
Tilibol, G. Popescu, Mănăllă — 
Ad. Popescu, Săndoi, Irîmescu — 
Geolgău, Cîrțu, Bleu. Au mal 

~ Ciorolanu,
coresp.)

— SPOR- 
(0-0).

de 
stu-

VIC- 
(1-1).
(min.

jucat: O. Popescu, 
Stănescu. (M. Fo^șan,
• c.s. tirgoviște 

TUL STUDENȚESC 1—0 I 
Unicul gol a fost realizat 
Chlriță (min. 60). Sportul 
dentesc a folosit următoarea e- 
chlpă: Speriatu — M. Mihail, 
M. Popa, Cazan, Munteanu II 
— Crîstea, Burch el, Bozeșan I, 
Țicleanu — M. Sandu, Terheș. 
(M. Avanu, coresp.)
• I.M.U. MEDGIDIA - 

TORIA BUCUREȘTI 2—3 
Autorii golurilor: Preda 
15). Ignat (min. 85 din 11 m), 
respectiv Augustin (min. 32 sl 
55). lordache (min. 70). VICTO
RIA: Zlotea — Vlad. P. Petre, 
Mirea, Săndoi — Mitracu, I. Ma
rin, Augustin, Glonț — Ursu, 
Nica. Au mai jucat: Eftîmescu, 
Iordache, Onrea. Dumitrescu, 
Aelenei. Călin. Tirchînicî. (N. 
Car?* *t»c»s.  rnrpcn.)
• MUSCELUL CTMPULUNG — 

CHIMIA RM. VÎLCEA 2—1 fi—0). 
Au înscris: Boriceanu (min. 33), 
Preda (min. 5«). resoectiv Gbiță 
(min. 62). CHIMIA: Preda — Mo-

GALAȚI 
MORENI 

2—0 (2—0). Au marcat :„ Diaco-
nescu (min. 42) șl Balaban (min. 
44). (S. Niculescu, ooresp.)
• „CUPA 6 martie", care se 

dispută în București, a progra
mat o nouă etapă. Iată rezulta
tele: Automatica — Electromag
netica 2—0 (2—0), TLSIT — Elec
trica Ti tu 2—1 (0—1), Danubiana 
— Electronica 1—2 (0—0), Meca
nică fină Steaua — ICSIM 1—1 
(0—1), Mecon — Viscofll 1—0 
(0—0). (N. Tokacek. coresp.)

ASTAZ1 ȘI MÎINE — ULTIMELE 
ZILE DE PARTICIPARE LA 

TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI !

Agențiile Loto — Pronosport, 
continuă vlnzarea biletelor pen
tru tradiționala tragere extraor
dinară Loto a Mărțișorului de 
duminică 2 martie. Se vor efec
tua 12 extrageri, în trei faze, cu 
un total de 120 de numere, ftl 
cadrul cărora particlpanților H 
se oferă posibilități multiple de 
clștlguri în AUTOTURISME 
„DACIA 1300“. mari sume de 
bani variabile și fixe și excursii 
în R.D. Germană. Biletele de 25 
lei varianta au drept de parti
cipare și deci de cîștiguri, la 
toate extragerile. Se poate luea 
pe variante simple, variante 
combinate si combinații „cap de 
pod", achitate sută la sută sau 
în cotă de 25 la sută. Informații

5 minute cu loan Varga (Dinamo)

MARE, TREBUIE
SA-ȚI DUBLEZI EFORTURILE!“

— loan Varga, cum e cînd 
vii de Ia o echipă mai mică, 
cum a fost Jiul, Ia una mare, 
cum e Dinamo, unde începi al 
doilea sezon ?

— E greu, firesc că e greu, 
însă e onorant. în primul rind. 
ți se oferă o mare șansă pen
tru care trebuie să-ti dublezi 
eforturile.

— Ce a fost mai greu pen
tru mijlocașul Jiului in primul 
Iui sezon bucureștean ?

— Accmodarea cu clima 1
- ? !
— Vedeți, pentru mine, venit 

de sub aerul tare al Parîngului. 
a fost foarte greu ta primele 
zile. Mi se părea că mă sufoc în 
căldurile Bucureștiului. că n-am 
aer. Acum, m-am acomodat și 
sper să-mi dau drumul la joc.

— Se spune că pentru jucăto
rii care vin pe ,»cai mari" în 
București, mirajul Capitalei, 
tentațiile vieții din afara sta
dionului reprezintă un pericol...

— Am auzit acest lucru. Pen
tru mine, însă, care am familie, 
care am o viață așezată, nu e- 
xistă nici un pericol. Mai ales 
că, la 27 de ani. trebuie să fac 
absolut totul pentru fotbal, 
dacă vreau să nu ajung și eu 
o speranță neîmplinită.

— Cum apreciezi primul tău 
sezon la Dinamo ?

— Sub cota posibilităților 
mele. V-am vorbit despre o pri
mă cauză, clima. Apoi, a venit 
și ușoara reprofilare, din mij
locaș dreapta în mijlocaș stin
gă. Plus pregătirea, care la în- 

șoară procesul de instruire și 
educație), baza materială (te
renuri și echipament), stimu
lentul moral cuvenit celor care 
pregătesc „schimbul de mîine**.

Vorbind în cunoștință de 
cauză, prof. Angelo Niculescu 
(fost antrenor " — - -Ia S.C. Bacău)

Pe teme actuale

și Dumitru______  Nicolae-Nicușor 
(actualul conducător tehnic al 
divizionarei „A") au venit ta 
ședință cu recomandări pre
țioase, pe care reprezentanții 
colegiului de antrenori al ju
dețului Bacău le-au notat ta 
scopul punerii lor în practică. 
Astfel, prof. Angelo Niculescu 
a propus o mai bună colabo
rare a antrenorilor care se o- 
eupă de „sectoarele" copii, ju
niori, seniori (insistînd asupra 

toc, Basno, Lazăr, Cincă — Bi- 
ea, Voicu, Iovan — Treschin, An- 
cuța, Vergu. Au mai jucat: Bol- 
dici, Pavel, Verlgeanu, 
Gbiță, Ion Gheorghe. 
teoiu, ooresp.)
• DUNĂREA c.s.u.

— flacara autom.

Beldeanu, 
<P. Ma-

ADMINISTRAȚIA DE STAT lOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ceput mi se părea imposibilă. 
La o echipă ca Dinamo, ritmul 
pregătirilor e foarte ridicat. Și 
trebuie să-i faci față. Pentru că 
și concurenta e mare. Am în
scris în tur numai două goluri. 
E prea puțin. Trebuie să dau 
mai multe. Pentru că visez și 
eu. Nu există, cred, fotbalist 
venit la o echipă mare care să 
nu viseze că într-o zi va bate 
la poarta naționalei.

— Din tribună. I-am văzut pe 
Varga mult schimbat în bine la 
capitolul disciplină.

— Da. mă bucur că ati re
marcat acest lucru. La Jiul, 
lupta pentru evitarea retrogra
dării. plus condiția mea de oa
recare lider al echipei, m-au 
făcut să încalc, nu o dată, le
gile fair-play-ului. La Dinamo, 
e cu totul altceva 1 Aici, alte 
pretenții. E obligatoriu ca la o 
echipă de frunte să fii un e- 
xemplu pozitiv. Dinamo m-a 
disciplinat si sper că cresc și 
în joc.

—Ce gînduri ai. loan 
în fața noului sezon ?

— Fiind primul meu 
viu, n-aș vrea să spun 
mari. Logic, vreau să joc 
bine. în privința 
mele pentru noul 
sînt și ale echipei. Dinamo se 
va bate pentru cîștigarea Cupei 
și pentru un joc de ținută. Ră- 
mîne ca primăvara să confir
me marile mele speranțe.

Varga,

inter- 
vorbe 

mai 
proiectelor 

sezon ele

Mircea M. IONESCU

solicitînd

faptului că primii, antrenorii 
care descoperă și pregătesc ti
nerele elemente, simt — pe 
bună dreptate — nevoia să-și 
vadă munca mai bine apreciată 
de conducerile cluburilor și a- 
sociațiilor sportive, de presa lo
cală și nu în ultimul rind. de 
colegii lor, antrenorii echipelor 
de seniori).

Antrenorul Dumitru Nicolae- 
Nicușor — semnalînd deficiențe 
pe filiera care trebuie să con
ducă la dezvoltarea armonioasă 
a fotbalistului. în ultimă anali
ză. la performanță — a „pedalat" 
pe importanta acțiunii DE 
PROMOVARE LA TIMP a ele
mentelor tinere talentate, de 
perspectivă.

în sfîrșit. antrenorul federal 
Cornel Drăgușin, 
membrilor Colegiului de an
trenori din județul Bacău o 
prezentă activă sub toate as
pectele. mai ales atunci rind 
este vorba de supravegherea 
normelor de control, a promis, 
in același timp, sprijin sporit 
și constant din partea Colegiu
lui central, sub forme diverse, 
inclusiv materiale tehnice de 
actualitate, prin care tehni
cienii să-și ridice nivelul cu
noștințelor de specialitate.

Oricum, la acest punct pe 
ordinea de zi a ședinței 
care ne referim, se impune 
următoarea concluzie : deși
F. R. Fotbal, prin forul ei teh
nic, și-a trecut in programai 
de lucru analiza activității mai 
multor 
aspecte 
bătute 
pentru 
faptul r
județean X îi va veni rîndul 
la finele anului, el va putea 
să treacă. încă de pe acum, 
la eliminarea deficiențelor, la 
rezolvarea din mers a proble
melor.

Gheorghe NICOLAESCU

la

colegii județene, destule 
ale problemelor dez- 
acum sint valabile și 
ele. Așa incit, dat fiind 
că, să zicem, colegiului

suplimentare, de la personalul 
agențiilor de vînzare.

Nu uitați t Simbătă 1 martie 
este ULTIMA ZI de participarel

Un bilet la această tradiționa
lă tragere — un cadou plăcut șl 
util pentru cel dragi cu ocazia 
Mărțișorului !

C1ȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 21 FEBRUARIE: cat. ÎS 
2 variante 25% — autoturisme 
Dacia 1300; cat. 2: 2 variante 
100% a 37.931 iei și 14 variante 
25% a 9.483 lei; cat. 3: 27 vari
ante a 4.842 lei; cat. 4: 50,50 va
riante a 2.314 lei; cat. 5: 214,75 
variante a 809 lei ; cat. 6: 473.25 
variante a 276 lei: cat. X: 2.227,50 
variante a 100 lei. Report la ca
tegoria 1: 500.000 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit pârtiei nanților: Negrea 
Mihail din Oradea și Chlriță 
Victor din Tulcea.
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NOU RECORD NAȚIONAL 
LA PENTATLON-SALĂ

In cadrul unui concurs 
gJjljL _L_ _____________ ____
tase (antrenor Doru Crișan) a 
luat 1_pentatlon în care s-a clasat pri
ma cu un total de 4491 p — 
nou record național. Au luat 
parte 25 de concurente din 
mal multe țări. Liliana Năstase 
a Înregistrat performanțele i 
60 mg — 8,8. înălțime — 1.70 m, 
greutate — 12.35 m. lungime — 
6.52 m. 600 m — 1:39.66.

__________, de
la Milnchen. Liliana Nis-

parte la un concurs de

Duminica, la Timișoara

FINALA „COPfl ROMÂNIEI"

LA HANDBAL FEMININ
României**  la„Cupei

feminin, programată
Finala 

handbal 
inițial să se dispute duminică 
după-amiază, în sala Olimpia 
din Timișoara, va avea loc tot 
In ziua de 2 martie, insă după 
un program schimbai: de la 
ora 11,15 Hidrotehnica Con
stanța — Rulmentul Brașov 
(pentru locurile 3—4), iar de la 
ora 12,30 Știința Bacău — Chi
mistul Rm. Vilcca (pentru locu
rile 1—2). In deschidere, de la 
ora 10, va avea Ioc meciul a- 
mical internațional de handbal 
masculin intre Politehnica Ti
mișoara și Dinamo Pancevo.

EUROPENELE“ Of IA MADRID, O NOUA [IAPA DE PROGRES A AIIETiSMULBI»»
• Două recorduri mondiale și

Intre rezultatele Înregistrate la 
prima ediție a unei competiții 
continentale de sală, cea de la 
Dortmund, în 196S (lolanda Ba- 
laș-SOter și Șerban Ciochină au 
cîștlgat Înălțimea șl, respectiv, 
trlplusaltul) șl cele ale recen
telor campionate, pe teren aco
perit, din Palacio de los Depor- 
tee din Madrid, este o cale ex
trem de lungă, cifre care atund 
ni M păreau extraordinare, n-au 
mal oontat 
nimici

Competiția 
s-a bucurat 
pare, loturi 
alea valoroase, a adus tn prim 
plan două noi recorduri mon
diale indoor. Este vorba de cele 
7,08 ■ pe 80 m realizate de olan
deza NelU Cooman-Fiere șl de 
cel 17,54 m la triplusait ai so
vieticului Marls Brujkis, ca șl 
de alte performanțe situate tn 
imediata apropiere a actualelor 
Urnite ale recordurilor. Ceea ce 
păruse a fi anul trecut la A- 
tena o mare surpriză, victoria 
Iul Nelli Cooman asupra iul 
Marlles GOhr, Ia 60 m, la reedi
tare, acum nu numai că nu a 
mal fost o surpriză, ci era In
tr-un fel așteptată, alergătoarea 
(originară din Surinam) avtnd 

un start excelent șl dezvolttnd 
o viteză maximă pe 50—60 m. 
Dacă lungimea cursei ar fi fost 
100 m, atunci, desigur, situația 
ar fi fost alfa. Oricum, victoria 
sDrlntereî olandeze asupra Iul 
GOhr (In serii 7,07, respectiv 

7,15 Si în finală 7.00—7,08 s) pro
bează calități excepționale pen
tru această probă.

tn ceea ce-1 privește pe Marls

acum aproape cu

de la Madrid, care 
de o largi partld- 
numeroase și nud

alte performanțe de valoare
Brujkis cu 17,54 m la 
(din a patra săritură: 
—17,26 m, —17,09 m —17,51 m 
—18,41 m — dep.) a întrecut cu 
4 cm vechiul record al america
nului Charlie Simpkins, de la 17 
ianuarie 1986. Noul recordman, 
deși se prezenta la Madrid cu 
un rezultat anterior de 17,32 m, 
nu era totuși un atlet prea cu
noscut tn lumea acestui sport, 
dar de duminică, dlntr-o dată, 
el a devenit o adevărată vedetă. 
Brujkis s-a născut la 25 august 
19K, are 187 cm șl 78 kg.

Un „record- de un fel aparte 
a Înregistrat șl vest-germanul 
Carlo Thraenhardt la săritura tn 
înălțime, probă la care s-a cla
sat Insă doar pe locul secund. 
Șapte din cel ÎS săritori șl-au 
început Întrecerea la 2,10 m Iar 
ptnă la 2,31 m au sărit toți, cu 
excepția acestui Thraenhardt, care 
a Intrat In competiție direct Ia 
2,31 m (pe care a trecut-o Insă 
din a doua Încercare). Așa ceva 
n-a mal făcut nld un alt sări
tor plnă acum, la o Înălțime — 
oricum — neobișnuit de mare. 
Am aflat Insă, mal apoi. că 
Thraenhardt a mai participat la 
un concurs in R.F.G. In care 
debutul șl l-a făcut la 2,30 m ,1 I

Deși pe o pistă destul de grea 
(lungă doar de 164 m), sprinterii, 

tn primul rtnd, oarecum handi
capați 
scurte.

de 
au

triplu 
dep..

turnantele foarte 
realizat totuși clteva

rezultata mentorii. Avei» <u ve
dere. ta primul rînd, pe Mărita 
Koch, această Inepuizabilă atle
tă, care și-a mal adăugat un titlu 
la bilanțul el ș! așa Impresio
nant (a parcurs 200 m ta 22.58 
s față de 22,39 s cit tt este re
cordul mondial).

Heike Drechsler, campioana 
de la lungime, a avut o com
portare excelentă : 6.95 m — 7 05 
m — 7,18 m — 7,18 m — depășit 
— 7,16 m, încercarea sa depă
șită fiind undeva lingă 7,50 ml 
Belgianul Ioiand Desruelles În
cearcă de mai multi ani o vic
torie la 60 m, dar de flecare 
dată, după evoluții excelente in 
preliminarii, a cedat ta finală. 
Acum Insă și-a văzut visul cu 
ochii, domintad clar finala ta 
care-1 avea ca adversar * 
recentul 
Frank 
Emmlan 
generație 
Poate că 
rat de victoria sa la lungime 
(8,32 m) chiar fostul recordman 
continental, Igor Ter-Ovanesian, 
prezent la fața locului, In cali
tate de secretar al federației 
unionale. Recordmanul eurooean, 
ta aer liber, la triplu, Hristo 
Markov, campion anul trecut la 
Atena, de data aceasta n-a mai 
avut șansă. El a depășit de rite 
trei ori primele Încercări atlt la 
lungime, cit șl la triplusait șl, 
evident nu s-a elasat 1 ‘

Romeo

al pe 
mondial 

Robert 
i noua 
sovietici.

recordman 
Emmelmann. 

tace parte dtn 
a atletllor i 

cel mal mult s-a bucu-

1
V1LARA

LA UN PAS DE FINALE,

IN CUPELE EUROPENE

LA BASCHET
Rezultate din competițiil» 

europene inter-cluburi la bas
chet (meciuri retur, semifi
nale) : C.C.E. : Ț.S.K.A. Mos
cova — Barcelona 88—84 (în 
tur 81—100), Badalona — Pe
saro 114—107 (100—109); „CUPA 
KORACI" : Banco Roma — 
Antibes 83—75 (78—69), Caserta 
— Varese (ambele din Italia) 
91—75 (71—84); „CUPA RON- 
CHETTI” — FEMEI: B.S.E. Bu
dapesta — Kremikovti Sofia 
80—66 (70—75), Iskra Delta Je- 
zlce (Iugoslavia) — Dinamo 
Novosibirsk 88—82 (67—116).

PE TERENURILE
DE TENIS

prlmil clasați ai „eu- 
de sală de Ia Madrid:
60 m: R. Desruelles 
St. Bringmann (RDG) 

B. Marie Rose (Fra.) 6,65; 
m: L. Christie

pe

Cind „zboară", 
pur și simplu, pe 
o pirtie de cobo- 
rire, adesea înghe
țată, cu viteză a- 
mețitoare, de peste 
100 km/h, schiorul 
trebuie să fie, in
tr-adevăr, un spor
tiv și... jumătate, 
tn afară, bineînțe
les, că ' ' 
fie un 
schiului, 
pregătit 
tehnic, 
să aibă 
apreciabilă de cu
raj. Schiorul aus
triac Erwin Resch 
(in imagine) este, 
in această privință, 
un bun exemplu.

trebuie să 
virtuoz al 

excelent 
fizic și 

el trebuie 
și • doză

Teletoto :
AP - AGERPRES

O performanta
Schiorul Italian Maurizio de 

Zolț, surprinzătorul medaliat 
cu argint la „mondialele" de 
anul trecut de la Seefeld, deși 
este In vîrstă de 36 de ani. se 
dovedește imbatabil în disputa 
cu mai tinerii săi adversari.

GREU DE EGALAT
Recent, pe pîrtia de la Sappa- 

da, din nordul țării, de Zolt 
a obținut titlurile de campion 
național la 30 km și la 50 km, 
ceea ce constituie o perfor
manță deosebită, la această 
vîrstă.

GRANDOARE Șl DECADENȚA I
Leon Spinks, fratele lui Michael, actualul 

campion mondial la categoria grea, el Însuși, cu 
ani in urmă campion al lumii, ta urma? unei 
surprinzătoare victorii asupra lui Muhammad 
Aii (alias Cassius Clay), a fost implicat în dife
rite afaceri tenebroase, inclusiv în traficul de 
droguri. El se află astăzi Intr-o situație finan
ciară foarte precară. Pentru a putea achita 
măcar o parte a datoriilor sale, organele finan
ciare au ajuns să-l scoată la licitație publică 
ptnă și diferitele trofee sportive pe care Leon 
le-a cucerit de-a lungul anilor Intre corzile 
ringurilor de box. Si să nu uităm că tn 1976 el 
a fost campion olimpic la Montreal la categoria 
semigrea (l-a Învins tn finală pe cubanezul 
Slxto Sorla prin abandon In 
Grandoare șl decadentă I...

CEL MAI LUNG SLALOM

I

I

O performanță spor
tivă remarcabilă care, 
poate, nu va fi Înscri
să în nici un palmares 
prestigios, este aceea 
realizată recent de un 
schior, pe nume Emma
nuel Sabonnadlere. Pe 
o pîrtle din stațiunea 
de sporturi de iarnă 
La Plagne. i-a fost a- 
menajat un traseu de 
slalom nu doar super- 
□rlaș. d— suner-suner- 
urlaș. Lungimea 
tuia a fost de 2350 
metri eu peste 500 
diferență de nivel 
parcursul căruia 
fost amplasate 301 oor- 
U. Vă dați seama desl-

SUPER-URIAȘ
că nu este o slm- 

cursă 
pe 

a 
timp

aces- 
de 
m 
oe 
au

gur. ___  .
plă toacă, cl o 
extrem de dură, 
care Sabonnadlere 
făcut-o tntr-un___„
foarte bun 4:15,89. Este 
vorba după cit se pare, 
de cea mal lungă cursă 
de slalom organizată 
nlnă astăzi In lume... 
Cum dorința de imita
ție șl. normal, de depă
șire a omului 
practic fără 
poate că nu va 
multă vreme ptnă 
tl organizat un slalom 
Încă șl mai lung. $1 se 
vor găsi .sportivi" de 
talia lui Sabonnadlere 
care, din diferite motl-

este 
limite 

trece 
va

Iată-i 
ropenelo’r" 
BARB ATI: 
(Bel.) 6,61, 
6,64, “ "
200 m: L. Christie (M. Brit.) 
21,10, A. Evgheniev (URSS) 21,18. 
N. Razgonov (USSS) 21,48; m: T _ - - . . -------- —.
Alonso 
(RDG) 
(RFG) 
1:49,12, 
1:49,51;
(Spa.) 
(Spa.) 
3:46,46;
(Aus.) 
7:59,12, 
68 mg: 
D. Fontecchio (Ita.) 
Pohland (RDG) 7,71;
D. Milgenburg (RFG) 2.34 m, 
Thraenhardt (RFG) 2.31 m, G. 
Parsons (M. Brit.) 2.23 m: pră
jină: A. Tarev (Bui.) 5,70 
M. Kolasa (Pol.) 5,70 m.
Collet (Fra.) 5,65 m: lungime: 
R. Emmlan (URSS) 8,32 m, L. 
Szalma (Ung.) 8,24 m. J. Leitner 
(Ceh.) 8,17 m: triplusait: M.
Brujkis (URSS) 17,54 m — re
cord mondial de sală, A. Pleha-

R.
B. Bakosl

W.
Smir-

400
SchBnlebe (RDG) 46,97, J. 
(Spa.) 47,12, M. Scherslng 
47,59; — ~ ~

1:48,96, C. Trabado (Spa.) T - - -
1500 m: i 
3:44,55. J 
3:45,07, H.
3000 m:

7:59,08. Șt.
J. Campos

J.

800 m: p. Braun

Tonnelller (Fra.) 
J — L. Gonzales 

- L. Carrelra 
Kulker (Ola.) 
t). Mlilonlg 

Mel (Ita.) 
(Port.) 7:59,15: 

Moracho (Sna.) 7,67. 
7.70, H. 
Înălțime:

m:

A.

c.

m, 
Pit.

nov (URSS) 17,21 m, 
(Ung.) 16,93 m; greutate 
Gunthfir (Elv.) 21,51 m, S.
nov (URSS) 20,36 m, M. Monte- 
latici (Ita.) 20,11 m; FEMEI: 
60 m : N. Fiere-cooman (Ol.) 
7,00 — record mondial de sală, 
M. G6hr (RDG) 7,08, S. Gladlsch 
(RDG) 7,14 ; 200 m -
(RDG) 22,58, E. Kasprzyk 
22,96, K. Emmelmann 
23,28 ; 400 m: s. Busch 
51,40, P. Miiller (RDG) 51,58, Ă 
— L. Skoglund (Sued.) 52,40; 800 
m : S. Ludwigs (RDG) 1:59,89. C. 
Cojocaru-Matei (Rom.) 2:01,54, 
S. Colovic (Iug.) 2:03,28; 1500 m: 
S. Kitova (URSS) 4:14,25. T. Le- 
bonda (URSS) 4:14,29, M. Jun
ghiata (Rom.) 4:15,00 : 3000 m:
I. Blbernell (RDG) 8:54,52, Y. 
Murray (M. Brit.) 9:01.3, R. Cis- 
tlakova (URSS) 9:01,72; 60 m: c. 
Oschkenat (RDG) 7,79, A. Pique- 
reau (Fra.) 7,89, K. Knabe (RDG) 
7,90; Înălțime: A. Bienias (RDG)
l, 97 m, G. Guenz (RDG) 1,94 m, 
L. Kositsina (URSS) 1,94 m; lun
gime: H. Drechsler (RDG) 7,18
m, H. Radtke (RDG) 6,34 m. E. 
Kokonova (URSS) 6,90 m: greu
tate: C. Losch (RFG) 20,48 m. H. 
Krieger (RDG) 20,21 m. M. Lo- 
ghln (Rom.) 19,07 m.

m;

M. Koch
(Pol.) 

(RDG) 
(RDG)

menicficcne
BULETIN „MUNDIAL ’86“

• ECHIPA Franței a susținut 
la Paris, un meci amical cu 
reprezentativa Irlandei de Nord. 
Inttlnlrea s-a încheiat cu un scor 
alb (0—0). Gazdele au dominat 
mal mult, dar n-au putut trece 
de apSrarea bine organizată a

ve (și sint doar atitea... avlnte cu cit mal mare 
popularitate, bani etc.), viteză pe zăpada dlfe- 
se vor încumeta să se rltelor plrtli I

11 TRICICLURI - CA ACUM UN VEAC-IN 
ÎNTRECERE

Cu ocazia sărbătoririi centenarului primului 
triciclu construit de firma Benz, la Stuttgart, un 
grup de muncitori al uzinei „Mercedes*  au cons
truit 11 triclcluri, copil Identice ale originalului, 
cu care vor face o cursă demonstrativă în mai 
multe orașe din lume, între care și la Paris. în 
capitala Franței ele vor evolua chiar într-o 
cursă pe Champs-Elysăes. Pentru realizarea a- 
cestor triclcluri au fost necesare peste 10 000 de 
ore de lucru.

UN FRUMOS RECORD : 70 DE VICTORII

• Turneul masculin de la 
La Quinta (S.U.A.). turul al 
2-lea : Mats Wilander — Andre 
Agassi 6—1. 6—1, ; Jimmy 
Connors — Marco Ostoja 1—6, 
6—4, 6—4 ;
Mike Leach 6—3, 6—3 ; Joakim 
Nystrom — Damir Keretlo 
6—2, 6—2 ; Mlchiel Shapers — 
Johan Kriek 6—3. 6—2.

Boris Becker

• Turneul feminin de la 
Oakland (S.U.A.), turul al 
2-lea : Martina Navratilova — 
Rosalyn Fairbank 6—2, 6—1 | 
Kathy Jordan — Hana Mand- 
likova 7—6, 6—2 (!) ; Alycia 
Moulton — Bonnie Gadusek 
2—6, 6—3, 7—5 ; Zina Garrison 
— Eva Pfaff 5—7. 7—6. 6—3; 
Helena Sukova 
nlka 6—4, 6—2 ; 
bull — Carina 
6—7, 6—0.

- Sylvia Ha- 
Wendy Turn- 

Karlsson 6—0,

• Semifinale 
(Anglia) : Delaitre 
strom 6—2, 6—4 ;
Lodder 6—4, 6—2.

la Croydon
— Berg-
Sauer —

• Platini n-a putut trece de 
apărarea nord-irlandeză • 
Bobby Robson, două goluri • 
Paraguay - scor egal, la 

Doha

Ciclistul olandez Re
ne Pijnen, făcînd acum 
pereche cu 
Gert Frabk, 
cursa de șase zile 
la Stuttgart. A ___
cea de a 70-a victorie 
a lui Pijnen Intr-o a- 
semenea 
zile și 
nopți 
timpul 
va ore. 
cite un 
cei doi ___ _______
peră tur după tur. In
tr-un ritm amețitor,
căci bătălia pentru pre
miile foarte deselor
sprinturi (evident pe 
bani) si apoi aceea pen-

danezul 
a cîștlgat 

de 
fost

i cursă. Șase 
evident șase 

— exceptlnd 
zilnic de ctte- 
așa zis „mort", 

membru din 
al echipe! aco-

tru un loc 
bun, nu-i 
indiferenți 
care rulează, 
simplu ea niște 
boți". Dar 
Întreceri ___  ___  ....
tribunele diferitelor ve
lodromuri sînt tot mai 
des pline, iar cicliștii 
se supun de bună voie, 
cerințelor. Împinse la 
extrem, ale unei astfel 
de Întreceri, care pe o 
temă sportivă este, de 
fapt, o întreagă com
binație de spectacol de 
muslc-hall de mese 
servite la velodrom de 
de tot felul de afaceri...

final cit mal 
poate lăsa 
pe cicliștii 

pur șl 
,.ro- 

asemenea 
proliferează.

oaspeților. Platini a avut nu mai 
puțin de patru ocazii mari, dar 
ie-a ratat, fie că a șutat alături 
de poartă, fie că intervențiile lui 
Jennings au fost salvatoare. 
Nord-irlandezii au Irosit o sin
gură mare ocazie, clnd McIlroy 
s-a aflat singur In fața Iul Bats, 
dar șutul său a trecut deasupra 
porții. Meciul a fost mult in
fluențat de frig șl de terenul 
greu. Arbitrul Constantin (Bel
gia) a condus echipele : FRAN
ȚA : Bats — Ayache (Le Roux), 
Battlston, Bossis, Amoros — Fer
nandez, Glresse, Platini, Tusseau 
(Ferreri) — Rocheteau, Papin. 
IRLANDA DE NORD ; Jennings 
— J. Nlcholl, McDonald, O'Neill. 
Donaghy — McCreery, Penney 
(Caughey), McIlroy, (McLelland), 
Whitside — Clake, Quinn (Arm
strong) s LA DOHA, s-au Intil- 
nlt reprezentativele Qatarului 
șl Paraguayului. Meciul s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (1—0).
Gazdele au deschis scorul prin 
Badr Blal (min. 39). iar sud- 
amerlcanil au egalat abia In 
mln. 86 grație golului Înscris de 
Dai Golo • SELECȚIONATA 
Angliei a susținut, la Tel Avlv, 
un joc de pregătire cu repre
zentativa Israelului. După cum 
am anunțat Ieri, rezultatul a 
fost de 2—1, în favoarea echipei 
engleze. In prima repriză, en
glezii au atacat mal mult, dar 
au jucat intr-un ritm mal lent.

Gazdele au profitat de o ezitare 
a apărării adverse și au deschis 
scorul ta mln. 7 prin Ohana. La 
reluare, insularii s-au impus ca
tegoric șl au egalat prin Bobby 
Robson (mln. 51), după care tot el 
a transformat un penalty — a- 
cordat corect tn urma unul fault, 
tn mln. 86.

CAMPIONATE, CUPE
• Pentru semifinalele „Cupei 

Spaniei*  s-au calificat C. F. Bar
celona, Real Madrid, Athletic Bil
bao șl Zaragoza, rată rezulta
tele din ambele manșe : din 
„sferturi" : C. F. Barcelona — 
Atletico Madrid 0—0, 2—1, Real 
Madrid — Celta Vigo 4—0, 0—0, 
Athletic Bilbao — Sabadell I—1, 
1—1 ; Bilbao calificată, după lo
viturile de la 11 m, Zaragoza — 
Castilla 7—0, 1—2. « Optimile de 
finală ale „Cupei Italiei" (me
ciuri restante) : Torino — Messi
na 2—0, 2—0, Internazionale — 
Padova 2—1, 2—1, Sampdorla — 
Vicenza 3—0, 2—2. Primele echipe 
s-au calificat pentru „sferturi", o 
Meci restant în campionatul Sco
ției : F. C. Dundee — Hibernians
1— 0 • In campionatul Belgiei : 
Beerschot — F. c. L16ge 0—0 • 
Etapa a 22-a a campionatului 
Portugaliei : Penafiel — Covllha
2— 0, Rio Ave — Vitoria Setubal 
2—8, Chaves — Guimaraes 0—1, 
Braga — Funchal 0—0, Coimbra 
— Porto 1—2, Belenenses — Boa- 
vista 1—1, Sporting Lisabona — 
Portlmonense 4—2.

TELEX® TELEX® TELEX® TELEX

CURSELE CONTINUĂ
Marlo Andretl. fost campion al lumii ia auto

mobilism — Formula L deși ta vîrstă de 45 de 
ani fiind un veteran al curselor pe „patru roți" 
(Lafflte — 45 ani, Arnoux — 38 ani. Jones — 
40 ani etc) nu șl-a tăcut publică în nlc! un 
fel Intenția de a abandona sportul. Dlmootrlvă 
în 1986 el va participa la curse de formula 
„indy". la volanul unei noi ..Lola T-8600". fi
nanțată de celebrul actor de cinema Paul New
man. un mare pasionat al automobilismului de 
mare viteză sport pe care l-a șl practicat 1

ATLETISM @ Tradiționalul tro
feu „Jesse Owens*  
buit. pe anul 1985. 
atlet marocan Said 
anul care a trecut, 
a stabilit noi recorduri 
le în probele de 1 500 m 
3:29,46 și 5 000 m

BOX e Pugilistul italian Ciro 
de Leva și-a păstrat titlul de 
campion european la categoria 
cocoș, învingîndu-1 la ou nete în 
12 reprize, pe englezul Ray Gll- 
body. Meciul s-a discutat la Co- 
senza (Italia).

CICLISM © Cursa ’ntecnatîo- 
nală desfășurată în «LciHa s-a 
înebeîat la Palermo n» 'i’nînrfo

a fost atri- 
cunoscutultd 
Aouita. In 
Said Aouita 

mondi

13:00.04.

rutierului italian Giuseppe Sa- 
ronni, urmat în clasamentul fi
nal de coechipierii săi Moreno 
Argentin șl Federico Ghiotto.

SCHI e Proba masculină de 
slalom special desfășurată pe 
pîrtia de la Veelente Golte (Tu- 

a revenit schiorului 
Niklas Llndqvist cu

de 1:30.22. urmat de aus- 
Ernst Riedlsberger — 

șl elvețianul Bernhard 
— 1:30.82. în clasamentul 
al „CuoaI EuroD?'*  se 

Rudolf Nierlich 
134 p. secundat de

Lleb

soslnvia) 
suedez 
timpul 
trl acul 
1:30.66 
Fahner 
venerai 
menține lider 
(Austria) — 
eomnatriotul său GerhaM 
— ins n
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