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NICOLAE CEAUSESCU,
secretar general

președintele
comandant

al Partidului Comunist Român,
Republicii Socialiste România,

suprem al forfelor armate

MULT IUBITE Șl STIMATE TOVARĂȘE 
NICOLAE CEAUȘESCU.

In aceste momente sărbătorești pentru fot
balul românesc prilejuite de cucerirea celui 
mal prețios trofeu continental lntercluburi — 
Supercupa Europei — componenții echipei 
„Steaua", antrenorii, tehnicienii, conducerea 
Clubului Sportiv al Armatei îșl Îndreaptă 
gindurlle pline de cea mai vibrantă recu
noștință către gloriosul nostru partid. către 
dumneavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit ctitor al Româ
niei socialiste moderne, genial conducător al 
destinelor patriei noastre, marele Erou al na
țiunii, pentru grija deosebită ce o acordați 
dezvoltării și înfloririi multilaterale a patriei, 
ridicării el pe noi culmi de progres șl civi
lizație. amplificării mișcării sportive românești.

Asemenea întregului nostru popor care, 
mobilizat de înflâcăratele dumneavoastră che
mări și îndemnuri înfăptuiește cu abnegație 
și dăruire revoluționară istoricele hotărîri aile 
Congresului al XIII-lea al partidului, și noi, 
sportivii militari, ne Înscriem, prin dobîndirea 
acestei performanțe de răsunet, în amplul ra
port po care națiunea îl prezintă ilustrului ei 
conducător în timpul de inegalabile împliniri, 
numit cu aleasă recunoștință șl profundă pre
țuire, Epoca Nicolae Ceaușescu.

Slntem conștlențl că obținerea acestui nou 
succes — ciștigarea trofeului Supercupa Eu-

ropci — a fost posibilă datorită minunatelor 
condiții create mișcării sportive în societatea 
noastră socialistă, atenției neslăbite și preo
cupării permanente pe care partidul, dumnea
voastră personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le manifestați continuu 
pentru sănătatea, vitalitatea și robustețea fi
zică a tineretului, a întregului nostru popor.

Dragostea nețărmurită față de patria noas
tră socialistă, față de trecutul el glorios, 
multimilenar, o înaltă disciplină, exigență și 
hotărîre au stat — așa cum ne-ați cerut ta 
cuvîntarea rostită cu prilejul înmînăril unor 
Înalte distincții după cucerirea Cupei Cam
pionilor Europeni — la baza acestei frumoase 
victorii, pe care o dedicăm, din adincul ini
milor, marelui forum al comuniștilor români, 
Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe coman
dant suprem, că acest succes va constitui 
tru fotbaliștii clubului militar „Steaua" 
puternic imbold in obținerea unor noi 
torii, pentru a ridica fotbalul românesc, 
carea sportivă națională pe culmi tot __
înalte, pentru a ne situa mereu la nivelul 
încrederii acordate de conducerea partidului, 
de dumneavoastră personal și a ne aduce con
tribuția la înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru de pace și colaborare între 
toate statele lumii, la creșterea prestigiului 
internațional al patriei noastre.
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ECHIPA DE FOTBAL .STEAUA" /

A mai rămas o singură zi 
pînă la startul primei probe a 
Spartachiadci de iarnă ■ Ar. 
matelor Prietene, competiție de 
anvergură la care vor fi pre- 
zenți concurenți de primă mi
nă din Bulgaria Cehoslovacia. 
R.D. Germană. Mongolia. Po. 
lonîa. U.R.S.S., Ungaria șl. bi
neînțeles România și care va 
fi organizată de țara noastră, 
întrecerile vor avea loc la 
București (turneul de hochei), 
Predeal (schi fond și slalom) și 
Poiana Brașov țcoborîrea și 
combinata).

Valul de căldură din săptă- 
mîna trecută, care topise în 
mare măsură zăpada, pusese la 
un moment dat sub semnul în-

trebării însăși posibilitatea de 
desfășurare a competiției. Mo
ment. din fericire, depășit la 
ora actuală : ninsoarea ultime
lor zile a risipit îngriiorarea. 
după cum am aflat din 
vorbirea telefonică avută 
președintele A.S.A. Brasov 
Gheorghe Ionescu : ..A 
bine — ne spunea — și 
Predeal și la Brașov. S-a aș
ternut un strat de aproape 30 
cm, astfel că și traseele de 
sebi-fond, si pîrtiiîc de ..al
pin" _ oferă în clipa de față 
condiții bune de concurs. Con-

con- 
cu 

col 
nins 

la

Sorin SATMARI
(Continuare tn oao a 4-a)

Reportajul nostru

CANOTOARELE,
Ca să alunece, vara, ca nă

lucile, pe luciul apei, canotoa
rele trebuie să urce. în plină 
iarnă, la Piatra Arsă. La 2 000 
de metri Intre cer și pămtnt, o 
cabană de munte transformată 
de mult, în complex sportiv, cu 
sală de’ forță bine amenaj'ată 
și cu un ministadion în preaj
mă, cu trasee de alergare „o- 
mologate» de toate loturile 
care se fortifică Ia altitudine, 
poate deveni un „stup" unde se 
prepară marea performanță. 
Iar 50 de fete ale canotajului 
(din lotul olimpic) se pot con
stitui într-un „roi" modest ți 
harnic, care asudă în aparenta 
lui Izolare, cu glndul la vi
itoarele trofee ale sportului ro
mânesc. Cînd urcă canotoarele 
la Piatra Arsă, celelalte gru
puri sportive coboară. Nu 
neapărat dintr-o.... distanțare 
respectuoasă pentru marile lor 
succese olimpice și mondiale, 
ci din acceptarea exclusivității 
sălii de sport, ocupată acum de 
„simulatoarele" cărate tocmai 
din buza Snagovului, răsfirate 
pe toată suprafața podelei, tn 
felul acesta, pentru trei săptă- 
mînl, canotoarele rămîn stăpî- 
nele muntelui. în împărăția lor

LA... ÎNĂLȚIME

Prin ciștigarea de o manieră categorică a Supercupei europene la fotbal

STEAUA A INTRAT DEFINITIV 
ÎN GALERIA MARILOR ECHIPE

• Pregătirea fără cusur a importantei confruntări 8 Meritele revalorificării
spectacolului fotbalistic,
de oficialii U. E. F. A.

demonstrat de campioana României, evidențiate 
© Echipa noastră, ovaționată de spectatori

MONTE CARLO, 25 (prin te
lefon de la trimișii noștri). 
Noaptea de 24 februarie de
vine alt moment de referință 
pentru fotbalul românesc. 
„Steaua-stelelor" a completat 
seria performanțelor ei de ex
cepție învingînd pe Dinamo 
Kiev, formație cu un nume de 
mare rezonanță în arena In
ternațională, tn fapt reprezen
tativa Uniunii Sovietice, cea 
care surclasase, în toamnă, la 
Paris, echipa Franței în pre
liminariile Campionatului Eu
ropei

Campioana României și-n 
realizat marea dorință a adju
decării trofeului absolut al 
cluburilor europene după o 
partidă tn care s-a arătat clar 
mai bună decît partenera el de 
întrecere. Unanimitatea păre
rilor subliniază că Steaua a 
depășit la toate capitolele pe 
Dinamo Kiev șl că diferența 
de scor, față de situațiile de 
marcare, putea fi mai mare. 
Noua performantă de lara ră
sunet a Clubului armatei. Steaua 
demonstrează din nou că prin 
pregătiră asiduă sl metodică 
fără economie In eforturi, tn 
antrenamente si tn locuri se 
poate urca panta atît de ane
voioasă a înaltei nerformanțe. 
Condițiile de pregătire de care 
disnune campioana noastră, con
diții datorate grijii permanen
te a partidului și statului, 
pentru mișcarea noastră spor
tivă, și care au dus la înregis
trarea atttor altor succese șî-a 
arătat și acum roadele. Aten
ția de care se bucură din par-

Cu abilitatea-i caracteristică, Hagl se 
adversari

infiltrează printre doi 
Foto i G. D. MAICAN

tea Ministerului Apărării Na
ționale, activitatea conduce
rii clubului (președinte — co
lonel N. Gavrilă, vicepreșe
dinte — Ion Alexandrescu. se
cretar — Cristian Gațu) trebu
ie, firește, remarcate. Se cuvine 
subliniat modul exemplar ta care 
antrenorii Anghel Iordănescu 
și Radu Troi, secondați de me
dicul Vai. Stănescu si masorul D. Neaga, precum și lotul 
de jucători au abordat această 
finală, munca lor susținută, în
crederea ta forțele proprii. DO
RINȚA FIERBINTE DE A DE
MONSTRA CA TROFEUL 
CAMPIONILOR EUROPENI SE

ÎN POSESIA CELEI 
VALOROASE ECHIPE

El ne-a declarat 
la puține minute 

că trăiește o bucu- 
cu eea de la Se- 

uită (cu soortivita-

trat de acum in legenda spor
tului românesc. Ea se numește 
Steaua București. tn aceste 
rindurl ale evidențierilor si e- 
logiilor nu 11 putem uita nici 
pe Ducadam, unul dintre pi
lonii succeselor campioanei 
noastre, obligat acum să ră- 
mlnă în afara gazonului, dar 
conectat total la eforturile co
echipierilor, 
emoționat, 
după meci, 
rie identică 
villa si nu
tea si colegialitatea care îl ca
racterizează) să subllpiCTe. din 
nou, talentul sl aportul înlo
cuitorului său tînărul Stîn- 
gaciu.

Tn fine dar deloc pe ultima 
poziție a importanței, să re
marcăm încurajările „tribune
lor". avîndu-i ca prim soliști 
pe entuziaștii suporteri veniți 
de la București, cărora li s-au 
alăturat cu o caldă însuflețire 
și generozitate toți ceilalți 
snectatorf de pe stadionul din 
Monte Carlo, El au susținut tot 
timpul echipa noastră, aplau- 
lînd-o îndelung și ovațlonînd-o 
la turul de onoare efectuat cu 
trofeul cucerit.

austeră urca, deunăzi, secreta
rul federației. Dan Popper (în- 
tr-o acțiune de îndrumare și 
control), Maria Drăghici și Pu- 
iu Gîrbă, antrenoare și meto
dist la „Olimpia" (pentru a 
contacta cele cinci fete de la 
clubul lor) și reporterul (pen
tru a Insera rîndurile de față). - 

O zi ae 
solicitantă, 
„cu zecile" 
lergare. de 
lator (care 
sensul bun 
litului), de 
exercițiile 
trei „ateliere" funcționează si
multan, ca un angrenaj bine 
uns și bine articulat, rodat de 
mult. Ele stnt supravegheate 
de antrenorii Doina Bălașa. 
Hor ia Constantinescu si Teo
dor Larion. „Principalul» Ion 
Boicu face naveta Intre ele. cu 
ochi de Argus și cu nelipsitul 
caiet-program de pregătire în 
mină. • Periodice probe de 
control mențin o emulație per
manentă In cadrul lotului. Cla
samentele rezultate fixează fă
ră greș ordinea... conștiinciozi
tății în pregătire. O asemenea 
ierarhizare în plin antrenament 
montan, la Piatra Arsă, arată 
astfel : 1. Maria Sava. 2. Ma
riana Trașcă. 3. Title Iordache. 
4. Liliana Genes. Primele trei 
stnt consacrate, cu medalii 
prețioase în panoplie. A patra 
este o ieșeancă din „noul val“. 
o fată abia ieșită din juniorat, 
înaltă și voinică (bineînțeles) 
care, ne spune Ion Boicu, „se
rioasă și tenace, .progresează 
spectaculos, căutînd asiduu un 
Ioc într-o barcă do -mondiale-, 
tocmai ea care anul trecut, la 
o primă selecție, fiind stîngace 
și intimidată, s-a răsturnat în 
mijlocul lacului", e Un perso- 
naj-cheie, mai ales în această 
perioadă de pregătire, este me
dicul lotului. Florin Dionisie. 
Menirea Iui este susținerea e- 
fortului și refacerea post-efort, 
urmărirea biologică permanen
tă, testarea capacităților fizice 
individuale, păstrarea stării de 
sănătate perfecte. întruchipează 
mai 
tre 
trei 
nuă

antrenamente este 
Totul se măsoară 

de kilometri de a- 
kilometri pe simu- 
permite mimarea, în 

al cuvîntului, a vîs- 
kilograme-fortă, în 
cu halterele. Cele

mult decît legătura în- 
știință și sport, căci tn 
ani de colaborare conti- 

a devenit prietenul și sfet-

Ion CUPEN
(Continuare In nap 2-3)

MIHAIL MARIN -
CALIFICAT LA TURNEUL

U.E.F.A. elogiază contribuția

campioanei noastre
AFLĂ 
MAI 
DE PE CONTINENT.

Toate acestea au avut ca e- 
fect direct importantul succes 
de mare răsunet european si 
chiar mondial. Trebuie să a- 
mintim. de asemenea preocu
parea forului de specialitate în 
acțiunea finalei Supercupei eu
ropene. ca si contribuția unor 
tehnicieni experimentați. Ște
fan Covaci si Emericb .lenei, 
în stabilirea strategiei partidei. 
Sutele de mii de Iubitori ai 
fotbalului din România au 
trăit o nouă seară de vis dă
ruită de formația care a ln-

„Steaua este cu adevărat cam
pioana Europei. Am satisfacția 
că victoria ei in fata altei e- 
chipe redutabile de pe conti
nent demonstrează. In aceiași 
timp, ceea ce am văzut si in 
partida de la Tokio din 1! de
cembrie 1987 si doar tabela de 
marcaj refuzase să înregistreze 
că reprezentanta nr. 1 a ciu-

Cornel POPESCU

(Continuare En nag 2-3)

INTERZONAL DE SAHJ
In runda a doua a returului 

turneului de baraj pentru ca
lificarea la Turneul Interzonal 
de șah. șahistul nostru Mihail 
Marin s-a întllfiit, tntr-o par
tidă decisivă, cu marele maes
tru polonez Wlodimierz 
Schmidt. Cu piesele albe. Ma
rin a trebuit să combată apă
rarea Grunfeld. arma prefera
tă a adversarului său. Juclnd 
prudent, el a schimbat rapid 
principalele piese de pe tablă 
și a obținut o poziție ușor a- 
vantajoasă. La mutarea a 23-a. 
cei doi parteneri au convenit 
asupra egalității. Astfel, totali- 
zînd 2,5 p (din 4). Mihail Ma
rin s-a calificat la Turneul In
terzonal. indiferent de rezulta
tul ultimei partide: W.
Schmidt (Polonia) 
Gheorghiev (Bulgaria).

Kir.
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Rubrica rezervate șoimilor patriei 
fi purtătorilor cravatei roșii cu tricolor

MECIURI SPECTACULOASE
iN TURNEUL PRIMĂVERII LA BOX

PRETUTINDENI AMBIȚII, DORINȚE DE NOI ÎMPLINIRI
• Mulți copii amatori df 

exercițiu fizic din Capitală ne 
întreabă : ce sporturi se prac
tică în cadrul Palatului pio
nierilor și șoimilor patriei 7 Le 
răspundem : atletism, gimnasti
că sportivă și ritmică. fotbal, 
-patinaj, tenis, tir și volei- Prin 
intermediu] prof. Mariana Ga- 
vrilă, responsabila comisiei de 

specialitate de la „Palat", le 
oferim și un supliment infor
mativ cu numele 'profesorilor- 
antrenori care conduc cer
curile sportive cele mai bogate 
în rezultate : Olga Mironescu 
(atletism) Elisabeta Dragomir 
(gimnastică! Ton Scrban (te
nis) Dumitru Matei și Radu 
Rădulescu (fotbal), Mihai ,Axen. 
te (tir) și Claudiu Murgulescu 
(volei) Adăugăm noi,-- cunos- 
cîndu-i pe toți : tehnicieni 
comp.etenți. dar și pedagogi .de- 
săvîrșiți: .Curfnd vdm consemna 
și nomele copiilor care activea
ză la ..Palat" și se impun aten
ției.’ pii numai prin . rezultate la 
învățătură și în sport, ci și ca 

’adcvăriate. modele, de ordine și 
disciplină în săli și pe sta
dioane, în scoală în familie și 
în societate.

® Eveniment sportiv de ma
re interes la Tg. Neamț : pur
tătorii cravatei roșii cu trico
lor — participant la „Cupa 
Pionierul" — și-ac desemnat 
campionii pe localitate la tenis 
de masă un alt sport prioritar 
Ir jces, or-iț dii> județul Neamț 
alături de fotbal și tenis, ia- 
tă-i : la categoria 11—-12 ani 
Carmina Mosor — Școala nr. 
3 și Octavian Vasile Tstrate — 
Școala nr. 5 ; la categ 13—U 
ani. Elena Pătrăcescu și Vasile 
Palasan. ambii de la Școala nr. 
3. De subliniat excelenta orga
nizare asigurată de Consiliul oră
șenesc al Organizației pionie
rilor și șoimilor patriei, prin 
prof. Carolina Mingiuc si prof. 
Vasile Cojocaru în colaborare 
cu Consiliu] orășenesc pentru 
educație fizică sl sport. Urmea
ză faza pe județ a „Cupei Pio
nierul". cu ambiții din partea 
cîștigătorilor de a repeta a- 
ceastă reușită. Mult succes IO Două viitoare NUME în 
înotul bucureștean de perspec
tivă ? Așa cel puțin lasă să se 
întrevadă talentul lui Bogdan 
Iaru. de la Grădinița I.D.E.B. 
(grupa mare) și al Iulianei 
Alexandra Vîlcu, din clasa a 
IV-a a Școlii nr. 45. Micul Bog
dan este un adevărat as între 
„soimH" -are au descifrat abe-

ul înotului la Casa de sănătate 
a Sectorului 4, în timp ce 
pioniera Iuliana Alexandra do
mină aproape toate concursu
rile inițiate la bazinul I.T.H.R. 
București, acolo unde a luat și 
primele lecții.

• Aflăm (cu bucurie) din 
Corabia : după frumoasa ini
țiativă a organizării concursu
rilor de selecție dotate cu 
„Cupa micului atlet" (partici
pant!. copii din grădinițe și 
din clasele I), iată și o alta. 
Se adresează toț copiilor, pio
nieri și școlari, care doresc ca 
din pitici să devină viitori voi
nici Ați înțeles) poate, că este 
vorba de lupte Competiția se 
și cheamă „Cupa Voinicelul". 
Inițiativa se concretizează cu 
sprijinul asociației sportive 
Vagonul din Caracal care in
tenționează — avînd concursul 
Consiliului orășenesc Corabia 
al Organizației pionierilor și 
Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport — să for
meze o pepinieră de campioni 
(pe lingă cea de la Caracal) ai 
județului Olt Și, cum e și fi
resc să dorească, chiar ai țării.
• Rugbyul pitic se află în 

plină... ofensivă 1 Așa par să 
exprime însuflețitele pregătiri 
ale pionierilor de la școlile nr. 
48 și nr. 65. ambele din Secto
rul 3 al Capitalei, cei care 
formează — în principal — 
schimbul de mîine al juniori
lor și seniorilor echipelor Glo- 
ria.Repubîica, nelipsiți toată 
iarna de la antrenamente pe 
zăpadă la schi, pe gheață, la 
patinaj, pe spațiul dintre buturi 
de la baza U.T.C. Pantei imon. 
Langa, Manole. Nedea. Grosu 
și toți colegii lor. pionieri și 
școlari care practică sportul cu 
balonul oval, sub îndrumarea 
antrenorilor Ștefan Popescu, 
Dumitru Stelian și Constantin 
Bidirel. așteaptă primul meci 
de rugby în 8 al sezonului, 
care va avea loc chiar dumi
nică, în deplasare, la Brăila, 
la fel ca și tradiționala compe
tiție Inițiată în primul oraș al 
țării — „Primăvara rugbyiilui 
bucureștean". O întrecere cu 
sute de minirugbyști din în
treaga țară și în care copiii de 
la Gloria-Republica au fost 
(și vor să se afle ta continua
re) printre fruntași.

Rubrică realizată de
Ti beri u STAMA

Maratonul pugilistic prilejuit de 
Turneul Primăverii continua în 
orașele Timișoara șl Iași, în mij
locul unul interes deosebit din 
partea spectatorilor. lată relată
ri de la ultimele întreceri.

TIMIȘOARA, 15 (prin telefon), 
ta pofida lungimii neobișnuite a 
galelor (în cea de-a doua zl a 
Turneului Primăverii au avut loc 
alte 42 de meciuri), spectatorii 
continuă să urmărească cu atenție 
evoluția pugillștilor aflați tn a- 
ceste zile în orașul de pe malul 
Begăl. ta cadrul ultimelor reuni
uni disputate, „vedetă" a fost fără 
Îndoială categoria semigrea, care 
a oferit tuturor celor prezenți 
meciuri de mare tensiune, specta
culoase șl, cum se spune, de un 
deosebit Interes, deoarece printre 
competitori se află șl campionul 
categoriei, timișoreanul Dumitru 
Senciuc. Acesta a primit replic» 
severineanului Dumitru Beșllu, 
care a luptat cu o ambiție remar
cabilă. Profltînd de faptul că Sen
ciuc s-a încălzit destul de greu 
Beșllu a atacat curajos șl a fpsl 

. destul de aproape să producă 
marea surpriză de a cîștigs îr. 
fața campionului. Timișoreanul 
însă a simțit pericolul șl, tn ul
tima repriză, șl-a luat mai tn se- 

•rlos adversarul, stoptndu-i atacu
rile cu contre precise. Senciuc s-a 
desprins în învingător datorită fi
nalului clar șl eficace pe care l-a 
avut.

Șl Marcel Marcu (Steaua) a tre
buit să se întrebuințeze serios 
pentru a-și asigura victoria. Gri- 
gore Bîrleanu (Metalul Hunedoa
ra) l-a supus unui tir prelungii 
de lovituri care l-au Incomodat 
vizibil pe stellst. A venit, însă 
ultima repriză, cînd Marcu, va- 
lorlflclndu-șl superioritatea teh
nică, a plasat, în sfîrșlt, o directă 
de dreapta șl hunedoreanul a fos< 
numărat Acesta a reluat lupta 
dar, nerefăcut complet a fost a- 
bandonat de antrenorul său. Lui 
Pamfil Fedea (Voința Măcin) 1-at 
fost necesare doar 70 de secundi 
pentru a-1 obliga să abandonez» 
pe adversarul său Beta Varga 
(înfrățirea Oradea). O impresii 
bună a lăsat șl dlnamovistu) bucu

reștean Vlorel Neagu care, după 
an meci echilibrat, l-a Întrecut la 
puncte pe Laszlo Kontz (ASA 
CluJ-Napoca).Alte rezultate. Muscă : p. Che-
recheș (AEM Timișoara) b.ab. 2
C. Buzatu (Pandurii Tg. Jiu), Fi. 
Manea (Dinamo) b.ab. 1 P. Axln- 
te (CSM Borzeștl), V. Enceanu 
(Dinamo) b.p. L Ruican (UM Ti
mișoara) ț mijlocie mică : V. Mi
hai (Farul) b.p. Gh. Florea (Trac
torul Brașov), D. Nlcolae (Steaua) 
b.p. R. Călin (Rulmenul Bîrlad), 
R. Savu (AEM Timișoara) b.p. (?)
D. Luglg-an (Dlnamo) ț super grea: 
T. Plrjol (Voința București) b.ab. 
1. G. Tente» (CSM Cluj-Napoca).

Paul IOVAN

IAȘI, 25 (prin telefon). Ultimele 
două gale disputate In localitate 
au oferjt din nou celor prezenți 
meciuri interesante, de bun nivel 
tehnic. De data aceasta în prim- 
plan s-au situat „puncheuiji". 
multe dintre lntflnlr! termintn- 
du-se înainte de Urnită.

Rezultate tehnice semlmusca : 
C. Blags (AEM Ti- ira) b.ab. 
1 I. Dumitru (ASA Buzău), I. 
Hotln (Voința Iași) b.ab. 2 V. Se- 
remet (Carpați Mlfșa), Fl. Baciu 
(BC Brăila) b.p. C. Tănase (Oțe
lul Tîrgoviște), B. Burcă (NicoU- 
na Iași) b.p. V. Dumitru (Dlnamo 
București), Gh. Ioana (Voința 
Craiova) b.p, S. Petrescu (BC 
Galați), C. Cucu (Nleollna Iași) 
b.p. I. Martola (Voința Rm. Vîl- 
cea), FI. Hîrcea (Steaua) b.p. Cr. 
Stan (Rapid), A. Amzer (Dlnamo) 
b.p. T. Șerban (BC Galați) ; grea: 
C. Ghlți (Met. Rm. Vîlcea) b.p. 
V. Anghel -(Steaua), D. Gontarlu 
(AEM Timișoara) b.p. I. Necula! 
(Nleollna Iași), P. Bomescu (Me
canică Fină București) b.ab. 2 FI. 
Neacșu (Oțelul Tîrgoviște) ; senil- 
mijlocie : L. Sandu (Prahova Plo
iești) b-p. V. Crețu (Steaua), M. 
Drașcovicî (UM Timișoara) b.p. 
V. Pleges (Steagul Roșu Brașov), 
A. Patach! (Unlo Satu Mare) b.p 
V. Gheorghe (Rapid), AL Dinu 
(Metalul București; b.p. V. Rusu 
(Nleollna Iași).

M. MACOVEI — ooresț.

AZI SE REIA CAMPIOI
Astăzi începe, la Oradea, primul gr:

din cele patru turnee programate Ba
în acest an în cadrul actualei e- I
diții a campionatului Diviziei A de
— seria I Ia polo. Cele cinci com- cu
pețitoare (echipa Progresul Bucu- Int 
rești a fuzionat cu Rapid) evo- cai 
luează in cinei reuniuni. Cea inau- rei 
gurală, de azi, cuprinde meciurile rer 
Crlșul Oradea — Voința cluj-Na- tnf 
poca, de la ora 16. și, tn conți- Ca 
nuare, Dlnamo — Steaua. Mîine am 
au loc două reuniuni, de la ora Jeli 
10 (Steaua — Voința, Dlnamo — I 
Rapid) și 16 (Rapid — Voința, i. 1 
Crlșul — Steaua) ; sîmbătă. ore • 
16 : Dinamo — Voința, Crlșul — 4 j
Rapid, tar duminică, cfnd pro- B. 1

——----------.ffiSSZnraSOBWaiBdBBMBBMBBOBi

HANDBALISTELE DIN BAC 
VICTORIOASE ÎN PARTIDE

Campionatul național de handbal femli 
două partide, de la care vă prezentăm si

ȘTIINȚA BACAU - CONFECȚIA a 
BUCUREȘTI 33-11 (19-6) toc

campioana României a făcut 6 
ultimă și utilă verificare înainte» 
partidei de duminică, etnd va to- 
ttlni, In R.D. Germană, în cadrul 
C.C.E., formația Vorwaerts Frank
furt pe Oder. Meciul de aseară î 
fost cîștigai la capătul a 66 de 
minute în care Știința a dom"? at 
în toate compartimentele, lmpri-, 
mînd un ritm ridicat partidei ș; 
arătlnd o formă dătătoare de spe
ranțe. Oaspetele, deși au dorit si 
opună o replică mai consistentă, 
nu au izbutit acest lucru deeft îs 
rare momente ale partidei. In pre*  
puține pentru a tmpledloa deta
șarea categorică a echipei locale

Au marcat : Tlrcă I, Ccrvcnciu» 
6 Butnărașn 4, Petrea 3, Loca 2 
Popa S, Clubotarn 2, Darva*  1
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Lunca 1, Danilofl 1, respectiv Po- xe! 
pescu 8, Nuțu 8, G. Constantine*  ma 
en a, Măluream 2, Arvfate 1- T81

LA Zl, IN DIVIZIILE A ȘI B DE BASCHET
• Desfășurat In Sala Sporturi

lor din Rîmnlcu Vîlcea, meciul 
feminin de baschet dintre echi
pa locală Chimistul CSȘ șl Poli
tehnica Sportul Studențesc Bucu
rești a revenit gazdelor cu 2—0: 
81—63 și 84—47. tn urma acest-ul 
rezultat, vîlcencele au revenit 
pe locul 3 în clasamentul Divi
ziei A.
• La Satu Mare, Mobila CSȘ 

a dispus de Voința Brașov eu 
2—0: 82—61 (35—35) și 78—70 (44- 
25). Sătmărcncele au avut evolu
ții bune șl au învins la scoruri 
categorice. De menționat că în 
minutul 25 al partidei a doua 
Mobila conducea cu 60—36(1), 
după care antrenoarea lulia 
Andcrco a folosit mai mult Ju
cătoarele de revervă. Coșgetere: 
Szfics 24+25, Szenes 23+16, Leit
ner 13+13, Așteleanu 5+9 (după 
o scurtă absență, această bas
chetbalist și-a făcut o reintra
re promițătoare) de la Mobila, 
respectiv: Hînda 7+17. Fartaes 
16+2, Grilnwald 11+4. (Ștefan 
VIDA — eoresp.).

Clasamentul după aceste res
tante :

Utehnlcs București — RAMIR.» 
Bala Mare (m), steaua — Dina
mo (m); duminică, de 1» ora 9: 
Politehnica București — Politeh
nica Timișoara, Voința — „U". 
Steaua — Dlnamo, Politehnic» 
București — RAM III A; sala Ra
pid, ta ora 17 șl la ora 16: Ra- 
nld — Dlnamo Oradea (m).

a Rezultate din Divizia B de 
tineret — MASCULIN, seria Ii 
CSU Oțelul Galați — Urbls 
București 85—75 (41—35), Oțel
Inox Tîrgoviște — Automatica 
Alexandria 76—72 (39—35); seria
a II-«a: ELBA Timișoara — Con
structorul Craiova 106—66 (48—30). 
CSU TAGC IND Brașov — ELBA 
Timișoara 88—84 (47—39), Con
structorul TAGCM Craiova —

ătetalotehnlca CSȘ Tg Mureș 
60—66 (31—39); FEMININ, OSria II 
CSU prahova Ploiești — Voința 
CSȘ Unirea Iași 71—51 (34—28),
Electro CSȘ Botoșani — Confec
ția CSȘ Călărași 70—46 (46—24),
Autobuzul CSȘ Focșani — Rapid 
TI CSȘ 5 București 50—59 (25— 
25), Confecția — CSU prahova 
38—83 (11—40); seria a n-a: Vo
ința CSȘ Sf. Gheorghe — Liceul 
8 Craiova 61—60 (30—34), Textila 
CSȘ Gheorgheni — CSȘ Con
structorul Arad 77—73 (36—44),
Textila — Metalul CSȘ Salonta 
84—62 (33—43), Textila — Voința 
CSȘ Sf. Gheorghe 63—57 (27—25). 
Corespondenți: M. Avanu, V. 
Popovicl, C. Gruia, R. Bălan, O. 
Bălțeanu, C. Crețu.
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Doi dintre pasionata șlefuitori de talente tn schi d'n Bușteni, 
profesorii de educație fizică Mihai și Gabriel Olaru. împreună 

cu cttiva copii pe care îi pregătesc...
Foto : Victor ZBARCEA — Bușteni

CANOTOARELE,
/Urmare din pag 1)

nicul canotoarelor, pe care, ne 
spune, „le prețuiesc și le res
pect, avînd măsura exactă a 
abnegației lor. Toate sint con
fidentele mele, ceea ce re
prezintă cea mai mare satis
facție profesională pe care o 
încerc", tn particular, doctorul 
Dionisie este un mare îndră
gostit de munte. Din progra
mul de la Piatra Arsă a „rupt" 
o jumătate de noapte și o ju
mătate de zi pentru a cobori 
Jepii Mici și a urca, apoi, Je- 
pii Mari, cu cordelină, colțari 
și piolet. exact ca pe timpul 
cfnd era alpinist de performan
ță la Universitatea București. 
Susține că „dovedirea" unui a- 
semenea traseu, dificil, de gra
dul III, este o victorie asupra

la... Înălțime
ta însuți, pe care el o obține 
o dată pe an, pe cînd „fetele 
sale" o dobîndesc, în sala de 
antrenament, o dată pe zi. Mai 
aproape de cer. cu doi kilome
tri. canotoarele nu au stat în- 
tr-un turn de fildeș Iată, un 
grup de studenți ieșeni aflați 
tn excursie, le recunosc ușor 
pe marile campioane ale cano
tajului Unul dintre ei. avînd 
curiozitatea să confrunte tabe
lul medaliaților noștri olimpici 
care pavoazează frontispiciul 
sălii de sport, cu numele afla
te la îndemînă. a constatat că 
are nu mai puțin de 16 „me
dalii" sub priviri, dintre care 
6 de aur (Homeghi. Arba. Sto- 
ian, Lavric. loja. Iordache, Li- 
pă, Sorohan). Studenții au 
trimis un „sol", pe cabanierul 
Mihai Casandrescu, pentru a

1. „U“ Cj.-N. 28 23 5 2522:1963
2. Voința Buc. 23 16 12 2114:2035
3. Chim. R.V. 28 14 14 2072:2119
4. Olimpia B. 28 14 14 1891:1940
5. Polit. Buc, 28 12 16 1856:2007
6. Poli. Tmș. 28 5 23 1886:2277

7. Rapid Buc.
5. Voința Bv.
9. Mobila SM

10. Comerțul
11. Robot Bc.
12. Crlșul Or.

51
44
42
42 
40
33

28 24 4 2089:1725 52
28 16 12 2095:1931 44
28 13 15 2023:2018 41
26 12 14 1803:1846 38
28 9 19 1869:2131 37
26 8 18 1779:2007 34

* A fost stabilit programul 
bogatelor reuniuni divizionare A 
de sîmbătă și duminică, din Ca
pitală. care au drept „cap de 
afiș" tradiționalul derby Steaua 
— Dlnamo. tn sala Floreasca, 
meciurile vor avea loc astfel: 
sîmbătă, de la ora 10,30, Politeh
nica București — Politehnica Ti
mișoara (f), Voința București — 
Universitatea Cluj-Napoca(f), Po-

obține permisiunea unei întîl- 
niri In grup, ca de la suporter 
la performer. Deși „om al ca
sei" și gazdă tradițională, so
lul n-a avut succes. Răspunsul 
lui Ion Boicu: „Du-te și spu- 
ne-le că, sînt sigur, nici ei 
n-au chef de vorbărie multă în 
preajma examenelor!". Desigur, 
se gîndea la marile examene 
(Jocurile Mondiale Universita
re și Campionatele Mondiale) 
ale lui 1987.

La întoarcere, vizitatorii, a- 
ceiași, se scurg agale, printre 
văioagele platoului, gîfiind dis
cret spre Telecabină. într-un 
nor de... zăpadă, duduie pe 
lîngă noi, ca un stol de ama
zoane dezlănțuite, lotul națio
nal de canotaj feminin, Intr-o 
alergare energică, „pînă la Ca
bana Babele și înapoi". O mi
că porție din antrenamentul zi
lei Totul, pentru o alunecare 
pe apă de nici 7 minute».

! I. D. M. S. ANUNȚĂ
I ta ziua de 6 martie 1987, orele 10 vinde prin licitație public» 

autoturisme pe benzină, DACIA șl alte mărci dlsponlblllzate 
Iprln Decret 277/1979.

Licitația se ține în sala IJD.M.S. din București. Bd. Magheru 
nr. 6—8, etaj V, camera 17. sect. 1.

La licitație poate participa orice persoană oare consemnează 
la C.E.C. o garanție de 10% dto prețul de Începere a licitației 

I autoturismului.
Autoturismele se-vlnd cu plata integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fl consultate 

la întreprinderea deținătoare.

I Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licitației pre
cum și adresele unde pot fi văzute autoturismele sînt afișate la 
următoarele magazine auto-moto-velo-sport ale IDMS din t

Șos. Mlhai Bravu 47—19. Bl. P 16. sector 2 ;

IȘos. Pantellmon nr. 312, sector 2 ;
Șos. Colentlna, Bl. 64. sector 2 ;

Bd. Magheru nr. 22. sector 1 ;
Mag. Sport-Turlsm, ștr. Socului nr. 53, sector 2 î
Bd. Nlcolae Bălcescu nr. 36. sector 1 ;
Magazinul auto din str. Valea Cascadelor nr. 24. sector *.
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 193.
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LO | „CAMPIOANA EUROPEANĂ A STRĂLUCIT CONVINGĂTOR"
| Comentarii ologioase la adresa învingătorilor de la Monte Carlo
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I MONTE , CARLO, 25 (prin te
lefon, de Ia trimișii noștri).
Nici unul dintre marile ziare

Ide sport ale Europei n-a ab
sentat de la finala de la Monte 
Carlo. In unanimitate, comen-

Itatorii cei mai avizați mențio
nează sportivitatea manifestată 
de campioana României și a

I Europei, ei lăudînd în mod 
specia] modul In care a fost 
conceput planul tactic al în-

Itîlnaril. Vă prezentăm dteva 
spicuiri din comentariile apă
rute miercuri.

I„Tutto Sport"-, din Torino 
șorie printre altele : „Steaua, 
•teaua României, și Dinamo,

I marea echipă, an prezentat 
formațiile anunțate și au ofe
rii intr-adevăr, o partidă dem-

( nă de o finală. Echipa din 
București a știut să controleze 

Icu clarviziune tactică maree 
majoritate a timpului de joc 
reușind să dejoace tentativele

I elevilor lui Lobanovschi de a 
reveni la conducerea jocului. 
Această ou adevărat străluci -

Itoare Steaua a știut șă-și spunj 
CU autoritate repliaile, reușind 
să obțină decizia încă din mirt 

145 prin acest Hagi, un jucător 
de indiscutabilă clasă interna
țională".
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Divizia 
it rezub

. I.E.P.S, 
Măgurele 
irești — 
imț 3—0, 
Confecția 
acău —

C.S.M, 
î.U. Cra- 
ureștt — 
; seria a 
Armă tu- 
București 
,U**  Cluj- 
3—0, Ex- 
etaloteh- 
•onf Bră- 
2—3, Po- 
Maratex

tarilor de pe continentul eu
ropean alcătuiește de fapt cel 
mai complet «11» al momentului 
de pe glob" — declara pre
ședintele U.E.F.A.. Jacques 
Georges, la puține clipe după 
încheierea partidei care adu
sese fotbaliștilor români imen
sa satisfacție de a fi adăugat 
alt prestigios trofeu la bogata 
lor colecție din cei aproape 40 
de ani de activitate Eventul 
Cupa Campionilor Europeni — 
Supercupa europeană, care, du
pă evoluția din teren trebuia 
să fie o triplă geusită. a insta
lat definitiv echipa noastră 
campioană In rindu’ marilor 
formații ale continentului si 
ale lumii. Bans Baumgarter. 
secretar general al forului eu
ropean. ținea să ne spună : „Ne 
bucurăm mult că noua dețină

• „CUPA 6 MARTIE", în Ca
pitală: MECON — Electromag
netica 1—0 (0—0). Abatorul — 
Viscofil 2—1 (0—1), JCSIM —

șl politlco-educativă. Întitulat :
65 de ani de luptă eroică, re- 
P.C.R.".
sportivi de performanță, actl- 
dln Capitală.
la vernisarea expoziției „65 de 

------ " • de

rezervă frumoase surprize pentru 
participant!. Valorificațl-vă șan
sele, procu'rtndu-vă din timp.bi
letele cu numerele preferate !

• Săptămîna viitoare marchea
ză începerea sezonului fotbalistic
nu numai pentru campionatul ro 
mânesc ci ș! p'entru competițiile 
de fotba: europene intercluburi : 
joi 4 martie au loc partidele tur 
din fazs sferturile»’ de finală îr 
Cupa Campionilor Cupa Cupelot 
șl Cupa UEFA Tinînd seama de 
ecoul stârnii de aceste eompetlțl 
în rîndurile participants ama 
tori de Pronosport, cu această o- 
cazie se organizează un nou 
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Prestigiosul cotidian „IZEqtu- 
pe“, reprezentat la Monte 
Carlo de o echipă de cunoscuți 
comentatori, titrează: „Super- 
ooroiana europeană revine 
românilor, mai bine pregătiți 
și mai cu seamă bine organi
zați". Victor Sinet notează : 
„Steaua București a avui no 
numai forța picioarelor, a muș
chilor și a nervilor, ci și pe 
aceea cerebrală. Aceasta a fost 
In realitate diferența esențială 
între cele două super-echipe, 
oare au gratificat, prin fotbalul 
lor de ridicată clasă, stadionul 
din Monte Carlo cu o frumoasă 
finală a «Supercupei Europei». 
Am admirat la echipa română 
vigilența, măiestria colectivă, 
calmul unei formații care a 
ținut să reamintească oă ea nu 
este din intîmplare marea lau
reată a anului 1986. Steaua și-a 
jucat roiul ou mare autoritate 
și «iguranță, beneficiind de 
doi internaționali tineri despre 
care vom vorbi mai tîrziu cu 
multe elogii : Hagi și Belode- 
dici. Meciul a fost palpitant și 
animat și a fost adeseori ca
racterizat de contre surprinză
toare și spectaculoase. El a re
venit pe drept echipe) mal 
bune". Tot în „L’Equipe", 
Jean Philippe Rethacker men
ționează că „valoarea colectivă 
a acestei excelente campioane 
eumpene (în cadru] căreia e- 
xlstă o serie de individualități 
remarcabile), oare a strălucii 
convingător, a justificat titlul 
de campioană a Europei cîștigat 
de români la Sevilla și a con
firmat, acum, Ia Monte Carlo. 
Multe din calculele hîrtiel o 
indicau pe Dinamo Kiev ea 
favorită. Dar am văzut pe

I
IL

8upercampioana Euro
pei este așteptată să so
sească astăzi la aero
portul international Oto- 
peni. în torul orei 19.30.

I SIMPOZION

I Mttne, vineri 27 februarie v» avea loc la Muzeul de istorie și 
artă al Municipiului București, in cadrul manifestărilor politico- 
educative șl sportive consacrate glorioasei aniversări a organi
zației revoluționare a tineretului din patria noastră, simpozionul 
organizat de Comitetul municipal U.T.C. și Consiliul municipal 
pentru educație fizică șl sport, cu sprijinul Cabinetului muni
cipal pentru activitatea ideologică ‘ '
„Uniunea Tineretului Comunist ; 
rolutionară, sub steagul glorios al

Participă tineri elevi, studențl. 
vlștl U.T.C. și ai mișcării sportive

Cu același prilej se va participa . . . , . .
ani de la crearea U.T.C." — organizată tn. Incinta Muzeului 
istorie si artă al Municipiului București

I
I
I
I

™ asMiMsmfiA or sui toro puosospooi informează
Autoturismele „ Dacia 1300“ âw 

revenit participanților Gheorghe 
Emanoil din Rm. Vîlcea §1 An- 
gbel Mărie din București.
• Nu ultaț. că mîlne, vineri, 

2ff februarie, are loc ultima tra
gere obișnuită Loto din această 
lună, ia care NUMAI ASTAZI mat 
puteți miza pe numerele dvs. fa
vorite

• Rețineți șl făptui eâ ne ma< 
despart numai cîteva zile de TRA 
GEREA EXTRAORDINARA LOTO 
a MĂRȚIȘORULUI care va avea 
toc duminici 1 martie șl care 

Steaua și stelele sale intr-o 
echipă mereu bine organizată, 
eare acoperea excelent tactic, 
printr-o așezare 4—4—2, între
gul teren, dar mai cu seamă 
eare știa să facă să alerge ba
lonul și șă profite de orice 
spațiu liber oare îi este oferit".

în comentariul general de
dicat partidei de același re
putat ziar de sport din Paris 
se spune printre altele : „Vîntul 
n-a fost prea blind marți sea
ră pe stadionul din Monte Car
lo, dar au existai din fericire 
pe teren, intr-adevăr, cele mai 
bune două echipe europene ale 
anului 1986. Deși și una, și 
cealaltă veneau după o lungă 
întrerupere datorită sezonului 
de iarnă, spectacolul pe care 
l-au oferit a fost de un nivel 
eu totul apreciabil".

Ziarul „Nice Matin" dedică o 
întreagă pagină partidei de 
marți seara, din cane spi
cuim ; „Această partidă a fost 
un model de finală. Ea cîștigâ 
In Intensitate și în suspens eu 
rit ne apropiam de sfîrșit. în 
acest fotbal de mare atracție, 
fotbaliștii români n-au aban
donat nimic din caracteristicile 
fotbalului latin și și-au jucat, 
eu virtuozitate, rolul lor im
portant. învingătorii au, eu a- 
devărat. stofă de campioni. Nu 
vom uita prea ușor, de pildă 
pe acest număr 7 Lăcătuș care 
seamănă ca două picături de 
apă ou Die Năstase și care ea 
și faimosul tenisman adaugă 
talentului său o frumoasă fan
tezie. Va ajunge el un jucă
tor fabulos 7 Probabil".

„Gazetta dello Sport". Ser
gio dl Cesare afirmă, printre

STEAUA A INTRAT DEFINITIV IN GALERIA MARILOR ECHIPE
{Urmare din pag. I) 

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

altele, In cronica Intitulată 
„Steaua din nou victorioasă pe 
scena continentală" ; „Printr-o 
partidă atentă, bazată pe o 
apărare de fier, echipa româ
na a dominat campioana sovie
tică". în final se apreciază că 
„Steaua a evoluat în această 
partidă dezinvolt, prestînd un 
joc de toată frumusețea, în 
care avem și noi slaba conso
lare că am fost reprezentati 
foarte bine de cei trei arbitri 
italieni, în frunte cu at't de 
apreciatul Luigi Agnolin".

încheiem revista presei cu 
cîteva comentarii ale altui co
tidian „Corriere dello Sport- 
Stadio", care, sub semnătura tri
misului său. Fulvio Bianchi, 
scrie : „-"Supercupa europeană» 
vede înscris pentru întîia oară 
pe tabloul său de onoare nu
mele echipei Steaua Bucu
rești. Campioana României 
este noua realitate a fotbalului 
în general, reprezentată prin 
fantezie și forță. Spunem fără 
nici un fel de reținere că 
Steaua, animată de excelenții 
Hagi si Lăcătuș, și-a adjude
cat pe merit, pentru prima oa
ră, "Supercupa». Fotbaliștii ro
mâni au confirmat momentul 

i lor de vîrf din anul trecut și 
sîntem siguri că vor mai reveni 
foarte repede pe înaltele sce
ne continentale".

Toate aceste spicuiri sînt o 
dovadă că echipa noastră cam
pioană a realizat la Monte 
Carto nu doar o victorie cifri
că de palmares, ci si o partidă 
de înalt nivel spectacular, pe 
care, în aceste ore dnd trans
mitem corespondența noastră, 
lumea fotbalului o elogiază.

toare a Supercupei a străbătut 
drumurile pînă la înaltele per
formante intr-un spirit de 
sportivitate fără reproș, astfel 
că. paralel cu satisfacția cu
ceririi trofeului, ea a adus si 
un serviciu de- mare preț spec
tacolului fotbalistic. Trebuie să 
menționăm că după acel atît 
de dramatic sezon 1985, care 
pusese Ia încercare însăși exis
tenta competițiilor Intercluburi 
europene. Steaua aduce o con
tribuție esențială la restabili
rea locului si prestigiului a- 
eestor Întreceri. Finala de Ia 
Monte Carlo, la care echipa ro
mână a fost prezentă, consti
tuie u-n model de comportament 
disciplinat, de efort generos în 
scopul prezentării frumuseților 
adevăratului fotbal". Interna
ționalul Kevin Keegan, interna
tional englez, comentator al 
B.B.C.-ului la partidă, a venit 
special în cabina tocătorilor

Calculatorul 3—0 (2—0), Auto
matica — Sp. Studențesc (spe
ranțe) 3—0 (2—0), Viscofil — 
Electromagnetica 4—0 (2—0). 
Abatorul — Steaua Mizil 1—0 
(0—0). întrecerile continuă. 
(N. TOKACEK — coresp).

• AUTOMATICA BUCU
REȘTI — FLACĂRA MORENI 
4—3 (2—1). Au marcat: Ghită 
(min. 11). Baciu (min 41). Po- 
logea (min. 50) Nochit (min. 
69). respectiv Dragnea (min. 31, 
din 11 m). Lala (min. 74 si 83). 
FLACARA: Rădulescu — Nistor, 
Ene, Preda. Despa — Beldie, 
Dragnea. D. Sava, Lala — Stoi- 
ciu. M. Pană. Au mai tocat: 
Toma, C. Pană. Paraschiv. Năs
tase. (N. TOKACEK — coresp.).

concurs, care programează urmă
toarele întîlniri : 1. Bayern MUn- 
chen — Anderlecht ; 2. Dinamo 
Kiev — Beșiktas Istanbul ; 3.
Steaua Roșie Belgrad — Real Ma- 
drid ; 4. F.C. Porto — Brdndby :
5. Real Zaragoza — Vitoșa Sofia ;
6. Malmd FF - Ajax Amsterdam:
7. Lokomotive Leipzig — F.C. Si
on 8. Glrondins Bordeaux — Tor
pedo Moscova ; 9 Dundee. United 
— F.C Barcelona ; 10. Borussia 
Monchengladbact* * — Guimaraes :
11. Torino — F.C Tirol Innsbruck:
12. IFK Gdteborg — Intern aziona
le (pauză> ; 13 TFK Gbteborg - 
InternazionaH (final). Nu uitați 
că ultimi, zi pentru a depune bu
letinele la acest interesant ș! a- 
tractiv concurs este MARTL 3 
martie,

âcmillî Df PRESĂ DESPRE SUCCESUL 
EORMAJIEI ROMÂNE ÎN „SIIPERCIJPA EUROPEI"
PARIS, 25 (Agerpres). — 

Comentînd meciul disputat la 
Monte Carlo între echipele 
Steaua București și Dinamo 
Kiev pentru cea de-a 12-a edi
ție a „Supercupei Europei" la 
fotbal, meci cîștigat de jucă
torii români cu scorul de 1—0, 
corespondenții sportivi ai agen
țiilor internaționale de presă 
subliniază strălucita performan
ță a formației Steaua care, 
după ce anul trecut a cucerit 
„Cupa Campionilor Europeni", 
învingînd în finala de la Se
villa pe F.C. Barcelona, își 
adjudecă acum acest prestigios 
trofeu, realizînd o nouă pre
mieră pentru fotbalul românesc.

Sîhf evidențiate în comenta
rii abilitatea tehnică, eleganța 
jocului, bună orientare tactică 
și excelenta pregătire fizică, 
demonstrate de fotbaliștii 
români în această dispută pa
sionantă, urmarjtă cu viu in
teres de toți iubitorii sportului 
cu balonul rotund din Europa.

Astfel, agenția A.P.A Viena 
relatează : „Echipa Steaua
București a realizat o nouă 
premieră pentru fotbalul româ
nesc cucerind «Supcrcupa Eu
ropei». după ce în medul de 
Ia Monte Carlo a învins cu 1—0 
puternica formație sovietică 
Dinamo Kiev, în rîndurile că
reia au evoluat o scrie de to
cători bînecunoscuțî pe plan 
internațional. Golul formației 
române a fost marcat de Hagi. 
dintr-o lovitură liberă, execu
tată cu mare măiestrie. Ata
cantul român a găsit o fisură 

noștri Dentru a-i felicita : „Mă 
bucură — spunea el — eă 
învingătoare» din această sea
ră, ca și partenera ei au reva
lorificat fotbalul de atac, jocul 
de artă, au repus fenta și 
driblingul, frumusețea țesături
lor de pase în drepturile lor. 
Contribuția Ia onrirea dintr-un 
drum periculos pe care fot
balul o apucase la un moment 
dat este de necontestat". Spa
țiul nu ne îngăduie să pre
zentăm si alte opinii reputate 
privind marea victorie de la 
Monte Carlo. Am reținui doar 
trei dintre ele si vom reveni 
asupra lor. Ecoul victoriei de 
marți seara se amplifică după 
noaptea finalei, cele 51 pos
turi de televiziune care au 
nreluat partida alte zeci de

După meciurile susținute de F.C. Argeș

In R. D. Germană, Grecia și Bulgaria

CALE LIBERA TINERETULUI!
Printre echipele noastre care au 

luat parte tn această perioadă 
precompetlțională la turnee peste 
hotare se numără și F.C. Argeș, 
care a jucat în R.D. Germană, 
Grecia și Bulgaria. Despre parti
dele disputate ne-au vorbit an
trenorii plteștenilor, Florin Haia- 
gian șl Leonte lanovschi. Ei au 
accentuat asupra caracterului tie 
„continuare a pregătirilor de ba
ză*  începute tn Ianuarie, la Her- 
culane, adică acolo unde F.C. Ar
geș se instalează, de mulțl ani, 
înaintea sezonului de primăvară.

Florin Halagian ne-a vorbit 
despre turneul din R.D. Germană: 
„Am urmărit, îndeosebi, desăvîr- 
șirea pregătirilor începute în ța
ră. Și, tntr-adevăr, s-a lucrat 
foarte bine, mai ales, la sală (sper 
ca acumulările dobîndite cu a- 
cest prilej să fie vizibile în cam
pionat), cu un lot în care au pre
dominat jucătorii tineri, în con
dițiile în care Speriatu, Stancu, 
Ștefan și Eduard erau la lotul 
olimpic, iar Radu II — indisponi
bil. Acesta și-a reluat de cîteva 
zile, antrenamentele, progresiv, 
după o lună și jumătate de pauză 
forțată, tn mod sigur nu va juca 
în prima etapă a returului. Am 
întîlnit echipe cunoscute, foarte 
puternice, ca de pildă F.C. Mag
deburg, în fața căreia am cedat 
cu 0—ls golul fiind marcat în 
min. 86. Cu ur goi primit în min. 
89 am pierdut, apoi, cu Lokomo
tive Leipzig, echipă calificată în 
sferturile de finală ale Cupei Cu
pelor, unde urmează să întâlneas
că formația elvețiană F.C. Sion. 
în sfîrșit. am cedat cu 1—2 în fața 
lui Chemie Leipzig (golul nostru
l-a  marcat Jurcă), într-un meci 
întrerupt în min. 70 din cauza ză
pezii. Dînd cale liberă jucătorilor 
tineri, cred că am făcut un lucru 
bun, testîndu-i în fața unor ad
versari redutabili*.  

în zidul alcătuit de jucătorii 
sovietici și a înscris cu un șut 
spectaculos in ultimul minut al 
primei reprize. Acest gol î-a 
însuflețit pe fotbaliștii români, 
care în repriza secundă, au ju
cat și mai energic, punînd în 
pericol — prin acțiunile ofen
sive lansate de Pițurcă și Lă
cătuș — poarta echipei Dinamo 
Kiev. Deși au forțat egalarea, 
în special în ultimul sfert de 
oră, âtacanții sovietici nu au 
putut depăși apărarea români- 
lor, lucidă si foarte bine or
ganizată. Cîteva acțiuni ale 
celebrului Blohin i-au dat po
sibilitatea portarului român 
Ștîngaciu să-si dovedească 
clasa".

în relatarea agenției T.’A'.S.S. 
Se arată : „Jucînd foarte bine, 
fotbaliștii de la Steaua Bucu
rești au întrecut cu scorul de 
1—0 pe ’ Dinatao Kiev si au 
cucerit «Supermini Europei»’ la 
fotbal".

în conîetrtăriiiî agenției :T5,P.Ai" 
Hamburg se scrie, ^printre al
tele • „Cîștigătoarca «Supcreu- 
peî Europei» la fotbal este, 
campioana României. echipa 
Steaua București. Pe stadionul 
din Monte Carlo. Jucătorii 
români au obținut o frumoasă 
și meritată victorie, cu scorul 
de 1—0, în fața renumitei for. 
mâții sovietice Dinamo Kiev. 
Golul a fost înscris de Hagi, 
care a șutat puternic printr-o 
breșă a zidului format do apă
rătorii de la Dinamo Kiev, 
învingîndu-l pe portarul Cia- 
nov".

posturi de radio care au trans
mis-o în direct, sutele de ziare 
care dedică largi cronici fina
lei continuă suita comentariilor, 
a studiilor si aprecierilor.

STEAUA nu mai era de mult 
doar o excelentă echipă de 
club a României ea a devenit 
o formație din galeria celebre
lor ..colege" de oe treapta cea 
mai de sus a performanțelor. 
Lingă Real Madrid Interna
ționale. Ajax Amsterdam. Ba
yern Miinchen. Liverpool, cam
pioana României și-a cucerit.' 
prin înaltă competitivitate, prin 
muncă exemplară, crin talent 
Si dăruire fără margini în 
lupta din teren, un loc ne care 
nimeni și nimic nu i-1 mal 
poate contesta.

Steaua. îti mulțumim !

In Grecia, pe terenuri bune, 
bine amenajate, la o te- iperatură 
de plus 14 șl chiar 15 grade, B-a 
jucat în compania unor formații 
din liga a doua : 2—0 cu P.O. Trl- 
glias (au marcat Achim și Jurcă)*
2—0 cu Anagclensis Petrits (D- 
Zamfir și Grigoriu), 3—0 cu F.CL 
Valtero (Grigoriu 2, Achim). Să-l 
ascultăm pe L. lanovschi : „Deo
sebit de util și acest turneu, in 
care s-au evidențiat jucătorii ti
neri. Pregătirile au avut loc tn 
aer liber. Dar cel mai mult ne-a 
bucurat jocul și rezultatul înre
gistrat la Pleven, în Bulgaria, In 
drumul spre casă t 2—2 (0—1) eu 
formația locală Spartak, din pri
ma divizie, pregătită de Ivan Vu-' 
țov, fostul antrenor al reprezen
tativei Bulgariei la ©.M, din 
Mexic. Peste 10 000 de spectatori 
au asistat Ia un joe bun și ca 
angajament, și ca realizări teh- 
nlco-tactice. Pentru noi au inserts 
Grigoriu (produs a! centrului nos
tru de copil și juniori) și Șerban 
(un tânăr provenit de la Dacia 
Pitești)**.

în încheiere, din nou Florin Ha
lagian : „în toate aceste jocuri 
am folosit întreg lotul aflat Ia dis
poziție, echipa de bază avînd ur
mătoarea înfățișare : Hristea — 
Voicu, Balaur II, Slmton, Bănuțft 
— Achim, Badea, Șerban — D. 
Zamfir, Jurcă, Grigoriu. Ultimul^ 
cu cele patru goluri marcate, a 
fost golgeterul turneelor, cîtedoua 
goluri au realizat Jurcă și Achim. 
Cum spuneam, turneele ne-au fo
losit, dar faptul că am avut fluc
tuații de la meci la meci mă de
termină să consider că mai avem 
destule de făcut pentru a ne pre
zenta cu fruntea sus în campio
nat**.

Mircea TUDORAN
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® Echipa noastră feminină de schi fond pe locul IV

@ Gazdele au dominat întrecerile

STRBSKE PLLSO. 25 (prin 
telefon de la trimisul nostru).
Jocurile Mondiale Universitare 
de iarnă au intrat în ‘ „linia 
dreaptă", in fiecare zi decer- 
nindu-se acum mai multe tit
luri. Reprezentanții țării gazdă 
se afirmă net. adăugîndu-și în 
palmares noi titluri de cam
pioni mondiali universitari si 
dovedind că ei constituie forța 
sportivă principală a acestei 
ediții. Avantajul „terenului pro
priu" se arată, iată, de astă- 
dată extrem de favorabil, căci 
după întrecerea feminină șl 
masculină de slalom uriaș, ce
hoslovacii ciștigă și coborîrea 
fetelor șl domină probele nor
dice. impunîndu-se la sărituri 
(trambulina de 70 metri), com
binată nordică și ștafetă femi
nină de 3x5 km.

Interesul nostru s-a îndreptat, 
firește, spre proba de schi fond 
pentru echipe feminine, în care 
aveam îndreptățite speranțe de

• FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER •
COBOR1RE. Feminin (diferență de nivel 883 m, lungime 2200 m. 23 

de porțl direcționale, 29 de concurente) : 1. Milanova (Cehoslovacia) 
1:23.90 ; 2. van Ert (SUA) 1:25.07 ; 3. Pfosl (SUA) 1:25,83... 25. Ichlm 
1 :32.50 26. Parate 1:33.52.

SCH; FOND. Feminin, ștafeta 3X5 la» (10 echipe, cel mal dificil 
urcuș 52 m): 1. Cehoslovacia 41:36.1, 2. URSS 41:39,1; 3. Polonia 42:16,3; 
4. România 42:42,5; 5. Italia 43:43,3 ; 6. SUA 41:52.8 ; 5 km (46 concu
rente diferență totală de nivel 190 m) : 1. Tihonova (URSS) 13:58,6 ; 
2. Egorova (URSS) 14:07,1 ; 3. Janouskova (Cehoslovacia) 14:10,4... 14. 
Ilangan 14:49.6... 18. Reit 15:03,4... 22. Bako 15:16,5... 37. Drăguș 16:05,9. 
Masculin 15 km: 1. Nlkltln (URSS) 33:06 4 ; 2. Gheraslmov (URSS) 
38:09.7 ; 3. Soloviev (URSS) 33:18,2.

COMBINATA NORDICA : 1. Kllnko (Cehoslovacia)7 415,730 p, 2. Ko- 
dama (Japonia; 414,760 p. 3. Repka (Cehoslovacia) 405,100 p.

SĂRITURI: 70 m: 1. Clz (Cehoslovacia) 217 4 2. Malek (Cehoslovacia) 
214.3 3. Vavrlnclk (Cehoslovacia) 214,0.

HOCHEI. Grupa A : Canada — R.P. Chineză 6—3, URSS — Corcea de 
Sud 16—3; clasament : 1. URSS 6 p, 2. Canada 4 p, 3. R.P. Chineză 2 p. 
4. Coreea de Sud 0 p. Grupa B : Finlanda — Japonia 2—1. Finlanda — 
Iugoslavia 5—3, Japonia — R.P.D. Coreeană 4—2. Cehoslovacia — Fin
landa 16—1. Iugoslavia — R.P.D. Coreeană 3—3; clasament : 1. Ceho
slovacia 8 p, 2. Finlanda 5 p, 3 Japonia 4 p 4. R.P.D. Coreeană 2 p, 5. 
Iugoslavia 1 p. Primele clouă clasate din fiecare grupă se califică pen
tru turneu! final, rezultatele din grupe fiind luate in considerare.

PE GHEATA SI PE ZĂPADAa a

CALGARY. Proba de ștafetă 
4x7,5 km din cadrul concursu
lui internațional de biatlon, ce 
se dispută pe traseul olimpic 
și contează pentru clasamen
tul „Cupei Mondiale", a fost 
cîștigată de echipa U.R.S.S. 
cronometrată in 1.32:22,9. Pe 
locurile următoare s-au situat 
formațiile R.D. Germane — 
1.33:57 și Finlandei — 1.34:47.

După acest concurs, în cla
samentul „Cupei Mondiale" 
continuă să conducă sovieticul 
Medvedțcv, cu.163 p. O Compe
tiție de sanie contind pentru „Cu
pa Mondială". Bărbați : simplu: 
Rene Friedl «R.D.G.) 2:21,571, 
2. Norbert Huber (Italia) 
2:21,585, 3. Markus Prock (Aus
tria) 2:21,785 ; dublu : 1. R.D. 
Germană 1:33,554, 2. R. F. Ger
mania I 1:34,021. 3. R.F. Ger
mania II 1:34,059 ; femei: 1. 
Kerstin Schmidt 2:19,521, 2.
Gabriele Kohliscb 2:20,166, 3
Ute Oberhoffner (toate din 
R.D.G.) 2:20.23.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • La San Dlego, 

Oreg Foster a Înregistrat un nou 
record mondial pe 60 mg cu 7,47 
• La Shanghai. Zhu Jian Hua 
(R.P, Chineză) a sărit 2.25 m In 
înălțime.

BOX • Britanicul Lloyd Ho- 
neygman (campion mondial WBC 
șl IBF; șl-a «apărat cu succes 
titlul la semlmljtocle tntrecta- 
du-l prin KO 2 pe americanul 
Johnny Bumphtis tntr-o gală la 
Londra.

CICLISM • Intre 11 șl 22 mar
tie se va desfășura primul tur 
al Braziliei, competiție de 12 e- 
tape, circa 1 600 km. Participă 
rutieri din America Latină, pre
cum șl din Belgia, Franța. Italia, 
Olanda șl S4LA. 

a obține o medalie, judecind 
după timpii înregistrați in cursa 
individuală de 5 km. Desemna
tă de către antrenori să plece 
in primul schimb pentru a ob
ține un avantaj psihologic in 
vederea unei eventuale bune 
clasări. -Ileana Ilangan a făcut 
o cursă remarcabilă intr-o com
panie valoroasă. împingînd pu
ternic din bețe, ea a ieșit în 
frunte din culoarele paralele 
ale startului și. spre stupefac
ția asistenței, a condus mai 
mult de jumătate din primul 
schimb. N-a rezistat insă și a 
fost întrecută de sovietica Ego
rova, dar a păstrat poziția a 
doua pînă cu 200 metri înain
tea predării ștafetei. cînd 
avea un avans de aproximativ 
zece metri înaintea cehoslova
cei Janouskova și mai mult 
asupra altor concurente. La 
baza ultimului urcuș însă 1 s-a 
riipt unul dintre bețe. Silită 
să urce, in aceste condiții. în 
pas de patinaj, Ileana s-a vă-

FRIBOURG. Meci de hochei 
amical între echipele olimpice 
ale Elveției și Canadei : 7—7
(3—2. 1—2, 3—3).

SARAJEVO. Concursul de 
sărituri de la trambulină (70 
m) din cadrul Cupei Europei 
a fost cîștigat de schiorul vest- 
german Josef Haumann 117,4 
p (sărituri de 85 m).

LAKE PLACID. Pista olim
pică artificială. 1506 m, a găz
duit concursul de bob — 4 din 
cadrul Cupei Mondiale. In ab
sența marilor favorite, echipa
jele europene (R.D.G., Elveția, 
R.F.G., Austria), competiția a 
fost cîștigată de mai modesta 
echipă a S.U.A.

MOSCOVA. Meciul feminin 
de patinaj viteză dintre echi
pele de sprintere ale Uniunii 
Sovietice și R.D. Germane s-a 
încheiat, conform previziunilor, 
cu succesul oaspetelor cu 
157—139 p. Toate probele au 
revenit campioanei mondiale 
Karin Kania (R.D.G.).

RUGBY • La Padova. Intr-un 
Joc pentru Campionatul Euro
pean. Italia ■ fost Întrecută cu 
22—6 (12—3) de Selecționata se
cundă a Franței.

SCRIMA o Concursul de spadă 
de la Paris a revenit vest-ger- 
manulul Alexander Pusch care 
s cîștigat cu 10—7 finala susți
nută cu canadianul Jean-Marc 
Chouinard. Pentru locul trei, 
Lionel Prunler — Jean-MIchel 
Henry (ambii Franța) 16—5

TENIS • Turneul feminin de 
la Boca Raton (Florida) a prl- 
tejult o surpriză la proba de du- 
b’u, cuplul, sovietic Larisa Sav- 
cenko, Svetlana Parhomenko 
care a dispus cu 6—6 3—6, 6—2 
de americancele Chris Evert- 

zut întrecută (atît de nedrept 
după o cursă excelentă !) de 
alergătoarea cehoslovacă. de 
poloneza Popieluch și de chine
zoaica Tang. predînd doar a 
cincea ștafeta lui Edit Bako. 
Păcat ! Nu știm dacă aici s-a 
pierdut medalia atît de mult 
dorită, dar în orice caz s-a 
consumat un moment psiholo
gic, căci intîmplarea s-a .deru
lat nu numai în văzul spectar 
torilor, cj și al celor două 
schimburi următoare ale noas
tre. Edit Bako a făcut, totuși, 
la rîndul ei o cursă bună, a 
intrecut-o pe schioara chineză, 
dar Elena Reit. în ultimul 
schimb, nu a mai putut face 
nimic pentru a o depăși pe 
poloneza Maciusek și a urca pe 
treapta a treia a podiumului. 
Iată, de altfel, timpii realizați 
de sportivele noastre : Hangan 
14:14 (mai bine cu o jumătate 
de minut ca în cursa indivi
duală. condițiile de concurs 
fiind aproximativ aceleași !). 
Bako 14:33 și Reit 14:54 ( !).

Astăzi (n.r. ieri) s-a derulat 
și proba feminină de cobortre. 
cîștigată tot de o cehoslova
că. Ludmila Milanova, pentru a 
doua oară pe treapta I a po
diumului (după slalom uriaș), 
secondată acum nu de iugos’a- 
ve, ei de două sportive din 
S.U.A. Liliana Ichim șl Delta 
Parafe au concurat în nota sla
bă de la .,uriaș“, la mare dis
tanță de învingătoare.

Radu T1MOFTE

• Comitetul Executiv al FISU 
a retlnut următoarele candida
turi pentru organizarea J.M.U. 
din anul 1989 — ediția de lamă : 
Quebec, Sapporo, Sarajevo. So
fia și Leningrad ; ediția de vară: 
Sheffield. Madrid, Torino șl Bu
dapesta. De asemenea, s-a sta
bilit ca ediția 1987 a Campiona
telor Mondiale Universitare de 
tenis de masă să se desfășoare 
intre 28 noiembrie șl 6 decem
brie, la Sofia. Pentru 1958 : o- 
rlentare turistică — Norvegia, Iu
lie : cros — Torino, martie.

SPART ACHIADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE

(Urmare din pag 1)

dițit pc care, pînă la ora între
cerilor, printr-un susținut efort 
organizatoric, le vom face să fio 
foarte bune". Aflăm, de aseme
nea. amănunte despre punerea 
la punct a instalațiilor electro
nice de cronometraj și de afi
șare a rezultatelor, despre cen
trul de presă (va funcționa la 
Casa de cultură din Predeal), 
detalii organizatorice referitoa
re la cazarea și transportul 
participanților — totul contu- 
rînd imaginea unei competiții de 
ținută, in care au va fi omis 
nici un amănunt.

Dar, desigur, cele mai inte
resante date sînt cele referi
toare la competitorii noștri, la 
estimarea șanselor pe care le 
ău aceștia. Notăm că Ion Fră- 
țilă, Mîhai Bîră, Carol Adorjan. 
Vili Podaru — la schi alpin, 
Nicolao Șerban, Vasile Băjc- 
naru. Constantin Dobre — la 
schi fond, Mîhai Rădulescu, So
rin Popa, Imre Lestyan sau 
Vasîle Gheorghe — la biatlon, 
ca și majoritatea celor care 
compun lotul de hochei, au 
trecut cu bine testele fizice și 
controalele medicale. arătînd 
că sînt foarte aproape de vir- 
ful de formă dorit. Și că răs-

SCURT e PE SCURT
Lloyd, Pam Shriver. La simplu, 
vest-germanca Steffi Graf a In- 
treeut-o cu 6—2. 6—3 pe ceho
slovaca Helena Sukova.

VOLEI • Actuala ediție a ..Cu
pei Campionilor Europeni*  la 
masculin, al cărei turneu final 
s-a desfășurat tn Olanda, a-a În
cheiat cu victoria formației so
vietice Ț.SK.A. Moscova, care a 
dispus ta ultimul meci cu scorul 

de 3—0 (4. 8. 13) de T-S.K.A.

astăzi la Predeal și care — așa 
cum sîntem informați — va 
prilejui, totodată un interesant 
spectacol, izbutit prolog ai în
trecerilor propriu-zise

Flamurtari șl Partizani cu cite l* 
p. Echipa 11 Nentorl a pierdut pe 
teren propriu cu 1—2 ta fața for
mației Luftetar 1 TURCIA (et 
24). Beșlktaș — Ankaragtlcu 1—0. 
Derby-ul din Istanbul : Fenerbah
ce — Galatasaray 1—0. Pe pri
mele locuri : Samsun 34 p (23 
J). Beslktas 32 p (23 j), Trabzon 
30 p (23 J) șl Galatasaray 30 p 
'23 j).

IN CADRUL TURNEULUI de 
la Bangkok, selecționata Indone
ziei » terminat la egalitate : 1—1 
(1—0) cu reprezentativa Thai
landei.
In clasamentul golgeterilor eu

ropeni, clasament ta funcție de 
care se acordă trofeul „Gheata 
de aur*, continuă să conducă aus
triacul Toni Polster (Austria Vla- 
pa), cu 26 goluri, urmat de scoția
nul Brian McClalr (Celtic Glas
gow) — 25 goluri, mexicanul Hu
go Sanchez (Real Madrid) — 24, 
englezul Clive Allen (Tottenham) - 
— 23 goluri, galezul Ian Rush (Li
verpool) bulgarul Nasko Slrakov 
(Vltoșa) șl scoțianul Ally McColst 
(Glasgow Rangers) — cite 21 go
luri etc.

Sofia. Pe locurile următoare s-au 
situat echipele Panini Modena 
(Italia). B. Martlnus (Olanda) șl 

Ț.S.K.A. Sofia a In meci amical 
(masculin) Ia Havana : Cuba — 
S.U.A. 3—0 (7, 6, 5) • In turneu 
ta Peru, formația feminină Tun
gsram Budapesta a Jucat cu re
prezentativa țării gazdă, care <i 
ctștigat cu 3—0 (13 10. 7).

i

ȘTAFETĂ PĂCII
Cea mai mare ștafetă din istoria sportului va fi orga

nizată nu peste multă vreme Este vorba de Ștafeta Păcii 
sau ..Peace Run" cum este denumită ea in limba engleză. 
Traseul măsoară circa 43 009 kilometri si va străbate mai 
multe țări de pe toate continentele. Cursa, al cărui start 
se va da la New York, din fața faimoasei statui a Libertă
ții. va avea 22 000 de schimburi si se prevede că va dura 
103 zile.

Acest eveniment de scamă constituie o manifestare fără 
precedent în lupta pentru pace a sportivilor din lumea 
întreagă, pe deplin conștient! de ceea ce ar putea repre
zenta astăzi o conflagrație mondială .

In primul schimb al acestei uriașe ștafete va alerga, la 
27 aprilie, cvadruplul campion olimpic, americanul Cari 
Lewis. La o conferință de presă, organizată la New York 
marele atlet a declarat : „Este pentru mine o onoare de 
a fi fost ales ca primul purtător al Torței Păcii. Cursa 
aceasta vrea să dovedească invincibilitatea spiritului uman 
și ne ajută să depășim unele bariere, de moment, pentru 
instaurarea unei păci durabile pe planeta noastră !“.

Pacea pe care o doresc toate popoarele

Romeo V1LARA

JUDOKA ROMÂNI

PE PODIUM LA PLOVDIV
La Plovdiv au avut loc „In

ternaționalele" de judo ale 
Bulgariei. Au participat con- 
curenți din 18 țări printre 
care Austria. Belgia. Bulgaria. 
Cuba. Franța. Japonia. Româ
nia . și U.R.S.S. Sportivii noș
tri Dan Murcșan (cat. semi- 
ușoară). Stanică Olteanu (u- 
șoară) și Valentin Bazop (grea) 
s-au clasat pe locul 3, iar 
Marian Grozea (grea) și Adrian 
Clinei (open) au ocupat lo
cul 5.

ECHIPELE R. P. CHINEZE, CAMPIOANE 
MONDIALE LA TENIS DE MASA

Proba pe echipe a celei de-a 
39-a ediții a Campionatelor Mon
diale de tenis de masă care se 
desfășoară la Delhi s-a încheiat 
cu victoria reprezentativelor R.P. 
Chineze, atît la masculin (Holten 
Teng Yl> Chen Longcan, Jian Jia- 
llang), cit șl la feminin (Jlao Zhl- 
mln, Dal Dill, Dai Lui Hulfen). 
în finala băieților, sportivii chi
nezi au Învins cu 5—0 formația 
Suediei, el cucerind astfel. cel

timpul rămas pînă la Intrarea 
tn concurs va fi utilizat inten
siv pentru aducerea formei 
sportive la punctul maxim. Să 
nădăjduim că astfel vor sta 
lucrurile, pentr a putea con
semna re2ultate prestigioase ale 
sportivilor noștri în foarte va
loroasa companie pe care o va 
prilejui această întrecere. Ceea 
ce, implicit, ar echivala cu un 
pas înainte al sporturilor noas
tre de iarnă pe scara valorică 
internațională.

Iată și programul primelor 
întreceri : tnîine, de Ia ora 10. 
se va da startul în proba de 
biatlon — 20 km, sîmbătă — 
în cea de fond — 30 km, iar 
duminică se vor desfășura tn- 
trecerile de coborîre și biatlon 
10 km. Programul zilei de 
mline a! turneului de hochei 
(patinoarul „23 August", cu 
începere de la ora 15) : Româ

• ClNTEVA CAMPIONATE. 
OLANDA : După ce Ajax a fost 
Învinsă cu o săptămină ta urmă 
de Venlo cu 3—0 I, duminică li
dera a dispus cu 6—0 de Haarlem. 
Din cauza timpului nefavorabil, 
ta etapa a 21-a s-au mal disputat 
dorr două meciuri : Den Bosch— 
Zwolle 5—2, Alkmaar — Kerkrade
3—1. tn clasament : AJax 36 p 
(21 J). Eindhoven 33 p (19 J), Den 
Bosch 24 p (20 J). BULGARIA 
(et. 17). Sredeț — Spartak Pleven 
3—1, Vltoșa - Vrața 7—1 1, Trakla 
Plovdiv — Dimitrovgrad 4—1, 
Akademlk — Etîr 3—0. Spartak 
Varna — Lokomotiv Plovdiv 5—2. 
Cernomoreț — Lokomotiv Sofia 
1—3. Plrta — Beroe 2—0. Sllven— 
Slavia 2—2. Pc primele locuri : 
Sredeț 25 p Vitoșa șl Slavia cu 
cit- 24 p. GRECIA (et. 19). Pri
mele două clasate au obținut noi 
victorii : Larissa — Olympiakos 
1—2, șl P.A.O.K. — Arls (ambele 
din Salonic) 2—0. Rezultate mal 
Importante : Doxa-Drama —
O.F.I. (Creta) 2—0 A.E.K. — Eth- 
nlkos 2—1. Panathinalkos — Dla- 
goras 3—1. Pe primele locuri : 
Olympiakos 31 p. P.A.O.K. 27 p. 
O.F.I 26 p. ALBANIA. După 14 
etape, pe primele locuri se află 

irAoatori romani la ce.
Ieri, un grup de trăgători 

fruntași a plecat în Cehoslova
cia pentru a participa la Cam
pionatele Europene de tir cu 
arme cu aer comprimat. Ei vor 
lua parte la Întrecerile de pis
tol ce se vor desfășura la Bra
tislava In ziua de 1 martie. Din 
lot fac parte : Sorin Babiî 
(Steaua), o tlnără speranță a 
tirului nostru, Anișoara Matei 
(Olimpia), recenta ctștigătoa- 
re a finalei Daciadei și ale 
Campionatelor Naționale, pre
cum și Ana Buțu (Dinamo) și 
Elena Taciuc (Steaua), ocupan
tele locurilor doi și trei la a- 
ceeași competiție.

de-al 16-lea titlu, in timp ce. la 
feminin, jucătoarele chineze ni 
Învins cu 3—0 echipa Coreei de 
Sud. ureînd pentru a 8-a oară 
pe treapta de sus a podiumului. 
CLASAMENTE FINALE : masculin 
— 1. R.P. Chineză. 2. Suedia. 3. 
R.P.D. Coreeană. 4. Iugoslavia, 5. 
Polonia, 6. Japonia; feminin — 1. 
R.P. Chineză, 2. Coreea de Sud, 
3. Ungaria, 4. Olanda. 5. R.P.D. 
Coreeană, 6. U.R.S.S.

nia — Bulgaria si Cehoslovacia 
— R.D. Germană.

Pînă atunci — festivitatea 
oficială de deschidere a com
petiției. care se va desfășura

Bilete pentru jocurile de 
hochei pe gheață din ca
drul celei de-a Xl-a Spar- 
taehiade de iarnă a arma
telor prietene, care se vor 
desfășura la Patinoarul ..23 
August*  din Capitală tn 
zilele 27 . 28 februarie, 2. 
3 șl 4 martie se pun In vln- 
zare tncepînd de astăzi la 
casa patinoarului
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