
TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUJESCU

DUPĂ CE A PARTICIPAT LA LUCRĂRILE
CELUI DE AL XXVII-lea CONGRES

AL P.C.U.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general ai 
Comunist 
Republicii 
care, in 
Partidului 
participat, 
crările celui 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a revenit, 
vineri seara, in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, tovarășul 
Ceaușescu a fost 
membri și membri 
Comitetului Politic 
C.C. al P.C.R., de

Partidului
Român, președintele 

Socialiste România, 
fruntea delegației 

Comunist Român, a 
la Moscova, la lu- 

de-al XXVII-lea

fată de dezvoltarea pe linie 
ascendentă a colaborării dintre 
Partidul 
Partidul 
Sovietice, 
cialistă
Republicilor 
liste, au fost

A REVENIT ÎN CAPITALA
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Nicolae 
salutat de 
supleant! ai 
Executiv al 
secretari ai 

Comitetului Central al partidu
lui, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, de conducători 
ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenti V. G. 
kov, însărcinatul cu 
ad-interim al Uniunii 
la București, și 
ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de fiori.

★
La plecarea din Moscova, pe 

aeroportul Vnukovo, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost con
dus de tovarășul D. A. Kunaev, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., de alte per
soane oficiale sovietice.

Conducătorul partidului 
stalului nostru a fost condus 
de tovarășul Constantin 
Dascălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, de ceilalți membri 
ai delegației Partidului Comu
nist Român, care participă în 
continuare la lucrările Congre
sului al XXVII-lea al P.C.U.S.

A fost prezent E. M. Tia- 
jelnikqv, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

★
La 28 februarie 1986 a avut 

Ioc o intilnire intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care in 
fruntea unei delegații de partid 
a participat la lucrările 
Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S., și Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Secretarul _ general al Parti
dului Comunist Român a dat 
o înaltă apreciere lucrărilor ce
lui de-al XXVII-lea Congres 
și P.C.U.S., raportului politic 
prezentat de secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
Mihaii Gorbaciov, și a urat, 
încă o dată, succes deplin lu
crărilor congresului, care au o 
mare însemnătate pentru în
făptuirea programelor privind 
construcția socialistă și comn- 
nistă in Uniunea Sovietică, 
pentru cauza generală a socia
lismului și păcii.

în cursul întilnirii a fost ex
primată satisfacția reciprocă

Pozdnia- 
af aceri 

Sovietice 
membri ai

Si

Comunist Român și 
Comunist al Uniunii 
dintre Republica So- 

România și Uniunea || 
Sovietice Socia- $ 
examinate pers- 

pectivele extinderii raporturilor 
economice în direcțiile priori- 
tare ale progresului tehnico- Ș? 
științific pe bază bilaterală. 
precum și pe baza Programului 
complex al țărilor membre ale Ș 
C.A.E.R. S-a convenit C3 or- S; 
ganeie corespunzătoare din cele 
două țări să continue activita- || 
tea pentru găsirea de noi posi- 
bilităti in vederea extinderii 
relațiilor de colaborare econo- Șg 
mică și cooperare în producție. ț; 
Conducătorii român și sovietic g: 
au reafirmat linia constantă a g: 
celor două partide privind a- g; 
dincirea relațiilor româno-so- g; 
vietice in toate domeniile de sg 
activitate, pe baza principială a 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist.

A fost exprimată părerea u- 
nanimă că evoluția situației 
internaționale impune întărirea 
continuă a unității și coeziu
nii țărilor socialiste, acțiuni in
tense, convenite, ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, eforturi constante din 
partea tuturor forțelor iubitoare 
de pace, dezvoltarea unui dia
log politic productiv între sta
te cu orinduiri sociale diferite.

A avut loc un schimb de pă
reri cu privire la căile de rea
lizare a programului prezentat 
de Uniunea Sovietică privind 
lichidarea, pînă la sfirșitul a- 
cestui secol, a armamentelor nu
cleare. Secretarul general al
Partidului Comunist Român a 
reafirmat sprijinul deplin al
României față de acest program g: 
și a subliniat necesitatea inten- g; 
sificării eforturilor în vederea gs 
înfăptuirii dezarmării, a in- gî 
tăririi păcii și securității inter- gg 
naționale. A fost evidențiată gg 
însemnătatea creării in diferi- gg 
te regiuni ale Europei și lumii, gg 
inclusiv în Balcani, de zone li- gg 
bere de arma nucleară și ehi- gi 
mică, ceea ce ar avea o mare g? 
însemnătate pentru cauza eli- gg 
berării omenirii de acest gen gg 
deosebit de periculos de arme gg 
de distrugere în masă.

Intilnirea s-a desfășurat 
ir-o atmosferă ] 
deschisă și 
procă.

g

in-
prietenească, j; 

de înțelegere reci-

★ gtovarășul Nicolae 
secretar general al 

Comunist Român,

Vineri,
Ceauș eseu,
Partidului ________ ______ „
președintele Republicii Socialiste 
- * - - - £România,, însoțit de tovarășul 
Constantin Dascălescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului român, 
de alti membri ai delegației 
Partidului Comunist Român 
care participă la lucrările ce
lui de-al XXVII-lea Congres 
al P.C.U.S., a fost oaspete al 
colectivului de oameni al mun-

(Continuare in pag. a 4-a)
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în plină cursă la Mogoșa — faza pe ju
dețul Maramureș

Astăzi și miine, la Bușteni

CEA DE A 18-a EDIȚIE
A CUPEI U.G.S.R."

LA SCHI FOND Șl ALPIN

A.S.A. I, CÎSTIGĂTOARE
A ȘTAFETEI
Intrecerile din cadrul „Cupei 

A.S.A.“ au continuat pe trase
ele din Valea Rîșnoavei cu 
proba de ștafetă 4X7,5 km la 
biatlon. Normal, lupta pentru 
întîietate s-a dat între schiorii 
de la A.S.A. și Dinamo Bra
șov. După o dispută de toată 
frumusețea, victoria a revenit 
sportivilor militari, care au 
fost conduși în majoritatea 
schimburilor. în ultimul schimb, 
echipa dinamoviștilor a pornit 
cu un avantaj substantial, dar 
Sorin Popa a greșit în poligon.

Astăzi și miine — la Bușteni — se desfășoară o in
teresantă competiție rezervată oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții : „Cupa U.G.S.R." la schi In ca
drul „Daciadei**. Interesant de arătat este faptul că În
trecerile pe albul zăpezii, dotate cu acest trofeu, se află 
la cea de-a 18-a ediție.

în acest an, după cum aflăm de la organizatori, disputa 
— în care vor fi angrenați femei și bărbați de diferite 
vlrste (tineri §i adulți) — va fi în cadrul a două probe : 

schi fond și schi alpin. Parti- 
cipanții, mai bine zis finaliștii 
— în număr de circa 400 —
sînt cîștigătorii fazei pe județe 
a competiției.

Programul întrecerilor este ur
mătorul : 1 martie, după-amia- 
za — probele de schi fond și 
prima manșă a concursurilor de 
schi alpin ; 2 martie, diminea
ța — a doua manșă a concursu
rilor de schi alpin și festivitatea 
de premiere.

LA BIATLON
a făcut 5 ture de penalizare și 
adversarii au sprintat spre o 
victorie aproape nesperată, 
prin ultimul component al șta
fetei Mihai Radulescu.

REZULTATE TEHNICE, Șta
feta 4X7,5 km biatlon: 1. 
A.S.A. Brașov I (Vasile Băje- 
naru, Imre Lestyan, Vincențiu 
Pelin și Mihai Rădulescu) 1 h 
46:11(1), 2. Dinamo I (Dan 
Cristoloveanu, Antonie Moldo
van. Vladimir Todașcă si So
rin Popa) lh 46:29 (5), 3. Di
namo II lh 48:38 (1).

ECHIPELE ROMÂNIEI
LA C E. DE TENIS

DE MASA

LA BUCUREȘTI CRAIOVA Șl TG. MUREȘ
PRINCIPALELE PUNCTE DE ATRACȚIE
înainte de a Intra pe .drumul 

drept" al pregătirii pentru cam
pionatele europene, jucătorii di
vizionari de tenis de masă 
prezintă la startul etapei a doua 
a campionatului național pe e- 
chlpe.

Astăzi șl miine, la București 
și Slatina, au loo disputele din 
cadrul competiției feminine (gru
pa I valorică șl, respectiv, grupa 
secundă, seria I), restul între
cerilor — de la Craiova șl 
Mureș — fiind programate 
mlnlcă ș< luni.

Pentru iubitorii tenisului 
masă din Capitală, concursul 
sala Spartac (stmbătă, 
9 șt 17; duminică de la ora 9) 
promite 
avlnd ta 
cele mal bune echipe — Spartac 
C.S.Ș. 1 București, Juventus 
MILMC București, Metalul Km. 
Vîlcea, C.S. Arad —, fiecare 
avlnd ta componență jucătoare 
valoroase: Otilia Bădescu, Emilia 
Ciosu, Carmen Găgeatu, Anca 
Cheler. Maria Alboiu, Marla Bo- 
goslov. Liana Măcean ș.a.

De asemenea, și tnttlnlrile din

un spectacol 
vedere că

București,

se

Tg. 
du

celelalte grupe se anunță Intere
sante, țlntnd seama de echilibrul 
existent intre competitoare. Doar 
Universitatea A.S.A. Craiova 
pare a nu mai avea nici un tel 
de emoții avlnd in vedere valoa
rea componențllor săi, Vaslle
Florea, Simion Crișan, Călin To
ma, Cristian Ignat etc., fiind,
deocamdată, superiori la toate
capitolele jucătorilor din celelal
te formații.

PRAGA. în vederea campio
natelor europene de tenis de 
masă care se vor desfășura în 
capitala Cehoslovaciei. între 5 
și 13 aprilie, a avut Ioc trage
rea la sorti a grupelor pe e- 
chipe: BARBAȚ7: divizia L 
grupa A: Franța, Suedia, 
U.B.S.3.. Ungaria, Bulgaria, 
Austria ; grupa B : Polonia, 
Cehoslovacia, Iugoslavia. Nor
vegia, R. F. Germania, Româ
nia : FEMEI, divizia L grupa 
A : Franța. Iugoslavia, Unga
ria, Anglia, Cehoslovacia, Fin
landa : grupa B : U.R.S.S., O- 
landa, Suedia, România, 
R.F.G., Bulgaria.

Alte 15 echipe masculine Șl 
13 formații feminine vor evo 
lua In cadrul competiției pen
tru divizia a n-a.

de la

de 
din 
ora

atractiv, 
participă

ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT ÎN FAZA
URMĂTOARE A C.M. DE HANDBAL

Din nou la rugby l

duminică Începe returul diviziei
Multe meciuri echilibrate in ambele

5J1A“
scrii

deși a fost întrecută de Islanda cu 25-23

Ul-BERNA, 28 (prin telefon)
tima zi a disputării partidelor 
din cele patru grupe ale 
masculin de handbal s-a 
iat pentru reprezentativa 
noastre cu un insucces, 
meci de-o mare încleștare, 
răsturnări de scor în finalurile 
ambelor reprize, formația Islan- 
dei a dispus de cea a României 
cu* 25—23 -
a început 
înscris de 
dar echipa 
luat imediat ____ _
tanțat la 7—3 în min. 17. ___
mele 13 minute ale reprizei apar
țin, însă, reprezentativei țării 
noastre care, prin incisivitatea 
lui Marian Dumitru — în primul 
rînd — dar șl a lui Măricel Voi
nea, reface handicapul (8—8 In

CJd. 
înctie- 

țâril 
într-un 

cu

(11—13). întâlnirea 
cu un prim gol 

handballștll noștri, 
islandeză a pre- 

lnițlatlva șl s-a dis- 
■ — Ulfi-

min. 20), pentru ca sfirșitul pri
melor 30 de minute să consfin
țească două goluri la activul e- 
chlpel României. Apărînd foar
te bine poarta, Alexandru Bull- 
gan a conferit siguranță coe
chipierilor, astfel că handballștll 
români se distanțează in cîteva 
rînduri la trei goluri (14—11 in 
min. 33, 15—13 ta mln. 36, 16—13 
ta mln. 37), șl apoi la patru : 
18—14 ta mln. 39. Inceptad din 
mln. 47 Hilmarsson (cel mal bun 
jucător islandez) șl Arafsson de
pășesc sistematic apărarea echi
pei României, șl ta mln. 59 ta
bela consemnează scorul 24—23 
pentru Islanda, clnd Berbece ra
tează un „7 m* șl Jensson În
scrie din nou, și astfel echipa 
României cedează locul I în gru
pa „C". Printre marcatori : Ma-

rian Dumitru 7, Măricel Voinea 
4, Berbece 2, respectiv Hilmarsson 
6, Jensson 4, Gunarsson 4, 
sson . .............................. “
fuss 
nă).

Araf-
3. Au arbitrat bine P. Rauch- 
— P. Buchda (R.D. Germa-

în 
Sud 
10), . - . 
locuri s-au clasat echipele 
reea de Sud 4 p (plus 7 gola
veraj), România 4 p (plus 6), Is
landa 4 p (minus 5), calificate în 
turul principal.

grupa noastră : Coreea de 
— Cehoslovacia 25—22 (13—
astfel Incit pe primele trei 

Co-

Rezultatele de joi : R.D.G. — 
U.R.S.S. 23—18, Iugoslavia — 
Cuba 32—28, Danemarca — Alge
ria 27—18, Ungaria — Suedia 
23—22.

Miine reîncepe campionatul de 
rugby, cu partidele returului. 
Dacă prima sa parte nu a pu
tut fi apreciată dedt cu califi
cativul 
această 
calitate 
marilor 
bă rugbyulul românesc, aflat ta 
fața unul program Internațional 
de excepție (viitoarele partide 
cu Sooțla șl Franța) șl, desigur,

mulțumitor, așteptăm la 
primăvară partide de o 
superioară, pe măsura 
răspunderi care in cum-

ta perspectiva primei „Cupe 
mondiale" din 1987.

Statem Informați că toate di
vizionarele „A- s-au pregătit eu 
slrgulnță ta ideea de a aborda 
returul cu toate „bateriile În
cărcate* Stat Intenții lăudabile 
pe oare le-am dori transpuse și 
pa terenurile de joo. Sperăm 
totodată oă echipele gazdă ta 
prima etapă vor tace totul pen-

(Continuare tn na o l—3)

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE A RETURULUI 
Seria I

Pașcani
Năvodari

Cluj-Napoca

Suceava

Bîrlad

București

București

Focșani

Timișoara

Arad

LOCOMOTIVA - STEAUA (în tur: 3—84)
Teren Grp. școlar, ora 10; arbitru M. Galand a — Bua 
T.C IND MIDIA — R.C. GRIVIȚA R. (0—26)

Teren „Badea Cirțan", ora 9; M. Popa — Iași
UNIV. 16 FEBRUARIE — C.S.M SIBIU (15—S9) 

stad. V. Babeș. ora U; P. Soare — Buc.
C.S.M. — ȘTIINȚA PTȘ (6—9)

Teren Unirea, ora 9,30; Gh. Huștiu — Buc. 
RULMENTUL — CSU SP. STUD. (12—13)

Stad. Rulmentul, ora 10; FI. Dudu — Buo.

Seria a n-a

RAPID — DINAMO (15—70)
Stad. Pe. Copilului n, ora 10; N. Caloian — Buzău 

M.G OLIMPIA — PQLIT. IAȘI (6—40)
Stad. Steaua H. ora 11,30; C. Stanca — Constanta 

HIDROTEH. MILCOV — FARUL (7—59)
Stad. „23 August", ora 10; C. Udrea — Buo.

UNIVERSITATEA — ȘT. CEMIN B.M. <0—17)
Stad. „1 Mal" H. ora 10; I. Vaslllcă — Buo.

GLORIA P.T.T — CONTACT. BZ. (0—22)
Stad. Gloria, ora 9,30; S. Marin — Buo.



în campionatul masculin de volei

MECIUL ETAPEI, LA BAIA MARE:

EXPLORĂRI - DINAMO
Azi (un meci) și mlme (5 me

ciuri) este programată o nouă 
etapă (penultima din retur) în 
campionatul masculin al Diviziei 
^A“ de volei Oel mai important 
joc se desfășoară la Baia Mare, 
între ocupantele locurilor 2 și 3, 
echipele Dinamo București și 
Explorâri-Știința din localitate. 
O partidă care, ca întotdeauna, 
sttrnește mare interes ir rîndul 
amatorilor de sport băimăreni. 
Și care se desfășoară acum sub 
semnul echilibrului orice rezul
tat fiind posibil. O eventuală 
victorie a localnicilor le-ar con
solida acestora poziția a treia, 
fără a pune insă în pericol pe 
cea secundă a dlnamoviștilor, în 
schimb succesul campionilor 
le-ar da acestora ultima fărîmă 
de speranță în lupta pentru titlu, 
spre care se îndreaptă Steaua 
fcîștigătoarf tn toate cele 4 con
fruntări de ptnă acum cu Di
namo) Tot în prima grupă va
lorică două meciuri ta care 
gazdele stat favorite...

în plutonul secund, toate cele 
3 partide prezintă mare impor

tanță pentru 5 Un cele 8 echl- 
pe, atit tn lupta pentru poziția 
secundă cit S1 pentru evitarea 
retrogradării tn care neimplicată 
este doar Elcond Dinamo Zalău. 
Lată programul etapei și clasa
mentele :

Explorări Știința Bala Mare — 
Dinamo București, Universitatea 
C.F.R. Craiova — C.S.M.U. Su
ceava, Steaua București — Poli
tehnica Timișoara (azi, ora 16,341 
ta sala Steaua) ta grupa I va
lorică; Tractorul Brașov — El
cond Dinamo Zalău, C.S.U. Ora
dea — Relonul Săvinești, Calcu
latorul București — A.S.A. Eiec- 
tromureș Tg. Mureș (sala Olim
pia, ora 10), ta grupa a n-a.

1. steaua 44 p (06 30), 3. Di- 
namo 42 p (61:25), 3. Explorări 
S. 34 p (43:46), 4. Univ. CFR 29 p 
(32 «4) 5. .Poli" 29 p (28:56), 6.
C.S.M.U. 26 p 09:58); 7. Elcond 
D 39 p (68:32), 3. A.S.A. Elec- 
tromureș 36 p (49:39), 9. Relonul 
34 p (44:46), 16. C.S.U. 33 p (41:48). 
11. Calculatorul 33 p (42:57), 12. 
Tractorul 33 p (40:52).

Mîine, în Sala „Olimpia” din Timișoara

ÎN f IN Al A „CUPEI ROMÂNII 1“ IA HANDBAl (f)
ȘIIINJA BACĂU - CHIMISTUL RM. VÎLCEA

Mîine. la Timișoara și la *B- 
Jiu, se va consuma ultimul 
act al „Cupei României** la 
handbal, competiție rezervată 
echipelor feminine. Cinstea de 
a-și disputa finala celei de-a 
IX-a ediții a popularei Între
ceri a revenit formațiilor Ști
ința Bacău (antrenori Alexan
dru Mengoni și Costel Petrea) 
si Chimistul Rm. Vîlcea (Ioan 
Gherhard). Handbalistele din 
Bacău sînt la a patra prezentă 
în finală, in timp ce vîlcencele 
se află pentru a doua oară. In 
Sala „Olimpia" din Timișoara, 
duminică, Incepind de la ora 
12,30, se vor afla față în față 
două dintre cele mai valoroa
se echipe feminine da hand
bal din tara noastră. Multipla 
campioană a României. Știința 
Bacău, după recentul succes

CIȘTIGĂTOARELE 
„CUPEI ROMÂNIEI* 

LA HANDBAL (f) 
1373 — Unlv. Mm.
1979 — Confecția Buc.
1980 — Știința Bacău
1981 — Rulmentul Bv.
1982 — Știința Bacău 
1383 — știința Bacău
1984 — Chimistul Rm.
1985 — TEROM Iași
1986 — 7

Mariana Tîrcă, în acțiune, va fi cu sigu
ranță unul dintre atuurile Științei Bacău 

tn finala „Cupei României"
al calificării in semifinalele 
„Cupei campionilor europeni", 
va încerca, cu siguranță, să-și 
Înscrie in palmares un nou 
succes. Semnificativă in acest 
sens este declarația antreno
rului Mengoni: „Plecăm la Ti
mișoara eu un singur gînd — 
cucerirea trofeului. Calificarea 
noastră în semifinalele Cupei 
campionilor europeni ne obli
gă foarte mult în fata miilor 
de iubitori ai handbalului din

mină in urmă si-a reconfirmat 
valoarea europeană. Acest lu
cru ne stimulează și ne am
biționează pentru a fi la înăl
țimea partenerului nostru de 
întrecere în finala Cupei Româ
niei. Abordăm finala cu în
treg lotul valid, doar Maria 
Petre urmînd să primească a- 
vizul medicului înaintea parti
dei". In deschiderea reuniunii 
de Ia Timișoara, de la ora 
11,15, va avea loc finala „mi-

0 ETAPĂ CU TREI „CAPETE DE AFIȘ" LA BASCHET
Campionatele republicane de 

baschet programează astăzi și 
mîine meciurile etapei a 23-a, 
dintre care cele mal interesante 
se anunță a fi partidele I.C.E.D.
— Rapid. La băieți. Politehnica 
Timișoara — Voința șl Chimistul
— Crișul la fete. Iată întîlnirlle 
etapei: MASCULIN, GRUPA 1—6: 
LC.E.D. C.S^. 4 București — Ra
pid București (în jocurile ante
rioare: 1—1). Farul Constanța — 
Dinamo București (0—2), Steaua
— Dinamo Oradea (tt—1); GRU
PA 7—11: C.S.U. Otelul Galați — 
Politehnica C-S.Ș. Unirea Iași 
(0—2) C-S.U. Balanța Sibiu — 
Universitatea C.S.S. Viitorul! Cluj- 
Napoca (1—1) Z FEMININ, GRUPA 
1—6: Progresul S ti rom București
— Olimpia București (0—2), Po
litehnic Timișoara — Voința 
București (1—1), Universitatea 
C-S.Ș Viitorul Ciul-Napoca — 
Politehnica Sportul studențesc 
București (1—1): GRUPA 7—111 
Rapid București — Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare (2—0), Chimistul 
C.S.S- Rm. Vîlcea — Crișul C.S.Ș. 
2 Oradea (1—I).

Meciurile din Capitală au loc 
astfel: «ala Floreasca, sîmbăță 
ora 16, duminică ora 10,30: Stea
ua — Dinamo Oradea (Jm); sala

Progresul, ora 17 și ora 14: Pro
gresul — Olimpia (f); sala Rapid, 
ora 16,30 șl ora 10,30: Rapid — 
Mobila; sala Construcția, ora 17 
și ora 11,30: I.C.E.D. — Rapid.

Înaintea acestor întreceri, cla
samentele se prezintă astfel :

MASCULIN

•) Echipe penalizate.

1. Steaua8) 24 23 1 2422 S748 48
2. Dinamo 24 22 2 2427:1656 46
3. Rapid 24 14 10 1966:2040 38
4. Farul C-ța 24 12 12 1889:2056 36
S. Dinamo Or. 24 11 13 1900:1997 35
3. I.C.E.D. 14 11 13 2070:2087 35

7. Acad. Mii. 24 10 14 2059 :2142 34
8. „Poli- Iași 24 10 14 1763:1941 34
9. CSU Sibiu 2B 9 13 1811:1839 31

10. csu Galați 24 3 21 1654 :2282 27
11. „U“ Cj.-N.*) 22 5 17 1661 :1843 26

„Trofeul eficacității-: 1. G. Șar- 
lă (Academia Militară Mecanica 
Fină) 477 p, 2. M. Chirilă (C.S.U. 
Sibiu) 464 p, 3. FL Ermurache 
(Steaua) 445 p, 4. V. Zdrenghea 
(Acad. Mii.) 409 p, 5. V. Băicea- 
nu (Farul) 375 p, 6. G. Caza- 
novschl (CJS.U. Galați) 371 p, 7. 
D. Niculescu (Dinamo Buc.) 360 
p, 8. Gh. Oczeflak (Acad. Mii.)

VENIAMIN BURDA, Brașov. 
Așa este I Cel care contestă a- 
eordarea die către arbitru a unei 
lovituri de la 11 metri, susținînd 
că infracțiunea nu s-ar fi pro
dus ta careu, d «exact pe linie*, 
aprobă, de fapt, fără să știe, 
decizia arbitrului, regulamentul 
jocului de fotbal predzînd că 
«liniile fac parte din suprafețele 
pe care le delimitează". Tot atît 
de adevărat este însă că, ta 
99% din razuri, arbitrii se fe
resc să aplice regulamentul așe- 
ztnd mingea cu dțiv-a centimetri 
ta... afara liniei de 16 metri șl 
dictînd deci lovitură liberă direc
tă de la această distanță.

NELII QUINTUS, Ploiești. Ca 
răspuns la informația noastră că 
ta anul 1985 au fost stabilite 29

de recorduri mondiale în tirul 
Internațional, ne trimiteți urmă
torul catren:
Dacă te gîndești la toate 
Performanțele 'aflate, 
Crezi că s-au realizat 
Cu pistol... automat !

MIRCEA LAZAR, București. 
Probabil că aveți o memorie bu
nă, dar de data aceasta, ea v-a... 
trădat. în 1972, în finala Cupei 
Davis, disputată la București în
tre echipele României șl S.U.A., 
americanii au condus cu 3-—1, 
Iar noi ne-am apropiat apoi la 
2—3. Noi nu v-am dat acest răs
puns din... memorie, ci răsfo
ind colecția ziarului nostru din 
acea vreme. Șl pe noi memoria 
putea să ne înșele !

349 P. 9. A. Popovicd (Rapid) 343 
p, 10. A. Szabo (BU“) 330 p.

FEMININ

1. «U“ Cj. N. 24 22 2 1980:1526 46
2. Voința Buc. 24 18 6 1720:1470 42
3. „Poli" Buc. 24 17 7 1643:1530 41
4. Olimpia 24 16 8 1677:1503 40
5. Progresul 24 10 14 1617:1796 34
6. „Poli- Tim. 24 10 14 1639:1755 34

7. Chimistul 22 8 14 1446:1480 30
8. Comerțul 22 8 14 1466:1528 30
9. Rapid Buc. 24 7 17 1428:1629 31

10. Mobila SJd. 22 6 18 1481:17O4 28
11. Crișul Or. 22 6 16 1472 :1648 28

Bacău, cărora vrem să le răs
plătim încrederea". Sarcina 
studentelor va fi în continu
are dificilă. Filofteia Danilof. 
jucătoare de bază, fiind acci
dentată.

In tabăra vîleen celor domneș
te. de asemenea, optimismul. 
Antrenorul Gherhard spunea: 
„Ne-am pregătit cu seriozitate 
și grijă pentru partida cu Ști
ința. care numai en o săptă-

că“. între Hidrotehnica Con
stanta si Rulmentul Brașov, 
în timp ce la Tg. Jiu, înce
pând de la ora 10. se vor des
fășura jocurile pentru lacurile 
7—8, între Rapid București și 
Constructorul Timișoara (divi
zionară „B“. revelația competi
ției) și partida dintre Mureșul 
IMATEX Tg. Mureș si TEROM 
Iași, deținătoarea trofeului, 
pentru locurile 5—6. (M.V.).

„Trofeul eficacității: 1. Mag
dalena Jerebie G»U*) 493 p, 2.
Marcela Bodea („Poli" Timișoa
ra) 432 p, 3. Monica Așteleanu 
(Mobila) 423 p. 4. Gabriela Pe
tre (Chimistul) 399 p, 5. Emilia 
Alixandru (Progresul) 367 p, 6. 
Luminița Măringuț (Progresul) 
359 p, 7. Maria Roșianu („Poli" 
Buc.) 351 p, 8. Edith Mathe (Co
merțul) 350 p, 9. Mariana An- 
dreesou (Olimpia) 330 p, 10. Ro
di ca Jugănaru (Voința) 327 p.

ECHIPAJUL TRACTORUL A 
CUCERIT «CUPA VOINȚA- LA 
BOB. Ultimele două manșe din 
cadrul concursului de bob orga
nizat (foarte bine) de A. S. Vo
ința Sinaia (președinte V. Cos- 
molu) nu au produs modificări 
în clasamentul oferit de man
șele I și a U-a. Echipajul Trac
torul Brașov (R. Vasile — Cr. 
Coteanu) și-a menținut locul I, 
totalizând 3:43,37 și cucerind „Cu
pa Voința", în vreme ce echi
pajul C.S.O. Sinaia (C. Nagy — 
M. Nistor), clasat pe locul mh 
cund cu 3:43,98, are meritul de 
a fi îmbunătățit recordul pîrtiei 
(1 200 m) : 54,97. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : 3. Carpați 
Sinaia (M. Ene — FI. Olteanu) 
3:45,98 ; 4. Neptun Cîmpina 3:47,54; 
5. Poiana Cîmpina 3’47,67 ; 6. Vo
ința Sinaia 3:47,70. Activitatea 
continuă prin desfășurarea Cam
pionatului național rezervat e- 
chipajelor de tineret (24 de ani) 
care își dispută titlul (sîmbătă 
și duminică) pe parcursul a 4 
manșe. (Vasile FELDMAN, co
resp.).

1DE MUNCALA LOCUL
ZILNIC, GIMNASTICA

Program de exerciții (19)
«r J_ Mm. 

« I 8

P.I. — Stînd. Ducerea 
brațului sting înainte si 
a brațului drept înapoi. 
Schimb de brațe 
îndoiri de genunchi 
răsuciri de trunchi, 
soirație. Revenire și 
pirație. Se execută în 2 
timpi

prin 
și 

in- 
ex-

de 6—8 ori.

„CUPA FEDERAȚIEI
Cei mai buni sAnieri juniori 

din țară s-au Întrecut, zilele tre
cute, pe pirita de la Sărmaș tn 
„Cupa Federației". Pe o vreme 
foarte bună și o părtle Îngheța
tă, au avut loc cîte patru manșe 
la flecare categorie de vfrstă. 
REZULTATE TEHNICE, junioare: 
1. Brindușa Dablja (CSȘ Vatra 
Domei) 119,254, 2. Liliana Boro- 
nea (S.C. Miercurea Cine) 119,542. 
3. Angela Cazaca (Știința Săr-

“ LA SANIE
mag) 121,224; juniori: 1. Alexan
dru Comșa (Tractorul Brașov) 
114,038, 2. Glgd Canan (Bradul 
Vatra Domei) 114,861, 3. Arpad 
Kozao CCSO Sinaia) 115,824; du
blu băieți: 1. C. Sudiu — V. Mu- 
șeni (CSȘ Vatra Domei) 79,268, 
2. A. G-atner — Al. Gatner (Me
canica Bistrița) 81,765, 3. I. Bă- 
lănică — A. Kozak (CSO Sinaia) 
83,314.

V. COȘARCA — coresp.

Poziția inițială 
stînd cu brațul drept 
sus. Arcuire de 
(1—-2). Schimbarea
țelor (3—4) execuție de 
4 ori.

în 
brațe 
bra- 111

B >-4

Pas in 
miinile

— Brațele lateral 
stînd cu piciorul

P.I. 
stingă, 
sting ridicat înainte. Ro
tirea piciorului din sold 
tnafară (1—2) și coborî- 
rea lui scuturat (3—4). 
Aceeași cu piciorul drept 
Se execută de 4 ori.

P.I. — Stînd. 
fată cu stîngul, 
pe ceafă, arcuirea spa
telui înapoi (1—2). Tre
cerea greutății pe picio
rul din față si îndoirea 
trunchiului înainte, 
cuire cu mîini oe 
(3—4), revenire. Se 
cută — cu stîngul 
dreptul — de 2

Ar- 
ceafă 
exe- 

si cu 
ori, lent

li
* >-3

— Stînd cu brațele 
Sărituri 

un 
ca mingea, 

timpi 15—20 s.

P.I.
îndoite în față, 
alternative pe cite 
picior., vioi, 
în 2 ‘

Stînd 
nile la piept 
brațelor înapoi 
nile îndoite (1—2). 
sucirea 
stingă, 
ral 
în 
cu 
Se

cu mîi- 
Arcuirea
cu

trunchiului 
cu brațele 

întinse, cu 
spate (3—4).
arcuire sore dreapta,
execută de 4—6 ori.

mîi- 
Ră-

spre 
late-

arcuire 
(5—8)
ill

Ridicare 
ducerea 

fată in

P.I. — Stînd. 
pe vîrfuri cu 
brațelor prin 
sus — inspirație (1), cobo- 
rtrea brațelor — (2),
expirație. Pas lateral cu 
stîngul, cu mîini pe
sold, scuturarea ambelor 
picioare (3—4). Se exe
cută de 4 ori.

Ik'
g * * *
pi *•<

«CUPA F. R. TENIS* — ȘI 
TEODORA TACHE ELIMINATA I 
tncă o surpriză în concursul de 
la Deva : după ieșirea din cursă 
a favoritei principale, Daniela 
Moise, iată că și Teodora Tache 
(Dinamo), cap de serie nr. 2, 
părăsește întrecerea, pierzînd la 
Florentina Curpene (Dinamo) cu
7— 5, 6—7, 2—6. Și întflnirea din
tre Daniela Ivana (Steaua) și 
Monica Pecheanu a fost disputa
tă. Ivana a obținut victoria — 
In special datorită tacticii foarte 
bune aplicate — cu 8—4, 5—7,
8— a. Un alt rezultat-surpriză l-a 
constituit victoria tinerei Mădă- 
Lina Voinea (Dinamo) asupra

mult mai experimentatei Lumi
nița Sălăjan (Politehnica Bucu
rești), și încă la un scor cate
goric : 6—3, 6—1. A Început și 
proba de dublu. Iată primele re
zultate : Daniela Ivana, Veneția 
Șchiopu — Monica Radu, Mari- 
lena Totoran 6—1, 6—1 ; Floren
tina Curpene, Corina Taloș — 
Monica Pecheanu, Mădălina Voi
nea 6—4, 4—6, 7—6 ; Diane Sa- 
mungi, Teodora Tache — Gabrie
la Precup, Mirela Buciu 6—3, 
5—1. (I. SIMION, coresp.).

COMPETIȚII DE HANDBAL 
(masculin). „Cupa Banatul", în
trecere găzduită timp de trei zile 
de sala Olimpia din Timișoara, 
a revenit divizionarei „A" Poli
tehnica din localitate : 26—22 cu 
C.S.Ș. Reșița, 29—22 cu Autotu
risme Timișoara și 28—24 cu Con
structorul Arad. Pe locul 2, 
Constructorul, pe locul 3, C.S.Ș. 
Reșița. (C. Crețu, coresp.). • 
Campioana țării, Steaua, a ter
minat învingătoare în toate par
tidele susținute, la Pitești, în 
cadrul „Trofeului Trivale", com
petiție la care au mai partici
pat o echipă din prima divizie, 
Universitatea Craiova, și cinci 
din eșalonul secund. Pe pozițiile 
următoare s-au situat Universi
tatea Craiova șl Dacia Pitești. 
(I. Fețeanu, coresp.). • Azi șl 
mîine, în sala 23 August din 
Capitală, în organizarea C.E.F.S. 
sector 4, are loc „Cupa Anul In
ternațional al Păcii*. Sînt Invi
tate echipele Luceafărul Focșani, 
Unirea Drobeta Tumu Severin, 
I.M.P. Sfîntu Gheorghe, Rulmen

tul Alexandria și Recolta Bucu
rești.

ATLETISM : IN SALA, DAR ȘI 
IN AER LIBER. Astăzi și mîine, 
tn sala din Suceava se vor des
fășura întrecerile finale ale con
cursului republican de atletism 
pentru juniori III. • In Capitală, 
pe un traseu ales pe str. Maior 
Coravu se va desfășura dumi
nică o competiție feminină de 
cros, dotată cu «Cupa 8 Martie*. 
Vor avea loc întreceri de ju
nioare m, H șl I și de se
nioare. Primul start la ora 10. 
• Campionatele de sală pentru 
Juniori I vor avea loc la Bacău, 
la sfîrșitul săptămînil viitoare.

HOCHEI^TIl JUNIORI DE LA 
C.S.Ș. SF. GHEORGHE, VICTO
RIOȘI. Pe patinoarul artificial 
din Tg. Mureș s-a disputat al 
treilea turneu al campionatului 
național de juniori I, grupa a 
doua valorică. Meciurile au fost 
frumoase, s-au disputat în fața 
unui mare număr de spectatori 
și s-au încheiat cu rezultatele : 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe cu C.S.Ș. 
Tg. Secuiesc 17—1, C.S.Ș. Odor- 
heiul Secuiesc 3—0, C.S.M. Su
ceava 11—2, Petrolul Ploiești 6—2, 
IMATEX Tg. Mureș 6—5 ; Pe
trolul Ploiești cu C.S.M. Suceava 
3—10, C.S.Ș. Tg. Secuiesc 6—4, 
IMATEX 4—1, C.S.Ș. Od. Secu
iesc 8—6 ; C.S.Ș. Od. Secuiesc 
cu IMATEX 6—5, C.S.Ș. Tg. Se
cuiesc 4—1, C.S.M. Suceava 1—3 ; 
C.S.M. Suceava cu C.S.Ș. Tg. Se
cuiesc 13—0, IMATEX 4—3 ; 
TMATEX — C.S.Ș. Tg. Secuiesc 
5—2. Clasamentul general : 1.
C.S.Ș. Sf. Gheorghe 20 p, 2. Pe
trolul 19 p, 3. C.S.Ș. Od. Se
cuiesc 18 p, 4. C.S.M. Suceava 
17 p, 5. IMATEX 14 p, 6. C.S.Ș. 
Tg. Secuiesc 2 p. (Gh. bote- 
ZAN, coresp.).

ÎNTRECERILE DIN CADRUL 
FESTIVALULUI ȘAHI ST „Cupa 
Felix *86“ au trecut de jumăta
tea desfășurării. După 8 runde, 
în fruntea concursului de maeștri 
sînt trei competitori : D. Anl- 
țoale (Politehnica Iași), I. Fis
cher (Mondiala Satu Mare) și 
Gh. Erdeuș (Mecanică fină Bucu
rești), toți cu cîte 6 p. La ca
tegoria I conduce L. Oszanski 
(Crișul Oradea), cu 6,5 p, iar 
In turneul feminin lideră conti
nuă să fie Liliana Mitescu (Vo
ința Rm. Vîlcea), cu 6,5 p (1). 
(V. SERE, coresp.).

L
Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 

împreună cu Consiliul municipal pentru Educație fizică șl 
Sport, sub auspiciile Universității cultural-științifice, organizează 
luni, 3 martie 1966, la sala Dalles, la orele 12,30, o masă ro
tundă cu tema: «Potențialul olimpic al Clubului sportiv Voința 
București la începutul anului 1986*. Participă conducerea șl 
antrenorii clubului.
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NOUA EDITIE I INTRE TEHNICA Șl ALERGARE
UI DE BOX PE ECHIPE

atr-o
tului

Di- 
icioă 
nații 

vor 
Gon
ești, 
Bu- 
Box 
C.S.

Mare, meciul Dinamo — Box 
Club Galati, printre comba
tanți aflîndu-se C. Tițoiu, N. 
Talpoș, D. Ilie, D. Lugigan, D 
Râcaru (Dinamo) și S. Petres
cu, I. Panaite, C. I.ihăceanu 
(B.C. Galați). Un punct de a- 
tracție va constitui meciul 
dintre N. Talpoș și 1. Panaite 
(campionul categoriei pană).

I
I
I

(La încheierea testelor Fizice)

pută 
în 

cel

Duminică. de la ora 10. țn 
sala de la stadionul Ciulești 
va avea loc reuniunea dintre 
Steaua si C.S. Muscelul.

I
I

// JUDOKA ROMÂNI I
DE LA BUDAPESTA
are 

rna- 
î a- 
rențl 
ipo- 
tria. 
olua

și cei mai buni sportivi români: 
Gheorghe Dani (cat. superușoa- 
ră), Die Șerb an (semiușoară), 
George Ciuvăț (ușoară). Petre 
Anițoaie (mijlocie), Marian Gro- 
zea șl Adrian Clinei (semigrea), 
Mihai Cioc (grea).

I
I
I
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Juu mari (18—21 ani) — 85 kg:
C. Torcea (Chimia Rovine), C. 
Nlculescu șl A. Mihail (ambii de 
la Rovine Craiova), 70 kg: V.
Cotfas (Lie. ind. „Spiru Haret" 
București), S. Breahnă (Expl. 
Metrou București). M. Nuță (Ra
pid București); 75 kg: Gh. Băjan 
(Lie. ind. „Spiru Haret" Bucu
rești), I. Dudulescu (Progresul 
Făgăraș), Gh. Gogioman (Dina
mo București); peste 80 kg — 
S. Senina (Victoria Turda), O. 
Scafă (Rapid București). M. Joc 
(Metalotehnica Tîrgu Mureș) ; pe 
echipe — Lie. ind. „Splru Haret" 
București, Rovine Craiova, Expl. 
Metrou București; seniori — 70 
kg: M. Petre (Ide. ind. „Spiru 
Haret" București), M. Aibu (Fa
rul Constanța), A. Tăcu (Farul 
Constanța); 76 kg: A. Costache 
(Rapid București), M. Sibiceanu 
(Petrochimistul Pitești), A. Co- 
tuțiu (Dinamo București); 82 kg: 
C. Mihăilescu (Farul Constanța). 
I. Burdulea (Rapid București), I. 
Deneș (Metalotehnica Tîrgu Mu
reș) ; 88 kg: FI. Uceanu (Ide. 
ind. „Spiru Haret" București), V. 
Belbe (Sănătatea Satu Mare), L. 
Astanel (Petrochimistul Pitești), 
peste 88 kg: E. Kantor (Rapid 
Arad), E. Dumca (Metalotehnica 
Tîrgu Mureș). C. Fronolu (Farul 
Constanța); pe echipe — Farul 
Constanta, Lie. Ind. „Spiru Ha
ret" București, Rapid București.

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
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NICE, slalomul special, băieți : 
L M. B&ră (Dinamo) 1:28,66, 1. 
V. Podaru (Dinamo) 1:29,53, 3. A. 
Folcluo (Dlnamo) 1:29,83 ; fete : 
1. Claudia Postolache (Dlnamo) 
1:26,81, 2. Della Parate (Dlnamo) 
1:28,44, 2. ludith G0r6g (C.S.Ș.
Bala Sprle) 1:31,74 ; slalom uriaș 
băieți : 1. M. Bâră 2:37,10, 2. I. 
Frățilă (A.S.A.) 2:39,31, 3. D.
Iliescu (Dlnamo) 2:39,80 ; fete : 
1. Delia Parate 2:48,33, 2. Mihaela 
Fera (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 2:49,72, 
3. Minica Soliom (C.S.Ș. Baia 
Sprle) 2:56,11.

I
I
I
I
I

Ciuc și Tușnad-Băi
rea I

OlIATLON Șl SPRINT I
RILOR DE VITEZA

ta probele de 500, 1 500, 1 000 și 
3 000 m fete șl 500, 3 000, 1 530

■ și 5 000 m băieți. De asemenea, 
• au fost reprogramate și campio

natele de sprint ale seniorilor, 
! cel mai buni vlteziști urnind a 
i se lntîlnl miercuri și joi pe pista 

naturală din Tușnad-Băi, Intr-o 
formulă tur-retur, la 500 șl 1000 
m (fete și băieți).

I
I
I
I

VIZIEI „A" DE RUGBY
A n -a ISERIA

1. DLNAMO H 0 1 328- 81 25 I
2. Farul C-ța») 8602 364- 48 20 1
3. Știința B.M. 9504 118- 79 19
4. Contact. Bz. 9504 106-163 19 1
5. „Poli" Ia$i 9 4 0 5 148-102 17 I
6. Rapid Buc. 9405 96-187 17
7. Olimpia MG 9306 85-225 15 1
8. Hidro. Fcș. 9306 78-211 15 1
9. Gloria Arad») «305 «3-145 14

10. „U“ Tim.wa) 9306 79-234 13 1
•) Meciul Gloria PTT Arad — |

la 12 martie.Farul se va rejuca 
ora 16.

♦♦) Universitatea Timișoara este 
penalizată cu 2 puncte. I

Ieri s-au dat ultimele teste fi
zice. Operațiunea e practic în
cheiată in așteptarea startului.

Mal zilele trecute au avut loc 
și testele fizice ale craiovenUor. 
Mănăiia s-a numărat printre cei 
mai buni la acest capitol, reali- 
zind un record sui-generis, 3 200 
de metri In 1 minute I „Sosirea" 
lui a fost aplaudată de coechi
pieri. Doar Cîrțu, mucalitul Cra- 
iovei, s-a apropiat felin, ca pe 
teren, de Mircea Rădulescu, și 
i-a spus 13 ureche: „Excedent, 
nea Mircea, dar vine el și mielul 
pe iarbă' In argot-ul lui Cîrțu, 
mielul e mingea de fotbal. (O 
„găselniță" din folclorul infinit 
al fotbalului).

Curea lu’ Mănăilă și replica 
de umor a lui Cîrțu ridică pro
blema falselor priorități care se 
fac în fotbal. Mai zilele trecu
te am primit un telefon de la 
un antrenor din vechea gardă, 
care ne spunea: „Mă băieți, am 
citit în «Supliment» că olande
zii au ajuns unde au ajuns în 
1974 și 1978 pentru că s-au ocu
pat în primul rînd de cele 88 de 
minute în care jucătorul nu are 
mingea. (n.a. — se știe că un ju
cător de fotbal e în posesia 
mingii cam două minute pe 
meci). Dacă e așa, de ce nu-1 
aducem pe Floroiu sau pe Dră- 
goescu la fotbal, după formula 
olandeză ? Eu cred că e greșit 
să punem astfel problema. Baza 
fotbalului este tehnica. Dacă cel 
care are mingea nu știe să dea 
o pasă, atunci nu 
el, ci aleargă alți 
repare greșeala...".

Veșnica dispută. 
Ilmen tată mereu.

Sigur că tehnica

aleargă doar 
nouă ca să-i

O dispută a-

baza. Sigur 
aproape nl- 

tehni-

e 
că nu se poate tace 
mic tară tehnică. Marii 
deni au fost mereu cel mai iu
biți. (De aid și unde exagerări 
tn direcția subestimării pregăti
rii fizice.)

Dar problema e falsă. Un teh
nician care nu poate să alerge 
devine un jucător abstract. Si
gur că se poate invoca mereu 
exemplul lui Dobrin. care, din 
cercul său destul de strimt — 
ca zonă de alergare — a oferit 
tribunelor șl coechipierilor „se
cunde de vis" <Hn cede 120 care 
aparțin — se spune — jucăto
rului to contact cu mingea.

Sigur că tehnicienii sînt 
toril cei 
șl Ozon 
la Bagi, 
el. Fără 
băd, o Zbatere neîntreruptă, un

„du-te vino" oare nu atrage, ba 
din contra. Dar farmecul perso- 
nai al tehnicianului rafinat nu 
ne poate fr»ce să uităm rolul 
pregătirii fizice, căreia i se supun 
și Platini și Manadona, ca să 
nu mai vorbim de marii alergă
tori cu mingea la picior numiți 
Bobby Charlton sau Mazzola.

Zîmbetul de superioritate al 
celor care mizează aproape exclu
siv pe tehnică se bazează în pri
mul rând pe negarea celor care 
aleargă foarte bine 88 de minu
te, dar greșesc capital 6—7 exe
cuții tehnice. De acord. Dar nu 
e vorba numai de alergătorii în 
3/4 sau chiar 2/4, de cărăușii 
care pierd deseori mingea sau 
„obectul". cum ar spune Cîrțu. 
Marii fotbaliști, marii artiști ai 
tehnicii au fost și mari atleți. 
Nu neapărat de profilul lui Flo- 
rolu, cd mal curînd al lui Cari 
Lewis. Cele mai strălucite exem
ple sînt Pelă și Cruyff, al căror 
sprint necruțător — antrenat in
tens — a făcut posibile celebrele 
goluri marcate și care au făcut 
din Brazilia 
mari echipe 
rilor.

Tehnica e, 
fotbalului. ’ 
între un jucător tehnic fără ca
lități deosebite de alergător șl 
un alergător perfect, dar care 
„nu știe cu mingea" — cum spun 
fotbaliștii — îl preferi pe pri
mul, pentru că suflul se capătă 
în timp. în timp ce tehnica se 
învață, ca la școală, încă de la 
șapte ani. Dar marele tehnician 
va putea deveni și un mare ju
cător abia cînd nu va dispre
țul alerearea. în „Suplimentul* 
de ieri, Michea Hidalgo scria că 
o echipă sau un jucător nu se 
pot dezvolta într-o singură di
recție și că tripticul tehnic-tactic- 
fizic este inseparabil. Asta nu 
înseamnă, desigur, că adevăra
tul iubitor de fotbal va putea 
renunța vreodată la marii artiști 
ai balonului și chiar la cel care, 
absenți timp de 88 de minute, 
se aprind pe neașteptate, atrași 
de focul de artificii al fotbalu
lui, și rezolvă într-o secundă 
ceea ce alții nu reușesc tn 90 
de minute.

și Ajax cele mai 
ale tuturor timpu-

fără îndoială, baza 
Mai mult decît atlt,

loan CHIRILA

ac- 
mari. De la Baratki 
de la Nichi Dumitriu 

ochii se îndreaptă spre 
ei fotbalul devine sear-

Dc Ia Comisia dc disciplina

NU EXISTĂ

ABATERI „MINORE"
Cu cîteva minute înainte de 

terminarea meciului dintre Glo
ria Bistrița și Oțelul Galați, din 
optimile de finală ale Cupei 
României, în momentul cînd 
Doru Nicolae (Gloria Bistrița) se 
pregătea să execute o lovitură 
liberă, Bejenaru (Oțelul Galați), 
pentru a-și enerva adversarul, a 
împins mingea cu cîțiva... cen
timetri înapoia locului unde fu
sese așezată.
reacționat cum nu trebuie, după 
care a urmat un incident între 
el și Popescu (Oțelul Galați). Cel 
care pusese paie pe foc fusese, 
cum se vede, Bejenaru, căruia 
arbitrul — de ce ? — nu i-a
arătat cartonașul galben.

Comisia 
pcndat pe 
Nicolae și 
odată, un 
Bejenaru și punîndu-i în vedere 
acestuia că, în cazul comiterii 
unei noi abateri, va fi sancționat 
cu toată asprimea.

Un avertisment și pentru alți 
fotbaliști tentați să-l imite pe 
Bejenaru sau să comită alte a- 
bateri considerate de ei „mino
re*, în ideea (greșită !) că, pen
tru „atîta lucru", nu vor fi sanc
ționați de Comisia de disciplină. 
(J.B.)

Doru Nicolae a

de disciplină i-a sus
cite o etapă pe Doru 
Popescu, dîndu-i, tot- 
avertisment verbal lui

CU GÎNDUL LA REVENIREA IN

FOTBALUL Șl SETEA DE CULTURĂ
Trenul sosise în Alba lu

lls in zori. Printre cei care 
au coborit pe peron, și 
câțiva tineri din București. 
Galeria dinamovistă, cu 
steaguri, cu fulare alb-roșii. 
S-au îndreptat 
-Cetate" spre 
favoriții. S-au 
drum și cu un 
jeni, suporteri 
roșii", cu steaguri, 
lare alb-negre. Au

spre hotelul 
a-și saluta 
întilnit pe 
grup de clu- 
ai „șepcilor 

cu fu- 
___ _______„__ __ vorbit 
împreună despre fotbal, fi
resc, despre echipele lor de 
suflet. despre națională, 
despre necesitatea fair-play- 
Ului în tribune și pe sta
dion. La un moment dat 
cîtiva dintre ei au plecat 
spre Muzeul Unirii. Tineri 
dornici să vadă „sala Uni
rii". să privească obiecte si 
scene din vechiul Apulum, 
să facă o frumoasă incursi
une in istoria patriei, 
cestui ținut plin de 
zatie. cu nume de 
nanță națională.

„Lecția de istorie" 
Muzeul Unirii, din 
Iulia. solicitată de 
suporteri 
fotbal, ceasul lor 
prin cele două 
muzeului printre mărturii și 
date prețioase ale istoriei 
șl prezentului neamului 
nostru, vin și spun că șl 
prin participarea la feno
menul sportiv adolescenți, 
bărbați In toată firea, pot 
cunoaște locuri și lucruri ra
re. își pot Îmbogăți cunoș
tințele despre istoria patri
ei. despre tezaurul ei actual

a a- 
civili- 
rezo-

de la 
Alba 

tineri 
îndrăgostiți de 

petrecut 
etaje ale

;,Ă", PROGRESUL VULCAN

5 minute cu antrenorul Paul Popescu

Trei echipe din Divizia 
s-au ' '
Cupei României : Oțelul Galați, 
Progresul Vulcan București și 
Jiul Petroșani. Cite una din 
fiecare serie 1 Și așa cum este 
firesc, toate trei fruntașe ale 
clasamentului. Iar dacă Oțelul 
și Jiul chiar conduc in seriile 
respective, Progresul Vulcan se 
află pe locul secund, la numai 
1 punct de lideră, Flacăra 
Moretnl. Despre „cursa de ur
mărire" pe care o duce Progre
sul, despre calificarea In a- 
ceastă fază superioară a „com
petiției k,o.“ am stat de vorbă 
cu antrenorul echipei, 
Popescu. Cu modestia 
caracterizează, el a ținut 
arate din capul locului 
„promovarea în «A», desigur, 
foarte mult dorită, este mai 
mult o chestiune de conjunctu
ră. _ Poziția a doua pe care o 
deținem în clasament poate 
constitui o bază în tentativa de 
revenire a echipei acolo de 
unde a plecat cu patru ani In 
urmă. Dar ceea ce ne intere
sează în primul rînd — vor
besc și în numele lui Marin 
Moraru, secundul echipei, fos
tul jucător al Progresului — 
este ca «ll»-le nostru să de
monstreze o valoare ascenden
tă, ca climatul de lucru să fie 
bun. Iar. meciul cu F.C. Olt, 
din «optimi», a arătat că sîn- 
tem pe un drum bun". Ne-am 
amintit cu acest prilej că an
trenorul Paul Popescu este un 
specialist al Cupei României : 
sub conducerea sa Metalul

„B“ 
calificat în „sferturile"

Pan] 
care-1 

să 
că

București a ajuns în anii tre- 
cuți de trei ori chiar în semi
finalele competiției, și că îm
preună cu F.C.
atins 
cerii, 
lor,

„Cu ..
pre» multe meciuri de verifi
care echipa a răspuns bine la 
-comenzi-. La baza rezultatului 
(4—3 pentru Progresul Vulcan) 
a stat o gradare foarte bună a 
pregătirilor, după cum ne-au 
spus și analizele făcute la Cen
trul de medicină sportivă, sta
rea de spirit — de care amin
team — bună, dorința jucăto
rilor de a se impune in fața 

si 
pe 

Sibiu, 
iarbă, 

prea

nu numai 
ci a jucat

toate că

ADMINISTRAȚIA DE STAI L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
• ASTAZI, SIMBATA, este UL

TIMA ZI pentru procurarea bi
letelor la tradiționala TRAGERE 
EXTRAORDINARA LOTO A 
MĂRȚIȘORULUI t Autoturisme 
„Dacia 1300", mari sume de bani, 
variabile șl fixe, excursii în 
R. D. Germană, acestea slnt cîș- 
tlgurile care se acordă la trage
rea de mîine 2 martie. Reamin
tim partlclpanților care încă nu 
și-au procurat bilete la această 
a doua mare tragere a anului 
că se efectuează 12 extrageri 
tn trei faze, cu un total de 120 
numere Biletele de 25 lei va
rianta au drept de participare 
șl bineînțeles și de cîștiguri la 
toate extragerile. Se poate juca 
pe variante simple, variante com
binate și combinații „cap de 
pod", achitate sută la sută sau 
în cotă de 25 la sută. Așadar, 
astăzi, sîmbătă 1 martie este ul
tima ZI DE PARTICIPARE I 
Oferiți celor dragi bilete latra-

diționala tragere extraordinară 
Loto a Mărțișorului !

• Tragerea extraordinară Loto 
de mîine 2 martie se va desfă
șura în București, In sala Clu
bului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 16,45. 
Transmiterea numerelor cîștlgă- 
toare la radio, se va 
DIRECT, la ora 17,30, 
gramul I.

face IM 
pe pro-

• Meciuri de 1, X, 
concursul PRONOSPORT 
ne, 2 martie, astăzi sîmbătă fiind 
ULTIMA ZI și pentru depunerea 
buletinelor pentru acest concurs.

2 și la 
de mîi-

• Informăm participanții că, 
începînd de luni, 3 martie, în
cepe vînzarea biletelor și pentru 
importanta tragere extraordinară 
Pronoexpres din 9 martie. Con
sultați din timp prospectul tra
gerii.

Bala Mare a 
finala între
bi Cupa cupe-

nu am avut

unei echipe din «A„, ea 
condițiile de joc propice 
care le-am întilnit Ia 
Mai precis, teren cu 
ceea ce la București nu 
întîlnești in această perioadă. 
In plus, noii veniți, FI. Grigo- 
re si Livciuc, jucători cu po
sibilități frumoase, s-au înca
drai bine în echipă, in stilul 
nostru de joc. Toate la un loc 
au contribuit la victorie, deși 
F.C. Olt s-a prezentat și ea 
ca o demnă reprezentantă a 
Diviziei «A». Rămîne să con
firmăm in campionat, unde în 
prima etapă avem acasă Pe 
Gaz metan, ieșim apoi la ICIM 
Brașov si primim, in etapa a 
treia, pe C.S. Tîrgoviște. Punc
tul de încercare va fi jocul din 
etapa a 12-a cu Morenii, acolo".

de cultură. „Lecția de is
torie" de la Alba Iulia in
vită si alte galerii ca. în 
deplasările lor prin țară, 
să viziteze locuri de rezo
nantă în civilizația poporu
lui nostru. Și, de ce nu. și 
echipe aflate în deplasări 
ar putea vizita L.onumente, 
muzee, uzine si fabrici, 
puncte de interes național . fj o 

odihnă 
timpu- 
atit de 
meciu- 

cîți

si international. Ar 
„rețetă" sigură de 
activă, de folosire a 
lui care se scurge 
greu în așteptarea 
lui. Oare cite echipe, 
suporteri au vizitat muzee, 
galerii de artă, monumente 
arhitectonice, obiective so- 
cial-culturale și economice 
ale prezentului socialist? 
Citi au făcut un tur al mu
zeelor 
atțtea 
locuri 
re de 
teaptă ___
că, să-și îmbogățească baga
jul spiritual. Fotbalul e 
frumos, e o pasiune în con
tinuă mișcare, dintr-un ca
păt în altul al tării. O pa
siune care poate fi dublată 
si de încercarea fiecărui tâ
năr, suporter sau fotbalist, 
de a folosi timpul și depla
sările cit mai util, tn fond, 
educația se face si 
cunoașterea 
prezentului, 
pentru frumos. în literatură, 
istorie, geografie, economie, 
sport!

din Capitală? 1 Sînt 
frumuseți, atîtea 

de preț, atîtea izvoa- 
cultură care își as- 
tinerii să le cunoas-

prin 
trecutului si 
prin respectul

Mircea M. IONESCU

MECIURI AMICALE
• F. C. ARGEȘ — F. C. OLT 

2—0 (2—0). Ambele goluri au fost 
marcate de Badea (min. 20 — 
din II m și min. 38). Formațiile 
utilizate : F. c. argeș : ciis- 
tian — Voicu, Ștefan, Simion, E- 
duard — Ionescu, Badea, Toma 
— D. Zamfir, Jurcă, Stuparu (au 
mal jucat : Pană, Guda, Tănase, 
Achim, Togan) ; F. C. OLT : 
Ciurea — Laurențiu, Minea, M. 
Zamfir, lonașcu — Donose, Bă
lăci, M. Popescu — Pena, Turcu, 
A. Georgescv (au mai jucat : 
Angliei, Despa, Mlhali, Leța, So- 
rohan).

« CARTAȚI MIRȘZ. — A.S.A. 
TG. MUREȘ 3—2 (1—1). Au în
scris : Fățan (min. 29), Tcrped 
(min. 54), Armeneanu (min. 62), 
respectiv Ciorceri (min. 26 șl 
49). A.S.A. t Varo — Szabo, Bo- 
tezan, Someșan, Fodor — Popa, 
I. Costel, Dumitrescu — Ciorceri, 
Fanici, Muntean. Au mal jucat : 
Both II, Albu, Soare. (M. VEK- 
ZESCU, coresp.).

• CIMENTUL MEDGIDIA — 
DINAMO BUCUREȘTI 1—3 (0—2). 
Autorii golurilor : Cocoș (min. 
76), respectiv Orac (min. 30 din 
11 m), Văi dean (min. 44), Stă-
nescu (min. 46). DINAMO: Buca
— Magda, Ivan, Mitici, Stănescu
— Dragnea, D. Sava, Varga — 
Orac, Văîdean, Mihăescu. Au mai 
jucat : Prunea, Bănică, Piștalu, 
Iordache, Dochia și Jercălău. (N. 
CARABAȘ, coresp.).

C. CONSTANTA — VIC-------------- ___ 1_0
gol a fost înscris de

• F.
TORTA BUCUREȘTI
Unicul
Funda în min. 70. Continuîndu-și 
seria meciurilor cu caracter de 
verificare și omogenizare, echi
pa constănțeană va juca miine 
In compania divizionarei „A“ Di
namo București. Meciul va avea 
loc pe stadionul „1 Mai" de la 
ora 11.Mircea TUDORAN

CITIȚI NR. 2

AL REVISTEI ILUSTRATE

a echipelor divizionare „A" de

la sorți pentru preliminariile 
toate rezultatele echipelor na-

Din sumar :
• Două pagini de prezentare 

fotbal, la startul returului
• Comentarii asupra tragerii

C.E. de fotbal șl un tabel cu 
ționtale din Europa, In 1985
• Un reportaj cu înotătoarea Noeml Lung
• Panoramicul sportiv al județelor țării: Bistrița-Năsăud
• Scrima românească în 1986
• „Mundialul mexican* în 24 de stop-cadne (partea a doua, 

grupele C și D)
• „Viața sportivă" (două pagini de fotografii originale, re

cenzii, cuvinte încrucișate)
• Reportaje de schi, patinaj
• Cutia cu scrisori. Fotbal-caleidoscop
• Imagini inedite din sportul peste hotare, în paginile de 

„Sport Magazin*
UN NUMĂR ÎN 24 DE PAGINI, BOGAT ILUSTRAT



TOVĂRĂȘIE

NICOLAE CEAUȘESCU
A REVENIT iN CAPITALĂ, NOI CONFIRMĂRI ATLETII ÎN CONCURSURI

DUPĂ CE A PARTICIPAT LA LUCRĂRILE
PENTRU C.E. DE ȘAH

CELUI DE AL XXVII-lea CONGRES
AL P.C.U.S.

Continuă să sosească, pe adre
sa FR. Șah noi confirmări de 
participare la campionatul euro
pean de junioare, programat tn 
țara noastră, intre 11 Și 26 mar- ------- „------.----- zece 

acum 
printre

(Urmare din pag. 1)

cil de la Uzina de linii auto
mate „A 50-a aniversare a 
U.R.S.S." din Moscova,

La sosirea în această mare 
unitate industrială, cu bogate 
tradiții revoluționare, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a fost in
timpinat de Nikolai Panicev, 
prim-adjunct 
construcțiilor de mașini-unelte 
a! U.R.S.S., ' ." ‘
kov, director general al uzinei. 
Vitali Spesivih, secretar al Co
mitetului de partid, reprezen
tanți ai organizațiilor de sindi
cat și Comsomol. ,

In aplauzele muncitorilor te
șiți in întîmpinare, tinere din 
această uzină au înmînat înal
tului oaspete buchete de flori.

Secretarul general al parti
dului nostru a fost invitat să 
viziteze mai întîi muzeul între
prinderii, care, prin exponatele 
sale — fotografii, 
grafice —, oferă o 
imagine a drumului parcurs 
de această unitate de la mo
destele ateliere de la sfîrșitul 
secolului trecut. Ia actualul 
complex industrial, care pro
duce linii automate și strun
guri cu comandă-program, 
tuindu-se, prin profilul 
Intre nromotorii tehnicii 
vîrt. Uzina este unitatea 
bază a Centralei de mașini-u
nelte si linii automate din 
Moscova, la care lucrează pes
te 5 000 de oameni.

Au fost vizitate, apoi, o sec
ție de montaj a liniilor auto
mate, precum și secția expe
rimentală pentru strunguri eu 
comandă numerică.

Pe 
tovarășul Nieolae 
oprindu-se în fața unor strun
guri și linii automate, s-a in
teresat de caracteristicile și 
randamentul acestora. Au fost 
prezentate cîteva din strungu
rile ce vor intra in componen
ța unor linii automate care ur
mează să fie livrate țării noas
tre.

în sala de consiliu a uzinei 
a avut 
cadre de conducere, specialiști 
Si muncitori fruntași.

Adresîndu-se tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, primul ad- 
joacl al ministrului construc
țiilor de mașini-unelte, N. N. 
Panicev. a declarat: Vă mul
țumim din suflet pentru cuvîn- 
tvea rostită Ia Congresul par
tidului nostru. V-am aseultat 
c«i mare interes si ne-a produs 
o puternică impresie ceea ce 
ați împărtășit din experiența 
Partidului Comunist Român.

La încheierea întîlnirii, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu a 
notat in cartea de onoare a 
fnlreprinderii : „Adresez calde 
felicitări muncitorilor, tehnicie
nilor. specialiștilor,, precum 
și conducerii întreprinderii „A 
58-a aniversare a U.R.S.S.* 
pentru realizările obținute, si le 
urez noi succese , în activitatea 
viitoare, o contribuție cit mai 
Însemnată la îndeplinirea hotă- 
rîrîlor si orientărilor Congresu
lui al XXVII-lea al P.C.U.S.

Urez o bună colaborare co
lectivului uzinei cu întreprin
deri similare românești, o con
lucrare cît mai strînsă între 
oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică si România, intre 
popoarele țărilor noastre".

Secretarul general al parti
dului. ceilalți membri ai de
legației P.C.R. au fost invitați 
apai la Casa de cultură a în
treprinderii, unde a fost orga
nizat mitingul prieteniei ro- 
m»no-sovietic.e. Pe fundalul 
sălii de festivități, împodobită 
Sărbătorește. se aflau înscrise
— în limbile română si rusă
— cuvintele : „Trăiască priete
nia dintre Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul 
Comunist Român, dintre Uniu
nea Sovietică si România".

Sutele de oameni ai muncii 
participant! au făcut O 
călduroasă primire tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, au o- 
vaȘional îndelung pentru prie
tenia dintre partidele, popoarele 
șl țările noastre.

al ministrului

Vladimir Scerba-

machete, 
sugestivi

si- 
siu, 

de 
de

parcursul vizitei,
Ceaușescu,

loe o intiinire cu

Deschizind mitingul, secretarul 
comitetului de partid al uzinei 
a declarat : In numele întregu
lui colectiv al întreprinderii, al 
Moscovei munoitoare, vă salu
tăm călduros pe dumnea
voastră, stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, pe membrii 
delegației Partidului Comunist 
Român. In persoana dumnea
voastră, noi salutăm poporul 
României frățești, care, sub 
conducerea partidului său co
munist, construiește societatea 
socialistă. Din toată inima do
rim comuniștilor români, tutu
ror oamenilor muncii din 
România noi realizări in opera 
de construcție socialistă, pentru 
înfăptuirea cu succes a sarci
nilor stabilite de Congresul al 
XlII-lea al P.C.R.

Intimpinat cu entuziaste
plauze, a luat cuvintul tovarâșul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii g

a-

$

g

Român, președintele 
Socialiste România.

Cuvintarea a fost 
cu deosebită atenție, 
liniată, în repetate 
puternice aplauze.

In incheiere, 
general al uzinei, 
bakov, a 
mulțumiri tovarășului 
Ceaușescu pentru înalta cinste 
făcută colectivului de oameni 
ai muncii de 
aniversare a 
cuvintele de 
sa activității 
ceastă puternică citadelă 
citorească, a rugai să se 
mită, totodată, muncitorilor 
din România, întregului popor 
român, salutul frățese al mun
citorilor uzinei, urări 
succese in construcția 
tă. in lupta 
progres social.

In semn de 
rul general al 
nat 
Ceausescu macheta unui strung 
din ultima 
$ini-unelte 
tă unitate 
moscovite.

Mitingul 
intonarea

Prin întreaga desfășurare, vi
zita și intîlnirea eu oamenii 
muncii de Ia 
linii automate 
s-au transformat 
nici manifestare _ . 
româno-sovietiee, a dorinței re
ciproc Împărtășite de dezvolta
re continuă a conlucrării din
tre țările noastre, i 
ambelor popoare, al 
cialismuiui și păcii.

★

urmărită 
fiind sub- 

rînduri, cu
directorul 
V. Scer- 

exprimat calde 
Nieolae

la Uzina »>A 50-a 
U.R.SJ3.*, pentru 

apreciere Ia 
desfășurate

pentru

omagiu, 
uzinei 

tovarășului

$

adre- 
ta a- 
mun- 

trans-

de noi 
social is- 
pace si

dlrecto- 
a înmî- 
Nicolae

generație de ma- 
reaiizate in aceas- 

de vîrf a Industriei

i-a încheiat prin 
„Internaționalei*.

uzina de 
din Moscova 
intr-o puter- 

a prieteniei

spre binele
I cauzei so-

Ceaușescu. 
Partidului 

președintele 
România.

g

I
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tie, la Băile Herculane. 
țări șl-au anunțat plnă 
nominal participantele, 
acestea flgurtnd nume cunoscu
te de tinere jucătoare, din elita 
șahului feminin, continental șl 
mondial. Iată lista confirmărilor 
Înregistrate la sfîrșltul acestei 
săptămlni : Vera Pelceva (Bulga
ria), Petra Polakova (Cehoslova
cia), Ana-Maria Botsarl (Grecia), 
Vesna Markov (Iugoslavia), Joan- 
na Sztralka (Polonia), Alisson 
Coull (Scoția), ndiko Madl (Un
garia) , Svetlana Matveeva 
(U.R.S.S.). Tara noastră — care 
are dreptul la două locuri In 
concura — va fl reprezentată de 
maestra Internațională Cristina 
Bădulescu șl de maestra Sma- 
randa Boicu, ca rezervă flgurlnd 
Mălina Nicoară, o altă tînără 
speranță a șahului românesc.

C.C.E. LA BASCHET
In „C.C.E.* la baschet mas

culin și feminin au avut loc 
jocuri importante.

In competiția feminină se cu- 
□oso finalistele : Primigi Vicenza 
șl Agon DUsseldorf, care se vor 
intilnl la M martie, la Milano, 
tn semifinale, Primigi Vicenza a 
eliminat pe Ț.S.K.A. Moscova cu 
57—46 (retur) și 84—82 (tur), iar 
Agon Dilsseldorf pe Levski Spar
tak Sofia cu 98—73 (retur) șl 
64—79 (tur).

tn Întrecerea masculină (gru
pa finală), turul 3 (retur) : Cl- 
bona Zagreb — Jalghlris Kaunas 
99—90, -Marcabl Tel Avlv — Li
moges Ț15—96 și Real Madrid — 
Slmao Milano 106—89. tn clasa-
ment : 1. Jalghiris Kaunas ÎS p
(9 j), 2. Ci bona Zagreb 13 P (8
J), 3. Maccabi Tel Avlv 13 P
(9 J), 4. Real Madrid 13 P (8 j).
5. Simac Milano 12 p (8 D, 6.
Limoges 9 p (8 j).

• Concurs de săritură în înăl
țime la Stockholm: 1. Carlo
Thraenhardt (R.F.G.) 2,31 m, 2.
Eddy Annys (Belgia) 2,31 m, 3. 
Patrick Sidberg (Suedia) 2,28 m, 
4. Dietmar Mogenburg (R.F.G4 
2,2»» m —- recentul campion euro
pean.

• La Luleaa, în Suedia: FE
MEI: 60 ms Ewa Pisikiewicz (Po
lonia) 7,26; 200 m: Pisikiewicz
224: ; 60 mg: Monique Ewanje- 
Epee (Franța) 8,14; înălțime s 
Susan e Lorentzon (Suedia) 1,88 
m; t 
vegia) 64,36 
60 m: r ~
800 m: 
prăjină: M. 
5,61 m.

suliță: Trine Solberg (Nor-
a) 64,36 mii; BĂRBAȚI:

R. Desruelles (Belgia) 6,63, 
Olsson (Suedia) 1:49,57, 

Kolasa (Polonia)

Cosford a găzduit 
__________ echipe dintre Ma
rea Britanie șl Uniunea Sovieti
că. Oaspeții' au cîștigat cu 80—58 
p la bărbați șl 77—40 p la femei. 
Cîteva rezultate: BĂRBAȚI: 60
m: Iuhmanov (UJl.S.S.) 6,70, 200 

m: Harri- 
Kalutsld 

m: Binns 
(U.R.S.S.) 
(U.RJ5.S.) 

Kotovid 
triplu: Cer

• Sala din 
intreoerea pe

ni: Christie 21^9. 800 
son 1:49,12, 1500 m:
(U.R.S.S.) 3:45,90, 3000 

7:S5,®0. 60 mg: Usov
7,79, lungime: Emmlan 
7,36 m înălțime: 
(U.R.S.S.) 2,25 m, ■*J_
nlkov (U.R.S.S.) 16,59 m, Bruj-
Ms (UTt.SJS.) 16,fl m 1 1, prăji
nă: Krupskl (U.R.SJS.) 5,65 m, 
greutate: Bolars (U.R.S.S.) 20,62
m, ciocan: Sedîh- (U.R.S.S.)
77,64 mil; FEMEI: 60 m: Slusar 
(U.R.S.S.) 7,32, 200 m:
(U.R.S.S.) 23,92, 400 m: 
(U.R.S.S.) 54,16, 800 m:
va (U.R.S.S.) 2.-02,31, 
Kitova (U.R.S.S.) 4:11,89, 
Cistiakova (UJl-S^ȘJ _9£04,31, 
mg 
lungime: 
6,70 m, 
(UJIJS^.) 
sovskaia

Jirova 
Belova 

Ciuvașe- 
1500 m: 
3000 m: 

60 
Akimova (U.R.S.S.) 8,12,

Kokonova (UJl.S.S.) 
înălțime: Kositițina

1,92 m, greutate: Ll- 
(U.R.S.S.) 19,46 m.

• Cu _______
la Madrid, Consiliul I.A.A.F. 
hotărtt. Intre altele, —
suspendării fondistulul finlandez 
Mattl Valnlo (35 ani), clasat al 
doilea IA 5000 m la J.O. ”84, care 
a fost descalificat pentru utili
zarea de produse dopante. Alți

prilejul unei reuniuni a 
ridicarea

F © V ® A & meri diane
• U.E.F.A. a stabilit ca finala 

„C.C.E.* din acest an să aibă 
loc la Sevilla (7 mai), pe sta
dionul „Sanchez Pizjuan*. După 
cum s-a mai anunțat, finala 
„Cupei cupelor* se va desfășura 
la 2 mai. la Lyon.
• Datorită timpului nefavora

bil, a terenurilor desfundate sau 
înghețate a numărului mic de 
spectatori care urmăresc meciu
rile în ............................ ....  -
ția de 
hotărft 
an să 
tur și
Propunerea făcută în ceea ca 

^ privește reducerea numărului de Z ... .---.---- .. _w .

l

g

g

sezonul de lamă, federa- 
specialitate din R.F.G. a 
ca din toamna acestui 
aibă loc o pauză intre 
retur, de circa trei luni.

In ceea ce

atleți au rămas însă, în conti
nuare suspendați: americanii 
Duncan Atwood (suliță) și Au
gust Wolf (greutate), egipteanul 
Ahmed Kamiel Shata (greutate) 
etc.

• Competiția de »maraton-șta- 
fetă“ de la Yokohama a fost do
minată categorie de alergătoa
rele echipei norvegiene (Anns 
Kirkberg, Bente Moe, Anita Ha- 
kenstad, Ingrid Kristiansen, Cre
te Klrkeberg, Christln Soerum) 
cronometrate In 2h. 16:42. Au ur
mat: 2. S.U.A. 2h. 13:51, 3. Portu
galia 2h.l9:22, 4. R.P. Chineză
2h.20:18 5. Japonia 2h.20:26, S.
M. Britanic 2h.21:03.

• Astăzi, la New York, în ma
rea sală de la Madison Square 
Garden, au loo campionatele 
S.U.A, la care vor lua parte șl 
atiețil români ca re-șl încheie 
astfel turneul peste Ocean. Pen
tru prima oară vor concura 
sportivi din R.D. Germană, care 
recent au dominat C.E. de la 
Madrid.

TELEX • TELEX

Tovarășul Nieolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste 
a primit, joi seara, la Moscova, 
pe tovarășul Dimce Belovșki, 
secretarul Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii 
muniștilor din Iugoslavia, 
ducătorul delegației U.C.I. 
participă la Congresul 
XXVn-lea al P.C.U.S.

In cadrul convorbirii, 
fășurată într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, a fost ex
primată satisfacția pentru dez
voltarea continuă a raportu
rilor de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-iugoslave, 
în folosul și spre binele po
poarelor celor două țări vecine 
și prietene, al socialismului și 
păcii in lume.

La convorbire 
tovarășii 
Iescu, L 
Politic 
P.C.R., ,___________
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Ion Stoian, membru

Co
con- 
care

al
des-

au participat 
.1 Constantin Dăscă- 
membru al Comitetului 

Executiv al C.C. al 
prim-ministru al

echipe dl> prima ligă, de la 13 
la 10, na a fost, deocamdată, 
acceptată.
• Portarul Internațional Harald

Schumacher, de la F.C. Kdln, 
care, după cum s-a anunțat, a 
primit un cartonaș roșu, a fost 
suspendat pe patru etape pen
tru Injurii aduse arbitrului 
lovirea jucătorului Wohlfarth 
la Bayern MUnchen. In plus 
a fost exclus, temporar, din 
tul național, astfel Incit nu 
evolua In reprezentativa ___
germană care va lnttlnl. la 13 
martie, selecționata Braziliei, la 
Frankfurt pe Main.
• Etapa a 21-a din campiona

tul Greciei a programat, la Sa
lonic, unul dintre derbyurile 
competiție!. Fruntașa clasamentu
lui, Panathinaikos, a terminat la 
egalitate cu Arts (0—0). Alte re

F.C.

Șl 
de 
el 

io
va 

vest-

zultate: Doza — Heraklis 0—0, 
P.A.O.K. — Serres 0—0, Apollon
— Kalamarla 0—0, A.E.K. — O.F.I. 
1—0, Panlonlos — Larissa 2—0, 
Panahaikl — Yannlna 2—0, Olym- 
plakos — Ethnlkos 2—0. Pe pri
mele locuri: Panathinaikos 32 p, 
Arts 27 p, Heraklis 26 p; pe ul
timele: 14. Doxa 15 p, 15. serres 
ÎS p, ÎS. Panahalki 12 p.
• Campionatul Turciei a con

tinuat cu etapa a 23-a: KokaeU
— Beșiktaș 0—1, Matalya — Ga- 
latasaray 1—1, AnkaragdcO — 
Bursa 0—0 Fenerbahce — Ordu 
0—0, Kayseri — Rize 1—1, DenlzB
— Esklșehlr 3—1, Altay — Saka- 
rya 2—1, Samsun — Trabzon 1—1, 
Saryer — Zonguldak 2—0. 
primele locuri: Galatasaray 35 
Beșiktaș 34 p, Samsun 28 p; 
ultimele: 17. Bursa 16 p. 
Ordu 16 p, 19. Sakarya 11 p.
• tntr-un med amical dispu

tat la AI Khobar (Arabia Sau- 
dltă), selecționata Țării Galilor 
a tnvlns cti 2—1 (1—1) echipa 
Arabi el Saudlte.
• La Slbenik (Iugoslavia), re

prezentativa Cehoslovaciei a ju
cat cu selecționata locală, cu 
care a terminat la egalitate : 
1—1 (1—0). Au Înscris: Lauda
(min. 10) pentru oaspeți, respec
tiv Maretld (min. 
nalty).

A Echipa Lokomotiv 
a evoluat In localitatea 
vă Slavonska Pojega 
rfștlgat cu 4—0 (3—0), In 
formației cu același nume.

Pe 
P. 
pe 
18.

BOX • Gnanezul Azumah Nel
son șl-a păstrat titlul mondial 
la cat. pană (WBC) intrecindu-1 
la puncte, pe 
Vin asana.

CĂLĂRIE • 
nală-barem A, 
concursul de la Anvers, a fost 
decisă In baraj : L Malcolm Py- 
rah (Anglia) Op — 29,40 s, L 
Staney van Păschen (Belgia) 0 
p — 31,21 s, 3. John Whitaker 
(Anglia) Op — 32,16 s.

ÎNOT • Cu prilejul unui con
cura Internațional desfășurat la 
Leningrad sportiva din R.D, 
Germană Sylvia Gerasch a sta
bilit un nou record mondial la 
proba de 200 m bras cu timpul 
de 2:28,20. Vechiul record era de 
2:28,33 șl aparținea Înotătoarei 
Silkie Hoerner (R.D. Germană).

SCHI • Concursul de slalom 
special, contînd pentru .Cupa 
Europei-, desfășurat la Rogla 
(Iugoslavia) s-a Încheiat cu ur
mătorul clasament : 1. Heinz Hol
zer (Italia) 2:43,55, 2. Saso Ro
biei (Iugoslavia) 2:45,20, 3. Ger
hard Lieb (Austria) 2:45,26.

ȘAH • In campionatul mascu
lin al Iugoslaviei, care are loc la 
Budva, pe primul loc se află 
Hulak cu 3,0 p. El este urmat 
de Ivanovlcl șl Barlov cu cite 
3 p, Gligoricl, Vellmirovicl și 
Kovacevlcl cu cite 2,5 p.

TENIS • tn turul m al tur
neului feminin de la Oakland 
(California), Kathy Jordan a ln- 
vlns-o pe Christiane Jolllsalnt cu 
0—1, 6—3, iar Zina Garrison a 
dispus de Anne White cu 6—4, 
3—6, 6—1. Annabel Croft a ell- 
mlnat-o pe Andrea Temesvari ca 
6—3, 6—3 • In turneul masculin 
de la La Quinta (California) s-au 
calificat pentru sferturile de fi
nală : Boris Becker — Jose Hi
gueras 6—2, 6—I, Joakim Nys- 
troem — Brad Pearce 6—3, 6—4, 
Thierry Tulasne — Jimmy Arias 
6—3, 6—I, David Pate — Marian 
Vajda 6—4, 6—4, Mats Wllan-
der — Aaron Krlcksteln 7—5, 6—1, 
Jimmy Co mors — Jaime Yzaga 
6—1, 6—S, Yannick Noah — Dan 
Goldie 6—3, 7—6, Michael Pern- 
fore — Mlchlel Schapers 6—4, 7—S.

mexicanul Marco*

Proba internațio- 
la cronometru, in

75, din pe-

Moscova 
lugosla- 

unde a 
fața

La sediul Comitetului 
Internațional Olimpic din 
Lausanne, o delegație a 
Comitetului olimpic bulgar 
a depus, în mod ofldnl, 
candidatura Sofiei pentra 
organizarea Jocurilor O- 
limplce de iarnă din 1992.

Ieri, la Alexandria, in meci amical de fotbal

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI, LA EGALITATE
CU REPREZENTATIVA EGIPTULUI (1-1)

ALEXANDRIA, 28 (prin telefon).
Disputat în acest oraș de la țăr- 
mul Mediteranei, meciul a atras 

§ în tribunele frumosului 
local aproximativ 15 000 
tatori. Aceștia au putut 
un joc viu disputat. în 
echilibrat, dar influențat 
pect tehnic de starea terenului, 
care prezenta multe denivelări, 

t favo- 
divizlonare 

care a deschis scorul încă în 
mln. 2 : Gabor l-a deschis în a- 
dîncime pe Rednic, acesta a cen- 
trai impecabil și CORAȘ, din cen- 
trul careului advers, a reluat 
imparabil la vinclu. Replica gaz- 
delor nu s-a lăsat mult așteptată 
și In mln. 5 Moraru a scos o 

§ minge puternic șutată de El
Chatib. Egal area se va produce, 
în min. 29, cînd același El Chatib 

^face o frumoasă cursă pe stînga

stadion 
de spec- 

urmări 
general 
sub as-

supleant al Comitetului Politic începutul partidei a fost 
Executiv, secretar al C.C. al g rabll selecționatei div _  _ _ * rlnoohld c’rvz'VT'T 11 îr'P.C.R.

Din partea iugoslavă a parti
cipat tovarășul Stanislav Sto- 
ianovici, secretar executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

Au fost de față Traian 
Dudaș, ambasadorul României 
in Uniunea Sovietică, și 
Miloico Drulovici, ambasadorul 
Iugoslaviei în U.R.S.S. ■

centrează și ABOU ZEID reia in 
plasă : 1—1. In finalul reprizei, 
emoții ia poartă noastră, El Cha- 
tlb trlmlțînd mingea In bară. La 
puțin timp după pauză (mln. 50) 
selecționata noastră divizionară 
va fl din nou <n avantaj prin 
golul marcat din 11 m de IOR- 
GULESCU. pentru faultul co
mis tn careul gazdelor asupra Iul 
Gabor. Impulsul dat echipei e- 
glptene (antrenată de englezul 
M. Smith), de Încurajările publi
cului face ca aceasta să domine 
teritorial dar ea nu-șl creează o- 
cazli clare de gol. Va izbuti să 
egaleze, insă, in mln. 62 datorită 
unui penalty complet gratuit a- 
cordat de arbitrul egiptean Ha- 
mat Hafez, la un presupus fault 
in careu. Execută și marchează 
EL chatib. Spre final jucă
torii noștri au slăbit ritmul și 
reprezentativa Egiptului are două

ocazii de gol (mln. 79 șl 84), dar 
în mln. 85 Hagl marchează un 
gol perfect valabil, din lovitură 
liberă, neacordat de conducă
torul Jocului, care a motivat că 
a dictat o lovitură Indirectă, deși 
nimeni de pe stadion nu l-a vă
zut pe arbitru rldlcînd brațul, 
cunoscutul gest prin care se sem
nalează o astfel de lovitură.

egipt : El Batal 
Omar, Yousef (miri. 
Yassim — Mayhoub, 
Teliss — El Chatib, 
Hamid.

SELECȚIONATA 
RA A ROMÂNIEI :
Rednic, Movilă, Iorgulescu, Un- 
gureanu — Mateuț. Andone, 
Klein, Hagl — Gabor, Coraș.

Revanșa va avea loc duminică.

— Hehata, 
26 Kasem), 
Ciha.nl, El 
Abou Zeid,

DIVIZIONA- 
Moraru —

Constantin FIRĂNESCU
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