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NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
portul

IN REPUBLICA INDIA
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
plecat, luni dimineață, într-o 
vizită oficială de prietenie in 
India, la invitația președintelui 
Republicii India, Giani Zail 
Singh, și a primului ministru 
Rajiv Gandhi.

La vizită participă tovarășul 
Valentin Ceaușescu.

Conducătorul partidului și 
statului nostru este însoțit de 
tovarășii Dimitrie Ancuța, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
loan Totu, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane ofi
ciale

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni.

La pldcare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
membri și membri suplcanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al Partidu
lui, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai Gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali.

Pe aeroport se aflau nume
roși oameni ai muncii, care au 
aplaudat și aclamat cu putere 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

Dînd glas satisfacției pentru 
această nouă vizită, cei pre- 
zenți au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un călduros 
„Drum bun !", împreună cu 
urări de succes deplin în no
bila misiune de a face cunos
cută dorința poporului român 
de a trăi în liniște, înțelegere 
și conlucrare cu toate popoare
le lumii, componentă esențială 
a politicii externe realiste, di
namice și constructive pro
movată de partidul și statul 
nostru.

La ora 7,15, aeronava pre
zidențială a decolat, îndreptîn- 
du-se spre New Delhi.

Ar
O primire prietenească, deo

sebit de călduroasă, exprimată 
prin numeroase manifestări de 
stimă și deosebită considerație 
față de înalții soli ai poporu- ' 
lui român.

Acestea sînt auspiciile sub 
care a început vizita oficială 
de prietenie întreprinsă de 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în 
India, la invitația președintelui 
Giani Zail Singh și a primului 
ministru Rajiv Gandhi.

Ora 17,50. Aeronava preziden
țială a aterizat pe aeroportul 
capitalei țării — New Delhi.

In întîmpinarea distinșilor 
soli ai poporului român au 
venit președintele Republicii 
India, Giani Zail Singh, primul 
ministru Rajiv Gandhi, alte 
personalități ale vieții politice 
indiene.

La coborîrca din avion, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu

de stat și-au 
cu cordialitate, 

satisfacția de a

deosebită prietenie de pre- 
ședințele Giani Zail Singh și 
de premierul Rajiv Gandhi, 
care le-au adresat un călduros 
bun venit

Cei doi șefi 
strîns mîinile 
exprimîndu-și 
se întîlni.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat pe 
platoul de ceremonii, străjuit 
de drapelele României și 
Indiei, pentru a primi înaltele 
onoruri de stat.

O gardă militară, aliniată in 
cinstea sosirii președintelui 
României, prezintă onorul. Ră
sună salve de tun. Sînt apoi 
intonate imnurile de stat alo 
celor două țări. Președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trece în revistă 
garda de onoare alcătuită din 
militari în ținuta de gală, re- 
prezentînd cele trei arme.

In continuarea ceremoniei, 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost prezentate persoa
nele oficiale indiene venite în 
intîmpinare.

Președintele României și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită stimă de 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în India. întreaga ce
remonie a fost urmărită de un 
mare număr de reprezentanți 
ai presei indiene și internațio
nale, înregistrată pe pelicula 
aparatelor de fotografiat și a 
camerelor de televiziune.

Răspunzînd rugăminții zia
riștilor prezenți pe aeroport, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat satisfacția sa pen
tru vizită și convorbirile pe 
care Ie va avea în India și a 
adresat poporului indian prie
ten urări de progres, bunăstare 
și pace.

După 
loc la 
Nicolae 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
președintele Giani Zail Singh 
și Mânjit Kaur, au luat loc 
în mașini escortate de moto- 
cicliști, îndreptîndu-se spre 
New Delhi.

Coloana oficialeKde mașini a 
străbătut principalele artere 
ale capitalei indiene. De-a lun
gul marilor bulevarde, împodo
bite cu drapelele de stat ale 
celor două țări, cu portretele 
solilor României, cu Urări de 
bun venit, numeroși locuitori ai 
Capitalei au salutat cu căldu
ră și simpatie pe înalții 
peți' români.

La reședința rezervată 
tinșilor oaspeți — palatul 
shtrapati Bhavan" — președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut - cordial cu președin
tele Giani Zail Singh. A fost 
exprimată, și cu acest prilej, 
convingerea că noua întîlnirc 
la nivel înalt se va înscrie ca 
un eveniment de cea mai marc 
însemnătate în cronica relațiilor 
româno-indiene, în dezvoltarea 
acestora, în interesul celor 
două popoare, al păcii și co
laborării internaționale.

ceremonia care a avut 
aeroport, președintele 
Ceaușescu și tovarășa

oas-
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La Campionatele Mondiale de atletism in sală

ȘCOALA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ DE ALERGARE 
A STRĂLUCIT DIN NOU

Doina Melinte, Maricica Puică și. Mitica Junghiatu 
Intre fruntașe la semifond

INDIANAPOLIS. Ziua a treia 
a Campionatelor Mondiale de 
atletism în sală, care a avut în 
program numai desfășurarea 
de finale (la 10 probe), a în
semnat un spectacol sportiv 
superb, etalînd întreaga gamă 
de frumuseți și de... emoții ale 
acestui sport al sporturilor care 
este atletismul. Un spectacol 
urmărit cu mult interes, la 
reușita căruia avem satisfac
ția de a fi contribuit într-o 
mare măsură și unii dintre atle- 
ții noștri. Ne' referim în mod 
special la alergătoarele române

de semifond care, din nou 
(pentru a cîta oară ?), au con
curat bine sau foarte bine. 
Doina Melinte, o strălucită re
prezentantă a „școlii românești 
de alergare", a mai adăugat 
încă o medalie la „salba" pe 
care a realizat-o prin talent, 
dar mai cu seamă prîntr-o 
muncă deosebită, începînd din 
1981 (vă mai amintiți?), cînd 
pe pista stadionului bucureș- 
tean „23 August" a cucerit ti
tlul de campioană mondială 
universitară. Au urmat alte 
și alte concursuri de anvergu-

Campionatele Naționale, de schi alpin

LA „SUPER-URIAȘ", ACEIAȘI INVINSĂTORI
CA Șl LA COBORlRE

PO1ANA BRAȘOV, 9 (prin 
telefon). Proba : slalom super- 
uriaș ; loc de disputare : Pîrtia 
Lupului ; lungime traseu 2100 
m ; diferență nivel 510 m ; nu
măr porți 42 ; număr concu- 
renți 47 ; temperatura —14 
grade.

Din nou vreme capricioasă 
la Poiana Brașov, ninsoare în 
rafale alternînd cu perioadele 
însorite. Cum prima fațetă a 
vremii a predominat, Pîrtia 
Lupului s-a încărcat cu un strat 
gros de nea, ceea ce a făcut-o 
extrem de dificilă. Misiune cu 
atît mai grea pentru competi
tori, cu cît ei nu au avut po
sibilitatea să efectueze nici un 
antrenament în condiții de 
concurs, întrecerea desfășurîn- 
du-se, cum se spune, la prima 
„citire".

Pornit cu nr. 1 din start, 
Mihai Bîră a ținut parcă să 
demonstreze că șansele sale 
cresc o dată cu... numărul por
ților ; dacă în proba de cobo- 
rîre el nu s-a prea văzut, luni 
a concurat bine, deschizînd în
trecerea cu un timp 
tiv : 1:39,20. în nota 
ultimelor sale evoluții, Constan
tin Viorel (nr. 4 de ■■ ■■ 
tatonează îndeaproape — 1:39,64, 
rezultat ce putea fi mai bun 
fără o dezechilibrare, redresa
tă printr-un derapaj — deci 
sutimi prețioase pierdute — 
exact în apropierea liniei de 
sosire, cînd lucrurile 
lămurite ! „Veteranul" 
Portik supralicitează : 
cel mai bun timp de pînă în

acel moment, iar 
riți mai urma să 
mai Vili Podaru. 
vedind aceeași formă 
precum și o remarcabilă capa
citate de mobilizare la ora con
cursului, a reușit un parcurs 
aproape fără greșeală și tot
odată un timp care 1-a asigurat 
al doilea titlu de campion na
țional, la numai 24 de ore după 
cel de la coborîre.

Sorin SATMARI

competi- 
bună a

start) îl

păreau 
Csaba 

1:39,06,

Pe agenda actualității, plenarele organizațiilor sportive

V RAN CE A: PREOCUPARE PRINCIPALA
CREȘTEREA DE TINERI PERFORMERI

In recenta plenară a C.J.E.F.S. Vrancea s-au 
dezbătut cu spirit de răspundere proble
mele sportului de masă și de performantă. As
tăzi, în această parte a țării — unde există o bună 
bază materială — se vorbește optimist nu nu
mai despre sportul de masă, ci și despre dis
cipline dintre cele mai diferite, pentru care 
vrîncenii au făcut efectiv pasiune : tir, gim
nastică, atletism, rugby...

Trecerea în revistă a realizărilor din anul 
care a trecut a scos în evidență, tn primul rînd, 
succesele obținute în cadrul sportului de 
masă. Cu 130 000 de preșcolari, elevi și oameni 
ai muncii prezenți în întrecerile Daciadei, ju
dețul s-a situat între primele din țară (locul 3!). 
Prezenți în diferite competiții, unele departa
mentale (finala pe țară a lucrătorilor din agri
cultură, Cupa Constructorul, Ceferiada ș.a.). 
sportivii de pe aceste meleaguri au cucerit 
multe locuri fruntașe, inclusiv locuri I. Reușite 
au fost șl tradiționalele întreceri : Festivalul 
fetelor vrîncene, Festivalul șahului. Festivalul

satelor ș.a. Demn de reținut este că întrece
rile n-au fost organizate doar în orașe — 
adică în Focsani, Adjud, Mărășești. Odobești, 
Panciu — ci și în comune și sate ca Fitionești, 
Vulturu, Tătăranu, Dumitrești, Movillța, Soveja, 
Vidra, Paltin, Milcovul, Pufești, pentru a sti
mula și activitatea sportivă din mediul rural.

In județul Vrancea însă, despre care nu șe 
poate spune că este unul cu o bogată tradiție 
în sport, se vorbește acum. mult, despre spor
tul de performanță. îmbucurător este, faptul 
că rezultatele obținute în această direcție s-au 
îmbunătățit față de anii anteriori, obiectivele 
stabilite fiind realizate în întregime, inregis- 
trindu-se si unele depășiri. Aceste afirmații, 
făcute tn cadrul plenarei, au cîteva suporturi 
concrete: județul Vrancea a contribuit la obți
nerea de medalii la Campionatele Balcanice de

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

dintre favo- 
evolueze nu- 
Acesta, do- 

bună,

(Continuare în pag. 2-3)

ră, cu victorii sau cu locuri 
pe podium, ori acolo, în apro
pierea acestui atît de visat po
dium de premiere. Chiar dacă 
a fost întrecută (este firească 
această „lege" a sportului, de 
a cîștiga, dar și de a pierde !), 
Doina a fost totuși, de fiecare 
dată, în grupul fruntașelor! A 
fost .campioană europeană de 
sală, la 800 m, Ia Milano, în 
1982, din nou campioană de sa
lă, dar la 1500 m, la Atena, în 
1985, cînd cu 4:02,54 a stabilit 
recordul continental, actual în
că și astăzi. în 1984, la Los 
Angeles, Doina Melinte a cîș- 
tigat medalia olimpică de aur 
în proba de 800 m și pe cea de 
argint la 1500 m. La C.E. de 
la Stuttgart a fost a treia la 
1500 m.

în sfîrșit — dar sintem con
vinși că nu și în cele din ur
mă ! — medalia de aur de la 
Indianapolis, unde, duminică 
seara, pe pista „mondialelor", 
la Hoosier Dome, Doina Melin
te a fost de-a dreptul irezis
tibilă în finalul cursei, în care 
a întrecut Categoric pe recenta 
campioană mondială de la 3000 
m (Tatiana Samolenko) și pe 
campioana europenă la 1500 ni, 
la Madrid, locul secund la 
C.E. de la Lievin (Svetlana 
Kitova). Ea a arătat, pe lingă 
o bună orientare tactică, multă 
putere de luptă pentru apă
rarea culorilor patriei și o 
foarte bună pregătire fizică, a- . 
sigurată de antrenorul, în fapt 
soțul ei, prof. Dorin Melinte, 
la clubul băcăuan Știința CER. 
Cu timpul de 4:05,68 Doina Me
linte a obținut cel mai bun 
rezultat mondial al actualului 
sezon de sală.

(Continuare in pag. a 4-a)

Finalele Daciadei la patinaj viteză

SPRINTERII ȘI-AU DESEMNA T LAUREA ȚII
MIERCUREA CIUC, 9 (prin 

telefon). La mai puțin de 24 
de ore de la încheierea con
cursului republican al celor 
mai tineri viteziști (speranțe și 
copii), pe pista naturală de di
mensiuni olimpice din localitate 
au început finalele Daciadei 
de performanță ale sprinteri
lor la patinaj, competiție re
zervată seniorilor. La start 
s-au aliniat peste 40 de con- 
curenți din 14 cluburi și aso
ciații sportive, care și-au dis
putat întîietatea, tur-retur, în 
probele de 500 și 10'00 m.

Așa cum se anticipa, între
cerile au fost net dominate de 
alergătoarele și alergătorii se
lecționați în Centrul de pregă
tire olimpică Mecanică fină 
București (antrenori : Adrian 
Ciobanii și Horia Timiș) care 
au oferit ’ publicului curse a- 
tractive, viu disputate și pe 
alocuri cu un deznodămînt ne-

prevăzut. Mai întii, atenția 
spectatorilor s-a îndreptat că
tre „capul de afiș" al reuniunii, 
confruntările directe și indi
recte dintre cele patru prin
cipale favorite la un loc pe 
podium, Mihaela Dascălu, Cc- 
rascla Hordobețiu, Ileana Cle- 
teșteanu și Emeșe Antal, pen
ultima reușind, de data aceasta, 
să conducă după prima probă 
din program — 500 m : 1. Clc- 
teșteanu 45.0, 2. Hordobețiu 45,1, 
3. Dascăhi 45,3, 4. Antal 45,7, 
5. Ibolya Szatmari 46,2. A ur
mat cursa de 1000 m, desfășu
rată sub pecetea unei înverșu
nate rivalități. încheiată cu 
victoria Mihaelci Dascălu 1:32,5, 
urmată de Hordobețiu 1:32,9 șl 
terminată dramatic de Cleteș-

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in vag 2-3)

In vederea partidei amicale, de miercuri, cu echipa Greciei

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL AL ROMÂNIEI
PLEACĂ ASTĂZI LA ATENA

In cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează în perspectiva star
tului oficial, programat la 25 
martie, pe teren propriu, în com
pania echipei Albaniei, din ca
drul preliminariilor Campionatu
lui European, lotul nostru re
prezentativ de fotbal va susține 
miercuri, la Atena, un meci-test 
cu reprezentativa Greciei. Este al 
doilea joc de verificare din a- 
cest sezon, primul avînd loc, 
după cum se știe, săptămîna tre
cută, la Ankara, cu echipa Tur
ciei, cînd „tricolorii44 au obținut 
victoria cu 3—1.

Pentru partida amicală cu for
mația Greciei, antrenorii Enie- 
ricli Jenei și Cornel Drăgușin 
au la dispoziție următorii jucă
tori : Lung și Moraru — por- x 
tari : Iovan, Bumbescu. Be’ode- 
dici, Movilă, Zare șl Ungureanu — 
fundași ; Hagi, Balint Mateuț. 
Boloni, Klein și Rcdnic — mij
locași ; Lăcătuș, Cămătaru și 
Geolgău — înaintași. Din lot mai 
fac parte Bărbulcscu. Iorgulescu, 
Stoica și Pițurcă, dar. fiind ac
cidentați, ei nu vor face deplasa
rea la Atena, prevăzută a avea 
loc în cursul dimineții de astăzi, 
pe calea aerului.



finala Daciadei și a Cl de bob

ChUGĂ.m, rCHiPAJUl 

c.s.o. Siam -1 u.s.
Vremea favorabilă practicării 

bobului a permis desfășurarea, 
pe pîrtia din Sinaia, a finalei 
Daciadei șl Campionatului Na
tional pentru echipajele de două 
persoane. întrecerea (disputată 
pe un traseu de 1 200 m) a fost 
interesantă, în special în prime
le două manșe, după care nu 
mal puțin de cinei formații lup
tau pentru titlu. Acesta a re
venit echipajului CSO Sinala- 
IEFS. format din L. Pap-Anghcl 
— L. Hodoș. Deși a fost Înregis
trat cu timpi modești la start, 
bobul pilotat de talentatul L. 
Pap-Anghel a izbutit să totali
zeze eel mai bun timp, printre 
care si cel mal bun In manșa 
a patra, decisivă. O remarcă Șl 
pentru tinerele echipaje ASA n 
Brașov (O. Popescu — P. Stan
dul și Voința I Sinaia (C, Po
pescu — V. Iile). clasate pe 
locurile 3 și, respectiv, 4, înaintea 
unor boberi cu mal multă ex
periență competlțlonală.

Clasament : 1. CSO Sinaia-IEFS 
3:41,63 1 2. Carpatl Slnala-ASA
(M. Ene — N. Bucur) 3:42,20 ; 3. 
ASA II (O. Popescu — P. Stan
dul 3:43.07 ; 4. Voința I Sinaia 
(C. Popescu — V. Ilie) 3:43,31 ;
5. ASA I (Gh. Peplea — A. Gri- 
gore) 3:45,33 : 6. Carpațl Sinaia 
(C. Iacoban — M. Militarul 
3:46,04.

Săptămîna aceasta vor mal a- 
vea loc Cupa Voința, Cupa Pra
hova șl Cupa F.R.B.S. la bob. 
precum sl Concursul Republican 
al C.S.Ș. la sanie.

DE LA F.R.S.B.
F.R. Schi-Biatlon a- 

nunță că miercuri, 11 
martie a.c., la Rîșnov, 
pe trambulina de 40 de 
metri, ce va desfășura 
Concursul Național al 
copiilor mici, la sărituri.

LA „SUPER-URIAȘ“
(Urmare din pag. 1)

Intrați în continuare pe. tra
seu, Dorin Dinu și Dan Iliescu 
nu au izbutit mai mult decît 
clasarea pe locurile 5 și, res
pectiv, 6.

Ca și în proba precedentă, 
la start au fost prezenți și cei 
mai buni juniori din țară. Imi- 
tîndu-i parcă pe seniori' și ei 
au ținut să respecte, In linii 
mari, ierarhia din ziua ante
rioară, cam același grup de
5—6 copii taientați disputîn- 
du-și primele locuri. A învins 
tot Aron Gorog, un tînăr de 
nici 17 ani care dacă va con
tinua ritmul de progres din 
ultimele două sezoane, poate în
semna ceva în schiul nostru și, 
eventual, chiar și în cel inter
național. Se poate aprecia că 
am asistat la două zile de în
treceri bine, chiar foarte bine 
organizate și pe care sportivii 
au ținut să le onoreze printr-o 
pregătire și participare cores
punzătoare. Dovadă faptul că 
ambele curse au fost mai bine 
populate ca oricînd și cu toate 
acestea nu a fost înregistrat 
nici un abandon.

REZULTATE, seniori : 1. Vili 
Podarn (Dinamo Brasov) 1:38,17, 
3. Csaba Portik (A.SiA.) 1:39,06,

FINALELE LA PATINAJ VITEZĂ

(Urmare din pag. 1)

teanu care a căzut în ultima 
turnantă (ce înseamnă să nu 
studiezi cu atenție pista îna
inte de concurs!), ieșind pre
matur din lupta pentru titlu. 
Dar disputele reuniunii inau
gurale n-au dat cîștig de cau
ză nici unei alergătoare, Dăscă- 
lu și colega ei mal mare, Hor- 
dobețiu, ău terminat la egali
tate -de puncte în clasamentul 
general după prima zi : 91,60 
p, anunțînd un pasionant „duel" 
pentru reuniunea finală.

Primele întreceri masculine 
au însemnat și primele surpri
ze. Tînărul ploieștean Nicolae 
Sandu s-a intercalat între pro
tagoniștii probei de 500 m : 1. 
E. Cseh 40,9, 2. N. Sandu 41,4. 
3—4. O. Cristea și T. Becze 41,5, 
ca apoi la 1000 m să se schim
be ordinea : 1. Becze 1:23,5, 2. 
Cseh 1:24,9, iar Sandu, ne
atent la ultimul viraj, să cadă 
și astfel (locul 16 — 1:35,4) să 
iasă din cursa pentru tricoul 
de campion. Și încă o surpri
ză : experimentatul vitezist din 
localitate, Tibor Kopacz, de Ia 
care s-a așteptat mult, și-a 
dezamăgit suporterii. El a fost 
depășit la primele două evolu

In întrecerea echipelor de popice

VOINȚA ORADEA (f) ÎNVINSĂ ACASĂ 

DE PENULTIMA CLASATĂ!
tn campionatul Diviziei A la 

popice, simbătă s-a disputat eta- 
pa a 12-a fa 3-a din retur). 
Dacă la bărbați întrecerile au 
fost... calme — în toate partide
le au ciștigat gazdele —, la femei 
s-au înregistrat citeva surprize, 
dintre care se detașează victoria 
In deplasare, Ia Orad:a, a echi
pei Voința Odorhel, penultima 
clasată șl In pericol dc retrogra
dare! Și un rezultat puțin obiș
nuit, victoria la un „băț" a e- 
chipei mureșene Dermagant in 
jocul cu Hidromecanica Brașov. 
Dar lată rezultatele etapei:

FEMININ « RAPID BUCU
REȘTI - LAROMET BUCUREȘTI 
2532 — 2466 p d (scar individual 
4—2). Un joc atractiv, cu rezul
tate de bun nivel tehnic, dintre 
care se detașează cele ale rapi- 
distelor Ciobânu șl Găfnan — 
fiecare cu cite 434 p. De la în
vinse s-a remarcat Boboc — 
432 p. (N. Costache coresp.) a 
C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA TIMI
ȘOARA 2467 — 2139 (4—2). A
treia victorie consecutivă a re- 
șițencelor, care au avut in Ho- 
llesch (446) și Zslzslk (435) cele 
mal precise concurente. De la 
oaspete s-a Impus Schiell cu 
423 o. (P. Fuchs-coresp.) a VO
INȚA ORADEA - VOINȚA O- 
DORHE1 2200 — 2283 (3—3). Oră- 
dencele au jucat sub orice cri
tică. ee! mal mare punctai al 
lor fiind doar de 409 (Mathe). 
De la învingătoare s-a evidențiat 
Stefucz — 411. (I. Ghișa-coresp.)

DEBMAGANT TG. MUREȘ — 
HIDROMECANICA BRAȘOV 2491

— 2490 (2—4). Meci deosebit de
disputat, clștîgaț la limită de 
gazde, eare au avut cea mai 
bună Jucătoare In Simina Vcdă
— 45S p. De la brașovenee foar
te bine a jucat junioara Marlci- 
ca Radu — 426. (I. Păuș-corcsp.) 
a PETROLUL BAI COI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 2436 — 2550 
(2—4) a CONSTRUCTORUL 
GHERLA — RECORD CLUJ-NA-

.......... - aaaaaaraaaBaam----------

ACEIAȘI ÎNVINGĂTORI
3. Mihai Bîră (Dinamo) 1:39,20,
4. Constantin Viorel (Dinamo)
1:39,64, 5. Dorin Dinu (CSU
Brașov) 1:40,19, 6. Dan Iliescu 
(Dinamo) 1:41,42; juniori: 1. 
Aron Gorog (RAMIRA Baia 
Sprie) 1:43,76, 2. Cătălin Bena- 
șic (CSȘ Sinaia) 1:45,97, 3.
Florin Tirică (CSȘ Sinaia) 
1:46,43, 4. Cristian Jitaru (Ca- 
raimanul Bușteni) 1:47,04, 5.
Marian Ovidiu (A.S.A.), 1:47,15,
6. Ion Moraru (Dinamo) 1:47,30.

După o zi de pauză Campio
natele Naționale se reiau cu 
probele de slalom uriaș și sla
lom, miercuri și joi Ia Predeal.

CLASAMENTE ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL (f)
După etapa a XV-a a Diviziei A 

la handbal feminin, clasamentul 
se prezintă astfel :

TROFEUL „SPORTUL* PENTRU

1. ȘTIINȚA 15 12 1 4 393-279 40
2 Mureșul 15 11 0 4 360-703 37
3. Hidroteh. 15 • 3 3 314-272 36
4. Rulmentul 15 10 1 4 311-273 36
5. Chimistul 15 10 1 4 366-348 36
t. Rapid 15 02 7 315-311 29
7. TEROM 15 • 1 * 356-354 2S
». C.S.M. Sb. 15 1 0 0 279-334 27
1. Confecția 15 4 1 9 303-333 25

ie. Dorobanțul 15 4 1 10 231-295 24
11. Construct. 15 4 0 11 326-417 23
12. CSM St. Gh. 15 2 0 13 241-324 19

ții de mai tinerii lui coechi
pieri (la 500 m locul 5 cu 41,6 
și Ja 1000 m poziția a 3-a cu 
1:24,5), lăsind impresia că în 
ultima vreme nu a respectat 
programul de antrenament, 
Itiînd... vacanța mai devreme.

Cum s-au comportat adversa
rii olimpicilor? în pofida lip
sei posibilităților de pregătire 
pe gheață, mulți dintre con- 
curenți au făcut dovada calită
ților ce i-au consacrat (Ibolya 
Szatmari, Mihacla Timiș, Zsolt 
Zakarias. Emeric ToiTili), iar 
cei mai tineri viteziști (Mădălin 
Muntcanu, Ion Moldovan, Irene 
Engellcitcr, Anton Manole și 
Nicolac Dicu), aflați încă la 
vîrsta junioratului, au reușit 
să sosească, Ia o probă sau 
alta, înaintea unor seniori 
consacrați.

Iată cîștigătorii din reuniu
nea finală : Ileana Cleieșteanu 
la 500 m — 45,7r Cerasela Hor- 
dobeliu la 1 000 m — 1:36,4, E. 
Cseb și T. Beeze la 500 m — 
41,5, E. Cseh la 1 000 m — 
1:26,2.

CLASAMENT GENERAL — 
F : 1. Cerasela Hordobețiu (CSS 
Sibiu — C.O. Mec. fină Buc.) 
186,050 p — campioană a Dacia
dei, 2, Mihaela Dascălu (Trac

POCA 2212 — 2221 (4-2) a MO. 
LID-MUCAVA VAMA — ME- 
TROM BRAȘOV 2390 — 2361 
(3—3) a GLORIA BUCUREȘTI — 
VOINȚA PLOIEȘTI 2535 — 2475 
(5—1). O partidă frumoasă In 
care principala performeră a 
fost Margareta Cătineanu cu 455 
p d. De la ploieștencs s-a lm- 
nus Stela Godeanu cu 427 p (N. 
ștefan-corcsp.) a VOINȚA TG. 
MUREȘ — ELECTROMUKEȘ TG. 
MUREȘ 2569 — 2551 (5—1). Der- 
byul local s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic, toate cele 12 jucă
toare obțlnînd rezultate de pes
te 400 p. Cel mal mare punctaj 
l-a avut junioara Melinda De
meter, din echipa campioană, 
444 p. De la Voința s-a-remarcat 
Elisabeta- Albert — 437 p. (P. 
lon-eoresp.) a VOINȚA GALATI
— DACIA PLOIEȘTI 2417 - 2342 
(4-2).

MASCULIN ■ a -CABRAȚI SINA
IA — GLORIA BUCUREȘTI 5053
— 5029 (1—5). Echipa locală a
cîștigat datorită jocului bun 
prestat de juniorul V. Goran, 
care a dispus la scor de bucu- 
reșteanul C. Andrei (860—781). 
De la Gloria foarte bine a ju
cat M. Andrei, notat In foile 
de arbitraj cu cel mai mare re
zultat al reuniunii — 868. (V.
Feldman-coresp) a CHIMPEX 
CONSTANTA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 4978 — 4964 (3—3). Forma
ția gazdă, aflată la a treia vic
torie in noul sezon, a jucat din 
nou bine, ea avlnd In Mihăllescu
— 919 — cei mal productiv con
curent. De la Olimpia cel mai 
mare rezultat l-a avut Beliva- 
că — 846. (C. Popa-coresp.) *
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ — 
AURUL BAIA MARE 5566 —
5423 (5—1). Derbyul seriei Nord 
a fost la discreția mureșenilor, 
care au avut un excelent' reali
zator în Silvestru — 992 p. Din 
formația campioană s-a detașat 
Boariti — 953. (C. Albu — co-
resp.) a RULMENTUL BRAȘOV
— PETROLUL CÎMP1NA 5238 —
4977 (4—2). Brașovenii, deși lip
siți de aportul... maestrului Tis- 
mănar. au cîștigat la mare di
ferență. principalii realizatori au 
fost Matiș — 893 șl, respectiv, 
Șlai — 872. (C. Gruia-coresp.) a 
VOINȚA BUCUREȘTI — FLA- 
CARA BRAȘOV 5083 — 4878 
(6—0) a C.F.R. CONSTANȚA — 
METALUL ROMAN 5023 -r 4934 
(3—3) a UNIO SATU MARE — 
OLIMPIA REȘIȚA 51-72 — 5008
(5—1). Noua promovată, Olimpia, 
a făcut față cu greu jocului do
minat de sătmăreni. Cel mal 
preciși popicari au fost: Pop — 
928 si, respectiv, Cadar — 912. 
(Z. Kovacs-coresp.) * PROGRE
SUL ORADEA — CHIMICA T1R- 
NAVENI 5264 — 3106 (4—2) a
C.F.R. TG. MUREȘ — CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ 5277
— 5212 (4—2) a INDUSTRIA Slit 
MEI CtMPIA TURZII — VICTO 
RIA TIMIȘOARA 5109 — 496: 
(4-2).

EFICACITATE : 1. Esztera Laszlo 
(Mureșul) 153 de goluri ; 2. Ma
riana TIrcă (Știința) 133 : 3. Maria 
Verigeanu (Chimistul) 119 ; 4. Ma
riana Stan (Constructorul) 115 ; 5. 
Larlsa Cazacu (Hidrotehnica) 104; 
6. Rodica Grlgoraș (Confecția) 
99 ; 7. Rodica Covalluc (TEHOM) 
94 ;'8—9. Vasillca Dobre (Rapid) 
și Cristina Tache (Rulmentul) 89; 
10—11. Elena Mocanu (Doroban
țul) și Daniela Paștlu (CSM Si
biu) 87 ; 12. Eva Mozsi (Mureșul) 
«9.
• Etapa a XVI-a a Diviziei A 

’a handbal (f) se va disputa du
minică 8 aprilie 1987.

torul Brașov — C.O. Mec. fină 
Buc.) 186,850 p, 3. Ibolya Szat
mari (Electromureș Tg. Mureș) 

191,050 n. M : E. Cseh (Mure
șul Tg. Mureș — C.O. Mec. fină 
Bue.) 167,650 p, campion al Da
ciadei, 2. T. Becze (S.C.M. Ciuc 
— C.O. Mec. fină Buc.) 168,250 
p. 3. T. Kopacz (S.C.M. Ciuc— 
C.O. Mec. fină Buc.) 169,500 p.

Azi (n.r. marți) încep între
cerile Daciadei la poliatlon.

ALERGĂRI SPECTACULOASE
Reuniunea de trap desfășurată 

duminică a oferit întreceri spec
taculoase. Astfel, după o sui
tă de bune performanțe. Re
lativ a reușit victoria în princi
pala cursă a zilei, „Premiul Bos
for". Condus cu pricepere șl 
tact de tînărul C. Dumitrescu, el 
s-a desprins la intrarea In li
nia dreaptă Ia sosire, clștigînd 
confortabil în fața Iul Craidon 
și Iscusit. De altfel, această for
mație a mal obținut o victorie 
cu Vica. la mare luptă ru He- 
meiușa, V. Mihai dOvedindu-se 
același valoros driver. Alte două 
formații, M. Dumitru și V. Pă- 
trascu, au realizat cite două 
victorii, cu care s-au Instalat 
în fruntea clasamentelor. Prima 
dintre ele a cîștigat cu Stretean, 
In revenire de formă, șl Hughe- 

litimiii imncu dc volei (mJ 
«l grupei secunde

CARE VA FI A DOUA 
RETROGRADATĂ ?

Incepînd de azi. la Timișoara 
se desfășoară ultimul turneu al 
grupei masculine secunde din 
cadrul Diviziei A de volei. Inte
resul acestui „act final" al cam
pionatului, desigur, are mai pu
țin în vedere partea de sus a 
clasamentului. In privința celor 
două echipe ce vor urca în pri
ma grupă valorică se știe aproa
pe totul. Singurul semn de în
trebare se leagă de eventualita
tea ca Relonul SăvineșW și Trac
torul Brașov — detașate din 
start de celelalte competitoare șl 
despărțite, Înaintea ultimei serii 
de meciuri, doar țarintr-un punct 
— să facă o... rocadă între ele. 
Asta după ce chlmișlii au fost 
tn fruntea plutonului de-a lun-^. 
gul întregii curse... Adevărata 
problemă vizează, însă, subsolul 
clasamentului, mai exact -spus, 
retrogradarea. O problemă pe 
jumătate rezolvată de... Rapid 
București, care, mai demult, a 
„schimbat macazul" spre eșalo
nul divizionar secund. Turneul 
urmează să decidă cealaltă echi
pă care va urma aceiași drum 
„în jos" : Politehnica Timișoara 
sau C.SM. Delta Tuleea? Răs
punsul — pe parcursul celor 5 
zile de întreceri...

Divizia A de lupte libere MULTE ÎNTÎI
Duminică, In București șl în 

alte localități din țară au avut 
loo întrecerile etapei a H-a a 
Diviziei A de lupte libere. In 
majoritatea cazurilor, partidele 
au fost dinamice, disputate, în
cheiate cu rezultate normale.

BUCUREȘTI. Singura reuniune 
desfășurată în Capitală a avut 
loc în Sala Giuleștl, participante 
fiind formațiile Vagonul Arad. 
Rapid București, C. A. Lupte Tg. 
Jiu și URBIS București (organi
zatoare). Cele cinci întîlnlri pro
gramate au fost mult mai echi
librate decît se aștepta, flecare 
concurent apărîndu-și cu tenaci
tate șansele, fapt care a ridicat 
nivelul spectacular al partidelor 
făeînd să crească și interesul ce
lor prezenți.

Conform tragerii la sorți, for
mațiile cele mal bine cotate, Ra
pid București șl C. A. Lupte Tg. 
Jiu, s-au Intîlnit în primul meci, 
partida lor . fiind foarte atracti
vă, iar rezultatul stînd sub sem
nul întrebării pînă la încheierea 
meciului de, la categoria grea. 
Primii au punctat oltenii, Fl.Mîn- 
dreci (48 kg) învingîndu-1 prin 
superioritate pe juniorul rapidist 
M. Rădoi. Au urmat două vic
torii ale rapidiștllor : S. Trocca 
b.p. V. Iliuță (52 kg) și M. Ioniță 
(57 kg) b. tuș Gh. Preda (2—1 
pentru Rapid) și, apoi, două ale 
' vtătorilor din Tg. Jiu : Gh.

’i b.p. L. Oprea șl C. Dă- 
ă b. tuș G. Poteraș. O de- . 
1 discutabilă prin tuș. acor- 

Tă lui D. Ioniță (Rapid), în 
dauna lui E. Livezeanu, a resta
bilit egalitatea : 3—3. C. Milici
(Tg. Jiu), unul dintre sportivii 
care s-atf-remarcat în reuniunea 
de la Giulești, a obținut o vic
torie care părea hotărîtoare pen

GALAȚI. Ephlpa locală, mal 
puțin forte ca In alte ediții, nu 
și-a putut valorifica integral șan
sele. Ea n-a obținut decît un e- 
gal (5—5) în disputa cu Oțelul 
Călărași, pienzînd partida eu pu
ternica echipă din Tîrgovlște : 
3—7. Formația C. S. Tlrgoviște 
a ciștieat clar și Întîlnirea cu 
Oțelul Călărași : 8-2. (T. SÎRIO- 
POL — coresp.).

IAȘI. Reuniunea disputată in 
localitate a reunit trei formații 
puternice : Steaua (multiplă cam
pioană a țării), Hidrotehnica

CONCURSUL REPUBLICAN AL
La Craiova și Oradea s-au des

fășurat întrecerile Concursului 
republican pe echipe pentru ju
niori H sl copil 10—12 ani. Si 
in disputele băieților (Craiova) 
șl in cele ale fetelor (Oradea) 
au avut loe partide frumoase, 
dovedind talentul tinerei genera- 
»>■

CLASAMENTE: băieți, cat. 10— 
12 ani: 1. c.S.Ș. Știința IJPIPS 
Constanta. 2. Pionierul I Craio
va. 3. C.S.Ș. Gloria Arad. 4.

not. iar cea de a doua a Învins 
eu Simon, care și-a Înșirat ad
versarii pe drum, și Bucura, cu 
care a realizat o spectaculoasă 
cursă de așteptare. Campionul 
„en titre", G. Tănase, l-a condus 
la victorie pe Trandaf, a cărui 
valoare obținută este excepțio
nală. dacă ținem seama de coe
ficientul zilei. O remarcă și 
pentru Coronița, al cărei record 
(1:27,3/km) vorbește de la sine, 
N. Nicolae adueînd-o la forma 
ce a consacrat-o.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Simon (V. Pătrașcu) 1:37,3. 
Cota: cîșt. 1,80. Curs3 a H-a: 1. 
Trandaf (Tănase) i :28,2. Cota : 
cîșt. 2,80, ev. 128. Cursa, a IH-a: 
1. Vica (V. Mihai) 1:32.1; 2.
Hemelușa; 3. Hemln. Cota: cîșt; 
3. ev. 30, ord. triplă 130. Cursa

La Cluj-Napoca, in

MECIURI DE B 
TEHNICA $1 <

CLUJ-NAPOCA, 9 (prin tele
fon). Ultimele zile ale turneului 
de tenis dotat cu „Cupa 8 Mar
tie". rezervat senioarelor și des
fășurat in Sala Sporturilor din 
localitate, au oferit asistenței 
meciuri de bună factură termi
că și spectaculară, ceea ce dove
dește seriozitatea cu care se pre
gătesc jucătoarele în așteptarea 
sezonului tn aer liber. Interesul 
pârrtru acest concurs a fost spo
rit șl de „jocul" rezultatelor, 
care a... aminat desemnarea eîș- 
tigătoărei ptnă la finele ultimu
lui meci. Cel In care s-au înttl- 
nlt campioana țării 'a senioare 
Teodora Tache. (Dlnamoi si fa
vorita nr. 1, Daniela Moise 
(Steaua). în condițiile victoriei 
dinamovistei, „Cupa S Martie" ar 
fl revenit acesteia, înțruclt ea 
avea victorie directă asupra 
principalei contracandidate, cea
laltă dinamovlstă, aflată In pri
ma grupă valorică, . Florentina 
Curpene (învingătoare cu 6—4,
6—2 asupra Danielei Moise șt cu 
6—1. 6—1 asupra Otiliel Pop). 
Astfel mobilizată, Teodora Ta
che a abordat meciul cu aplomb 
si a Jucat Inspirat pină la 4—4. 
Dar șl tenacea sa adversară a 
dat o replică pe măsură. Apoi, 

tru echipa sa. După ce l-a con
dus la puncte cu 6—4 pe N. 
Ghiță, a reușit să-l fixeze cu u- 
merii pe saltea : 4—3 pentru Tg. 
Jiu. C. Poteraș (Rapid) a cîști
gat rapid (prin tuș) în fața lui
M. Toma, restabilind egalitatea : 

• 4—4. La 100 kg a urmat un meci
extrem de disputat, între I. Ba
ciu (Rapid) și N. Șerban. Pri
mul care a punctat a fost Șer
ban. Apoi, Baciu a luat condu
cerea la puncte șl, în final, a 
cîștigat prin tuș, rapldiștii avînd 
avantaj cu 5—I. Ultimul meci 
urma să decidă dacă întîlnirea 
se va Încheia la egalitate sau vcf 
ciștiga bucureștenil. C. Pavel 
(Rapid), mal decis In atac, a eîș- 
tigat cu 6—1, stabilind scoru! fi
nal : 6—4 pentru Rapid.

La fel de disputat și echilibrat 
a fost și meciul dintre URBIS 
București și Vagonul Arad, for
mații de valori apropiate și am
bele angajate într-o luptă susți
nută pentru acumulare de punc
te. Disputa lor s-a încheiat la 
egalitate, 5—5, dintre arădeni re- 
mareîndu-se E. Olar (57 kg) și 
G. Mar ița (130 kg). Ceilalți trei 
victorioși din echipa Vagonul au 
fost I. Benea (48 kg), L. Mocanu 
(68 kg) și I. Gheorghiu (74 kg). 
Pentru bucureșteni au obținut 
puncte I. Stanciu (52 kg). S. OI- 
teanu (62 kg), M. Shera (82 kg),
N. Dinu (90 kg) șl M, Panaite 
(100 kg).
In celelalte partide, favoritele 

au obținut succese așteptate. 
Rapid, cu o formație Întărită, a 
învins pe Vagonul Arad cu 8—2 
și cu 6—4 pe URBIS București. 
C. A. Lupte Tg. Jiu a cîștigat cu
7—3 partida cu Vagonul.

Mihai TRANCÂ

Constanța (participantă la tur
neul final al mal multor ediții) 
și Nicolina Iași. Cu-o echipă net 
superioară, Steaua a obținut vic
torii elare : t—2 eu Hidroteh
nica șl 7—3 eu echipa locală. 
Nicolina a învins cu 7—3 pe Hi
drotehnica, valorificîndu-și avan
tajul oferit de terenul propriu. 
(M. MACOVEI — coresp.).

BRAlLA. Triunghiularul din lo
calitate a programat întreceri în
tre echipele Progresul Brăila, 
C. S. Onești șl Electra Bucu
rești, Formația din municipiu!

JUNIORILOR IA IENIS DE MASA
Constructorul TAGCM C.S.Ș. U- 
niversitatea Craiova; juniori II: 
l. Pionierul Craiova, 2. C.S.Ș., 
Sticla Bistrița, 3. Universitatea 
A.S.A. Craiova, 4. C.S.M. Cluj- 
Napoca; fete, cat. 10—iz ani; 1. 
C.S.M. CIuj-Napoea, î. Construc
torul TAGCM Craiova, 3. C.S.Ș.
1. P.C. Slatina. 4. Voința Galați; 
junioare H: 1. Etzrnit Oradea,
2. Hidrotehnica C.S.M. C.S.Ș. 
Buzău, 3. Juventus MILMC Bucu
rești 4. Metalul C.Ș ș. Rm. Vil- 
cea.

H I P I S. M

a IV-a: 1. Relativ (Dumitrescu) 
1:30,2; 2. Craidon; 3. Iscusit. 
Cota: cîșt.-, ev. 143, ord. triplă 
3805, triplu n-III-IV 1860. Cursa 
a Vl-a: 1. Coronița (N. Nicolae) 
1:27,3; 2. Vital; 3. Respect. Cota: 
cîșt. 1,40, ev. 95, ord. triplă f8. 
Cursa a VH-a: i. Bucura (Pă
trașcu) 1:33,3; 2. Rizoriu; 3. 
Delicat. Cota: cîșt. 1,80, ev. 16, 
ord. triplă 121, triplu V-VI-V1I 
445. Cursa a VIII-a: 1. Isac (Ma
rinescu) 1:33,5; 2. Pericol: 3.
Cosmetic. Cota : cîșt. 5, ev. 55, 

ord. triplă 168. Cursa a lX-a: 1. 
Hughenot (M. Dumitru) 1:33,0; 
î. Stana. Cota: cîșt —, ev. 49, 
ord. 73.

A. MOSCU
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TA MARILE AMBIȚII ALE ECHIPELOR MICI S'-V
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Prima etapă a returului a prilejuit șl primele re
zultate surpriză.

Pe cinci terenuri (din nouă) ale echipelor gazdă, 
divizionarele A situate, Ia bilanțul de toamnă, in cea 
de a doua jumătate a clasamentului — așa cum au 
promis suporterilor .lor la startul stagiuni! de pri
măvară — și-au disputat șansele cu o mare ambi
ție. șl, cu o excepție (Flacăra Moreni — la Rm. VH- 
cea), ș-au Întors acasă cu puncte dintre cele mal 
prețioase.

In rest, satisfacții pe măsura efortului cheltuit eu 
generozitate : JIUL PETROȘANI a întrecut, la Bacău, 
pe Sport Club I GLORIA BUZĂU — cine ar fi cre
zut 1 — a încheiat Ia egalitate meciul susținut tn

„Bănie", cu Universitatea Craiova și tot cu „remi
ze de luptă" au Încheiat RAPID și CORVINUL 
disputele de la Slatina și Ploiești.
Revigorate In planul moralului, al stării de spirit, 
performerele etapei cu nr. 18 (care duminica vii

toare vor evolua pe propriile terenuri) lșl vor trece, 
după toate probabilitățile, noi puncte In contul lor, 
rtiansind, astfel, întrecerea divizionarelor A în sec
torul „încins" din zona lanternei.

Este ceea ce lșl dorește din toată inima, iubito
rul de fotbal, tn Interesul spectacolului fotbalistic, 
al notei de echilibru care trebuie să caracterizeze 
Întrecerea primului eșalon.

5,5%! ACESTA SA FIE

PROCENTAJUL EFICACITĂȚII?
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C. OțET Șl C. MOLDOVEANU
IMAGINAT DE FAPTE...

După meciul Universitatea Cra
iova — Gloria Buzău, tntilnlre In 
patlo-ul stadionului din „Bănie*, 
intre cei doi Constantin ai bănci
lor tehnice, adică Oțet la 
sltatea șl Moldoveanu la 
antrenori! principali :
• C. Oțet : Te felicit, 

pentru punctul cîștigat I 
Moldoveanu 
tam punctul. Am jucat mai clar, 
apărarea a respectat întocmai In
dicațiile. • C. O. : Cred că noi 
le-am fi meritat pe amîndouă. A-

Univer- 
Gloria

Costlcă
_____ • c.

Mulțumesc ! Meri-

Ititea bare 1 Șl penally-ul ratat 1 
$1 atîtea ocazii I Cît pentru două 
meciuri • C. M. : Dar dacă nai 
am fi fructificat tn primul minut, 

' * Sau Timiș, clnd a 
' a tras pe lingă 

_ , s No! am șutat
de 20 de "ori la poartă, am avut 
12 cornere ; voi — patru șuturi șl 
un comer. « C. M. : Foarte e- 
xact. Gloria nu mai este însă e- 

Ichipa de astă-toamnă. Am renun
țat la atîtea balasturi. Nu-1 mal 
avem mc! pe Comănescu. Acum 
sîntem una dintre echipele cele 
mal tinere din campionat. $1 nu 
uita că azi am jucat cu trei de-

Iprin Profir ? Sai 
scăpat singur șl 
poartă... • C. O.

I

I

INTR-UN DIALOG
CONCRETE

In Divizia A : libero-ul 
II, mijlocașul Drăgan. 
Păun. Șl mal aveam pe

butanțl 
Marcu 
„virful" 
banca de rezerve un junior. Ursa, 
ne 1~. Petrolul Berea, de fapt cres
cut la noi, împrumutat la Berea 
șl revenit la Gloria. Iar schimbă
rile le-am 
Păun sau 
ci pentru 
vrut să le 
schimbat. ___  __ _____
cant cu mijlocaș sau cu fundaș, 
ca să mențin rezultatul, ei ata
cant cu atacant. Șl al văzut că 
Florin Grigore, nou introdus, a 
avut în finalul partidei cîteva 
contraatacuri tăioase. înaintea jo
cului mi-a fost frică de un pe
nalty ... • C. O. : și te-am sal
vat noi, adică Irimescu... • C. M.t 
Așa este. Clnd am văzut Insă că 
el va f! executantul, m-am liniș
tit : știam că va rata i Aflasem 
că tn partidele de verificare din 
primăvara aceasta a mal ratat 
vreo patru... • C. O. : Simbătă. 
Ia antrenament, șl ti, și Bleu, au 
tras excepțional. Numai jos, pla
sat, la colțuri sau Ia vlnclu. Iar 
azi Irimescu a șutat tare, pe

făcut nu pentru că 
Timiș ar fi jucat slab, 
că, tineri amtndol, am 
cruț forțele. Șl nu am 
dacă al observat, ata-

.centrul porții ș! șus, în „transver- 
ală■«. • C. M. : Poate că este e- 

motiv. deși nu pare. Oricum, in 
campionatul acesta Buzăul a luat 
Cralovel trei puncte... • C. O. : 
Da. J.. Al mei au condus prea 
mult balonul, nu s-au descurcat 
In „desișul" din fața porții lui 
Marcel. • C. M. ; Ml-am dispus 
echipa in patru linii, pe Tulpan 
l-am reprofilat din fundaș tn co
ordonator de loc (și și-a însușit 
bine necesității.' noului post, une
ori ajungind ntnă in fața porții 
lui Lung). Pentru meciurile de 
acasă, avem alte tactic! puse la 
punct. « C. O. : Eu nu am avut 
un coordonator. Ar putea fi Cică 
popesc j. dacă l-aș impinge in li
nia de mijloc. Dar în meciul cu 
voi ml-a lipsit Rada — două car
tonașe galbene —. așa că... • C.M : 
Cu cine jucațl duminică ? •
C. O. : Cu F. C. Argeș, la Pitești. 
• C. M : Noi. ci> Dtaamo. ia Bu
zău. Ne așteaptă meciuri grele. 
Să fim atenți șl să ne urăm reci
proc succes ! • C. O. : Succes
Costică . Avem nevoie...

Mireec TUDORAN

P. S. De (apt. acest dialog a 
fost imaginar. Dar dacă el ar fi 
avut loc. s-ar fi purtat mai mult 
ca sigur pe aceleași coordonate 
scoase la iveală de meciul dintre 
cele două formații

| PETROLUL ARE NEVOIE DE SPECTATORI
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NU NUMAI LA... SUCCESE
Partida de la Ploiești, Petrolul 

— Corvinul (0—0), a «ferit o dis
puta dîrză, de un angajament 
fără rezerve, dar sportiv, acci
dentările, mai ușoare (Liliac, 
Klein) sau mai grave (Manea) 
produeîndu-se involuntar. For
mația ploieșteană a abordat par
tida cu o evidentă dorință de 
victorie, dominînd jocul, făcind 
o adevărată risipă de energie. 
Din păcate, Petrolul a 
ceeași ineficacitate 
țările lui I. Gușe, 
Pancu, chiar și de 
sau doi de poartă, 
meniul incredibilului. Dar echi
pa 
sa

arătat a- 
atac, ra-
Ene sau 

un metru
tn 
Cr.
la

fiind de do-

ploleșteană a avut si neșan- 
ca, pe Ungă plecarea unor

iucători de bază, să nu-i poată 
folosi pe Butufel (cartonașe 
galbene) și Ștefănescu (acciden
tat). singurul care ar fi putut, 
poate, să fructifice una din ma
rile ocazii. în aceste condiții, e-' 
chlpa a acuzat șl mai mult for
ma slabă a lui Mocanu, iar sta
rea de precipitare a făcut-o să 
acționeze la lntimplare. -

Se aștepta mai 
tea Corvlnulul In 
tru că are destule 
doar s-a apărat ____ _
Corvinul rămlne o echipă 
cu mari resurse, ceia ce 
vrut să înțeleagă nnti 
spectatori, nemulțumiți de 
egal. Șl după cum ni s-a spus,

mutt din par- 
cfenslvă. pen- 
resurse, dar ea 
(foarte bine), 

bună, 
nu an 
dintre 
«corul

nu e centru prhna 
jucătorii ploieșteni — 
un merituos loc < — 
trofați, ajungîndu-ie In 
ca unii dintre ei (O. 
Hîncu. duminică printre 
buni) să spună că nu 
juca in meciurile de acasă. E de 
dorit ca publicul ploieștean, de 
multe ori remarcat pentru dra
gostea Iui față de fotbal al echi
pă, să revină In totalitate lingă 
formația favorită și S-O ÎNCU
RAJEZE. mal ales cftid e nevoie. 
ÎN MOMENTELE MAI DIFICILE. 
O remiză .cu Cor/in ui nu poate 
consitui un moment de panică. 
Echipa însă, jucătorii, antreno
rii și conducătorii clubului tre
buie să-și strings rîndurile. să 
revină a climatul de MUNCA 
șl MODESTIE. DE ADEVÂRATA 
FAMILIE, ațuuri care au dus la 
rezultatele frumoase din toamnă.

AtEXE

RAPID „CALIFICĂ" ALȚI ANONIMI
meciul de la Slatina. cu 
Olt. feroviarii buciireșteni 

au dat o replică neașteptat de 
bună partenerei de întrecere. A 
Impresionat modul angajant, dă
ruirea sl puterea de luptă a tu
turor jucătorilor. Fără excepție, 
toti cei unsprezece component! 
ai formație! rapidfete eu avut o 
evoluție apreciabilă, care plnă la 
urmă le-a adus satisfacția obți
nerii unui prețios punct ta de- 

_____ De mal multă vreme 
clubul Rapid este preocupat de 
promovarea unor jucători t'nerl. 
de perspectivă, fără nume ««mo
re. dar dornici «S-țl arate te* 
lentul Intr-o echipă «ta d« 
Iubită.

politica de Împrospătare per
manentă a lotului feroviar a 
:ontinuat si ta această Iarnă, 
clnd au fost transferați, printre 
alții, șl doi Jucători... anonimi, 
urmăriți însă de mai mult timp 
la echipele unde activau. Ne re-

— - - — * in

la ROVA Roșiori, șl de tal» Tă- 
Inase, de ta Autobuzul București 

(21 de ani). Ambii mijlocași, ia 
prima lor apariție ta formați»

In 
F.C,

I
I
Inerli ur 

plasare, 
clubul 1

I
I
I
I ferim la r lor le* Drîlshlci,

virstă de 22 de ahi, proven' 
la ROVA Roșiori, șl de >01»

ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
g. I)
loader și 
le gimnas- 
•), precum 
gint cu e- 
că-junioare 
tenia (prin 
inul 1986 
irtivî din 
te din di- 
rezentative, 
de tir de 

1 de gim- 
>. Focșani) 
internațio-

rilor ple- 
îu concen- 
dezvoltării, 
lortului de 
rit în spe- 
> revin ju

ma! pre- 
tanții săi, 
ți. Cu exi- 

în rapor-

tul prezentat de către pre
ședintele C.J.E.F.S.. George 
GheorghițS, cît și în dezbate
rile ce au urmat, au fost ana
lizate critic și neîmplinirile 
din anul trecut, lipsurile și de
ficiențele ce s-au manifestat în 
activitatea de performanță. S-a 
vorbit astfel despre o 
mită 
nori 
n-au 
ta te, 
care
Constantin, A. Roșianu). Accen
te critice au apărut și în ceea 
ce privește activitatea 
profesori de educație 
care au avut lipsuri, 
chiar dezinteres atît în organi
zarea lecțiilor, cît și în gos
podărirea bazelor proprii. E- 
vident, n-au lipsit referirile la 
calitatea necorespunzătoare a 
procesului de instruire în unele 
secții, la unele abateri de la

anu- 
delâsare la unii antre- 

de la C.S.Ș. Focșani care 
obținut rezultatele aștep- 
pe măsura condițiilor de 
dispun (I. Barbu, Ioana

unor 
fizică 

vădind

dalâ clnd 
situați pe 
slnt apos- 

situația 
Grigore. 
cel mai 
mal pot

Constantin

prezumtivele încercări 
trundere al<» jucătorilor 
F.C.

rapidlstă au lăsat o frumoasă 
Impresie, numărindu-se printre 
iucătorli evldențiați In meciul cu 
r.C. Olt. Exemplifictnd, să spu
nem că Drăghlci a acționat et> 
un adevărat piston, trecind de
zinvolt examenul mijlocașului 
de legătură. El ,a Intrat în clle- 
va combinații subtile, așa cum 
s-a lnUmnlat și la faza golului 
egalizator, înscris de Pistol. Cea
laltă noutate. Tănase. s-a achi
tat peste așteptări de sarcina 
Încredințată, aceea de a Juca In 
fata fundașilor centrali, I. Ma
rin sl Cîrstea, in ldeea de a 
destrăma cit mal multe dintre

de pă-
___ , . .. . de la 

___ Olt. Si Tănase a jucat cu 
o mare siguranță, intervenind 
oportun șl Inlătu.-tnd frecvent 
pericolul din fața porții lui 
Mânu.

Cu nume „mici*, așa cum s-au 
petrecut lucrurile la vremea lor 
cu Baeos. Marinescu, Toader. 
Cîrstea. Tiră șl m'jîți alții, Ra
pid încearcă, din mers. să-șl 
formeze o echipă „mare*. După 
mai mult decît convlngătoarea 
prestație de la Slatina, «intern 
îndreptățiți să credem eă aceas
tă eehină va deveni mult mal 
competitivă In campionat.

Gheorghe NERTEA

RECE" PENTRU BĂCĂUANI
La Bacău, Jiul Petroșani a re

alizat o victorie deosebit de pre
țioasă In tentativa sa de evada
re din .tona fierbinte* a cla
samentului. produeind astfel o 
mare surpriză. Petroșcnenll au 
tucat eu multă ambiție pentru 
fiecare baton, accentul puntn- 
du-1 pe defensivă, Inehlzlnd cu
loarele de acces spre poarta lui 
Boitor șl supraveghind tot tlm-

disciplinâ. Așa sc explici fap
tul că în Programul de obiec
tive și indicatori adoptat in fi
nalul lucrărilor au fost con
semnate direcțiile prioritare 
care să stimuleze in județul 
Vrancea creșterea, In continua
re, a unor sportivi de perfor
manță tineri, valorifîcîndu-se 
superior potențialul uman res
pectiv, folosindu-so judicios 
baza materială existentă. S-a 
apreciat că, la condițiile exis
tente, prin muncă de calitate 
se. poate realiza mai mult. Mo
dernizarea procesului de in
struire, creșterea eficienței în 
activitatea de selecție, conso
lidarea secțiilor — sînt cîteva 
din căile sugerate pentru atin
gerea scopurilor propuse.

Asistînd la această plenară, 
ne-am dat seama că în județul 
Vrancea se gîndește și se ac
ționează cu seriozitate pentru 
îmbunătățirea activității spor
tive, există preocupare pentru 
creșterea unui număr SDorit de 
tineri performeri.

nul principalele piese adverse. 
Preocupați de a termina meciul 
cu minimul avantaj luat ta mi
nutul 16. clnd La icon! s-a do
vedit mal rapid dealt C. Solo
mon sl Artente, tunătorii Jiului 
au apelat la toate mijloacele 
pentru atingerea acestui obiectiv. 
Duna nauzfi, In special, Jiul a 
fragmentat jocul adversarului 
prin faulturi sau degajtad balo
nul fără adresă cit mai departe 
de propriul careu, iar alte ori 
prin tatlrzîerea jocului (Sedeca- 
ru fiind sancționat cu cartonaș 
galben pentru o asemenea faptă).

Duminică, sport Club Bacău a 
suferit un duș rece. Deși a 
Început bine jocul șl a dominat 
net întreaga partidă, creJndu-șI 
multe situați! de a finaliza, 
avînd și două bare (autor: Seta
tele In mln. 17 șt 24), a părăsit 
totuși terenul învinsă. Ofensiva 
băcăuană n-a putut Străpunge 
decisiv zidul format de jucătorii 
Jiului în fata propriului careu, 
iar Încercările individuale de 
infiltrare printre adversar! au 
fost, în mare majoritate, stopate, 
este adevărat de multe ori prin 
faulturi. în meciul de duminică 
nici mijlocașii nu au acționat cu 
clarviziune. Nici mutația efectu
ată Ia pauză (Penoff. 
cu fundașul Borcea. 
trecînd mijlocaș) nu a 
zultatul scontgt, acela 
mai multă consistență 
culozitate acțiunilor

în îndelungata sa evoluție pe 
crima scenă fotbalistică, S. C. 
Bacău a mai traversat perioade 
critice. De aceea, suporterii săi 
speră că și aceasta va fi trecu
tă cu succes.

Pompiliu VINTILĂ

schimbat 
Solomon 
adus re
de a da 
sl peri- 
ofensive.

Revăzînd etapa inaugurală, orice iubitor al fotbalului 
este izbit jle eficacitatea ei foarte scăzută.

Raportul cel mai elocvent ni se pare cel dintre șuturile 
expediate la poartă — cifră care reprezintă, oricum, spe
ranța de gol — si numărul celor concretizate.

tn etapa inaugurală au fost marcate doar 11 goluri 
pentru producerea lor au fost necesare nu mai pufin 
199 de suturi, dintre care două de la 11 m — ambele 
tate.

Cercctind cronicile, constatăm cd in două meciuri 
de la Craiova și cel de la Ploiești) au fost trase 41 de 
turi, fără a se marca vreun gol. (Să mai facem mențiunea 
că în aceste meciuri mingea a zburat de 27 de ori prin fafa 
portarilor, după numărul de cornere executate, dar scorul 
a continuat să rămînă alb).

Sigur că aceste frecvente semnale de alarmă nu ne fac 
să uităm că și în alte campionate — in primul rînd în mult 
lăudatul campionat italian — se simte penuria de goluri. 
In ceea ce ne privește, nu sîntem înclinați să căutăm cu 
orice preț asemănări ... obiective.

E adevărat, Steaua și Dinamo au marcat un număr de 
goluri care depășește media a două goluri de meci (Steaua 
—40. Dinamo —44), dar tabloul celorlalte echipe nu este 
deloc îmbietor. Nu mai puțin de 9 (!) echipe, printre care 
F.C. Olt, formație de podium, au marCat un gol sau thiar 
mai puțin de fiecare partidă.

Sigur că cifrele generale ale ineficacității au mal multe 
cauze. Printre ele, la loc de frunte, resemnarea majorită
ții echipelor aflate în deplasare. Mai e oare necesar să 
amintim că cele nouă echipe care au jucat „afară" în eta
pa inaugurală au marcat doar trei goluri ? Si sîntem ten
tați să-i amintim pe „eroii" acestor performanțe... Este 
vorba de mereu discutatul, dar deseori autoritarul Coraș, 
de tinărul ... rapidist Pistol și de talentatul Lasconi de la 
Jiul. Dezvoltînd ideea, am putea spune că toți trei au venit 
cu un plus de experiență și de curaj.

Ajungind aici, se poate spune că ne-am apropiat de 
cauza principală, care rămîne tot lipsa de curaj in atacarea 
porții adverse, mai ales cu șuturi de la distanță. (Bine
înțeles că eficacitatea lui ... 5,5 la sută, înregistrată in eta
pa inaugurală are și alte cauze, pe care ie vom analiza 
intr-unui din numerele următoare ale „Suplimentului"). 
Pină atunci, prima etapă a returului rămine cu acest pro
centaj greu de acceptat.

Iar 
de 

ra~

(cel 
șu-

i loan CHIRIlA

Minutul 20 al 
partidei Dinamo»- 
F.C.M. Brașov : 
Andone sare spec
taculos și reia, cu 
capul, mingea, 
care se va duce 
in colțul din stin
gă al porții lui 
Polgar. bucureș- 
tenii deschizind 
astfel scorul.

Foto :
Aurel D. NEAGU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• DUBLA tNTILNIRE DE JU

NIORI ROMANIA — POLONIA. 
Selecționata U.E.F.A. ’SO va sus
ține luna viitoare, la 7 și » a- 
prilie — la Urzicenl si Mizll —, 
două tatilniri amicale cu echipa 
similară a Poloniei. Iată compo
nenta lotului nostru : Crețulescu, 
Coleeag si Udeanu — portari ; 
Bleu, Jerean, Constantlnescu. 
Dragomir. Arttmon. BaMiner și 
Perșo — fundași ; Rădos. Ghlță.

Dăscălescu, Cozar șl Diaconu — 
mijlocași ; Gabor, Drago». Să- 
voiu, Moisescu. Iliuță șl î'icu — 
înaintași.
• SE REIAU ȘI ÎNTRECERILE 

JUNIORILOR. Duminică 15 mar
tie. se reia șl Campionatul re
publican I. Meciurile sînt pro
gramate de la ora 13. Returul 
Campionatului republican II va 
începe la 22 martie, meciurile tn- 
cepînd la ora 9

r 
i

CLUBUL RAPID anunță că 
— atît le propriul său sediu, 
cit și Ia agenția din Gara de 
Nord — continuă zilnic (între 
orele I—18) vinzarea abona
mentelor de Intrare la meciu
rile care se vor disputa în re-

turul campionatului pe sta
dionul Glulești.

Tncepind le joi, 12 martie, 
ora 12. vor fi puse in vinzare 
și biletele de intrare la meciul 
Rapid — S.C. Bacău, care va 
avea loc duminică.

WIINISIRMIA Bt SUI LOlO mmpOBI
CtȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN « MARTIE 1987. 
Cat. ti 2 variante l#0’/« a 24.613 
lei 81 8 variante 23’/o a 8.153 lei; 
cat. 3: 28.50 a 3.454 lei; cat. 4: 
77,50 a 1.270 lei; cat. 5: 214,25 a 
«0 lei; cat. 8 : 8.043,50 a 40 lei; 
cat. 7: 192,75 a 200 lei; cat. 8: 
3.888.25 a 40 lei. Report la cat 
1: 102.336 lei.
• Informăm pe păriicipanți că 

în această săptămînă, pe lingă 
tragerile obișnuite pronoexpres 
de milne, miercuri, 11 martie (la 
care ntimal -astăzi mai puteți 
opta pentru numerele favorite) 
șl, respectiv. Loto de vineri, 13 
martie, este programată tacă o 
acțiune cu caracter aparte, care, 
fără Îndoială, va fi pe placul 
tuturor jucătorilor la sistemele 
noastre. Este vorba de TRAGE- 

rftEA EXCEPȚIONALA LOTO 
de duminică. 15 martie, care se 
va solda cu multe sl variate ciș- 
tlguri in numerar, autoturisme 
sl excursii In R.D. Gormană. Se 
efectuează șapte extrageri în 
două faze, cu un total de 66 nu
mere. Retine atenția faptul că 
extragerile sînt „legate" între 
ele. două cîte două, la faza I 
si. respectiv, toate trei de la

-I

l
1 I

faza a Il-a. Aceasta inseamna 
ci. spre deosebire de tragerile 
obișnuite, la această TRAGERE 

EXCEPȚIONALA există posibili
tatea de a se cîștlga șl cu trei 
numere din 21 extrase, ceea ce 
a determinat, de altfel, și spo- 
rirea numărului de participant! 
din ultimul timp, Ia acest gen 
de tragere. Rețineți că biletele 
cu valoare de 25 lei au acces la 
toate cele 13 categorii de ciști- 
gurl. iar ultima zi în care pu
teți participa cu numerele favo
rite este simbătă. 14 rni-’e'

A Concursul pronosport âe »a 
sfirșitul săptămînii continuă să 
programeze întiiniri din camp o- 
natul national ..A" și campiona
tul italian. Iată meciurile de 
duminică. 15 martie : 1. Glo
ria Buzău — Dinamo Bucu
rești; 2. F.C. Argeș — Universi
tatea Craiova: 3. F.C.M. Brașov
— F.C. Olt: 4. Flacăra Morenl
— Victoria București: 5. Corsl- 
nul — Steaua București; 6. Bres
cia — Milan; 7. Como — Ascoli; 
8. Empoli — Sampdoria: 9. In
ter — Juventus: 10. Napoli — 
Roma; 11. Torino — Atalanta; 
12. Udinese — Avellino: 13: Ve
rona — Fiorentina.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR
LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 9 (Agerpres) 
In concursul internațional de 
lupte greco-romane de la Bu
dapesta, sportivul român 
Gheorghe Savu s-a clasat pe 
locul I la categoria 62 kg, în- 
vingînd în finală pe Jozef 
Suromi (Ungaria). Pe locul al 
III-lea s-a situat polonezul 
Matisko. Sorin Herțea (82 kg) 
și Vasilc Andrei (100 kg) au

ocupat locul II la categoriile 
respective, iar Ștefan Negrișan 
(68 kg) s-a clasat pe locul III. 
Iată și alți cîștigători : catego
ria 130 kg : Vladimir Grigoriev 
(URSS) ; categ. 74 kg : Boiko 
Bogdanov (Bulgaria) ; categ. 68 
kg : Torsten Shlonske (R.D.G.): 
categ. 52 kg : Valentin Krumov 
(Bulgaria).

PATINATORUL CORNEL GHEORGHE 
ÎNVINGĂTOR LA GDANSK

VARȘOVIA, 9 (Agerpres). 
La Gdansk, în concursul inter
național de patinaj artistic 
„Cupa Federației Poloneze", ce 
a reunit tineri sportivi din 11 
țări, reprezentantul României, 
Cornel Gheorghe, a repurtat 
un frumos succes, clasîndu-se 
pe primul loc, după o evoluție 
mult aplaudată. El a fost ur
mat de Peter Banczo (Ceho
slovacia), Philippe Candeloro

(Franța), Irji Jahn (Cehoslo
vacia) etc. Proba rezervată ju
nioarelor a revenit concurentei 
franceze Souri Bonalli, urmată 
de Lucia Baikova (Cehoslova
cia). Codruța Moiceanu (Româ
nia) s-a clasat pe locul 6 (din 
20 de participante). La dansuri 
a cîștigat perechea Sophie Ma- 
niot, Pascal Lavanche (Franța), 
secondată de cuplul italian 
Anna Croci, Luca Mantovani.

BOXERII JUNIOR!-PRINTRE PROTAGONIȘTII 
COMPETIȚIEI „RING OLIMPIC"

In orașul bulgar Iambol a 
avut loc cea de-a XlI-a ediție 
a competiției pugilistice „Ring 
Olimpic", rezervată juniorilor, 
la startul căreia s-au aliniat 
98 de sportivi din Bulgaria. 
Cehoslovacia, K.D. Germană, 
Italia, Polonia și România. 
Boxefii români, conduși de 
antrenorii Relu Aurâș și 
Gheorghe Ene, s-au numărat 
printre protagoniștii întreceri
lor, trei dintre ei (formația a 
cuprins șapte sportivi) cucerind 
primele locuri. Este vorba de 
Nicolae Aiiuță (semimuscă), Ion 
Dudău (pană) și Mihai Leu 
(ușoară). Pe podiumul de pre
miere au mal urcat Marian

Ardelean (argint) și Adrian 
Mărcuț (bronz). La întoarcere, 
antrenorul Relu Auraș ne-a 
declarat următoarele : „Așa 
după cum nc așteptam, tur
neul a fost puternic, țările 
participante și în mod deose
bit gazdele vcrificînd în aceste 
întreceri „speranțele" lor pen
tru Campionatele Mondiale de 
juniori care vor avea loc, în 
vară, în Cuba. Cu atît mai 
mult ne-a bucurat succesul 
sportivilor noștri Aiiuță, Du
dău și Leu. Pentru Aiiuță o 
notă în plus, el obținind și 
trofeul atribuit celui mai teh
nic boxer al competiției..."

(W-SCOJIA, UN MtCI’DE RUGBY CU 6 ESEURI!
Sîmoâtă s-a disputat la Paris, 

pe modernul stadion Parc des 
Princes, in fața a peste 50 000 
de spectatori, meciul de rugbv 
Franța — Scoția, din cadrul ce
lei de a treia etape a „Turneu
lui celor 5 națiuni”. Meciul pre
zintă un Interes aparte pentru 
amatorii de rugby din țara noas
tră, deoarece ambele echipe vor 
evolua la viitoarea Cupă Mon
dială în aceeași grupă cu repre
zentativa României. După cum 
comunică agențiile de presă, 
partida a fost deosebit de spec
taculoasă, mareîndu-se nu mai 
puțin de șase eseuri (patru de 
către gazde). Francezii au domi
nat net începutul de meci. El 
conduceau în mln. 50 cu 22—7 (1), 
apoi pe măsura trecerii timpu
lui scoțienii au remontat pînă la 
28—22, scorul final. Au marcat : 
Bonneval (3), Bfirot — eseuri,

acesta din urmă reușind șl 3 
l.p., Mesnel — drop, respectiv 
Beattie șl S. Hastings — eseuri, 
G. Hastings 4 l.p. și transforma
re. Meciul a fost arbitrat de I. 
Lawrence (N. Zeelandă) Forma
ții : Franța : Blanco — Bonne
val, Sella, Charvet, Bărot — Mes
nel, Berblzler — Champ, Rodri- 
guez, Erbani — Condom, Haget 
— Garuet, Dubroca, Ondarts. 
Scoția : G. Hastings — Tukalo. 
S. Hastings, Willie, Duncan — 
Rutherford, Laidlaw — Calder, 
Beattie, Jeffrey — Callender, Pax
ton — Milne, Deans, Sole.

Prin acest al treilea succes con
secutiv, francezii șl-au asigurat 
victoria în turneu, ultimul lor 
meci cu Irlanda (Dublin. 21 mar
tie) putîndu-le aduce în pluș, 
satisfacția realizării „marelui 
șlem”.

„ZONALUL" DE ȘAH (f)
Au mai rămas de disputat nu

mai două runde ale Turneului 
zonal feminin de șah de la Ba- 
latonfoldvar. în întilnirile de sîm
bătă și duminică s-au înregistrat 
rezultatele : Stanciu — Szmacin- 
ska 1—0, Grosch — Mureșan re
miză, Jicman — Baumstark re
miză, Klimova — Porubszky 1—0, 
Wiese — ivanka 0—1, Kubikova — 
Madl 0—1, Erenska — Voiska și 
Veroci — Savova remize (runda 
a XlV-a). Baumstark — Grosc-h 
1—0, Szmacinska — Jicman 1—0, 
Voiska — Stanciu, Mureșan — 
Veroci, Porubszky — Wiese și 
Savova — Kubikova remize, An- 
ghelova — Klimova 0—1, Ivan- 
ka — Erenska 1—0 (runda a 
XV-a).

Clasament : 1. Eliska Klimova 
11,5 p ; 2. Mafia Ivanka 9 p; 3—5. 

Malgorzata Wiese, Zsuzsa Veroci, 
Margareta VoislA 8,5 p ; 6. Ildiko 
Madl 8 p ; 7—8. Margareta Mu
reșan, Hanna Erenska 7,5 p ; 
9—11. Gabriela Stanciu, Gertrude 
Baumstark, Pavlina Anghelova 
7 p... 14. Ligia Jicman 4,5 p. în 
lupta pentru primele cinci locuri, 
care asigură calificarea la Tur
neul interzonal, șahistele române 
mai păstrează o șansă prin Mar
gareta Mureșan.

• PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Organizatorii Cam

pionatelor Mondiale de cros, ce 
se vor desfășura la Varșovia, au 
anunțat că la întreceri. șl-au con
firmat ptrticlparea peste 909 de 
atleți și atlete din 65 de țări. Con
cursul va avea loc în ziua de 22 
martie.

CICLISM e Cea de-a patra eta
pă a cursei internaționale ce se 
desfășoară în Spania a revenit la 
sprint rutierului belgian Joel de 
Jonnkmere, cronometrat pe dis
tanțe. de 135 km cu timpul de 3 h 
58:19. Lider al clasamentului ge
neral se menține spaniolul Carlos 
Hernandez.

HANDBAL . Turneul feminin 
de la Neubrandenburg (R. D. Ger
mană) a revenit echipei R. D. 
Germane — 10 p, urmată în cla
samentul final de selecționata de 
junioare a U.R.S.S. — 8 p. In ul
tima zi a competiției s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
R. D. Germană — U.R.S.S. (ju
nioare) 20—17 (10—7) ; Ungaria — 
Bulgaria 22—19 (16—6) ; Suedia — 
R. D. Germană (junioare) 18—14 
(6—9). • în sferturile de finală 
ale C.C.E. (f), Hypo Sudstadt 
(Austria) a eliminat pe Bayer 
Leverkusen (R.F.G.) 21—13 și
19—17.

natație • Proba masculină de 
sărituri de la trambulină de la

Rostock (R. D. Germană), s-a în
cheiat cu victoria sportivului chi
nez LI Deliang. cu 639,90 p, ur
mat de Rainer Punzel (R. D. Ger
mană) — 603,78 p șl Mark Brads
haw (S.U.A.) — 583,40 p.

SCHI a „Cupa Europei” a pro
gramat pe pîrtia de la Kapaonik 
(Iugoslavia) o probă masculină 
deslalom, în care victoria a reve
nit concurentului american Feliy 
McGrath, cu 1:30,73. Pe locul doi 
s-a situat austriacul Dietmar 
Koehlblchler — 1:31,01, iar locul 
trei a fost ocupat de vest-germa- 
nul Florian Beck — 1:31,02.

ȘAH • Turneul internațional 
de la Reykjavik s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru englez 
Nigel Short, care a totalizat 8 p

lin 11 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat marii maestri 
Mihail Tal (U.R.S.S.) și Jan Tim- 
man (Olanda) — cu cîte 7 p.

TENIS q Surpriză șl în finala 
masculină la Kay Blscayne : Ml- 
loslav Mecir — Ivan Lendl 7—5, 
6—2, 7—5. In celelalte finale, du
blu femei : Martina Navratilova, 
Pam Shriver —. Claudia Kohde- 
Kilsch, Helena Sukova 6—3. 7—6, 
dublu-mixt : Mecir, Jana Novotna 
— Van Rensburg, Monica Ralnasch 
6—3, 3—6, 6—3.

TENIS DE MASA • .Concursul 
masculin desfășurat în orașul 
francez Nîmes a fost cîștigat de 
Xie Saike (R. P. Chineză), învin
gător cu 2—1 (22—24, 21—17. 21—17} 
în finala susținută cu suedezul 
Ul£ Carlsson.

UN „SECRET" LA ÎNDEMÎNA ORICUI j

CAMPIONATELE MONDIALE DE ATLETISM ÎN SALĂ
(Urmare din pag. 1)

In cursa de 1500 ni, o com
portare remarcabilă a avut și 
tînăra Mitica Junghiatu, cla
sată a patra, într-o companie 
valoroasă. înaintea elvețiencei 
Gasser, campioană a Europei 
la Lievin.

Duminică, în proba feminină 
de săritură în înălțime, Stefka 
Kcstadinova a mai adăugat un 
centimetru propriului record 
mondial de sală trecînd peste 
ștacheta ridicată la 2,05 m 
'după care a încercat la.. 
2.09 m 1).

Rezultate : FEMEI : 60 m : 1.
Nelli Fierc-Cooman (Olanda) 7,08
2. Angela Isaienko (U.R.S.S.) 7,03,
3. Anelia Nuneva (Bulgaria) 7,10.
4. Angela Bailey (Canada) 7.12. 5.
Marlene Ottey-Page (Jamaica) 
7.13, 6. Michelle Finn (S.U.A.)
7.19 : 400 m : 1. Sabine Busch
(R.D.G.) 51,66. 2. Lillie Leather
wood-King (S.U.A.) 52,54. 3. JU-

dith Forgacs (Ungaria) 52,68, 4. 
Olga Nazarova (U.R.S.S.) 52,76,
5. Rosița Stamenova (Bulgaria) 
53,56, 6. Esmie Lawrence (Cana
da) 54,38 ; 1 500 m : 1. Doina Me- 
linte (România) 4:05,68, 2. Ta 
tiana Samolenko 4:07,08, 3. Sve
tlana Kitova (ambele U.R.S.S.) 
4:07,59, 4. Mitica Junghiatu
(România) 4:08,49, 5. Kirsty Wade 
(M. Brit.) -------- * "
(Elveția) 
Stefka 
ria) 2,05 
dial, 2.
(R.D.G.) 
kanova 
Tamara Bikova (U.R.S.S.) 1,94 m, 
5. Diana Davies (M. Brit.) 1,91 

Heike Redetzky (R.F.G.)
1,91 m ; BĂRBAȚI : 200 m : 1.
Kirk Baptiste ; ' .
B. Marie-Rose (Franța) 20,89,
R. da Silva ; .
4. G. Queneherve (Franța) 20,97, 

Butler (S.U.A.) 21,05. 6. D.
Reid (M. Brit.) 21,53 : 800 m : 
1. Jose Luis Barbosa (Brazilia) 
1 :47,49, 2. V. Graidin (U.R.S.S.) 
1:47,68, 3. F. Lahbi (Maroc) l :47,79,

Hl, 6.

J.

2.
3.

4:08,91, 6. Sandra Gasser 
4:09,89 ; înălțime : 1.

..a (Bulga- 
record mon- 

Helm-Beyer 
Emilia Pet- 
2,00 m, 4.

, II,
Kostadinova 

m — i 
Susane 

2,02 m, 3. 
(Bulgaria)

(S.U.A.) 20,73. 2.
3.

(Brazilia) 20,92,

4. S. Redwine (S.U.A.) 1:47,81, 5. 
D. Kwizera (Burundi) 1:47,87 , 6.
5. Popovlcl (Iugoslavia) 1:48,07 ; 
3 000 m : 1. Frank O’Mara 8:03,32,
2. P. Donovan (ambii Irlanda)
8:03,89, 3. T. Braham (S.U.A.)
8:03,92 ; 4. M. Rowland (M. Brit.) 
8:04,27, 5. D. Padilla (S.U.A.)
8:05,55, 6. J. Kariuki (Kenya)
8:06,77 ; 60 mg : 1. Tony Camp
bell (S.U.A.) 7,51, 2. S. Caristan 
(Franța) 7,62, 3. N. Walker 7,66, 
4. C. Jackson (ambii M. Brit.) 
7,68, 5. A. Bryggare (Finlanda) 
7,68, 6. J. Morache (Spania) 7,89. 
(Favoriții, Greg Foster și Mark 
McKoy, au abandonat în urma 
unei căzături) ; triplu : 1. Mike 
Conley (S.U.A.) 17,54 m, 2. O.
Protsenko (U.R.S.S.) 17,26 m, 3.
F. Rutherford (Bahamas) 17,02 m,
4. H. Markov (Bulgaria) 16,96 m,
5. A. Joyner (S.U.A.) 16,92 m, 6. 
J. Talwo (Nigeria) 16,65 m ; pră
jină : 1. Serghei Bubka (U.R.S.S.) 
5.85 m, 2. E. Beli (S.U.A.) 5,80 m,
3. T. Vigneron 5,80 m. 4. F. Sal- 
bert (ambii Franța) 5,80 m, 5. 
M. Kolasa (Polonia) 5,70 m, 6. 
A. Tarev (Bulgaria) 5,70 m.

Cunoscut publicului nostru din du- h
bla manșă Steaua — Anderlecht, con- i1
sumată In primăvara lui 1986 și în- 1,
eheiată, să vă mai reamintim ?, cu ] i
triumful campioanei României, ca și i1 

din meciurile reprezentativei Danermarcei disputate la C.M. din i-
Mexic, Morten Olsen continuă să fie un nume de primă mină în ? 
fotbalul internațional. Dovezi ? Avem de unde alege... Făptui 11 
că Sepp Piontek, antrenorul „naționalei" daneze, declara nu 
demult că ,,Morten e deocamdată de neînlocuit, echipa mea nu , j 
poate fi concepută fără el ca șl acela, la fel de sugestiv, că 
blondul „libero" s-a transferat, în toamna trecută, de la An- ' i 
derlecht la F.C. Koln, altă „firmă” fotbalistică de largă reputa- ,1 
ție. Aici, depășind cu repeziciune dificultățile de adaptare, Ol- i | 
sen a devenit indispensabil formației lui Schumacher, Th. Al- ' i 
lofs șl Woodcock, ajunglnd să fie socotit la sfîrșitul turului, ,1 
cel mal bun „libero" din Bundesliga ! ;i

Nimic n-ar părea ieșit din comun în această poveste, fotbaliști i! 
de valoare sînt atîția și lor li se face, de cînd lumea, o „curte* 11 
asiduă, dacă Morten Olsen nu s-ar afla la puține luni de îm- ]i 
plinirea a 38 de ani 1 „Știu, zicea recent, că trebuie să închei cu ■' 
fotbalul, dar mereu ezit. De cinci ani îmi spun, la fiecare în- ■, 
ceput de sezon, că acesta va fi ultimul, că-mi este suficient, 
că voi mal juca 4—5 jocuri și gata ! Dar iată că nu pot... Mulți !' 
se miră că, în ciuda vîrstel, Ideală pentru a îmbrățișa meseria de <, 
antrenor, continui să fac față, ba încă la nivel înalt, la Koln și !i 
în echipa Danemarcei ! Clnd sînt întrebat ce secret am, îmi 
vine să rid, pentru că el e la îndemîna oricui : munca. Mă ,1 
comport și azi ca la 17 ani. Vin primul la antrenamente și plec i [ 
cel din urmă, totdeauna conștient că am mai rămas cu ceva 11 
dator”. i i

Ar mai fi ceva de adăugat acestei emoționante profesiuni de i' 
credință, reconfortantă pentru ideea de fotbal și, In general, '[ 
pentru cea de sport? Ne îndoim. Mort la ei e limpede și ea in- !i 
vită, greșim ?, la luare aminte.. ,

Ovidiu IOANIȚOAIA ;

în Divizia A

CHIMISTUL, DUBLĂ VICTORIE (la Rm. Vîlcea)
de baschet feminin

Dintre rezultatele înregistrate 
sîmbătă și duminică, în cadrul e- 
tapei a 16-a a Diviziei A de bas
chet feminin, se desprinde du
bla victorie obținută de echipa 
CSȘ Rm. Vîlcea asupra forma
ției campioană, Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca , Amănunte 
de la meciurile etapei :

GRUPA 1-6
CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
80—77 și 62—61. Diferitele formu
le de apărare folosite de forma
ția oaspete nu au putut stăvili 
acțiunile ofensive rapide și efi
ciente ale gazdelor, dintre caro 
Antoaneta Barbu a manifestat o 
formă sportivă cu totul remar

1. „U“ Cj.-N. 32 24 8 2816:2262 55
2. Voința Buc. 32 19 13 2427:2313 5'
3. Chimistul 32 18 14 2360:2391 50
4. Olimp. Buc. 32 15 17 2147:2209 47
5. Polit. Buc. 32 15 17 213.3:2262 47
6. Poli. Timiș. 32 5 27 2141 :2587 37
7. Rapid Buc. 32 24 8 2330:1984 56
8. Voința Bv. 32 18 14 2337:2193 509. Mobila S.M. 32 15 17 2306:2316 47

J0. Comerțul 30 15 15 2069:2086 45
11. Robotul Bc. 32 11 21 2158:2434 43
12. Crișul Or. ' •30 11 19 2121:2318 41

cabilă. De subliniat nota de 
sportivitate deplină în care s-au 
disputat ambele întâlniri. Au în
scris : Barbu 404-29 Petre 144-6, 
Manea 74*17, Ionescu 12+3, Ni- 
colescu 4+0, Alioman 2+0, Ni- 
țulescu 14-7 pentru Chimistul, 
respectiv Jerebie 23+11, Kiss 
26+24, Misăilă 12+0, Enyedi 3+0, 
Popa 0+4, Dragoș 6+11, Sandor 
2+0, Manasses 5+11. Au arbitrat : 
FI. Baloșescu (celălalt arbitru — 
V. Ilin — nu s-a putut prezenta 
în timp util) și FI. Baloșescu — 
I. Relich. (Dragomir ROȘIANU — 
coresp.).

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 70—63 și 53—59. 
Remiza a fost co-nsemnată si de 
astă dată în întrecerea dintre 
cele două competitoare. A plăcut 
în special meciul de duminică, 
datorită ritmului de 1oo și cap
tivantei evoluții a scorului. Au 
marcat : Marinache 25+26, Cris- 
tea 7+9, Stingă 4+8. Rîră 9+0. 
Simioană 8+16, Popa 10+0 efe la 
Olimpia, respectiv Rostanu 20+fi 
^idaru 154-12, Prăzarn-Mate 20+6. 
Netolițchi 10+17. Moldove^nn 5+6, 
Dăian 0+6. Arbitri : I. Olani — 
B. Bădilă si I. Breza — I. Olaru. 
<Nicolae ȘTEFAN — coresp.).

ASUPRA CAMPIOANEI
POLITEHNICA CSȘ TIMIȘOA

RA — VOINȚA CSȘ 2 BUCU
REȘTI 59—74 șl 63—82. Gazdele 
au fost victime ușoare In fața 
unor adversare evident mal bine 
pregătite. Coșgetere : Grădinara 
18+9, Bede 22+6 de la Politeh
nica, respectiv Gera 17+27, Jugă- 
naru 18+17. Arbitri : C. Dunii- 
trache — C. Pop. (Constantin 
CBEȚU — coresp.).

GRUPA 7-12
CRIȘUL CSȘ 2 ORADEA — 

MOBILA CSȘ SATU MARE 83—76 
și 86—89. Coșgetere: Balogh 32+24. 
Cutuș 18+16, Chvatal 15+12 de 
la Crlșul, respectiv Sziics 29+35, 
Aștelean 9+21, Leitner 20+8. (Ilie 
GHIȘA — coresp.).

COMERȚUL CSȘ TG. MUREȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 73—70 și 64—52. 
Coșgetere: Munteanu 18+19, Nagy 
22+7, Olasz 6+18, Mathe 16+4 de 
la Comerțul, respectiv Trlcă 
16+17, Lefter 15+11, Cirstoiu 19+7. 
(Constantin ALBU — coresp.).

ROBOTUL CSȘ BACĂU — VO
INȚA BRAȘOV 73—54 și 70—66. 
Coșgetere : Rusu 29+38, Lupașcu 
17+5. Bungert 12+7 de la Robo
tul, respectiv • Grecu 20+17. Hin- 
da 8+26, Menihardt 5+17. (Eugen 
THitĂU — coresp.).

CAMPIONATE NAȚIONALE

SPANIA (et. 30). Real Madrid a 
trecut în fruntea clasamentului 1 
Fosta lideră, F. C. Barcelona, a 
fost învinsă pentru a doua oară 
consecutiv, cedind, primul loc 
madrilenilor. Rezultate : Vallado
lid — Bilbao 2—0, Real Madrid — 
F. C. Sevilla 2—1, Espanol — Sa- 
badell 3—1, Murcia — Cadiz 1—0, 
Gljon — Santander 2—1, Zaragoza 
— F. C. Barcelona 2—0, Beds Se
villa — Osasuna 0—0, Real Socie- 
dad — Atletico Madrid 0—1, Pe 
primele locuri : Real Madrid 43 
p, F.C. Barcelona 42 p, Espanol 
40 p.

ANGLIA imeci restant) : Wat
ford — Everton 2—1 (0—1). In 
clasament continuă să conducă 
F. C. Liverpool cu 58 p (30 j), ur
mată de Everton 55 p (30 j), Arse
nal 54 p (29 j). Azi se va desfă
șura un meci dert>y : Arsenal — 
F. C Liverpool.

R.F. GERMANIA (joc restant) : 
V.f.B. Stuttgart — Mannheim 2—1. 
Ir. clasament : Bayern MUnchen 
27 p. Hamburger S.V. 26 p, Lever
kusen 24 p (18 j). Primele două 
clasate au cîte 19 meciuri.

GRECIA (et. 21). Olympiakos se 
detașează. Duminică ea a Învins 
în deplasare pe Kalamaria cu 1—0, 
în timp ce P.A.O.K. a pierdut un 
punct prețios acasă : 0—0 cu La
rissa. Alte rezultate : O.F.l. — 
Apollon 1—0, Panathlnaikos — 
Panionlos 2—2, Ethnikos — Hera- 
klis 0—0. A.E.K. — Aris 0—0. 
Doxa — Verria 3—0, lanlna — Dia- 
goras 1—0. Pe primele locuri : 
Olympiakos 34 p, P.A.O.K. 29 p. 
O.F.l. 28 p.

FRANȚA (et. 25). Lidera, Bor
deaux, a obținut o victorie foarte 
prețioasă, In deplasare, învlngînd 
pe Rennes cu 1—0, prin golul În
scris, cu capul, de Zlatko Vujo- 
vlcl. Alte rezultate : R. C. Paris 
—...Lens 5—0, St. Etienne — Mo
naco 0—0, Brest — Toulouse 1—2, 
Metz — Laval 1—0, Nantes — So- 
chaux 2—1, Nice — Le Havre 3—1, 
Toulon — Nancy 1—0. Lille — 
Paris St. Germain 1—0, Auxerre
— Marseille 0—0. Pe primele 
locuri : Bordeaux 36 p. Marseille 
35 p, Toulouse 30 p.

POLONIA (et. 16, prima din re
tur). G.K.S. Katowice — Polonia 
Bytom 4—1. Slask Wroclaw — Po
gon Szczecin 4—1, Ruch Chorzow
— Gornik Zabrze 0—0, Stal Mle- 
lec — Widzew Lodz 1—0, Motor 
Lublin — Olimpia Poznan 1—1, 
Gechla Gdansk — Zagleble Lublin 
1—0, L.K-Si Lodz — Legia Varșo
via 1—3, Lech Poznan — Gornik 
Walbrzych 1—1. Pe primele locuri: 
Gornik Zabrze 28 p. G.K.S. Kato
wice 25 p Slask Wroclaw 23 p.

R.D. GERMANA (et. 15). Dyna
mo Berlin — Erfurt 2—0, Lokomo
tive Leipzig — Aue 1—0, Magde
burg — Dynamo Dresda 2—2, 
Brandenburg — F. C. Karl Marx 
Stadt 1—0, Cottbus — Frankfurt/O. 
0—2, Bischofswerda — Riesa 3—2, 
Jena — Union Berlin 3—1. Pe 
primele locuri : Dynamo Berlin 
25 p, Lokomotive Leipzig 23 p, 
Dynamo Dresda 18 p.
• In preliminariile olimpice : 

Kuweit — Iran 1—0 (0—0). Singu
rul gol a fost marcat de Dakhil, 
din penalty.
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