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A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
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Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuai, luni. 2 martie, 
zită de lucru in județul 
bedinti.

Vizita a fost consacrată 
minării modului cum 
olineso in acest județ 
de olan ne acest an, 
de măsuri in vederea 
integrale a obiectivelor 
lui cincinal, ridicării 
activități economice la 
perioare de calitate 
ciență.

La sosirea in municipiul Dro- 
beta-Turnu Severin, ca de alt 
fel pe inireg traseul vlziteL 
secretarul general al partidului a 
fost intîmpinat cu cele mai 
alese sentimente de dragoste, 
de recunoștință fierbinte nentru 
activitatea sa neobosită 
tă progresului continuu 
triei noastre socialiste, 
stării întregului popor.
tuirii neabătute a hotăririlor 
Congresului a! XIIT-lea al 
partidului.

Tn întreprinderi, de-a lungul 
străzilor municipiului reședință 
de județ, zeci de mii de oa
meni ai muncii de cele mal 
diferite profesii, tineri si virst- 
nici au aplaudat cu entuziasm, 
au aclamat îndelung nentru 
partid si secretarul său ge
neral.

La noul dialog de lucru al 
secretarului general al partidu
lui cu producătorii de bunuri 
materiale din județul Mehedinți 
au luat parte tovarășii Ion 
Dincă, Gheorghe Oprea. Silviu 
Curticeanu, precum si Mihai 
Moraru, loan Avram. Alexan
dru Dimitriu — miniștri, alte 
cadre de conducere si specia
liști. activiști de partid si de 
stat.

Primul obiectiv al vizitei l-a 
constituit COMBINATUL CHI
MIC DROBETA TURNU-SE- 
VERIN. Gazdele au informat pe 
larg în legătură cu stadiul 
realizării acestui important o- 
biectiv de investiții, situația 1* 
zi a lucrărilor, acțiunile ce se 
Întreprind pentru finalizarea sl 
darea în exploatare a primelor 
capacități de producție. Secre
tarul general a] partidului a 
analizat situația concretă a fie
cărei instalații, stadiul livrării 
utilajelor, perspectiva încheierii 
lucrărilor de constructii-mon- 
taj și s-a interesat îndeaproa
pe de tehnologiile folosite de 
constructori si mentori.

în continuare a fost vizitată 
CENTRALA ELECTRICA DE 
TERMOFICARE aflată în con
strucție, important obiectiv de 
Investiții, unde a fost organizat 
și funcționează 
tate un șantier 
neretuîui.

Adunați 
brigadieri 
lui general .__ ,__ .___ _____
ședințele Republicii, o primire 
entuziastă.

Secretarul general al parti
dului a fost informat că pe 
acest șantier național, creat în
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tineriicareu, 
făcut secretaru- 
partidului. pre-

1982, au muncit cu dăruire 
revoluționară peste 5 800 de 
brigadieri — muncitori și elevi 
din toate colțurile țării — rea- 
lizînd lucrări in valoare de 1,2 
miliarde lei. In același timp, a 
fost exprimat angajamentul lor 
de a lucra in continuare cu 
dăruire comunistă și elan tine
resc pină la finalizarea lucră
rilor acestui obiectiv de impor
tanță deosebită pentru econo
mia națională.

Secretarul general al partidu
lui a vizitat in continuare ÎN
TREPRINDEREA DE VAGOA
NE. Directorul întreprinderii, 
Vasile Bacalu, a raportat des
pre munca acestui cunoscut co
lectiv muncitoresc pentru înde
plinirea planului ne acest an si 
oe întregul cincinal, subliniind 
atentia deosebită ne care con
structorii de vagoane mehedin- 
tenl o acordă realizării sarcini
lor la export.

tn continuare. secretarul 
general al partidului a fost oas
petele colectivului de la ÎN
TREPRINDEREA DE CON
STRUCȚII NAVALE ȘI PRE
LUCRĂRI LA CALD. In cadrul 
unei expoziții special amenajate 
au fost înfățișate aspecte din 
activitatea muncitorilor si spe
cialiștilor întreprinderii, ilus- 
trînd rezultatele obținute în în
deplinirea planului.

Apreciind rezultatele obți
nute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se asigu
re creșterea calității și fiabi
lității produselor realizate aici, 
să se intensifice eforturile pen
tru creșterea producției desti
nate exportului.

Și aici, ca și în celelalte u- 
nități vizitate, muncitorii au 
salutat cu bucurie pe secretarul 
general al partidului, rostind 
cuvinte de bun venit și mul- 
țumindu-i din adîncul inimii 
pentru grija pe care o poartă 
dezvoltării județului lor, o da
tă cu dezvoltarea întregii țări, 
i-au înmînat flori șl l-au adre
sat urări de sănătate și viață 
lungă, de activitate rodnică în 
fruntea partidului și statului.

La despărțirea de locuitorii 
județului Mehedinți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
felicitări tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderile vi
zitate, le-a urat noi succese în 
realizarea în cele mai bune 
condițiuni a planului la toți in
dicatorii, în dezvoltarea con
tinuă a fiecărei unități, multă 
sănătate și fericire.

Aprecierile și îndemnurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au găsit un puternic ecou în 
inimile 
muncii 
jat cu 
nească 
cațiile . . _
zitei. Cei prezenți au aplaudat 
îndelung, au scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul", „Stima 
noastră si mîndria — Ceaușescu, 
România".

In uralele și ovațiile celor 
prezenți, elicopterul preziden
țial a decolat, îndreptîndu-se 
spre București.

miilor de oameni ai 
de aici care s-au anga- 
entuziasm să îndepli- 
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SCHIORII FONDIȘTI AU OFERIT

DIN NOU DISPUTE ATRACTIVE
Ninsoare abundentă la ora startului in proba 
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PREDEAL, 2 (prin 
întrecerile celei de-a 
dițil a Spartachiadei 
a Armatelor Prietene 
tinuat luni cu proba
pe distanța de 15 km. Cursa 
de viteză a alergătorilor pe 
schiuri a atras în Valea Rîș- 
noavei din apropierea .Predea
lului un public numeros — 
bun cunoscător al 
de întreceri.

La ora startului, 
abundentă a făcut 
să lupte din greu 
căzută, deși temperatura aeru
lui era de minus 4 grade. Cu 
toate acestea, disputa a fost 
pasionantă, iar lupta pentru 
întîietate extrem de interesan
tă. De data aceasta, cu regret 
trebuie să spunem că fondi.știi 
noștri — spre deosebire de zi
lele anterioare — nu s-au mai 
numărat printre protagoniști. 
Schiorii din formațiile U.R.S.S., 
Cehoslovaciei și R.D. Germane 
s-au angajat încă după primii 
kilometri într-o dispută aprigă, 
în care au apelat la ultimele 
resurse de energie. Sovieticul

Mihail Deviatiarov — medaliat 
cu bronz la ultimele Campiona
te Mondiale din R.F. Germa
nia, proba de 15 km — ți-a 
dovedit clasa ridicată, impri- 
mlnd cursei un ritm alert, la

care doar puțini dintre con- 
tracandidații la primele locuri 
au putut răspunde (el a realizat 
timpul de 43:42,4). Printre a- 
ceștia s-au aflat ți recențil 
laureați. ai probei de 30 km. 
Petr Lisicean (Cehoslovacia) 
— 44:13,1 — și Holger Bau- 
rotb (R.D. Germană) — 44: 
47,9 —, situați pe locurile 2 
și, respectiv X

Așa cum spuneam, reprezen
tanții noștri nu au mai găsit 
de această dată forțele nece
sare pentru o comportare ono-

Paul IO VAN

(Continuare in pag. a 4-a)

PARTIDE SPECTACULOASE LA HOCHEI
acestui gen

o ninsoare 
ca schiorii 
cu zăpada

Ieri. patinoarul ..23 August" 
di® Capitală, a găzduit alte 
două partide din cadrul tur
neului de hochei.

R. D. GERMANA — BUL
GARIA 7—0 (2—0, 3—0, 2—0). 
încă de la primul angajament 
hocheiștii formației R. D. Ger
mane s-au Instalat în „treimea" 
echipei bulgare, supunînd u- 
nei presiuni nermanente poar
ta excelentului (si ieri) Mihai
lov. Patinai rapid, pase scurte 
și mișcare derutantă la primi
rea pucului. în nozitii de sut 
dintre cele mai bune — iată 
atuurile echipei învingătoare. 
Si dacă în prima repriză s-au 
înscris numai două goluri, a- 
ceasta s-a datorat îndeosebi 
portarului, care a apărat cel

puțin 15 șuturi pe jos. pe sus. 
în dreapta, in stingă, pe care 
le-a deviat cu crosa. cu pati
nele. cu apărătorile 
prins in mănușă.
dacă apreciem 
portar primea 
goluri...

Mai modestă 
de exprimare, echipa Bulgariei 
s-a apărat grupat, a 
atacat ori de cîte ori 
dar înaintașii săi nu 
in pericol poarta

că
De

în

sau le-a 
Nu greșim 
oricare alt 
puțin 4—5

posibilitățile

contra- 
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adversă,

suturile pe cadrul acesteia fi
ind numărate ne degetele

Mircea COSTEA 
Mircea TUDORAN

(Continuare in pao a 4-a)

în vederea meciului amical de miercuri cu reprezentativa Turciei

FOTBALIȘTII NOȘTRI Al SOSIT LA ANKARA
• Azi se intilnesc selecționatele de tineret

ale celor doua țâri
ANKARA, 2 (prin telefon, de 

J: Ia trimisul nostru). Echipa na- 
țională de fotbal, a României 

f; a sosit azi (n.r. ieri) după- 
amiază tn capitala Turciei, 
unde va Intilni, miercuri, se- 

jî Iecționata similară a țării gaz- 
dă intr-un joc cu caracter a- 
mical, de pregătire a meciu- 
lui cu Albania, programat 
pentru 25 martie tn prelimi- 

ă nariile Campionatului Euro- 
I pean.

Reprezentanți ai federației 
turce, ziariști și fotoreporteri 
au intîmpinat, la aeroport și 

- la hotelul „Surmely", delegația 
9 noastră, prilej pentru reporteri 
-i să culeagă impresii și decla- 

rații de la jucătorii români, 
•& între ei numeroși componenți

Pe agenda actualității, plenarele organizațiilor sportive

SATU MARE: ETALONUL EFICIENTEI IL DAU NUMAI
TREI DINTRE RAMURILE PRIORITARE

Am urmărit recent lucrările plenarei 
C.J.E.F.S. Satu Mare. Rapoartele prezentate vi- 
zînd realizarea obiectivelor și indicatorilor, pre
cum și preocuparea pentru organizarea și des
fășurarea activității educative au fost concepute 
nu ca o simplă trecere in revistă a lucrurilor 
trecute, ci s-au structurat într-o analiză funda
mentală a întregii activități. Avind un suport 
și un resort în aceste materiale, dezbaterile au 
abordat în același spirit problemele reale ale 
sportului de masă și de performanță din județ.

Bucurîndu-se în permanență de sprijinul șl 
îndrumarea Comitetului județean de partid și 
desfășurîndu-și activitatea în strînsă colaborare 
cu organele cu atribuții în sport, C.J.E.F.S. și 
activiștii săi au reușit să realizeze și să-și depă
șească indicatorii din 1986. atît în sportul de 
masă, cît și în cel de performanță. Așa cum însă 
au subliniat rapoartele șl unii vorbitori, activi
tatea viitoare poate căpăta eficiență superioară 
dacă se va porni de la etalonul muncii organi
zate și de perspectivă desfășurate anul trecut în 
trei dintre cele 10 ramuri de sport prioritare 
în județ.

• Tirul cu arcul are la ora actuală 11 spor
tivi promovați In loturile naționale : cite doi 
în cel olimpic și de tineret, trei Ia seniori și 
patru la juniori. Vă veți întreba cum de s-a 
ajuns la această performanță, mai ales că în 
județ există o singură secție, aparținînd A. S. 
Voința ? — „Simplu — mărturisea George Pe- 
trovai, președintele comisiei județene de _ spe
cialitate —, printr-o bună activitate organizato
rică și, în primul rînd, de selecție". După cî- 
teva cursuri de inițiere la o școală, are loc o 
primă triere în cadrul unui concurs. Cei mai 
buni urmează apoi un program adecvat de pre
gătire fizică și psihică, după care... un nou con
curs, de data aceasta lă el participînd 2—3 grupe 
de selecționați. Primii clasați au dreptul să se 
prezinte la competițiile mai mari pe plan local. 
S-a ajuns astfel anul trecut la o trecere în re
vistă a peste 1200 de tineri (pentru- anul 1987 

cifra propusă este 1 500). Dacă această activitate

loan NOVAC
(Continuare in pag. 2-3)

ai formației suDercamoioane a 
Europei.

La puțin timp după sosire, 
cei 18 jucători ai lotului nos
tru reprezentativ (Lung, Mo
rarii, Iovan, Bumbescu, Belo- 
dedici, Iorgulescu, Ungureanu, 
Bărbulescu, T. Stoica. Boloni. 
Mateuț, KIein, Hagi, Balint. 
Lăcătuș, cămătaru, Geolgău, 
Pițurcă) s-au deplasat cu auto-

carul, la stadionul „19 Mayis*. 
care (miercuri, de la ora 18) 
va găzdui meciul.

A fost mai mult un antrena
ment de relaxare, grupul ste- 
liștilor aflîndu-se după meciul 
de Cupă de la Bistrița. „După 
o noapte de odihnă, ne spu
nea antrenorul Emerich Jenei, 
vom putea lucra mai cu folo» 
marți dimineața, cînd, cu for
țele refăcute. întregul lot va

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în vag 2-3)

întrecerile atlefilor juniori

Orice Întrecere atletică are 
protagoniștii săi, cele ale ju
niorilor fiind legate indisolubil 
de perspectivă. Prin această 
prismă privim rezultatele ti
nerilor competitori, unii dintre 
aceștia confirmînd speranțele 
puse deja în ei, alții apărînd 
surprinzător în prim-plan. Și 
Campionatele Republicane pe 
teren acoperit ale juniorilor I, 
desfășurate sîmbătă și dumi
nică în primitoarea sală din 
Bacău, au relevat atlete și at- 
leți pentru ambele categorii 
sus-amintite.

Să subliniem pentru început 
pe cei care au stabilit noi re
corduri republicane ale cate
goriei lor de vîrstă : Ionica 
Domnițeanu (C.S.Ș. Cl. Muscel- 
Dacia Pitești, antrenor A. Sîr- 
bu) 8,38 la 60 mg (v.r. 8,46). 
Daniela Piescan (C.S. 
r. r ' — ‘
(v.r.
(C.S.Ș. 
6,94 la 
la 200 
Gușet 
pușean) 17,07 m 
(v.r.
privește pe prima dintre cele 
două noi recordmane, trebuie 
spus că ea a constituit o plă
cută surpriză prin disponibili-

Brăila. 
Buzoianu) 25,61 la 200 m 

25,68), Valentin Chiriac 
4 București, P. loan) 

60 m (v.r. 6,97) și 22,92 
m (v.r. 22,97), Gheorghe 
(C.S.M. Zalău, N. Lă- 

la greutate 
16,77 m). In ceea ce o

tățile arătate In acest început 
de an, tlnăra argeșeană fiind 
performera nr. 1 a competiției, 
noului record adăugîndu-i-se 
cele trei prezențe pe podium: 
două, pe cea mai înaltă treap
tă (60 m și 60 mg) și una pe 
cea de... argint (la greutate). 
Semne bune, deci, pentru cam
pioana de junioare a probelor 
combinate, în perspectiva se
zonului în aer liber (cu punct 
de vîrf, „europenele" din vară). 
Brăileanca D. Pleșcan se află 
într-o marcată ascensiune, ea 
evoluînd foarte bine atît la 
200, cît și la 400 m. Muncind 
în continuare cu aceeași dăț- 
ruire și seriozitate, ea poate 
intra în vederile selecției penr 
tru lotul reprezentativ. Sprin
terul bucureștean și-a dominat 
net adversarii. El este, se pare, 
singurul capabil să spargă pla
fonul rezultatelor mediocre. îl 
așteptăm cu progresia perfor
manțelor și în aer liber.

Desigur, un loc meritat prin
tre evidențiații acestor între
ceri îl au și mai cunoscuțîi 
Simona Staicu (Minerul — Ce
tate Deva), dublă campioană

Paul SLÂVESCU

(Continuare in pag. 2-3)



După derbyurile UN NED0R|T NUMITOR COMUN :
de baschet NIVELUL TEHNIC ÎN SUFERINȚĂ

iubi-Sîmbătă și duminică, . 
torii sportului din capitală au 
avut ocazia să vadă la lucru 
„careul de ași" al 
nostru, fruntașele 
lor fiind angrenate în derbyu
rile campionatelor : 
Steaua (masculin) ------
București — Universitatea Cluj- 
Napoca. Au fost două derby- 
uri așteptate cu nerăbdare, 
dată fiind valoarea reală a 
celor patru combatante, în 
rîndurile cărora se află ma
joritatea componenților și com
ponentelor loturilor reprezen
tative. însă așteptările spec
tatorilor nu au fost satisfăcu
te, deoarece 'cele „patru mari" 
au licitat prea puțin pe plan 
tehnic, plusînd aproape -totul 
pe cartea rezultatului. Un ne- 
dorit numitor comun în aceste 
partide, de fapt o meteahnă 
mai veche, cu rădăcini adînci, 
greu de scos la suprafață, de 
vreme ce, iată, nici de data 
aceasta echipele nu au făcut 
eforturi pentru a-și schimba 
cît de cît atitudinea față de 
exprimările lor în joc.

Finalul întrecerii masculine 
a devenit acum extrem de pa
sionant, grație dublului succes 
al dinamoviștilor, care au 
reușit să egaleze scorul meciu
rilor directe în apropierea 
liniei de sosire. S-ar fi putut 
însă da decizia în privința e- 
chipei campioane cu o zi mai 
devreme ? Da I Aceasta numai 
cu condiția ca pe întreaga du
rată a meciului de sîmbătă 
steaua să fi fost... Steaua din 
primele 16 minute (reamintim 
că ea conducea cu 44—25 I). 
Din acest moment, însă, ste- 
liștii au redus turația, tem- 
poul jocului fiind în atari con
diții un aliat al dinamoviștilor, 
ale căror acțiuni poziționale, 
îndelung elaborate, au avut 
cîștig de cauză. A fost, de 
altfel, o nouă confirmare a 
faptului că Steaua pierde dacă 
evoluează ca... Dinamo. Se pa
re. însă, că Steaua nu este

baschetului 
clasamente-

Dinamo — 
si Voința

a-și schimba

conștientă 
priile sale 
ciuni. Conștientă 
trebuie să fie și în 
privința manierei 
în care abordează 
finalurile de re
priză. fiind lipsi
tă de prospețime 
(ceea ce ridică un 
serios semn de în
trebare asupra mo
dului cum se pre
gătește în ultimul 
timp; vezi și fi
nalul cu Rapid). 
Iată scorurile ul
timelor 4 minute 
din fiecare repri
ză. în meciul de 
sîmbătă : 5—14 (de 
la 44—25 la 49— 
39) si 6—18 (de la 
82—71 la 88—89). 
Deci, finalurile au 
fost ale dinamo- 
viștilor, care au 
avut însă — pen
tru a spune ade
vărul pînă la ca
păt — si un 1u- 
cător de excepție, 
aflat în zi mare 
(au fost de altfel 
două!), pe acest 
constant si complet 
jucător care este 
Dan Niculescu. un 
lider incontestabil al
lui nostru care a luat minute 
bune (deseori în momente-cheie) 
jocul pe cont propriu, el fiind 
destul de greu de anihilat. S-a 
mai remarcat Niculescu și la 
un capitol, al eficacității, du
minică înscriind nu mai puțin 
de 45 de puncte, și nu în orice 
condiții, ci într-un derby cu 
Steaua, ceea ce îi amplifică 
meritele. întărite și de re
marcabilul său procentaj în a- 
runcârile libere: 17 reușite
din... 17 !

în derbyul feminin a sur
prins evoluția mai mult decît 
modestă a echipei campioane, 
Universitatea Cluj-Napoca, în

de pro- 
slăbi-

Virginia Popa fructifică un contraatac 
echipei „V- — ■ — 
minică cu 1

r“ Cluj-Napoca in meciul âe du- 
Voința București.

Foto : Iorgu BĂNICA

baschetu •

CLASAMENTELE LA ZI

meciul de sîmbătă, mai cu 
seamă în repriza secundă, cînd 
a fost mai mult figurantă. Să 
fie vorba doar de efectul a- 
vansului de puncte pe care îl 
deține sau mai de grabă de 
modul defectuos cum pregă
tește în ultimul timp meciurile 
din deplasare (cu o săptămînă 
în urmă a clacat în întîlnirile 
cu Olimpia) ? O situație care 
trebuie să le dea de gîndit 
baschetbalistelor clujence. pen
tru că o 
buie să 
condiții, 
aduse și 
evoluție
nică. Chiar nu poate avea com
portări bune două zile la rînd?

echipă campioană tre
se respecte în orice 
Reproșuri însă pot fi 
Voinței pentru slaba 

din partida de dumi-

Adrian VASILESCU
MASCULIN

1. Din. Buc.
2. Steaua
3. Din. Or.
4. ICED Buc.

40 36 4 4071:3219 76
40 35 5 4026:3304 75
40 13 27 3391 :3727 S3
40 13 27 3653:3916 53

nu vor 
întîlnlt 
locurile 
15 martie).

conta, deoarece nu 
toate
9—12

echipele Intre 
la Tg. Mureș

SURPRIZE ÎN CAMPIONATUL Dl POPICE
Etapa a 11-a din Campiona

tul divizionar de popice (a 
doua din retur), desfășurată 
sîmbătă, a fost marcată de sur
prize. mai ales în întrecerile 
feminine, unde o serie de e- 
chipe favorite au gustat din 
amărăciunea înfringerii pe te
ren propriu.

FEMININ : • Hidromecanica 
Brașov — Voința Tg. 
2475—2518 (3—3). ~
execuții tehnice deosebite, în 
care 10 din cele " 
au obținut rezultate peste 400 
p.d., victoria revenind oaspete- 
lor grație unui plus de putere 
de luptă. S-au impus atenției 
muresencele Elisabeta Albert — 
440 și Elisabeta Bonta — 432. 
iar de la gazde s-a remarcat 
junioara Maricica Radu — 446. 
(C. Gruia — coresp.) • Dacia 
Ploiești — Rapid București 
2293—2323 (2—4). Cu un 
individual favorabil, rapidiste- 
le au cucerit o victorie pe de
plin meritată, avind în Vasilica 
Pințea (402) cea mai bună rea
lizatoare. (I. Tănăsescu — co
resp.) 0 Record Cluj-Napoca — 
CSM Reșița 2254—2281 (3—3).
Joc echilibrat, decis la ultima 
pereche. (M. Radu — coresp.). 
• Laromet Buc. — Petrolul 
Băicoi 2542—2463 (3,5—2,5).
Oaspetele au dat o puternică 
replică gazdelor, care în final 
și-au valorificat avantajul te
renului propriu. Foarte atrac
tivă disputa dintre Florica Lu
can (L) și Margareta Oprescu 
(P), care au terminat la ega
litate: 446—446 (N. Ștefan — 
coresp.). © Voința Ploiești — 
Voința Galați 2448—2441 (3—3). 
O Voința Timișoara — Der- 
magant Tg. Mureș 2366—2235 
(5—1). © Voința București — 
Molid Mucava 2528—2347 (5—1). 
O victorie ușoară, în care bucu- 
reștencele au avut ca princi
pală realizatoare pe Elena Pană
— 435. (D. Daniel — coresp.). © 
Voința Odorheiu Secuiesc — 
Constructorul Gherla 2344— 
2275 (4—2). © Electromureș Tg. 
Mureș — Voința Oradea 2592— 
2380 (5—1). 0 Metrom Brașov
— Gloria Buc. 2378—2418 (1—5).

Mureș
Partidă cu

12 jucătoare

scor

MASCULIN : Flacăra Brașov
— Rulmentul Brașov 4962—5035

5. Rapid Buc. 40 13 27 3330:3722 53
6. Farul C-ța. 40 10 30 3252-3835 50
LĂcăd-MH. 40 30 16 '3646:3342 70
8. CSU Sibiu 40 26 14 3465:3191 66
9. RAMIRA

10. Polit. Iași
11. Polit. Buc.
12. „U“ Cj.-N.

vor avea locTurneele finale 
astfel : locurile 1—4 la Focșani 
(6—8 martie); locurile 5—8 la Tg. 
J'.u (10—12 martie) — la acest 
turneu rezultatele de pînă acum

FEMININ

1. „U“ Cj.-N. 30 24 6 2678:2120 54
2. Voința Buc. 30 17 13 2271:2191 47
3. Chim. R. V. 30 16 14 2218:2253 46
4. Olimp. B. 30 14 16 2025 :2086 44
5. Polit. Buc. 30 14 16 2010:2140 44
6. Poli. Tmș. 30 5 25 201912431 35
7. Rapid Buc. 30 24 6 2208:1847 54
8. Voința Bv. 30 18 12 2217:2050 48
9. Mob. S.M. 30 14 16 2141:2147 44
10. Com. Tg. M.28 13 15 1932:1964 41
11 . Robotul Bc. 30 9 21 2015:2314 39

12. Crișul Or. 28 10 18 1062:2153 38

Finalele Daciarfel șl ale Campionatelor Naționale de sanie

S-AU IMPUS FAVORIȚII
și Campio- 
de sanie,

Finalele Daciadei 
natelor Naționale 
desfășurate pe pîrtia din Sinaia 
(în condiții organizatorice foar
te bune, asigurate de F.R.B.S 
și Comisia de specialitate a 
județului Prahova), au prilejuit 
dispute atractive, echilibrate, 
urmărite cu viu interes de un 
public numeros. Victoriile au 
revenit favoriților, dar în afara 
acestora trebuie menționată 
buna evoluție a unor juniori, 
aflați printre fruntașii clasa
mentelor. Este vorba, de pildă, 
despre concurentele clasate pe 
locurile 2—6, ca și despre Cr. 
Sudu, L. Boroșoiu, C. Cepol. 
S. Cîntea. P. Moraru 
Hogea.

Clasamente. Seniori : 1.

și i.

L
postol (ASA Brașov) 3:09,33 ;

A-
2.

D. Comșa (Tractorul Brașov) 
3:10,26 ; 3. Cr. Sudu (CSȘ Vatra 
Dornel — ASA) 3:11,05 ; 4. Al. 
Comșa (Tractorul) 3:13,30; 5. C. 
Ungureanu (CSO Sinaia) 3:15,68; 
6. L. Boroșoiu (CSO) 3 :20,35. Se
nioare : 1. Llvia ~ 
Brașov) 2:23,17 ; 2. 
nea (SC Miercurea 
Toplița) 2:29,23 ; 3.
(CSO) 2:33,86 ; 4. Mihaela
(CSO) 2:38,08 ; 5. Daniela Bădi
ță (CSO) 2:40,42 : 6. Ana Bolcu 
(CSM Bistrița) 2:41,70. Dublu : 1. 
I. Apostol — C. Ungureanu (ASA
— CSO) 1:34,13 ; 2. - Cr. Sudu — 
C. Cepol (ASA — CSȘ Vatra 
Dornel) 1:35,88 ; 3. D. Comșa — 
Al. Comșa (Tractorul) 1:36,02 ; 4. 
S. Cîntea — P. Morar (CSȘ Va
tra Dornei) 1:38,48; 5. I. Midoș
— S. Boca (Bradul Vatra Dornei) 
1:38,82 ; 6. L. Boroșoiu — I. Ho
gea (CSO) 1:39,89.

3.

5.

Pelin (ASA 
Liliana Boro- 
Ciuc — CSȘ 
lutka Kozak 

Hanc

HUMOR A ClSTIGAT „PREMIUL MĂRȚIȘORULUI
din ultima vreme. Un succes 
care trebuie relevat a fost cel 
al Hemelușei, pe care N. Nico- 
lae a adus-o la atac la momen
tul cel mai potrivit spre a cîș- 
tâga. Haneș, in real progres, a 
izbutit cea de a doua victorie 
consecutivă, Sipică, cam ușor 
handicapat, a clștigat după o 
suită de bune performanțe, iar 
Strada a adus prima victorie 
din acest an a formației T. Ma
rinescu. In încheiere, să remar
căm calitatea excelentă a arbi
trajelor.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Haneș (Sudltu) 1:35,0. Co- 
ita : dșt. 1. Cursa a H-a : 1.
Sipică (Toduță) 1:30,6. Cota : 
cișt. 2, ev. 4. Cursa a in-a : 1. 
Hemeiușa (N. Nicolae) 130,7 ; 2. 
Samson : 3. Cosmetic. Cota :

Mvinvii n wiyiiwni „

După un start lansat, „Premiul 
Mărțișorului" — disputat in reu
niunea de duminică — a avut o 
desfășurare inedită, cu multe 
puncte de suspens, concurențll 
lăsind, pe rînd, impresia că ' 
mină alergarea ; in finalul 
Insă, Humor, adus la atac 
partea opusă a tribunei, 
spulbera* adversarii, producind 
una din surprizele zilei. V. Pă- 
trașcu s-a dovedit, astfel, din 
nou același driver valoros. De 
altfel, el a mal obținut o victo
rie, ou Sălcioara, datorită căreia 
a trecut pe primul loc in cla
sament. M. Dumitru 
frumoasă victorie cu 
principala cursă de 
G. Solcan. fruntaș in 
a obținut victoria cu 
re

do- 
el, 
pe 

și-a

a reușit o 
Hlpolit, !n 
viteză, Iar 
clasamente, 
Stana, ca- 

conflrmat forma sa bună

(4—2). Derbyul local a dat clș- 
tig de cauză echipei mai ex
perimentate, antrenorul-jucător 
I. Tismănar fiind cel mai a- 
preciat popicar — 895. (C. Ca
rol — coresp.). • Metalul Ro
man — Olimpia București 
5026—4985 (3—3). întilnire difi
cilă pentru gazde, conduse cu 
101 p d după primul schimb. 
In vervă deosebită, G. Covă- 
seală (924) și I. Isciuc (901) au 
refăcut handicapul, localnicii 
obținînd în final o victorie 
muncită. De la bucureșteni a 
reținut atenția tînărul S. Beli- 
vacă 869. (M. Chiriac — co
resp.). © Aurul Baia Mare — 
CFR Tg. Mureș 5560—5275 (4—
2) . © Chimpex Constanța —
Carpați Sinaia 5003—4919 (3—3). 
A doua victorie consecutivă a 
popicarilor constănțeni, care au 
avut cei mai preciși jucători 
în I. Mihăilescu — 862 și Gh. 
Mărișoiu — 856. (C. Popa — 
coresp.). • Petrolul cîmpina — 
CFR constanța 5121—5018 (3—
3) . Meci frumos, liderul echi
pei învingătoare fiind I. Sch'ef 
— 888 (C. Stroe — coresp.). ® 
Victoria Timișoara — Electro- 
mureș Tg. Mureș 5052—4987 
(3—3) .0 Olimpia Reșița — In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii 
5046—4970 (3—3). • Construc
torul Tg. Mureș — Progresul 
Oradea 5073—4998 (4—2).
• Gloria București — Voința 
București 5158—5027 (5—1).

INTRE DOUA ETAPE ALE
După cea de a 14-a etapă, ca

re a marcat duminică reluarea 
Întrecerii rugbystice interne, șl 
înaintea unei alte etape, progra-

SERIA I
1. STEAUA 14 14 0 0 401-113 42
2. Gri vița R. 14 10 2 2 241-111 36
3. St. Petroș. 14 8 1 5 244-115 31
4. CSM Sibiu (° 14 8 0 6 246-157 29

5. CSM Sv. 14 7 0 7 179-227 28
6. TC Ind. Cța. 14 6 1 7 132-286 27

7. Sp. Stud. 14 5 1 8 149-269 25
8. Rul. Bîrlad 14 5 0 9 194-189 24
9. „U“ Cj.-N. 14 2 1 11 55-218 19

10. UAMT Or. 14 2 0 12 85-241 18

) pierde 1 punct pentru 3
jucători suspendați

ETALONUL EFICIENTEI-TREI DINTRE RAMURILE PRIORITARE
(Urmare din pag. 1)

ar fi susținută nu numai de 
singurul antrenor existent în 
județ — F. Fenyvesi — și de 
sportivii Gh. Bîrzu, V. Wesze- 
lovschi și I. Călin (ați recunos
cut pe recenții premiați ai 
primului concurs național de 
sală), ci și de C. S. Școlar și 
Clubul municipal — prin crea
rea unor noi secții —, atunci 
și rezultatele ar fi cu certitu
dine superioare celor de azi, 
maj ales în rîndurile fetelor.

• In 1986 luptele libere de 
la UNIO au adus județului lo
cul IV la C.E. de juniori și 
două titluri naționale la speran
țe și seniori prin O. Tenț la cat. 
68 kg, locul 1 la juniori prin 
F. Szarca la cat. 56 kg, și de 
două ori locul II prin A.' Mo
roz — la juniori, cat. 87 kg 
și la speranțe olimpice. cat. 
90 kg. De menționat că UNIO 
participă cu o echipă în Di
vizia A și a ocupat anul trecut 
locul 8. Spre deosebire de ti
rul cu arcul, luptele libere dis
pun în județ de încă cinci 
secții (la Liceul C.F.R.. Lucea
fărul. Voinicelul Odoreu Vic
toria Turț și Victoria F.I.U.T. 
Cărei), de cinci pricepuți an
trenori (A. Balogh. S. Varo- 
di, I. Borbei, I. Cornuta și V. 
Pop), de un sistem competițio- 
nal propriu gen divizie (pentru 
copii, cădeți, juniori și spe
ranțe) bine pus la punct. „Am 
obține și mai bune rezultate — 
spunea loan Sabău. instructor

sportiv principal la C.J.E.F.S. 
—. dar activitatea ne este în
greunată de faptul că nu avem 
o sală adecvată întrecerilor de 
anvergură".

• Scrima a fost, este si va 
fi punctul forte al sătmăreni
lor. purtător de drapel fiind, 
deocamdată. Club'ul Sportiv 
Municipal. Prin trei dintre 
sportivii săi. el a contribuit la 
obținerea unor frumoase rezul
tate : la spadă, titlul de vice- 
campion mondial de seniori (o 
premieră pentru această armă 
in scrima noastră) — N. Bo- 
doezi si locul IV la C.M. de 
tineret — A. Pop. iar la flo
retă juniori. ..aur“ la Balcania
dă si ..bronz" la Cupa Priete
nia — Z. Eder. Iată, succint 
principalele caracteristici ale 
activității în aoeastă ramură de 
performantă. 1. O foarte bună 
bază de masă, prin ..ciurul" se
lecției trecînd în anul 1986 cir
ca 2000 de copii (pentru acest 

s-a _ propus cuprinderea a 
Mai multe unități : 
Unio, Flacăra. Lu- 

I.J.L.F. și Victoria 
Cărei, care împreună

punct mai puțin ș.a.m.d.. cla
samentul la sfîrșit de an adi- 
ționînd toate punctele obținute 
la diversele concursuri : 5. O 
structură organizatorică cu an
trenori coordonatori pentru fie
care armă : floretă băieți — 
Eva Lengyel, floretă fete — S. 
Ardeleanu. spadă — L. Vigula. 
sabie — A. Mezei. Aceștia răs
pund de activitatea tuturor ce-, 
lorlalți antrenori, de organiza
rea structurală a performantei, 
de întreaga problematică a scri
mei sătmărene. „Snerătn — de
clara în plenară Vpn~~l Dan — 
președintele Clubului municipal 
ca. prin nominalizarea unui 
preparator fizic, școala sătmă- 
reană de scrimă să confirme re
zultatele la băieți, iar fetele 
să-și facă mai bine simțită 
prezenta în arena viitoarelor în
treceri".
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HI PISM
33, ord. triplă 176.

1. Hipolit (M. 
; 2. Ruibist : 3.
cîșt. 2,8,

cîșt. —, ev. 
Cursa a IV-a : 
Dumitru) 1:29,8 .
Robust. Cota : cîșt- 2,8, ev. 30, 
ord. triplă 260, triplu II—IU—IV 
675. Cursa a V-a : 1. Stana (V. 
Popa) 1:36,5. Cota : cîșt. 2,40, ev. 
15. Cursa a Vl-a : 1. Humor (V. 
-Pătrașcu) 1:32,6 ; 2. Laminor ; 3. 
Rug. Cota : cișt. 2,40, ev. 130, 
ord. triplă închisă. Cursa a 
Vil-a: 1. Sălcioara ‘(V. pătraș
cu) 1:34,8 ; 2. Craidon; 3. Iscusit. 
Cota : cîșt. 5, ev.
plă 299, triplu V—VI—VII 
Cursa a VIH-a : 
rlnescu) 1:34,5 ; 
fia. Cota : cîșt.
triplă 1023.

1.

110, ord. tri- 
— ---- 2912.

1. Strada (Ma- 
2. Fina : 3. Ra- 
—, ev. 53, ord.

A. MOSCU

an 
2500) ; 2. 
Mondiala, 
ceafărul, 
F.I.U.T.
cu C.S.S. asigură o permanen
tă pregătire a sportivilor : 3. Un 
calendar competitional propriu, 
cu multe concursuri de casă : 
4. Un sistem original și efi
cient de punctai la aceste în
treceri. care stimulează parti
ciparea : câștigătorul unei com
petiții. de pildă, obține un nu
măr de puncte egal cu cifra 
competitorilor, locul II cu un

PREZINTĂ CITITORILOR SĂI

UN AMPLU SUMAR

DIN ACTIVITATEA INTERNĂ

Șl INTERNAȚIONALĂ

De astăzi, la Constanța, volei 
feminin

TURNEUL NR. 5 
AL GRUPEI SECUNDE

Astăzi, in Sala 
Constanta, începe 
turneu al grupei 
viziei A feminine de volei, 
chlpele pornesc de la următoa
rea situație : Farul Constanța 52 
p, Flacăra roșie București 49 p, 
Calculatorul București 44 p, Olt- 
cit Craiova 42 p, Chimia Rm. 
Vîlcea 42 p șl G.I.G.C.L. Brașov 
41 p.

sporturilor din 
cel de ai 5-lea 
secunde a Di-

E-

Noii campioni de șah ai 
Ia Tilburg • Ultima finală

Nr. 2/1987

țării ® Al X-lea superturneu 
a C.C.E. © Instantanee de la 
Kasparov în Siciliană ? • O 

tie-break • Analize în

•
de
Zurich • Cum joacă Garri 
metodă originală de departajare : 
jocul de mijloc O Șahul prin corespondență împlinește 75 
de ani ® Reminiscențe Paul Farago © Documentar proble- 

misțic O Șah-magazin © Știri de pretutindeni.

„REVISTA ROMÂNA DE ȘAH" SE GĂSEȘTE 
CHIOȘCURI Șl OFICIILE POȘTALE



" tinerilor patinatori artistici însemnări pe marginea restanțelor din „Cupa României"
iwmw'■■■■■Mri-jmnffi-Miiirrrr iii................ . i '

, ÎN PHIM-PIANTII liOSCIUISIilUI I
erit din 
isputat, la 
cute, Cam- 

patinaj 
întrecerea 

net al 
gătesc la 
lingă In- 

Ică Fină 
«.im atât 
asisament, 
ițiile aces- 
eciallst în 
ița locului 

fost de 
?eea ce ne 
iticipăm de 
be viitoare

junioare- 
prim-pla- 
care au 

mos spec
ialului ar- 
acierea a- 
. antrenori) 
Moiseanu, 

ii, Fabiola 
ida, clasa- 
stă ordine. 
1 o matu- 
e sezonul 
mtat două 
er ales) de 
ă, ultimul 
e“ (Toe- 
un dublu 

de toate 
Dacă vic- 
era previ- 
ocupat de 

La Vlșinoiu

RUGBY
cuprinde și 
aj e în Ca
se prezintă

2 632-124 38
3 260- 78 36
3 303- 98 35
7 268-178 28
7 162-229 27
8 153-161 26
9 107-356 24
9 90-276 23

10 150-296 22
10 89-120 21

(12 ani neîmpliniți), a transfor- I 
mat-o pe aceasta în revelația I 
concursului. Evoluția sa de la 
libere, cu un triplu Toe-Loop, a I 
îneîntat pur și simplu asistența. I 
în schimb. Beatrice Kurcea- • 
kovschi, deși a terminat a doua, 
nu a înregistrat, considerăm, un I 
progres vizibil. în ceea ce ol 
privește Pe Raluca Duda, se poa- ’ 
te afirma că ea a patinat pro- . 
mițător, mult mai bine decît săp- I 
tămîna trecută, la „republicane**. | 
întrecerea junioarelor I s-a redus 
la duelul dintre Greta Marton, ■ 
campioana noastră de senioare, g 
si Nicoleta Cimpoieșu, încheiat I 
în favoarea primei, fără ca 
disputa să se ridice la un nivel | 
tehnic demn de luat în seamă. I

Concursurile băieților au în- ■ 
semnat o întrecere doar între... 
opt sportivi, patru la juniori I 
mari si patru la cei mici. Cor- I 
nel Gheorghe a evoluat mult sub 1 
posibilități, neavînd, ce-i drept, _ 
în acest context, al lipsei de 
concurență, o motivație sufi- ■ 
cientă. Astfel, deși a reușit două | 
sărituri triple (Rittberger și Toe- I 
Loop), evoluția sa nu a fost 
convingătoare. Același lucru se I 
poate spune si despre Zsolt Ke- ț 
rekes (primul la juniori H), și I 
despre Marian Prîsăcaru (locul I 
secund la juniori I). Timișorea
nul Felix Sinitean s-a prezentat I 
la nivelul posibilităților sale, în I 
schimb, Luis Taifas — mult sub ■ 
așteptări.

Rezultate tehnice, juniori I : 1. I 
C. Gheorghe (CSȘ 2 Galați - I 
Co IMF) 2,6; 2. M. Prîsăcaru
(CSȘ 2 Galați — CO IMF) 3?4; 3. . 
Gyorgy Kovacs (CSM C!uJ-Napo- I 
ca) 6,0 ; junioare I : 1. Grety | 
Marton (CSM CluJ-Napoca) 2.6 ;
2. Nicoleta Cimpoieșu (IC- I 
EMENERG) 3,4; 3. Eva Gcgâ (CSȘ I 
M. Clue) 6,6 ; Juniori n : 1. Z. 
Kerekes (CSȘ M. Clue — CO ■ 
IMF) 2,0 ; 2. F. Siniitean (CSM I 
Timișoara) 4,0 ; 3. Duis Taifas 1 
(ICEMENERG — CO IMF) 6,0 ; I 
Junioare 11:1. Codruța Moisea- I 
nu (CSȘ Triumf— CO IMF) 3,2;
2. Beatrice Kurceakovschi (CSȘ | 
M. Clue — CO IMF) 6,0; 3. Fa- | 
biola Vlșinoiu (CSȘ Pionierul 
Ploiești — CO IMF) 7,2.

GLORIA BISTRIȚA - STEAUA, 0 PARTIDĂ 
CARE NU SE UITĂ UȘOR

Cele cîteva mii de suporteri 
ai echipei Gloria Bistrița care 
n-au mai găsit acel mult dorit 
„bilet în plus" au avut ce re
greta. Divizionara B șl Steaua 
București, proaspăta cîștigă- 
toare a Supercupei Europei, au 
oferit un spectacol fotbalistic 
deosebit, cu multe goluri, cu 
interesante răsturnări de si
tuații, care va fi comentat mul
tă vreme. Tonul combinațiilor 
frumoase, desfășurate într-un 
ritm rapid, l-au dat, bineînțe
les, campionii Europei. în po
fida terenului înghețat, Lăcă
tuș, lansat ori de Stoica, ori 
de Majaru sau de Boloni, a 
făcut nenumărate curse pe ex
tremă, iar centrările sale în 
careu au creat de fiecare dată 
panică în rîndurile apărători
lor localnici. Iar la capitolul 
finalizare, în meciul de dumi
nică, Majaru s-a aflat mereu 
în prim-plan, ultimul gol sem
nat de el, din min. 83, de la 
aproximativ 25 m, a fost reali
zat printr-o execuție de ex
cepție, balonul intrînd în poar
tă, la vinclu.

CÎND „BUTURUGA MICĂ

Apreciind calitatea jocului, 
trebuie de asemenea să remar
căm ambianța generală creată 
de gazde. Ele au făcut efor
turi pentru ca stadionul să 
aibă o înfățișare cît mai plă
cută, scoțînd de pe suprafața 
de joc mari cantități de zăpa
dă și gheață. De la venirea 
și pînă la plecarea din Bistri- 

•ța, oaspeții au fost înconjurați 
cu multă simpatie, dovadă a 
prețuirii de care se bucură și 
în acest municipiu fotbaliștii 
clubului Steaua. înainte de în
ceperea jocului gazdele au o- 
ferit oaspeților o mare cupă 
de cristal, care să le amin
tească de evoluția lor în a- 
ceastă localitate. Firesc, și ju
cătorii Gloriei au încercat să 
se situeze la un nivel superior 
prestațiilor din sezoanele tre
cute, fiind preocupați tot tim
pul de a răspunde partenerilor 
cu aceleași mijloace permise de 
regulament. De aceea, arbitrul 
Mircea Salomir ar fi putut in
tra pe teren fără nelipsitele 
cartonașe, galbene și roșii

Pompiliu VINTILA

" NU SE SPERIE
DE... PODIUMUL DIVIZIEI A!

Doina STANESCU *
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NICE — fete: 
Domnifeanu 

— Dacia Pi- 
Popa (C.S.ș. 

aniela Tănase 
7,81 ; 200 m — 

(C.S. Brăila)' 
ian (C.S. Su- 
ulia Stanclu 
: 400 m — 1. 
■S.Ș. Voința 
Pleșcan 56,83, 
(C.S.Ș. 7 Di- 

i — 1. Floren-

Bîrzu (C.S.Ș. 2 C-ța) 8,59 ; Iun- . 
gime — 1. Mirela Beiu (Steaua) 1 
6,23 m. 2. Anișoara Ghebuiă | 
(C.S.Ș. 2 C-ța) 6,11 m, 3. Lucită 
Cristea (Rapid Oradea) 5,97 m : ■ 
Înălțime — 1. Alina Astafei I 
(Steaua) 1,84 m, 2. Manuela Col- I 
ța (C.S.Ș. Reșița) 1,74 m, 3. A- 
malia Iancu (C.S.ș. Ol. Muscel) I
1.70 m; greutate — 1. Elena Glii- I 
lencea (Dacia Pitești) 15,40 m. 2. 1
1. Domnițeanu 15,24 m, 3. Cristi- I
na Fătu (C.A. Roman) 13,29 m ; I 
ștafeta 4X1 tur — 1. C.S.Ș. Su- ' 
ceava 1 :39,46, 2. Olimpia Buc.
1:39,81, 3. C.S. Brăila 1:40,95. 9 
Băieți : 60 m — 1. V. Chiriac I 
(C.S.Ș. 4 Buc.) 6,94, 2. C. Maco- 
vel (C.S.Ș. 7 Dinamo) 7,03, 3. ■
D. Mitirică (C.S.Ș. Cl. Muse.) I 
7,14: 200 m — 1. v. Chiriac 22,92, J
2. M. Dobre (C.S. Brăila) 23,66,
3. B. Dumici (FI. Roșie Buc.) |
23.70 ; 400 m — 1. M. Dobre 51,12, I
2. D. Cojocaru (C.S. Medgidia) I 
51,29. 3. B. Dumici 51,59; 800 m
— 1. L. Mocanu (C.S.Ș. M. E- I 
minescu Iași) 1:55,82, 2. C. Ca- I 
nalaș (C.S.Ș. .Poli" Tim.) 1 :57,78, ■
3. T. Jerdea (Voința Tg. Jiu)
1:59.17 ; 1500 m — 1. F. Baltaru I 
(C.S.Ș. M. Emineșcu Iași) 3:58,60, I
2. I. Olaru (C.S.ș. 1 Galați) 1
3:58,67, 3. P. Faur (C.S.Ș. M.
Eminescu Iași) 3:59,80 ; 3000 m I
— 1. C. Cristea (A.S.A. sibiu) |
8:31.78. 2. F. Baltaru 8:32,48, S.
l. Olaru 8,36,80 ; 60 mg — 1. M. ■ 
Oaidă (C.S.Ș. 4 Buc.) 8,40, 2. V. I 
Tănase (C.S.Ș. M. Eminescu | 
Iași) 8,53, 3. S. Georgescu (C.S.Ș.
Tecuci) 8,59 ; lungime — 1. S. | 
Ungureanu (Dacia Pitești) 7,19 I
m, 2. D. Eftene (Steaua) 7,17 m. ■
3. D. Mitirică 7,11 m ; triplu salt
— 1. L. Collbășan (C.S.Ș. 2 C-ța) I 
15,61 m, 2. Csaba Boroș (C.S.ș. I 
1 Oradea) 15,60 m, 3. M. Sîrbu 1 
(Dinamo) 15,32 m ; Înălțime — .
l. Gh. Iancu (C.S.Ș. 4 Buc.) 2.00 I
m, 2. M. Oaidă 2,00 m, 3. B. I 
Bohnțea (Steaua) 2,00 m ; pră
jină — 1. N. Răduca 4.60 m, 2. a 
C. Dragomlr (ambii, C.S.Ș. 4 | 
Buc.) 4.40 m, 3. B. Tudor (C.S.Ș. | 
5 Rapid) 4,40 m ; greutate — 1.
Gh. Gușet (C.S.M. Zalău) 17,07 I 
m, 2. E. Mihuțescu (C.S.Ș.' Dr. I 
Tr. Sev.) 14,46 m. 3. J. Ungurea- • 
nu (Dinamo) 14,26 m ; ștafeta
X 1 tur — 1. Unirea C.S.Ș. Foc- I 
șanl 1:30,53, 2. C.S.Ș. 4 Buc. I
1:31,25, 3. C.S. Brăila 1:31,70. ’

Surpriza de sîmbătă, de la 
Cîmpulung Moldovenesc, din 
cadrul „16“-imilor Cupei Ro
mâniei, se înscrie ca una din
tre cele mai mari din popula
ra competiție. O divizionară C 
se califică în optimile de fi
nală învingind pe ocupanta lo
cului 3 din Divizia A, F.C. 
Olt, prezentă Ia Cîmpulung cu 
garnitura ei cea mai bună, mai 
puțin Minca, care nu a Jucat 
din cauza cumulului de carto- 
nașo galbene. Iată, deci, că di
vizionara A nu are nici o scu
ză, meciul desfășurîndu-se în 
condiții bune (mai puțin te
renul tare, dar care a consti
tuit un handicap și pentru 
gazde), într-o notă de discipli
nă și sportivitate demnă de e- 
vidențiat și un arbitraj compe
tent (A. Gheorghe, din P 
Neamț). De altfel, cei doi an
trenori ai divizionarei A. Gb 
Constantin și N. Ivan, nu in
vocau alte motive ale insuc
cesului decît jocul slab al e- 
chipei, mai precis al celor de 
la mijlo.c (Eftimie, M. Popescu. 
Leța) și mai ales al celor din 
față, Turcu și Argeșeanu (a- 
cesta, debutant, venit de la 
Focșani) și înlocuitorii lor, Du- 
dan și Pena. Cu doar 9 șuturi 
în 120 de minute, și doar 3 pe 
poartă, F.C. Olt nu putea re
aliza mai mult, decît să păs

treze acel 0—0 In speranța pe- 
naltyurilor. Dar a venit golul 
lui Hodină, din minutul 113, și 
echipa locală și-a văzut visul 
cu ochii.

Explorări a fost înființată a- 
cum 3 ani ; după un an în 
județ, a promovat în „C“ ; 
este acum pe primul loc, în 
seria I (cu 10 victorii. 3 ega- 
luri, două înfrîngeri, golaveraj 
24—9). cu trei puncte avans 
față de Șiretul Pașcani, aspiră 
la promovare și face un pas 
spectaculos în „Cupă". O echi
pă cu o medie de vîrstă de 
24,3 ani, cu cîțiva jucători do
tați (Niță, Botez, Berdar, A- 
brașu. Sandu, Dincă, Hodină), 
bine ordonată de antrenorul 
C. Costăchescu, în vîrstă de 41 
de ani, fost jucător al Poli
tehnicii Iași (1966—1971), coleg 
cu Lupulescu. constantinescu, 
Deleanu, lanul, care realizeaz.ă 
acum cea mai frumoasă per
formanță a sa ca antrenor. A- 
nul trecut, calificată în ,.16“- 
imi, Explorări a fost învinsă 
de Victoria București, cu 1—0 
Acum face un pas spectaculos, 
răspunzînd prin aceasta bune
lor condiții pe care le are (ba
ză sportivă, grup social, echi
pament corespunzător etc.), 
justificînd aspirațiile de pro
movare în Divizia B.

Constantin ALEXE

Miine, la Ruse, in meci de verificare

BULGARIA - ROMÂNIA
După turneul de la Palermo 

și Cannes, lotul olimpic are o 
nouă acțiune în cadrul pregă
tirilor pe care le efectuează 
în vederea startului în prelimi
nariile J.O., care va avea Ioc, 
la 18 aprilie, in compania re
prezentativei similare a R.F. 
Germania.

Ieri,* „olimpicii" s-au reunit 
la București și In jurul orei 
10,30 au luat parte la primul 
antrenament; după-amiază au 
avut o nouă ședință de pregă
tire șl program de recupera
re. în cursul zilei de azi, lotul 
olimpic va pleca la Ruse, unde, 
miercuri, va avea loc întîlni- 
rea internațională de verifi
care dintre reprezentativele 
olimpice ale Bulgariei și Ro
mâniei. Se anunță o partidă 
interesantă, dacă avem în ve
dere componența celor două 
loturi și stagiile de pregătire 
efectuate, fotbaliștii bulgari 
participînd, în perioada 20 ia
nuarie — 4 februarie, la tur
neul din India, unde s-au cla
sat pe locul secund, după se
lecționata olimpică a U.R.S.S

Pentru partida de la Ruse, 
antrenorul Gheorghe Staicu 
are la dispoziție următorul lot

(selecționate olimpice)
de jucători : Liliac, Speriatu ; 
M. Marian, Zare, Stancu, D. 
Ștefan. VVeisenbacher, Movilă, 
Pană, Varga, Majaru, Mujnai, 
Cristea, M. Popescu ; Vaișco- 
vici, Șoiman, cîmpeanu II. 
Orac. Bălan și Damaschin I 
nu vor face deplasarea, fiind 
accidentați. Medicul lotului este 
Gheorghe Untea, iar masor 
Iordache Parcea.

Viorel Mateianu: „RESURSELE JOCULUI 
SÎNT NEBĂNUITE, INEPUIZABILE"

— Bună ziua, Viorel Mateianu. 
Ce mai faci dumneata, ce mai 
face F.C. Bihor 1

— Muncim și sperăm, cu gtn- 
ddl la promovare. Am lăsat un 
drum greu in urmă, de la —3 la 
+5 la „adevăr", avem un drum 
și mai greu in față. 11 vom par
curge ?

— Asta sigur. Problema e cu 
ce rezultate? Apropo, cum ex
plici „turul de forță" al Biho
rului din ultimele 12 etape : nici 
o înfrîngere, 23 de goluri mar
cate și numai 3 primite, în 6 de
plasări !, 3—0 cu „Poli" Timi
șoara și așa mai departe ?

— Ne-a ajutat faptul că am 
pierdut, acasă, cu Reșița ! Eșe
cul acela a fost palma necesară! 
El a trezit echipa, aducînd-o cu 
picioarele pe pămint ! Venea, 
reține, după 2—0 la Baia Mare!

— Ar fi o explicație, de acord, 
dar singura ?

— Sosind la Oradea, am gă
sit nu doar o conducere, la toate 
nivelele, temeinică, ci și un co
lectiv unit și valoros. Cu alte 
cuvinte, o echipă. Eu și secun
dul Paul Popovici, caracter și 
pedagog de excepție, n-am fă
cut altceva decît să-i stringent 
pe băieți și să-i punem la trea
bă. Au răspuns perfect, meritul 
că sintem primii la „adevăr", 
grație golaverajului, fiind al lor.

— A fost dificil saltul de la o 
formație modestă de „C“, Danu
biana, la una cu pretenții de 
„A“ ?

— Pentru mine doar Jiul, care 
a precedat Danubiana, a însem
nat un bluf. O teribilă decepție. 
La Danubiana insă, am lucrat cu 
plăcere și am avut totodată ră
gazul, in lipsa obiectivului pre
sant, să încerc, să experimentez.

— Ce ? „Momeala mică", „șar
pele", „fundul de sac", „parale
logramul" ?!

— Rizi ?
— Nu rid, întreb.
— Denumirile pot părea bi

zare, dar important e ce se as
cunde dincolo de ele. Căutări, 
frămintări, vise. Deviza mea în
seamnă apărare, atac, presing și 
circulație, tot timpul și pe tot 
terenul. Circulației i-am zis 
„morișcă", parcă termenul con
tează?! Lecția lor trebuie, insă, 
invățată serios, pentru simplul 
motiv că o lecție deprinsă repe
de, se uită repede ! Greșesc ? 
Intii și intii, jucătorul trebuie 
să creadă în posibilitățile sale, 
ceea ce se obține învățînd. Cînd 
el știe lecția bine, se simte tare. 
Ca și cînd ai intra intr-un ma
gazin cu buzunarele goale sau 
cu o mie de lei, e totuna ?

— Nu e totuna.
— Vezi ? Și mai e ceva : uni

tatea sufletească e, după mine, 
mai de preț decît tactica de joc. 
Acesta a fost, la Monte Carlo, 
argumentul forte al Stelei în fa
ța lui Dinamo Kiev. De ce ? 
Pentru că n-o să mă convingă 
nimeni că e altfel : clasa jucăto
rului începe de la capul lui. Pi
ciorul doar ascultă și execută.

— Altceva : spui că repeți, 
pentru retur, „morișca". De ce 
trebuie să schimbi dacă totul a 
mers bine ?

— Mă obligă legea progresu

lui. De altfel, nu schimb, întă
resc. In condițiile in care, aten
ție, nu umblu după idei, ci după 
puncte !

— De ce în această perioadă 
pregătitoare 3 mșciuri. în 3 zile, 
cu Jiul, cu Minerul Paroșeni și 
cu Corvinul ?! Nu cumva ce-i 
mult strică ?

— Eu sini pentru joc, pentru 
că resursele acestuia sînt nebă
nuite, inepuizabile. Fotbalul e 
fotbal, nici atletism, nici gim
nastică ! Secretul lui rămîne 
mingea, ea face și desface to
tul. E și motivul pentru care 
n-am mers, în această iarnă, la 
munte Am rămas la Felix și am 
jucat. Din prima zi.

— Ți-e teamă pentru retur ?
— Am deplină încredere in e- 

chipă. A avea 'ncredere aduce 
cîteodctă și neajunsuri. A nu a- 
vea aduce însă numai neajun
suri

— Frumos spus. Se poate și 
mai concret ?

— Avem de-acum un „11" 
conturat și, zic eu, valoros : Ba- 
lasz — Brumam, Bisok, Bruc- 
kenthal, Kiss — Tămaș, N. Mu- 
reșan — lie, Lazăr, Cigan, Geor
gescu Unit prin decepția retro- 
gradăiii și decis să readucă O- 
radea în „A". Cu un căpitan, 
Tamaș, pe care l-ar dori orice 
antrenor

— Un fel de 4-2-4, da ?
— Dacă nu chiar 4-4-2, cu 

extremele mult retrase, ca pe 
vremea Rapidului lui Năstures- 
cu și Codreanu. Așa am luat 10 
puncte de-aiară.

— Prevezi o luptă aspră, 
pentru promovare, cu Timi
șoara ?

— Poate și cu U.T.A., care a 
lăsat aici o excelentă impresie. 
Răscrucea va fi, bănuiesc, în 
etapa a 2-a a returului : Biho
rul la Cavnic, Timișoara la Pa
roșeni Duminica respectivă ar 
putea fi hotărîtoare.

— Necazuri ?
— Unde nu sînt ?!! Autobuzul 

nostru, care trebuia casat de 
vreo 15 ani, e poreclit „bătrîna 
carapace"! Nu stăm pe roze nici 
cu ghetele, nici cu crampoanele, 
nici cu terenul... Se vor rezolva 
insă, nu mă îndoiesc.

— în privința „șarpelui"...
— Șarpe, neșarpe, totul e să 

realizăm promovarea !
— Iată ce vroiam să știu. Mul

țumesc. Viorel Mateianu, și suc
ces !

Ovidiu IOANITOAIA

JUCĂTORII NOȘTRI NO SOSII IN ANKARA
(Urmare din pag. 1)

fi apt de un efort prelungit".
De luni dimineața, echipa 

națională a Turciei — condu
să, în urma demisiei lui Der- 
wall, de M. Denizli, se află și 
ea la Ankara, la hotelul „E- 
tap". Pentru jocul cu repre
zentativa României (un exa
men sever, se apreciază aici, 
înaintea meciului de la 29 a- 
nrilie, cu Anglia. în cadrul gru
pei a IV-a a preliminariilor 
C.E.) conducerea tehnică are 
la dispoziție un lot de

18 jucători, printre care 
Senol, Ismail, Iusuf. . Mujdat. 
Erhan. Iasar. Kaikan. Turgay. 
Arif și alții.

★

împreună cu prima repre
zentativă a țării au venit la 
Ankara și componenții selecțio
natei noastre de tineret, care 
vor susține, de asemenea, un 
meci-test (marți, pe stadionul 
„Inonu", de la ora 14,30) în 
compania formației similare a 
Turciei.

— Cetate De- 
îăvelcă 2:12,71, 
eseu (C.S.M.U. 
1500 m — 1. 
nerul — Ceta- 
!. Rodica Mo- 
raiova) 4:29,58, 
n.:olu (C.S.Ș.

3000 m —• 1. 
;. R. Moroianu 
i Grigore ■ (O- 
1 ; 60 mg — 1. 
,38, 2. Florina 
1,56, 3. Denuța

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 25 FEBRUARIE: 
cat. 1 : 1 variantă 25% 
turism „Dacia 1300" 
cat. 2 : 
lei si 9 
cat. 3 : 
113.50 a
228 lei : 
cat. 7 : 
4.879,75 a 40 lei. 
CATEGORIA 1 :

Autoturismul
(70.000 Iei) de la

auto- 
„Dacia 1300" (70.000 lei);
1 variantă 100% a 21.900 
variante 25% a 5.475 lei; 
26,25 a 2.711 lei ; cat.
627 lei;
cat. 6 :
256,75 a

4: 
cat. 5 : 31*1,50 a 
9.618,50 a 40 le : 
200 lei ; cat.

REPORT
3.885 Iei.
„Dacia

i categoria

8:
LA

1300“
1, a
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fost cîștigat de participantul
Tabarcea Vasile din corn. ~ 
rești. jud. Suceava.

Tod-

obiș- • 
miine,

pu-

In vederea tragerii 
Tiuite Pronoexpres de 
miercuri, 4 martie, vă mai 
teți procura astăzi (dar numai 
astăzi) bilete cu numerele pen
tru care optați de obicei.

et Una din importantele ac
țiuni cu caracter special ale a- 
cesbei săptămîni. este. desigur,

concursul Pronosport de mîine, 
miercuri, 4 martie, care progra
mează întîlnirile din sferturile 
de finală ale cupelor europene. 
Avînd în vedere gradul înalt de 
interes stârnit de aceste întreceri 
în rîndul tuturor participanți’.or. 
la cererea cărora se și organi
zează asemenea concursuri, eSțe 
de așteptat ca și de data aceas
ta să se acorde importante și 
numeroase cîș'.iguri în autoturis
me și bani.-

• La sfîrșitul săptâminii, partl- 
cipanții la sistemele noastre au 
posibilitatea de a participa la 
încă o acțiune devenită tradițio
nală. anume TRAGEREA EX
TRAORDINARĂ PRONOEXPRES, 
de duminică, 8 martie. Se vor 
efectua 10 extrageri, cu un total 
de 60 numere. Cele 18 categorii 
de cîștiguri cuprind autoturisme’ 
„Dacia 1300“, excursii în R. D. 
Germană si importante sume de 
bani. Iată, deci, încă o ocazie 
care creează posibilitatea de a 
atribui cele mai frumoase ca
douri.

în vederea acestei partide — 
prin care antrenorul Gheorghe 
Constantin intenționează să 
verifice și să omogenizeze 
„ll“-le pentru meciul oficial 
cu echipa Albaniei, în preli
minariile Campionatului Euro
pean — a făcut deplasarea ur
mătorul lot de jucători : Stîn- 
gaciu (Steaua), Prunca (Dina
mo) — portari : Jercălău .(Di
namo), Cîrstea (Rapid), Minea 
(F.C. Olt), Baicea (Politehnica 
Iași). Mihali (F. C. Olt). Topo- 
linschi (Victoria București), Dan 
Petrescu (F.C. Olt) — fundași; 
Gh. Popescu (Universitatea 
Craiova). Sabău („U“ Clui-Na- 
poca), Cr. Sava (Dinamo). Bă- 
nută (F. C. Argeș) — mijlo
cași ; Cadar (F.C.M. Brașov). 
Timiș (Gloria Buzău). Dudan 
(F. C. Olt) — înaintași.

După antrenamentele efec
tuate acasă, duminică (pe sta
dionul „Steaua — Mecanică 
fină“) și luni dimineață (la 
„Complexul 23 August“), tine
rii fotbaliști români vor mai 
participa mîine dimineață (n.r. 
azi) la o scurtă ședință de pre
gătire, de acomodare cu tere
nul care va găzdui meciuL



CM. DE TENIS DE MASĂ PE SCURT

I LUMII ZONAL
. rmiMN DE ȘAH

La Balatonfoldvar (Ungaria) 
s-au desfășurat încă două runde 
ale Turneului zonal feminin de 
șah. Cu excepția Gabrielei Stau- 
ciu. care a cîștigat ambele parti
de. la Kubikova și Madl, ame- 
liorindu-și punctajul (are acum 
4,5 p din 9). oelelalte jucătoare 
române au cedat locuri prețioase 
In clasament. Astfel, Gertrude 
Baumstark a remizat cu Anghe- 
ttova si a pierdut 
Margareta Mureșan 
In poziție Inferioară cu Klimova 
Si a remizat cu Wlese. iar Ligia 
Jicman a pierdut la Verocl și 
Kubikova. Alte rezultate : Szma- 
cinska — Porubszky 1—0, VoLs- 
ka — îvanka 1—0 (runda a 
IX-a>. Grosch — Veroci 0—1, 
Erenska — Savova 1—0, Anghe- 
lova — Szmacinska șl Po
rubszky — Volska remize (run
da a x-a). Clasament : 1. Kli
mova 7 p (1), 2. Ver&ci 6 p, 3—5. 
~------------- * ’ Volska 5.5

(1). Stanciu

la Klimova, 
a întrerupt

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
PUG JUSTUL M. TUDORIU 

ÎNVINGĂTOR
LA „CUPA STRANDJATA*

SOFIA. In Palatul sporturilor 
din Sofia s-au încheiat între
cerile celei de-a 38-a ediții a 
turneului internațional de box 
„Cupa Strandjata". Printre în
vingători s-a numărat și tînă- 
rul pugilist român Marcelică 
Tudoriu, care, în finala cate
goriei pană, l-a întrecut net 
la puncte (decizie 5—0) pe cu
banezul Raimon Gaes.

Dintre ceilalți finaliști s-au 
impus prin victorii clare Emil 
Ciuprenski (Bulgaria), la ca
tegoria semiușoară, Zen Gi Dok 
(R.P.D. Coreeană) la ușoară, 
și mijlociul Mihail Franck 
(Cehoslovacia).

intrecuse pe L. Biro (Ungaria), 
situat pe locul al treilea

Dintre ceilalți concurenți 
s-au mai remarcat Seker (Țur- 

74 kg, L. To th (Unga- 
90 kg și A. Jacev 

(U.R.S.S.) — 62 kg. cîștigători 
îa categoriile respective.

Baumstark, ’ îvanka, 
p... Mureșan 4,5 p 
4.5 p, Jicman 2,5 p.
• Partida a treia a meciului 

de șah ce se .dispută la Linares 
(Spania) Intre marii maeștri so
vietici Anatoli Karpov și Andre! 
Sokolov s-a încheiat remiză la 
mutarea a 20-a. Scorul este de 
2—1 tn favoarea lui Karpov.

ALIN PĂCURARU PE LOCUL I 
LA TURNEUL DE LUPTE LIBERE 

DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA. In turneul 

ternațional de lupte libere 
la Budapesta, la categoria 
kg, pe locul întîi s-a clasat 
sportivul român Alin Păcuraru, 
învingător în finala susținută 
cu Aldo Martinez (Cuba). In 
meciul anterior. Păcuraru îl

ÎNTRECERILE TURNEULUI 
DE TENIS 

DE LA SINDELFINGEN
MtlNCHEN. Partidele dispu

tate în semifinalele turneului 
internațional de tenis de la 
Sindelfingen (R.F. Germania) 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Damir Buljevik (R.F. 
Germania) — Adrian Marcu 
(România) 6—1, 6—1 ; Carl- 
Uwe Steeb (R.F. Germania) — 
Gerald Marzenell Ger
mania) 6—2, 6—1

Cea de a 39-a ediție a campio
natelor Mondiale de tenis 
masă s-a încheiat la Delhi 
dia) cu disputarea finalelor 
belor Individuale.

REZULTATE — SIMPLU, 
culin : Jian JIallang (R.P. 
neză — favorit 1) — J.O. Wald
ner (Suedia —5) 3—1 (—14, 18, 11, 
22) ; locul 3 Chen Xinhua (R.P. Chi
neză — 4) și Teng Y1 
neză — 3); feminin : 
(R.P. Chineză — 4) 
Young Ya (Coreea de 
3—0 (17, 19, 18), locul 
Jlanhua (R.P. Chineză) șj 
Lili (R.P. Chineză — 3); 
masculin : Chen Longcan, 
Qinguan (R.P. Chineză — 
Illa Lupulescu, Zoran 
(Iugoslavia — 5) 2—1
20); locul 3. Andrzej
Lech Kuharsky (Polonia — 6) și 
Ahn Jae Hytung, Yoo Nam Kyu 
(Coreea de Sud), feminin : Hyun 
Jung Hwa, Yang Young Ja (Co
reea de Sud — 5) — Dai Lili, Li 
Hui Bun (R.P. Chineză — 1) 
2—1 (—21, 13, 19) ; locul 3. He
Zhlli, Jiao Zhimin (R.P. Chine
ză) și Hui Cho Jong, Hui L! 
Bun (R.P.D. Coreeană); MIXT : 
Hui Jun, Geng Lijuan (R. P. 
Chineză) — Jian Jlaliang, Jiao 
Zhimin (R.P. Chineză) 2—1 (14,
—15, 10); locul 3. Ahn Jae 
Hyung, Yang Young Ja (Coreea 
de Sud) si Wang Hao, Guan 
Tianhua (R.P. Chineză).

de 
(In- 

pro-

mas- 
Chi-

(R.P. Chi- 
He Zhili

Yang 
— 8) 
Guan

Dai 
dubiu

Wel
7) - 

Primorac 
(17. —12, 
Grubba,

Sud 
3.

ATLETISM 
Los Angeles 
nului Art 
urmat de americanul Ric Save, 
după 1:23. La femei, prima a 
fost americanca Nancy Ditz cu 
2.35:27.

BASCHET A Mare surpriză în 
Cupa Iugoslaviei. Formația din 
divizia secundă ITM Belgrad a 
învins, în finală, pe Olimpia 
Ljubljana, fosta deținătoare a 
trofeului, cu 77—73.

PATINAJ VITEZA a La Ha- 
mar, în Norvegia, austriacul 
Michael Hadschieff a fost pri
mul la 1500 m cu 1:58,66. a La 
Helsinki, în cadrul „Cupei Mon
diale". americanca Bonnie Blair 
a cîștigat proba de 500 m (41,31), 
învingind-o pe campioana mon
dială Karin Kania (R.D.G.) —
42,29.

schi • Finlandezul Ari-Pekka 
Nikkola, cu 2116,3 p (88 m 4- 
83,5 m), a cîștigat concursul da 
sărituri de la Lahti, contînd pen
tru „Cupa Mondială". • Concur
sul de fond de la Bohinj (Iugosla
via) s-a încheiat 
culină de ștafetă 
care victoria a 
Italiei — 1.17:45,2, 
mațlile Elveției • 
Franței — 1.19:01,1.
ba feminină de 
pe primul loc s-a situat selec
ționata Cehoslovaciei, cu timpul 
de 45:36.2.

a Maratonul de la 
a revenit canadia- 

Boileau cu 2.13:07,

cu proba mas- 
3X10 km, m 

revenit echipei 
urmată de for- 
- 1.18:01,« 

In
3X5

șt 
pro- 
km.

ROMANIA UNGARIA 8-1, LA HOCHEI JUNIORI
Patinoarul artificial din 

Miercurea Ciuc a găzduit du- 
minică partida internațională 
dintre echipele de juniori ale 
României și Ungariei. Supe
riori ca tehnică a patinajului 
și ca pregătire fizică, hocheiș- 
tii români au cîștigat la un 
scor categoric : 8—1 (4—1, 4—0, 
0—0). In vervă deosebită. Cs. 
Gall a marcat șapte goluri (min.

5, 16, 19, 25, 27. 32 și 38), el 
tnregistrînd un adevărat re
cord al eficacității într-o par
tidă internațională. Celălalt 
gol a fost realizat de Solo
mon (min. 20). Pentru oaspeți 
a înscris Vadocz (min. 8).

Au arbitrat bine Șt. Enciu — 
Gh. Tasnadi și B. Haidu,

Vaier PAȘCANU _ coresp.

gladbach — Guima
raes și I.F.K. Gote- 
borg — Internazio- 
nale (Cupa U.E.F.A.)-

MIINE, SE REiÂU CUPELE EUROPENE
vor avea Ioc meciuri- 
manșe din sferturile 
ale cupelor europene 

figu- 
atractive. 

, capul de afiș" îl 
dintre Bayern 

precum 
Roșie

Miercuri 
le primei 
de finală 
Intercluburi. In program 
rează cîteva partide 
In C.C.E.. 
constituie meciul 
Munchen și Anderlecht, 
șl jocul dintre Steaua 
Belgrad și Real Madrid, tn Cupa 
Cupelor, mai atractive sînt con
fruntările: Zaragoza — Vitoșa,
Lokomotive Leipzig — Sion, Bor
deaux — Torpedo Moscova, Iar 
în Cupa U.E.F.A., Dundee Uni
ted — F.C. Barcelona- Celelalte 
meciuri : Beșlktaș — Dinamo 
Kiev. F.C. Porto — BrOndby 
(C.C.E.), Malmâ F.F. — Ajax 
Amsterdam (Cupa Cupelor). To
rino — Tirol, Borussia Mbnchen-

CAMPIONATE, 
CUPE, ALTE RE

ZULTATE

SPARTACHIADA ARMATELOR PRIETENE
Partide spectaculoase la hochei

(Urmare din pag. 1)

unei mîini. Dar principala sa 
armă a rămas fragmentarea lo
cului. chiar cu Dretul obstruc
ției (și eliminărilor).

Au marcat : Liebert (min. 14). 
Thau (16). Hahn (30). Franke 
(32). Eissebitt (36). Bolke (48) 
și din nou Thau (59). Au ar
bitrat bine Presneanu — Tran
dafir. Enache.

ROMANIA — U.R.S.S. 1—5 
(0—1, 0—1, 1—3). Jocul a fost 
mai disputat decît se aștepta, 
scorul pe reprize reflectînd 
strădania echipei noastre de a 
se apropia de nivelul 
loroasei formații sovietice. în 
oarecare progres față de pre
cedentele evoluții, mai ales tn 
compartimentul apărării (punc-

va-

tul slab în oele două jocuri 
susținute pină 
iștii români 
repetate rînduri 
impetuozitatea 
mației adverse, 
multă iscusință de Drozdețki 
și Lavrov și au sesizat „strecu
rările" fundașului Evdokimov, 
care se intercala pe nesimțite 
în linia înaintașilor. Asta nu 
înseamnă că portarul Netedu 
nu a fost solicitat, el avînd 
destule intervenții salvatoare.

Oaspeții au impresionat si 
ieri prin viteza patinajului,
prin forța și îndemi narea 
care conduc pucul, prin 
laborarea componentilor 
nlilor, cu oameni 
asistați de abili 
ai crosei care, din poziții a- 
oarent pasive deviază pucul

acum), hoche- 
au reușit In 
să stăvilească 

atacurilor for- 
. conduse cu

cu
CO- 
li- 

șutde 
mînuitori

în poartă 
sesizabile de către portar, 
au si marcat primele trei 
luri, prin Kravet (min. 2. 
Gailik), Gailik (min. 29. șut 
pleakov) și în min. 41 Panin 
Jukov). La 0—3 echipa noastră 
are o zvicnire și contraatacul 
din min. 53 este finalizat de 
Gliga, 
sonală. . . _
vietică ridică scorul la 5—1, 
prin golurile marcate de Ka
menev (min. 56) și 
(min. 60). In ansamblu, partida 
a plăcut prin dinamism, 
spectaculozitate 
sportivitate în 
fășurat.

Au arbitrat 
(R.D. Germană) 
(România) și 
(U.R.S.S.).

Azi, Bulgaria — cehoslova
cia (ora 14) și U.R.S.S. — R.D.G, 
(ora 17).

din unghiuri greu 
Așa 
go- 
șut

Te- 
(șut

dintr-o acțiune per- 
Tn final, formația so-

Lavrov

prin
si spiritul de 

care s-a des-

corect : Blumel
Gubernu

Izmestiev

d in Spania, 
mai mare 
a campionatului 
fost furnizată 
tapa a 29-a : 
Barcelona — 
0—1 !, despre 
am relatat ieri. Real 
Madrid a obținut o 
victorie prețioasă în 
deplasare (1—0) cu 
Sabadell șl s-a apro
piat la numai un 
punct de echipa ca
talană. ‘ “ 
tate : ! 
Las 1 
Real 
Be tis
F.C. Sevilla — Vallodolld 2—1, At
letico Madrid — Bilbao 2—0, Mal
lorca — Murcia 1—0. Pe primele 
locuri : Barcelona 42 p, Rea! Ma
drid 41 p, Espanol 38 p.

Săptămîna trecută au avut loc 
partidele tur ale sferturilor de 
finală din Cupa Spaniel: Atleti
co Mallorca — Real Sociedad 
0—0, Atletico Madrid — Real 
Mallorca 1—0, Bilbao — Lon- 
grones 2—0, Osasuna — Real 
Madrid 1—2. Meciurile retur sînt 
programate la 11 martie.

e înaintea etapei de duminică 
a campionatului italian au avut 
loc meciurile din prima manșă a 
optimilor de finală ale Cupei. 
Majoritatea partidelor s-au în
cheiat cu surprize (unele echipe 
din Divizia B au obținut rezul
tate excelente în deplasare, în 
compania unor formații din pri
mul eșalon): Torino — Cagliari 
0—1!, A.S. Roma (deținătoarea 
trofeului) — Bologna 2—2, Ju
ventus — Lazio 0—0, Verona — 
Cremonese 0—0, Milan — Parma 
0—1 !, Napoli — Brescia 3—0. A- 
talanta — Caserta 2—1, Empoli

surpriză 
a 

în e- 
F. C. 
Gijon 
care

Alte rezul- 
Santander — 
Palmas 1—0, 
Sociedad — 
Sevilla 1—0.

A.S.

Dispute atractive
(Urmare din pag. 1)

rabilă. Porni', cu număr fa
vorabil din start (26). Viorel 
Sotropa a încercat să se apro
pie de realizările fruntașilor, 
dar de la dorință la fapte a 
fost o cale destul de lungă și 
sportivul român a trebuit să 
se mulțumească cu un modest 
loc 13. Vasile Bejenaru și Ni- 
colae Șerban, transformați din 
biatloniști în alergători de 
fond ad-hoc, nu au putut reali
za maî mult, clasările lor 
scutindu-ne de alte comentarii.

Pozițiile ocupate de spor
tivii noștri 13. Viorcl
Sotropa 46:36,9... 15. Constantin 
Dobre 47:37,8... 17. Nicolac Ser- 
ban 48:12.2... 18. Vasile Re je
nam 48:16,7.

Așteptăm o evoluție mai bună 
a schiorilor noștri fruntași în 
cursa de ștafetă 4X10 km.

Din cauza condițiilor atmos
ferice — vizibilitate redusă —, 
mult așteptata probă de cobo- 
rîre. care trebuia să se dispute 
pe Pîrtia Lupului din Poiana 
Brașov, a fost din nou amîna- 
tă, de c(ata aceasta pentru joi. 

_ Astăzi, pe traseele și în po
ligonul din Valea Rîșnoavei 
are loc cursa de ștafetă de 4X 
7,5 km la biatlon, iar pe Clă- 
bueet proba de slalom.

înaintea reînceperii campionatului R.D. 
mane, multe echipe au susținut meciuri de an
trenament (in sală). Iată o fază din partida 
Rot-Weiss Erfurt — Lokomotive Leipzig. In 
stingă imaginii, la balon, înaintașul Heun 
(Erfurt).

— Internazlonale 0—2.
• Și în Anglia s-au desfășurat 

numeroase meciuri de Cupâ. 
F.C. Liverpool s-a calificat în 
finala „Cupei ligii", dispunînd 
cu 3—0 de Southampton. Antre
norul jucător Dalglish a jucat 90 
de 
Să 
de 
în 
tre 
Cupa Angliei (turul 5) : 
Ham — Sheffield Wednesday 
0—2 !.

a în 
(gr. 1), 
Olanda

minute șl a marcat un gol. 
reținem că Da'.gllsh are 35 
ani. Formația sa va în'llni 
finală pe învingătoarea din- 
Arsenal și Tottenham.

r>e
tn

West

preliminariile olimpice 
la Porto : Portugalia — 
1-1 (1-1).

a Pregătlndu-se pentru preli
minariile Campionatului Euro
pean. echipa Poloniei a susținut 
un ioc de verificare în Olanda, 
tn compania formației de club 
Beerschot. Reprezentativa polo
neză a obținut victoria cu 1—0 
(1—0). A marcat Lesniak.

a în turneul de junior: n de 
la Algavre (Portugalia): Spania 
— Portugalia 2—1, Italia — Fran
ța 0—0.

PEISAJ SPORTIV DE IARNA IN „TARA DIMINEȚILOR LINIȘTITE"
După o călătorie de peste 10 ore pe ca

lea aerului, împreună cu echipa reprezen
tativă feminină de patinaj viteză a Româ
niei, participantă la „Cupa Prietenia", am 
aterizat pe aeroportul de la Phenian. 
Coborind din avion, am luat primul con
tact cu solul Coreei socialiste dar și cu 
zîmbetul luminos al oamenilor ei, despre 
care știam, din lecturi, că sînt vrednici și 
generoși, că au pus suflet din sufletul lor 
in grandioasa operă de refacere a țării, 
practic pustiită de un război nimicitor. 
Chiar la ieșirea din aeroport ne-au întîm- 
pinat blocuri zvelte, care aveau să anunțe 
apariția unei autentice metropole, cu cir
ca 2 milioane de locuitori, cum este Phe
nianul, orașul de azi fără... periferii. An
sambluri de clădiri impozante, palate și 
monumente istorice de un maiestuos stil 
arhitectural au fost înnobilate de miinile 
și inteligența oamenilor, care încă din cele 
mai vechi timpuri și-au întipărit în conști
ință imaginea patriei în poetice denumiri: 
„Țara dimineților liijjștite" sau ,,Țara ce
lor 3000 de ri“. Dacă' in privința dimineți
lor liniștite interpretul nostru ne-a asigu
rat că ne vom convinge de prospețimea 
lor în următoarele zile, sensul real al „ce
lor 3000 de ri" îl constituie nu numai fap
tul că de la granița nordică și pină la Ma
rea de Sud distanța e de 3000 de ri (ri-ul 
echivalînd cu aproape o jumătate de km), 
ci și învățătura din străbuni care îi în
deamnă pe tineri să-și cunoască cu ade

vărat țara străbătind-o cu piciorul intr-o 
drumeție cu înțelesuri profund patriotice.

Trecînd pe lingă mai multe lacuri înghe
țate, de fiecare dată am văzut vaste pa
tinoare naturale pline de tineret. Am a- 
flat că sînt elevi, in ultimele zile de va
canță, care iși desemnează campionii pe 
școli, in concursuri finale. O altă priveliș
te care literalmente ne-a atras atenția: in

t\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Note de călătorie

fața blocurilor, pe „ochiuri de gheață", 
preșcolari alunecau pe o tălpică cu o sin
gură lamă de patină, luîndu-și avint cu 
două bețe, pe jumătatea celor de schi. Ni 
s-a explicat că acestea sint „sălmele", un 
fel de săniuțe confecționate de părinți pen
tru vlăstarele lor.

In drum spre parcul ,,De Sond San", 
destinat odihnei oamenilor și activității 
sportive și de agrement, am zărit grupuri 
masive de tineri, purtlnd pe umeri pati
ne de viteză, care se îndreptau voioși spre 
lacurile uriașului parc, transformate în 
„inele de gheață" naturală. Ne-am oprit 
îndelung la pista de dimensiuni olimpice, 
unde iși disputau întiietatea alergători con- 
sacrați, după care am plecat spre alte baze 
sportive.

In peisajul sportiv al Phenianului, domi
nat de stadionul cu o capacitate de S0 000 
de locuri, Palatul Sporturilor (cu tribune 
pentru 20 000 de spectatori) și modernul 
bazin de inot, un loc aparte II ocupă cele 
două patinoare artificiale, situate alături, 
dintre care unul cu pistă de 250 m pentru 
antrenamente și marele public. Bine or
ganizate, ele atrag nenumărați tineri, ad
ministratorul lor, Djeun Kwun Do, infor- 
mîndu-ne că pista artificială este frecven
tată zilnic de peste 1500 de amatori de pa
tinaj. Imaginați-vă o imensă sală de ghea
ță populată de o ,,lume a sportului", de la 
copii de 4—5 ani și pină la adulți. Fetița 
de 5 ani Kim Un Byol, care în așteptarea 
intrării pe gheață ne impresionase cu cin- 
tecele și poeziile recitate cu mult talent, 
împreună cu colegele de grădiniță, supra
vegheate de tinăra învățătoare Kim Son 
Xi, păreau niște... păpuși pe luciul gheții. 
Să, parcă pentru a servi drept ilustrare a 
acestor relatări, cînd am traversat fluviul 
Tedongan, care conferă un farmec specific 
tabloului sportiv de iarnă, am avut senza
ția covîrșitoare — produsă de ceea ce ni 
s-a înfățișat ochilor în dreapta și în stin
gă — că aproape toți elevii Phenianului au 
ieșit să patineze pe vastul luciu de ghea
ță, cuprins în albia largă și betonată ce 
străbate capitala țării. In zilele următoare, 
ne-am convins și mai mult că patinajul e 
unul dintre cele mai răspîndite sporturi in 
R.P.D. Coreeană.

Traian IOANIȚESCU
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