
Sub președinția tovarășului Proletari din toate țările, unifi-tă !

NICOLAE CEAUȘESCU & I»

SfilIX IA COMITETULUI PUIII IC 
EXLCUTIV Al C.C. AL P.C.R.

g

Sub
Nicolae 
general 
Român, 
martie, __ ___
litic Executiv al C.C. al P.C.R.
In cadrul ședinței, Comitetul 

Politic Executiv a examinat și 
aprobat RAPORTUL PRIVIND 
ANALIZA PE BAZA DE BI- 

IlEZULTATELOR 
PE

președinția tovarășului Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
a avui loc. vineri. 28 

ședința Comitetului Po-

LANȚ A 
OBȚINUTE 
ECONOMIEI 
FORMAREA 
RESURSELOR 
ÎN ANUL 1985. S-a apreciat că 
realizările înregistrate in înde
plinirea pianului ce anul tre
cut și pe întregul cincinal 1981— 
1985 oglindesc eforturile crea
toare ale poporului nostru, care, 
strâns unit în jurul oartidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
desfășurat o intensă activitate 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
de dezvoltare economico-socia- 
îă a tării stabilite pentru a- 
ceastă perioadă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind rezultatele obținute 
în 1985. a subliniat că ele pu
teau fi si mai bune dacă în 
toate domeniile si sectoarele de 
activitate s-ar fi acționat cu 
mai multă fermitate si răs
pundere pentru valorificarea 
deplină a tuturor posibilități
lor care s-au creat si pentru 
îndeplinirea sarcinilor dc plan 
Ia un nivei superior de calitate 
și eficientă.

Pe baza analizei efectuate, a 
fost aprobat un program de 
măsuri menit să asigure, o dată 
cu îndeplinirea ritmică a pre
vederilor planului, realizarea 
unei eficiențe sporite in toa
te domeniile de activitate. S-a 
hotărî! ca Raportul, cu îmbu-

SI

ANSAMBLUL 
NAȚIONALE, 
UTILIZAREA 
FINANCIARE

nătățirile necesare, să fie su
pus dezbaterii plenarei Comi
tetului Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, apoi. unele măsuri 
privind perfectionarea activită
ții economice, întărirea aulo- 
conducerii muncitorești si auto- 
gestiunii economico-financiare. 
!n acest cadru, au fost dezbă
tute PROPUNERILE PRIVIND 
NORMATIVELE DE STABILI
RE A VALORII PRODUCȚIEI 
IN RAPORT DE FONDURILE 
FIXE UTILIZATE. Elaborate 
in spiritul indicațiilor date dc 
conducerea partidului, normati
vele propuse — care trebuie 
considerate ca minime — au , 
în vedere îmbunătățirea sub- 
stanțială a randamentului de u- 
tilizare a fondurilor fixe, ceea 
ce va trebui să determine o 
creștere mai substanțială a pro
ducției industriale si a eficien
tei economice, sporirea, pe a- 
ceastă bază, a venitului natio
nal. A fost discutat, de ase
menea. RAPORTUL PRIVIND 
PERFECTIONAREA ORGANI
ZĂRII PRODUCȚIEI SI A 
MUNCII, MODERNIZAREA 
TEHNOLOGIILOR DE FABRI
CAȚIE. APLICAREA ACOR
DULUI GLOBAL SI DIRECT, 
CREȘTEREA EFICIENTEI ÎN 
ÎNTREAGA ECONOMIE.

Prin măsurile stabilite. în a- 
cest sens, se asigură creșterea 
producției fizice si a celei pen
tru exnort neste prevederile 
cincinalului, ridicarea continuă 
a productivității muncii, sno- 
rirea rentabilității produselor, 
reducerea mai accentuată a 
cheltuielilor materiale, stimu
larea colectivelor de oameni ai

i

(Continuare în oao a 4-a)

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
F. D. U. S

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, vineri a avut loc 
Plenara Consiliului National al 
F.D.U.S.

Ca întotdeauna cind se intil- 
nește cu oamenii muncii, cu re
prezentanții organismelor ob
ștești, conducătorul partidului și 
statului nostru a fost întâmpi
nat, la sosirea în sala Ateneu
lui Român, unde s-au desfășu
rat lucrările plenarei, cu deo
sebită căldură și entuziasm.

Împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in prezidiu au luat 
loc membri și membri supicanți 
ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., membrii 
Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al F.D.U.S.

Plenara a analizat, potrivit 
ordinii de zi. activitatea Fron-

lului Democrației și Unității 
Socialiste pentru apărarea păcii 
și securității popoare’.or, pentru 
dezarmare și, îndeosebi, pentru 
dezarmarea nucleară, 
marcarea in Republica 
tă România a Anului 
țional al Păcii.

în cadrul lucrărilor 
cuvântul tovarășii : Radu Voi- 
nea, președintele Academici 
Republicii Socialiste România, 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor, Constan
tin Arseni, președintele Biroului 
Comitetului Central a! O.D.U.S., 
Gheorghe Ionescu, muncitor 
specialist, secretar al comitetu
lui de partid Ia secția utilaj 
complex a uzinelor „1 Mai" — 
Ploiești, Justin Moisescu, patri
arhul Bisericii Ortodoxe Româ
ne, Viorica Neculau, vicepre
ședintă a Consiliului Național 
al Femeilor, Szilaghyi Dezide-

pentru
Socialis-
Interna-

au luat

§

(Continuare în pag. a 4-a)
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Azi, pe Stadionul „23 August"

ROMÂNIA - SCOȚIA, 0 PARTIDĂ DE RIJOBY
Astăzi după-amiază (ora 14,30) 

va avea loc, pe marele stadion 
bucureștean „23 August", cea 
de a treia partidă-test dintre 
echipele reprezentative ale 
României și Scoției. 1—1 la 
meciuri si 34—34 la punctave- 
raj, iată bilanțul cifric al ce
lor două întîlniri anterioare 
(6—12 In 1981. la Edinburgh, și 
28—22 în 1984, la București). 
Așadar, egalitate perfectă, ceea 
ce conferă partidei de azi o 
cotă sporită de interes.

Recenta victorie asupra Fran
ței (18—17). ca și succesul din 
Turneul ’86. confirmă 
rugbyștii scoțieni se 
competitivi la cel mai 
vel. Să adăugăm că 
va fi cea mai bună 
scoțiană a momentului.___
nici o fisură, cu un reputat

faptul că 
păstrează 
înalt ni- 
în teren 
formație 

fără

(Continuare in pag a 4-a)

DE CEL MAI MARE INfERES
;--------ROMÂNIA--------------------------------

Voinov (14) 
Ignat (10)

Giuglea (7)

Hodorcâ (15)
Lungu (13) David (12) Toader (11) 

Paraschiv (9), căpitanul echipei 
Șt. Constantin (8) Murariu (6)

L. Constantin (5) Caragea (4)
Pașcu (3) Munteanu (2) Bucan (1)

<
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I
I
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Formația noastră - învinsă la limită,
prelungiri - va juca mîine, pentru „bronz1*,

selecționata Uniunii Sovietice

Arbitri : R.C Quittenton (la centru), F.A. Howard și L. Pri- 
deaux (toți trei din Anglia)

SCOTIA

Brewster (1) Deans (2), căpitanul echipei, Milne 
Campbell (4) Paxton (5)

Jeffrey (6) Beattie (8) Calder (7)
Laidlaw (9) Rutherford (10)

Baird (11) S. Hastings (12) D. Johnston (13) Duncan 
G. Hastings (15)

A 18-a ediție a Turneului F.I.R.A. pentru juniori

ECHIPELE ITALIEI SI FRANȚEI S-AU CALIFICAI IN FINALA
Patru partide, ieri în grupa A 

a Turneului FIRA pentru juniori. 
In cele mai importante dintre ele, 
•Italia a cîștigat la limită, cu 
7—6, în fața echipei noastre, iar 
Franța s-a impus net, 58—7, în 
meciul cu U.R.S.S. învingătoarele 
își dispută mîine finala (Parcul 
Copilului, ora 15), juniorii noștri 
jucînd pentru „bronz", în com
pania XV-lui sovietic, pe Sta
dionul Steaua, de la ora 10. 
Tot mîine, alte două întîlniri : 
Spania — R.F.G., pentru locul 5 
Stadion Gloria, ora 10) și Polo
nia — Belgia, pentru locul 7 
(Stadion Voința, ora 10). Mai 
înainte însă, astăzi, în grupa B: 
Portugalia — Tunisia (Stadion 
Gloria, ora 9) și Elveția — Iugo
slavia (Stadionul Tineretului, ora 
10).

ADVERSAR VALOROS, 
DAR VICTORIA ERA 

POSIBILĂ
Tribune arhipline în Parcul 

Copilului, la „meciul zilei", meci 
de angajament, sub sem-nul echi
librului, tensionant, cu decizia 
venind în minutele de prelungire 
acordate de arbitru, la 6—4 în 
favoarea echipei noastre: Italia
— România 7—6 (4—0) ! Squadra 
azzurra s-a prezentat foarte bine
— înaintași de gabarit impresio
nant, un XV în general valoros, 
agresiv, incisiv —, dar și așa 
tinerii noștri rugbyști puteau câș
tiga. Grămada nu a dat înapoi 
în fața unui pachet mai solid, 
au fost mai multe baloane de 
atac și s-au construit un număr 
superior de acțiuni. Insă, fie că 
defensiva italiană a rezistat cu 
brio, fie că jucătorii români nu 
au știut să găsească cea mai ni
merită soluție într-o fază sau 
alta, preferîndu-se intrări indi-

Una dintre numeroasele posibilități de atac ale echipei noastre...
Foto : Aurel D. NEAGU

„Ccnlura dc fur" i,t im Mj/N£ VQR d£S£MNAț/ CiȘȚIGÂTOftil
Din numerosul pluton al spor

tivilor care au luat startul in 
maratonul pugilistic prilejuit de 
cea de a XV-a ediție a Tur
neului Internațional de box „Cen
tura de Aur«, au mai rămas în 
cursă numai 24. Ei mai au de 
susținut cîte o singură partidă, 
decisivă, în desemnarea laure- 
aților. Mîine dimineață, înce- 
pînd de la ora 10. pe ringul de 
la Palatul Sporturilor și Culturii 
se va boxa cu. . . centurile pe 
masă. Azi, cei 24 de pretendenți 
la cele 12 centuri au o bine
meritată zi de odihnă, ca de 
altfel și miile de spectatori ne
lipsiți de la galele acestei com
petiții.

Ultimele tentative de califica
re în finale au avut loc în gala

de aseară. La categoria muscă, 
intr-un meci fără istoric, chiar 
în deschidere, Cristian Morea 
sancționat cu promptitudine 
cercările lui Florin Manea 
a-1 ,,găsi“ cu lovituri de 
Morea a punctat cu directe, 
deplasat la timp, evitînd 1 
turtle telefonate ale 
Iul, 
tulă eficacitate. Nici o 
mă pentru juriu, care a acordat 
decizia cu 5—0 lui Morea._

Așa cum ne-am așteptat, 
nărui nostru 
eolae Iancu a 
de zile mari în 
pionului bulgar 

lor a început 
de tntîmplnare, fără 

sportivi aclionînd

a 
În
de 

k.o. 
. s-a 
lovi- 

adversaru- 
contraatacînd apoi cu des- 

proble-

kov. Meciul 
lovituri rare, 
forța, ambii

tî- 
reprezentant Ni- 
făcut un meci 

compania cam- 
Krasimir Ciola-

CU

PROGRAMUL FINALELOR, ora
Senumuscă: M. Gîndac (România) 
Muscă: C. Morea (România) — K. 
Cocoș: K. Durban (Turcia) — Al. 
Pană; N. Talpoș (România) — C. 
Semiușoară: E. Ciuprenski (Bulg.)
Ușoară; B. Afradjev (Bulgaria) — ................... ........
Semimijlocie: șt. Drișcu (România) — A, Stoianov (Bulgaria) 
Mijlocie mică: D. Cugigan (România) — V. Svacika (U.R.S.S ) 
Mijlocie: Fi. Robu /România) — V. Florian (România) 
Semigrea: L. Bodriguez (Cuba) — D. Senciuc (România) 
Grea: S. Rusinov (Bulgaria) — R. Mendez (Cuba) 
Supergrea: D. Râcaru (România) — Al. Lukstin (U.R.S.S.)

— I. Marinov (Bulgaria) 
Ciolakov (Bulgaria) 
Hristov (Bulgaria) 
Pascariu (România)
— E. Nerguin (R. P. Moiig.j
VI. Etiumin (U.R.S.S.)

cu foarte mare prudență. Era 
clar pentru toți cel prezențl că 
lupta se va da exclusiv pe pla
nul tehnicii. După acest rund de 
tatonare, în care nici unul din
tre cai doi adversari nu s-a pu
tut desprinde, asistăm la acțiu
nile foarte frumos construite de 
Nicolae Iancu. Garda sa inversă 
tl incomodează pe Ciolakov, 
care recepționează directele de 
dreapta și chiar ,,un-doi“-urile 
plasate de sportivul român. La 
rindul său, campionul bulgar 
răspunde cu croșee, unele reu
șite, Incercînd să-l provoace pe 
Iancu la schimburi. Acesta, însă, 
continuă să se deplaseze deru
tant, evitînd ...........................
punzlnd cu serii 
else, la asalturile In - - . ■ - 
ză lâ un asalt al lui 
cu o contră de stingă la 
ble și acesta cade la podea, fiind 
numărat. Meciul se încheie cu 
alte citeva schimburi frumoase, 
avantajoase reprezentantului nos
tru. care primește aplauzele spec
tatorilor entuziasmați, dar, spre 
surprinderea noastră, nu și de
cizia de învingător la puncte.

viduale în locul pasei, greșin- 
du-se transmisia sau recepția ba
lonului. Iar cele patru lovituri 
de pedeapsă avute nu au însem
nat puncte...

Echipa noastră a dominat bune 
perioade, mai cu seamă in sfer
tul de oră inițial, dar de marcat 
au marcat adversarii, în min. 36 
(eseu), când De Ștefani a găsit 
culoar liber (!) după o margine 
(în general placajele au fost de
fectuoase, mai puțin cele ale cu
rajoasă aripi Rus). După pauză, 
Boldor a atacat impetuos fiind 
oprit în extremis (min. 14), Foca 
a încercat o intrare în forță, 
cind avea coechipieri liberi în 
dreapta (min. 50), o altă acțiune 
românească s-a ratat la... ultima 
pașă (min. .53), pentru ca, în 
fine, Popi,șteanu să reușească un 
drop de efect în min. 54: 3—4. 
„Uvertura- noastră și-a repetat 
isprava peste 19 minute, printr-o 
execuție și mai spectaculoasă: 
6—4! Replica italiană a fost ime
diată. Bonomi a încercat, la rîn- 
du-i, în două rînduri, dropul. 
Manteri a blocat un șut al lui

Piti — fază toarte periculoasă 
(min. 79). Timpul regulamentar 
era epuizat cind. In minutul 1 
al prelungirilor acordate de ar
bitrul francez R. Susant (ajutat 
la margini de C. Anoma — Coas
ta de Fildeș șl P. Milanko — 
Iugoslavia), Bonomi a transfor
mat o lovitură de pedeapsă din 
cea mai bună poziție: 7—6 pen
tru Italia, rezultat final, cu toa
te că Popișteanu a beneficiat șl 
el de o l.p„ mai dificilă, ce-t 
drept...

Geo RAEȚCH1
„ȘCOALA FRANCEZA” 

NU SE DEZMINTE
Cîștigînd 

nele în 
jocului — 
chiar și pe 
rugbyștii 
lesne ințiativa în partida „semi-

Dimitrie CALLIMACHI

aproape toate baloa- 
momentele fixe ale 
grămezi și tuse — 
introducere adversă (!), 
francezi au preluat

(Continuare in paq 2—3)

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN
Mîine, în sferturile de finală ale cupelor europene la handbal 

masculin. Steaua întîlnește, la București, pe I. K. Redbergslid 
Goteborg (C.C.E.), iar II.C. Minaur Baia Mare, în deplasare, pe 
H.K. Droti Halmstad (Suedia), în Cupa Cupelor.

cllnclurile șl râs- 
trumoase, pre- 

adversarului. 
rundul trei, Iancu rlpostea- 

Clolakov 
băr-

Cupa Campionilor Europeni:
STEAUA DEȚINE

PRIMA ȘANSA

Cupa Cupelor
MINAUR - CU GINDUL

LA CALIFICARE

Petre HENT 
Paul ÎOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

Duminică după-amiază. înce- 
pînd de la ora 17,30, la Pala
tul Sporturilor și Culturii din 
Capitală va avea loc manșa a 
doua a sferturilor de finală ale 
Cupei Campionilor Europeni la 
handbal masculin. în cane

Mîine după-amiază. la San- 
narpshallen din Halmstad. e- 
chipa masculină de handbal 
H.C. Minaur Baia Mare susține 
— după cum se știe — meciul 
revanșă din sferturile de finală 
ale Cupei Cupelor, cu puternica

(Continuare în pag 2—3) (Continuare in pag 2—3)



AMPLA SI ENTUZIASTA5
//0 SESIUNE CU EXAMENE GRELE,

MANIFESTARE SPORTIVA OMAGIALA
-

| In Parcul Pantelimon din Ca
pitală s-a desfășurat Joi o mare 
și entuziastă acțiune sportivă de 
masă cuprinsă în cadrul ample
lor manifestări consacrate celei 
de-a 65-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român. în
trecerea, organizată sub genericul 
Daciadei, a reunit — la startul 
unul popular cros — sute de ti
neri, elevi din numeroase locali
tăți ale Sectorului Agricol Ilfov : 
Dobroiești, Clincenl, Graiu, Buf
tea, Nuci, Chitila, Snagov, Cor- 
netu, Afumați, Ciolpani, ^Găneasa, 
Ciorogîrla ș.a.

Evoluțiile competitorilor au fost 
la înălțime. Ana Maria lagăru, 
bunăoară, pionieră la Școala nr. 
65 din comuna Pantelimon, a 
cîștigat cursa de 600 m rezer
vată fetelor de la categoria 11— 
12 ani. Ea a învins într-o ma
nieră de adevărată viitoare cam
pioană, conducînd tot timpul, 
spre bucuria colegilor el de școa
lă veniți In număr mare la a- 
ceastă întrecere. Ana Maria la
găru face parte din grupa de 
atletism a Consiliului Comunal 
Pantelimon pentru Educație Fi
zică și Sport, pregătită cu mul
tă pasiune de Ion Bogdan, strun
gar mereu cu salopeta de lucru 
în sacul de sport, spre a Intra 
direct în schimbul doi la uni
tatea economică unde lucrează : 
întreprinderea „23 August*.

Ambițioși, bine pregătiți, au 
fost șl viitorii atlețl veniți toc
mai de ia capătul de nord al 
Sectorului Agricol Ilfov, din sa
tul Meri-Petchl, comuna Nuci. 
Veniți cu dascălii lor de sport, 
Stela lonescu șl Nlcolae Flores- 
eu, trimiși de primarul acestei 
frumoase comune, Ion Zaharia, 
de directorul școlii din locali
tate, Ion Racheru, spre a repre
zenta sportul șl iubitorii de 
sport din această așezare tot 
mal tnfloritoare. S-au alln’at la 
startul îndrăgitei întreceri elevii 
profesorilor Ventura Drăgușln șl 
Florin Breaslă din Qrulu (Marla 
Dragostln a cîștigat Întrecerea 
de la cat. 13—14 ani), micii 
atlețl al fostului canotor Mircea 
Comșa, profesor la Școala nr. 
224 din Ciolpani, croslștll de la 
Școala nr. 257 din Snagov pre
gătiți de prof. Marin Drăgan, 
cu sprijinul directorului acestei 
unități de tnvățămînt, profesorul 
de biologie Gheorghe Cruceann.

A fost o sărbătoare a sportului 
de masă sătesc, cu Întreceri deo
sebit de discutate, cu învingători 
merituoși, dintre care mal amin
tim: Daniel Dobra (Cornetu), 
Daniel Dumănlcă (Afumați), Ioa
na Manta (Pantelimon), Paul 
Sfinte (Gâneasa), Constanța Min- 
că (Buftea). Ton Iile (Ciorogîrla).

Vasile TOFAN

Penultimele turnee tn Campionatul masculin de rolei

ȘASE MECIURI, DE ȘASE ORI 3-0!
Turneele cu numărul 5 ale cam

pionatului masculin de volei au 
continuat tn sălile Rapid din Ca
pitală (locurile 1—6) și Tractorul 
din Brașov (locurile 7—12), eu 
ziua a doua de întreceri.

BUCUREȘTI. tn deschiderea 
programului DINAMO a Întrecut 
POLITEHNICA TIMIȘOARA cu 
3—0 (1, 7. 5) după numai M de 
minute In cane bucureștenli au 
făcu1 un util antrenament cu pu
blic focul a permis campionilor 
verificarea, taceplnd de la ju
mătatea setului secund, a unul 
eexte* foarte ttaăr și după cum 
au dovedit compcnemțll Iul, cu 
certe perspective. Astfel, Dră- 
ghici, Rădulescu, Georgescu, In
troduși In locul consacraților 
Vrlncuț, Enescu. Ion. împreună 
cu Pop, Gheorghe și Rotar — 
primii doi destul de tineri, celă
lalt junior — au reușit combinații 
frumoase șl eficiente In atac și o 
apărare elastică In cele două 
ltail. Nici Introducerea ta setul 
trei a Iul Elek 
perspectivă nu 
nici un moment 
pus la punct al 
cealaltă parte a ______  __
renii nu au arătat mal nimic, 
ba, mal mult, s-au întrecut in 
greșeli copilărești la serviciu șl 
preluare.

Partida dintre UNIVERSITATEA 
C.F.R. CRAIOVA șl C.S.M.U. 
SUCEAVA a fost mal vioaie, mai 
antrenantă, cu multe momente 
echilibrate, victoria revenind pe 
merit cralovenilor. Scor 3—0 (9, 
13. 6). Momentul de vlrf al su
cevenilor s-a consumat In setul 
secund ctad dc la situația de e- 
gal 8, el au făcut patru puncte 
consecutiv, grație blocajului efi
cient al liniei Mindru — Enuca

un alt ttaăr de 
a dereglat In 

mecanismul bine 
campionilor. De 
fUeului, tlmlșo-

— Popescu, dtad Impresia că 
vor egala astfel situația la seturi. 
Dar cralovenil, bine coordonați 
de Băloi, Introdus Inspirat ta lo
cul Ini Mătușolu, egalează la 12 
și apoi se Impun ta rin al. Ulti
mul set pu a ridicat nici o pro
blemă Învingătorilor care prin 
Pascu, Stolan șl Schoberl au 
punctat eu multă siguranță.

Deși consumat tot ta trei se
turi, meciul dintre STEAUA 
BUCUREȘTI șl EXPLORĂRI ȘTI- 
IN'J’A BAIA MARE a fost cel mai 
spectaculos, echipa maramureșa- 
nă căutlnd să dea o replică cit 
mai curajoasă stellștilor. Oaspe
ții au încercat să demonstreze că 
poziția a treia, care le aparține, 
nu o dețin lntlmplător. Echipa 
militară a făcut un joc bun, do
vedind că ta acest moment este 
cea mai îndreptățită aspirantă la 
titlu. Scor : 3—0 (7, 6, 6) pentru 
sextetul stelist. S-a remarcat în
treaga garniturii bucureșteană. A- 
dică : lonescu (Pădureții), Mina, ‘ ~ ’ — - - nascălu,Șoica. Praiea (Spinu), 
Constantin (Pentelescu).

Cele trei meciuri au 
bitrate de cuplurile : D. 
M. NIcolau, Z. Moldoveaniu-M. 
Nlcolau, C. Murgulescu-E. Cos- 
toiu, care nu au avut probleme 
deosebite.

Programul următoarelor două 
zile : Simbătă (ora 14) : Dlnamo 
(59 p) — Explorări (47 p) ; Uni
versitatea CFR (43 p) — Steaua 
(62 p) ; Politehnica (39 p) — 
CSMU (38 p). Duminică (ora 9): 
CSMU — Dlnamo ; Steaua — 
litehnica : Explorări 
tatea CFR.

Gheorghe

fost ar-
Rotaru-

PO-
Universl-

DEDIU

LA CARE VREM NOTE CIT MAI BUNE"
La Sala Sporturilor din Buzău 

este, dimineața și după-amlaza, 
mar. animație. Și-au stabilit aici, 
pentru clteva zile, „cartierul ge
neral* al pregătirilor componen- 
ții loturilor naționale de tenis 
de masă care, peste o săptămlnă, 
se vor prezenta la primul mare 
examen al anului : cea de a 
XV-a ediție a Campionatelor 
Europene de seniori.

„Va fl o sesiune grea pentru 
noi — ne spune antrenorul șer- 
ban Doboșl, cel care, Împreună 
cu Mihal Bobocică, II pregătește 
pe băieți — pentru că ne vom 
confrunta cu sportivi de mare 
valoare. Pentru aceasta ne-am 
strâns forțele, ne-am alcătuit nn 
plan atent, cu ferma convingere 
de a obține — note rit mal 
bune*. Mal Înainte de toate, se 
cuvine o precizare, avtad ca 
punct de plecare tocmai obser
vația antrenorului despre ceilalți 
partid pan țl la C.E. : crie două 
echipe ale noastre, atlt la mas
culin cât șl la feminin, vor avea 
cea mal scăzută medie de virată, 
ta alcătuirea lor aflându-se doi 
juniori și, respectiv, două cadete. „Aceasta nu înseamnă. Insă, că 
ne socotim mal ... mici ! Dimpo
trivă. Cel mal tineri componenți 
stnt dornici de afirmare șl, am 
zice, chiar, de confirmare. De 
aceea vor lupta din răsputeri 
pentru a răsturna calculele hlr- 
tiel*, completează antrenorul 
Lauren țiu Gheorghiu. Intr-ade
văr. Călin Toma sau Cristian Ig
nat, Otilla Bădescu, Emilia Ciosu 
sau Maria Bogoslov (tehnicienii 
se vor decide ta aceste zile pe 
cine „preferă* dintre fete), a 
căror vtrstă oscilează tatre 15 
și 17 ani, au marea șansă de a 
concura ta o categorie unde se 
ajunge după ani șl ani de mun
că. Firește, el șt-au căpătat a- 
cest drept prin talent șl efort șl, 
tocmai de aceea, au și obligația 
de a demonstra că pot mai mult. 
De altfel, această obligație re
vine și celorlalți jucători (Marla 
Alboiu, Andras Fejer, Vasile Flo
re») fapt care „a determinat — 
după cum ne spunea Geta Pitică, 
vicepreședintă a FRTM șl coor
donatoarea activității — alcătui
rea unor planuri minuțioase, 
care au fost puse In aplicare* eu 
multă strictețe*.

La Praga, ta fața sportivilor 
noștri se vor afla jucători de 
mare valoare, bine cunoscuțl pe 
plan Internațional, dar să nu ui
tăm. totuși, că șl Maria Alboiu

sau Otllia Bădescu nu tsint chiar 
niște „începătoare" ; că, la rîn- 
dul lor, băieții au pătruns, pen
tru prima oară după mulți ani, 
în „topuri", peea ce „înseamnă 
că va trebui să ne prezentăm cit 
mai in formă, să jucăm Ia va
loarea care ne-a consacrat, dacă 
vrem să obținem rezultatele do
rite", afirmă Maria Alboiu, sin- 
tetizind, într-un fel, glndurile 
tuturor.

Pregătire fizică, pregătire teh
nică, concursuri de verificare — 
Lată, pe scurt, programul de pre
gătire, ed incluzînd, desigur, un 
mare voium de muncă, un efort 
deosebit, o grijă maximă ca ni
mic să nu fie trecut cu vede
rea, cunosdnd potențialul posi
bililor adversari, stilul lor de 
joc, necesitatea unei mari con
centrări psihice, solicitată de o 
competiție care cuprinde (timp 
de opt zile) șl cîte 6—7 jocuri pe 
zi, t_i__ _ • •
fața noastră se află 
dificile — fetele de a _ _____
pe un loc fruntaș, iar noi, bă
ieții, de a ne menținet ---------
dată, In grupa de elită — dar nu 
foarte greu de realizat. Depinde 
numai de noi, șl numai de noi. 
Iar noi sintem hotărîți să ni le 
îndeplinim**, ne spune Andras Fe
jer. la 22 de ani, liderul de 
vîrstă al lotului. De altfel, este 
momentul să menționăm și faptul 
că la buna desfășurare a antre
namentelor o contribuție impor
tantă și-au adus-o și Simion 
Crișan. Mircea Nicorescu, Eugen 
Borca, Deneș Pali, Crlstinel Ro- 
manescu, Zoltan Zoltan, Daniel 
Cioca, Romulus Revisz, Călin 
Creangă — unii candidați la un 
loc tn echipa pentru europenele 
de Juniori șl cădeți din vară — 
oare le-au fost mai mult decît 
utili sparring-parteneri.

S-a lucrat mult șl, sperăm, cu 
folos (subliniem și sprijinul ofe
rit de organele locale buzoiene), 
avînd în vedere nivelul ridicat 
al competiției. La Praga vor fi 
prezente „nume" sonore ale te
nisului de masă, multipli cam
pioni mondiali și europeni, în 
fața cărora tinerii noștri repre
zentanți au obligația de a de
monstra că tenisul de masă ro
mânesc dispune, ca șl pînă 
acum, de un bun potențial va
loric, capabtt să obțină perfor
manțe de nivel ridicat.

opt zile) șl cite 6—7 jocuri pe 
tatre trei șl dnc! seturi. „In 

obiective 
se situa
deocam-

Emanuel FANTANEANU

Etapa a 27-a a Diviziei A de baschet

IN SALA FLOREASCA, REUNIUNE CU 5 JOCURI

BRAȘOV, 28 (prin telefon). 
Jocurile de vineri disputate în 
Sala Tractorul au fost mai spec
taculoase și mai dinamice decît 
oele din prima zi.

TRACTORUL BRAȘOV — A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 3—0 
(9, 9, 7). O nouă victorie a bra
șovenilor care le .dă ta conti
nuare dreptul să spere... El s-au 
Impus printr-o mai bună organi
zare a jocului și printr-o apă
rare mal eficientă. Evldențiațl: 
Sterea șl Pustiu (T), Terbea șl 
Săniuță 'A.S. A.).

ELCOND DINAMO ZALAU — 
C.S.U. ORADEA 3—6 (10, 14, 12). 
După dușul rece din ziua pre
cedentă, sextetul din Zalău s-a 
mobilizat mal mult șl, prin ata
curile puternice ale lui Tutovan, 
Strauff șl Codre (bine dirijați de 
Ștreang), au obținut o victorie 
clară. Merituoasă șl prestația o- 
rădenilor din rtadurile cărora 
Teleagă șl R&duță s-au dovedit 
a fl mai buni.

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— RELONUL SAVINEȘTT 3—0 
(10, 15, 14). O partidă Interesantă 
tatre învingătoarele din ziua pre
cedentă, o dispută atractivă șl 
destul de echilibrată care a ținut 
Încordată asistența pînă la fluie
rul final. A cîștigat Insă echipa 
care a Insistat mal mult șl a 
greșit mai puțin atît la fileu cit 
șl in linia a doua. Remarcați 7 
Schiopescu, Sterea, Ionlță, res
pectiv Rădulescu șl Bădiță.

Au arbitrat cuplurile: V. Va
lentin — A. Dragomir, A. Dra-

C, pitarugomlr — D Dobrescu,
— V. Chloreanu.

Programul de slmbătă 1 Calcu
latorul (48 p) — ASA (50 p); 
CSU (45 p) — Relonul (47 p) ț 
Tractorul (45 p) — Elcond (53 p). 
Duminică In aceeași sală: ASA
— Elcond; Relonul — Tractorul; 
Calculatorul — CSU. în ambele 
zile meciurile Încep la ora 14.

Carol GRUIA, eoresp.

Campionatele Naționale de bas
chet continuă — azi șl mîine — 
cu etapa a 27-a, după care se 
vor întrerupe pînă în luna mai 
(deoarece tn aprilie vor avea loc 
competiții Internaționale la care 
vor lua parte reprezentativele de 
seniori, senioare, juniori șl ju
nioare). Din etapa a 27-a se evi
dențiază bogata reuniune din 
Sala Floreasca, unde se vor des
fășura cinci partide divizionare 
A, capul de afiș fiind deținut de 
întilnirea dintre formațiile femi
nine Voința

Programul 
grupa 1—6 : 
4 București 
clasament 
zultate anterioare : 4—6), Dlnamo 
Oradea — Farul CSȘ 2 Constanța 
(5—4 ; 0—4), Dinamo București — 
Rapid 
grupa 
blu — CSU Oțelul Galați (3—11 ; 

2—2), Academia Militară Mecani
ca Fină București — Politehnica 
CSȘ Unirea Iași (9—7 ; 2—2) ; fe
minin, grupa 1—6 : Universitatea 
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca — Pro
gresul Stlrom București (1—6) ; 

4—0), Politehnica Sportul studen
țesc București — Politehnica CSȘ

și Olimpia.
etapei : masculin, 

Steaua — ICED CSȘ 
(locurile ocupate în 

1 și respectiv 6 ; re-

București (2—3 ; 4—0) ;
7—11 : CSU Balanța Si-

Timișoara (3—5 ; 2—2) ; Voința 
București — Olimpia București 
(2—3 ; 3—1) ; grupa 7—11 î Chi
mistul CSȘ Rm. Vîlcea — Rapid 
București (9—8 ; 1—3), Comerțul 
CSȘ Tg. Mureș — Mobila CSȘ 
Satu Mare (10—11 ; 1—I).

Meciurile din Capitală au loc 
ta Sala Floreasca, după urmă
torul program : simbătă de Ia 
ora 11, duminică de Ia ora 10,30 : 
Ac. MII. — Poli. Iași (m), „Poli* 
București — „Poli* Timișoara (f), 
Dinamo București — Rapid (m), 
Voința — Olimpia (f), Steaua — 
ICED (m).
• Precizări in legătură cu 

«Concursul celor 3 puncte* care 
va avea loc ta Sala Floreasca, 
miercuri șl joi, cu prilejul „Zi
lelor baschetului*. întrecerea de 
la 6,25 m (pentru senioare și ju
nioare) va consta din dte 5 
aruncări (din 3 poziții) ; în caz 
de egalitate, vor urma serii de 
cite 5 aruncări, din poziții pre
ferate. La aruncările «de sus* 
(seniori șl juniori), vor fl exe
cutate cite 4 încercări (eu o 
mină, cu două, cu spatele șl la 
alegere, ultimei acordindu-l-se 
punctaj suplimentar pentru spec
taculozitate).

Mîine, la Brăila, „CUPA
După intense pregătiri ta ca

drai secțiilor respective, alergă
torii de dirt-track se vor alinia 
la startul primului concurs al 
actualului sezon competițional, 
dotat cu trofeul „Cupa Primăve- 
ril'V Gonfrur,țările se vor- desfă
șura mîine, pe pista stadionului

Cupa F. R. Ciclism

EXCURSIE CICLOTURISTICĂ SAU CONCURS?
Cople trasă la indigo a prime

lor trei etape, secvența a patra 
a cursei cicliste dotate eu „Cupa 
F. R. Ciclism* a prilejuit o nouă 
evoluție foarte slabă a masivului 
grup de rutieri români (85, față 
de numai 12 oaspeți). După star
tul din comuna Afumați, pe 
șeaua spre Urzlcenl și apoi 
ramificația spre Buzău, el 
Impus, acestei etape, o trenă 
excursie cicloturistică, astfel 
la jumătatea distanței (km.
aede cronometrelor Indicau

90- pe 
au 
de 
că

50) 
n

mln., medie orară 85 km! Admo
nestați de antrenorii fi specia
liștii din caravană, după întoar
cere cursa s-a mal animat pu-

țin, dar nu la pretențiile și ni
velul normai. O dovadă a super
ficialității seniorilor este șl pre
zența ta plutonul din față a u- 
nor cicliști Juniori — Gh. Ostafe, 
L Piritei (A.S. Muscelul C-lung) 
— pe biciclete mult inferioare 
calitativ celor ale seniorilor. In 
aceste condiții se ridică un mare 
semn de tr.trebare asupra poten
țialului rutierilor noștri pe care 
11 așteaptă câteva Importante con
fruntări internaționale.

Cu 12 km Înainte de sosire, din 
plutcn pleacă cinci cicliști ro- 
mâ'.ii șl unul din R. D. Germană 
care, ta mod normal, nn putea 
emite pretenții la câștigarea

PRIMĂVERII« INAUGUREAZĂ SEZONUL Dl DIRT-TRACK

cursei. Dar nu a fost așa, deoa
rece șl ta final sportivii noștri 
s-au menținut ta aceeași atitu- .... . — -------- a

H.
a

dine, nefăcând nimic pentru 
contracara atacul ciclistului 
GrSger, care » obținut astfel 
doua victorie de etapă.

A
(R.D.G.),

CLASAMENTUL ETAPEI 
IV-a: 1. H. GrOger 
3.27:24, medie orară 39,400 km, 2. 
N. Aldulea (Met. Plopenl), 1 I- 
Schneider (Dlnamo). 
(Steaua) 5. V. 
mo) toți același 
teanu (I.M.G.B.),

4. C. Popa 
Mitrache (Dlna- 
ttmp, 6. G. Ol
la 7 sec.

municipal din Brăila, taceplnd 
de la ora 10,30, In formula da
cică de 16 alergători ta 21 de 
manșe.

De fapt, specialiștii acestui gen 
de întreceri vor intra de astăzi, 
în febra de concurs, deoarece 
alergătorii de toate categoriile

se vor prezenta pe stadionul din 
Brăila Ia testul pentru Îndeplini
rea ba re muri lor impuse în vede
rea admiterii la reuniunile ofi
ciale din anul 1086. Cei mai buni 
15 sportivi desemnați de acest 
trial iși vor. disputa întâietatea în 
concursul -inaugural de mîine.

ARAD, 28 (prin telefon). Și tn 
ziua a doua a Campionatului 
Național în bazin acoperit 
fost î 
loroase 
fruntași, 
așteptată 
100 m spate feminin, 
Bunaciu șl Anca Pătrășcolu au 
oferit 
deosebit de echilibrată, cele două 
sportive dinamoviste plecînd bine 
din start șl parcurgînd cele două 
lungimi de bazin „cap la cap*. 
Cu un final mal viguros, Bunaciu 
a atins prima placa de la sosire, 
după l :02,67, iar Pătrășcolu a 
fost cronometrată cu t .02,97 —
ambele performante de ridicată 
competitivitate Internațională, tn 
celelalte două ?robe ale fetelor, 
au Învins reprezentantele cen
trului băimărean. La 
liber, Stela Pura, pornind 
puternic in prima parte a 
a sosit după 1:16,02, nou 
de senioare șl junioare. 
Lung și-a confirmat buna 
tire șl valoarea, termlnlnd vic
torioasă in proba de 400 m mixt, 
cu un rezultat de asemenea bun 
— 4:48,30.

Două noi recorduri naționale 
au fost stabilite In întrecerea 
băieților. La 400 m mixt, J. Bart 
a dominat 
tegorlcă, 
proape 
manța 
Învingătorului 
consemnat
400 m liber, tn bazin de 50 m, 
parcursă dc un înotător român 
sub granița eelor patru minute.

au 
înregistrate rezultate va-

! ale înotătorilor noștri 
Astfel, in cea mal
cursă de vineri, la

Carmen
spectatorilor o dispută

400 m 
foarte 

cursei, 
record 
Noemi 
pregă-

într-o manieră ca- 
tmbunătățlnd cu a- 

două secunde perfor- 
precedentă. Rezultatul 

— 4:34,24. Am
șl prima cursă la

Reușita a; 
rean, lui E 
cu timpul d 
torie la ma 
C. Stavriu 
spate.

Să consen 
tentative 
50 m oraș 
namo) 30,94 
F, Vișan (1 
bras junior 
31,66.

REZULTA1 
nin : 400 n 
LUNG (CSI) 
2. Andreea 
5:06,14; 3. 
Ploiești) 5 :• 
t. CARMEh 
1 :02,67 ; 
namo) 
1:06.55 ; 
PURA 
senioare 
Palencsar 
Claudia Ar 
MASCULIN 
J. BART 
seniori ; 2. 
4:44,79 ; 3. 
100 m spa 
(Dinamo) 
(Steaua) 1 
(CO Baia 
1:03,40 ; 
PINTER 
seniori ; 1
E. Nan (S

Competiț 
și se înch< 
zi desfășu: 
niuni.

2.
1

(C 
?!

2.

TURNEUL F. I. R. A.
(brmare din pQQ. 1)

finală- cu sportivii sovietici, 
realizlnd o victorie mult mai 
facilă decît ne-am fl așteptat : 
58—7 (27—3). Ei au Înscris nu
mai puțin de nouă eseuri pen
tru a nu primi - *■ - -
sfințind astfel 
netă manifestată 
lor 80 de minute 
acestea afirmăm 
a fost strălucitor, ei 
mal mult de __ ____ ______
rești ale adversarilor, surprinză
tor de nematurl ta concepția de 
joc șl ta plus împinși la grăme
zile ordonate și cele spontane 
dintr-o cvasipermanentă lipsă de 
sincronizare șl colaborare. în
tr-un cuvînt s-a Impus știința 
de joc suuperioară a școlii 
franceze de rugby. Ar mal fi de 
semnalat clteva frumoase com
binații la nivelul mijlocașilor 
(Hueber — Lacroix), abilitatea 
fundașului Ougier, circulația In 
teren a liniei a treia șl prezența 
tn joc a talonerulul Delmaso.

Men-
- - „. (2). Lacroix (2), Hueber, Ougier,

Amalric — eseuri, Amalric l.p., 5 
transf. Lacroix l.p., 2 transf.,
Hueber transf., respectiv Sukov 
eseu, Romanov l.p.

A arbitrat belgianul D. Roe- 
lands, ajutat la cele două mar
gini de I. Pietrak (Polonia) șl 
R. Gomez (Spania).
JOC DESCHIS, APLAUDAT

Pe excelentul gazon de la com
plexul Steaua s-au întîlnit echi
pele Spaniei șl Poloniei, care au 
oferit un spectacol agreabil. Spor
tivii din Peninsula Iberică au 
obținut victoria cu 18—1 (8—0). 
Cu destulă fantezie ta construc
ția fazelor de atac, spaniolii au 
deschis scorul In mln. 
tr-un eseu realizat de 
Rodriguez. Spre Analul 
Rengito a luat o minge 
propriu și, după o cursă de 50 
de metri, a înscris la centru :

declt unul, con- 
o superioritate 

de-a lungul ce
de Joc. Cu toate 
că jocul lor nu 

profitând 
greșelile copilă-

Au înscris pentru Franța : 
dzild jan (2), Delmaso

7, prin- 
fundașul 
reprizei, 
pe cont

PENT
8—0. T » 
avut ’ 
dicap. 
bun din 
nul la u> 
tarea s-a. 
a ridicat 
spanioli, | 
driguez i 
încercare, 
cla : 18—
polonezii 
vitură d 
advers, ai 
clniak a 
echipa sa 

A arblt 
nla). ajui 
panllle 
(România

FOI

Pe St
R.F.G. a. 
(4—4), î: 
două ori 
lui Casii 
cel al lu 
germanii 
sară de
34, respe 
apoi, de 
(Hauck, 
tanța 
te cr 
dar ș. 
partimen 
decis vi 
putut f1 
gienii 
două 103 
52 și 56) 
Oricum, 
byștilor 
iul Belg 
tate, dar 
tr-un nr 
uzură, i 
fost î

A con, 
nea Sov 
de J. I 
Soare (I

DIVIZIA A DE ]
Paralel cu meciurile din cupele 

europene, la startul cărora vor 
fi prezente Steaua șl H.C. Mi- 
naur Bala Mare (Știința Bacău 
va juca partida revanșă cu Bu- 
ducnost Titograd ta ziua de 6 
aprilie, pe terenul eohipei iugo
slave) duminică Iubitorii hand
balului vor putea urmări șl me
ciuri din Divizia A masculină șl 
feminină Iată programul aces
tora

MASCULIN. Grupa 1—6, ORA- 
DEi : Constructorul — Dinamo 
București, BACAU : Știința — 
Politehnica Timișoara. Partida 
H.C. Minaur Baia Mare — Steaua 
va *1 r^programată. Grapa 7—12,Horațru SIMA

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un catren Inspirat de golul Iul 
Plțurcă, prin care echipa Steaua 

calificat în semifinalele ~ 
Campionilor Europeni : 

Prin Pițurcă, 
„Steaua* urcă 
Strălucit 
Spre— Zenit I 

vom preciza, totuși, că me- 
sînt ale întregii... conste-

Cu-

Noi
rit°ie
lății.

UN
GALELOR DE BOX, BUCUREȘTI. 
Lucian Popescu ar fi avut acum,

VECHI SPECTATOR AI»

dacă ar fi trăit — 73 de ani. El 
a devenit campion al Europei, 
la categoria muscă (box profe
sionist) in iunie 1930. cînd avea 
doar 17 ani.

ANDREI SOLACOLU, PLOIEȘTI. 
Nu e vorba de o simplă potri
vire de nume, ci, așa cum ați 
presupus dumneavoastră, Vicen- 
țiu Iorgulescu (din echipa de 
speranțe a Sportului Studențesc) 
este fratele lui Gino Iorgulescu, 
de la același club. Poate că în- 
tr-o zi îi vom vedea jucînd îm
preună în formația studențească.
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j M»!,!«.«. ETAPĂ CU CÎTEVA PARTIDE INTERESANTE
I
I

• Moroi ridicat pentru mureșeni, 
după egalul de la Buzău, îna
intea unui meci important mai 
ales pentru formația oaspete

CLASAMENTUL

La Hunedoara, prima șansă, fi
rește, de partea Corvinului • 
La Pioiești, suporterii Petrolului 
nu admit surpriza • în „Dealul 
Feleacului", echipa gazdă țin
tește primele puncte in această 
primăvară • După victoria de

la Oradea, piteștenii sint favoriți 
indiscutabili • Vor reuși bu- 
zoienii să reediteze in fața 
Rapidului jocul bun din 
Cupa Balcanică? • Miine, la 
Craiova, un examen sever pen

tru studenții timișoreni

Meciurile

Tg. Mureș : 
Hunedoara : 
Ploiești: 
Cluj-Napoca 
Pitești: 
Buzău : 
Craiova :

' t. STEAUA 21 17 3 1 41- 9 37
2. Sportul Stud. 20 11 7 2 44-19 29

I 3. Dinamo 20 11 5 4 32-18 27
4. Univ. Cv. 20 11 4 5 23-17 26

1 5. „Poli“ Tim. 20 10 1 9 37-32 21
6. F. C. Argeț 20 8 5 7 20-22 21

I 7. Petrolul 21 8 9 8 18-24 21
8. Corvinul 20 0 2 9 47-25 20

1 9. Chimia 20 8 3 9 25-24 19
10. Gloria 20 7 4 9 28-28 18
11. S. C. Bacău 20 9 0 11 27-29 1812. „U“ CIuj-N. 20 7 3 10 21-24 17

1 13. Rapid 20 7 3 10 22-32 17
14. A.S.A. Tg. M. 20 € 4 10 17-24 16
15. F.C.M. Brașov 20 7 2 11 13-40 16
10. F. C. Olt 20 5 5 10 20-31 15

’ 17. Victoria 20 4 4 10 18-29 14
, 18. F. C. Bihor 20 3 4 13 16-42 10

>\\\\\\\\\\\\^^^^^ PROGRAMUL JOCURILOR
. ... _______A SA

CORVINUL 
PETROLUL 
,.U-
F.C. ARGEȘ 
GLORIA
UNIVERSITATEA

Dinamo - Steaua și

I 
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DUPĂ MECIUL CU SCOTIA
>1

La revenirea de la Glasgow a fotbaliștilor român, cîteva de
clarații și aprecieri ale celor care au trăit la fata locului me
ciul cu Scotia :

- F.C.M. BRAȘOV
- F.C. OLT
- F.C. BIHOR
- CHIMIA
- S.C. BACAU
- RAPID
- „POLI* TIMIȘOARA

Victoria - Sportul Studențesc 
au fost aminate

Toate partidele var începe la ora 16-

Campionatul Speranțelor STEAUA LIDERUL CLASAMENTUL

e

I
MIRCEA PASCU, vicepreședinte al F.R.F. : „SCORUL

ESTE PREA SEVER"

UNUI INEDIT CLASAMENT AL EFICACITĂȚII
Prima constatare după desfășu

rarea celor trei etape in Cam
pionatul Speranțelor privește „ro
cada" din fruntea clasamentului. 
După cum au pornit din startul 
primăverii tinerii jucători plteș- 
tenl (4—1 cu A.S.A. Tg. Mureș), 
era greu de presupus că Steaua 
va reuși să accelereze atlt de 
mult — deși a pierdut la Hune
doara — Incit după numai trei 
etape să revină in fruntea clasa
mentului. Dar, după ee a ctștl- 
gat clar derbyul cu F. C. Ar
geș (3—0) și după ce a clștigat 
Ia fel de clar partida cu F. C. 
Olt (tot 3—0), echipa pregătită 
de Radu Trol a devenit princi
pala candidată la titlu. Steaua 
are șl un deosebit apetit de gol, 
fiind, la ora actuală, cea mai 
eficace echipă dintre toate cele 
90 cite activează In Divizia A, 
Divizia B șl Campionatul Spe
ranțelor. iată de altfel cum se

ȘTIRI • ȘTIRI O ȘTIRI
• F. C. OLT — AUTOBUZUL 

bucurești 2—1 (3—0). Au mar
cat : Turcu (mln. 65 șl 30), res
pectiv Sișcă (mln. 89). F. C. OU : 
Anghel — M. Zamfir, Mihall, An
drei, Matei — Minea, M. Po
pescu, Eftlmie — Pena, Turcu. 
Georgescu. Au mal jucat : Clu- 
rea, Despa, Donose, Laurențiu, 
Crlșan, Sorohan șl Dudău. <C. 
BUGUEA — coresp.)
• A. S. DROBETA TH. SEVE

RIN — „POLI" TIMIȘOARA 4—1 
(2—0). Au înscris : Balea (mln. 
3 șl 82), Udrea (mln. 33 din 11 
m) șl Prihac (mln. 88), respec
tiv Bolba (mln. 54 din M m). 
„Poli" : Popa (mln. 46 Moise) -- 
Andreiaș. Șulea, Vușcan (mim. 56 
Neagu), Varga — Bozeșan n, Sa- 
bău, Rotariu, Vlătănescu (mln. 10 
Trălstaru) — Oancea, Bolba. (V. 
MANAFU — coresp.)

• PROGRESUL ODORHEI —
FCM BRAȘOV 0—2 (0—2). Au
torii golurilor : Șerbănlcă (mln. 
16) șl Cramer (!min. 44). F.C.M. 
Brașov : Polgar — Bălan, Naghy, 
E. Moldovan, Mandoca — Pană, 
Șerbănlcă, Bența, Mărgărit — Ca- 
dar. Cramer Au mai fost folo
siți : Santa, Lungu, P. Lucian. 
Spirea, Barbu și Cimpean. (A. 
PIOLOGA — coresp.)
• A APĂRUT BULENTINUL 

INFORMATIV, editat de comisia 
de propagandă a F.R.F. In cu
prinsul acestui număr (17) : 
programul returului In Diviziile 
A, B și C, al jocurilor din ca
drul competiției sportive națio
nale „DACIADA-, clasamentele 
(turului) la toate eșaloanele, ar
ticolul Întitulat „Creșterea res
ponsabilităților tuturor factorilor 
din cluburile și asociațiile spor
tive".

prezintă clasamentul sul-generla 
al acestor formații avide de go
luri (cu specificația că B-ul 
are o etapă mal puțin Jucată) :

1. Steaua (speranțe) — M 
1. Oțelul Galați — 43 
3. Corvinul — 47

4—5. Sportul Studențesc 
Gloria Bistrița — 44.

De ce insistăm 
această direcție ? 
o invitație la 
spectaculos, este _____________
nită, fotbalul nostru avind ma
re nevoie de marcatori de goluri, 
pe de o parte, dar el de cit mal 
multi spectatori in tribune, pe 
de altă parte. Cunosclnd apeti
tul de goluri al echipei de spe
ranțe Steaua, la fiecare med al 
ei jucat acasă, in jurul terenu
lui din complexul sportiv de la 
Ghencea se adună șl ae... calcă pe 
picioare mulțl, foarte mulțl spec
tatori pentru a-1 vedea mardind 
goluri pe micuțul, dar foarte ra
pidul Goran, pe tehnicul C. Gheor
ghe. pe Moldovan, pe Florea șl 
coechipierii lor. La fel ce prezintă 
lucrurile șl eu celelalte patru e- 
chlpe din clasamentul de mal 
sus, la jocurile cărora vin din 
ce in ce mal mulțl iubitori 
al fotbalului șl care-1 iubesc toc
mai pentru că iubesc GOLUL.

Revenind Ia Întrecerea propriu-

ații de mult__ ________in 
Pentru că Încă 
JOC OFENSIV, 
orlcind blneve-

l
2.
3.
4.
L
4.
7.
5. ________
3. F.C.M. Brașov
10. Victoria
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
13.

STEAUA 
F. C. Argeș 
Petrolul 
Unlv. Cv. 
Gloria 
Corvinul 
F. C. Bihor 
Dlnanio

21 13 2
20 IS 1
21 14 1
20 10 3
20 10 3
21 10 3
20 10 2
20 10 1
20 10 1
20

CĂU : știința — Hidrotehnica 
Constanța, IAȘI : TEROM — 
Chimistul Rm. VRcea. Grupa 

de- 7—12 : SIBIU : C.S.M. Indepen- 
RI- dența — Textila Dorobanțul Plo-

ov, iești, BUCUREȘTI (Sala Fîoreas-
,vl- ca, de la ora 9) : Confecția — 

Mureșul IMATEX Tg. Mureș, 
IA- ZALĂU: Textila IAS — Relo- 
IA- nu’ săvlnești.

LA HANDBAL MASCULIN
W Magnus Wislander (24 de ani 

1,90 m), Bjorn Jilsen (27, 1,90), 
componenți al lotului repre
zentativ. Alături de ei, Sven 
Eklund, un pivot foarte bun. 
cel care tn partida de la G8- 

1P.i* teborg a înscris 7 goluri. I.K. 
Redbergslid este o foarte bună 

ies" ambasadoare a handbalului sue-
de* dez. fiind virtuală rfștigătoare
a • și a campionatului tn curs de 

011 desfășurare.
^>n_ Steaua. multipla noastră
•no‘ campioană, se prezintă la ora
cva startului cu gîndul firesc de

calificare în semifinalele com- 
înța petiției, ceea ce nu ar constl-
1 Sn tui o premieră. Stingă, Mun-
:>rn" teanu, Dumitru, Drăgăni(& și
:um ceilalți componenți ai formației

sint într-o bună dispoziție de 
t!n<J ioc. dorind să depășească pnes-
se“’ tatia din partida cu VfL Gum-
aai" mersbach (R.F.G.). din optimi.
,ana discutată tn aceeași sală.
■ești Partida va fi condusă de iu- 
arte goslavli Branco Horvat și

„Am jucat fără jucătorii de la 
Steaua, dintre care trei sau pa
tru au fost și sint titulari. Deci, 
nu ne-am prezentat cu o forma
ție care să Înfrunte cu șanse e- 
chipa Scoției, care este In plin 
proces de pregătire pentru tur
neul din Mexic. O parte dintre 
jucătorii noștri prezenți ta echi
pă nu stat pregătiți la nivelul 
pe care D cerea o astfel de 
confruntare. Este regretabil că 
unele cluburi apreciază procesul 
de pregătire numai In funcție de 
rezultatele pe care le obțin pe 
plan intern.

Am inttlnlt o echipă scoțiană 
In mane formă, care a jucat 
toată perioada de iarnă. Față de 
Îndelungata noastră pauză com- 
petițională — trei luni — trebuie 
să analizăm eu deosebită atenție 
posibilitatea scurtării acestei pe
rioade fixlnd etapele nu In ter
mene convenționale, ci in func
ție de condițiile de climă. In

caz contrar, vom avea intotdeuna 
un handicap ta începutul primă
verii.

In ceea ce privește jocul pro- 
priu-zls, este necesar să punem 
accent pe angajamentul fizic și 
pe Jocul de atac, oare a funcțio
nat bine acar tn prima repriză. 
In acest meci cu Scoția am pri
mit mult prea ușor primele 
două goluri, in timp ce noi am 
ratat cel puțin două ocazii uria
șe (La o fază, am avut o su
perioritate numerică de trei la 
unu dar Hagi a tras din unghi 
greu, deși avea doi coechipieri 
complet liberi).

Scorul este prea sever față de 
evoluția echipei noastre. Intre 
altele, la pauză, Franz Becken
bauer și cel trei însoțitori al săi 
au apreciat jocul ca bun de am
bele părți, ceea ce l-a deter
minat să discutăm tn legătură 
cu un meci intre echipele noas
tre naționale In 1987“.

4 56-U «7
4 38- t 46« 40-18 «3
7 33-33 33
7 33-31 33
7 36-38 33
3 34-27 32
3 23-21 31
• 24-33 31
I 15-27 23

10 20-33 20
10 23-31 34

3 23-23 23
10 23-34 32
U 20-23 21

I 4
8 2
7 3
< 3
0 4
8 3
5 2 13 21-33 17
4 4 12 20-42 10
4 2 14 23-43 14

A.S.A.
8. C. Bacău 
„Poli" Tim.
Rapid
F. C. Olt 
„U« CIuj-N. 
Sportul Stud.

_ Chimia ,____ ___  
• In partida restanță din eta

pa trecută. Chimia — Dinamo 
1—3 (0—2).

20
20
20
20
20
20

zisă a speranțelor, să mai spu
nem că Joi s-a disputat la 
Ploiești a doua partidă derby a 
primăverii. Petrolul — Steaua, 
șl revelația actualei ediții a 
campionatului, echipa ploleștea- 
nă, a reușit a doua sa perfor
manță notabilă : să stopeze pe 
Steaua (2—1). tot așa cum a 
făcut in tur și cu F. C. Argeș, 
căreia, in etapa a 3-a, l-a adus 
prima tnfringere. F. C. Argeș 
fiind liderul autoritar de atunci 
al campionatului t Șl iată că Pe
trolul s-a apropiat amenințător 
de cele două echipe fruntașe ale 
Întrecerii.

Laurențiu DUMITRESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII
ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI B
SERIA I : Politehnica Iași — 

Dunărea CSU Galați : M. Neșu 
(Oradea), C. S. Botoșani — CFB 
Pașcani : I. Gherghell 
re). Minerul Vatra 
Prahova CSU Ploiești 
veș (Oradea), Metalul 
Dunărea Călărași : V. 
deal), Chimia Fălticeni 
Suceava : D. Pura (Dej), Aripile 
Bacău — FCM Delta Tulcea : M. 
Lăzărescu (București), Oțelul Ga
lați — Ceahlăul P. Neamț : S. 
Necșulescu (Tîrgoviște), Olimpia 
Rm. Sărat — Steaua Mlzil : M. 
Doncea (București), F C Constan
ța — F C Progresul Brăila : T. 
Badea (București).

SERIA A Il-a : Progresul-Vul- 
can București — C S Tîrgoviște : 
O. Strong (Oradea) — Stadionul 
Progresul ; Avlntul Reghin — 
Mecanică Fină Steaua București : 
I. Vlrlan (Gh. Gheorghlu-Dej), 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
Eiectroputere Craiova : C. Man
ila (Reșița), Șoimii TPA Sibiu — 
ICSIM București : V. Curt (Med
gidia), Tractorul Brașov — Mus
celul Cimpulung : L Șchiopa

(Baia Ma- 
Doroel — 
: L Med- 
Plopeni — 
Onu (Pre- 

CSM

T.

Zlatko Mosnicka, iar observator 
I.H.F. va fi Ivan Karpar (Ce
hoslovacia). (M.V.)

CUPA CUPELOR
tdrmare din vag. 1)

formație suedeză H.K. Drott 
din localitate.

In partida de la Baia Mare, 
de duminica trecută, Minaur a 
clștigat cu 26—18, avantaj sub
stanțial. dar care se oere a- 
părat cu strășnicie pentru ca 
băimărenii să-și poată Îndeplini 
frumosul obiectiv ce și l-au pro
pus : calificarea In semifinalele 
competiției europene. Măricel 
Voinea, Doru Porumb, Gheor
ghe Covaciu. Mihai Mironluc, 
adică jucătorii de rfmp, ea și 
portarul Mircea Petran, se vor 
mobiliza, sîntem siguri, pentru 
ca și disputa de la Halmstad 
să le ofere satisfacția depășirii 
unui adversar de primă mină, 
cum este formația suedeză.

Au făcut deplasarea, intre 
alții : Mircea Petran, Nicolae 
Neșovici — portari. Măricel 
Voinea, Nicolae Voinea, Sorin 
Rădulescu, Gheorghe Covaciu, 
Mihai Mironiuc, Iosif Boroș, 
Alexandru Stamatc, Ioan Marta, 
Doru Porumb, Ștefan Gnandt, 
însoțiți de antrenorii Lascăr 
Pană si Petre Avramescu. 
(I.Gv.)

MIRCEA LUCESCU : „S-A RESIMȚIT MULT LIPSA 
PERIOADEI DE PREGĂTIRE CENTRALIZATA"
„Am intllnlt o echipă In virf 

de formă, lntr-un moment In 
care formația noastră, lipsită de 
ctțiva titulari, nu are nici pe 
departe forma necesară unul 
med cu Scoția. Aș putea să spun 
că s-a resimțit mai mult ca ori- 
dnd inexistența perioadd centra
lizate de pregătire a lotului in 
timpul Iernii. Așa se șl explică 
faptul că echipa noastră, după o 
repriză bună — punctată de mari 
ocazii — nu a mal dat randa
mentul necesar după pauză. Așa 
cum mă așteptam. Scoția a de
monstrat o dasă deosebită, aș 
spune chiar peste așteptări. Ju
cătorii scoțieni. care adaugă un 
mare plus de fantezie la rigoa

rea cunoscută a celorlalte echipe 
britanice, au fost avantajați șl 
de terenul ud, care a dat si mal 
multă viteză mingii. M-a surprins 
lipsa de pregătire a unora din
tre Jucătorii noștri, tn această 
situație este și Hagl, care tra
versează o eclipsă de formă 
reală. Am remarcat, In schimb, 
marea putere de luptă a „bătrl- 
nJlor" Dalglish și Souness. în 
jurul acestor 1oi jucători de 
dasă s-a organizat tot jocul 
Scoției. Șl pentru că a venit 
vorba de organizare, am resimțit 
mult absenta lui Bolănl șl Ște- 
fănescu. care au știut să stimu
leze energiile mal tinerilor co
echipieri".

KLEIN : „ERORI DE MARCAJ, DAR PUTEA FI 2-2 
LA PAUZA l“

„Scorul este foarte sever față 
de desfășurarea jocului. Am avut 
perioade bune, dnd a existat un 
echilibru evident tn teren. Mă 
refer, ta spedal, la prima repri
ză. La scorul de 0—0, șutul meu 
a lntOnlt „transversala" porții 
scoțiene. A mai fost și hențul 
la șutul lui Cămătaru, dnd eram 
conduși cu 2—0. Deci, putea fi 
2—2 la pauză. Acest 0—3 s-a pro
filai șl din cauza unor erori de

marcaj tn apărare, deficiente 
care au înlesnit marcarea celor 
trei goluri ale adversarului. A- 
devărul este că In ultima vreme 
avem la dispoziție foarte puține 
zile necesare pregătirii centrali
zate, de unde lipsa de omogeni
tate, cu implicațiile el de na
tură tactică. Tn plus, să nu ui
tăm absența jucătorilor de la 
Steaua, care se pregătesc pen
tru confruntarea cu Anderlecht".

(Focșani), Carpațl MIrșa — ICIM 
Brașov : Cr. Teodorescu (Buzău), 
A S Drobeta Tr. Severin — 
IMASA Sf. Gheorghe : A. Mi- 

țaru '(Rm. Vîlcea), Automatica 
București — Chimica Tîmăvenl : 
Gh. Toth (Aiud) — Stadionul Au
tomatica, Flacăra Autom. Mo
roni — Gaz Metan Mediaș : D, 
Vătran (Arad).

SERIA A m-a : Armătura Za
lău — Olimpia Satu Mare : I. 
Velea (Craiova), CIL Slghet — 
înfrățirea Oradea : S. Rotărăscu 
(Iași), Strungul Arad—CFR Timi

șoara : Șt. Hampu (București), 
Mecanica Orăștie — Minerul Lu- 
penl : V. Alexandru (București), 
Minerul Cavnic — Gloria Bistri
ța : V. Antohl (Iași), Jiul Petro
șani — Aurul Brad : I. Coț (Plo
iești), F C Maramureș Baia Ma
re — C S UT Arad : Fl. Popescu 
(Ploiești), Mureșul Deva — U- 
nirea Alba Iulla : C. Drulă (Tg. 
Jiu), Metalul Bocșa — CSM Re
șița : D. Bolintiș (București).

Toate meciurile încep la ora M.

CĂMATARU : „ASEMENEA PARTIDE DIFICILE TRE
BUIE PREGĂTITE CU MARE ATENȚIE"

„Scorul partidei este, indiscu
tabil. exagerat. Asta vreau s-c 
spun din capul locului. Pentru 
că meciul a avut, zio eu, două 
reprize diferite. In prima, noi 
am Jucat bine. La 0—0 am avui 
ocazia de a deschide scorul. La 
0—2 am fost martorul und faze 
din care no. puteam reduce sco
rul : am scăpat spre gol, am 
trimis mingea spre poarta goală, 
dar un fundaș a deviat cu MÎI- 
NTLE mingea In bară 1 N-am 
văzut, de dnd 1oc fotbal, un pe
nalty mal clar, dar arbitrul a 
inchir ochi' 1 •) Sigur că despre 
acest med se pot spune multe 
lucruri. De exemplu că apărarea 
n-a jucat atlt de decis ca In 
alte partide. S-au greșit multe 
pase șl la mijloc, de vină fiind 
și terenul greu din cauza ploii 
căzute Înainte de med șl ta tot 
cursul medului. Dincolo de toate 
acestea, trebuie să mai spun insă 
că astfel de partide dificile tre
buie pregătite cu mare atenție.

Cu atit mai mult cu dt există 
acum in echipă posturi care nu 
pot fi ocupate peste noapte de 
un jucător sau altul. In ce mă 
privește, cred că șl eu aș fi pu
tut juca mai bine, dar » fost 
primul meu meci întreg după 
șase luni...".

•) Brian Scott, In „Daily Mall*: 
„Numai arbitrul nu a văzut mint 
cu' care Miller a împiedicat min
gea să intre in goi".

★

Formațiile meciului de la Glas
gow au fost următoarele :

SCOȚIA: Goram — Gough, Narey 
(mln. 60 Hansen), Miller, Malpas 
— Strachan, Aitken, Souness, 
Bannon — Dalglish, Sharp (min. 
46 Nicholas).

ROMANIA : Lung — Rednlc, 
Iorgulescu (mln. 46 Nlcolae), 
Movilă, Ungureanu — Mateuț, 
Andone (mln. 75 Cireașă), Klein, 
Bagi — Coraș (min. 70 Gabor), 
Cămătaru.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Doi fotbaliști fruntași, care 

dăduseră și el, pînă atunci, va
lențe deosebite in realizarea la 
o Înaltă factură a meciului din
tre Sportul Studențesc șl Uni
versitatea Craiova, Bozeșan șl 
Ungureanu nu s-au putut abține, 
la un moment dat, să nu re
zolve un „mare" diferend intre 
ei, de o manieră pe care o ta- 
ttlnim, uneori, doar ta disputele 
dintre copil : trăgindu-se recl- 
proo de păr 1 Eliminați de pe 
teren, el au fost suspendați pe 
cite o etapă de către Comisia de 
disciplină.
• Fiindcă n-a vrut, nid ta ul

timul minut, la scorul de 6—0, 
să acorde gazdelor cadoul pe ca
re-1 așteptau, atlt ei cit mal a- 
les antrenorul lor Aurel Lazăr — 
un... nevinovat gol înscris dlntr-o

poziție clară de ofsaid, — arbi
trul meciului Minerul Bălan — 
Inter Sibiu, de-abla a mai putut 
părăsi localitatea, fără să fi flu
ierat in prealabil sfirșitul par
tidei. (Amănuntele n-au nid un 
sens să le mal povestim, fiindcă 
le bănulți I). Ca urmare a ce
lor lntimplate, Jocul a fost omo
logat cu rezultatul de 3—0 pen
tru Inter Sibiu, iar echipei Mi
nerul Bălan i s-a ridicat drep
tul de organizare pe teren pro
priu pe 2 etape, ea fiind tot
odată amendată cu 3 000 de Iei. 
Președintelui secției de fotbal, 
Corfaș Blaj, care a contribuit 
prin atitudinea sa la crearea cli
matului de dezordine, 1 s-a luat 
dreptul de a mal reprezenta e- 
chipa vreme de 6 luni. Evident, 
șl Colegiul Central al antreno

rilor va avea un cuvtnt de spus 
cu privire la Aurel Lazăr.
• Tot cu scorul de 3—0 pentru 

oaspeți (pe teren 1—0 pentru 
gazde) a fost omologat șl rezul
tatul partidei dintre Dacia Orăș
tie șl Unirea Tomnatic. De ase
menea, echipei din Orăștie 1 s-a 
ridicat dreptul de organizare pe 
teren propriu pe 2 etape, sanc
țiune completată cu 3 000 de lei. 
Dar, cum aici s-a ajuns si la 
lovirea arbitrului Ion Bivolaru 
din Rm. Vîlcea, cu pumnii și 
picioarele, de unii jucători al e- 
ehipei gazdă, aceștia și-au primit 
pedepsele meritate, doi dintre ei, 
Boroș și Albu, fiind suspendați 
pe cite 2 ani 1 (Anallzînd cele 
lntimplate, conducerea echipei 
Dacia Orăștie hotărîse, de pildă, 
ta cazul lui Boroș, suspendarea 
acestuia pe... 30 de zile. De ce 
nu pe 24 de ore ?!).

Jack BERARIU

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 23 MAR
TIE 1986. Extragerea I : 05 13 05 
13 34 51 59 86 6; Extragerea a 
n-a 1 22 41 11 63 3 38 » 35 3. 
Fond total de ciștiguri I 14)44.383 
Ied, din care 70.049 led report ta 
categoria 1.
• ASTAZ1, SÎMBATA, ESTR 

ULTIMA ZI PENTRU PROCURA
REA BILETELOR LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DE Mîl- 
NE, DUMINICA 30 MARTIE 1 S-a 
ajuns in ultima zi de vtnzare a 
biletelor la prima tragere excep
țională Loto organizată de la în
ceputul acestui an, care se va

desfășura miine, duminică 30 
martie. Autoturisme „DACIA 
1300", excursii in R. D. Germană, 
precum și mari sume de bani, 
acestea sint cfștlgurile care se 
acordă la această interesantă 
tragere, la care se efectuează 7 
extrageri, cu un total de M nu
mere, In două faze. Extragerile 
fiind „legate", este important de 
reținut că se poate ctștlga șl cu 
3 numere din 18 sau 24 extrase. 
Așadar, numai astăzi, simbătă, 
vă mai puteți procura bilete pen
tru această atractivă tragere. Vă 
dorim succes 1
• Operațiunile tragerii excep

ționale Loto de duminică 30

martie vor avea loc în București, 
ta sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 17. 
Transmiterea desfășurării trage
rii se va face la radio, pe pro
gramul I, la orele 18,05. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate, 
de asemenea, la orele 20,15 șl 
22,30. pe programul I, precum 
și In reluare, luni dimineața, la 
orele 8,55 tot p perogramul L 
o dată cu rezultatele concursului 
Pronosport de duminică.
• Informăm pronosportiștil că 

TOT ASTĂZI este ULTIMA ZI 
șl pentru depunerea buletinelor 
la concursul Pronosport de inli
ne, 30 martie.



(Urmare din nao 1) ca

COMPORTARE BUNA A A CIȘTiGAT

muncii pentru depășirea sarci- 
nilor de olan si anlicarea fermă a noului mecanism eco 
nomico-financiar.

discutate 1 
PRIVIND i

DE AVANSURI 
UNITĂȚILOR AGRICOLE DE 
STAT SI COOPERATISTE, 
MEMBRILOR COOPERATIVE
LOR AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE ȘI PRODUCĂTORILOR 
AGRICOLI PARTICULARI, CA
RE CONTRACTEAZĂ LIVRA
REA DE PRODUSE AGRICO
LE LA FONDUL DE STAT. 
PRECUM ȘI ACORDAREA DE 
CREDITE PENTRU ACTIVI
TATEA DE PRODUCȚIE. Se 
prevăd criterii și norme precise 
privind natura acestor avansuri 
si credite, limitele si condițiile 
în care ele se pot acorda, ast
fel incit acestea să contribuie 
nemijlocit la creșterea efectivă 
a producției vegetale si anima
le, să stimuleze preocuparea u- 
nitătilor agricole nentru ca. în conformitate cu principiile au- 
toconducerii si autogestiunii e- 
conomico-financiare. să-și aco
pere din veniturile proprii chel
tuielile materiale de producție, 
să obțină beneficii. S-a stabi
lit ca asemenea criterii de acor
dare a creditelor si avansuri
lor să fie avute în vedere si 
în ce privește activitatea unită
ților industriale. In strmsă le
gătură cu aceste probleme, a 
fost subliniată necesitatea îm
bunătățirii controlului finan
ciar. luării unor măsuri hotărî- 
te pentru ca acesta să-si în
deplinească în mod cores
punzător . rolul și 
rile ce-i revin în 
bunei gospodăriri a 
materiale si bănești 
ților economice.

tn continuare, 
litio Executiv 
PROPUNERILE 
bunătAtirea 
RII SI ACTIVITĂȚII CONSI
LIILOR DE COORDONARE PE 
DOMENII CARE FUNCȚIO
NEAZĂ pe Ungă consi
liul DE MINIȘTRI. Toate a-

eco- 
Au fost a- 

PROPUNERI- 
acordakea 
[ bănești

cores- 
răspundc- 
asigurarea 
fondurilor 
ale unită-

Comitetul Po- 
a discutat 

PRIVIND ÎM- 
ORGANIZA-

ceste consilii vor funcționa 
organe de lucru în cadrul gu
vernului, actionind pentru în
deplinirea în bune conditiuni 
a olanului si a programelor de

I
%

__________..... g 
dezvoltare, a sarcinilor.de oro- 
ducție și export, urmărind apli- ș 
carea întocmai a hotărîrilor 
partidului si a legilor tării. în 
domeniile respective de activi
tate.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat PROIECTUL DE LE
GE PRIVIND RETRIBUIREA 
IN ACORD GLOBAL SI A- 
CORD DIRECT A PERSONA
LULUI MUNCITOR. S-a hotărît 
ca acest proiect de lege să fie 
imbunătătit pe baza nronune- 
rilor ce s-au făcut si prezentat 
spre dezbatere si aprobare Ma
rii Adunări Naționale.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a analizat și a- 
probat RAPORTUL PRIVIND 
EFECTIVUL, COMPOZIȚIA ȘI 
STRUCTURA ORGANIZATO
RICĂ A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN LA 31 DECEM
BRIE 1985 SI ACTIVITATEA 
POLITICO-ORGANIZATORICĂ 
DESFĂȘURATĂ DE ORGANE
LE ' SI ORGANIZAȚIILE DE 
PARTID PENTRU ÎNFĂPTUI
REA HOTĂRÎRILOR PARTI
DULUI. A INDICAȚIILOR 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ; RAPORTUL 
PRIVIND ACTIVITATEA DES
FĂȘURATĂ DE ORGANELE 
DE PARTID, DE STAT ȘI 
ORGANIZAȚIILE DE MASA 
IN ANUL 1985 PENTRU ÎN
FĂPTUIREA POLITICII DE 
CADRE A PARTIDULUI, pre
cum si RAPORTUL PRIVIND 
ACTIVITATEA INTERNAȚIO
NALĂ A “
STATULUI 
CIPALELE 
POLITICII 
NUL 1986.

Comitetul _____
hotărît ca toate aceste trei ra
poarte să fie supuse dezbaterii 
plenarei Comitetului Central al 
partidului.

Comitetul Poliiic Executiv a 
soluționat, de asemenea, nro- 
bieme curente ale activității de 
partid si de stat.

PARTIDULUI SI 
IN 1985 SI PRIN- 
OBIECTIVE ALE 

EXTERNE ÎN A-

Politic Executiv a

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL F.D.U.S

(Urmare din pag l)

riu, membru al Biroului Consi
liului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, Dan An
gliei, Erou al Muncii Socialiste, 
președinte al cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Grindu, județul Ialomița, Eduard 
Eisenburger, președinte al Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Ana 
Brustur, președinte al Consiliu
lui județean Cluj al F.D.U.S., 
Ion Tutoveanu, vicepreședinte 
ai Comitetului foștilor luptători 
și veteranilor de război împo
triva fascismului, Elena Cio
can, secretar al C.C. al U.T.C., 
Constantin Niță. secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

Urmăriți cu atenție, vorbitorii 
au dat glas dorinței de pace, 
înțelegere și colaborare a în
tregului popor român, voinței 
sale neclintite de a acționa cu 
fermitate pentru înlăturarea pe
ricolelor de război, pentru în
făptuirea dezarmării, in pri
mul rînd a dezarmării nuclea
re, pentru instaurarea unui cli
mat de destindere și securitate, 
pentru o politică de largă con
lucrare internațională, avînd la 
bază principiile deplinei egali
tăți in drepturi, respectului in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne ale altor state.

Plenara a dat expresie sen
timentelor de profundă dragos
te și recunoștință pe care în
treaga noastră națiune Ie poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
patriot și revoluționar înflăcă
rat, a cărui neobosită activita
te a fost și este consacrată în
făptuirii idealurilor de pace, 
independență și progres ale 
poporului român, edificării unei 
lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

După încheierea dezbaterilor, 
participanții la plenară au a- 
probat în unanimitate Progra
mul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste privind acți
unile ce se vor organiza în Po

mânia pentru apărarea păcii 
și securității popoarelor, pentru 
dezarmare, în primul rînd pen
tru dezarmarea nucleară, pentru 
marcarea Anului Internațional 
al Păcii.

Elaborat in spiritul hotăriri- 
lor Congresului ai XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, al 
orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la intensificarea luptei 
pentru oprirea cursei înarmări
lor și asigurarea unei păci trai
nice în lume, programul evi
dențiază că organizațiile de
masă și obștești, celelalte or
ganizații și instituții compo
nente ale Frontului Democrației
și Unității Socialiste vor ac
ționa cu toată hotărîrea, în ca
drul Anului International al 
Păcii, pentru mobilizarea opi
niei publice în vederea curmării 
pericolului unei catastrofe nu
cleare.

Plenara a adoptat, de aseme
nea, Declarația-Apel a Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste din Republica So- 
cialistă România adresată parti- 
delor și organizațiilor democra- 
tice, guvernelor, tuturor popoa- 
relor din tarile europene, din 
Statele Unite ale Americii și 
Canada, de pe alte continente.

In încheierea lucrărilor, a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre- 
ședințele Republicii Socialiste 
România, președinție Frontului
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STUTTGART, 28 (prin telefon). 
Eliminările directe ale probei de 
sabie au fost rodnice pentru 
reprezentantul nostru, At. Papp: 
el a reușit, în primul asalt, 
să treacă cu bine de Kudor (Un
garia), cu 10—8. în asaltul al 
doilea, care urma să-i asigure 
intrarea în finala de 8, Papp, 
deși a condus cu 4—1, 5—3, 7—4 
și 8—5, n-a găsit soluțiile cele 
mai eficace în fața experimen
tatului sabrer francez Couderc, 
pierzînd cu 10—8. A revenit, însă, 
pe. .. linia de plutire, în 
lificări, unde l-a întrecut 
Italianul Veccia, cu 10—7, după 
ce a condus întregul asalt.

Așadar, Papp în finală, ală
turi de Pantelev și Gay (U.R.S.S.), 
Kudor și Koeves (Ungaria), Fra- 
zini și Moretta (Italia) și Cou
derc (Franța). O reușită epentru 
reprezentantul nostru, aflat pen
tru prima oară într-o competiție 
de asemenea anvergură.

Au început și asalturile din 
proba masculină de floretă în 
care țara noastră este reprezen-

reca- 
pe

tată de Romică Molea și Vasile 
Costa. Handicap din start pen
tru toți participanții, pentru că 
ei au tras cu noile arme ofi
cializate de federația interna
țională, ceea ce a însemnat o 
adaptare din mers.. O notă bună, 
In aceste condiții, pentru Molea, 
care a trecut cu bine primele tu
ruri preliminare : în turul II a 
fost neînvins, printre cei care au 
.. .plecat steagul în fața sa fiind 
șl experimentați! Weitner “ 
5—2) și Pelisier (Franța,

Celălalt reprezentant 
noastre, Costa, după o 
sigură în primul tur, a 
în turul n, cu două 
El a ratat de puțin cea de a 
treia victorie (care i-ar fi asi
gurat calificarea mal departe)
în fața lui Lothelier (Franța),
deși l-a condus cu 3—0 și 4—1, 
Costa a pierdut cu 5—4. . .

Paul SLÂVESCU
• La închiderea ediției, finala 

de 8 la sabie șl turul in la 
floretă erau în plină desfășurare.

„CUPA KORACI<<

„CENTURA DE
(Urmare din pag. I)

tn prima semifinală a catego
riei pană, Nicolae Talpoș (Ro
mânia) șl Sangdaryn Ganbaator 
(R.P. Mongolă) și-au început 
partida într-un ritm alert, tn 
care românul părea stăpîn pe 
situație. Dar o directă expedia
tă de mongol a făcut ca Talpoș 
să asculte numărătoarea arbi
trului de ring. în următoarele 
două runduri însă, atacurile lui 
Talpoș sint tot mai insistente 
șl eficace, el desprinzîndu-se 
clar tn câștigător. Decizia ju
decătorilor : 5—0.

Următorul meci 
tegorie a fost de

această ca
di namism

(R.F.G., 
5—4). 

al țării 
evoluție 

rămas 
victorii.

AUR“ LA BOX
eficace, dar rar, în defensivă. 
Cînd soarta meciului nu era încă 
hotărltâ, Stancu a avut ideea să 
boxeze fără. . . gardă. Din acel 
moment a recepționat mai toate 
loviturile. învingător la punc
te, Constantin Pascariu.

La „mijlocie mlcă“, Dănuț 
Lugigan șl Nlcolae Ciobanu s-au 
„jucat*, timp de nouă minute, 
cu răbdarea spectatorilor șl a 
arbitrului de ring Grigore Dăn- 
cilă, care l-a tot îndemnat la 
luptă, dar cei doi s-au dovedit 
insensibili la tot șl au „dus* 
medul pînă la capăt așa cum 
au vrut el. A dștlgat D. Lugigan. 
în cealaltă partidă. Victor Sva- 
eika (U.RR.S.) și Marian Gavrl- 
1& (România) s-au angajat încă

REZULTATE TEHNICE
Muscă: Cir. Marea (România) b.p. FI. Manea {România), K. ! 

Ciolakov (Bulgaria) b.p. N. lancu (tRomâinia); pană: N. Talpoș i 
(România) b.p. S. Ganbaatnr (R. P. Mongolă), C. Pascariu '
(România) b.p. C. Stancu (România); ușoară: B. Abadjev ,
(Bulgaria) b.p. R. F. Fonseca (Cuba), VI. Riumin (U.R.S.S.) ,
b.p. V. Mihâilă (România); mijlocie mică: D. Lugigan (Româ- ■ 
nla) b.p. N. Ciobanu (România), V. Svacika (U.R.S.S.) b.p. M. ] 
Gavrilă (România); semigrea: " ~
Pamfil (România), D. Senciuc 
nia) ; supergrea: D. Răcaru 
(Siria), Al. Luksttn (U.R.S.S.)

B.

D. Rodriguez (Cuba) b.ab. 2 F. 
(România) b.p. M. Marcu (Româ-
(România) b.ab. 3 S. Mahmud 
b.p. T. Pârjol (România).

deosebit, prahoveanul Constan
tin Pascariu imprimând luptei sale 
cu Costin Stancu un 
Această tactică nu a 
Stancu, dar, neavînd 
acceptat-o. mai ales 
două reprize, cînd a 
surse fizice. Surprins 
șeu la față, Stancu este 
rat, reia lupta și asistăm la o. . . 
cursă de .urmărire. Pascariu a- 
tacînd, adversarul său replicînd

ritm alert, 
convenit lui 
ce face, a 
în primele 
avut re

de un cro- 
numă-

un prelungit schimb 
dar majoritatea au 
astfel că întâlnirea 
desfășurare anostă, 

i-au 
judecă- 

învingâtor

ROMÂNIA - SCOTIA, LA RUGBY
(Urmare din pag 1)

tcap de grămadă” : pilierul 
Milne, de pildă, a fost inclus 
in „echipa lumii 1985“, iar ta- 
lonerui Deans, căpitanul for
mației, a făcut parte din Se
lecționata „Leilor britanici", ca 
și Paxton, din linia a doua, 
ca și oomponentii compartimen
tului deschiderii (Laidlaw — 
Rutherford), care beneficiază 
de o mare experiență interna
țională. în plus, doi frați, Scott 
și Gavin Hastings în liniile, 
dinapoi. Gavin, fundașul, fiind 
un redutabil transformer.

Pentru a învinge o asemenea 
echipă și a reedita succesul 
din 1984 — țel pe care și l-a 
fixat reprezentativa noastră — 
rugbyștii tricolori vor trebui 
să evolueze la o cotă maximă, 
să dea dovadă de un înalt spi
rit colectiv, să practice un joc 
agresiv (în sensul bun al cu- 
vîntului), în mișcare. în buna 
tradiție a comportărilor din în- 
tîlnirile cu echipele britanice 
(Țara Galilor și Scoția), adică 
să joace cu deplin angajament 
și eficacitate (mai ales pe îna
intare). spre a se crea nece
sarele breșe în apărarea oaspe
ților, care să permită realiza
rea spectaculoaselor eseuri. 
Dacă atacul, dar mai cu seamă 
apărarea vor funcționa bine, 
atunci cu adevărat ne putem 
gîndi la victorie, o victorie 
care ar reedita frumoasa după-

din start la 
de lovituri, 
ocolit ținta, 
a avut o 
Cîteva lovituri mai clare 
determinat pe arbitrii 
tori să-1 prefere ca 
pe Svacika.

Eternul rival al lui 
Donld la titlul de campion 
țării, „semigreul' 
a dat acum de un alt. . . 
ool : fostul campion al 
lociilor*. Dumitru Senciuc. 
cesta din urmă a atacat 
rit în majoritatea timpului, 
șlnd chiar să-1 expedieze 
Marcu la podea. După ce 
trul Gheorghe Chivăr l-a 
mărat pe Marcu, acesta a 
luat lupta, dar nu a putut 
bareze drumul spre victorie 
lui Dumitru Senciuc.

Mîine dimineață, vă 
tilnire, la ora 10, la 
Sporturilor și Culturii 
asista la FINALE !

Georgică 
al 

Marcel Marcu, 
obsta- 
„mij- 

A- 
hotă- 

reu- 
pe 

arbi- 
nu-\ 
re- 
să 
al

în-dăm
Palatul 

pentru a

Democrației și Unității Socialiste.
Cuvîntarea conducătorului g numuas

partidului și statului nostru a ă amiază de 20 mai 1984 
fost urmărită cu deosebită a- g lată numărul selecte
tenție, cu interes și deplină a- 
probare, fiind subliniată în re
petate rinduri cu vii și puter
nice aplauze.

Intr-o atmosferă vibrantă, de 
înalt patriotism, cei prezenți au 
aclamat din nou pentru partid 
și secretarul său general, pen
tru progresul și prosperitatea 
patriei noastre socialiste, pen
tru. pace și colaborare între 
națiunile lumii.

Iată numărul selecțiilor în
registrate de rugbyștii români 
care alcătuiesc lotul pentru 
meciul cu Scoția : Hodor că (3), 
Voinov (2), Lungu (33), David 
(2),.. Toader (5). Ignat (1). Pa- 
raschiv (54), Mu rari u (49). Și. 
Constantin (11). Giuglea (2), 
L. Constantin (13). Caragea 
(26), Pașcu (9). Munteanu (49), 
Buca» (39) ; Opriș —. Tufă (2), 
Giucăi (3). Tuiunea —, Năstase 
(2). Copil (2). (D.C.)

ROMA. întâlnirea - retur din ca
drul finalei „Cupei Koraci“ la 
baschet masculin s-a desfășurat 
la Roma între echipele italiene 
Banco dl Roma și Caserla. Gaz
dele au obținut o victorie la li
mită cu 73—72 (43—41), in pre
zența a 14 000 de spectatori. Cele 
mal multe puncte au fost în
scrise de Rautins 21, Sbarra 17. 
GUar’di 15 pentru Roma, Schmidt 
19, Lopez 16, DeHl’Angello L3 
pentru Caserta.

Câștigătoare și în jocul susți
nut în deplasare, la Caserta 
(84—78), Banco di Roma și-a ad
judecat trofeul pus în joc.

ACTUALITATEA 11 HOCHEI
PUIG CERDA. Al ie rezultate in 

campionatul mondial (grupa CL 
aflat tn plină desfășurare in lo
calitatea spaniolă Pui-gcerda: 
Norvegia — Danemarca 8—0. 
Spania — Coreea de Sud 3—3; 
Australia — R.P.D. Coreeană 2—2; 
Ungaria — Bulgaria 5—2. Astăzi 
echipa României întîlinește selec
ționata Norvegiei.

GAP. Pe patinoarul acestei lo
calități din Alpii Francezi s-a 
încheiat grupa C a Campionatu
lui Mondial de hochei pentru 
juniori. Clasamentul final : 1.
Franța 9 p, 2. Danemarca 8 p, 
3. Marea Brltanle 6 p, 4. R. “ 
Chineză 4 p, 5. Ungaria 2 p, 
6. Belgia 1 p.

OTTAWA. în ultimul meci al 
turneului întreprins în Canada. 
Selecționata cluburilor din U.R.S.S. 
a dispus din nou de echipa o- 
limplcă a gazdelor cu 4—3 (2—0, 
1—1, 1—2).

p.

TELEX • TELEX
ATLETISM 0 Cursa feminină 

de o milă de La Newcastle a fost 
câștigată de Zola Budd ou 4:29.70, 
urmată de Christine Boxer 
4:40,80. La 5 000 m, primul s-a 
clasat Steve Harris 13:35,00.

CICLISM • Turul „Midi-Py- 
renâes* «etapa a doua a fost 
câștigată la sprint, de Bernard 
Hinault cu 5.39:30. în frun
tea clasamentului general, elve
țianul Niki Ruttimann are 
11.23:28, # Belgianul Erio
Vanderaerden a obținut victoria 

' în cele „Trei zile de la Panne* 
(în Belgia), cu 14.54:54, La 41 s 
s-a aflat irlandezul Sean Kelly. 
• Turul ciclist al Campaniei în
cheiat la Sorrento a revenit anul 
acesta rutierului vest-german 
Rolf Golz, cronometrat pe 207.6 
km în 5h 28.28 (medie orară 
37,921 km).

LUPTE • In cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde in Ș.U.A., 
echipa de lupte libere a U.R.S.S. 
a evoluat la Evanston (lllinods) 
în compania reprezentativei a- 
mericane pe care a întrecut-o 
cu 7—3.

TENIS • Turneul de la Rot
terdam : Erik J elen — Mats Wi- 
lander 6—4, 6—2, Ștefan Edberg 
— Michiefl Schapers 4—6, 6—2,
7—6, Wojtek Fibak — Libor Pi- 
mek 7—5, 6—3 © Chicago : Ivan 
Lendl — Sammy Giamm-alva 6—2, 
6—4, Jimmy Connors — Robert 
Seguso 6—0. 6—4.

VOLEI 0 Meciuri amicale, la 
Bologna : Italia — Argentina
(m) 2—3 (11, 10, —12, —13. —6) $ 
la Hallstahammar (f) : Suedia — 
Norvegia 3—2 (9. 14, —4, —II. 3).

roșeai
• Iubitorii 

numai ei, ci 
antrenorii în , 
urmărit mec. urile de 
în care au evoluat 
reprezentative 
turneul final 
Mondial din Mexic. Cea mai con
cludem tă declarație a făcut-o an
trenorul reprezentativei Mexicu
lui, iugoslavul Bora Milutinovici, 

in terme-

fotbalului, dar nu 
și cei interesați, 
primul rînd, au 

miercuri, 
numeroase 

calificate pentru 
al Campionatului

care a urmărit prin...
diul micului eoran (în reluare) 
majoritatea partidelor.
mentariul său a spus : ..Dacă aș 
face un clasament al valorilor 
din ziua respectivă, el ar arăta 
astfel ; 1. Franța, 2. Spania, 3. 
Anglia și 4. Italia. Și totuși, fără 
Platini, Giresse, Tourâ. campionii 
Europei, cu o sumedenie de ti
neri, au învins tn mod meritat 
Argentina (2—0). Englezii, la tel, 
fără o serie de titulari, au făcut 
un joc bun la Tbilisi, mareînd 
un gol de toată frumusețea prin 
Waddle. Spaniolid. cu o echipă 
tânără, au câștigat, fără drept de 
apel, tn fața polonezilor (3—0). 
care au prezentat o formație 
completă In fine. Italia a meri
tat victoria cu 2—1 tn fața te
merarei echipe a austriecilor, 
care au avut șansa de a înscrie 
primul gol. Dar, tn repriza se
cundă, scorul putea lua proporții 
în favoarea gazdelor, 
cîștlgat doar cu 2—1“ 
despre reprezentativa 
Bora Milutinovici a 
„Mulți se vor mira, .
echipa pe care o conduc a rea
lizat doar un scor egal (0—01, la 
San Jose (California).
Santos. Este explicabil acest re
zultat, dacă voj sublirra că am 
jucat fără clțivă oameni de bază:

In co-

care au 
Vorbind 

Mexicului, 
adăugat : 

poate, că

cu F.C.

Negrete, Sanchez și Aguirre, toți 
buni realizatori. Este bine ca, 
din când în cînd. să le las o 
pauză de odihnă și să rulez în
treg lotul, pentru ca in iunie ju
cătorii mei să fie în formă ma
ximă*. 0 în C.E. de juniori LI, 
la Tudela (Spania) : Iugoslavia 
— Spania 3—1 (2—0). Toate golu
rile învingătorilor au fost înscrise 
de Suker, autentic talent, s In
ternaționalul francez Jose Toură 
(Nantes) a fost operat la genunchi 
și va fi indisponibil pentru 
C.M. Intervenția chirurgicală a 
fost necesară în urma unei le
ziuni grave avute in cursul me
ciului retur din cadrul Cupei 
U.E.F.A., cu In’ernazionale. 0 
în campionatul Elveției s-au dis
putat cîteva meciuri restante, 
toate încheiate cu victoria oas
peților : Granges — St. Gali 6—2, 
Aarau — Grasshoppers 1—2, Ba
den — Vevey 2—3. După 19 etape, 
conduce Neuchâtel cu 28 p. care 
s«e vede de acum amenințată de 
Grasshoppers (27 p). 0 Interna
ționalul vest-german. Bernd 
Schuster, care stă pe tușă de 
mai mult timp la C.F. Barce
lona, a anunțat că intenționează 
să se reîntoarcă în țară și să evo
lueze la Hamburger S.V. Becken
bauer, selecționerul lotului vest- 
german, nu a luat încă o hotă
râre definitivă, dacă -Schuster va 
fi introdus în lot. ..Totul depinde 
de comportarea și de forma sa 
sportivă* — a spus Franz... 0 
în cadrul turneului Internațional 
de la Bahrein. în fața a 70 000 
de spectatori, Qatar — irak 1—1 
(0-0).
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