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După acest promițător 0-1 al campioanei noastre, de la Bruxelles

prezența tovarășului 
Ceaușescu, secretar

In
Nicolae ------- .
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi, 3 apri
lie, s-au deschis lucrările se
siunii a IH-a a celei de-a IX-a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

Lucrările forumului suprem 
legislativ al țării se desfășoară 
in atmosfera de puternică an
gajare patriotică în care între
gul popor acționează cu dăru
ire pentru a intimpina glorioa
sa aniversare a 65 de ani de 
la făurirea partidului nostru 
comunist cu noi succese in în
făptuirea istoricelor hotăriri ale 
celui dc-al XIII-lca Congres 
al I’.C.R.

Pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni șe află probleme de o 
deosebită însemnătate pentru 
realizarea unei calități noi, su
perioare in toate domeniile de 
activitate, pentru îndeplinirea 
in cele mai bune condiții a 
planului de stat pc anul 1986 
si pe întregul cincinal si 
asigurarea înaintării ferme a 
patriei noastre pe drumul so
cialismului și comunismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fosl intimpinați. Ia sosirea in 
rotonda Palatului Marii Adu
nări Naționale, cu vii și înde
lungi aplauze. Cei prezenți au 
dat expresie, și cu acest pri
lej, celor mai alese sentimente 
de dragoste și respect pc care 
toți cetățenii patriei le nutresc 
față de conducătorul partidului 
și statului, pentru prestigioasa 
sa activitate consacrată propă
șirii României socialiste.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in lojile 
oficiale au luat loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dascăl eseu, Iosif 
Banc, Virgil Cazacu, Lina Cio- 
banu, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Ion Dincă, Miu Do- 
brcscu. Ludovic Fazekaș, A- 
lcxandrina Găinușe, Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu, Con
stantin Olteanu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Uie Verdeț.

Alături de deputați, în sală 
se aflau, in calitate de invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de 
ișasă șl obștești, reprezentanți 
ti oamenilor muncii, ai vieții 
mustre științifice și culturale.

Erau prezenți șefi de misiuni 
iiplomatice acreditați în țara 
îoaslră, precum si corespon- 
lenți ai presei străine.

Lucrările sesiunii au fost 
leschise de tovarășul Nicolae 
îiosan, președintele Marii A- 
lunări Naționale.
La propunerea Biroului Marii 

Ldunări Naționale, a fost a- 
'oplată următoarea ordine de 
i pentru actuala sesiune :

!• — Proiectul legii Planului 
lațional uflic de dezvoltare e- 
onomico-socială a Republicii 
ocialiste România pe perioada 
986—1990.
2. — Proiectul legii Planului 

e dezvoltare a agriculturii și 
idustriei alimentare al Repu- 

peîicii Socialiste România 
erioada 1986—1990.

3. — Raportul Consiliului de 
Miniștri cu privire la îndepli
nirea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
țării in trimestrul 1/1986 și mă
surile pentru realizarea inte
grală a prevederilor planului 
pe anul 1986.

4. — Proiectul legii privind 
retribuirea in acord global și 
in acord direct a 
muncitor.

5. — Declarația 
nări Naționale cu 
Anul Internațional

6. — Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu- 
prinzind norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
după sesiunea a doua a Marii 
Adunări Naționale.

Proiectele de legi înscrise pe 
ordinea de zi la punctele 1 și 
2 se află în curs de examina
re, urmind să fie avizate de 
comisiile permanente de spe
cialitate ale M.A.N.

Tovarășul Constantin Dăscă- 
lcscu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, a prezentat Raportul 
Consiliului de Miniștri cu pri
vire la îndeplinirea Planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării în tri
mestrul 1/1986 și măsurile pen
tru realizarea integrală a pre
vederilor Planului pe 1986.

La discuția generală asupra 
raportului au luat cuvintul in 
ședința de dimineață 
Constantin 
Dinu, 
Săpunaru, 
Teodor 
scscu, 
Mihai 
tărelu.

La 
cursul 
tinuarea 
asupra 
luat cuvintul deputății Vasile 
Pungan. Maria Bradea, Ferdi
nand Nagy, Ioan Tolu.

După încheierea dezbateri
lor, Marea Adunare Națională 
a adoptat, in unanimitate, 
Ilolărirca privind Raportul 
Consiliului de Miniștri.

In continuare. 
Maxim Berghianu, 
muncii, a prezentat 
asupra 
vind 
global 
a personalului 
portul comisiilor permanen
te ale M.A.N., care au avizat 
favorabil acest proiect de 
lege, a fost expus de tovarășa 
Iuliana Bucur, secretar al Co
misiei pentru industrie și acti
vitatea economico-financiară.

La acest punct al ordinii de 
zi au luat cuvintul deputății 
Carol Dina, Alexandru Necula. 
Vasile Bacalu, Maria Flucsă, 
Năslase Diomid, Maria Gheor- 
ghe, Traian Mihu.

După discuția pe articole, 
Marca Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate, cu 
nele '_____ _
de deputați, Legea 
tribuirea in acord 
acord direct a 
muncilor.

Lucrările sesiunii

personalului

Marii' Adu- 
privire la 

al Păcii.

Olteanu, 
Emil Iluidu, 

Gheorghe 
Șerban, 

Alexandru 
Moraru.

deputății 
Ghcorghe 

Simion 
Petrescu, 

Florin Tănă- 
Dragotă, 

Aurica Spă-

reluarea lucrărilor, 
după-amiezii, 

discuțiilor 
raportului.

in 
în con- 

generale 
au mai

proiectului 
retribuirea 
și în acord 

muncitor.

tovarășul 
ministrul 

expunerea 
Legii pri- 

acord 
direct 

Ra-

in

u-
amendamente propuse 

privind re- 
global și în 
personalului

continuă.
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început penultimul turneu

in Divizia A de polo

ILUJ-NAPOCA. 3 (prin tele- 
s>. Joi a început penultimul 
meu al in trecerii pentru locu- 
e 1—6 în Divizia A la polo,

cel mai Important meci al 
ei : DINAMO — RAPID 13—6 
-0, 0—2. 5—2. 5—2). După O 
mă repriză dominată ca
loric de dinamoviștl. aceștia 
iducînd cu 2—0 In mln. 1,30 
cu 3—0 in mln. 6. feroviarii 
sancționat în cea de a doua 

Surele greșeli tn apărarea 
iersă. apropiindu-sc în mln. 
i la un singur gol. Dar. in 
ar debutul „sfertului" trei, 
iriț- (Rapid) a fost eliminat 
initiv fără drept de înlocuire, 
itru lovirea intenționată a 
ersarului. Din acest moment.

PARTIDA-RETUR Șl MARILE El RESPONSABILITĂȚI
șanse în fața oricărui„Steaua a dovedit că poate evolua cu mari

club din lume“ - afirmă antrenorul
Steaua a revenit de la Bru

xelles cu un rezultat care ii 
oferă largi posibilități de a 
ajunge in finala competiției 
nr. 1 de cluburi a lumii. Așa 
cum este considerată, pe bună 
dreptate, întrecerea dintre lau
reatele naționale de pe conti
nentul nostru, care rămîne, mai 
departe, centrul de greutate 
mondial al fotbalului. Ne refe
rim, se înțelege, la diferența

minimă cu care campioana Bel
giei va veni la București, la 
16 aprilie ; dar cînd vorbim de 
șansele deținătoarei titlului nos
tru de a accede In meciul cel 
mare, luăm în calcul și alte ar
gumente care i se prezintă fa
vorabile și, înainte de orice, for
ța ei de joc actuală. Pentru că 
asta a dovedit în primul rînd 
Steaua, miercuri seara, pe sta
dionul lui Anderlecht.

$ O frumoasă luptă pentru balon intre Olsen (tricou de culoare 
deschisă) și căpitanul campioanei noastre, Stoica 

Telefoto: A.P.-AGERPRES

lui Anderlecht
La cîteva minute după ter

minarea întîlniril, antrenorul 
belgienilor, Arrie Haan, declara 
numeroșilor ziariști care se do
vedeau veritabili „acuzatori* 
prin marele număr de Intre- 
bări-învinuiri pe care 1 le adre
sau : „Uitat! un foarte impor
tant lucru pe care eu l-am con
statat, asupra căruia am atras 
atenția șl care s-a văzut clar 
și in această seară. Anume că 
fotbalul românesc a făcut pro
grese remarcabile in ultima pe
rioadă de timp. Echipele sale 
de frunte au pătruns in zonele 
înaintate ale cupelor continenta
le, echipa națională a obținut 
victorii în * ; 
tative de marcă. Iar in par
tida care
Steaua a făcut dovada că poa
te evolua cu mari șanse in fata 
oricărui club din lume. Apli
carea unor elemente de tactică 
pretențioase cum sint presingul 
sau schimbarea oamenilor Ia 
marcaj, execuții tehnice rafina
te si ingenioase, totul practi
cat de jucători cu un viu tem
perament, condiție esențială as
tăzi pentru clasa internațională, 
toate acestea au demonstrat că 
echipa campioană a României a 
parcurs prin meritele sale și 
ale antrenorilor ei drumul pină 
la semifinale.** Cum va fi la 
București ? Ei bine, în aceas
tă privință. Haan a ținut să 
spună doar atit : „Bineînțeles

fata unor reprezen-

s-a încheiat acum.

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag 2—3)

ALTE CINCI VICTORII ALE ÎNOTĂTORILOR ROMANI LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 3 (prin tele

fon). înotătorii noștri frun
tași au avut aceeași remarca
bilă comportare și în ziua 
a doua a concursului interna
țional din capitala Ungariei. 
Ei au obținut acum și mai 
multe victorii — cinci — în în
trecere cu o serie de sportivi 
valoroși. Ploieșteanca Tama
ra Costache a terminat din nou 
învingătoare, de această dată 
in proba de 100 m liber. Cu 
56,47, ea le-a devansat dar pe 
cunoscuta înotătoare Manue
la Stellmach (R.D.G.) — 57,20 
și pe Edit Ormos (Ungaria) — 
57,25, La 400 m mixt, băimă- 
reanca Noemi Lung s-a im-

pus categoric în fața a 
două reprezentante ale R. D. 
Germane, fiind cronometrată 
în 4:47,74, Susanne Bomike 
terminînd în 4:55,57, iar 
Katja Hartman tn 5:00,24. 
După o disputată cursă la 100 
m fluture, dinamovista Carmen 
Bunaciu a sosit prima, cu 
1:02,46, urmată de Ormos — 
1:02,87 și de Sabine Gatzkow 
(R.D.G.) — 1:04.50. Succes
românesc dar la 200 m spate, 
probă 
vista 
2:15,18. cu aproape patru 
cunde mai repede decît Hart
mann. O plăcută surpriză a 
furnizat-o un alt sportiv de la

cîștigată de dinamo-
Anca Pătrășcoiu cu 

se-

Dinamo București : lonuț
Mușat a terminat învingător 
la 50 m liber, cu timpul de 
23,72, el devansîndu-1 pe Sven 
Lodziewski (R.D.G.) 23,951

In proba de 1500 liber, băi- 
măreanul J. Bart a sosit al 
treilea. în 15:57,29. înregistrînd, 
în trecere, la 800 m, timpul de 
8:25 — record național.

Alte rezultate : 
800 liber — Orosz 
8:52,35 ; 200 bras
2:35,59 ; masculin : 
P. Szabo (Ungaria) 
mixt : 
2:06,83 ;
(R.D.G.) 
Lodziewski 52,90.

Darnyi 
400 liber 
3:55,34 :

feminin :
(Ungaria) 

— Bornike 
200 bras : 

2:17,90 ; 200
(Ungaria) 

Dassler 
liber :

Ieri, in Sala Floreasca

TINEREȚEA - PREDOMINANTĂ
țIN TRIALURILE LOTURILOR DE BASCHET

Ieri, în 
cui nv a 
în pauze, 
tr-adevăr,

Sala Floreasca, publi- 
mal părăsit tribunele, 
pentru a fuma 1 In- 
completările aduse 

g trialului loturilor naționale de 
baschet au fost suculente, spec

DINAMO CIȘTIGÂ CLAR: 13-6 CU RAPID»

VOINȚA CLUJ-NAPOCA ÎNVINGE pe steaua
jocul s-a aflat evident la discre
ția echipei antrenate de I. Capșa, 
care s-a desprins clar, autoritar. 
Au marcat Găvruș 4. Hagiu 2, 
Cr. Dan 2. ș. Popescu 2. Șcrban, 
Rus. Moiceanu (D). Niță 2, 
Arsene, Ragea, Ilie, E. Ionescu. 
Au arbi trat autoritar V. Median 
— R. Timoc.

Un rezultat puțin așteptat a 
fost înregistrat in partida
STEAUA — VOINȚA CLUJ-
NAPOCA : 5—7 (1—2, 1—1, 1—2,
2—2). Echipa locală s-a mobilizat 
exemplar pentru acest joc. Ea 
a reușit să contracareze tactic 
jocul în viteză al steliștilor. 
obtinînd o meritată victorie, 
confirmă revirimentul său 
ultima parte a turneului

care 
din 

pre-

cedent. O notă tn plus pentru 
portarul clujean Alexandru. Re
alizatori : Ghiță 2. Grancerof, 
Malecu, Geantă (S) Muznai 3, 
Colceriu 2. Marosi, Ilea. Au 
condus V. Goian — B. Băjenaru.

CRIȘUL — PROGRESUL 11—8 
(3—2, 3—1, 3—3, 2—2». Cele două 
formații au abordat diferit me
ciul — orădenli nu au fortat, 
bueureștenli au țintit un re
zultat cit mal strins. Au Înscris 
Gordan 3, Garofeanu 2. Fejer 
2. Illes (C). Dingu 6. Tudor 2. 
Arbitri : V. Burdea — R. Nichita.

Vineri au loc două reuniuni, 
dimineață de la ora 9, după- 
«timiază de la ora 16.

taculoase șl, nu o dată, aplau
date la scenă deschisă. Ne refe
rim ir, primul rind la concursul 
aruncărilor „de sus**, in cadrul 
căruia protagoniștii s-au între
cut în a înscrie cit mal specta
culos, cu forță șl cît mai Înalt 
față de inel A oîștlgat S. Arde
lean (13 puncte), care, printre 
altele, a executat o aruncare cu 
două mîinl, cu spatele și cu o 
piruetă. La aruncările de la 6,25 
m, D. Niculescu, cu 12 mingi 
fructificate din 15 încercări, pă
rea cîștigător. dar ultimul con
curent, P. Brănișteanu, i-a răpit 
primul loc datorită celor 13 reu
șite. La Junioare a cîștigat lulia 
Alioman, cu 10 coșuri înscrise, 
tn general, această primă ediție 
a „Coșului de 3 puncte** a do
vedit că atrage atenția publicu- 
lu.. în aoelașl timp el consti
tuind un stimulent pentru jucă
tori în pregătirea aruncărilor „de 
sus- șl de la 6,25.

Trecind la trialul propriu-zls, 
menționăm că selecționatele de 
seniori A și B s-au preocupat 
aproape tn exclusivitate de ac
țiunile ofensive șl de aruncările

Dumitru STANCULESCU

Aruncă 
Alioman, i se 
xana Ștefan. 
de ieri.

Foto : Iorgu

lulia 
opune Ro- 
In trialul

bănică
Mircea RADU, coresp (Continuare in pag. a 4-a)



în vederea deschiderii noului «ezon

CĂLĂREȚII FAC INTENSE PREGĂTIRI
Perioada de iarnă a însem

nat pentru oracticantii călăriei 
un timp al acumulărilor. al 
pregătirilor oentru noul sezon 
competitional. Mai activi ca în 
celelalte anotimpuri, membrii 
Comisiei Municipale de călă
rie București au fost prezenți 
la principalele cluburi din Ca
pitală. cu scopul de a urmări 
activitatea ce se desfășoară în 
secții, pentru ca la apropiatele 
concursuri sportivii bueureșteni 
să se prezinte la un nivel ca
litativ superior. Despre consta
tările făcute am stat de vorbă 
iCq maestrul sportului Nicolae 
Marcoci. președintele acestei 
comisii.

— Care au fost cluburile vi
zitate si ce ne puteți spune 
despre activitatea desfășurată 
de acestea în perioada de iar
nă ?

— în obiectivul nostru s-au 
aflat. în principal, secțiile de 
la Steaua și Dinamo, două 
grupări puternice, cu sportivi 
de la care se așteaptă rezul
tate cit mai bune. Trebuie să 
remarcăm că spre deosebire de 
anii precedent!, se constată o 
îmbunătățire a procesului în- 
structiv-educativ. Atît la Stea
ua. cit și la Dinamo, antreno
rii Tudor Vasile și Andrei 
Costea_ au desfășurat o muncă 
intensă, pe mai multe pla
nuri. Ceea ce ni s-a părut im
portant este faptul că ei s-au 
preocupat de depistarea • unor 
tinere talente, băieți și fete, 
cane dovedesc reale calități 
pentru sportul de performan
ță. Astfel, la Steaua. spre 
exemplu, vin aproape zilnic la 
antrenamente peste 60 de copii, 
asigurîndu-se. deci, o largă ba
ză de selecție. De asemenea, 
la Dinamo, o frumoasă impre
sie a lăsat deosebitul spirit or
ganizatoric. ceea ce a influen
țat. în mare măsură. întregul 
program, eficienta sa fiind e- 
videntă în întreaga activitate. 
Dacă la Steaua principalii 
componenți ai lotului de obsta
cole s-au aflat la Lugoj, sub 
îndrumarea antrenorului Dumi
tru Hering. în schimb, la Di
namo. am putut să-l urmărim 
și pe consacrați. Ioana David, 
Silvana Todea. Ionel Bucur 
ș.a.. dovedindu-se aceeași că
lăreți cu reale calități și pers
pective.

— Ce ne puteți spune despre 
specialiștii în dresaj ?

— Trebuie mai întii să sub
liniez adevărul binecunoscut, 
dar mal puțin pus în aplicare, 
că dresajul constituie pentru 
toate disciplinele echitatiei pia
tra fundamentală a performan
tei. în ceea oe-i privește pe 
specialiștii noștri în dresai, 
concentrați mai mult la clubul 
Steaua, apreciem că ei se pre
zintă la un nivel corespunză
tor perioadei actuale, dar for
ma lor trebuie să crească. 
Gheorghe Nicolae. Ion Popa. 
Anghel Donescu. Marius Cuțea- 
nu. Radu Marcoci s.a. avînd 
obligația să iasă, totuși, din 
anonimat.

— O problemă importantă o 
constituie, desigur, materialul 
cabalin...

— într-adevăr. Există în mo
mentul de tată cai de obsta
cole cu mari posibilități, tineri, 
care pot face față exigențelor 
(Pluto. Prut. Steaua etc.). Să 
notăm s» faptul că Ia Steaua 
se va încerca promovarea la 
categorii superioare a unor cai 
de dresaj (Licăret. Gheridano 
Nufăr ș.a.). care pot executa 
progresii mai dificile.

— Care sint preocupările co
misiei în perioada următoare ?

— Vrem să organizăm mai 
multe competiții ca pînă acum 
pentru _a atrage spectatorii și. 
totodată, mai multi tineri spre 
performanță. De asemenea, 
vrem să continuăm vizitele Ia 
cluburi, pentru a crea un ca
dru metodic cât mai unitar și 
bine pus la punct Ne gîndim, 
totodată, la realizarea. în mo
mentul cînd vom dispune de o 
bază hipică corespunzătoare, 
a unui centru de selecție 
inițiere pentru cei care vor 
devină performeri. Comisia 
dorește a fi cit mai activă,
contribuie la creșterea perfor
manțelor călăreților bucureș- 
teni.

$i 
Si 
să 
se 
să

Emanuel FĂNTĂNEANU

Lugoj, ne-a pus în te- 
cu pregătirile acestui 
aici, la manej sau în 

efectuînd pregătiri se-

P.S. O vizită la redacție a 
antrenoarei Ligia Ilin, de la 
C.S.M. 
mă și 
centru, 
teren.
rioase Albert Mocanu, Octavian 
Haneș. Eugen Lazăr. Matilda 
Varga si campioana națională 
Ligia Ilin.

De astăzi, la Lugoj

finalele REPUBLICANI

BE LUPTE CRECO-ROMANE

ALE JUNIORILOR
Inceplnd de azi șl pînă dumi

nică, ! Cass de Cultură din Lu
goj au loo finalele Campionate
lor Republicane Individuale de 
lupte grero-romane ale juniorilor. 
Pe foii, dc concurs sînt înscriși 
peste 200 de tineri luptători. Cei 
mai multi sînt de ta cluburile ți 
asociațiile sportive bucurețtene 
(Dinamo, Steaua, Progresul, Me
talul. Rapid, Energia, Construc
ția, Turbomecanlca. CESAROM) 
apoi din Rădăuți, Constanța, Su
ceava. Galati ș.a. întrecerile con
stituie $1 un test Important pen
tru lunlcrl! vizați să reprezinte 
tara noastră la Campionatele 
Mondiale (17—20 iulie, Schlffer- 
stad — R. F. Germania) șl la 
cele europene (5—7 august, 
MalmS — Suedia).

ÎNTRE EGALI
CUPA TINERELOR După ti

în anul 
de șah, 

programată

Fiindcă am intrat 
unei noi Olimpiade 
a XXVII-a. 
pentru la toamnă în Dubai 
(Emiratele Arabe Unite). 
ne-am oprit. în precedenta 
rubrică, la un moment de 
luptă al ultimei mari com
petiții pe echipe, „Cupa 
Mondială", desfășurată în 
noiembrie trecut la Lucer
na.

Poziția (alb — Rd3, Nd2, 
Pa4, b3, d4, h6; negru — 
Rg6, Cg3, Pa5, b4, d5, g4 
h7) prezenta finalul dîrzei 
partide Florin Gheorghiu — 
Artur Iusupov, din cadrul 
întîlnirii România — 
U.R.S.S. Jucătorul, român 
cu albele, sacrificase mai 
înainte un pion, pentru ca 
acum să ofere o figură în
treagă. 1. NdM, urmărind 
promovarea pionului său pe 
coloana „a". A rezultat o 
veritabilă cursă contratimp 
pe cele două flancuri : l.„ 
a:b4 2. a5 Ch5 ! (numai a- 
ceastă repliere asigură a- 
vansul negrului : la 2... Cf5
3. a6 g3 4. a7 g2 5. a8D glD 
6. Dg8+ albul cîștigă) 3. Re3 
(Ia 3. a6 urmează 4... Cf4 +
4. Re3 Ce6 5. aî Cc7) 3... 
Cffi 4. Rf4 R:h6 5. a6 Cd7 
6. a7 Cb6 7. R:g4 Rg6 8. 
RM Rf« 9. Rg4 CaS ! și al
bul a cedat, fiindcă este o-

bligat să lase drum liber 
adversarului (10. Rf4 h5 !) 
spre pionii săi neapărați.

Deși pierdută, această par
tidă dintre fostul campion 
mondial de juniori și actua
lul finalist al turneului can- 
didaților a părut atunci, tu
turor. o luptă 
De observat că. 
tat de remiză, 
rul meciului ar 
decis (3—3). A _____  ___
3,5—2,5 în favoarea echipei 
sovietice, ulterior cîștigă- 
toane distanțată a competi-

e

Mat in 4 mutări

In continuare, avem 
diagramă o poziție 
mai lejeră. Albul forțează 
imediat victoria, cu un im
petuos asalt.

Radu VO’A

între egali, 
la un rezul- 
întreg sco- 
fi fost ne- 
rămas însă

3

SPERANJE LA TIR
O nouă competiție adresată ti

nerei generații de trăgători s-a 
derulat Ia poligonul bucureștean 
Dinamo: Cupa tinerelor speranțe, 
pentru arme cu glonț și arme 
cu aer comprimat. Performerii 
întrecerilor au fost pușcașa San
da Urlea (Steaua), cîștigătoare a 
trei probe, Olimpiu Marin (Uni
rea Focșani), învingător în două, 
Marian Neață (Metalul), autor al 
unui rezultat de 592 p la pușcă 
standard “ * * -------
(Steaua), 
formanțe 
și Maria 
care se 
fruntașele 
sport.
pușcă standard 60 f.c., junioare 
I: 1. Sanda Urlea 586 p, 2. Dana 
Cerghit (CSU Brașov) 584 p; ju
nioare II: 1. Ana Florea (Olim
pia) 577 p; juniori I: 1. M. Neață 
592 p; 3X20 f, junioare I: 1. Urlea 
560 p, t. Daniela Ionescu (Dina
mo) 560 p: junioare n: 1. Elena 
Burghiu (Unirea Focșani) 531 p; 
juniori I: 1. C. Cioc (Metalul) 

C. Tudor (CSS 1 Buc.) 
juniori II: 1. C; Marin 
pistol liber: 1. Gh. Pop 
2. S. Tronic! (Olimpia) 

; pistol viteză: 1. D. Sută 
(Steaua) 57^ p 2. G. Manole 
(Steaua) 574 n: pistol spo-rt. ju
nioare I: 1 Maria Ciobanu 559 p. 
2. Daniela Dumitrașeu (CT Ale
xandria: 552 p; junioare H: 1. 
Ioana B&canu (Dinamo) 559 p: 
puș-ă 10 m. junioare 
370 p, 2. Minerva 
Cluj-Napoca) 369 p, 
Ignat (Steaua) 368 p;
1. Ana Florea (Olimpia) 360 p: 
Juniorii: 1. F. Păunescu (Dinamo) 
568 p; juniori II: 1. Marin 565 p.

60 f.c., Gheorghe Pop 
realizator al unei per- 
de 541 p la pistol liber. 
Ciobanu (CSU Brașov), 
afirmă ca una dintre 

generației Ia pistol 
REZULTATE TEHNICE,

552 p; junioare TI:
Băcanii (Dinamo) 559 

l: 1. unea 
Popa („U“ 
S. Mihaela 
junioare n:

ÎNTRE BUTURI
a DERBY-UL ETAPEI A IX-a 

a CUPEI ROMÂNIEI, disputat 
- miercuri dimineața pe „Olim

pia". între Dinamo șl Steaua, a 
revenit primei echipe cu scorul 
de 26—13 (7—7). tn ciuda faptu
lui că ambele formații n-au be
neficiat de loturile complete — 
au lipsit, printre alții, rugbyștii 
preselectlonati pentru meciul cu 
Franța, Paraschiv, Lungu, Cara- 
gea. Bucan. Pașcu (Dinamo) • 
Hodorcă. Mot. Murariu. David. 
Vărzaru. T. Coman. L. Constan
tin (Steaua) —, fiind nevoie să 
utilizeze mal limit! jucători în 
plin rodaj pentru Divizia A. am 
fost totuși, martorii unei între
ceri cu multe virtuți. în același 
timp viu disputată, ca de altfel 
toate confruntările sportive din
tre aceste puternice team-uri 
ale campionatului. Mai decisă 
si speculînd cîteva ezitări ale 
apărării Stelei, echina dinamo- 
vistă și-a apropriat victoria, prin 
eseurile lui C. Popescu, Sece- 
leanu, Marghescu, Podăreseu. 
două transformate de I. Con-

DE PE ARENELE DE POPICE
• Mîine, o nouă etapă in Divizia A • Participare românească 
la „Trofeul Iugoslavia* • Primele teste internaționale ale iotu

rilor naționale in vederea Campionatelor Mondiale .

In Campionatul Diviziei A de 
popice, mHne se dispută etapa 
a XVI-a, după care se va face 
o pauză de peste o lună șl ju
mătate. impusă de ultimele pre
gătiri ale loturilor naționale de 
seniori pentru Z 
Mondiale (18—23 mal 
chenk ' ' . _____
confruntări divizionare să ___
loc în zilele de 31 mai și 7 iu
nie. Etapa de mîine este foarte 
importantă pentru majoritatea 
echipelor, avtnd în vedere con
figurația clasamentelor celor pa
tru serii. După cum se știe, pri
mele patru clasate din fiecare 
serie vor participa la turneul fi
nal pentru desemnarea echipelor 
campioane, iar formațiile situate 
pe ultimele două poziții vor re
trograda. Dar iată situația din 
fruntea și din ultima parte a 
clasamentelor după 15 etape : 
FEMININ — seria sud : L Glo
ria București 22 p (18468 p d in 
deplasare), 2. Laromet București 
22 p (17046). 3. Rapid București 
2® p (19465). 4. Voința București 
20 p (17270) ... pe ultimele locuri:

Campionatele 
la Miin- 

urmînd ca ultimele două 
------- aibă

O NOUA ETAPA IN DIVIZIA A DE LUPTE LIBERE
Duminică. în mai multe lo

calități din țară se vor desfă
șura întrecerile celei de a III-a 
etape a Diviziei A de lupte 
libere, la care vor fi prezenți 
sportivi fruntași, cu excepția 
componentilor echipei naționale 
pentru Campionatele Europene 
din Grecia.

Iată programul complet ăl 
etapei :

SERIA I, ia Lugoj : Steaua 
— Metalul IURT Lugoj — Ra
pid Arad ; la Zalău : UM Ti
mișoara — Unio Satu Mare — 
Precizia Blaj — Armătura Za
lău ; la Oradea : Voința Cluj- 
Napoca — CSM Reșița — ASA 
Oradea.

SERIA 
Dinamo 
Odorhei 
Mureș ;

a II-a, la Odorhei :
Brașov — Lemnarul 

— Constructorul Tg. 
la Tg. Mureș : înfră

firea Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș — Steagul Roșu Brașov
— Comerțul Tg. Mureș ; la Sf. 
Gheorghe : Constructorul Hu
nedoara — Viitorul Gheorghieni
— CSM Sf. Gheorghe.

SERIA a III-a. la Tîrgoviște: 
Electra București — CA Lupte 
Tg. Jiu — CS Tîrgoviște ; la 
București : Hidrotehnica Con- 
stanța — Danubiana București
— Gloria Pandurii Tg. Jiu — 
URBIS București ; la Balș : 
CSM Craiova — Jiul Petrila —: 
IOB Balș.

SERIA a IV-a, la Vaslui : ; 
Vulcan București — CS Sătesc 
Ilfov — Viitorul Vaslui ; la 
Iași : Dunărea Galați — Rapid 
București — Oțelul Călărași — 
Nicolina lași ; la Brăila : CS 
Onești . Vagonul Caracal — 
Progresul Brăila. •■■■■■• .

8. Metrom Brașov 8 p (16657). 9. 
Olimpia București 6 p (16445), 10. 
Voința Constanța 2 p (20389); 
seria nord : 1. Voința Tg. Mu
res 24 p (16840), 2. Electromureș 
Tg. Mureș 20 p (19416). 3. Hi
dromecanica Brașov 20 p (16389), 
4. Voința Oradea 18 p (19165) ... 
8. Constructorul Gherla 9 p 
(18582). s. Voința Odorhei 9 p 
(19491), 10. voința Craiova 6 p 
(16061). MASCUUN — seria sud :
1. Gloria București 22 p (35412),
2. CFR Constanta 20 p (34840),
3. Olimpia București 17 p (40349),
4. Rulmentul Brașov 16 p
(40152)... 8. Metalul Roman 12 p 
(40164), 9. Carpati Sinaia 12 p 
(40042), 10. Laromet București
10 p (39544) ; seria nord : 1. Au
rul Baia Mare 24 p (31886) — din 
14 jocuri, * ' ~
Mureș 22 
jocuri. 3. 
O (35045).
14 p (39299).. 
doara 12 p (39786), 9. Unio Satu 
Mare 12 p (35830). 10. Tehnouti- 
laj Odorhei 10 p (44714).

Din etapa de mîine. cele mai 
interesante partide sint Rapid 
București — Laromet București, 
Voința Ploiești — Voința Bucu
rești, Constructorul Gherla — 
Voința Craiova. Voința Odorhei
— Voința Tg. Mureș — la femi
nin. Rulmentul Brașov — con
structorul Galați, Carpați sinaia
— Chimpex Constanța, victoria 
Timișoara — Unio Satu Mare 
și Industria Sîrmel Cimpia Tur- 
zîi — Electromureș Tg. Mureș — 
Ia masculin.

a La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni se dispută tradiționalul 
turneu internațional „Trofeul Iu
goslavia", la care participă si 
doi sportivi români : Rodica Ba
ciu (Electromureș Tg. Mureș) și 
Marian Andrei (Gloria Bucu
rești). componenți ai loturilor 
naționale.

a Echipele reprezentative (fe
minină și masculină) ale Româ
niei, care se pregătesc pentru 
„mondialele" de la Miinchen. vor 
siistine, la București, în perioa
da de întrerupere a campionatu
lui. două duble partide de veri
ficare cu puternicele selecționate 
ale,. Cehoslovaciei, șl Iugoslaviei. 
Partidele cu popicarii cehoslovaci 
vor avea loc în zilele de ’2 si 
13,aprilie, IȘT cil cei iugoslavi 
cu o săptămînă iilai tîrziu. (T.R.)

2. Electromureș Tg. 
p (36480) — din 14
Victoria Timișoara 16 
4. Chimica Tîrnăveni

... 8. Metalul Hune-

I

NOTA
DAR

In Cupa României- DINAMO A ÎNTRECUT STEAUA CU 2613
siantin, care a transformat si o 
1. p.. la fel ca și Podărescu. Pen
tru Steaua (si ea cu jucători 
foarte tineri, care promit o ver
tiginoasă ascensiune: Bolder, Gb- 
Doru, Andreescu, B. Șerban. 
fiul 
Chinei 
linia a III-a 
Dinuiescii — 
norului Ad.
Tinea si M. ---------- —
(ultimul transformat de Dinules
cu) și D. Alexandru, din 1 ~ 
A arbitrat Aurel Popa (Iași), 
jutat 
si M.
dere. 
Grele 
(4—4).
vinsii__„______ — ------
că dîrză redutabililor lor adver
sari. A condus Al. Drafta. foar
te bine la prima prezentă ca 
..centrai".

Iată si alte rezultate ale eta
pei a IX-a : Rapid — Conlactoare 
Buzău 25—6 (16—0), Grivița Ro
șie — Sp. Studențesc CSU 20—10 
(10—6). Universitatea 16 Februa
rie Clui-Napoca — Gloria PTT 
Arad 18—6 (6—3). Arbitrul C. U- 
drea — București, care a oficiat 
ta centru, remarca jocul 
curat, al ambelor formații.

e IN DIVIZIA B. scor-fluviu 
la Giurgiu: Dunărea — Chimia 
Tr. Măgurele 78—0 1 Alte rezul
tate din același seric, a n-a : 
S.N. Oltenița — Petrochimistul 
Pitești 3—13 si CSU Prahova Plo
iești — Textila Pucioasa 8—28. 
Conduce Petrochimistul Pitești, 
urmată de Dunărea Giurgiu.

Alte rezultate din divizia se
cundă : seria I. Energia Bucu
rești — IOR 25—0, CSU Construc
ții n — Rapid II 20—20. Pe pri
mele locuri. Gloria si Energia. 
In seria a III-a: IMU Medgidia —

, Andreescu,
fostului internațional al e- 

militare, un jucător de 
rapid și penetrant, 
toți elevi ai antre- 
Matescu) a înscris 
Ionescu din eseuri

1, p-
________ . .... , ... a- 
la margine de Al. Drafta 
Paraschivescu. în desehi- 
pe același stadion. Mașini

— Farul Constanța 4—145 
rezultat firesc, dar 1n- 

au căutat să dea o repli-

bun.

CFR Constanța 9—57, Pescărușul 
Tulcea — Auto Măcin 46—0. Con
duc CFR și Constructorul, am
bele din Constanța. în seria a 
IV-a : Petrolul Arad — Dacii 
IPA Sibiu 3—7, Metalurgistul Cu- 
gir — IAMT Oradea 0—10. Univ. 
II Timișoara — Unirea Săcele 
12—12, Minerul Lupeni — Trans- 
loc Alba Iulia 4—0, Știința II 
CEMIN Baia Mare — CFR Bra
șov 0—3. Conduce Metalurgistul 
Cugir. Tn seria a V-a, un derby 
brăilean. Progresul — Chimia 
0—18. Conduce Automobilul Ga
lați.

DOI DINTRE TITULARII E- 
CHIPEI NAȚIONALE. Munteanu 
si Toader, au devenit indisponi
bili după meciul cu Scoția: pri
mul. care are o fractură de cu
bitus. nu va putea juca cel pu
țin două luni. în timp ce al doi
lea — recidivă de entorsă a 
gleznei — va rămîne. de aseme
nea, tn afara pregătirilor cel 
puțin pînă la 30 aprilie. Tn 
schimb. îsi va relua antrenamen
tele Codol. Fapt pozitiv 
Steaua, care duce lipsa 
fundaș experimentat.

~ CONTINUA CURSUL 
BITRI Inițiat și organizat 
misia de resort a Consiliului 
Municipal București pentru E- 
ducatie Fizică si Sport. Lector, 
ing. Paul Soare. Printre cursant! 
sint si doi jucători divizionari 
A. Măcăneată și Pasache, am
bii de la Grivița Rosie.

M APROPO DE ARBITRI. A 
fost subliniată prestația compe
tentă a celor trei „cavaleri" ro
mâni care au oficiat în Turneul 
F.I.R.A. pentru juniori. P. Soa
re, I. Vasi licit și Gh. Huștiu.

Penultin 
al echipei 
organizat 
CSU Gala 
sală și ar 
cuți“ la 
a fost u 
reușite, a 
cintind s 
Sala Spo 
(circa 20( 
velul teh 
s-a situat 
lor. dar a 
zenia cu 
fetele fi< 
evident. 
Au fost 
tă frumu 
Sibiu — 
Craiova, 
CSU G. 
CFR, Dii 
CFR ș.a. 
efectiv s

Desigui 
este ec 
face ca . 
turneu, i 
te îndrej 
țiului : t 
versîtate; 
și Dinan 
formații, 
și-au ap 
le. dind 
vadă — 
— de o 
tă. Așa 
bări de 
la 4—14 
10—1 la 
remarca- 
ap” 
re 
me
încrezăh 
ajuns i 
desemn: 
învins 
ne Dina 
ori de 
1—2. ci 
pentru 
antreno 
State j

m

In , <3(

A CI

pentru 
unui

DE AR- 
de co-

Rubrica realizata de
Tiberîu STAMA

ACTUALITATE DIN TENIS
• LA MASTERSUL DE TE

NIS 
unde 
bune 
tru 
dintre componentii echipei de 
„Cupa Davis" a țării noastre. 
Andrei Dirzu și Adrian Marcu, 
s-au situat pe pozițiile 5 și. 
respectiv, 9. în urma cărora ei 
au primit puncte pentru clasa
mentul ATP. • ÎN TURNEUL 
de la Verona, Dirzu a ajuns în 
finală. învingîndu-i. pînă în a- 
eeastă fază, cu 6—4, 6—7. 6—3 
pe Altobelli. cu 6—3. 6—2 pe 
Urbinatti și cu 3—6. 6—2, 6—2 
pe Foxworth. în semifinale : 
Dîrzu — Marcu 7—6, 6—1, iar 
în finală : A. Paris (Italia) — 
Dîrzu 4—6, 6—4. 6—4. • O 
NOUA SELECȚIE LA CEN
TRUL REPUBLICAN „23 AU
GUST". Tn continuarea măsu
rilor întreprinse pentru depis-

DE LA MANTOVA — 
s-au calificat după citeva 
rezultate obținute la pa- 
concursuri-satelit —. doi

țirea de noi talente. Ia Com
plexul „23 August" din Capi
tală va începe, în ziua de 14 
aprilie, o nouă acțiune de se- 
lOctie la care sint convocați 
copii între 9 și 13 ani, din toa
tă țara. Cluburile si asociațiile 
sportive pot trimite copii (bă
ieți și fete) care dovedesc ap
titudini pentru tenis. Acțiunea 
este întreprinsă în vederea 
completării loturilor de pers
pectivă. * V AC ANȚA DE 
PRIMĂVARĂ a elevilor coin
cide cu începerea cursurilor de 
inițiere în tainele tenisului. 
CEFS al Sectorului 4 al Ca
pitalei organizează astfel de 
cursuri. înscrierile făcîndu-se 
la sediul din sos. Olteniței nr. 
13. telefon 41.00.59. De aseme
nea, la cluburile Progresul si 
Dinamo se primesc în' aceste 
zile înscrieri pentru învățarea 
tenisului.

ADMINISTRAȚIA
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 4 aprilie, va avea 
loc in București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu 
Începere de la ora 15,50. Transttili 
terea desfășurării tragerii se va 
face la radio, pe programul I la 
ora 16,15. Numerele extrase vor 
fi radiodifuzate, de asemenea, la 
la orele 23.00.
precum 
reluare 
I. După

De programul T. 
Si mîi’ne. sîmbătă. în 
ora 8.55, tot pe program ui 
efectuarea operațiunilor

Cu < 
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cut, Ci 
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DE STAT LOTO PRONOSPC
de tragere, va rula filmul „HAN
GAR 18‘-. intrarea liberă.

ffBANi

6» CiȘTIU URILE TRAGERII 
LOTO din 28 Martie: Cat t:
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Daci<
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jminin de volei de la Galați I

PENTRU ANGAJAMENT, I
COMENTARII ALE AGENȚIILOR DE PRESA
DESPRE MECIUL DE LA BRUXELLES [E

ENȚE TEHNKO-TACTKE I
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și 
a 

în 
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Bujor, Viorica Niculescu, Ni- 
coieta Slanciu. Corina Oltcanu, 
Viorica Bîrsășteanu, Cristina 
Anton.

Turneul de la Galati oferă, 
firesc, multe teme de discuție. 
Ne oprim doar la cîteva : in
teresante unele evoluții ale e- 
chipei CSM Libertatea Sibiu, 
din rîndul căreia se remarcă 
Mirela Popoviciu (ea a îneîn- 
tat asistenta cu „bombele" sa
le. dovedind că este cea mai 
puternică trăgătoare din tară; 
păcat însă că nu este suficient 
de ambițioasă, că are fluctuații 
în decursul unui meci sau 
chiar al unui set) și Carmen 
Bobe ; unele disensiuni interne 
fărîmițează Farul Constanța, 
formație în care doar Doinița 
Dimofte si Gulniza Lică luptă 
permanent, joacă efectiv ; s-au 
distins în partidele acestui tur
neu : Georgeta Ene, Doina Mo- 
roșan, Daniela Coșoveanu (Di
namo). Niculina Bujor și Cris
tina Anton (Flacăra). Speranța 
Găman, Daniela Dinică, Ileana 
Berdilă (CSU). Carmen Cuej- 
deanu. Violeta Dinu, Iuliana E- 
nescu (Universitatea). Mirela 
Popoviciu și Carmen Bobe 
(CSM).

A sa după cum remarcam, e- 
chipele din eșalonul prim al 
campiona'tului sînt destul de 
bine pregătite fizic, ambițioa
se. Dar jocul lor poate — și 
trebuie — să fie mult îmbu
nătățit, la toate capitolele. De 
pildă, preluarea și. în general, 
organizarea jocului în linia a 
II-a lasă de dorit aproape la 
toate formațiile. Combinații 
construite cu fantezie , aproape 
că n-am văzut, fiindcă se mer
ge pe linia clasică, simplistă, 
de atac. Ce să măi spunem de 
faptul că in multe meciuri au 
fost foarte multe servicii gre
șite. Eliminarea acestor defi
ciente ar duce, desigur, si Ia 
calitatea tehnico-tactică.

Modesto FERRARINI

le săptămînă ETAPA A ll-a
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ODORHEI, seria B
Vineri: Constructorul Oradea — 

Universitatea Cluj-Napoca (B), 
steaua — Relonul Săvinești; 
simbătă: Steaua — Universitatea, 
Constructorul — Relonul; dumi
nică: Relonul — Universitatea, 
Steaua — Constructorul.

BUZĂU. seria C
Vineri: Dinamo Brașov — Trac

torul Brașov (B), Dinamo Bucu
rești — Metalul Bistrița; simbătă: 
Dinamo București — Tractorul, 
Dinamo Brașov — Metalul; dumi
nică: Metalul — Tractorul, Di
namo București — Dinamo Bra
șov.

TG. JIU, seria D
Vineri: Știinta Bacău — Elec- 

tromureș Tg. Mureș (B), Politeh- 
nl-ca Timișoara — Universitatea 
Craiova; simbătă: Politehnica — 
Electromureș, Știința — Univer
sitatea; duminică: Universitatea 
Bleetromureș, Politehnica — ști
ința. ’

HANDBAL TINERET

CEPERII RETURULUI
latul 
eret. 
nce-

9 
7 
0 
1 
0
5 
I 
) 
I

30
25
24
24
22
22 
21
21
20
19
19
17

Seria a II-a
1. Unio S. M. 11 7 1 3 266-239 262. IURT Lugoj 11 7 0 4 235-212 259. „U" Cj. Nap. 11 € 1 4 252-235 244. Electromureș 11 6 1 4 254-238 245. Met Huned. 11 6 0 5 279-272 23C. Min Cavn. 11 5 1 5 242-226 227. Utilaj Petroș. 11 5 1 5 220-239 221 CSM Reșița 11 5 0 6 279-289 219. Com. Sînnic. 11 5 0 6 224-242 2010. Metal Copșft 11 4 1 6 271-296 20

11. Șuiorul B.S. 11 4 0 7 239-547 1912. Armătura Cj. 11 3 0 8 213-239 17
F E M I N I N, seria I :
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1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9. ___

10. Trainica
TT București 
Oțelul Galați

Seria
Constr B.M. 
AEM Tim. 
Gloria B-ța

4. Ccnstr Tim.
5. „U“ Farmec
6. Ind Uș Or. 
“ Nitramonla

Textila seb. 
Constr Hd. 
Voința Sgh.

11.
12

1.
2
3.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Progresul 
CSM Sf. Gh. 
Text Buhuși 
CFR Cv.
Precizia Vs. 
Chim. Brăila 
Vulturul PI. 
Mec Fină 
Filat. Focș.

10 0
9 1
8 0
6 0

0
1
0
0
0

3 0
3 0
2 0

6
5
5
5
3

31
30
27
23
23
22

I 
I

I
235-162 
223-157 
233-211 
220-208 
213-226 
103-211
227-226 21 
204-244 
227-251 
231-255 
204-234 
213.238

u
11
!1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
a n-a:

10 o o
8 0 2 226-176
7 ----
7
5
4
4
4
2
2
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10 
10 
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io
io
10
10 
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io 

io

1
1 
o
0
0
0

0.1

252-164

21
17
17
17
15

30
26 
25
24

1 2 207-183
0 3 217-175

4 196-163 21
5 159-170 19
6 184-207 18
6 208-128 18
8 190-215 14
8 158-237 14
9 146-235 9

7.
8.
9

18.
■ H.tMetaii,ca Or. ____ . __  .

12. Tricotextil Si£het (a fost eli
minată din competiție)

I
I
I
I
I

Refeiindu-se la meciul de la 
Bruxelles, agenția Reuter scrie, 
printre altele : „Belgienii 
luptat să străpungă 
bine organizată a 
Steaua, din rîndul căreia s-au c- 
vidențiat tn mod special Stoica 
și Belodedicl. Dar fotbaliștii ro
mâni nu s-au limitat la uri joc 
strict defensiv, acțiunile lor ofen
sive dovedind că sînt capabili să 
practic, nn fotbal comparabil eu 
cel al unei echipe cu numeroase 
vedete internaționale cum este 
Anderlecht. Ei au fost de multe 
ori pe punctul de a înscrie un 
gol, ceea ce, țintnd cont de des
fășurarea partidei, ar fl fost 
foarte posibil”.

La rîndul ei. agenția ..Associa
ted Press” relatează : „Fotbaliștii

:s-au 
apărarea 
formației

români au jucat bine, cedind o 
singură dată, In final, cind Scifo 
a marcat unicul gol al meciului. 
Acest avantaj minim s-ar putea 
dovedi insuficient peste două 

. săptămîni la București, unde se 
va decide calificarea".

„Echipa Anderlecht Bruxelles a 
obținut o victorie dificilă, cu 1—0, 
miercuri seară, pe propriul te
ren, in fața formației Steaua 
București” — notează Agenția 
France Presse, care reproduce și 
o declarație a antrenorului Arie 
Ilaan : „Așa cum mă așteptam, 
echipa Steaua a practicat, un joc 
foarte sigur in apărare. Am spus 
Înainte de meci că Steaua este o 
formație valoroasă șl desfășu
rarea partidei mi-a confirmat 
părerea".

PARTIDA - RETUR Șl MARIIF El RESPONSABIlITAfl
(Vrmare din pag. 1)

că misiunea noastră a devenit 
de două ori mai grea. Pentru 
rest, prefer să vorbesc în zi
lele din apropierea returului," 

Reținînd atît de măgulitoa
rele observații ale unui tehni
cian foarte apreciat in Europa, 
In ciuda tinereții lui (38 de 
ani), am vrea să stăruim asu
pra finalului declarației lui. 
Nu inainte de a sublinia că toți 
jucătorii noștri au avut o ati
tudine lucidă față de a doua 
manșă a disputei lor cu „vio- 
leții" din Bruxelles. în afara 
faptului că absolut toți erau 
marcati de înfrîngerea pe care 
desfășurarea partidei nu o jus
tifica. ei erau preocupați, din 
chiar clipele cind reveneau Ia 
eabine> de partida de la 16 a- 
prilie. încă de atunci auzeam 
replici, între ei, care erau do
minate, 
executa 
tura" 
dăm un 
cu, un 
acest sezon — a realizat jocuri 
remarcabile — instalîndu-se, 
după opinia noastră, in fruntea 
specialiștilor postului de la noi: 
„Va fi de două ori mai greu 
la București și pentru noi. Tre
buie să știm asta. Fiecare echi
pă va schimba modul de an
gajare a partidei. Și, apoi, să 
nu uităm că Anderlecht are 
mulți jucători irecuți prin par
tide grele, care știu să profite 
de orice moment favorabil. Ei 
vor sta la pindă pentru o ase
menea ocazie, iar noi nu tre
buie să Ie oferim posibilitatea 
de a o avea." Anghel Iordă- 
nescu amintea că multe re
zultate promițătoare din parti
dele tur pot fi anulate dacă 
„actul al doilea" nu va fi pre-

toate, de dorința de a 
fără greșeală „parti- 

partidei-retur. Să vă 
exemplu, pe Bumbes- 

stoper care — în tot

gătit minuțios si cu noi ele
mente tactice fată de primul 
joc, tocmai spre a surprinde 
adversarul. Acum a venit mo
mentul să menționăm compe
tența cu care conducerea teh
nică a Stelei, in primul rînd 
antrenorii Em. Jenei și A. Ior- 
dănescu, au conceput întregul 
plan de pregătire a partidei si 
care, pornind de la fixarea 
marcajului și pină la efica
citatea presingului au cu
prins multe reușite. Seria 
de victorii ale „roș-albaștri- 
lor" își are insă un pu
ternic fundament in condițiile 
generale de pregătire asigura
te echipei, in modul cum a fost 
condusă, in ultimii ani, in ca
drul M.Ap.N. și a clubului, în
treaga muncă de organizare a 
fotbalului.

Perioada dintre „momentul 
Bruxelles" și „momentul Bucu
rești" se cere tratată cu res
ponsabilitate și cu o mare se
riozitate, adică așa cum se vă
dea din starea de spirit a tu
turor — conducători, tehnicieni, 
jucători — în avionul care a- 
ducea acasă pe campioana noas
tră, în noaptea de miercuri spre 
joi. Nu spunem o noutate, dar 
viața fotbalului arată că o vic
torie se poate asigura, se poa
te obține în acele zile de pină 
la fluierul de start al vest-ger- 
manului Roth. Nu putem crede 
că — ajunși atît de aproape de 
o performantă unică a fotbalu
lui nostru — toți cei care al
cătuiesc grupul direct implicat 
în abordarea jocului-retur cu 
Anderlecht vor neglija și cel 
mai (aparent) neînsemnat amă
nunt pentru ca decisiva reve
dere a campioanelor României 
și Belgiei sa reprezinte succe
sul dorit de sutele de mii de 
oameni care iubesc fotbalul în 
tara noastră.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• IERI, pe stadionul Dinamo 

din Capitală, * avut loc medul 
Victoria — Petrolul Ploiești, din 
etapa a 22-a a campionatului 
Diviziei A. Echipa bucureșteană 
a terminat învingătoare cu sco
rul de 1—1 (1—1), Prin golurile 
marcate de lortfacbe (mim. 33) și 
Glonț («nin. 75, dim lovitură de 
la 11 metri). respectiv 
18).

începere de la ora 
di on ui Steaua.

17. pe Sta-

PDOIEȘTRA- 
a tradiționa-

Ene (min.

la ora 13,federației,• LUNI 7 APRILIE, 
va avea loo, la sediul --------,----
tragerea la sorți a sferturilor de 
finală ale Cupei României.
• F.R.F. ne-a comunicat că 

meciul Steaua — A.S.A. Tg. Mu
reș, restanță din etapa a 22-a 
a campionatului Diviziei A, va 
avea loc duminică 6 aprilie, eu

V

i

DIN PARTEA CLUBULUI STEAUA
în legătură 

Federației 
Fotbal dat 
01.04.1986. 
gramarea 
campionatul 
dorim să facem următoare
le precizări :

cu anunțul 
Române de 

publicității tn 
privind repro- 
etapelor din 
Diviziei „A“,

1. Programul campiona
tului sub forma anteri
oară anunțului respectiv a 
fost stabilit numai de fe
derația de specialitate. in 
funcție de programul echi
pei naționale și 
du-se seama de datele 
disputare 
Cupei 
ropeni i 
ceea ee 
mări.

în situația creată, clubul 
Steaua a solicitat ca jocul 
cu Dinamo ce urma să aibă 
loc în 30 martie să fie de
vansat In 28 martie, pen
tru a-si putea pregăti jocul 
cu Anderlecht.

în mod justificat, clubul 
Dinamo nu a acceptat, dat 
fiind faptul că majoritatea 
componentilor echipei sale 
au fost convocati în pregă
tirile loturilor naționale.

Clubul Petrolul. căruia 
dorim să-i mulțumim pu
blic. a înțeles necesitatea de 
pregătire a echipei noastre 
pentru Cupa 
și a acceptat 
anticipație 
campionat.

Meciul 
Tg. Mures 
fasoane, de comun acord. în 
6 aprilie, cind campionatul 
era întrerupt conform pro
gramului initial.

chipe românești într-o 
cupă europeană.

Astfel, am fost puși în 
situația de a disputa 5 
jocuri în 17 zile, dintre 
care 2 internaționale.

Mai mult tn urma aces
tei reprogramări. echipa 
Steaua ar râmîne cu 2 res
tante, ceea ce va perturba 
desfășurarea normală a 
campionatului, cu posibile 
influente în , configurația fi
nală a clasamentului.

neținîn- 
de 

; ale semifinalei 
Campionilor Eu- 
(2 și 16 aprilie), 
a impus reprogra-

Campionilor 
să joace cu 

partida de

Steaua — A.S.A. 
urma să se des-

2. Anularea turneului e- 
chipei naționale în Me
xic, din motive necunoscu
te. nu a fost efectuată la 
cererea clubului Steaua 
și a impus t> nouă repro- 
gramare, efectuată fără 
a fi consultate cluburile 
și a se tine cont (din 
nou !) de prezenta unei e-

3. Deși tentativa: echi
pei Steaua de a se califica 
în finala C.C.E. pare a fi 
obiectivul major al fot
balului românesc în a- 
ceastă primăvară. clubul 
nostru nu a solicitat modi
ficări de fond ale calenda
rului intern, ci doar po
sibilitatea de a-i avea 
pregătire centralizată 
toți componenții 
sale.

Pentru ordonarea 
tivă a calendarului 
propunem aducerea 
a campionatului prin 
tarea restantelor _____
te pe 6 aprilie și desfășu
rarea în continuare a eta
pelor în mod cronologic.

în acest sens considerăm 
oportună întrunirea 
roului federal si a 
prezentantilor tuturor 
burilor divizionare 
pentru stabilirea 
tivă a programului 
titional 
Cupa României), 
fie dat publicității.

Clubul Steaua 
cu aoeastă ocazie 
activiștii si iubitorii fotba
lului că va milita în conti
nuate pentru obiectivitate, 
calitate și etică sportivă, 
dublîndu-și eforturile pen
tru reprezentarea cu cinste 
și demnitate 
românesc.
CONSILIUL 
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SPRE BINELE JOCULUI COLECTIV

• CUPA „SILVIU 
NU”. Ediția a 14-a 
lei competiții, In care sînt an
grenate echipele divizionare din 
județul Brașov, a revenit echipei 
Mobila Măgura Codlcl. Cele două 
manșe cu Nitramonla s-au înche
iat la egalitate, dar jucătorii de 
la Măgura au eîștigat „partida penaltv-uriKw”, scorul final fiind 
6—5. (C. GRUIA — coresp.)
• A.S. STEAUA MIZIL — 

FLACARA AUT. MOREN1 1—1 
(6—6). Golurile «u fost înscrise 
de Drindea (min. 60), respectiv 
Gindac (min. 76). (R. ALEXAN- 
DRESCU — coresp.)

Cind, miercuri, Înaintea meciu
lui din Regie, Hagi mărturisea 
că se va bate pentru a-și apăra 
titlul de golgeter pe care îl de
ține, ne așteptam ca în disputa 
cu echipa clujeană să asistăm la 
un sprint individual, egoist, al 
căpitanului de echipă. Și, chiar 
dacă Hagi a fost golgelerul zilei, 
eu trei goluri, el apropiindu-se 
la un punct de Petcu (care are 
15 goluri In fruntea goigeterilor) 
Hagi a Jueat ți pentru echipă, 
animind formația alb-negrilor în 
care am remarcat „creșterea" ti
nerilor Burchel șl Cristea. Hagi 
a transformat cu calm și precizie 
două penalty-uri, dar cel mai 
frumos gol al său, cel din acțiu
ne cu stingul, din afara careului 
mare, a fost atît de spectaculos 
Incit, vorba cuiva, merita o bo
nificație... de trei puncte. Hagi și-a 
(re) demonstrat prin acel gol cla
sa, Insă a demonstrat un lucru 
îmbucurător, acela de a nu că
dea în capcana jocului pe cont 
propriu, Individualist, în defavoa
rea echipei. El a contribuit șl la 
golul lui Munteanu n (corner e- 
xecutat ca la carte), a pus mingi 
de gol și lui Coraș, M. Sandu, 
Bozeșan I. pe care aceștia nu

le-au fructificat însă din situa
ții clare.

Hagi sprintează spre al doilea 
său titlu de golgeter, apropiin- • 
du-se, acum, la un gol de hune- 1 
doreanul Petcu. El ține la acest 
titlu, — am înțeles — însă nu 
pare dispus să-1 cucerească în 
defavoarea Echipei. Dar și echi
pa trebuie să joace pentru Hagi ! 
și pentru ea. Pentru că, uneori; j 
se intîmplă și în fotbal, vioara j 
întîl, golgeterul, poate fl în zi • 
mai slabă sau poate fl acciden
tat. Șl atunci echipa trebuie să 
suplinească absența.

Chiar dacă nu a avut un ad
versar de calibru, apărarea clujea
nă fiind foarte subțire, cu cei pu
țin o clasă sub jocul înaintașilor, 
miercuri Hagi a mai făcut ■■ 
pas spre zona jocului colectiv pe 
care U așteptam’ 
travaliul și altruismul 
fond, ................ -
trei

Ne-au plăcut 
. _____ Iul. Jn

, Platini, după ce a eîștigat 
titluri de golgeter al Italiei,’ 
pus valoarea în slujba echî- 
Pentru că Juventus are no
de puncte, Indiferent de 
marchează golurile. Sportul

voie
cine _
Studențesc si Hafii sînt fn plină 
cursă !

Mîrceo M. IOHESCU

invitație la baza dc agrement a hotelului
„BUCUREȘTI"

Complexul hotelier .București” din Calea Victoriei 63—81 vă 
oferă, în cadrul bazei sale de agrement, condiții pentru des
tindere :
• piscină acoperită, cursuri de inițiere pentru copil șl adulțl 

la înot; in perioada de vacanță a elevilor, cursuri intensive 
cu durata de o săptămînă și două săptămîni
• sală de gimnastică, cursuri de gimnastică aerobică
• saună finlandeză
• cabinete de masaj șl ultraviolete
Se pot închiria: costume de baie, echipament pentru sala 

de gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie.
Serviciile sini asigurate de personal cu înaltă calificare. 

Abonamente lunare pentru 12 intrări. Program zilnic: 10—20.
Informații suplimentare Ia telefon 15.58.50 / 2946.

l

DUMINICĂ

• AUTOTURISME „DACIA 1300“
• MARI SUME DE BANI

3 EXTRAGERI o cite 4 NUM ENE 
din 75 <

Participant!! au posibilitatea ab
ținerii unor importante eițtiguri 
in :

6 APRILIE 1986
O NOUA TRAGERE LOTO 2 

(prima din această lună)
I

tragere_

10I0G

Sîmbotâ 5 aprilie este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE

[ carea din București (Aleea Ma EXCURSIE DE 1 MAI LA 
i rii Adunări Naționale), pe tra- 

■ seul : București — Pitești —
Rîmnicu Vîlcea — Cozia — Si
biu (dejun) — Sebeș — (L--
— Deva. Cazare la hotel „De-

[ va“, cină festivă cu program
i artistic.
' 1 MAI : vizitarea Țării
I Hațegului. Sarmisegetuza — 1

_ Densuș ; dejun la restaurantul 
nriâoiio Complex Sînta Maria-Orlea, ci- 
vrașue n„ restaurantul „Rusca" și 

cazare la hotelul cu același nu
me din Hunedoara.

2 MAI : deplasare la Geoa- 
giu Băi : dejun și cină

DEVA $1 GEOAGIU-BAI
festivă cu program ; cazare la 
hotelul ..Diana" din 
Băi.

3 MAI : dejun la 
giu Băi ; plecare la 
vizitarea cetăților dacice Bli- 
daru-Costești : foc de tabără.

Geoagiu

Geoa-
Costești.

4 MAI : deplasare pe tra
seul Orăștie — Hațeg — Pe
troșani — Tg. Jiu (dejun) — 
Horezu (vizitarea minăstirii 
Horezu) — Govora — Brii. Vîl- 
cea — Pitești — București 
sire în jurul orei 20).

înscrieri și informații la 
te agențiile de turism 
I.T.H.R. București.

(so-

toa- 
ale



PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
Ultimul concurs internațional 

din acest sezon la care au 
participat tinerele noastre schi
oare alpine — Cupa Aleko — 
s-a derulat pe pîrtia Vitoșa din 
apropierea Sofiei. Cupa Aleko 
este o competiție tradițională, 
puternică, onorată și de aceas
tă dată de cîteva nume cu des
tula sonoritate în schiul alpin 
din Cehoslovacia, Polonia, Bul
garia si Ungaria. în program 
au figurat două întreceri de 
slalom.

Reprezentantele țării noastre 
au avut comportări remarcabile, 
Mihaela Fera (junioară de 15 ani 
și jumătate) reușind să ciștige

cea de a doua întrecere, în 
1:27,31. Pe poziția a doua, tot o 
româncă, Liliana Ichîm, in 
1:29,05. iar pe 3, cehoslovaca 
Andrea Adamikova, 1:30,23. Pri
mul slalom a prilejuit Mihae- 
lei Fera urcarea pe locul 3 al 
podiumului (1:27,26), ea fiind 
precedată de polonezele Katar- 
zyna Szafranska (1:24,84 —
posesoare a 47 de puncte F.I.S.) 
și Malgorzata Bachleda (1:25,12). 
Menționăm că Cupa Aleko fi
gurează în lanțul de concursuri 
în care se acordă punctaje 
F.I.S. si că înaintea acestei 
competiții Ichim avea 82 p, iar 
Fera — 132 p.

MOSCOVA. In cadrul turneului 
internațional de hochei pe ghea
ță de la Leningrad, reprezenta
tiva U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 9—3 (1—1, 3—1, 5—1) formația 
Suediei, Iar selecționata olimpică 
a Canadei a întrecut cu 4—2 (0—2, 
0—0, 4—0) echipa Finlandei.★

STOCKHOLM. Proba de 10 km 
din cadrul concursului Interna
țional de blatlon de la Hedenha- 
eset (Suedia) a revenit schioru
lui austriac Alfred Eder — 
34:05,90, urmat de vest-germanul 
Franz Wudy — 34:27,30 și finlan
dezul Rlsto Molsejeff — 34:36,50.

După „Cupa r.R. ciclism UN SUGESTIV „TABLOU"
AL COMBATIVITĂȚII RUTIERILOR NOȘTRI

Cea de-a 29-a ediție a tra
diționalei competiții de ciclism 
pe șosea dotată cu „Cupa 
F.R.C.", desfășurată timp de 
șase zile pe șosele din jurul 
Capitalei, a reunit la start, în 
afara celor aproximativ 100 de 
rutieri români, și sportivi din 
R. D. Germană și Ungaria.

Importantă etapă de pregăti
re în vederea viitoarelor con
fruntări internaționale, întrece
rea și-a atins scopul, arătind 
fiecărui ciclist si antrenor CE 
și CÎT mai au de făcut. După 
evoluțiile lor slabe din primele 
etape, cînd nu au reușit nici o 
victorie, rutierii noștri — mo
bilizing '-se exemplar — au o- 
cupat primele șase locuri în 
etapa a cincea si s-au clasat 
bine în ultima. Pentru a avea 
o imagine cit mai exactă a com
bativității fiecărui ciclist ro
mân clasat între primii șase.

in clasamentele pe etapă și ge
neral, am apelat la o centrali
zare a punctelor acordînd — ca 
în orice competiție internațio
nală — de la 6 puncte pentru 
locul 1 pînă la 1 punct pentru 
locul 6.

Iată acest tablou foarte suges
tiv : 1. Cr. Neagoe (Steaua — 
antrenor I. Stoica), etapă : 4 
clasări în primii șase, general : 
loc 3 =■ 17 puncte ; 2. Gh. Lău- 
taru (Dînamo — antrenor N. 
Voicu) et. : 4 cl., gen. loc. 4 = 
17 p. ; 3. N. Aldulea (Met. Plo- 
peni — antrenor C. Ciocan) et. : 
3 d. = 12 p ; 4. C. Popa (Met. 
Plopeni) et. : 2 cl. = 7 p. ; 5. Ov. 
Mitran (Voința — antrenor Gh. 
Neagoe) et. : 2 cl. = 6 p. ; 6. 
Ol. Celea (Steaua) et. : 2 cl. => 
5 p. Au mai punctat : Gh. Bu- 
taru (Met. Plopeni), P. Mi tu 
(IMGB), I. Schneider (Dinamo) 
— toți 4 p., C. Popa (Steaua)

TELEX «TE LEX«TELEX«TELEX
AUTOMOBILISM • ..Marlboro 

Safari Rally" (ediția a 34-a), des
fășurat zilele trecute pe șosele 
din Kenya. în cadrul C.M. de 
ralyuri. s-a încheiat cu victoria 
cuplului Bjorn Waldegaard-Fred 
Gallagher (Suedia — Marea Bri
tanic). pe o mașină „Toyota Ce- 
lica Turbo". Au terminat între
cerea doar 16 din cele 69 de 
echipaje care au pornit in cursă. 
Traseul a măsurat 
1000 km mal nutln 
cut).

BASCHET • tn finala C.C.E. 
(m): Clbona Zagreb — Jalghiris 
Kaunas 94—82 ( 47—39).

CICLISM • Turul Etnei (între 
Aclreale șl Aclcatena, pe 181 km) 
a fost ................ ' ' ■*’ "■
lianul 
metrat 
denilor 
ne 157 
francezul 
3.48:33.

LUPTE _ ______ ___ ______ _ .
bere a U.R.S.S. a încheiat neîn
vinsă turneul întreprins în 
S.U.A. In ultimul meci, cu echi
pa Statelor Unite, la New York, 
sovieticii au ciștigat cu 7—3.

șah • După 9 runde. In tur
neul Internațional de la Bruxel- 
le conduoe fostul campion mon
dial Anatoli Karpov — 7 p (1). 
urmat de Eugenio Torre, Jan 
Timman — cu cîte 6 p, Viktor 
Korcinoi. Anthony Miles șl Oleg 
Romanișin —_cu cîte 5,5 p. țn 
runda a 
Korcinoi.
Timman 
Wiel. iar 
Winants. ---------- —
rawan s-a Întrerupt. • tn tur
neul internațional feminin de la 
Hyeres (Franța) după 5 runde 
în clasament conduc Nona Ga- 
prindașvili Tiunde Gsonkiks șl 
Liuba Kristol cu cîte 4 p, urma
te de Elisabeta Polihronlade și 
Lidia Semenova cu 3.5 p fiecare.

4183 km (cu 
ca anul tre-

ciștigat. la sprint, de lta- 
Francesco Moser, crono- 
în 4.38:00 * Circuitul Ar- 
(amatori). prima 

km a fost cîștlgată 
Claude Carlin

etapă 
de 
în

Echipa de lupte 11-

cu cite 5,5 p. tn 
9-a Torre l-a învins pe 
Mlles pe Liubojevlci. 

a ciștigat la Van der 
Romanișin a remizat cu 
Partida Karpov — Sei-

TENIS • Turneul ATP de la 
Agadîr (optimi): Calas — Si- 
monsson 6—2. 6—4, Peccl — Cler- 
ro 6—2, 6—4, Frawley — Aven
dano 6—2. 6—0 ■ Atalanta (tur
neu pentru Marele Premiu — 
Nablsco): Gilbert — Purcell 8—4, 
6—4. Leach — Tom Gullikson 
6—3. 6—4. Teltscher — Canter 6—0, 
6—7, 6—1 • Circuitul feminin, la 
Marco Island : Claudia Kohde- 
Kilsch — Cecchini 6—3, 2—6, 6—0, 
Kathy Rinaldi — Marcella Moc
ker 6—1, 6—0, Patricia Medrano 
— Katerina Maleeva 6—1, 7—6,
Jeanine Thompson — Manuela 
Maleeva 6—2, 1—6, 6—2, Gabriela 
Sabatini — Jana Novodna 6—3, 
6—1. • Cei doi mari tavorlți al 
turneului Internațional de la 
Atlanta (Georgia), suedezul Ște
fan Edberg șl vest-germanul Bo
ris Becker, au fost eliminați în 
turul secund. Edberg a fost în
vins cu 7—5, 5—7, 6—2 de tlnărul 
său compatriot Michael Pernfors, 
Iar Becker a pierdut cu 2—6, 
6—2, 1—6 partida cu americanul 
Tim Wilkinson • tn turul II al 
turneului Internațional de la 
Kdtn, jucătorul cehoslovac Karel 
Novacek l-a învins cu 6—4, 6—1 
pe suedezul Peter Lundgren, Ro
bert Green (S.U.A.) a dispus cu 
6—3, 6—3 de Francisco Gonzales 
(Paraguay), iar Libor Plmek 
(Cehoslovacia) a ciștigat cu 7—6, 
5—7, 6—4. partida cu Udo Ri- 
glewski (R.F. Germania).

VOLEI • Cupa Eliberării (echi
pe feminine), la Rakovnik și 
Most : Cehoslovacia — Ungaria 
3—2 (14, —10. —5. 6. 10). Peru— 
R.D.G. 3—0 (9. 10. 2) In grupa A 
R.P. Chineză — Bulgaria 3—0 
(12 5. 6). Cuba — U.R.S.S. 3—2
(9 —10, 9. —10 4) în grupa B. 
« In turneul de calificare pen
tru C.M. de volei masculin, de 
la Atena, vor participa: grupa 
A — Grecia. Coreea de Sud. Tu
nisia. Australia. Bahrein. Cana
da : grupa B — Italia. Cuba, 
Suedia Algeria Noua Zeelandâ.

— 3 p., V, Mitrache (Dinamo), 
I. Oprea (Met. Plopeni) — am
bii 2 p., G. Olteanu (IMGB), 
Ad. Florea (Met. Plopeni) și 
Oct. Tudorache (Steaua), cite 
1 P-

Arătînd că cele mai ridicate 
cifre — tot în baza acestui 
punctaj — le-au realizat M. 
Prix — 26 p și H. Groger — 
18 p, ambii din R. D. Germa
nă, este clar că, tratînd cu mai 
multă atenție sprinturile finale 
din primele etape, ordinea în 
clasamentul general ar fi fost 
alta pentru cicliștii noștri. 
Această afirmație este întărită 
și de faptul că nu figurează în
tre primele locuri ale clasamen
tului, adică nu au punctat, o 
serie de sportivi cunoscuți : C. 
Nicolae, V. Apostol, L. Kovacs 
(Dinamo), Al. Ion (Steaua), Gh. 
Kleinpeter (Voința Arad), C. 
Dumitrache-Ologu (Met. Plo
peni). Pe ei, ca si pe cei evl- 
dențiațî, îi așteptăm mai com
bativi cu prilejul concursurilor 
internaționale din această lună: 
Trofeul Niedersachsen (R.F.G.), 
Turul Regiunilor + Premiul 
Eliberării (Italia), precum și în 
cea mai importanță competiție 
a sezonului — Cursa Păcii.

Cea de a 41-a aniversare a eliberării Ungariei

PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA
CONTINUA A ACTIVITĂȚII SPORTIVE

Poporul ungar sărbătorește azi împlinirea a 41 de ani de 
la eliberarea de sub dominația fascistă, eveniment care a 
deschis o etapă istorică nouă in destinele țării, etapa edifi
cării orinduirii socialiste.

Ca și celelalte domenii de activitate economico-sociale, 
sportul de masă și de performanță din Ungaria a cunoscut 
in cele peste patru decenii 
dezvoltare.

înainte de 1945, schiul, de 
exemplu, a fost în această 
tară o disciplină ca și 
inexistentă. Abia în anii de 
după eliberare, îndeosebi în 
ultimul deceniu, acest sport 
de iarnă a început să iasă 
dirf anonimat, grație unei 
organizări riguroase. Pe 
dealurile din jurul Buda
pestei, în munții Biikk si 
Matra, s-au organizat prime
le mari întreceri, cu o par
ticipare remarcabilă. Cel 
mal convingător exemplu ii 
oferă sezonul 1985—1986,
cînd. pe aceste pirtii de
schi, au fost înregistrați nu 
mai puțin de o jumătate de 
milion de participant!! A- 
cest lucru a determinat fo
rurile sportive din R.P. Un
gară, în frunte cu federația 
de schi, să înființeze o aso
ciație sportivă numai pen
tru această disciplină. în 
luna februarie a.c. a și fost 
alcătuită Asociația de Schi, 
care este, pe plan general, 
una dintre cele mai mari 
din tara vecină. Pentru în
ceput s-a dat publicității un 
statut care cuprinde nu
meroase obiective majore. 
Asociația de Schi va avea 
mai multe centre, în aproa
pe toate județele, care vor 
fi conduse de instructori și 
profesori de educație fizică. 
Aceștia au sarcina de a a- 
trage într-o activitate con
tinuă mase cît mai largi de 
cetățeni, de toate vîrstele, 
cu precădere tineri, între 6 
si 18 ani. Dintre aceștia vor 
fi aleși cei mai talentați , 
copii și juniori, care se vor 
pregăti în timpul vacanței 
de iarnă în tabere speciale, 
iar elementele cu perspec
tive, atît în probele alpine, 
cît si în cele nordice, vor 
fi promovate în loturile na
ționale.

Fotbalul are, ca în multe 
alte locuri • din lume, vechi 
tradiții. El a cunoscut pe
rioade de glorie, dar une-

de la eliberare o puternică

ori de regres. Anul trecut, 
federația ungară de specia
litate a analizat cauzele 
care au dus la unele insuc
cese ale echipelor de club 
si ale celor reprezentative. 
S-a constatat, printre altele, 
numărul restrîns de ele
mente tinere șl talentate, 
apte pentru marea perfor
mantă, care să fie bine pre
gătite pe tot parcursul 
Iul. în consecință, s-a 
a se da o mai mare 
tie „noului val“. S-a 
constatat, de pildă, că 
za de iarnă, îndeosebi . 
tru echipele de copii, ju
niori și tineret, a fost dău
nătoare. Mii de 
tineri nu au mal 
bal în lunile de 
odată cu sosirea .
ei au ieșit pe gazon insufi
cient pregătiți. Iată însă că 
în Iarna aceasta inițiativa 
federației de specialitate a 
fost de bun augur. Timp de 
mai multe luni. 702 echipe 
(circa 8000 de jucători. în
tre 10 și 21 de ani) au fost 
angrenate în Cupa de Sală 
a Ungariei, competiție orga
nizată în toate colturile tă
rii. Meciurile s-au desfășu
rat pe terenuri reduse, cu 
cîte 7 jucători, între echipe 
de diferite categorii de 
vîrstă. Se crede că, în a- 
cest fel.’ s-a făcut un pas 
înainte pentru depistarea 
elementelor tinere si talen- 

federal 
declarat 

unii

anu- 
decis 
aten- 

mai
pau- 
pen-

copii si 
jucat fot- 
iarnă. iar 
primăverii

tate. Antrenorul 
Gyorgy Mezey a 
că nu este exclus ca 
dintre jucătorii mai talentați 
depistați cu acest prilej să 
ajungă a evolua chiar în lotu
rile reprezentative. Alege
rea lor se va face cu pri
lejul turneului final, pro
gramat între 11 și 13 apri
lie a.c. Timpul favorabil va 
permite, acum, ca meciurile 
să se desfășoare în aer li
ber. între echipe formate 
însă din 11 jucători.Horațiu SIMA

semifinalelor cupelor europeneprima manșă

TOATE ECHIPELE GAZDE ÎNVINGĂTOARE
Intilnirile din prima manșă 

a semifinalelor cupelor europe
ne n-au lămurit deplin pro
blema calificărilor în finale. 
Ne referim. îndeosebi, la rezul
tatele acelor meciuri care s-au 
încheiat la limită (1—0, în fa
voarea gazdelor) și care pot fi 
răsturnate în returul de la 16 
aprilie. Dar cum în fotbal am 
fost martori la atîtea surprize, 
chiar si echipele învingătoare 
mai net pot avea surprize.

în C.C.E., ne putem referi 
în această privință la victoria 
nescontată, dar meritată, a sue
dezilor de la Goteborg (3—0 în 
fața lui C. F. Barcelona) ! Vor 
reuși catalanii (probabil și cu 
internaționalul scoțian Archi-

bald) să se califice în finală ? 
Greu de dat un răspuns...

In Cupa Cupelor, Dinamo 
Kiev pare a fi cea mai bună 
formație a competiției. După 
victoria sa cu 3—0, în mod nor
mal ea nu poate pierde la o 
diferență de patru goluri la 
Praga. Dar cine poate ști ? ! 
Atletico Madrid a învins des
tul de greu, cu 1—0, pe Bayer 
Uerdingen, care, în „sferturi", 
a obținut un rezultat de sen
zație pe teren propriu, cînd a 
eliminat pe Dinamo Dresda 
(0—2 în primul meci și apoi 
7—3) !

în Cupa U.E.F.A., F. C. Koln, 
în mod normal, nu poate pier
de calificarea după victoria cu 
4—0 în fața belgienilor de la

Waregem. Dar S1 aici... Rămî- 
ne deschisă lupta pentru califi
care între Internazionale și 
Real Madrid (în tur 3—1). Ma- 
rio Corso, antrenorul milanezi
lor, afirma pe bună dreptate : 
„Ne-ar fi bucurat mai mult un 
2—0, așa încît la Madrid va tre
bui să jucăm foarte bine in a- 
părare și să mai marcăm mă
car un goI“.^Luis Molowny (an- 

spunea : 
mare. Am 
2—0 pen- 
redus din 
apoi, fun-

trenorul Realului) 
„Tardelli a prins o zi 
avut și ghinion. La 
tru Inter, Valdano a 
scor (2—1) pentru ca, 
dașul nostru Salguero să mar
cheze în propria-i poartă" !

Ion OCHSENFELD

TRI ALURI LE LOTURILOR DE BASCHET
(Urmare din pa o 1)

la coș cit mai spectaculoase, ce
le 33 de c șuri de cîte 3 puncte 
marcate fiind edificatoare in 
acest sens tn cele două echipe 
au evolua’ ș: trei baschetbaliști 
care cu c d înainte au jucat in 
selecționata d’ juniori (R. Bei- 
senbtichler, Cl. Munteanu șl C. 
Moscalu), ceea ce dezvăluie in
tenția tenniclenilbr de a întineri 
prime reprezentativă a țării. 
Scor final- 120—113 <59—60) pen
tru „A". Au marcat: Niculescu 
28. Ardelean <6. Netolițchi 16. Io
ne, cu 16. Popovici 4. Moscalu 9, 
laob 6 Szabo 5. Șadă 10 pen
tru inviți ăton respectiv Brâ- 
nișleanu 25 Vinereanu 23. Cer- 
nat 20. Reisenhflchier 16. David 
11. Itădule*.. u 4. Pogonaru 10. 
Arbitri: M Aldea și I. Olaru.

La tete am intilnlt o situație

similară: Roxana ștefan, Danie
la Popa. Gabriela Petre și Elena 
Vasile au Jucat miercuri la se
nioare și ieri la junioare, fapt 
care vorbește de la sine despre 
tinerețea primei selecționate. a 
cărei tnedîe de virstă este in 
general scăzută. Cît privește pe 
junioare, am remarcat că aproa
pe toate provin de la minlbas- 
chet care in special la fete, se 
dovedește o bogată pepinieră 
pentru baschetul de performan
ță. tn întrecerea dintre loturile 
A- șl B. a -------- ------ ' —
71—58 (36—26)

■ :8 ” “
ra
5, - . .
6. Bernad 2 pentru învingătoare 
respectiv Petre 16. ștefan 11. G. 
Nagy 9. Vasile 8. Barbu 4, Cu- 
zic 1. D. Popa 2, Cristescu 4 
tonescu 3. Arbitri: I. Ccrnat șl 
B. Bădilă

Vasilescu
5. Hora 4 
Szenesi 4.

ciștigat primul cu 
Au marcat: Dragoș 
12. Alioman 8. Ge- 

Manasses 4, Veres 
Coc'.rian 2, Enyedi

STENOGRAMA 
! EUROPENI

I.F K. GOTEBORG — C.F. BARCELONA 3“0 
(2—0). Spectatori: 43 103. A arbitrat Christov 
(Cehoslovacia). Au înscris: Tobjorn Nilsson 
(min 23 și 44) și Tommy Holmgren (min. 59). 
Cartonaș galben: Munoz (C.F. Barcelona). Au 
jucat echipele: I.F.K. GOTEBORG; Wernersson
— Tord Holmgren, Nilsșon, Larsson, Hysen — 
Fredriksson, Andersson (Mordt min. 74), Pe- 
tersson, Tommy Holmgren (Johansson min. 85)
— Ekstrom, T. Nilsson. C.F. BARCELONA; 
Urruti — Gerardo, Migueli, Alesanco, J. Alberto *
— Victor, Schuster, Esteban. Alonso — Carasco 
(Pedraza min. 55). Amarilla (Fradera min. 62).

CUPA CUPELOR
DINAMO KIEV — DUKLA PRAGA 3—0 (3—0). 

Spectatori: 100 000. A arbitrat Dos Santos (Por
tugalia). Au marcat: Blohin (mln. 7 șl 37) și 
Zavarov (min. 35). Cartonașe galbene: Besonov, 
respectiv Vizek și Ncvak. Au jucat echipele : 
DINAMO KIEV: Cianov — Besonov, Baitacea, 
Kuznetov Demianenko — Rats, Iakovenko, le- 
renciuk, Zavarov — Belanov. Blohin. DUKLA 
PRAGA: Kostclnik — Bajant, Novak, Fiala, Ra
da — Laucliman, Pecz, Vizek, Krijij — Korejcik, 
Luhovy.

ATLETICO MADRID — BAYER UERDINGEN 
1—0 (0—0). Au asistat GO 000 de spectatori. A ar
bitrat Ponnet (Belgia). A înscris Prieto (min. 
78l Au jucat echipele: ATLETICO MADRID : 
Fillol — Tomas, Clemente, Arteche. Ruiz —

CUPA CAMPIONILOR
C.F.

MECIURILOR
Prieto, Marina, Landaburu, Quique — Cabrera, 
Da silva. BAYER UERDINGEN: Vollak — 
Worhlin, Dămegen, W. Funk el, Herget — Klin
ger, Edvaldsson, F. Funkel, Bommer — Gud- 
munsson, Loontiens.

CUPA U.E.F.A. „
F. C. KOLN — WAREGEM : 4—0 (1—0). Au asis

tat 50 000 de spectatori. A arbitrat Daina (Elve
ția). Au înscris: Lehnhoff (min. 43), Klaus 
Allofs (min. 50 și 67, din penalty), Geilenkirchen 
(min. 80). Au jucat echipele: F. C, KOLN: 
Schumacher — Van de Korput, Prestin, Steiner, 
Honerbacb — Bein (Gielchen min. 76), Janssen, 
Hassler, Geils — Lenhoff (Geilenkirchen min. 
69), Klaus Allofs. WAREGEM: Deconinck — 
Millecamps, Dekenne •- (Olmors min. 50), De 
Loowir, Decraeye — Denorme (Mutombo min» 
76) Van Baekel, Mauroo, Gortz — Veyt, Desmet.

INTERNAZIONALE — REAL MADRID 3—1 
(1—0). Au asistat 83 000 de spectatori. A arbitrat 
Fredriksson (Suedia). Au marcat: Tardelli (min. 
1 și 54) și Salguero (min. 88 — autogol), res
pectiv Valdano (min 87). Cartonașe galbene: 
Ferri, respectiv Valdano. Au jucat echipele: 
INTERNAZIONALE: Zenga — Bergomi, Barest, 
Ferri, Mandorlini — Cucthi, Fanna, Tardelli, 
Brady (Minaudo min. 85) — Altobelli, Rumme- 
nigge. REAL MADRID: Ochotorena — Chendo. 
Gallego, Salguero, Camacho — Gordillo, Michel 
Juanito (M. Vasquez (min. <*2) — Sanchez, Bu- 
tragueno, Valdano.
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