
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

XLDINȚA COMI 111 ULIII POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

președinția tovarășului 
Ceausescu, secretar 

al Partidului Comunist 
vineri, 20 februarie, a 

loc ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al 

Au participat, ca invi-

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
avut 
Politic 
P.C.R.
tali, membri ai guvernului, alte 
cadre de conducere din econo
mie.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut o 
serie de rapoarte privind mo
dul în care s-a desfășurat ac
tivitatea pentru realizarea pla
nului în anul 1986, la toti in
dicatorii.

Au fost examinate si aprobate :
— RAPORTUL PRIVIND STA

DIUL REALIZĂRII, LA 31 DE
CEMBRIE 1986, A PRINCIPA
LILOR INDICATORI TEHNI- 
CO-ECONOMICI LA CAPACI- 
TATILE DE PRODUCȚIE IN
DUSTRIALE PUSE ÎN FUNC
ȚIUNE ;

— RAPORTUL PRIVIND U- 
TILIZAREA MAȘINILOR. U- 
TILAJELOR ȘI INSTALAȚI
ILOR DIN INDUSTRIE. CON
STRUCȚII ȘI TRANSPOR
TURI ÎN ANUL 1986, COMPA
RATIV CU ANUL 1985 ;

— RAPORTUL PRIVIND ÎN
CADRAREA ÎN CONSUMURI
LE NORMATE DE MATERII 
PRIME, MATERIALE. COM
BUSTIBIL ȘI ENERGIE ELEC
TRICA IN ANUL 1986, COM
PARATIV CU ANUL 1985 ;

— RAPORTUL PRIVIND MO
DUL DE ÎNDEPLINIRE A 
PLANULUI COSTURILOR DE 
PRODUCȚIE ÎN INDUSTRIA 
REPUBLICANĂ IN ANUL 1986. 
COMPARATIV CU ANUL 1985 ;

— RAPORTUL PRIVIND ÎN
DEPLINIREA PLANULUI PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII SI 
CORELAREA PRINCIPALI
LOR INDICATORI DE MUN
CA ȘI RETRIBUIRE IN IN
DUSTRIA REPUBLICANA. 
CONSTRUCTII-MONTAJ ȘI 
TRANSPORTURI IN ANUL 
1986, COMPARATIV CU ANUL 
1985 :

— RAPORTUL PRIVIND A- 
SIGURAREA ȘI CONTROLUL 
CALITATII PRODUSELOR Șl 
ACTIVITATEA DE METRO
LOGIE IN ANUL 1986.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
CONTRACTAREA PRODUC
ȚIEI ȘI A OBIECTIVELOR 
PREVĂZUTE ÎN PI,ANUL PE 
ANUL 1987 TN INDUSTRIE 
ȘI INVESTIȚII-CONSTRUCȚII, 
precum si RAPORTUL PRI
VIND MĂSURILE DE ÎMBU
NĂTĂȚIRE A GRADULUI DE 
PRELUCRARE ȘI A CALITĂ
ȚII FIERULUI VECHI PEN
TRU PRODUCȚIA DE OȚEL, 
ÎN PERIOADA 1987—1990.

Dezbătînd aceste documente. 
Comitetul Politic Executiv a

tuturor 
îndenli- 
indica- 

nlan ne

consum, ridicarea ner- 
a calității produselor, 
integrală a canacită- 
nroductie. creșterea

de 
în

stabilit a serie de măsuri pen
tru lichidarea neajunsurilor 
care s-au manifestat in activi
tatea economică în anul trecut 
și pentru asigurarea 
condițiilor in vederea 
nirii ritmice si la toti 
lorii a prevederilor de
anul in curs. Un accent deose
bit s-a nus ne asigurarea tu
turor condițiilor pentru înde
plinirea planului producției 
marfă, a producției fizice la 
toate sortimentele, cu precăde
re a producției de export, pen
tru încadrarea strictă în nor
mele de 
manentă 
folosirea 
tiîor de
mai accelerată a productivității 
muncii și sporirea eficientei 
intregli activități economice.

Pentru lipsurile din activita
tea desfășurată anul trecut și 
pentru neajunsurile grave care 
mat persistă în ceea ce priveș
te folosirea capacităților 
producție șl încadrarea
consumurile specifice de ener
gie. combustibil si materii pri
me. în realizarea unor impor
tanți indicatori ai planului. 
Comitetul Politic Executiv a 
atras în mod serios atenția 
conducerilor Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerului Industriei 
Chimice. Ministerului Industriei 
Petrochimice, Ministerului In
dustriei Metalurgice si Ministe
rului Industriei de Utilaj Greu 
și le-a cerut să ia măsuri ime
diate pentru lichidarea neajun
surilor care s-au manifestat.

In continuare. Comitetul Po
rtia Executiv a examinat și 
aprobat planul de acțiuni pen
tru realizarea PROGRAMULUI 
DE LUNGA DURATA PRI
VIND DEZVOLTAREA COLA
BORĂRII ECONOMICE ȘÎ 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE DIN
TRE REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA ȘI U.R.S.S. PÎNĂ 
IN ANUL 2000 ; PROPUNERI
LE PRIVIND ADÎNCIREA 
SPECIALIZĂRII SI COOPE
RĂRII IN PRODUCȚIE DIN
TRE REPUBLICA SOCIALIS
TA ROMANIA ȘI UNIUNEA 
SOVIETICĂ ; PRINCIPIILE 
CARE SĂ STEA LA BAZA 
CONSTITUIRII SOCIETĂȚI
LOR MIXTE ÎN ROMANIA 
CU PARTENERI DIN U.R.S.S. 
ȘI CELELALTE ȚĂRI SOCIA
LISTE.

Discutînd și aprobînd aces
te documente, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri ho- 
tărîte pentru realizarea acor
durilor privind dezvoltarea 
colaborării economice și 
nico-științifîoo, lărgirea și 
dîncîrea specializării și 
perării în producție cu Uniunea 
Sovietică șt celelalte țări socia
liste, cu țările în curs de

teh- 
a- 

coo-
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(competiții sportive omagiale

| Simbâtâ 21 februarie 1987 [

în Întreaga țară au loc tn 
aceste zile ample și entuziaste 
manifestări cultural-sportive 
dedicate aniversării a 65 de 
ani de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist. Sărbăto- 
reștile întreceri reunesc în săli, 
pe patinoare, ori pe pîrtiile 
de schi, mii și mii de elevi, 
studenți, tineri din întreprin
deri și instituții. La acestea se 
vor adăuga alte numeroase și 
atrăgătoare acțiuni sportive de 
masă, menite să marcheze anulI___ ___ _

î; 65 al existenței U.T.C.
Astfel, Comitetul Municipal 

București al U.T.C., tn cola- 
borare cu C.M.B.E.F.S., orga- 
nizează o suită de activități 
polisportive rezervate tuturor 

J: iubitorilor de sport din Capi- 
Jî tală. Spicuim din acest bogat 

program : • Între 22 februa
rie și 14 martie, bunăoară, se 
vor desfășura In toate sectoa
rele, întreceri de cros, șah, te
nis de masă, schi, sanie, tir, 
judo, volei, baschet, orientare 
turistică etc., faza pe muni
cipiul București urmînd a avea 
loc între 14 și 17 martie. • 
La Predeal, în zilele de 7—8 
martie, se organizează „Festi- 
valul sporturilor de iarnă", 

^‘unde mii de bucureșteni se vor 
S- întrece la schi, sanie, biatlon, 
g: cei prezenți fiind invitați și

la mereu frumoasele jocuri 
distractive pe zăpadă, a Pe 
8 martie, sala Agronomia va 
găzdui „Festivalul bucureștean 
al ansamblurilor de gimnasti
că", cu cele mai bune forma

unele 
clubu- 
• In 

Parcul 
startul 

„A 65-a 
U.T.C.",

ții ale sectoarelor, cu 
echipe și sportivi din 
rile de performanță, 
ziua de 15 martie, în 
Tineretului, se . va da 
(la ora 10) în crosul 
aniversare a creării
la care vor lua parte peste 
10 000 de elevi, studenți, oa
meni ai muncii din toate sec
toarele 
1—15 
fazele 
toare. 
acțiuni 
sigur, și alte întreceri șl ma
nifestări, asupra cărora vom 
revent

Capitalei, In perioada 
martie desfășurlndu-se 
pe asociații și pe sec- 
• Bogatul program de 
sportive cuprinde, de-

în finalele pe țară ale „Cupei Pionierul" la schî

AMBIȚII MARI, ÎNTRECERI SPECTACULOASE
VATRA DORNEI, (20 prin tele

fon). „Serialul’ competițiilor de 
iarnă a continuat, in această săp- 
timtnă, cu un nou fi Important 
„episod" al Dacladel — finalele pe 
țară ale „Cupei Pionierul", găzdui
te de orașul Vatra Doritei, așezare 
devenită, in acest anotimp, o ade
vărată reședință a unor mari con
cursuri sportive de masă.

Vremea nefavorabilă a influen
țat, in parte, „datele" întrecerilor, 
tn ziua precedentă a plouat, tem
peratura a crescut, schtmbtnd con
sistența zăpezii. Firească, ded, tn 
chiar ziua startului, o atmosferă

de oarecare îngrijorare, alrt aia 
partea organizatorilor, cit șl tn 
rlndul „echipajelor’ județene, 
toati lumea fiind btne pregătită 
pentru această sărbătoare sportiva 
pionierească. Prima modificare de

George ROTARU

(Continuare in pag. 2-3)

Doar trei zile pină la meciul de la Monte Carlo

FOTBALIȘTII DE LA STEAUA IN FAZA FINALĂ A PREGĂTIRILOR
A

5 -- _____

Rezultat de egalitate (1-1) în partida cu A.C. Torino
@ Mîine, lotul campioanei noastre va ai'unge în orașul
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finalei @ Tot mîine sosește și Dinamo Kiev

Ne mai despart doar trei 
J; zile de partida pentru SUPER- 

CUPA EUROPEANA la fotbal, 
£ considerată, pe bună dreptate, 
Ș evenimentul principal al înce- 

puțului stagiunii competiționa- 
le 1987, Marți seara, ne stadio- 

JÎ nul Louis II din Monte Carlo. 
Ș STEAUA BUCUREȘTI — căm- 
:> pioana României și cîștigătoa- 

rea trofeului nr. 1 interclu- 
$5 buri al continentului, Cupa 
-î Campionilor Europeni — va 
g intilni pe DINAMO KIEV, 
S; campioana U.R.S.S. si dețină- 

toarea Cupei Cupelor. Un 
S? mec,- cu două nume prestigi-

oase Pe afiș care 
bună dreptate, un 
atît la Monaco, tn 
vecinate. dar și in 
continent. Numeroase ziare din 
EurODa. posturi de radio si 
televiziune si-au acreditat tri
mișii la Monte Carlo.

Ediția nr. 12. Partida de la 
24 februarie este a 12-a dispu-

Pe agenda actualității, plenarele organizațiilor sportive

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII INTERNAȚIONALE
CERINȚĂ PRIORITARĂ LA CLUBUL RAPID

Vechi și prestigios club sportiv muncitoresc. 
Rapidul Încearcă să-si recapete forța si stră
lucirea pe care le-a avut cu ani în urmă, dar 
pe care — din motive atît obiective, cît si su
biective — le-a mai pierdut între timp. In efor
tul său de a reveni la ceea ce a reprezentat 
cîndva pentru mișcarea sportivă românească 
clubul feroviar bucureștean a realizat si anul 
trecut unele progrese. însă ele rămîn încă de
parte de așteptări, de exigentele actuale.

După cum s-a relevat la recenta plenară a 
clubului. în 1986 cele mal multe dintre obiec
tivele globale planificate au fost îndeplinite si 
chiar depășite : 16 titluri de campioni ai tării la 
seniori (față de cele 12 înscrise în plan). 11 la 
juniori (8). 8 noi recorduri naționale (6). 62 de 
sportivi selecționați în loturile reprezentative (47). 
Acestui frumos bilanț pe plan intern i s-au 
adăugat cele 7 medalii cucerite de sportivii ra- 
pidiști la Jocurile Balcanice sl Concursurile 
Prietenia, precum si contribuția adusă de ei la 
cîștișrarea altor 6 medalii de către echipele na
ționale la aceleași competiții. în marea lor ma
joritate. aceste succese au fost obținute de com- 

ponențîi secțiilor de atletism și haltere, care
sînt cele mal valoroase Ia ora actuală în cadrul

din Giulești. fiind de nivel olimpic. Inclubului
mai mică măsură, aportul la bilanțul menționat 
a venit si din partea secțiilor de lupte box. 
popice, polo si iudo. aceasta din urmă reînfiin
țată în 1986. dar care a si reușit să promoveze 
în Divizia A. creîndu-si premise favorabile pen
tru o activitate tot mai bogată în viitor.

Din păcate, bilanțul din anul trecut al Ra
pidului are si neîmpliniri. iar cea mai neplăcută 
dintre ele — după cum în spirit autocritic se 
sublinia si în raportul prezentat plenarei de 
președintele clubului. Daniel Lăzărcscu — ră- 
mîne aceea că — la fel ca în 1985 — n-a fost 
obținută nici măcar o singură medalie la Cam
pionatele Mondiale si Europene de seniori si 
juniori, competițiile de vîrf unde jsi găsesc va
lidarea adevăratele valori. De fapt, această neîm- 
plinire — care denotă o evidentă lipsă de com
petitivitate internațională la înalt nivel — este 
esențială pentru aprecierea muncii depuse In- 
tr-un club de mare performantă cum se consi
deră Rapidul. Ea demonstrează că la clubul din 
Giulești (chiar dacă nu putem ignora nici

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag a 2-3)

trezește, pe 
larg ecou 
orașele în- 

întregul

tă pentru SUPERCUPA EU
ROPEANĂ. Această interesan
tă finală continentală (care se 
adaugă pasionantelor întreceri 
din cele trei competiții inter- 
cluburi, precum și întîlniril 
pentru CUPA INTERCONTI
NENTALĂ), datează din anul 
1972 cînd, la propunerea zia
rului olandez ..De Telegraaf**, 
a avut loc o dublă partidă în
tre învingătoarele de atunci 
ale celor două principale com-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

PUNCTUL DE VIRF AL
Mîine, la Băile Felix, 

la ora 10,45 
Campionatele Naționale
BĂILE FELIX, 20 (prin te

lefon). Duminică urmează să 
se desfășoare aici, pe platoul 
dintre frumoasele, stațiuni care 
sînt Băile Felix și 1 Mai, fi
nalele Campionatului Național 
de cros. „Cartierul general" al 
concurenților, antrenorilor, re
prezentanților F.R.A. etc., a 
fost stabilit la Hotelul „Cri- 
șana" din Felix, în jurul că
ruia domnește o atmosferă 
caracteristică unei reuniuni 
de nivel național. Cea de 
mîine e cu atît mai impor
tantă cu cît, pe lîngă titlurile 
puse în joc, individual și pe 
echipe, la junioare, juniori, ti
neret, senioare și seniori, ea 
constituie și un ultim prilej 
de selecție înaintea Crosului 
Păcii țărilor balcanice (de la 
Trikala, Grecia, 8 martie) și. 
pentru senioare, înaintea edi
ției a 15-a a C.M., ce va fi 
găzduită de capitala Poloniei 
în 22 martie.

Se anunță, firește, dispute 
pasionante, pe marginea cărora 
e greu de avansat vreun pro
nostic. Competiția senioarelor, 
căreia i se acordă (pe motivul 
prezenței la C.M.) o prioritate 
logică, va aduce la start în
treaga elită a crosului feminin 
românesc : Mariana Stănescu

SEZONULUI DE CROS

(Politehnica Timișoara), 
pioana en titre (pe echipe — 
Olimpia București), Elena FÎm 
datov (Delta Tulcea) locul 
la C.M. 1986 (Neuchâtel), cîș- 
tigătoarea ultimei ediții, a Cro
sului Păcii, Iulia Beșliu (Ști
ința C.F.R. Bacău), Elena Mur-. 
goci (Metalul Tîrgoviște) și, 
recomandată de recentul re-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag 2-3)



Turneele campionatului feminin de vottel
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Azi și miine, în Diviziile A de baschet

NOI VICTORII PENTRU PRIMELE TREI CLASATE ETAPA CU MULTE MECIURI ATRACTIVE
Ieri, sala Dinamo din Ca

pitală a găzduit partidele din 
cea de a treia zi a turneului 
feminin al grupei I valorice. 
Favoritele s-au impus din nou, 
dar jocurile nu s-au ridicat 
la un nivel deosebit.

De pildă, partida inaugurală 
dintre Dacia Pitești și Peni
cilina Iași s-a arătat intere
santă doar în primul set. cind 
LGșencele au opus rezistență, 
fiindcă în următoarele echipa 
care a continuat să arate ce
va a fost doar aceea a. piteș- 
tencelor. Reușitele Feliciei Po
pescu în atac. intervențiile 
spectaculoase si eficace în li
nia a doua ale Vioricăî Ban- 
ciu. dublate de travaliul celoc- 
lalte. au făcut ca în final Da
cia să primească aplauze pen
tru evoluția ei.

în meciul derby al zilei s-au 
întîlnit C.S.U. I.M.N. Galați — 
care tintește argintul campio
natului — și Dinamo, oare do
rea mult o victorie, pentru a 
puncta astfel în favoarea— 
creșterii valorii echipei. In 
primele două seturi, dinamo- 
viistele, cu tinerele sale, au 
reușit să joace de Ia egal la 
egal cu ma; tehnicele si ex-

DACIA PITEȘTI — PENICILINA IAȘI 3—0 (15 7, 8) ; 80 de minute. 
Arbitri : C. Oprea — I. Costlniu (foarte bine). DACIA : Buznosu, Hol- 
ban (Miron), Tătucu, Marian, Popescu, Banciu ; PENICILINA : Don- 
clu, Coman (Blaga), Popa, Olteanu (Moldoveanul, Blănaru, Preda.

C.S.U. IJH.N. GALAȚI — DINAMO BUCUREȘTI 3—2 (—15, —15, 6, 13, 
5) ; 110 minute. Arbitri : C. Gogoașe slab (cu greșeli), — M. Sta- 
mate (bine). C.S.U. : Sîngeorgean (Nedelcu), Dlntcă (Cazacu), Rău(a, 
Gaman, Berdilă, Buzllă (Mocanu) ; DINAMO : Coșoveanu, Dimofte 
(Szentkovlcs), Pralea, Chitic (Ene, Niculescu), Pîrv, Vellcu.

UNIVERSITATEA CJF.R. CRAIOVA — C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
3—0 (7, 6, 10) ; 55 de minute. Arbitri : Gh. Nicolae — D. Vaslle (toarte 
bine). UNIVERSITATEA : Dinu, Cotescu, Cuejdeanu, Sușman, Nlstor, 
Drăgoi ; C.S.M. : Domnariu, Ștefan, Mărginean. • Nlculae (Markus), 
Beșta, Șerban.

perimentatele lor adversare, 
conducînd la un moment dat 
cu 2—0 la seturi. Totul prin 
buna prestație a jucătoarelor 
Irina Velîcu, Alina Pralea si 
Any Ene, pe de o parte, iar 
pe de alta, gratie evoiul!-d 
neașteptat de șterse a Speran
ței Gaman si Danielei Dinică. 
Pînă la urmă însă, valoarea 
și-a spus cuvîntul si gălățen- 
cele au... inters rezultatul. A 
Tost posibil în primul rînd fi
indcă la eforturile pline de 
succes de pînă atunci ale Ile
nei Berdilă și Danielei Sîn
georgean s-au alăturat și cele 
ale coechipierelor lor, astfel 
că pînă la urmă două din cele 
trei seturi au fost cîștigate 
.concludent, la un scor fără

dubii (6). Dinamovistele n-au 
rezistat nici fizic la atacurile 
gălățencelor, nici tehnic (blo
cajele Ier erau ineficiente), la 
toate adăugi ndu-se accidenta
rea în setul 3 (entorsă) a ju
cătoarei Any Ene.

Ultima partidă, cea dintre 
Universitatea C-F.R. Craiova si 
C.S.M. Libertatea Sibiu, a fost 
o formalitate. Ea s-a terminat 
repede, pe teren „văzîndu-se“

REZULTATE SCONTATE LA RM. VÎLCEA
în ziua- a treia a turneului se

cund. favoritele au obținut victo
ria, dar nu fără emoții : FLA- 
CARA ROȘIE — OLTCIT CRA
IOVA 3—0 (14, 7, 12). Meci strîns, 
in care craiovencele s-au agățat 
de fiecare minge. în final au cîș- 
tigat bucureștencele, mai prompte 
la blocaj șl mal cursive tn acțiu
nile de atac. Remarcate : Viorica 
Mazilescu, Niculina Bujor șl Ma
riana Olteanu (FI.) respectiv, Lu- 
creția Mirea și Mlrela Niculiță :

PRIMA ETAPA 
A RETURULUI ÎN „B"

Duminica trecută s-au reluat șt 
campionatele diviziei secunde de 
volei. Iată rezultatele înregistrate 
In prima etapă a returului : 

FEMININ, seria I : Chimia Tr. 
Măgurele — Comerțul Constanta 
3—2, A.S.S.U. Craiova — Metal 33 
București 3—2, Chlmpex Constan
ța — oțelul. Tîrgovlște 0—3, Con
fecția Suceava — Știința Bacău 
0—3, T.C.M.R.I.C. Piatra Neamț — 
Confecția București 2—3, C.S.U.- 
LE.F.S. București — I.T.B. Electra 
0—3 ; seria a n-a : Armătura Za
lău — Maratex Bala Mare 3—0. 
Toplitana Toplița — Politehnica 
Timișoara 1—3, Metalotehnlca Tg. 
Mureș — Bralnconf Brăila 3—1.

• C.S.M. Lugoj — Explormiin Ca
ransebeș 3—0, Rapid București — 
„U“ Cluj Napoca 3—0, Olimpia 
Oradea — Spartac București 3—2.

MASCULIN, seria I : Metalul 
Tîrgovlște — A.S.A. Buzău 3—1. 
Viitorul T.C. Bacău — Calculato
rul București 3—0, Dacia I.A.T.S.A. 
Pitești — Prahova I.P.G. Ploiești 
»—0, Gloria Tulcea — SARO Tlr- 
govlște 2—3, Oltul Rm. Vilcea — 
LP.C. Slatina 3—0, I.M.G. Bucu
rești — C.S.U. Galați 2—3 ; seria 
■ Il-a : C.F.R. Arad — Voința 
Zalău 2—3, Electrotehnica Bistrița 
•— Oțelul Oraș dr. P. Groza 3—0, 
C.S.M. Caransebeș — Metalul Hu
nedoara 3—0, Voința Alba lulla — 
Explorări Motorul II Baia Mare 
3—2, PECO Ploiești — Vulcan 
București 3—1, C.S.U. Oradea — 
Tractorul n Brașov 3—0.

Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, C. Fumarachis, Șt. 
Gurgui, N. Stere, I. Danciu, C. 
AIbu, Fl. Toma, I. Ghlșa, M. Ava
na, I. Uncii, N. Fețeanu, I. Dia- 
conu, N. Magda, o.' Bălteanu.

FARUL CONSTANȚA — CALCU
LATORUL 3—2 (—8, 13, —13, 1,
11). Meci lung, frumos, cu faze 
autentice de volei. A cîștigat e- 
chlpa constănțeană, mal stăpînă 
pe ea în momentele chele ale se
tului cinci. Evidențiate : Maria 
Enache, Gulniza Llcă, Ileana 
Geambașu (F), Mlrela zanflr, 
Paula Păvăloaie, Viorica Negolță 
(C) ; CHIMIA HM. VILCEA — 
G.I.G.C.L. BRAȘOV 3—0 (4, 12,
14). Vîlcencele au Început' furtu
nos, au cîștigat ușor primul set, 
apoi brașovencele se „aprind", 
așa că seturile 2 șl 3 sînt foarte 
disputate. S-au evidențiat : Nata
lia Dullcă, Mihaela Butuc (Ch.), 
respectiv, Monica Moise șl Euge
nia Socaciu.

D. ROȘIANU —. coresp.

PROGRAMUL DE AZI (de la 
ora 9,30): Universitatea — Peni- 
cilina, Dinamo — C.S.M. Liber
tatea, C.S.U. I.M.N. — Dacia ; 
PROGRAMUL DE MIINE (9,30) : 
C.S.M. Libertatea — C.S.U. 
I.M.N., Penicilina — Dinamo, 
Dacia — Universitatea. CLASA
MENT : 1. Univ. C.F.R. 53 p 
(79:24), 2. C.S.U. I.M.N. 46 p 
(64—43), 3. Dacia 46 p (59—42), 
4. Dinamo 38 p (47—62), 5. Pe
nicilina 36 p (38—65), 6. C.S.M. 
Libertatea 33 p (25—75).

doar echipa campioană. Sibien- 
cele (echipa cu ...trei fete care 
se numesc Anca) s-au pierdut 
complet în, fata formației lui 
I. Constantinescu în care ală
turi de ..titulare" (Carmen 
Cuejdeanu, între ele. foarte 
bună), evoluau cu succes „re
zervele" Mirela Nistor si mai 
ales. Violeta Dinu, coordona
toare inspirată, care în ziua 
jocului împlinea vîrsta de 22 
de ani-

Modesto FERRARINI

(Urmare din pag. 1)

program : este amtnată manșa I a 
întrecerilor sănlerUor (pista s-a 
înmuiat sub limitele admisibile). 
Sub semn de întrebare, și între
cerea la „alpine". Se dă, insă, ple
carea intr-un alt concurs — fi
nala la schi fond. Micii concu- 
renți st avintă unul după altul 
(start la fiecare 30 de secunde), 
ultimul „lansat" pe pirtia de pe 
Dealul Rune in cursa celor 4 Km 
fiind Sorin Gîrbacea, reprezentan
tul Brașovului. Va fi primul câști
gător pe acest an al „Cupei Pio
nierul". Anul trecut a fost al 2-lea 
la ... 3 secunde de învingător, dar 
de data aceasta s-a dovedit a fi de 
departe cel mai bun !

Ia<tă-le șl pe fete, la fel de am
bițioase și, poate, mai... sensibile 
la aparatele de filmat ale celor de 
la T.V. și Studioul Sabia. Lunecă 
una după alta, caută „depășirile", 
știind că așa scurtează din timp. 
„Tulcea !“ abandonează (ca și la 
băieți) cu regretul, parcă, neas- 
cuns că bețele nu sînt viste. Și. 
dlntr-o dată, explozie de bucurie 
tn mijlocul delegației Brașovului : 
cîștigătoarea e tot de-a lor ! Un 
dublu spaces al județului. Ba, 
chiar a aceleiași localități, Daniela 
Gîrbacea fiind tot din Cheia, sat 
al comunei Moeciu. „Sînt verișoa- 
ră cu Sorin, el m-a adus la grupa

de schi a școlii". Grupă de vreo 20 
de candidați la performanță, pre
gătită de prof. Gheorghe Gîrba
cea (tot Gîrbacea ? E doar o coin
cidență de nume...). Dar pentru că 
am vorbit de sate care „produc" 
în serie schiori, să spunem că și 
fondiștii clasați pe locul 2 la bă
ieți și la fete, prahovenii loan Mu- 
șat și Elena Bărboi sînt din același 
loc : Teșila (comuna Valea D'of- 
tanei), la școală colegi de clasă.

După-amiază, toată lumea merge 
la a doua probă a zilei : schi al
pin. Se anticipează o întrecere 
strinsă pentru locurile de pe po- 

' diurn. Pîrtia -— grea — departa
jează valorile încă din prima 
manșă. Cine nu s-a antrenat' ca 
pentru concurs, pe orice fel de 
zăpadă, sau cine „forțează nota", 
riscă să mai rateze o poahă, să 
mai cadă... Așa e la schi ! Lacri
mile, insă, curg pe obrajii îmbu
jorați ai favoriților. Oana Petre 
plînge pentru că, tn prima manșă, 
are abia timpul 5. Și ea, care era 
„speranța" întregii Dome, să piar
dă tocmai pe „teren propriu" 7 De 
necaz nu mai știe cîți ani are. 
Lupta pentru primul loc se dă în
tre Ecaterina Ka^ar din Hunedoa
ra și Kinga Vitus din Covasna, mai 
constante, mai stăpîne pe schiuri, 
manșa decisivă adueînd-o pe cea 
de a doua în fruntea clasamentu
lui.

COPII Șl ELEVI - PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA !
Complac dc acrcițli

pentru preșcolari

dezvoltare fizica
armonioasă

Cercuri mari, cercuri 
mici" — Din poziția stînd, 
brațele lateral > rotirea 
înainte a brațelor (1—4), 
în cercuri mici, rotirea îna
inte a brațelor In cercuri 
mari.

Complexul nr. 5 
Grupa mijlocie (4-5 ani)

nativă a unui picior cu 
genunchiul la piept (1—2) 
și a celuilalt (3—4).

2. „întinde elasticul" 
Din stînd depărtat, brațele 
întinse înainte, pumnii în
chiși ; ducerea cu rezisten
ță a brațelor lateral (1—4).

3. „Mumie pe genunchi" 
— Din stînd depărtat, bra
țele întinse sus; îndoirea 
trunchiului înainte, cu pu
nerea mîinilor pe genunchi 
(1—2), apoi revenire (3—4).

4. „Mersul berzei" — Din 
stînd, mîinile pe șold : ri
dicarea și coborîrea alter-

Țop, țop" — Din stînd, 
șold ; săritură 

ambele picioare 
săritură înapoi 
picioare (3—4).

mîinile pe 
înainte pe 
(1—2), apoi 
pe ambele

Desene : prof.
ALEXANDRINA OVEZEA

Din nou întreceri atractive 
în Diviziile A de baschet, în 
frunte cu meciurile feminine 
Olimpia București — Universi
tatea Cluj-Napoca, Politehnica 
București — Voința București 
și cu cel masculin Dinamo O- 
radea — Farul Constanța, toa
te opunînd echipe care, de re
gulă, realizează dispute echi
librate în jocurile directe. Nu 
este exclus ca și întîlnirea din
tre Dinamo București și ICED 
București să aibă o desfășura
re interesantă, condiția fiind 
ca ICED-uf să abordeze între
cerea cu încredere și ambiție, 
așa cum face, de altfel, In ul
tima vreme, cînd joacă cu 
fruntașele clasamentului.

Programul etapei — MASCU
LIN, grupa 1—6 : Steaua — 
Rapid București (rezultate an
terioare : 6—0 ; locurile ocu
pate în clasament : 1 și res
pectiv 6), Dinamo Oradea — 
Farul CSȘ 1 Constanța (3—3; 
3—5), Dinamo București — 
ICED CSȘ 4 București (6—0; 
2—4) ; grupa 7—12 : CSU Ba
lanța Sibiu — Politehnica 
Sportul Studențesc București

S-A ÎNCHEIAT „cupa
© Pe primul loc :
„Cupa Clubului Sportiv Șco

lar nr. 2 București la handbal 
pentru echipe de junioare, a 
X-a -ediție — jubiliară — a a- 
vut loc zilele trecute, în sala 
Rapid din Capitală. Au parti
cipat zece formații, între aces
tea și două echipe de peste 
hotare. EBT Berlin și ASZ 
Wroclaw (Polonia). Formațiile 
au fost împărțite în două se
rii, jucîndu-se după formula 
..flecare cu fiecare".

---

Iată-i și pe băieți. „Hors-con- 
cours" și... cit mai aproape de lista 
de sosire evoluează deschizătorii 
de pîrtie, între care și domeanul 
Bogdan Brînză, schior versat la 
numaA trei ani și jumătate. In 
urma lor se succed băieții înscriși 
în concurs. Primesc meritate a- 
plauze Mai mult, desigur, Marian 
Lupu din Prahova, care a reușit 
să urce spectaculos de pe locul 5 
pe... întâiul !

...Cînd s-a încheiat concursul, 
seara începuse deja să-și trimită 
umbrele peste Valea Dornei. Unii 
dintre participanți nu mai aveau 
griji, o parte dintre ei își văzu
seră visul împlinit : campion ! Al
ții, însă, deja se gîndeau la a doua 
zi a întrecerilor. Numai de-ăr fi 
timp bun, adică... rece.

- «rzKa-

(5—1 ; 8—11): RAMIRA Baia 
Mare — Universitatea CSȘ Vi
itorul Cluj-Napoca (5—1; 9—12), 
Academia Militară Mecanică 
Fină București — Politehnica 
CSȘ Unirea Iași (4—2 ; 7—10) ; 
FEMININ, grupa 1—6 : Olimpia 
București — Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca (1—3 ; 
3—1), Politehnica Sportul Stu
dențesc București — Voința 
CSȘ 2 București (2—2 ; 4—2), 
Politehnica CSȘ Timișoara — 
Chimistul CSȘ Rm. Vilcea (1— 
3; 6—5) ; grupa 7—12 : Mobila 
CSȘ Satu Mare — Rapid-Pro- 
gresul București (0—4 ; 11—7). 
Robotul CSȘ Bacău — Comer
țul CSȘ Tg. Mureș (2—2 ; 10— 

9), Crișul CSȘ 2 Oradea — 
Voința Brașov (1—3 ; 12—8).

Programul meciurilor din 
Capitală — sala FLOKEASCA, 
sîftibătă de la ora 10,30, dumi
nică de la ora 8 : Academia 
Militară — Politehnica lași 
(m), Dinamo — ICED (m). 
Steaua — Rapid (ni), Politeh
nica Buc. — Voința Buc. (f) : 
sala OLIMPIA, ora 12 și ora 
9.30 : Olimpia — „U".

C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI" l
Selecționata țării

La capătul unei evoluții pro 
mițătoare, pe primul Ioc s-a 
situat Selecționata de junioa
re a tării noastre (antrenori 
Bogdan Macovei si Gheorghe 
Sbora). care a obținut urmă
toarele rezultate : 27—17 cu
CSȘ 1 Constanța, 24—9 cu 
ASZ Wroclaw, 33—11 cu CSȘ 
2 București și 32—16 cu CSS 
Dinamo Brașov.

Dintre handbalistele de peste 
hotare. EBT Berlin a obținut 
rezultatul cel mai bun, dasîn- 
du-se pe locul IV.

LA IAȘI, TG. MUREȘ, Bl 
MECIURI-RETUR ÎN

Cupa României la handbal 
feminin — care a ajuns în 
etapa semifinalelor — conti
nuă mîine în patru orașe din 
tară cu meciurile retur. Forma
țiile calificate în penultima fa
ză, împărțite în două serii, își 
dispută meciuri acasă și în de
plasare. astfel că suporterii 
vor putea urmări evoluția e- 
chipelor favorite.

Programul de mîine. SERIA i 
I : TEROM Iași — Textila Za- i

AIJMEROȘI PĂIUICIPĂNȚI IA „MĂRATONUI
SĂNĂTĂȚII" Of' TĂ MIERCUREA CIOC

în județul Harghita s-a des
fășurat — pe un traseu din 
apropierea orașului Miercurea 
Ciuc — cea de a VII-a ediție 
a tradiționalei competiții de 
masă 'pe schiuri „Maratonul 
sănătății". Competiția s-a bu
curat de mare succes, traseul, 
de aproximativ 20 de kilome
tri, cu porțiuni de teren va
riat. a solicitat concurenților, 
tineri si vîrstnici. eforturi deo
sebite.

La ediția din acest an au 
participat concurenți din jude
țele Iași, Cluj, Brașov, Mureș, 
Prahova, Covasna. Harghita si 
municipiul București. După 
cum apreciau organizatorii 
competiției, de această dată 
s-a înregistrat cea mai ’masivă 
participare-

Au fost stabilite, cu acest 
prilej și cîteva recorduri. De 
pildă, cel mai vîrstnic partici
pant a fost dr. Gabor Csutak 
(76 de ani) din Miercurea Ciuc,

si Irma Bstar (58 ani) din O- 
dorheiu Secuiesc ; concurentul 
venit de la. cea mai mare 
distantă a fost Constantin A- 
dumitresei din Iași, iar cea 
mai numeroasă familie parti
cipantă a fost familia Butiur- 
că, din Reghin, prezentă la 
start cu cinci persoane.

Ciștlgătorii : cat. 11—14 ani : 
Gyorgy Marton (Gheorgheni) și 
Csilla Xantus (Miercurea Ciuc); 
cat. 15—18 ani : Bela Antal
(Gheorgheni) și Edith Bako 
(Brașov): cat. 19—30 ani : At
tila Csalla (Gheorgheni) și Ildi- 
ko Fodor (Miercurea Ciuc); cat. 
31—40 ani : Romei Pașca (Sina
ia) și Ghizela Barta (Miercurea 
Ciuc); cat. 41—50 ani : Albert
Szabo (Tg. Mureș); cat. peste 50 
ani : loan Butiurcă (Reghin) și 
Trma Botar (Odorheiu Secuiesc).

Toți participant» și-au dat în- 
tîlnire la viitoarea ediție n 
„Maratonului sănătății**.

Vaier PAȘCANU — coresp.
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UNA DIN CELE MAI PRESTIGIOASE STAȚIUNI: BĂILE OLANEI
: Situată în nord-estul Olteniei, pe valea rîului
: Olănești, la 18 km de Rîmni. j Vilcea, stațiunea 
: se află la o altitudine de 450 metri înconjurată de
• coline acoperite cu păduri de fag și stejar. Aici, 
; iernile sînt blînde datorită influențelhr~climei me- 
: diteraneene, iar verile — răcoroase.
: Un hotel nou, precum și case de odihnă primi-
: toare, renumitele izvoare pentru cura internă și 

o bază de tratament utilizată în scopul 'tratării
• afecțiunilor tubului digestiv și ale glandelor 
: anexe, afecțiuni ale rinichiului și căilor urinare, 
: boli alergice, personal medical temeinic pregătit 
: — toate acestea au luat de la sceptici argumen- 
■ tul sezonalității.

BĂILE OLĂNEȘTI. 
manentă, căutată în

Vă recomandăm ci 
lună, stațiunea BÂILl 
cut aici înseamnă O / 
SANATATE.

Vă propunem să tr 
rism ale oficiilor jud 
București și să soJlcii 
pe zi/persoană — pre 
ciile de cazare, masă 
O dată cu biletele de 
necesare călătoriei pe 
la sută).



MOUL
tchipe de 
asculine), 
Tipionatul 
activitatea 
prima e- 
i campio- 
prinde și 
lă, tradi- 
entru se
at prilej, 
circuitul 

Lplul Pi- 
ăzduiască 
X.tît jOCU- 

cele din 
dtui teste 
Mvi aflați 
i*. . Cam- 
.miori, ce 
1, în R.F

SEZON COMPETIJIOHAL DE POPICE
deplasează la Galați, Laremet la 
Vama-Suceava și Voința pe a- 
reni Gloria din... capitală.

înaintea returului, situația din 
fruntea și subsolul clasamentelor 
se prezintă astfel :

Secuiesc
— seria
p (15014), 2. C.F.R. Con-

2 p (9167). MAS-
Sud : 1. Gloria

I După pregătirile

returulul 
jocuri a- 
detașează 
iloane și 
3ampioni- 
[986, Elec- 

și Aurul 
j meciuri 
■rima la 
idea. *Dln- 

bucureș- 
irena el — 
nd în de- 
iline Glo- 
cum — la 
Himpia la 
o in ța, tot 
îpex, iar 
Rapid se

FEMININ — seria Sud : 1. vo
ința Buc. 14 p (9854 p.d. In depla
sare), 2. Gloria Buc. 12 p (11962), 
3. Voința Galați 10 p (11919), 4.
Rapid Buc. 10 p (9711)... 9. Petro
lul Băicol 6 p (11606), 10. Dacia 
Ploiești 6 p (9167) : seria Nord : 
1. Electromureș Tg, Mureș 14 p 
(9743), 2. Dermagant Tg. Mureș
12 p (11967), 3. Voința Tg. Mureș 
12 p (9617), 4. Hidromecanica Bra
șov 12 p (9521)... 9. Record Cluj- 
Napoca 4 p (8991), 10. Voința O-

dorheiu 
CULIN 
BUC. 18 
stanța 12 p (19704), 3. Olimpia Buc. 
12 p (14923) ...9. Flacăra Brașov
4 p (19620), 10. Chimpex Consta a- 
ța 0 p (43195) ; seria Nord : 1. Au
rul Baia Mare 16 p (20339), 2. U- 
nlo Satu Mare 14 p (25797), 3. Elec- 
tromureș Tg. Mureș 12 p (25944)... 
9. Industria Sir mei Cîmpia Turzii 
4 p (24622), 10. C.F.R. Tg. Mureș 
2 p (15216).

Reamintim că noile promovate 
în campionat sînt : Dacia Ploiești, 
Mucava-Molid Vama, Dermagani 
Tg. Mureș și Record Cluj-Napoca 
— la feminin, Flacăra Brașov, vo
ința București, Progresul Oradea 
și Olimpia Reșița — la masculin.
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din Portugalia

A FOST UN TURNEU UTIL, ÎN CARE TINERII
AU SIMȚIT FOTBALUL

Apreciază antrenorul Mircea Lucescu

MIOARE
arilor pen
atului n- 
Lotul re- 

5 Rapid 
CSȘ Di- 

‘ Berlin 
Constanța 

>rima for- 
!SȘ Piatra 
București 

roc’.aw — 
fost acor- 
îli specia- 
ana Dincă 
goluri în- 
jucătoare: 
ezentativ); 
Katia Hel- 

mai
Moștea-

ANȚA,

REI
Mureșul

— Oțelul 
A All-a: 
CSM Sf. 
Idrotehni- 
nistul Rro. 
lurile de 
Purică — 
a Tg. Mu-
Buschner 

j. Condruț 
oi ești), la 
ilă (Bucu
rești).

MARE"
claca zile. îmi pare rău de în- 
frîngere. Controlasem jocul 
pînă ia deschiderea scorului, 
in minutul 55, Sabou a tras în 

, bară. Benfica e o echipă foar
te puternică. Pe lingă interna
ționalii excluși din echipa na
țională din motive disciplinare 
(Diamantine, Aguas, Sheu, Oli
veira și alții), care continuă să 
joace în cadrul clubului, for
mația beneficiază de servi.câile 
brazilianului Ciquinho, ale zai- 
rezului Tueba — un mare ju
cător în devenire — și mai st
ies de forța danezului Manni- 
che, unul din numeroșii danezi 
care joacă pe terenurile Eu
ropei.

Per total, am avut un turneu 
bun, cu adversari de valoare, 
care ne-au solicitat mult. îmi 
pare bine că tinerii diin echipa 
noastră au «sîmțit» fotbalul 
mare... Ej s-au integrat destul 
de bine in atmosfera jocurilor. 
Dacă vreți, mi-au plăcut, din 
rîndul tinerilor, Lupu (prin- 
tr-o anume dezinvoltură), 
Sabou (travaliu), Lupescu (clar
viziune), C. Sava (insistență), 
Răducioiu (subtilitate, Ia care 
trebuie să se adauge și... go
lul). Bineînțeles, că toate aces
te mici caracterizări sînt mai 
mult o anticipație de profil. Ei 
mai au foarte mult de lucru 
pentru a se consacra în echipă. 
Sper că acest turneu a fost u- 
tii și din acest piinct de ve
dere. Aș vrea să mai spun că 
fotbalul nostru are o cotă bună 
în Portugalia. Sînt acumulări 
în timp, încă de pe vremea e- 
chipei naționale conduse de 
Ștefan Covaci și AngeJo Nicu- 
ieseu, acum 
ani, cînd se 
Eusebio".

La mai puțin de 24 de ore 
de la revenirea, din turneul de 
pregătire din Portugal,iia, Dina
mo a reluat antrenamentele. In 
cadrul acestei . prime ședințe, 
am avut prilejul să comentăm 
împreună bilanțul de scor și 
de calitate al turneului. (Am 
văzut și ziare, cu titTuiri mari, 
came sugerează atenția acordată 
jocurilor). Deci, să recapitulăm:

1. Dinamo — Belenenses 4—1. 
Golurile au fost rmaraate de 
Cămătaru (2), Mateuț și Lupu.

DINAMO : Moraru — Mihăes- 
cu, Andone (min. 69 Nioolae), 
Movilă, Stănescu — Lupu (min. 
75 Lupescu), Mateuț, Rednic, 
Sabou (min. 51 Bălăci) — Că- 
mătaru, Damaschin I (min. 77 
Răductoiu).

Diin_zia,rul de sport „Record": 
„Supciroritate netă a români
lor. cu o replică bună a lui ' 
Belen. Oaspeții au dominat în 
toate sectoarele jocului. Ne-a 
plăcut triunghiul Rednic — 
Lupu — Mihăescu, cuptrinzînd 
motoarele echipei. Remarcabilă 
apariția în atac a 6—7 jucă
tori din echipa oaspete. Cămă
taru — un pericol permanent. 
Merită să-i revedem pe fotba
liștii români".

Rednic : „Meci extrem de 
disputat în pofida scorului. 
Tempo foarte ridicat, fapt care 
ne-a permis să întrevedem 
cum ar putea juca noua noas
tră linie de mijloc, care, bine
înțeles, trebuie să-și perfecțio
neze «legăturile». Despre Lupu, 
ziarele portugheze au scris că 
este •“neobosit șî clarvăzător"-. 
Sperăm să persevereze".

2. Dinamo — Academica 
Coimbra 2—0. Golurile : Cămă
taru și C. Sava.

DINAMO : Moraru — Mihăes
cu, Andone, Movilă, Stănescu 

— Lupu (min.80 C. Sava), 
Rednic, Mateuț, Balacj (min.

52 Sabou) 
mătaru.

Din ziarul „Boia" : „15 000
de spectatori* *u aplaudat un 
joc dinamic, dar în egală mă
sură bine calculat, cu execuții 
tehnice frumoase și cu destule 
idei tactice. Bun nivel tehuic* și 
spectacular, internațional. Un 
fotbal... academic, în care -școa
la academică din Coimbra", 
bazată pe viteză, a dat tonul, 
dăr a fost surprinsă de replica 
viguroasă a românilor. Timp 
de o oră, românii au jucat ca 
în campionat".

Cămătaru : „Academica din 
Coiinibra este, cred, cea mai 
rapidă echipă portugheză. Nu e 
deloc ușor să joci în această 
viteză. Sini mulțumit că am 
marcat trei goluri în aceste pri
me două jocuri. Am o oarecare 
firmă in Portugalia și am fost 
stimulat mult de jocul specta
culos al gazdelor".

3. Benfica — Dinamo 2—0. 
Golurile : Manniche (din pe
nalty) și Jose Luis.

DINAMO : Moraru — Mihăes
cu (min. 80 Lupescu), 
Andone, Stănescu — 
(min. 70 Sava) Rednic, 
Mateuț — Cămătaru, 
chin (min. 53 Bălăci).

John Mortimer (antrenorul 
englez al lui Benfica) ; „Am 
jucat foarte bine în compania 
unui adversar redutabil".

„Record" : „Benfica a aplicat 
foarte bine tactica ofsaidului... 
Scorul a fost deschis în urma 
unui penalty dubios".

Lucescu : „Echipa noastră nu 
a mai putut susține tempoul 
din primele două jocuri. Era, 
de altfel, al treilea meci în

Damaschin, Că-

se

In sectorul 1 al Capitalei

o tradiționala
Duminică, la

I.M.M.R. „Grivița 
Roșie** a avut loc 
un concurs de șab 
de amploare, dotat 
cu Cupa „16 Fe- 

■bruarie**, devenită 
tradiționaJă. Au 
luat loc la mese 
peste 150 de parti- 
clpanți, elevi ai șco
lilor din sectorul 1 
(3, 6, 178, 180, 184, 
1(90), muncitori de 
la
I.M.M.R. 
Roșie**, 
canică 
cealaltă 
mesei 
Gh. Candea (maes
tru FIDE), secreta
rul F.R.Ș.), maeștrii 
internaționali D. 
Bărbuleseu, E. Rei- 
cher, Gh. Erdeuș, 
M. Pavlo-v, D. Savi 
(maestru- FIDE) ; N. 
Boicu (Candddat 
maestru). Partici- 
panți de vîrste dife
rite (cel mai tînăr 
E. Pîrvu — 10 ani, 
Școala 180 ; cel mai 
în vîrstă, E. 
lețchi — 58 ani, om 
al muncii la ISPIF), 
au dovedit, în ma
rea lor majoritate, 
bună pregătire teoretică și prac- 
tică, mulți dintre ei fiind invitați 
de către maeștrii cu care s-au 
confruntat, să activeze tn marile 
cluburi de performanță șahistă. 
Dintre cel remarcați în acest con
curs, în același timp șl ciștigătorl 
ai cupei „16 Februarie", amintim 
pe V. Bălan (I.M.M.R. „Grivița 
Roșie"), care a reușit o prestigi
oasă remiză în fața lui D. Bărbu- 
lescu, M. Gudjiu (Liceul Gh. Șin- 
cal) care l-a învins pe R. Toma 
(categ. 1), D. Marinescu (Meca
nică Fină) — remiză în fața Iul 
E. Reicher, D. Păsărelu (clasa a 
Vin-a, Școala 56) — remiză în 
fața Iul D. savin, D. Gologan (Li
ceul Economic 4) — remiză în 
fața campionului de anul trecut 
al Capitalei, D. Mlțaru.

178, 
muncitori 

întreprinderile 
„Grivlța 

ISPIF, 
Fină, 

parte 
aflîndu-se

Movilă, 
Lupu, 

Sabou. 
Damas-

Șahul, un sport al tuturor, din ce in ce mai 
indrăgit ți rie copii. Foto : N. MIHAIL

rare cu Comisia municipală de 
șah. A fots o întrecere frumoasă, 
cu emoții și surprize...

Ionel PANĂ — coresp.

I
I

PROGRESUL MIERCUREA CIUC

CONDUCE IN GRUPA A/2 LA HOCHEI

Competiția a fost organizată de 
C.E.F.S. — Sectorul 1, în colabo-
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Dezbătând pe larg, cu fran
chețe si spirit de răspundere 
neîmplinirile din 1986 
zele lor. adoptând un i 
măsuri cuprinzător si 
zator. participantii la 
au concluzionat că anul 
an preolimoic — coate 
buie să devină un an cu reali
zări deosebite în viata si ac
tivitatea clubului. Este un an 
în care atletele Vali Ionescu, 
Iolanda Oantă. Mihaefa Pogă- 
ceanu. halterofilul Petiică Tufă, 
luptătorii Ionel Tase 
rentiu Iacob. boxerul 
Aliută. judoka Stefan 
cu. poloiștii Dan Radu 
Abrii, jucătoarea de popice Ele
na Anton, handbalista Marile- 
na Doi ci u si alti sportivi de 
la Rapid care vor îmbrăca tri
courile cu culorile naționale au 
ca obiectiv cucerirea de me
dalii la marile competiții inter
naționale unde vor 
Pentru îndeplinirea 
lor din acest an. ca 
de perspectivă este 
sară 
lor pentru selecția, 
si promovarea de noi elemente 
tinere si talentate (consolidarea 
«elaborării cu Clubul Sportiv 
Școlar Rapid fiind in acest sens 
de o mare importantă), pentru 
creșterea cantitativă si calitati
vă a procesului de instruire, ri
dicarea gradului de competentă 
al antrenorilor (care impune și 
înființarea unui cabinet meto
dic), îmbunătățirea muncii de 
educație, sporirea veniturilor 
proprii, repararea si dezvolta
rea bazei materiale. Căci nu
mai în acest fel Rapidul va 
butea apropia momentul reve
nirii sale ca puternic pilon al 
sportului de performantă românesc.

si cau- 
Dlan de 
mobili- 
plenară 

I 1987 — 
si tre-

și Lau- 
Nicolae 
Cristcs- 
si Emil

participa, 
obiective- 
si a celor 

însă nece- 
intcnsificarea preocupări" 

pregătirea

mai bine de 20 de 
juca împotriva lui

loon CHiRILA

STEAUA, IN FAZA FINALĂ A PREGĂTIRILOR
(Urmare din pag. 1)

Cel de-al șaselea turneu al e- 
chipelor din Divizia A, grupa va
lorică n, disputat la Gheorghenl, 
s-a încheiat cu victoria formației 
locale viitorul, care a pierdut un 
singur joc, cel disputat cu selec
ționata de tineret, dar a cîștlgat 
(pentru prima dată) in fața Pro
gresului M. Ciuc. Iată rezultatele 
ultimelor două zile : Progresul 
Miercurea Ciuc — Lotul de juniori 
10—8 (5—2, 3—1, 2—5), Lotul de ti
neret — IMASA Sf. Gheorghe 6—5 
(2—3, 1—1, 3—1), Viitorul Gheor
gheni — Sportul Studențesc Bucu
rești 6—3 (2—0. 3—2, 1—1), IMASA 
— Lotul de juniori 6—î (2—1, 2—2,
2— 1), Lotul de tineret — Sp. Stu
dențesc 9—3 (0—2, 3—0, 6—1), vi
itorul — Progresul 6—2 (0—2, 3—0,
3— 0).

Iată clasamentul general :

1. Progresul 25 20 1 4 144- S3 41
2. Viitorul 26 13 2 10 132-105 28
3. Lotul de tin. 18 112 1 5 119- 83 25
4. Sp. Stud. 25 7 2 16 77-146 16
5. Lotul de jun. 14 5 1 8 67- 74 11
6. IMASA 25 4 3 18 88-136 1.1

Înainte de a încheia, iată Încă 
un clasament, cel al minutelor de 
penalizare, un clasament deosebit 
de grăitor : pe locul 1 (și aici !) 
Progresul M. Ciuc cu 383 minute 
de penalizare (25 de meciuri) ; 2. 
IMASA 377 minute (25 meciuri) ; 
3. Viitorul 319 minute (25 m) ; 4. 
Sp. Studențesc 293 minute (25 m) ; 
5. Lotul de tineret 201 minute (18 
m) ; 6. Lotul de juniori 73 minute 
(14 m).

PUNCTUL DE VIRF ÂL SEZONULUI DE CROS
(Urmare din pag. 1) avea ca princi

pe coechipierul
cord național la 3 000 m in
door, Paula Ivan (Olimpia 
București). Fetele vor alerga 
5 000 m, traseul lor fiind, pen
tru întîia oară în istoria „na
ționalelor" noastre de cros, 
prevăzut cu obstacole artifi
ciale (baloți, trunchiuri de 
copaci etc.), pe profilul celui 
de Ia C.M.' Deși vremea e fru
moasă în Bihor, soare și +8 
grade, s-a hotărît ca, spre a 
se evita eventuala desfundare a 
terenului, senioarele să deschi
dă, duminică, programul 
lelor, de la ora 10,45.

La seniori (12 000 m), 
distul Gheorghe Sandu,

fina-

rapi- 
cam-

pion 1986, va 
pali adversari .
său Alexandru Chiran (Rapid 
e deținătoarea titlului pe e- 
chipe), dar, se apreciază, și pe 
Augustin Barbu
Corneliu Scurt (Steagul Roșii 
Brașov).
pasionante și la celelalte 
junioare (2 000 m),
(6 000 m) și tineret (8 000 m). 
Repetînd că programul va în
cepe la ora 10,45 (urmînd să 
se încheie, cu disputa seniori
lor, către ora 13), se cuvine să 
termin prin a sublinia deose
bitele eforturi depuse de orga
nizatori (în primul rînd, 
C.J.E.F.S. Bilior) pentru a asi
gura C.N. de cros o desfășu
rare de cea mai bună calitate.

(Steaua) ți

Se așteaptă întreceri
„clase1: 
juniori

petiții continentale, Ajax Am
sterdam si Glasgow Rangers. 
De atunci si pînă acum, 
tabloul 
toarelor 
numele 
(1972 si
(1975). ANDERDECHT 
XELLES (1976 și 1978), 
VERPOOL (1977), NOTTING
HAM FOREST (1979), VALEN
CIA (1980). ASTON VILLA 

(1982), ABERDEEN (1983), JU
VENTUS (1984). în anii 1974. 
1981, 1985 partidele pentru Su- 
percupa Europeană nu au avut 
loc. în ediția 1984 s-a disputat 
o singură întîlnire, la Torino, 
(Juventus — Liverpool). înce- 
pînd cu actuala ediție, 
U.E.F.A.. care patronează întîl- 
nirile pentru Supercupa Euro
peană, a decis ca ele să aibă 
Ioc într-o unică manșă, la 
Monte Carlo, asigurîndu-se ast
fel un teren de disputare neu
tru. Stadionul din Monte Carlo 
are o capacitate de 22 000 de 
locuri dintre care 11000 
bănci.

Campioana noastră, în 
finală a pregătirilor. Așa 
am mai anunțat, STEAUA se 

. află de mai multe zile în- 
tr-un turneu de antrenamente 
si jocuri în Italia. După ce a 
evoluat la Roma și 
formația noastră a jucat, .. 
după-amiază la Torino, cu re. 
dutabila echipă de primă 
cu aceiași nume, formație 
care evoluează mulți interna

ționali cunoscuți (Cravero, Dos- 
sena, Ferri, brazilianul Ju
nior, olandezul Kieft, Zaeca- 
relli). întîlnirea a avut loc pe 
un teren desfundat, la Torino 
vremea fiind nefavorabilă 
(ploaie si. apoi, ninsoare). 
Partida s-a încheiat Ia egaiita-

_ oe
de onoare al dețină- 
trofeului si-au înscris 

AJAX AMSTERDAM 
1973), DINAMO KIEV 

BRU- 
Ll-

pe

faza
cum

Empoli,
Joi

ligă 
tn

te : 1—1, golul formației noas
tre fiind înscris de Belodedici 
(min- 70), Steaua a dominat 
majoritatea timpului. în ciuda 
terenului greu, dar n-a reușit 
să transforme decît una din
tre situațiile ne care si le-a 
creat. în plus, T. Stoica și 
Hagi au trimis mingea în ba
ră. în faze în care portarul 
Lorieri era bătut ! Iată „ll"-le 
utilizat de Steaua. în această 
întîlnire : Stîngaciu — lovan, 
Bumbescu. Belodedici. Bărbu- 
lescu — Bălan. T. Stoica. B6- 
loni, Hagi — Lăcătuș, Piturcă. 
După meci întregul lot s-a sta
bilit - - -■ -
unde 
tăzi. 
tima 
turneului din Italia, 
nia echipei din liga 
Arezzo, meci în care 
rii Anghel Iordănescu 
Trot vor utiliza jucătorii 
rezervă care nu au participat 
la partida cu Torino. Mîine, 
duminică, Steaua va pleca Ia 
Monte Carlo urmînd să so
sească în orașul Supercupei 
europene la ora prînzului. Du
minică 
antrenamente, 
vînd loc 
Louis II.

Dinamo 
sosirea la 
pentru ________
fotbaliștilor sovietici au parti
cipat ia meciul Țara .Galilor — 
U.R.S.S. (0—0), după care au 
făcut joncțiunea. în Franța, cu 
restul lotului. Singura indispo
nibilitate rămîne, mai departe, 
aceea a lui Iaremciuk, acci
dentat încă din vara trecută, 
în partida cu Real Madrid.

în localitatea Follonica 
continuă pregătirile. As- 

sîmbătă, va avea loc ul- 
partidă de verificare a 

în com- 
secundă 
antren o- 
și Radu 

de

si luni sînt prevăzute 
cel de luni a- 

chiar pe stadionul

Kiev si-a anunțat
Monte Carlo tot 

duminică. Majoritatea

ADMINISTRAȚIA DE
Numerele extrase la tragerea 

LOTO din 20 februarie : EXTRA
GEREA I: «7 8 62 1 14 518 29 17 ; 
EXTRAGEREA a n-a : G4 13 54 74 
57 66 63 19 34. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI: 1.162,121 lei, din care 
84.355 lei report la categoria 1.

a NUMAI ASTAZI mai puteți 
participa cu numerele dvs. favo
rite la TRAGEREA LOTO 2 care 
marchează sfîrșitul săptămînli. 
Tot astăz 3Ste ULTIMA ZI și pen
tru depunerea buletinelox Prono
sport la concursul săptămînii.

STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
care, desigur se va solda și de 
data aceasta cu cîștiguri impor
tante pentru participant, constînd 
atît în autoturisme, cit și în nu
merar.
• Informăm pe cei interesați că 

TRAGEREA LOTO 2 va avea loc 
mîine duminică, 22 februarie, în- 
cepînd de la ora 17, în sala, clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, din 
București. Tragerea va fi transmi
să la radio, pe programul I, la 
ora 17.30. Numerele extrase vor fi 
transmise la radio în reluare. în 
aceeași zi, pe programul I, la ora 
22.33 (după emisiunea ..Panoramic

Sportiv", o dată cu rezultatele con
cursului Pronosport), precum șl 
luni. 23 februarie, te ora 8,55, tot 
pe programul I.

$ Vă reamintim că am intrat 
deja în perioada „fierbinte", in 
care se desfășoară din plin vînza- 
rea la una dintre cele mai impor
tante acțiuni ale anului : TRAGE
REA LOTO EXTRAORDINARA A 
MĂRȚIȘORULUI,’ care va avea loc 
duminică, 1 martie, precizăm că, 
pentru a beneficia din plin de 
toate avantajele (și câștigurile) a- 
eestei trageri, se recomandă bile
tele ir valoare de 25 lei.

MECIURI AMICALE
• F.C. ARGEȘ — CHIMIA RM. 

VILCEA 5—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Grigoriu (mln. 37). jure* 
(min. 49). Achim (mln. 60 șl 72) și 
Volcu (mln. 86). F. C. ARGEȘ : 
Speriatu — voicu, Ștefan, Stancu, 
Eduard — Șerban, Balaur n. Bă- 
nuță — D. Zamfir, Jurcă, Grigo
riu. Au mai jucat : Dlaconu, Ba
dea. Achim. Moromete. Obrașcu. 
CHIMIA : V. Preda — Teleșpan, 
G. Preda. Popa, volță — Toma, 
Volcilă Sovîrdan — Mangalagiu, 
Gîngu, Vergu. Au mai jucat : Ba
zar, Verlgeanu, Albu. (I. FEȚEA- 
NU, coresp.).

© MINERUL CAVNIC — OLIM
PIA SATU MARE 2—1 (2—1). Me
ciul s-a disputat la Baia Mare. Au 
marcat : Rus (min. 7), Drăgu- 
lescu (min. 41), respectiv Ardelean 
(min. 27). (A. CRTȘAN, coresp.).
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(Urmare din pag. 1)

dezvoltare, cu firme și com
panii economice din alte țări.

De asemenea, s-au stabilit 
măsuri în direcția perfecțio- 
nării activității în domeniul 
societăților mixte.

In legătură cu problemele 
discutate in cadrul ședinței Co
mitetului Politic Executiv, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat . întru totul sarcinile și 
orientările cuprinse în cuvîn- 
tanea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a botărît ca a. 
cestea să fie larg dezbătute în 
conducerile ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, în 
toate organele de conducere co
lectivă, precum și în organele 
și organizațiile de partid, să 
fie temeinic însușite de ca
drele din economie — lă toate 
nivelurile —. de comuniști, de 
toți oamenii muncii. S-a ho- 
tărît, de asemenea, ca rapoar
tele dezbătute și aprobate în 
cadrul ședinței Comitetului Po
litic Executiv — îmbunătățite 
cu observațiile , și propunerile 
făcute — să fie discutate în 
consiliile de conducere ale mi
nisterelor, centralelor indus
triale, organelor de sinteză și

să se treacă la luarea tutu
ror măsurilor pentru soluțio
narea operativă a problemelor 
ce decurg din aceste documente.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, apoi, EVOLUȚIA 
PRINCIPALELOR FENOMENE 
DEMOGRAFICE IN ANUL 
1986, COMPARATIV CU A- 
NUL 1985.

S-a subliniat că rezultatele 
înregistrate anul trecut în do
meniul demografic — deși s-a 
obținut o anumită creștere a 
sporului natural al populației 
față de anul precedent — nu 
sînt încă pe măsura preocupă
rilor partidului și statului nos
tru, a condițiilor create. Por
nind de la această situație, 
Comitetul Politic Executiv a 
cerut Consiliului Sanitar Supe
rior, Ministerului Sănătății,, tu
turor organelor de srr'cialitate 
și factorilor cu atribuții în do
meniul respectiv să ia măsuri 
hotărîte pentru aplicarea fer
mă a legii privind creșterea 
demografică a populației, spo
rirea natalității, ocrotirea și 
consolidarea familioi, să dea 
dovadă de înaltă răspundere în 
soluționarea importantelor pro
bleme pe care Ie ridică păs
trarea și întărinea continuă a 
sănătății poporului, menținerea 
vigorii și tinereții întregii na
țiuni.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

PRESA DE PESTE HOTARE
i" ----------- -despre —===3

SUCCESELE SPORTULUI NOSTRU

„MULT SUCCES STELEI BUCUREȘTI LA MONACO!"
Nu ne-am grăbit cu referi

rile care vor urma, extrase din 
presa chineză și japoneză, des
pre succesul eclatant al echi
pei de fotbal Steaua tn C.C.E. 
și, ulterior, despre frumoasa ei 
comportare în „Cupa Inter- 
continentală11 de la Tokio, pen
tru că, sosindu-ne ele cu o 
firească întlrziere, (datorită dis
tanței), ne-am gîndit să le fo
losim drept avancronică pen
tru meciul de marți, de la Mo
naco, unde în fața lui Dinamo 
Kiev, pentru Supercupa Eu
ropei, campioana României va 
avea de susținut un nou și im
portant examen. Sperăm că e- 
logiile care vor urma, sosite 
tocmai de la celălalt capăt al 
lumii, vor constitui un puter
nic imbold pentru jucătorii 
noștri, în măsură să ne ofere, 
prin dîrzenie, prin dăruire, 
prin talent, încă o bucurie de 
proporții. Le-o dorim, din toa
tă inima !

Ziarul chinez „Tiyu Ba<>“ 
(„Noutăți Sportive"), de pildă, 
a întocmit .o anchetă privitoa
re la marile succese sportive 
mondiale ale anului 1986. Son
dajul, la care au luat parte 
ziariști chinezi din presa scri
să și vorbită, a plasat perfor
manța formației Steaua Bucu
rești între primele 10 eveni-

mente ale anului, adăugind că 
„victoria ei este cea din
ții obținută vreodată în C.C.E. 
de o echipă din răsăritul Eu
ropei, Steaua arătîndu-se 
adevărat cea mai 1 
partea, de est a 
Europei, mențio
nează ziarul citat 
în altă pagină, a 
răsărit o stea fot
balistică de pro
porții : Steaua
București".

Inutil să vă spu
nem că prezența 
campioanei Româ
niei la Tokio a 
stirniit un deosebit 
interes, prilejuind 
presei din Tokio 
(și nu numai) bo
gate informații și, 
după meci, comen
tarii întinse. Pînă 
și „Tour Compa
nion", revistă edi
tată de Organizația 
națională de tu
rism și Ministerul 
transporturillor dim 

^Japonia a găzduit 
o „biografie" a 
echipei noastre, 
„steaua strălucitoare 
rești". „The 
s-a ocupat 
le dinaintea 

, „Kokuritsu Kyogijo 
și după aceea, de campioana

cu
bună". „în

„The Daily Yomiuri" (dim cane 
reproducem), nota că Steaua 
este „campioana campioanelor", 
exprimîndu-și, după consuma
rea finalei cu River Plata, re
gretul că formația care a ju

Steaua Bucharest

«fel K

fk> «

numiind-o 
din Bucu- 

Nikkan Sports" 
intens, în ziJe- 

finalei de pe 
Stadium"

«u im " ,

cat mai deschis și mai frumo» 
a pierdut, totuși, întîlnjrea.

Mulțumindu-le confraților 
chinezi si japonezi pentru a- 
■ceste aprecieri, alese aproape 
la intîmplare dintr-o „colecție" 
redutabilă, încheiem cu urarea

t.M. Iii numi (9r. 6): ROMÂNIA - POLONIA 21-27
Vineri seara, la Rovereto 

(Italia), In cadrul seriei A a 
Campionatului Mondial de 
handbal masculin, grupa B, se
lecționata României a întîlmiit 
puternica echipă a Poloniei, de 
care a fost întrecută cu 21—27 
(9—12). Handbaliștii noștri s-au

prezentat de această dată slab, 
au fost depășiți in apărare, iar 
în atac au ratat situații incre
dibile. în acest fel, echipa 
României s-a clasat pe locul 
secund în serie, imtrînd în tur
neul principal cu 2 puncte (se
riile semifinale), care se va

INFRINGERE LA LIMITĂ (3-4) A HOCHEISTILOR NOȘTRI
» >

I» PARTIDA DE IERI CU
Serialul meciurilor de nocnel 

dintre Selecționata noastră divi
zionară si formația sovietică 
S.K.A. M.B.O. Kalinin s-a în
cheiat teri. Șl de data asta for
mația sovietică a cîștigat, dar 
la limită. 4—3 (1—0, 2—1, 1—2),
dună un joc în care sportivii 
români au reușit cel mal bun 
meci al lor din cele patru dispu
tate în compania acestei for
mații. Jocul a fost mai „încins" 
de,cit celelalte trei, fapt scos 
In evidentă și de minutele de 
penalizare : 14 — selecționata
divizionară. 22 — S.K.A. M.B.O.

Formația noastră a atacat cu 
mai mult aplomb decît în parti
dele anterioare, șl chiar șl a- 
Dărarea — excelent. din nou. 
portarul G. Huțan — a fost mai 
atentă, cu toate că s-au mal 
făcut greșeli de plasament (mo
tiv pentru care ultimul gol mar
cat de oaspeți îl punem în 
seama lui Gali, neatent, ca și 
Gereb. care se afla în preajma 
porții noastre, la fază). Cel mai 
activi dintre jucătorii de cîmp 
au fost Gliga șl K. Antal, pri
mul în special ca creator, dar 
sl ca realizator, cel de-al doi'ea

S.K.A. M.B.O. KALiNIN
— un pericol permanent pentru 
poarta apărată (cu brio) de 
Cerviakov. Totuși, ceea ce re
proșăm ofensivei noastre este — 
ca si altă dată — numărul 
redus al acțiunilor de atac fi
nalizate. registrul tehnico- 
tactlc fîncă) redus al înaintași
lor. Ei iși creează suficient de 
multe ocazii de gol, dar ratează 
foarte mult, in timp ce adversa
rii (șl S.K.A. M.B.O. Kalln n a 
demonstrat acest lucru) le fruc
tifică în proporție mult mai 
mare.

Golurile au fost marcate de 
Muraviov (min. 20 șl 27), Galkin 
(mtn. 28), Harlamov (min. 46) 
pentru oaspeți, respectiv K. An
tal (min. 27, la distanță de 24 
de secunde de cel al lui Mu
raviov), Gliga (min. 43. după o 
acțiune personală de toată fru
musețea) si Gali (min. 53. gol 
in urma unui angajament, din 
apropierea linișl albastre, servit 
de Tureanu).

Au arbitrat bine : șt. Enclu
— C. Săndulescu și Gh. Lupu.

Mircea TUDORAN

desfășura înoepînd de dumini
că. Pentru echipa noastră go
lurile au fost înscrise de : Du
mitru 5, Berbece 4, Dogărescu
4, Stingă 3, Porumb 2, Bedivan 
2 și Ghimeș 1.

Rezultate din celelalte serii 
(vineri) : SERIA A : Finlanda — 
Italia 19—19 (9—10) ; SERIA B: 
Franța — Japonia 24—22 (10— 
9) ; SERIA C : Bulgaria — Tu
nisia 21—20 (13—9); SERIA D :
5. U.A. — Brazilia 22—13 (9—3).

Alte rezultate de joi : SERIA 
C : Elveția — Bulgaria 17—16 
(8—8), Danemarca — Tunisia 
28—15 (11—5) ; SERIA D : R.F. 
Germania — Brazilia 35—23 
(17—12), Cehoslovacia — S.U.A. 
25—16 (10—7).

României și a Europei, remar- 
cînd (după meci) „comportarea 
exemplară, plină-de talent și 
corectitudine, a fotbaliștilor 
români". Un alt ziar nipon,

ASTĂZI, DESCHIDEREA
PRAGA, 20 (Agerpres). — 

La Strbske Pleso (Cehoslova
cia) va avea loc astăzi festi
vitatea de deschidere a celei 
de-a 13-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de iar
nă, la care participă peste 
1 000 de sportivi și sportive 
din 33 de țări.

In programul Universiadei 
de iarnă, ce se va încheia la

găsită în „The Nikkan Sports": 
„Cu regretul de a fi ratat finala 
de aici, urăm Stelei București 
mult succes la Monaco !“ Sub
scriem : Stelei, mult succes!

UNIVERSIADEI Of IARNĂ
28 februarie, figurează între
ceri la schi alpin, schi fond, 
hochei pe gheață și patinaj 
artistic.

Din lotul României pentru 
această tradițională competiție 
fac parte Ileana Hangan, Ro- 
dica Drăguș, Elena Reit, Ildi- 
ko Bako (schi fond). Liliana 
Ichim și Delia Parate (schi 
alpin).

A ÎNCEPUT TURNEUL

ZONAL FEMININ DE ȘAH
BUDAPESTA, 20 (Agerpres). 

— în prima rundă a turneului 
zonal feminin de șah de la 
Balaton, Gertrude Baumstark 
a cîștigat, jucînd cu piesele 
negre, la Madl. Stanciu a pier
dut la Anghelova, Margareta 
Mureșan a remizat cu Savova, 
iar Ligia Jicman a obținut, de 
asemenea, remiză în partida 
susținută cu Porubskî. Alte 
rezultate : Veroczi — Voiska 
remiză ; Hubikova — Szmacin- 
ska 0—1.

MUMEROASE MECIURI
• La Swansea, In meci amical : 

Țara Galilor — U.R.S.S. 0—0 • în 
preliminariile olimpice, la Lecce : 
Italia — Portugalia 1—0 (0—0). A 
marcat Gali a (min. 72) « Etapa 
a 20-a din campionatul Belgiei : 
Anderlecht — Molembeek 1—1, 
Malines — Racing Jet 2—0, Beve- 
ren — Courtral 2—1, La Gantolse 
— Seraing 2—2, Cercle Bruges — 
Charleroi I—1, Berchem — Stan
dard Liâge 1—0. Clasament : An- 
derlecht 33 p, Malines 31 p. Be- 
veren 30 p ® Primul joc al tur
neului de la Mar del Plata : Spar
tak Moscova — River Plata 1—1 
(1—0). Au înscris Smarov (min. 
21), respectiv Hernandez (min. 62)

AMICA1E Șl OfltlUE

• CU OCAZIA UNEI RECENTE ȘE
DINȚE a Consiliului Federației Interna
ționale de Atletism (I.A.A.F.) s-a stabi
lit, printre altele, ca viitoarea ediție, a 
doua, a Campionatelor Mondiale pe te
ren acoperit să se desfășoare în sala 
din Budapesta, în anul 1989, aceeași 
care a găzduit în 1983 Campionatele 
Europene • CUNOSCUTUL HOCHEIST 
canadian Wayne Gretzky a înscris, cu 
puțin timp în urmă, cel de-al 500-lea 
gol din cariera sa de jucător profesio
nist. Primul gol dintre acestea l-a în
scris cu șapte sezoane în urmă. Gretzky 
devine astfel al treilea jucător cu peste 
500 de goluri la activ în cadrul Ligii 
de hochei nord-americane • CONCUR
SURILE DE SCHI, mai ales cele de 
fond, care se desfășoară, în mod frec
vent, la temperaturi de mai multe gra
de sub zero, și, mai ales, antrenamen
tele pentru aceste competiții, provoacă 
firești stări de răceală printre sportivi. 
Iată .că firma finlandeză „Suomen-Enas" 
a propus folosirea unei măști protec
toare avînd o plasă-filtru din oțel. Ex- 
pirînd aerul, sportivul încălzește plasa 
care. în replică, emană căldură pentru 
aerul inspirat. Specialiștii afirmă că o 
astfel de mască (de numai 150 grame) 
utilizată la o temperatură de minus 20

grade încălzește aerul inspirat pînă la 
plus 10 grade ! O ÎN PRIMUL TUR al 
zonei africane a Cupei Davis, Kenya a 
cîștigat prin neprezentarea echipei Dji
bouti. Motivul forfaitului a fost acciden
tarea primilor doi jucători dijboutieni și 
a faptului că următorii doi aveau de 
susținut examene școlare, la data me-

ciului. In turul doi Kenya va lntîlni 
Zimbabwe, la Nairobi, la 13—15 martie 
» ÎN DECURSUL ANULUI TRECUT au 
fost stabilite două recorduri în materie 
de penaltyuri. Primul a fost cel aî lui 
Ilelmuth Ducadam care, în finala C.C.E., 
la Sevilla, a apărat toate cele patru 
lovituri de la 11 m ce î-au fost trase; 
al doilea este cel al italianului Alessandro 
Altobelli care, în meciul Malta — Italia 
(0—2), a ratat, consecutiv, două penalty
uri S BOBBY CHARLTON ȘI GORDON 
BANKS, doi foști internaționali englezi, 
componenți ai echipei campioane mon
diale în 1966, au fost invitați să conducă

nn seminar al antrenorilor de fotbal 
din Malayesia • ÎN LUMEA BOXULUI 
PROFESIONIST de peste Ocean sînt 
foarte cunoscute numele lui Don King 
și Butch Lewis care au alcătuit o „aso
ciație" de organizatori de gale, aface
rile prosperînd de la un an la altul. 
Recent însă a intervenit o ruptură în
tre cei doi, Lewis intentînd chiar _un 
proces fostului său partener, reclamînd 
restituirea unei sume foarte importante, 
căci, așa cum afirmă cel frustrat, „King 
fură pretutindeni unde se poate fura 
ceva!“. Fără comentarii... • HAVRE 
ATLETIC CLUB, împreună cu Casa de 
cultură din acest oraș francez, va or
ganiza a ’ 
dedicată 
succes de 
foot". Cu 
avea loc __________ —. „
tice si culturale • CELEBRUL FLORE- 
TIST SOVIETIC Aleksandr Romankov, 
laureat al multor competiții» de anver
gură, a declarat în cadrul unui, interviu: 
„Personal mă consider un artist ! Scri
ma este pentru mine un mijloc de ex
presie, iar fiecare asalt presupune .in
teligență creatoare și putere ca să im
provizezi ceva"...

® La Tel Aviv, în joc amical : 
Israel — Irlanda de Nord 1—1 « 
La Dresda : Dynamo Dresda — 
Banska Bystrica 1—0. © Punct fi
nal în turneul de Dhaka (Bangla
desh). în finală : Siria — Guan- 
dong (R, P. Chineză) 4—1 (1—1). 
Cel mai bun jucător al turneului 
a fost desemnat atacantul sirian 
Walid Abu Sel ® Echipa austriacă 
Grazer A.K. se află în turneu în 
Malayesia. Jucînd cu echipa țării 
gazdă, la Kuala Lumpur, forma
ția austriacă a pierdut cu 1—2 
(1—1). • Aflîndu-se în Franța,
Torpedo Moscova a terminat la 
egalitate (0—0) cu Le Havre © La 
Bogota, formația columbian â Mil- 
lionarios a dispus cu 2—1 de Ra
cing Buenos Aires © Uniunea eu
ropeană de fotbal (U.E.F.A.) a 
anunțat că la cele 244 de meciuri 
disputate in cele trei Cupe Euro
pene intercluburi, în sezonul' 
1985/1986. au asistat 5 742 564 de 
spectatori. In medie, deci, peste 
23 500 de spectatori.

doua ediție a unei expoziții 
fotbalului, după prestigiosul 

care s-a bucurat prima „Expo- 
acest prilej, la Le Havre vor 
numeroase manifestări artis-

Romeo VILARA

PE SCURT
ATLETISM , La Llevln. in nor

dul Franței, au loc astăzi șl mîine 
Campionatele europene de sală. 
Din România participă Marla Pin
tea. Livlu Giurgian și Eugen Po
pescu 9 La Lipetk, în meciul de 
probe combinate. In sală, echipele 
U.R.S.S. an Întrecut cu 22616— 
21742 p formațiile R.D.G. Svetlana 
Burga (U.R.S.S.) a cîștigat la 
pentatlon cu 4666 p, iar Fosa 
(R.D.G.) a fost primul la heptat- 
lon cu 6116 p.

PATINAJ • La Changchun 
(R. P. Chineză), sportivul chinez 
Liu Yubln a cîștigat 500 m — 40.19, 
iar compatrioata sa Iu Yan a în
vins la 3000 m — 4:56,30.

RUGBY d'tn Turneul celor 5 na
țiuni slnt programate astăzi me
ciurile etapei a doua : Scoția — 
Irlanda șl Anglia — Franța. Am
bele formații aflate In deplasare 
au fost Învingătoare în prima e- 
tapă.
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