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Sub președinția tovarășului 
Nieolac Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc. vineri. 
6 martie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a analizat RA
PORTUL PRIVIND STOCURI- 
LE DE VALORI MATERIALE 
ÎN ECONOMIE. PRECUM SI 
RAPORTUL PRIVIND NIVE
LUL STOCURILOR LA PRIN
CIPALELE MATERII PRIME 
SI MATERIALE EXISTENTE 
LA 1 IANUARIE 1987.

Comitetul 
apreciat că. 
in vederea 
a stocurilor   „
circuitul economic a stocurilor 
supranormative. s-a asigurai o 
mai bună aprovizionare tehni- 
co-malerială. în condițiile di
minuării stocurilor efective De 
ansamblul economiei, fată de 
situația existentă la 30 iunie 
1986. în același timp, .s-a con
statat că. în comnaratie cu 
noile norme acrobate pentru a- 
cest an. stocurile sunranorma- 
tive de valori materiale se 
mențin încă Ia un nivel ridi
cat. Astfel, la materii Drime si 
materialo valoarea acestor 
stocuri se ridică la peste 49 mi
liarde lei. fată de nivelurile 
aprobate.

Pornind de la aceasta. Comi
tetul Politic Executiv a cerut 
să fie actualizate graficele de 
lichidare a stocurilor supranor
mative pentru fiecare unitate, 
in funcție 
probate pe 
intrenrindă 
sprijinire 
pentru încadrarea in noile nor
me. de întărire a controlului 
preventiv asupra aprovizionării, 
consumului si desfacerii produ
selor.

In acest cadru, secretarul ge
neral al partidului a cerut ga- 
vernului să constituie o comi
sie specială care să analizeze 
în mod deosebit stocurile sn- 
pranormative de metal, de tex
tile. de alte produse si să sta
bilească măsuri concrete, ope
rative. pentru includerea lor în 
plan si utilizarea in producție, 
urmărindu-se lichidarea aces
tor stocuri intr-o perioadă cît 
mai scurtă. S-a indicat să se 
procedeze în mod asemănător 
si în ceea ce privește stocurile 
de producție neterminată si de 
produse finite.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat sarcină ministerelor, cen
tralelor si întreprinderilor, or
ganelor financiar-bancare să se 
preocupe. în continuare cu toa
tă răspunderea, de evoluția 
stocurilor si realizarea planului, 
să Întocmească. lunar si trimes
trial. programe care să asigure

Politic Executiv a 
Prin măsurile luate 
normării judicioase 
si introducerii in

de noile norme a- 
anul 1987, st să se 
măsuri eficiente de 
a întreprinderilor

respectarea riguroasă a consu
murilor si stocurilor prevăzute, 
baza materială necesară desfă
șurării. in bune condiții, a în
tregii activități economice.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRIVIND 
EVOLUȚIA PRETURILOR SI 
TARIFELOR IN ANUL 1986.

Pe baza datelor analizate, s-a 
anreciat că preturile si tarifele 
s-au situat, practic, in 198S, Ia 
nivelul anului precedent. inca- 
drîndu-se în limitele planifica
te sau sub acestea. Astfel. în 
1986. preturile de producție si 
de livrare în industrie nu s-au 
modificat fată de anul prece
dent. inregistrind un indice de 
100 la sută fată de prevederile 
de plan. De asemenea, pretu
rile bunurilor de consum desfă
cute pe piața țărănească au 
fost chiar mai mici decit nive
lul prevăzut, inregistrind un in
dice de 99 Ia sută.

Evoluția tuturor categoriilor 
de preturi, in 1986. reflectă o 
strictă stabilitate a lor. ilus- 
trînd. totodată, justețea măsuri
lor luate în acest sens, precum 

"si caracterul sănătos al econo
miei naționale. S-a subliniat că. 
potrivit indicațiilor si orientă
rilor secretarului general al 
partidului, activitatea desfășu
rată anul trecut în acest dome
niu a fost concentrată. în prin
cipal. în direcția menținerii ni
velului general al preturilor de 
producție si de livrare în in
dustrie. a perfecționării si așe
zării lor ferme pe principii eco
nomice. întăririi disciplinei si 
respectării riguroase a prevede
rilor legale.

La realizarea indicelui pretu
rilor cu amănuntul. în 1986, a 
contribuit si evoluția favorabi
lă a preturilor ne piața țără
nească. care, ne ansamblu, au 
fost sub nivelul anului anterior, 
în condițiile creșterii cantități
lor de nroduse agroalimentare 
vîndute populației.

Avînd în vedere atît rezulta
tele obținute, cit si unele nea
junsuri manifestate. Comitetul 
Politic Executiv a cerut Comi
tetului de Stat pentru Preturi. 
Comitetului de Stat al Planifi
cării. precum si ministerelor e- 
eonomice. centralelor 
Ie, întreprinderilor, 
populare, organelor 
să se preocupe cu
punderea pentru perfecționarea, 
în continuare, a sistemului de 
preturi, pentru intensificarea 
controlului si îmbunătățirea ac
tivității în acest domeniu. S-a 
indicat să fie luate măsuri ho- 
tărîie nentru întărirea discipli
nei în stabilirea si respectarea 
legalității preturilor, nentru în
cadrarea lor în limitele planu
lui pe 1987, actionindu-se. în a-

indus tria- 
consiliilor 
financiare 

toată răs-

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe agenda actualității,

8 Martie, Ziua femeii

în cele mai diverse

tuturor sportive-

călăuzin- 
drept Și

ne sînt 
ființelor

practicante ale 
șl turismului în- 
marii competiții ,
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Astăzi și mîine, primele partide din returul campionatului

CĂLDUROS OMAGIU, ALEASA PREȚUIRE
Mîine e zi de sărbătoare, 8 Martie. Ziua 

femeii. O sărbătoare care, dintotdeauna, tre
zește In suflete alese sentimente de duioasă 
tandrețe, de dragoste și respect pentru ființa 
care dă viață și o înnobilează, pentru cea 
care veghează cu atita grijă, cu devotament 
si sensibilitate mlădițele națiunii, 
du-le pașii spre tot ce este bun, 
demn.

In această zi festivă, gîndurile 
străbătute, totodată, de imaginea 
dragi care-și fac simțită prezența în tumul
tuoasa activitate socială. în cele mai diverse 
sfere ale acesteia. Ziua lor, a femeilor, re
prezintă încă un prilej — poate cel mai sem
nificativ — de a aduce un binemeritat elogiu 
celor care se avîntă cu cutezanță și temei
nicie profesională pe cărările neumblate ale 
cunoașterii, ale științei, celor câre din bo
găția spirituală și talentul lor scot la lumină 
splendori ale artei, celor care cu mlinile 
lor harnice, iscusite, dau finețe și frumusețe 
la tot ceea ce înfăptuiesc, adueîndu-și o 
prețioasă contribuție la toate marile realizări 
ale societății noastre socialiste, la înflorirea 
necontenită a țării, în cea mai fertilă epocă 
a României, denumită pe bună dreptate 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU".

în acest moment sărbătoresc se cuvine să 
subliniem prezența activă, numeroasă, a fe
meilor pe șantierele patriei. în întreprinderi 
industriale de toate profilele, în laboratoare 
și institute de cercetare, în sfera educației 
și învățămîntului, în domeniul ocrotirii să-
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nătății, In viața politică și social-culturaJi. 
In acest context, viața și munca tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om de știință șl savant de renume 
mondial, militant de seamă al partidului șl 
statului nostru, reprezintă un pilduitor e- 
xemplu pentru toate fiicele patriei.

Ca șl in toate celelalte domenii de activita
te, femeile semnează o prezență remarcabilă 
și pe tărîmul educației fizice șl sportului, 
multe dintre acestea afirmîndu-se cu auto
ritate atît la catedre, în organizarea activi
tăților sportive șl recreative, ca antrenori și 
tehnicieni, cit și ca autoare ale unor mari 
performanțe internaționale, In cele mal di
verse discipline. Este un prilej nimerit fă 
reamintim, cu admirație și respect, pentru 
talentul șl strădaniile lor, de minunatele 
noastre înotătoare, canotoare, gimnaste, 
atlete, scrimere, jucătoare de tenis de masă 
și de popice și multe alte reprezentante de 
marcă ale sportului românesc. După cum ne 
face plăcere să relevăm dimensiunila tot 
mai ample ale sportului feminin de masă, 
un număr impresionant de 
exercițiului fizic, sportului 
registrîndu-se pe arenele 
naționale Daciada.

Tuturor fiicelor patriei, 
lor noastre, un călduros omagiu, însoțit de 
un frumos buchet de ghiocei — simbol al 
primăverii, simbol al vieții — înmînat cu dra
goste și prețuire, din toată inima !

FOTBALUL-ÎN FAȚA SEZONULUI CALIFICĂRILOR
© Divizia A și marile examene ale selecționatelor naționale ® Forța stimulativă a vic

toriei de la Monte Carlo © Etapa inaugurală și punctele ei de atracție
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București :
(Stadionul

București :

Cluj-Napoca : 
București :

Craiova : 
Slatina : 
Ploiești : 
Rm. Vilcea : 
Bacău :

Toate partidele vor începe la ora 15,30.

ASTĂZI
VICTORIA - OTELUL GALAȚI
Victoria din complexul sportiv Dinamo)

MiINE
STEAUA - F. C. ARGEȘ

(Stadionul Steaua)
„U“ - SPORTUL STUD.
DINAMO - F.C.M. BRAȘOV

(Stadionul Dinamo)------------ _ GLOR|A buzau
- RAPID
- CORVINUL
- FLACĂRA MORENI
- JIUL PETROȘANI

UNIVERSITATEA 
F. C. OLT 
PETROLUL 
CHiMIA 
SPORT CLUB

plenarele organizațiilor sportive

NEAMȚ: SPORTUL DE MASĂ, LA ÎNĂLȚIMEA CEAHLĂULUI,
DAR CEL DE PERFORMANTA, LA POALELE ACESTUIA

Fără vorbe goale, înșiruite pe nenumărate 
pagini, la plenara C.J.E.F.S. Neamț — ale cărei 
lucrări au avut loc zilele trecute — a fost 
expusă „zestrea» sportivă dobîndită în 1986, 
dar nu s-a încercat, cu fraze meșteșugite, să 
se treacă pe lîngă neîmpliniri. Oamenii înves
tiți cu responsabilități în activitatea sportivă 
din „Cetatea Neamțului» s-au străduit să îm
pletească preocuparea pentru sportul de masă 
și cel de performanță. Numai că acțiunea nu 
le-a reușit deopotrivă pe ambele planuri. Cîteva 
amănunte sînt, de altfel, semnificative.. în. în
treprinderi și instituții, școli, cooperație și la 
sate. 187.500 de tineri și oameni ai muncii au 
participat la întrecerile din cadrul competiției 
naționale „Daciada» și 96.000 la turismul de 
masă. Dintre acțiunile de marcă a reținut a- 
tenția aceea de la Roman. A. ; _ 
romașcani s-au reunit la o frumoasă ------- -
sportivă care are toate șansele de a deveni 
tradițională. Gheorghe Ăntohi, președintele
C.M.E.F.S. Roman, și-a exprimat convingerea
că la ediția din acest an vor fi mult mai mulți 
participanți. Festivalul sportului muncitoresc, 
cupele pe ramuri pc producție, duminicile cul
tural-sportive au constituit alte reușite acțiuni, 
organizate la bazele sportive din acest județ. 
Nu mai puțin de 17 echipe din Piatra Neamț au

concurat la finalele pe țară ale „I. 
ților». de la Predeal, unde județul 
cucerit primul loc.

De mult succes s-a bucurat, ediția 
a „Cupei Vitoria Lipan», rezervată 
feminine la cinci ramuri de sport, 
fost invitate tinerele din comunele

.Ștafetei mun-
Neamț a

inaugurală 
întrecerilor 
la care au

___ __       situate pe 
traseul parcurs de legendarul personaj al lui 
Mihail Sadoveanu.

în sportul de masă, județul Neamț s-a situat, 
așadar, la înălțimea... Ceahlăului. Și, totuși, 
loc de... mai sus există. „Tinerii de la sate — 
s-a subliniat la lucrările plenarei — sînt dornici 
să partic'pe la acțiunile sportive turistice, _ dar 
de organizarea acestora, a competițiilor 
destinate lor trebuie să ne preocupăm cu jnai 
multă răspundere și pasiune. Atît

reia Întrecerea :De aici se

CLASAMENTUL

1. STEAUA 16 14 2 0 39- 5 30
2. Dinamo 17 10 4 3 42-15 24
3. F.C. Olt 17 9 4 4 17-12 22
4. F.C. Argeș 17 8 4 5 17-11 20
5. Victoria 17 8 3 6 19-16 19
6. Petrolul 17 5 8 4 13-11 18
7. F.CJM. Bv. 17 8 2 7 18-21 18
8. Sp. Stud. 17 7 3 7 27-17 17
9. S.C. Bacău 17 7 3 7 20-26 17

10. „U‘ CJ.-N. 17 7 2 8 27-22 16
11. Corvinul 17 6 3 8 30-28 15
12. Univ. Cv. 16 4 7 5 12-13 15
13. Oțelul Gl. 17 4 6 7 15-17 14
14. Rapid 17 6 2 9 18-28 14
15. Chimia 17 5 3 9 21-34 13
16. Gloria 17 6 1 10 17-40 13
17. Jiul 17 4 2 11 13-24 10
18. Flacăra 17 4 1 12 13-38 9

Astăzi, prin lovitura de 
începere a meciului 
Victoria București — 

Oțelul Galați, primul cam
pionat de fotbal al țării se 
repune în marș. O cursă 
lungă stă în fața celor 18 
echipe din prima categorie 
valorică a țării, o cursă pe 
care o dorim desfășurată la 
un nivel calitativ superior, 
în orice caz la cote mal 
înalte decît în prima parte 
a întrecerii. Startul returu
lui ediției 1986/1987 se dă 
sub semnul unor evenimen
te de mare importanță pen
tru fotbalul nostru. E vor
ba de VERITABILUL SE
ZON AL CALIFICĂRILOR 
cu care se confundă primă
vara aceasta, în fapt întrea
ga durată a actului al doi

lea din competiția divizio
narelor „A». Săptămînile 
care urmează angajează se
lecționatele noastre pe trei 
planuri ale cui-selor pentru 
calificare :

1. Reprezentativa A va 
disputa în martie și aprilie 
partide decisive pentru in
trarea in turneul final Eu
ro ’88“.

2. Selecționata olimpică 
va debuta. în aprilie. în

Eftimle IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

„TROFEUL SPORTUL" LA BOB
• Concursul se va desfășura la 15 martie, pe pîrtia din Sinaia • 
Vor fi prezente echipaje pe boburi de construcție proprie, precum 

și sportivi remarcați in concursurile populare de ia Comarnic

_ ___  _ ____ __ _____ , . C.J.E.F.S., 
Aproape 16.000 de. cît și Comitetul Județean al U.T.C., U.J.C.A.P., 
- —1 serbare Consiliul Județean al Organizației Pionierilorserbare Consiliul Județean al Organizației

trebuie să contribuie la planificarea și organi
zarea întrecerilor. Calendarul sportiv — se men
ționa în același timp lă plenară — a cupr'ns în 
1986 un număr însemnat de acțiuni sportive de

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2-3)

De comun acord cu federația 
de specialitate (coorganizatoare a 
acțiunii) redacția noastră a stabi
lit data șl locul de disputare a 
„Trofeului SPORTUL» la bob: la 
15 martie, pe pîrtia din Sinaia. 
Așa cum am mai anunțat, am 
lansat această întrecere din do
rința de a stimula revitalizarea 
acestei discipline cu vechi și fru
moase tradiții la noi, cu gîndul 
de a contribui la depistarea unor 
elemente talentate, cu perspecti
ve In afirmarea — poate chiar — 
internațională. De ee nu 7, orice 
urcuș începe de la baza pantei...

Conform regulamentului, vor 
avea drept de participare numai 
echipaje concurînd ne boburi de 
construcție proprie. De asemenea, 
federația de bob a invitat o se
rie de sportivi tineri, nelegitimați, 
dar remarcați în concursurile 
populare ce au avut loc In a- 
ceastă iarnă la Comarnic. Așadar, 
in perspectivă, un atractiv spec
tacol sportiv, a cărui linie de so
sire, repetăm, o dorim a fi con
fundată cu revenirea rapidă a 
bobului românesc tn primul eșa
lon valoric pe plan internațional.



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
• BASCHET MASCULIN ---------------------------------- • ATLETISM ----------- • TENIS -----------------------------------------------------------

MUNE SE DECIDE TITLUL : 
DINAMO SAU STEAUA 7 Foc
șani, 6 (prin telefon). In pre
zenta unui public numeros, In 
sala .vrancea» a Început tur
neul final al Campionatului Na
tional de baschet masculin, pre
mieră pentru amatorii de sport 
din localitate. Conform așteptă
rilor, principalele candidate la 
titlu au încheiat învingătoare 
partidele susținute — Steaua : 
6S—76 (49—39) cu Dinamo Ora
dea, Dinamo București : 103—84 
(52—43) cu ICED București. Am
bele meciuri au constituit și 
prilejuri pentru exersarea teme
lor tactice și a formulelor de 
echipă în vederea întîlnlrilor de
cisive de duminică, zi in care 
Dinamo București va juca cu 
Steaua pentru locurile 1—2 (ora 
11,30), Iar Dinamo Oradea cu 
ICED pentru locurile 3—4 (ora 
10). Ca avanpremieră, slmbătă, 
se vor desfășura, de la ora 16,30, 
partidele Dinamo București — 
Dinamo Oradea și Steaua — 
ICED CSȘ 4 București.

Se cuvine să subliniem că în 
ultimii 25 de ani este pentru a 
șaptea oară cind ultimul meci 
Dinamo — steaua decide cam
pioana țării, precedentele des- 
făsurfndu-se In anii 1964 (Stea
ua — Dinamo 73—72), 1975 (Di
namo — Steaua 79—73), 1976 (Di
namo — Steaua 63—66, după 
prelungiri), 1983 (Dinamo — 
Steaua 75—73), 1984 (Steaua —

• HANDBAL FEMININ

Dinamo 57—56, șl 1585 (Steaua — 
Dinamo 77—75). Mai amintim că 
cele două echipe au cucerit fie
care de cite 17 ori campionatul 
țării (alte titluri au revenit for
mațiilor Metalul „23 August — 
în 1950 și 1952 — și Locomotiva 
PTT București — în 1951). In 
disputele directe susținute in 
cadrul campionatelor naționale, 
Steaua conduce cu 71—68.

Atractiv se anunță și meciul 
pentru locul 3, în care ICED 
CSȘ 4 va încerca să reediteze 
performanța realizată în anii 
1979, 1984 și 1985, în vreme ce
pentru Dinamo Oradea clasarea 
pe această poziție ar fi o pre
mieră.

A CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE BASCHET FEMININ continuă 
prin meciurile etapei a 16-a, ca
re se vor desfășura — sâmbătă 
și duminică — astfel : grupa 
1—6 : Chimistul CSȘ Rm. Vîlcea 

— Universitatea CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca (locurile ocupate in 
clasament : 3 și respectiv 1 ; re

zultate precedente : 1—5), Poli
tehnica CSȘ Timișoara — Voința 
CSȘ 2 București (6—2; 1—5),
Politehnica Sportul studențesc 
București — oiimpa București 
(5—4 ; 3—3); grupa 7—12 : Co
merțul CSȘ Tg. Mureș — Rapid 
CSȘ 5 București (10—7; 1—5).
Robotul CSȘ Bacău — Voința 
Brașov (11—8; 0—6), Crișu-1 CSȘ 
2 Oradea — Mobila CSȘ Satu 
Mare (12—9; 2—4).

LA BRAȘOV î DERBYUL RUL
MENTUL — CHIMISTUL RM. 
Vîlcea. Intre două manșe ale 
sferturilor de finală ale cupelor 
europene, mîine, se dispută eta
pa a xv-a a Campionatului Di
viziei feminine A de handbal.

Derbyul etapei va avea loc — 
desigur — la Brașov unde se în- 
tîlnesc două echipe ambițioase, 
Rulmentul din localitate și Chi
mistul Rm. Vîlcea — această din 
urmă formație sprintează spre... 
semifinalele Cupei Cupelor. Cam
pioana tării. Știința Bacău, deși 
evoluează în declasare, pornește 
spre Constanța urmărind o vic
torie care să-i consolideze pozi
ția în fruntea clasamentului, dar 
dorind în același timp să-și (re) 
verifice potențialul în vederea 
meciului-retur. de duminica vii
toare, cu ’ campioana R. D. Ger
mane. Vorwărts Frankfurt pe

• POLO ----------------
E

DINAMO A CÎȘTIGAT DER
BYUL ZILEI • Cluj-Napoca, 
6 (prin telefon). Cel mal im
portant meci al zilei în turneul 
de polo din cadrul primei serii 
a Diviziei A a opus formațiile 
bucurestene Dinamo șl Rapid. 
După înfrângerea de săptămlna 
trecută, de la Oradea, dinamo- 
vlstii nu au mal riscat nimic 
acum, jucînd exact, îndeosebi în 
apărare. Ei s-au instalat la con
ducere de la început, menți- 
nlndu-se permanent în avans. E 
drept, pe fondul unui joc spec
taculos. feroviarii au dat o re
plică bună, apropllndu-se în 
rnln. 25.05 la 7—8, după 5—8. Fi- 
nalua a aparținut elevilor ltd I. 
Canșa, superiori In această par
tidă. cu un Hagiu în vervă deo
sebită. Dinamo a Învins, deci, 
pe merit, cu 10—8 (4—2, 1—2),
J—1, 2—3). Au marcat Hagiu 4, 
Ardelean 2. Moiceanu, ș. Popes
cu, Zaharia, Olaru (D), Jianu 
4 Florlncescu 3 șl Ilie (R). Ar
bitri : B. Tlmoc — șt. Karac- 
sony.

In cel de al doilea meci din 
programul dimineții, Steaua a 
trecut de Voința Cluj-Napoca cu 
8—6 (1—1, 2—2, 2—1, 3-2). A
fost un joc de uzură, cîștigat de 
echipa care a greșit mai puțin, 
în special in final. Au înscris 
Angelescu 3, Stemate 3, Vamoș, 
Geantă (S). Mujnai 2, Colceriu 
2, Marc, pop. Au condus V. Me
dian și B. Băjenaru.

După-amlază, CRIȘUL ORADEA 
?i-a trecut în cont încă o vic
torie : 11—7 (3—1, 2—2, 2—2, 4—2) 
cu STEAUA BUCUREȘTI. Supe
riori tactic, orădenii — jucînd 
economicos, dar eficient — s-au 
desprins decisiv ,tncă din min. 11

• SCHI------------------
• ABIA ÎNCHEIATE întrece

rile Spartachiadei armatelor prie
tene, activitatea competițională 
internă continuă la cel mai înalt 
nivel, pirofitîndu-se și de calita
tea excelentă a pirtiilor amena
jate cu prilejul competiției a- 
mintite. Astfel, la Poiana Brașov, 
duminică și luni, se vor desfă
șura Campionatele Naționale de 
schi alpin, mai exact probele de 
coborire respectiv, slalom super- 
uriaș. După o zi de pauză, în
trecerile vor continua, miercuri 
și joi, la Predeal, unde, pe Clă- 
bucet, se vor disputa Campiona
tele Naționale la slalom uriaș și 
slalom. Vor fi prezenți cei mai 
buni competitori și competitoare 
din țară.
• LA SCHI FOND, Campiona

tele Naționale își vor consuma 
faza finală între 19—23 martie, 
pe traseul de acum clasic de la 
Valea Rîșnoavei. Seniorii se vor 
întrece în probele de 59, 30, 15 și 
ștafeta de 4X10 km, tar senioa
rele 20, 10, 5 șl ștafeta de 4X5 km.

0 o competiție de tradi
ție a sportului pentru toți luni 9 
martie, pe Clăbucet, se va des
fășura ediția a XVTT-a a „Cupei 
Teleferic» la schi alpin.

Oder, partidă decisivă pentru de
semnarea unei semifinaliste in 
Cupa Campionilor Europeni.

Iată programul etapei de 
mîine :

BRAȘOV ; Rulmentul — Chi
mistul Rm. Vîlcea (arbitri : J. 
Mateescu — V. Dăncescu, Bucu
rești) ;

IAȘI : TEROM — Rapid Bucu
rești (A. Csoma — V. Ferenc, 
Sf. Gheorghe) ;

BAIA MARE : Constructorul — 
Mureșul IMATEX Tg. Mureș (R. 
lamandi — Tr. Ene, Buzău) ;

SF. GHEORGHE : CSM — CSM 
Sibiu (C. Cristea — Gh. Dumi
trescu. Constanta) ;

BUCUREȘTI : Confecția — Do
robanțul Ploiești (VI. Cojocaru — 
I. Mihăilescu, Craiova) ;

CONSTANȚA : Hidrotehnica — 
Știința Bacău (Th. Curelea — 
I. Păunescu, București).

(4—1). Cu toate eforturile stediș- 
tllor de a recupera din handicap, 
Crtșuil — cu Gordan in vervă — 
cîștigă clar. Au marcat : Gordan 
6, Costrăș 2, Fărcuță 2, Kiss (C), 
Geantă 4, Balanov 2 șl Angelescu 
(S). Arbitri : R. Nichita și A. 
Caegenl.

In ultimul joc al zilei, RAPID 
BUCUREȘTI — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 12—8 (3—4, 2—3, 3—6, 
4—1). Clujenii au condus cu 7—5 
în min. 13, 55, dar au cedat fără 
drept de apel in continuare. Au 
înscris : Jianu 4, Florlncescu 3, 
Bărbulescu 2, Gh. Hie, R. Tufan, 
Ungureanu (R), Colceriu 4, Muj
nai 2 șl Pop 2. Arbitri : V. Bur- 
dea șl B. Băjenaru.

Mircea RADU, coresp.

• POPICE --------------
în Campionatul Diviziei A de 

popice se dispută azi etapa a 
Xll-a. Slnt programate o serie 
de partide Importante pentru 
configurația clasamentelor celor 
patru serii care, după cele 11 con
fruntări de pînă acum, arată 
astfel:

FEMININ — seria Sud: 1. Voin
ța București 18 p (12472 popice 
doborîte în jocurile din deplasa
re), 2. Gloria București 14 p 
(14380), 3. Rapid București 12 p 
(14426), 4. Voința Galați 12 p 
(14.352), 5. Voința Ploiești 12 p 
(11776). 6. Mucavn-MoUd Vama 10 
p (13780), 7. Laromet București 
10 p (11948), 8. Petrolul Băicoi 8 p 
(14069), 9. Metrom Brașov 8 p
(11883), 10. Dacia Ploiești 6 p
(11487) ; seria Nord: I. Electro- 
mureș Tg. Mureș 18 p (12145), 2.
Voința Tg. Mureș 16 p (14709), 3.
Voința Timișoara 14 p (11797). 4. 
Dermagant Tg. Mureș 12 p (14202), 
5. Voința Oradea 12 p (14135), 6. 
c.SJM. Reșița 12 p (13957), 7. Hi
dromecanica Brașov 12 p (11834),
8. Constructorul Gherla 6 t> (13934),
9. Voința Odorheiu Secuiesc 4 p 
(11537), 10. Record Cluj-Napoca 
4 p (11045).

Campioană a țării este Eiectro- 
mureș Tg. Mureș,

MASCULIN — seria Sud: 1. Glo
ria București 20 p (20274), 2. Rul-

O REUNIUNE
Alergarea principală a reuniu

nii de mîine, „Premiul Bo-sfo>r“, 
are o participare numeroasă și 
selectă, în frunte cu Recrut, 
Hendorf, Humor, Satim și alții. 
In această cursă toți concurenții 
vor fi conduși de antrenorii lor, 
cu excepția Iul Relativ, care, în 
lipsa antrenorului I. Oană, bol
nav (căruia îi dorim însănătoșire 
grabnică), îl va avea în sulky 
pe talentatul C. Dumitrescu. Așa 
cum este alcătuit handicapul, 
șansele sînt echilibrate șl noi 
credem că cel ce va „ataca" la 
momentul potrivit va obține vic
toria.

In completarea Campionatelor 
de atletism ale juniorilor I, la 
Bacău, s-au desfășurat, zilele 
trecute, întrecerile la probele 
combinate. Proba feminină de 
pentatlon a revenit, conform aș

teptărilor, tinerei Ionică Domni- 
țeanu, de la C.S.Ș. C-lung Muscel, 
care, la aceste campionate, a mai 
obținut două victorii. Cu 4350 p 
a cîștigat pentatlonul, întreeîn- 
du-și propriul record care era 
de 4199 p. Ea a realizat urmă
toarele performanțe : 60 mg —
8,44 s, înălțime — 1,70 m, greu
tate 14,97 m, lungime — 5,80 m, 
800 m — 2:20,22. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Amelia 
lancu (C.S.Ș. C-lung) 3576 p și 
Isabela Ionașcu (C.S.Ș. 5 Rapid 
Buc.) 3301 p.

Participînd în afară de concurs, 
Camelia Cornățeanu (Dacia Pi
tești) a înregistrat un nou re
cord național de senioare, totali- 
zînd un punctaj bun : 4624 p. Ve
chiul record fusese stabilit, luna 
trecută, tot la Bacău, de gălă- 
țeanca Liliana Năstase (4400 p). 
Cornățeanu a reușit : 8,64 s —
60 mg, 1,79 m — înălțime, 1:5,27 m 
— greutate, 6,04 m — lungime, 
2:14,56 — 800 m. Ambele atlete 
argeșene anunță astfel recorduri 
și la heptatlon, poate chiar la 
primele concursuri în aer liber. 
Le așteptăm !
• Astăzi șl mîine se desfășoa

ră la Iași Campionatele Naționale 
de atletism indoor pentru ju
niorii III, iar la 14 și 15 martie 
vor avea loc la București „na
ționalele" juniorilor n.

• VOLEI FEMININ —
în cea de-a treia zi a turneu

lui feminin de volei, care reu
nește echipele grupei secunde a 
Diviziei A, în desfășurare în Sala 
sporturilor din Constanța, s-au 
înregistrat rezultate normale, lip
sind de astă dată surprizele. 
Două dintre cele trei partide 
s-au terminat cu 3—0, celălalt 
meci fiind disputat pe distanța 
a cinci seturi.

în prima intîlnlre. Chimia Rm. 
Vîlcea a întrecut cu 3—0 (1, 5, 7) 
pe Oltcit Craiova, după numai o 
oră de joc. De la învingătoare 
s-au remarcat Marilena Dubin- 
ciuc. Camelia Iliescu și Dorina 
Gherghev, iar de la învinse Li
liana Popescu și Mirela Necu- 
liță.

Cel mal disputat meci al zilei 
a fost cel dintre Flacăra roșie 
București și GXG.C.L. Brașov, 
soldat cu victoria bucureștencelor 
la scorul de 3—2 (—5, 11, —5, 
5, 4). După cum se poate vedea, 
brasovencele au dat o replică 
foarte bună în primele trei se
turi, după care partenerele lor 
s-au detașat clar. Cele mai bube: 
Corina Olteanu, Viorica Birsăș- 
teanu, Viorica Mazilescu (FI.). 
Dorina Crăciun, Monica Pătraș- 
cu, Delia Leițoiu (G.I.G.C.L.).

Gazdele — In ultima partidă 
a zilei —, au obținut o victorie 
destul de ușoară : Farul Con
stanta — Calculatorul București 
3—0 (11, 15, 2). Determinantă în 
obținerea succesului a fost intra
rea Măriei Enache la mijlocul se
tului n, cind Calculatorul con-

ÎN „CUPA 8 MARTIE", FAVO
RITELE AU RAMAS IN CURSA. 
Cluj-Napoca, 6 (prin telefon). 
30 de jucătoare din toată țara, 
componente ale lotului național 
de senioare, dar și o pleiadă de 
speranțe care bat la porțile con
sacrării se află, de luni, angaja
te în „Cupa 8 Martie", competiție 
omagială tradițională rezervată 
senioarelor și organizată de fe
derația de specialitate prin co
misia județeană de tenis. Meciu
rile se dispută în Sala Sporturi
lor și în cea a Armatei. întrece
rea a confirmat pronosticurile, 
cele 8 jucătoare care au abordat 
„sferturile" fiind chiar favoritele, 
învingătoarele și învinsele au 
fost distribuite în două grupe va
lorice (locurile 1—4 și 5—8), ju
cînd, în continuare, fiecare cu 
fiecare. Astfel, în prima grupă 
sînt cuprinse Daniela Moise (Stea
ua) , Teodora Tache, Florentina 
Curpene (ambele Dinamo) și Oti- 
lia Pop (Progresul), în timp ce 
din a doua fac parte Maria Ro
manov (Politehnica), Mirela Bu- 
ciu. Gabriela Mitrică (ambele 
Steaua) și Monica Pecheanu (Di
namo) .

Partida-vedetă a primei zile a 
turneelor finale a fost cea din
tre campioana țării, Teodora Ta
che, și Florentina Curpene, fina
listele recentului concurs dotat 
cu- „Cupa 16 Februarie". Iar dacă 
atunci a cîștigat Curpene. acum 
a fost rîndul lui Tache (7—6, 7—6), 
la capătul unui meci extrem de 
strins, tranșat la tie-break în 
ambele seturi. Curpene s-a aflat 
de două ori în poziție favorabilă: 
6—5, 36—0 și 4—0 în primul tie- 
break și, în setul secund, la sco-

rul de 5—5, cînd a cîștigat ghe
mul pe serviciul adversarei.

O altă partidă de bună factură 
tehnică și spectaculară a fost cea 
dintre Monica Pecheanu și Mire
la Buciu ,cîști-gată de prima cu 
2—6, 6—2, 6—2. Alte rezultate din 
grupe: Moise — Pop 7—5, 6—0; 
Romanov — Mitrică 6—2, 2—6, 6—4.

Nușa DEMIAN

• RUGBY ---------------
DINAMO CONDUCE ÎN CLA

SAMENTELE eficacității. în 
întrecerea individuală pentru 
„Trofeul Sportul", lider este, în 
continuare, C. POPESCU (Dina
mo) , cu 25 de eseuri marcate. 
11 urmează Tofan, Toadcr (Dina
mo) — 11, Ifrim (Rulmentul), 
Paraschiv, Doja (Dinamo), Boldor 
(Steaua) — 10, Plloțschi (Farul), 
Aldea (Dinamo), Nisior (Știința 
CEMIN), Becheș (CSM Sibiu) — 
8 etc. Pe echipe : 1. Dinamo 117 
eseuri, 2. Steaua 63, 3. Farul 58, 
4. Știința CEMIN 40, 5. Politeh
nica lași 37, 6—7. CSM Sibiu. 
Rulmentul Bîrlad 33 etc.

CLASAMENTE LA ZI
SERIA I

1. STEAUA 15 15 0 0 442-113 45
2. Grivița R. 15 11 2 2 245-111 39
3. St. pe'.r. 15 8 1 6 253-125 32
4. CSM Sib.» 15 8 0 7 246-161 36
5. TC IND. 15 7 1 7 142-292 36
6. CSM Sv. 15 7 0 8 185-259 29
7. Rulm. Bir. 15 6 0 9 226-195 27
8. Sp. Stud. 14 5 1 8 149-269 25

9. „U“ Cj-N. 14 2 1 11 55-218 19
10. UAMT Or. 15 2 0 13 85-232 19

♦) Sancționată cu 1 punct

mentul Brașov 14 p (29967), 3. O- 
llimpia București 14 p (24860), 4. 
C.F.R. Constanța 12 p (24722), 5. 
Metalul Roman 12 p (24452), 6. 
Carpați Sinaia 10 p (29740), 7. Vo
ința București 10 p (2B290), 8. Pe
trolul cîmplna 10 p (19331), 9. 
Chimpex Constanța 4 P (43195), Î0. 
Flacăra Brașov 4 p (24593). E- 
chlpa constănțeană Chimpex a 
jucat toate meciurile din tur in 
deplasare; seria Nord: 1. Aurul 
Baia Mare 20 p (25774), 2. Unlo 
Satu Mare 16 p (30837) — din 12 
jocuri, 3. Electromureș Tg. Mu
reș 14 p (30931), 4. Victoria Ti
mișoara 12 p (24897), 5. Chimica 
Tirnăveni 12 p (24873), 6. Con
structorul Tg. Mureș 10 p (25193), 
7. Olimpia Reșița 10 p (24552), 8. 
Progresul Oradea 8 p (29304), 9. 
Ind. Sîrmel Cîmpia Turzli 6 p 
(29592), 10. C.F.R. Tg. Mureș 4 p 
(30803) — din 12 jocuri.

Campioana țării este Aurul Ba
ia Mare.

0 După cum se vede, în seria 
Nord a Campionatului masculin 
Unio Satu Mare șl C.F.R. Tg. Mu
reș au cîte 12 jocuri susținute. 
Cele două divizionare au jucat în
tre ele zilele trecute la Satu Ma
re, în devans. în eontul etapei a 
17-a. Scorul, 5036—4975 pd în fa
voarea feroviarilor — aflați pe 
ultimul Ioc în clasament și serios

ATRACTIVĂ
Hl P I S M

Tot în această reuniune vom 
mal avea de urmărit alte aler
gări cu numeroși concurenți, 
printre protagoniști numărîndu-se 
Briza, care va beneficia de con
ducerea lui G. Tănase, Coronița, 
Rucșor și alți cai de valoare. 
Este, de asemenea, de mențio
nat reportul la pariul ordine 
triplă din „Premiul Bosfor», în 
valoare de 4290 lei.

A. MOSCU

ducea cu ÎS—7. Remarcate : Ma
ria Enache, Marilena Neacșu 
Gulniza Lică (F). Mirela Zanfir, 
Marilena Marin (C).

Foarte bune arbitrajele presta
te de brigăzile : V. Dumitru — 
I. Martin. S. Popescu — M. Sta
rn ate, Al. Dragomir — D. Delcea.

Iată și rezultatele celei de-a pa
tra zile a turneului :

Flacăra roșie București — Chi
mia Rir. Vîlcea 3—1 (—10, 13, 12, 
8). Meci joarte disputat. De reți
nut din nou, jocul bun al Corinei 
Olteanu, Corinei Colda și Vioricăi 
Bîrsășteanu, de la învingătoare, 
și al Marilenei Dubinciuc și Ca
meliei Iliescu, de la învinse. Au 
arbitrat foarte bine M. Stamate — 
V. Dumitru.

Oltcit Craiova — Calculatorul 
București 3—1 (—8, 7 9, 7). Bucu- 
reștencele . înregistrează a patra 
înfrângere consecutivă, fiind de
pășite la toate capitolele de tine
rele jucătoare de la Oltcit. S-au 
remarcat Aurelia Dobre, Roxana 
Oprea, Liliana Popescu și Mari
lena Buzdugan de la învingătoa
re. Corect arbitrajul: I. Martin — 
S. Popescu.

în ultimul joc al zilei, mare 
surpriză, ultima clasată învinge 
liderul grupei : G.I.G.C.L. Bra
șov — Farul Constanța 3—1 
(10, —4, 7, 5) I 1 I S-a remarcat 
întreg sextetul brașovean : Dana 
Nicolaescu, Monica Moise, Delia 
eițoiu, Marinela Streja, Mariana 
Moraru, Dorina Crăciun. Au ar
bitrat foarte bine : D. Delcea și 
Al. Dragomir.

Cornel POPA, coresp.

amenințați cu retrogradarea — ne 
surprinde î Pierderea acestui joc 
de către Unio, pe arena ei din 
Satu Mare, unde în acest cam
pionat a cedat o singură dată, în 
fața redutabilului sextet băimă- 
rean Aurul, este o surpriză cu... 
cîntec. Unio, o echipă bine co
tată în campionat, a cîștigat în 
tur nu mai puțin de patru me
ciuri în deplasare, printre care 
și cel cu C.F.R. Tg. Mureș, iar 
acum... Se impune ea rezultatul 
acestui joc devansat din penulti
ma etapă a returului să fie atent 
analizat de către F.R.P. înainte 
de a fi omologat...

SERIA A II-a
1. DINAMO 15 13 0 2 G42-131 41
2. Farul 15 11 1 3 335- 96 38
3. St. B... M. 15 11 0 4 267- 88 37
4. Polit. Iș. 15 7 0 8 274-187 29
5. Cont. Bz. 15 6 1 8 166-247 28

6 . „U" Tim. 15 6 0 9 153-174 27
7. Mașini G. 15 6 0 9 120-356 27
8. Gloria A. 15 5 1 9 99-282 26
9. Rapid 15 5 0 10 1G8-300 25

10. Gloria Buc. 15 3 1 11 89-452 22

Aflăm de la F.R. Rugby că cea
de a 16-a etapă a Diviziei A
care trebuia să aibă loc du-
mini că 8 martie, a fost amî-
nată — din cauza condițiilor ne
favorabile — urmând a se dis
puta la sfîrșitul campiona/tului. 
Vor fi reprogramate, de aseme
nea, etapele din 8 și 15 martie 
din campionatul de. juniori.

SIMBATA
BASCHET. Sala Floreas- 

ca, ora 15 : Politehnica -
Olimpia (f, A).

POPICE : Arena Giu-
Iești, ora 10 : Rapid -
Laromet (f, A) ; arena Glo-
ria, ora 10, Gloria —
Voința Ploiești (f, A) ;
arena Voința, ora 10 :
Voința București — Fia-
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PRACTICAȚI ZILNIC
Complexe

dezvoltarede
fizică
pentru preșcolari

armonioasă

exercițiide

1. „înotăm» — Din poziția 
stînd depărtat ; rotarea al
ternativă a brațelor, înain
te jos, înapoi sus (1—4) — 
același înapoi.

2. „Boxăm» 
părtat, brațul stîng 
înainte, brațul drept 
la piept; schimbarea 
lor în ritm energic.

Stînd de- 
întins 
îndoit 
brațe-

3. „Legam șiretul» — Stînd 
depărtat ; îndoirea trunchiu
lui înainte, cu brațele la pi
ciorul stîng (1—2) — Feve- 
nire (3—4) ; același la pi
ciorul drept (5—8).
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ani ai săi. micuța Cristina a 
sărit la lungime 4,56 m (!), iar 
la 50 m a obținut 7,7 s (în 
urmă cu două luni, ne spunea 
antrenorul ei, C. Dumitrescu, 
pe aceeași distanță a realizat 
7,3). După cum se vede, re
zultatele promit și sperăm ca 
nu peste mult timp, ștacheta 
performanțelor să urce sub
stanțial.

Concursurile atletice au fost 
completate de o frumoasă com
petiție de 
perit din 
rezervată 
7—15 ani. 
antrenorii , . _ ______
martorii unei adevărate „lupte* 1 
cu secundele, dusă de micile 
înnotătoare, cîștigătoarele fiind 
răsplătite și cu „Cupa Mărți
șorului". Printre cîștigătoare 
le-am notat pe Adriana Stă- 
nescu, Claudia Stănescu și Ioa
na Vrăbîescu — toate de la 
C.S.Ș. 2 ; Mădălina Badea și 
Valeria Bălan de la Liceul 37. 
Vor atinge ele gloria sportivă 
a Tamarei Costache 7 Așteptăm 
cu încredere...

lupta pentru obținerea unui loc
in importanta întrecere a J.O. 
din viitor.

3. Formația de tineret (21 de 
ani) continuă și ea partidele 
pentru calificarea în faza su
perioară a competiției europe
ne în care este angajată.

întrecerile pe aceste trei 
fronturi sînt, in fond, și în
trecerile campionatului, prin 
prisma obligațiilor oare revin 
competiției nr. 1 a fot
balului românesc de a pre
zenta numeroșii selecționa- 
bili din cele trei loturi la un 
grad de formă ireproșabil, ga- 
rantind atacarea cu REAL'S 
ȘANSE a partidelor (numeroa
se și dificile) care se succed 
foarte rapid în programul ofi
cial.

Un exemplu stimulator pen
tru celelalte 17 divizionare A, 
care reiau întrecerea lor pe pri
ma scenă, îl reprezintă compor
tarea si performanta dețină
toarei titlului, STEAUA, în re
centa finală a Supercupei Eu
ropene. Modul cum s-a pre
gătit si s-a angajat cam
pioana României pentru ma
rele examen de la Monte 
Carlo demonstrează că echipele 
noastre fruntașe au resurse evi
dente spre a se ridica peste ac
tualele cote de evoluție din 
campionat ! Fiecare ar trebui 
să-și propună să realizeze auto- 
depășiri admirabile de genul 
celor obținute de „roș-albaștrii“ 
pe stadionul monegasc, înche
iate cu o victorie unanim e- 
logiată. Iată un element sti
mulativ. cum menționam, care, 
sperăm, se va face simțit

Făcînd un scurt tur de ori
zont al celor nouă meciuri 
programate, astăzi si mîine. în 
șapte orașe ale țării, constatăm 
cu satisfacție că programul este 
generos, chiar din start, cu 
iubitorii fotbalului, atît de 
dornici să se revadă cu Divi
zia A, competiția reprezenta
tivă a fotbalului nostru intern, 
începutul sezonului de primă
vară îl vor asigura astăzi Vic
toria (locul 5) și Oțelul Galați 
(locul 13) prin meciul găzduit 
în premieră de stadionul Vic
toria din complexul Dinamo.

Ionel PANA — coresp.

înot la bazinul aco- 
apropiere. competiție 
numai fetelor, între 
Deopotrivă arbitrii, 

și spectatorii, au fost 
* ’ ” * ' u<

orientare turistică pe schiuri

GHITA - CELE MAI MULTE TITLURI
1 masi- 
sfășurat

Națio- 
tică pe 
viduale 
p fru- 

tă, peș
ti 40 de 
jzentînd 
ii de la 

au a- 
pînă la 

le nivel 
oba in- 
27 500 m 
o dife- 

a 920 m.

HVIDU- 
i : Hai- 
uc), cat. 
liszovits

Mare), 
eresztes

(Voința M. Ciuc), cat. 17 ani : 
Eniko Keresztes (Rapid M. 
Ciuc), cat. 19 ani : Emese Ko
vacs (Voința M. Ciuc), mascu
lin, cat. 11 ani : Zoltan Naghy 
(Chemun), cat. 13 ani : Endre 
Kerestesz (Voința M. Ciuc), cat. 
15 ani : Gezar Mardare (Voința 
Iași), cat. 17 ani : Liviu Țînțar 
(Chemun) : cat. 19 ani : Ștefan 
Apli (C.S.U. Brașov) : cat. 21 
ani : Ion Alexan (Chemun); 
ȘTAFETA, feminin, cat. 11—14 
ani: Satu Mare, cat. 15—-18 ani: 
Harghita, cat. peste 19 ani : 
Chemun Maratex B. Mare, 
masculin, cat. 11—14 ani : Vul
turii Rapid Oradea, cat. 15—18 
ani : Harghita. cat. peste 19 
ani: Voința Cluj-Napoca

Marian CRACIUNESCU —
coresp.

I
I

REPREZENTATIVA DE TINERET
POATE SĂ DEVINĂ COMPETITIVĂ

I Așadar, la prima ei acțiune 
după „Cordoba", unde a avut, 
în genere, o prestație bună în 
fața Spaniei, campioană a Eu
ropei, 
de tineret 
la Ankara,
(3—1) care 
dat si mai 

întrucît
marți pe □Lauiuiiu, „uiuuu , 
din capitala Turciei, a păstrat, 
în linii mari, formula ante
rioară, nu pe seama lipsei de 
coeziune și a valorilor indi
viduale trebuie pus, în prin
cipal, eșecul suferit într-o con- 

fruntartW cu o parteneră infe
rioară aceleia întîlnite. anul 
trecut, în pitorescul oraș an
daluz. Și, desigur, nici prezen
ța în poartă a lui Stîngaciu nu 
explică lejera... înfrîngere ; fie 
numai și pentru simplul motiv 
că „goalkeeper-ul“ Stelei, eu 
exact o săptămînă în urmă, 
nu primea nici un gol de la 
asii" Belanov, Zavarov și co- 

' la Di-

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

reprezentativa noastră 
s-a comportat slab 
cedînd la 
era la un 
net. 
formația 

stadionul

un scor 
moment

aliniată 
,Inonu“.

„așii1 
echipierii acestora de 
namo Kiev.

Dezlegarea „enigmei11
te deduce : la Monte ____ .
Stîngaciu, ca oricare portar, fie 
el cît de valoros, a fost ocrotit 
de un sistem defensiv bine 
pus la bunct ; la Ankara, în 
schimb, el a fost o pradă u- 
șoară pentru Durmuș, Feyzul- 
lah și coechipierii acestora, în- 
tr-atît de modestă a fost con
tribuția celor din apărarea i- 
mediată, a echipei noastre de 
tineret, în genere, un „11« în 
care greșelile personale, din 
start de partidă (chiar șl. la 
o pereche sudată la echipa de 
club : Mihali — Minca) au a- 
fectat funcționarea ansamblu
lui. Apoi erori tactice, de o- 
rientare, în spațiul de joc, ale 
unora dintre jucători au im
pietat — la rîndu-le — asu
pra exprimărilor individuale. 
Ne referim, îndeosebi, la pres
tația lui Timiș, care (extrem 
de timid, insuficient copt pen
tru o confruntare internațio
nală, fie ea cu caracter amical)

se poa- 
Carlo,

izolîndu-se, undeva, pe flancul 
stîng al atacului (contrar sar
cinilor primite de la condu
cerea tehnică) a făcut ca o în
treagă echipă să joace, timp 
de 45 de minute, după tiparul 
unui sistem (1—4—3—3) demult 
depășit.

Dar, cum sugeram din pri
mele rînduri, nu de la buzoia- 
nul Timiș se trag toate ele
mentele negative din jocul 
echipei, coechipieri ai aces
tuia — cu un plus de experien
ță competițională și mai vechi 
pe la loturi, de juniori și de 
tineret — comportîndu-se sub 
potențialul real la 
tolele, inclusiv — 
început de sezon 
nai — la factorul

De ce oare ? Nu 
tru faptul că, punînd pe prim 
plan interese mărunte de club, 
în dauna celor ale unei echi
pe reprezentative; au fost for
mații care și-au trimis jucă
torii la lot în preziua plecării 
în Turcia, după ce aceștia 
(vezi cazul craiovenilor Gh. Po
pescu și Biță) susținuseră, în 
două zile consecutive, sîmbătă 
și duminică, jocuri cu caracter 
de verificare ?

Existînd precedente în ma
terie, nu numai la lotul de ti
neret, ci și la eșaloane supe
rioare (olimpic și ,,A“) forul 
de specialitate trebuie să in
tervină energic, stopînd orice 
tentativă de tratare superfi
cială a acțiunilor de interes 
național din fotbalul nostru.

La Ankara, un prilej de ve
rificare temeinică a echipei de 
tineret — aflată înaintea me
ciului oficial cu Albania — s-a 
irosit. Dar pentru a se aduce 
retușurile necesare (în mate
rie de selecție pentru unele 
posturi, ca și pentru punerea 
la punct a ideii de joc) timpul 
nu este pierdut.

toate capi- 
culmea, la 
competițio- 

FIZIC. 
cumva pen-

Gheorghe NICOLAESCU

CERTITUDINI, 
DAR Șl SEMNE
Ca si echipa națională. ca 

?i cea de tineret, lotul olim
pic de fotbal al țării noastre 
a susținut miercuri un nou 
meci de verificare, si de data 
aceasta în compania unui ad
versar redutabil. selecționata 
olimpică a Bulgariei, din care, 
trebuie să spunem din capul 
locului, au făcut carte jucă
tori consacrați. unii' dintre ei 
— si nu Duțini — internațio
nali’ A, ca Lahciev (de la Etîr 
Tîrnovo) Kolev (Lokomotiv 
Plovdiv), Simionov si Alexan
drov (ambii de la Slavia So
fia), Voinov (Vrața). care, in 
plus, au evoluat în acest meci- 
test si Pe terein propriu si 
care au „beneficiat" si de un 
arbitraj (A. Vasiliev din So
fia) cu decizii care au avanta
jat în mod decisiv echipa gaz
dă. învingătoare cu 1—0, din- 
tr-un penalty eronat acordat.

Dincolo de aceste deloc ne
glijabile elemente, să mai spu
nem că meciul s-a disputat 
în condiții vitrege, teren aco
perit cu zăpadă și frig pă
trunzător, cu influențe asupra 
calității jocului, cea mai han
dicapată fiind formația mai 
tehnică, reprezentativa noas
tră. Dar. în ansamblu. cum 
am spus si în cronica meciu
lui. formația noastră a fost 
superioară partenerei sale, a 
dominat, a controlat jocul în 
majoritatea timpului. O spune 
și raportul de Șuturi (14—3) si 
de cernere (6—2); pe de altă 
parte, s-au ratat ocazii favo
rabile. s-au irosit situații bu
ne. slăbiciunile mari apărînd 
din nou in faza de finalizare. 
Chiar cu greșelile de arbitrai, 
jucătorii noștri trebuie să-și 
reproșeze că au pierdut un 
meci pe care puteau (si meri
tau). să-1 cîștige, să înțeleagă 
că o dominare, fie ea și ca
tegorică, nu poate aduce suc
cesul de la sine.

Pe compartimente, se pot 
spune următoarele : portarul 
Liliac nu a fost solicitat decît 
o singură dată, cînd a ieșit și 
a degajat balonul, cu piciorul, 
de la 16 m-: linia de fundași 
(M. Marian. D. Ștefan, Stan- 
cu, Weisenbacher) a jucat bi-

PROMISIUNI, 
DE iNTREBARE 

ne — în special fundașii, cen
trali —. a făcut un marcaj 
bun, ea constituind un com
partiment omogen, pe care se 
poate conta, deși aici pot fi 
utilizați și Bumbescu și Belo- 
dedici, astfel că antrenorul 
Gh. Staicu, (ajutat de FI. Ila- 
lagian). are de rezolvat doar 
omogenizarea cu cei ce pot 
veni să completeze lotul ; cam 
așa stau lucrurile și cu com
partimentul median. Majaru, 
Mujnai, Cristea pot fi soluții 
ari nape sigure, joacă aici și 
Bălan, care Ia Ruse nu a evo
luat pentru că a fost acciden
tat. La Ruse însă o evoluție 
bună a avut Varga. Deci, des
tule soluții, la care se mai a- 
daugă Și „varianta Balint", si 
el cu drept de joc și la olim
pici. In compartimentul din 
fată rămîn problemele de re
zolvat. La Ruse, față de me
ciul de la Palermo, de pildă, 
s-a utilizat tandemul Vaișco- 
vici — Cimpeanu II. Vaișcovici 
a demonstrat aceeași forță de 
pătrundere, viteză, pe care nu 
le valorifică suficient și nu e 
prea periculos în faza de fi
nalizare, ezitînd să șuteze. 
Cimpeanu II a demonstrat o 
bună dispoziție de ioc. a fost 
cel mai aproape de gol. ră- 
mînînd o variantă posibilă. 
Dar în compartimentul ofen
siv lipsa omului de gol . se 
simte, după cum. Ia finaliza
re, la Ruse, chiar în condiți
ile terenului cu zăpadă, pre
zenta Iui Mujnai si Majaru 
trebuia să fie mai consisten
tă. ei avînd forța de șut s> 
tehnica necesară acestuia. Poa
te că antrenorii se vor edifi
ca — în meciurile de campio
nat care vor urma — asupra 
jucătorilor (toți componenții 
lotului, și cei care au iucat 
mai puțin) care trebuie să se 
nrezinte în formă corespun
zătoare. Pînă la primul meci 
oficial, cu selecționata olimpi
că a R.F. Germania (18 apri
lie) mai e un singur stagiu de 
pregătire. foarte scurt, și 
pregătirea de bază trebuie fă
cută Ia cluburi.

Constantin ALEXE

tGÂNiZAȚIILOR SPORTIVE
canu (medalie de argint la 
Campionatele Mondiale de ca
notaj). Jenica Huțanu (lo
cul IV la aceeași com
petiție și locul II la 
Concursul Prietenia), Olim
pia Constantea (medalie 
ăur la Jocurile Balcanice 
atletism), Lăcrămioara Andrei 
(două medalii de aur tot la 
J.B. de atletism), Mihaela 
Chelaru (locul III la Concur
sul Prietenia de atletism) și 
Irina Dodea (medalie de ar
gint la Jocurile Balcanice de 
gimnastică ritmică). Aproape 
toate aceste rezultate au fost 
obținute însă la competițiile 
pentru junioare. A fost men
ționat și luptătorul Mihai Ciș- 
maș (medalie de argint ia 
Campionatele Europene de 
„greco-romane"), dar la capi
tolul „contribuție". Acestea 
fiind spuse, lista performerilor 
din județul Neamț s-a înche
iat. Pentru a respecta adevă
rul pînă la capăt să mai sub
liniem existența unei echipe 
masculine de popice în primul 
eșalon și a uneia de volei 
masculin în grupa a doua va
lorică a Diviziei A. In rest, 
formații de „B“ la handbal și 
de „C“ la fotbal. Este, să re
cunoaștem, mult prea puțin 
față de alți ani cînd sportivi 
din acest județ, mai ales la
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ADMINISTRAȚIA Df STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 4 MARTIE : 
cat. 1 (13 rezultate): 22 variante 
100% a 1.507 lei și 694 variante 
35% a 377 lei; cat. 2 (12 rezulta
te) : 679 variante 100% a 133 lei 
șl 17.282 variante 25% a 34 lei. 
mtrucît valoarea unitară a clștl- 
gurilor de la categoria 3 (11 re
zultate) a lost sub plafonul mi
ntal de 40 lei, fondul acestei ca
tegorii, s-a repartizat, conform 
regulamentului, celorlalte două.

NUMERE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO DIN 6 MARTIE: ex
tragerea I: 21 88 22 62 57 54 84 72 
66; extragerea a H-a 70 45 26 9 
49 11 86 73 10. Fond total de clș- 
tlguri: 1.007.283 lei, din care 71.835 
lei, report la categoria 1.
• Nu uitați eă astăzi, simbă- 

tâ, 7 martie, este ULTIMA ZI 

atletism, au urcat pe podiu
murile marilor competiții de 
seniori. Din lucrările plenarei 
au reieșit însă și cîteva expli
cații. ,,Sub posibilități au e- 
voluat sportivii de la Clubul 
Atletic Roman, care nu au mai 
reușit să-și aducă contribuția 
la realizarea unor rezultate 
pe măsura unui club de per
formanță, datorită muncii ne
corespunzătoare a antrenorilor 
de la această unitate. Aceleași 
constatări negative și pentru 
secțiile de atletism de la C.S.Ș. 
Piatra Neamț și Tg. Neamț, 
volei și box de la Ceahlăul, 
oină (Laminorul Roman), ju
do (Metalul Roman) ș.a.“ Tre
buie menționat. însă, că la ba
za multor neajunsuri în acti
vitatea de performanță se află 
lipsa unor condiții corespun
zătoare de pregătire. De ace
ea, în planul de măsuri pentru 
1987 un loc important îl ocu
pă amenajările sportive 
pregătire și antrenament 
C. S. Ceahlăul P. Neamț. 
Ionul Săvinești, la Roman, 
Neamț, Roznov, Podoleni, 
băoani ș.a.

In spirit autocritic, s-a 
preciat că pentru viitor 
necesară o preocupare sporită, 
începind de la C.J.E.F.S., pînă 
la cele mai mici asociații 
sportive. Îndeplinirea integrală 
a indicatorilor anului 1987 a 
fost angajamentul unanim al 
celor prezenți la recenta ple
nară.

de 
la 

Re- 
Tg. 
Să-

a- 
este

tn care mal puteți să mizați pe 
numerele dvs. favorite la TRA
GEREA EXTRAORDINARA PRO- 
NOEXPRES de mîine, duminică, 
8 martie. Se vor efectua 10 ex
trageri, cu nu mal puțin de 60 
numere. Gama largă de clștigurl 
este, la riadul el, deosebit de 
atractivă, prin importantele su
me de bani, autoturismele -Da
cia 1300“, excursiile în R.D. Ger
mană.
• Tot astăzi este și termenul 

limită pentru depunerea buleti
nelor Pronosport la concursul 
de mîine, 8 martie.
• Rețineți că, de câteva zile, 

se află în vânzare si „LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI", emisiune spe
cială limitată, cu dștlgurl in 
autoturisme si numerar,

începe returul
(Urmare din pag. 2)

CAMPIONATULUI
Bucurestenii prezintă un lot în 
care apar o serie de jucători 
tineri; ei au jucat multe par
tide de verificare, observație 
valabilă și pentru formația gă- 
lățeană. Obiective anunțate : 
Victoria dorește, pe bună drep
tate, să justifice și chiar să 
amplifice frumoasa ascensiune 
din toamnă; Oțelul, creditată 
cu unele frumoase evoluții în 
deplasare, vrea să demon
streze că forțele reale îi re
zervă un loc mai bun decît 
actualul.

Mîine, noua deținătoare a 
Supercupei Europene, liderul
autoritar al primei divizii.
Steaua, (1), apare pentru pri 
ma oară, dună admirabila sea
ră de la Monte Carlo, în fața 
publicului său. întrecerea ei 
cu F.C. Argeș (4), una dintre 
merituoasele prezente ale Di
viziei A, cu un lot remaniat 
în continuare în pauza de iar
nă, promite un spectacol inte
resant. Pe stadionul Municipal 
din Clui-Napoca, „U“ (10) se a- 
flă în fața unei formații, Spor
tul Studențesc (8), doritoare să 
„achite11 cît mai repede debi
tele din turul campionatului 
Pe stadionul din șoseaua Ște
fan cel Mare, 'Dinamo (2) va 
da replica lui F.C.M. Brașov 
(7), un „unsprezece" care a 
crescut vizibil în stagiunea de 
toamnă. Și ca loc, și ca joc. 
Așteptăm cu interes evoluția 
noii formule dinamoviste care 
cuprinde mulți tineri. In Bă

nie. meciul Universitatea Cra

Se reia și campionatul speranțelor
Campionatul speranțelor a Cost 

dominat pînă acum cu autoritate 
de Steaua (echipa care și în ediția 
precedentă «5-a dovedit a fi cea 
mai bine pregăti tă2 cea mai te
nace. cea mai ambițioasă).

întrecerea se reia cu un 
lider distanțat, dar și cu 
alte cîteva echipe oare — 
dincolo de un loc sau al
tul ocupat în clasamentul între
cerii — s-au preocupat, an de . an, 
de creșterea și promovarea valo
rilor: F.C. Argeș, Universitatea 
Craiova, Corvinul. ca să ne re
ferim la cele mai reprezentative.

Campionatul se reia cu două 
partide derby: „U“ — Sportul Stu
dențesc și Steaua — F.C. Argeș. 

iova (12) — Gloria Buzău (161 
reprezintă pentru craioveni o- 
cazia demarării spre zonele 
atît de familiare lor din „pla
tourile înalte11 ale clasamen
tului ; dar nu trebuie să uităm 
nici promițătoarele probe ale 
Gloriei din finalul returului. 
F.C. Olt (3). una dintre reve
lațiile toamnei, are de demon, 
strat în jocul cu Rapid (14) 
nu numai onorantul loc dig 
clasament, dar și faptul că sur
prinzătoarea sa eliminare din 
Cupă rămîne un accident. T i- 
trolul (6), altă evidențiată a 
turului, angajează cu Corvinul 
(11) una dintre partidele de cel 
mai pronunțat echilibru ale e- 
tapei. La Rm. Vîlcea, Chimia 
(15) —Flacăra Moreni (18), sau 
primul derby al ..zonei nisi
purilor mișcătoare". în vreme 
ce S.C. Bacău (9) primește vi
zita unei formații, ‘Jiul (17), 
aflată în pierdere de puncte și 
de teren în clasament.

Sînt cîteva „localizări11 ale 
programului „rundei" inaugu
rale a returului. Ele rămîn pe 
plan secundar în fața princi
palei obligații a tuturor clubu
rilor noastre ajunse pe prima 
scenă : aceea dc a demonstra, 
în cele 810 minute de între
cere de astăzi și mîine, că 
SÎNT ÎN ADEVAR FORMAȚII 
ALE ÎNTIIULUI EȘALON, că 
fotbalul lor este de Divizia A. 
Ar fi o primă și asigurătoare 
dovadă că atît de importantul 
sezon al calificărilor, pe care 
îl angajează cele trei selecțio
nate ale României, va primi 
ajutorul cuvenit de la cam
pionatul nr. 1 al țării.

1. STEAUA 16 11 5 0 56- 5 3»
2. Sp. Stud. 17 9 5 3 33-17 32
3. F.C. Olt 17 9 3 5 31-22 30
4. „UM Cj.-Nap. 17 10 0 7 32-26 30
5. Dinamo 17 9 2 6 28-19 29
6. Univ. CV. 16 9 2 5 28-21 29
7. Victoria 17 8 4 5 27-17 28
8. Oțelul 17 8 4 5 27-18 28
9. Corvinul 17 7 4 6 22-20 25

10. Rapid 17 6 4 7 20-24 22
11. Flacăra 17 6 3 8 25-28 21
12. Petrolul 17 5 5 7 22-30 20
13. FCM Brașov 17 6 1 10 44-39 19
14. Jiul 17 G 1 10 22-51 19
15. F.C. Argeș 17 5 3 9 13-20 18
14. Gloria 17 C 0 11 26-49 18
17. Chimia 17 4 2 11 17-35 14
18. S.C. Bacău U 40 13 25-57



ȘEDINȚA COMITETUIDI POLITIC |^=Sjj,jjfa
EXECUTIV AL C.C. Al w?.

cest scod. nentru reducerea con
sumurilor materiale si a chel
tuielilor de Droductie. creșterea 
rentabilității si eficientei nro- 
duselor, anlicarea consecvenți a 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar. nentru realizarea inte
grală si în- structuri nrevăzută 
a livrărilor către fondul Dietei 
si aprovizionarea corespunză
toare a noDulatiei cu bunuri de 
consum.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, în continuare, RA- 
PORTUL PRIVIND REZUL
TATELE RECENSAMINTU- 
I.UI ANIMALELOR DE LA 
1 rEBRUARIE 1987.

A fost evidențiat faptul că. 
pe ansamblul agriculturii, e- 
fectivele de animale la toate 
speciile au crescut, compara
tiv cu recensămîntul de la 1 
februarie 1986. în același timp, 
s-a apreciat că aceste rezulta
te nu sînt în concordantă cu 
sarcinile și obiectivele puse în 
fața agriculturii de secretarul 
general al partidului, pentru 
înfăptuirea 
grare.

Pornind 
desprinse din analiza rezulta
telor recensămîntului, Comite
tul Politic Executiv a cerut 
Ministerului Agriculturii, or
ganelor agricole județene, uni
tăților agricole socialiste, con
siliilor populare și organisme
lor specializate să acționeze, 
cu toată exigența și răspunde
rea, pentru schimbarea, încă 
din acest an, a situației la 
efectivele matcă de bovine și 
ovine, pentru sporirea, în ge
neral, a tuturor efectivelor de 
animale și a producțiilor aces
tora, corespunzător prevederi
lor de plan pe 1987 și pe în
tregul cincinal, în primul rînd 
le cadrul cooperativelor agri
cole de producție și întreprin
derilor agricole de stat. S-a 
cerut, totodată, să se ia mă
suri ferme pentru realizarea 
programelor speciale privind 
creșterea iepurilor de casă, 
dezvoltarea sericiculturii și a-

piculturii, punîndu-sc, de ase- 
menea, un accent deosebit pe 
extinderea acestor activități în 
unitățile agricole de stat și Șs 
cooperatiste. £=

Comitetul Politic Executiv 
a subliniat necesitatea respee- Jr 
tării riguroase a măsurilor 
privind regimul de tăiere a 
animalelor, asigurarea unei 
greutăți optime la tăiere — 
conform normelor stabilite — 
ia vederea realizării în bune 
condițiuni a cantităților de 
carne prevăzute în programul 
de autoaprovizionare ai 
rui județ.

S-a indicat să se ia 
măsurile pentru deplina 
rificare a bazei materiale 
existente, a condițiilor create 

astfel

SUCCES ROMÂNESC
IN CONCURSUL

DE HALTERE

noii revoluții a-

de la concluziile

TURNEUL ZONAL
FEMININ DE ȘAH

feminin de șah

fiecă-

toatc 
valo-

dezvoltării zootehnici, 
incit acest important sector al 
agriculturii 
să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la buna aprovizio
nare a populației cu produse 
animaliere și 
altor nevoi ale 
tionaie.

In continuare, 
litic Executiv a 
probat RAPORTUL PRIVIND 
ACTIVITATEA DE REZOLVA
RE A PROPUNERILOR, SESI
ZĂRILOR. RECLAMAȚIILOR 
ȘI CERERILOR OAMENILOR 
MUNCII ADRESATE CONDU
CERII PARTIDULUI, ORGA
NELOR LOCALE DE PARTID 
ORGANELOR DE STAT. OR
GANIZAȚIILOR DE MASA SI 

PRESEI SI RA
IN ANUL 
asemenea, 
RAPOR-

noastre socialiste

la satisfacerea 
economiei na

Comitetul Po- 
analizat și a-

OBȘTEȘTl, 
DIOTELEVIZIUNII 
1986. A fost, de 
dezbătut si aprobat 
TUL PRIVIND ACTIVITATEA 
INTERNAȚIONALA A PARTI
DULUI ȘI STATULUI IN 1986, 
SI PRINCIPALELE OBIEC
TIVE ALE POLITICII EX
TERNE TN 1987. S-a stabilit 
ca aceste două rapoarte să fie 
supuse dezbaterii Plenarei 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, și 
alte probleme ale activității de 
partid și de stat.

C.l. 0. Șl JOCURILE 
MEDITERANEENE

Sau încheiat C.M. de tenis de masă

EDIȚIA DE LA DELHI, PRINTRE CELE
DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 6 (Agerpres). — 
în prima zi a concursului inter- 
național de haltere de la Buda- 
pesta, în limitele categoriei 60 kg, 

0 pe locul întâi s-a situat A. Csanka 
(România) — cu 281,500 kg (125 kg 
La stilul smuls șl 157,500 kg l-a sti
lul aruncat), urmat de Dimitrov 
(Bulgaria) — 275 kg, Loscos (Cu
ba) — 272,500 kg. Ixmnard (Un
garia) — 268 kg, Takashi (Japo
nia) — 255 kg etc. La categoria 
56 kg a câștigat Marino v (Bulga
ria) cu 265 kg la totalul celor 
două stiluri, iar la categoria 52 
kg a terminat Învingător Huang 
Shi-Liand (R.P. Chineză) — 235 
kg la cele două stiluri.

8

NOII RECORD MONDIAL
In concursul internațional de 

haltere, 
Lvov 
sovietic 
realizat 
dial la 
smuls, cu 233,5 kg (v.r. 233 kg 
aparținea lui V. Solodov). La 
totalul celor două stiluri el a 
egalat recordul lumii 422,5, 
deținut de Solodov.

care se desfășoară la 
(U.R.S.S.), sportivul 
Anatoli Khrapati a 
un nou record mon- 
cat. 90 kg — stilul

VICTORII ALE
LA TURNEUL

Turneul zona!
de la Balatonfbldvar (Ungaria) 
a continuat cu disputarea parti
delor din runda a 12-a. Iată re
zultatele înregistrate : Stanciu — 
Mureșan 0—1, Jtcman — Savova 
1—0, Erenska — Baumstark 1—0, 
Grosch — Madl 0—1, Verocl — 
Kubikova 1—0. Anghelova — Ivan- 
ka 1—0. Wiese
Klimova — Volska 
clasament conduce 

0 p (1), urmată de 
Volska 7 p, Wiese 
Ivanka 6,5, Erenska 6 
reșan și Anghelova 6 
stark 5,5 p, Stanciu 
man 3,5 p.

Szmacinska 
remize. 
Klimova 

Veroci 
6,5 p 

p (1), Mu- 
p... Baum- 
4.5 p,

și 
Tn 
cu 
Șl 

(!)

SPORTIVI, ART.ȘTI DE CINEMA

LAUSANNE (Agerpres). Co- -S 
mitetu] International Olimpic 
va asigura patronajul Jocurilor 
sportive Mediteraneene ce voi î; 
avea loc anul acesta în luna 
septembrie In orașul sirian La- -2 
takia, a anunțat un purtător 
de cuvînt al C.I.O. la Lau
sanne. In programul acestei 
tradiționale competiții sînt în
scrise întreceri de atletism, 
natație. volei, baschet, tenis s.a.

Comisia sportiyilor din: ca
drul C.I.O. a inclus în acest 
organism pe gimnastul Li Ning 
(R.P. Chineză). Din această 
comisie mai fac parte foști 
Camp'oni mondiali și olimpici 
Intre care Nadia Comaneci.

•■www

Nu mal încape discuție câ, astăzi, cinemato
grafia face casă bună cu sportul, pe ecran apă- 
rînd. în ultimii ani, șl nu doar în roluri episodi
ce, tot mai multe vedete ale stadionului. Una 
dintre acestea este șl celebrul gimnast chinez 
Tong Fei, care a fost distribuit într-un rol prin
cipal în filmul „Propagandiștii vuitului primă- 
văratic". Campioana Asiei la 100 m plat, flli- 
pineza Lydia de Vega, este și ea actriță de ci
nema șl încă ceea ce se cheamă un star. Ma
rea pasiune a vieții sale a fost șl rămîne însă 
atletismul, pe care-1 practică de la vîrsta de 14 
ani (acum are 23 ani), timp în care a realizat o 
seamă de rezultate bune. In sfîrșit (pentru mo
ment !), fostul dublu campion european, pugi- 
listul sovietic Serik Konokbaev, după un debut 
excelent în filmul „Secretul doamnei Wong", 
care a bătut în U.R.S.S. recordul de spectatori, 
turnează, în prezent, un al doilea film în care 
Interpretează rolul unu! constructor de căi fe
rate în epoca eroică a drumului de fier.

O CHESTIUNE DE BAN'...
După cum relatează 

ziarul parizian l’Equi- 
pe, _ fostul campion 
mondial de box la* ca
tegoria ușoară, ameri
canul Livingstone
Bramble, și-a schimbat, 
din rațiuni propagan- 
.diștice, numele în

„Ras-I Alujah", 
ce se traduce 
pentru Dumnezeu". Nu 
de mult 
Insă, un 
nellus 
ceea ce 
pe unul _ ______
tatoril postului de te-

ceea
„Lupt

el a refuzat, 
meci cu Cor- 

Boza-Edwards, 
l-a determinat 
dintre comen-

MAI REUȘITE DIN ISTORIA COMPETIȚIEI
Pentru a treia oară în isto

ria Campionatelor Mondiale de 
tenis de masă, India a fost 
o excelentă și primitoare gaz
dă : Bombay — 1952, Calcutta 
— 1975 și, recent, Delhi — 1987. 
Prezentă la toate cele trei e- 
diții, mai întîi ca jucătoare, 
la ultima ca membră a forului 
internațional, maestra emerită 
a sportului Ella Constantinescu 
ne-a oferit cîteva amănunte in 
teresante. ® Comparativ vor
bind, ce ne puteți spune despre 
cele trei ediții, ce au'^dus ele 
pe plan tehnic și spectacular 7 
9 Fiecare a reprezentat un 
moment de vîrf în activitatea 
tenisului de masă. Cea dintîi 
a marcat intrarea în competiție 
a echipelor asiatice, o intrare 
de succes, dacă avem în ve
dere victoriile repurtate, în 
special, de japonezi. în plus, 
atunci a început utilizarea 
„materialelor" pe paletă, care 
a impus, desigur, în scurtă 
vreme, standardizarea acestora, 
ceea ce a permis un progres 
vertiginos pe pian tehnic. După 
un sfert de veac, Calcutta a 
evidențiat creșterea vitezei în

execuții, eficiența tehnicii, 
mareînd, în schimb, o scădere 
a spectaculozității. In plus, la 
această ediție a început ascen
siunea sportivilor chinezi, cva- 
și-imbatabili de atunci încoace. 
Din păcate, la Delhi, princi
pala discuție a fost aceea vi- 
zînd continua scădere a spec
tacolului, ceea ce impune cău
tarea de noi soluții. • „Me
ciul" indirect Europa — Asia a 
fost, din nou, cîștlgat de spor
tivii asiatici... ® Se menține 
deocamdată această superiori
tate, cu deosebire la fete, dar 
decalajul s-a atenuat mult, do
vadă că numărul de medalii 
cucerite de sportivii europeni 
a fost mai mare : Suedia 2 
argint, Iugoslavia 1 argint și 
1 bronz, Ungaria, Olanda, Po
lonia cîte una de bronz. De 
remarcat, de asemenea, că toa
te acestea au fost cucerite de 
reprezentanții noului val, în
tre care J.O. Walcher, Ilia Lu- 
pulescu, Zoran Primorac au 
fost cei mai buni. e o ultimă 
problemă : ce noutăți pe a- 
genda Congresului ITTF ? •
în primul rînd, în locul lui 
Roy Evans,

LUPTĂTORILOR NOȘTRI
DIN

desfă- 
turneu 
libere, 

de

R. P. MONGOLĂ
La Ulan Bator s-au 

șurat întrecerile unui 
internațional de lupte 
la care au participat 138 
concurenți din zece țări, prin
tre care ’ ~ ~
zentanții 
comportat foarte 
dintre cei cinci 
reușind să urce 
de premiere. Cea 
să evoluție a avut-o Nicu Hîn- 
cu, învingător la categoria 52 
kg. Ciprian Radu (90 kg) și 
tînărul Petrișor Cruceanu (100 
kg) s-au clasat pe locul 2 la 
categoriile lor, iar Romică Ka-

și România. Repre- 
țării noastre s-au 

bine, patru 
participanți 

pe podiumul 
mai frumoa-

| CANDIDATURI PENTRU C.M.
$ DIN 1994

I

șovan (48 kg) s-a situat pe lo
cul 3. Din relatările antreno
rului Petru Comun am aflat că 
P. Cruceanu a ratat cu puțin 
ciștigarea concursului. In me
ciul final, cu mongolul B. Ja- 
vhlantaj, tînărul nostru repre
zentant a condus la puncte 
pînă în ultimele 30 de secunde, 
cînd, neatent, a fost surprins 
cu un procedeu de atac și a 
pierdut partida. Reprezentanții 
țării gazdă au ocupat primul 
loc la șapte categorii, celelalte 
trei victorii finale fiind re
alizate de luptători din R.P.D. 
Coreeană, România și U.R.S.S.

ZURICH (Agerpres). — După 
cum se anunță de la Secreta
riatul F.I.F.A., șapte țări — Bra
zilia. Algeria, Benin, Maroc, 
S.U.A., Chile și Coreea de Sud — 
și-au depus oficial candidatura 
pentru organizarea Campionatu
lui Mondial de fotbal din anul 
1994. Dintre aceste țări Brazilia 
(în 1950) și Chile (în 1962) au 
mai organizat turneul final al

C.M. de 
face în

Campio- 
va avea

dar numai atunci cînd 
consideră că va cîștiga 
suficienți bani

leviziune NBC să de
clare „Boxează, el, poa
te, pentru Dumnezeu,

1 400 KM DE ALERGARE CU... SPATELE !
O performanță excep

țională a realizat nu 
de mult un tînăr spor
tiv indian, A. Pandia, 
care studiază la Lon
dra. El a parcurs o 
distanță de 1400 kilo
metri în 29 zile, 5 ore 
și 39 minute. Marea 
valoare a performanței 
constă în faptul că a 
fost

ora^e pro- 
întîlnirile 
reamena- 

stadioane-
cursă în care Pandia a 
alergat cu... spatele, ca 
racul ! Țelul acestei 
curse neobișnuite a fost 
strîngerea de fonduri, 
pe care apoi studentul 
indian le-a donat unei 
fundații de ajutorare a 
copiilor handicapați. 
Un gest nobil care vor
bește de la sine !realizată într-o

PESTE 130 000 LEGĂTURI RAD’O
Stația colectivă a șco

lii radiotehnice regio
nale din orașul sibe
rian Tiumen, • condusă 
de maestrul sportului 
Arkadi Nizamov, se 
mîndrește, pe bună 
dreptate, cu faptul de

ATENA LA UN SECOL 
JOCURI OL MPICE

In 1996 se va împlini un secol de la desfășura
rea, la Atena, a primei ediții a J.O. moder
ne. Fiind vorba de o aniversare atît de impor
tantă, bineînțeles, câ atenienii doresc să fie el 
amfitrionii ediției a XXVI-a a Jocurilor. în acest 
sens s-a pronunțat, recent, Melina Mercouri, 
ministru al culturii în guvernul grec, care a 
spus: „Atena este singurul oraș care are dreptul 
să solicite, din punct de vedere moral și istoric, 
celebrarea pe pămîntul său a centenarului Jocu
rilor Olimpice moderne". Melina Mercouri pro
movează o campanie de susținere a candidaturii 
Atenei, solicitînd sprijinul grecilor din lumea 
întreagă...

a fi realizat mai mult 
de 130 000 de legături 
radio cu. stații din nu
meroase țări, fapt con
firmat prin cărțile poș
tale și diplomele veni
te 
ga

din aproape întrea- 
lume.
DE LA PR MELE 
MODERNE

„Cupei Mondiale", iar S.U.A. a 
candidat la ediția din 1936, acor
dată inițial Columbiei, care a 
renunțat, competiția avînd loc 
pînă la urmă în Mexic. Desem
narea țării ce va găzdui 
fotbal din 1994 se va 
vara anului viitor.

Așa cum se cunoaște, 
natul Mondial din 1990
loc în Italia. Tn vederea bunei 
organizări a turneului final, o 
delegație F.I.F.A. va inspecta 
chiar anul acesta. în luna mai. 
stadioanele din Torino. Milano, 
Roma, Verona, Bologna. Neapo- 
le, Palermo. Genova. Udine, Flo
rența, Cagliari și Bari, 
puse să găzduiască 
campionatului. Pentru 
jarea și modernizarea
lor guvernul italian a alocat o 
sumă importantă, la care se va 
adăuga un fond acordat de Co
mitetul Olimpic Italian.

REZULTATE, ȘTIRI
O Meciul din C.C.E. dintre Be- 

șiktas Istanbul și Dinamo Kiev a 
fost din nou amînat.
• După 18 etape, în campiona

tul BULGARIEI, conduce Sredet 
cu 27 p, urmată de Vitoșa 26 p 
șl Slavia 26 p.
• în clasamentul campionatu

lui BELGIEI, după 21 de etape, 
primul loc este ocupat de An 
derlecht cu 35 p. Pe următoarele 
locuri: Malines 33 p, Beveren 31 p.

9 Diego Maradona (Napoli) a 
marcat cel de al 200-lea gol din 
cariera sa. Ultimul l-a înscris în 
meciul cu Sampdoria.
• U.E.F.A. a confirmat data și 

locul disputării finalei Cupei 
Cupelor. Meciul se va desfășu
ra în ziua de 13 mai pe stadio
nul olimpic din Atena.

’■Ws’aV.W.WSr'W^'wVaVxVxVrt

Romeo VILARA

, care timp de două 
decenii, a deținut funcția de 
președinte, a fost ales japo
nezul Ichiro 
multiplu campion mondial. Pe 
plan tehnic, s-a stabilit ca la 
execuția serviciului mingea să 
fie aruncată vertical la o înăl
țime de minimum 16 cm, iar 
pauzele dintre seturi au fost 
limitate la circa două minute. 
Au fost stabilite, de asemenea, 
și datele turneelor de califi
care pentru Olimpiadă : 19—22 
noiembrie, Karlsruhe (simplu), 
19—20 decembrie, Viena (du
blu). în sfîrșit, trebuie să men
ționez foarte buna organizare, 
gazdele indiene făcînd din a- 
ceastă ediție, la care au fost 
prezenți sportivi din 50 de țări, 
una dintre cele mai reușite 
din istoria acestei mari com
petiții a tenisului de masă.

Ogimura, fost

Emanuel FÂNTANEANU

A PROCEDAT BINE
ARBITRUL OLANDEZ !

Duminică, în campionatul 
Olandei, s-a petrecut un fapt 
puțin obișnuit în „Țara lale
lelor". Tn meciul de primă 
divizie, dintre echipele A.D.O. 
Haga și Ajax, cunoscuta for
mație din Amsterdam a fost 
însoțită de sute de suporteri, 
încă înainte de joc și a apa
riției echipelor pe stadion, un 
număr de huligani, veniți ca 
„susținători" ai Âjax-ului. au 
provocat un scandal de pro
porții, ajungind pînă la a se 
incăiera ! Pe teren a intrat 
antrenorul Johan Cruyff (A- 
jax) cerînd cu insistentă do
molirea spiritelor toarte agi
tate ! A început jocul într-o 
liniște relativă... Dar, după ce 
Ajax a Înscris două goluri 
(Bosman) și conducea cu 2—0. 
a urmat... replica huliganilor 
echipei gazdă. Bătaia dintre 
cele două tabere a fost vio
lentă, soldată cu peste 40 de 
grav răniți, ' ...
spital 1 Pauza 
sfetnic bun) _____ ___
mult, timp în care arbitrul 
Henk van Ettekoven a hotă- 
rît să întrerupă meciul. El 
șl-a motivat decizia : „îmi 
era frică să mal conduc un 
asemenea joc, care ar fi pu
tut avea urmări grave, ca si 
cele din 1985, de la Bruxelles" 
(n.n. în finala C.C.E., Liver
pool — Juventus, cînd și-au 
pierdut viata 39 de oameni) ! 
Stntem convinși că arbitrul a 
procedat înțelept luînd a- 
ceastă decizie.

transportați la 
(care este un 
a durat mal 

arbitrul

Ion OCHSENFELD

• P£ 5CURT ® P£ SCURT • PE SCURT ©
• In tradiționala competiție 

rugbystică, Turneul celor 5 na
țiuni sînt programate astăzi 
meciurile etapei a IlI-a: Paris: 
Franța — Scoția, Cardiff : Ța
ra Galilor — Anglia. In cla
sament, după 2 etape, condu
ce — neînvins — „XV“-le

Franței, e La Key Biscayne 
(Florida). în semifinale, tînăra 
tenismană vest-germană' Steffi 
Graf a întrecut-o ne Martina 
Navratilova cu 6—3. 6—2 (!). 
iar Everl-LIoyd a cîstieat la 
Mandlikova cu 7—5 6—0.
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