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Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnit. 
marți, la Palatul „Rashtrapati 
Ethavan", cu președintele . Re
publicii India. Giani Zail Singh.

Președintele Gîani Zail Sîngb 
k salutat călduros vizita 
care președintele 
Ceaușescu, împreună 
varășa Elena Ceaușescu,

p«
Nicolae 

cu to-
• e- 

fcctucază în India, vizită ce se 
înscrie ca un eveniment de 
seamă in evoluția raporturilor 
tradiționale dintre cele două 
țări. Totodată, » exprimat sa
tisfacția de a se întîlni cu pre- - —........................■

In
ședințele României și de 
avea împreună convorbiri 
probleme de interes comun.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat Giani 
Zail Singh — este an mare 
prieten al Indiei și țara mea 
se mîndrește cu prietenia sta
tornicită cu România.

Președintele Indiei a dat o 
înaltă apreciere activității și 
inițiativelor președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru pro
movarea păcii si înțelegerii 
internaționale.

Președintele 
Ceaușescu a mulțumit 
invitația *' *
pentru 
care au 
tind că 
presie 
profundă prietenie și stimă pe 
care și le nutresc reciproc 
cele două popoare.

Șeful statului român șî-a 
manifestat, de asemenea, încre
derea că actualul dialog, con
vorbirile și înțelegerile la care 
se va ajunge vor conferi noi 
dimensiuni raporturilor prie
tenești dintre România șl 
India.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Giani Zail Singh au proce
dat la un schimb de păreri cu 
privire Ia căile și mijloacele 
de dezvoltare mai intensă a 
conlucrării multilaterale dintre 
cele două țări.

In cadrul convorbirilor, nn 
loc deosebit a fost acordai 
situației internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă de 
tenie, de stimă si 
reciprocă

Nicolae 
pentru 

de a vizita India, 
calda ospitalitate cu 
fost întîmpinați, ară- 

vede in aceasta o ex- 
a sentimentelor de

ln- 
caldă prie- 

înțelcgere

Marți dimineața,
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a vizitat, la New 
Delhi, Mausoleul memorial 
Mahatma Gandhi. Muzeul Ne
hru și memorialul Indira 
Gandhi, personalități proemi
nente de numele cărora sînt 
legate momente și contribuții 
de cea mai maro însemnătate 
pentru istoria Republicii In
dia, lupta pentru independență 
națională, independență procla
mată în anul 1947, opera de. 
dezvoltare economică și socia-

președintele

iă pentru bunăstarea și pro
gresul țării intr-o lume a pă
cii. securității și cooperării 
internaționale.

k
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ți tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, 
marți la amiază, pc Ramas- 
wamy Venkataraman, vicepre
ședinte al Republicii India, șl 
doamna Janari Venkataraman.

In cadrul convorbirii care a 
svut loc cu acest prilej s-a 
procedat la o informare reci
procă în ceea ce privește une
le aspecte principale ale dez
voltării economice și sociale 
din cele două țări

ir
La Palatul „Rashtrapati Bha- 

van" au avut loc, marți, con
vorbiri oficiale între președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena CcaușescO, și 
primul ministru al Republicii 
India, Rajiv Gandhi.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Rajiv Gan
dhi au efectuat un amplu 
schimb de păreri privind evo
luția relațiilor româno-indie- 
ne, rclevînd importanța dialo
gului la nivel înalt, ca factor 
esențial în dezvoltarea colabo
rării 
țări, 
cit și 
nale. 
levat 
convorbirilor 
să dea noi dimensiuni colabo
rării româno-indiene.

A fost manifestată convinge
rea că extinderea continuă a 
conlucrării dintre România ți 
India este in interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii între națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Rajiv Gan
dhi au avut, de asemenea, 
larg schimb de vederi în 
gătură cu aspecte actuale 
vieții politice mondiale.

Convorbirile s-au 
lntr-o atmosferă 
prietenie, de stimă 
gere reciprocă.

★
In onoarea președintelui Re

publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii India, 
Giani Zail Singh, a oferit, la 
Palatul „Rashtrapati Bhavan", 
un dineu oficial.

In timpul dineului, 
ședințele Republicii 
Giani Zali Singh, și 
tele Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, au rostit 

Toasturile au fost 
cu profund interes, fiind sub
liniate cu vii aplauze

rodnice dintre cele două 
atît« pe tărîm bilateral, 
în sfera Vieții internațio- 
In acest context, s-a re- 
importanța deosebită a 

actuale, menite

•lin 
le
ale

desfășurat 
de caldă 
și înțclc-

pre- 
Ind’a, 

președln- 
Socialiste 

Nicolae 
toasturi, 

urmărite

I
$
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■A LRCfURA
Finale ale Daciadei fi ale Campionatelor Naționale

MULTE SALTURI PESTE 100 m
4 PE TRAMBULINA DE SĂRITURI
gCU SCHIURILE DE LA BORSA

PRIMII ÎNVINGĂTORI IA PATINAJ VITHA
AU UBJINUI RLZUIIAH MERITORII

I Pe marea trambulină 
de sărituri cu schi urile 
de la Borșa s-au dis
putat finalele Daciadei 
și ale Campionatelor 
Naționale pentru 
niori și juniori, 
dițiile de concurs 
fost dintre cele 
bune, 
public 
aplaudat cu 
salturile 
dintre care multe 
fost peste 100 m. Pre
mergătoare disputelor 
finale, întrecerile pre
văzute cu „Cupa Ma
ramureș' și „Cupa Di
namo Brașov* au con
stituit o trecere în re
vistă a valorii sărito
rilor noștri și au pre
fațat, tn mare măsură, 
configurația clasamen
telor. REZULTATE, fi
nalele Daciadei 
Campionatelor 
nale. seniori : 1. 
vian Munteanu 
mo Brașov) 203 , ,_
rituri de 103+106,5 m), 
2. Atilla Mezei (Dina
mo Brașov) 197,7 (101,5

se- 
Con- 

au 
mal 

iar numerosul 
spectator a 

căldură 
.Jcarilor", 

au

și ale 
Națio- 
Octa- 

(Dina- 
P (să-

+ 106,5 m), 3. Ramon
Radu (Brașovia-A.S.A.) 
162,7 (93,5+97 m) ; ju
niori : 1. Virgil 
goe (A.S.A.) 131,5 
78 m), 
teanu 
(69+80 
mian 
(70+73 
ramureș' 
teanu 
m), 2. 1 
(A.S.A.) 
m), 3. Lorincz 
(Dinamo) 157 
m;) juniori :
Neagoe 96,7 (75+ 74 m), 
2. V. Munteanu 
(69+ 77 m), 3. G. 
mian 61 (61,5+57
„Cupa Dinamo": 1. 
Munteanu 175,4 (102+94 
m), 2. A. Mezel 171,1 
(102+ 92 m), 3. L. Ba
lint 154,7 (90 + 90,5 m) ;
juniori : 1. V.
102 (74+81 m),
Munteanu 78,8 
m), 3. G. Damlan 
(57 + 54 m).

Nea- 
(92+ 

Mun-
94,1

2. Vasile 
(Brașovia) 
m), X Gigi Ga- 

(Brășovia) 
m); _
“ : 1. O,
185.4

Wilhelm
158,6

80,7
„Cupa Ms- 

Mun- 
(101 + 100

Gross 
(93.5+93 

Balint 
(94+91 

1. V.

Gh. PETER

■ 88,4 
Da
rn) ;

O.

Neagoe
2. V.
(71 + 71

60

coresp.

MIERCUREA CIUC, M 
(prin telefon). Serialul 
concursurilor de pati
naj viteză din cadrul 
Daciadei de perfor
manță au continuat marți 
tn localitate cu pri
mele probe ale între
cerilor de poliatlon re
zervate seniorilor. Tem
peratura în scădere a 
permis amenajarea
unei piste cu un co
eficient mai bun de a- 
lunecare decît tn zilele 
premergătoare. în a- 
ceste condiții. marea 
majoritate a partici- 
panților au înregistrat 
o creștere sensibilă tn 
proba de 500 m. Mu- 
reșanu] Edmond Cseh, 
pornit în perechea a 
treia, a fost cronome
trat cu 40,8. A urmat 
la start bucureșteanul 
Orlando Cristca, 
alt tînăr dotat cu 

deosebite 
care a reali- 
cîștigînd ast- 
de 500 m. In 
de acești doi 
aflați' în pri-

un 
ca
delități 

sprinter, 
zat 40,6, 
fel proba 
apropiere 
patinatori 
mul an de seniorat s-au 
mai situat colegii lor 
de la Centrul de pre
gătire olimpică Meca-

nică fină București, 
Tibor Becze — 41 A, 
Nicolae Sandu — 41,5, 
Csaba Madaras — 41.8 
și cunoscutul vitezist 
Tibor Kopacz — 41,8. 
Și ar mai fi ceva Îm
bucurător : pț-oba de 
sprint a relevat talen
tul unor foarte tineri 
sportivi care au con
curat de la o zi la al
ta mai bine șl despre 
care, sperăm, vom mal 
aminti cu alte prile
juri.

Așa cum se antici
pa, In disputele femi
nine pe aceeași distan
ță s-a impus 
teanca Ileana 
teanu care a _____
44,7. în clasamentul a- 
cestei probe am con
semnat însă o deplină 
egalitate- între 
palele candidate 

' vidiatul titlu de 
pioană absolută, 
veanca Mihaela 
lu și sibianca 
Hordobcțiu. fiind 
nometrate cu 45,3. S-au 
mai impus atenției 
mureșanca Ibolya Szat-

Traian IOAN1ȚESCU

ploieș-
Cleteș- 
„mers”

princi- 
Ia in- 
cam- 

brașo- 
Dască- 

Cerasela 
cro-

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, la Atena, pe stadionul Olympiakos, de la ora 18

INTILNIREA AMICALA DE FOTBAL
GRECIA - ROMÂNIA

• Un ultim test al „tricolorilor4* înaintea
importantei partide
ATENA, 10 (prin telefon). 

Fotbaliștii „tricolori" au sosit 
marți la Atena. — pe calea 
aerului — în vederea parti
dei amicale pe care o vor 
susține mîine (n.r. — astăzi) 
în compania reprezentativei 
Greciei. Imediat după sosire, 
„tricolorii" au părăsit hotelul 
pentru o plimbare spre A- 
cropole, moment de destin
dere -necesar după programul 
încărcat din ultima vreme.

La Atena vremea e frumos

Pe agenda actualității, plenarele organizațiilor sportive

prahova , 1NTR UN JUDEȚ AL SPORTURILOR DE IARNA,
PORT-fANION A DEVENIT

Sportul eu care se mîndrește acum județul 
Prahova, este înotul, care a adus României, 
prin Tamara Costache, prima medalie de aur 
la un campionat mondial de natație, precum și 
patru recorduri ale lumii. Performanțele, elo
giate la timpul cuvenit în țara noastră Și peste 
hotare, întărite prin alte splendide rezultate 
obținute în cursul turneului întreprins tn Fran
ța, R.D. Germană și R.F. Germania au tasă și 
o semnificație care depășește cadrul strict al 
statisticilor, ele. simbolizîhd, de fapt, victoria 
ambiției, seriozității, perseverenței, calități care 
explică splendidele succese ale tinerei ploieș- 
tence. De altfel, cu prilejul plenarei C.J.E.F.S. 
Prahova, antrenorul Mihail Go the a sintetiza) 
ajungerea în vîrful piramidei astfel : „La înce
put, am avut două variante : ori a mă tîngul, 
ori a mă apuca de lucru. Am ales a doua alter
nativă și — după cum s-a văzut — am pro
cedat bine". într-adevăr, bine a făcut Mihail 

.Gothe, bine au făcut și celelalte cadre tehnice 
care au ales calea antrenamentelor cu volum 
și intensitate de înalt nivel, ceea ce a dus la 
obținerea unor frumoase performanțe Interna
ționale, ca — de pildă — cele ale tînărului ju
doka Adrian Clinei (medalie de bronz la Cam
pionatele Mondiale de tineret), gimnastei Ce
lestina Popa (campioană balcanică și Învingă
toare la. Campionatele Internaționale ale Romă-

... ÎNOTUL
niei), hocheistul Ilie Bunceac (component al 
reprezentativei naționale, clasată pe locul 4 la 
Campionatul Mondial de tineret) sau înotăto
rului Dragoș Băcescu (învingător în mai multe 
concursuri internaționale și multiplu record
man național). Un succint bilanț al performe
rilor sportivi ai iudețului Prahova ae arată 
că 10 dintre ei fac parte din loturile olimpice, 
25 sînt membri ai loturilor republicane de se
niori, 15 ai loturilor de tineret șl 54 ai celor 
de juniori. Prahovenii au cucerit două medalii 
la campionate mondiale, multe altele la Bal
caniade, și-au înscris de 53 de ori numele în 
dreptul cîștigătorilor de titluri naționale (se
niori, tineret, juniori) și au doborît 67 de re
corduri ale țării.

Toate aceste performanțe, cu adevărat ono
rante, s-au datorat acelor sportivi și antre
nori care au înțeles -să muncească și mult și 
bine, care au știut să folosească sprijinul pri
mit din partea C.N.E.F.S. și C.J.E.F.S., precum 
și ajutorul dat de conducerile unor unități in
dustriale cu înțelegere față de necesitatea prac
ticării sportului de masă și de performanță.

Dumitru 5TĂNCULESCU

(Continuare în pag 2-3)

cu echipa Albaniei
să, temperatura fiind de -18 
grade. După-amiază a avut loc 
un antrenament pe stadionul O- 
lympiakos, pe care se va des
fășura meciul, începînd de la 
ora 18.00.

In vederea acestui nou test, 
la numai o săptămînă după 
cel de la Ankara, antrenorii 
Emcrich Jenei și Cornel Dră- 
gușin intenționează — după cit 
se pare — să alinieze urmă
torul „11“ (formația definiti
vă va fi comunicată în ziua 
jocului) :

Lung — Rodnic, Movilă. Be- 
lodcdici, Ungurcanu — Mateuț 
Hagi, Boloni Klcin — Lăcătuș. 
Cămătaru. (La indisponibilita
tea cunoscută a lui Stoica s-au 
adăugat indisponibilitățile de 
ultim moment ale lui Bum- 
bescu și lovan).

In tabăra elena, preocupări 
pentru alinierea celui mai buo 
„11". Antrenorul Papaapostoulu 
nu s-a fixat asupra formației, 
dar mizează pe „blocurile" Pa- 
nathinaikos (Minou, Saravakos. 
Antoniou, Vanvakoulas, Batsi- 
milas) si Olympiakos (Aposto- 
lakis, Xanthpoulos, Mjhoș, 
Mitropoulos, Anastopoulos și 
Ponovas), la care se adaugă 
atenienii Papadopoulos și Ma
nolas (ambii de la Â.E.K.), 
Kostidis (Iraklion) și alții.

Pentru echipa României, a- 
cesta ar fi ultimul test în ve
derea partidei cu Albania, din 
cadru] preliminariilor' campio
natului european (25 martie), 
și care, deși se va juca pe te
ren propriu, se anunță dificilă, 
în compania unui adversar 
care manifestă mereu o mare 
dîrzenie.

întîlnirea amicală Grecia — 
România, devenită tradiționa
lă, va fi condusă de arbitrul 
elen G. Ghermanakos.

De cîțiva ani, ta Reșița ființează Centrul de pregătire olimpică al 
gimnasticii noastre masculine, unde Iși desăvîrșesc măiestria cei mai 
buni performeri ai țării. Apropierea sezonului competițional de pri
măvară face ca ' aici antrenamentele să fia cu fiecare zi tot mai in
tense, pentru că și responsabilitățile acestui centru tn reprezentarea 
internațională a gimnasticii românești sînt deosebit de mari.

tn imagine, ‘aspect de la unul din ultimele antrenamente, surprins 
de fotoreporterul nostru Aurel D. Neagu.



A TINERETULUI și studenților UN VERITABIL SPECTACOL HANDBALISTIC,

TERENURILE DE FOTBAL, UN ADEVĂRAT MAGNET PENTRU ȘCOLARI CUM AM DORI SĂ MAI VEDEM
Poate că in viitor consiliile 

județene pentru educație fi
zică si SDort vor avea emble
me cu însemnele sporturilor 
prioritare, ori specifice : o pe
reche de schiuri (Brașov), o 
crosă de hochei (Harghita), o 
înotătoare oe bloc-start (Mara
mureș) etc. în acest 
detul Bacău ar putea 
în „coltul" rezervat 
școlar — o minge de 
o gimnastă. Vom 
de ce...

caz. ju- 
Dune — 
sportului 
fotbal si 

explica

Steaua a 
fotbal, 

avut 
mlcu- 
meci. 

direc- 
Scolar 
îsi a- 

ambitioasele formații 
si iuniori — nu mai 
40 ! — pentru a a- 

. „Diseară. Steaua va 
juca la Monte Carlo și sînt con
vins că va expune tema «Efi
cientă, acuratețe si frumusețe 
în fotbalul modern». Vă invit 
să participați cu mintea si cu 
inima la această «lecție des
chisă», iar dacă o puteți înre
gistra si ne video-roemorie. cu 
atît mai bine !“

Da. în orașul Bacău toți șco
larii sînt într-o echipă sau alta 
de fotbal. La C.S.S. peste 400 
de copii st iuniori învață nașa, 
stopul, driblingul și celalte lu
cruri care ridică tribunele în 
picioare. Formația de iuniori I 
ocupă primul loc în Campiona
tul republican (seria D. ..Cupa 
Speranțelor" stă în vitrina cu 
trofee a acestui club, iar In

cind• în seara
cucerit „Supercupa"
liceenii ----- ---------
„lecție deschisă" in 
lui ecran. înainte 
prof. Dumitru Varodin. 
torul Clubului Sportiv 
de fotbal din localitate, 
dunase 
de copii 
puțin de 
nunta :

din Bacău
la
au 

fața 
de

echipa S. C. Bacău-sperante au 
fost promovați, anul acesta. 6 
elevi : Marius Gireadă. Silviu 
Lazăr. Ciprian Suliță (clasa a 
Xl-a), Emilian Roman, Ionel 
Itebccca si Dumitru Rebenciuc 
(clasa a Xil-a) — toți de la 
Liceul de Științe Naturale „Va
sile Alecsandri". Cînd vine pri
măvara, 
fotbal ale 
au. ceva 
dernele 
prevăzute 
minge dună minge.

nele 3 terenuri de 
acestui îndrăgit club 
asemănător cu mo- 
mese de ping-pong 
cu roboti ce aruncă 

___ __ ____ „ă ...'.__ — Baloanele 
se duc ți se aduc cu sacul, cele 
norocoase se mai odihnesc cite 
o clipă în plasa porților, după 
care sînt fugărite de o mie de 
picioare !...

O Cînd vine primăvara e fru
mos si la Liceul de Filologie- 
Istorie din orașul Gh. Gheor
ghiu-Dei (director, prof, de 
limba română Maria Pop). E 
frumos mai ales rând vin si 
pleacă către sălile de antrena
ment cele 285 de gimnaste, 
toate la Clubul Sportiv Școlar 
Onești : ținută mîndră. elegan
tă în mișcări, zimbet de pri
măvară. La coltul „Ne mândrim 
cu fostele eleve ale
nostru" privim portretele fru
mos rînduite : Nadia Comăneci. 
Teodora Ungureanu, Lavinia 
Agache, Ecaterina Szabo, Cris
tina Grigoras S.a. Prof. Gheor- 
gho Brașoveanu. directorul ad
junct al 
odată Ia 
mărească 
celebre", 
babil. pe 
cum la Deva. în lotul repre
zentativ). Lăcrămioara Filip.

Iuliana Filip etc. — toate cam
pioane la o categorie sau alta.

Cu 285 de gimnaste lucrezi 
zi-lumină. în sala mică, exer
sează începătoarele. în sala 
mare, maestrele. Grupele se 
schimbă, mere la cofetăria din 
centru, ori direct acasă spre 
a-si face lecțiile. în dreptul a- 
paratelor rămîn doar profeso
rii : Elena Dragomir (șefa ca
tedrei de gimnastică), Dorina 
sl Mihai Săndulescu. Seara, 
cind peste oraș se așterne li
niștea. cînd cărțile si caietele 
odihnesc în ghiozdanele pregă
tite pentru a doua zi Începe 
..studiul individual" la materia 
mult Îndrăgită : gimnastica. în
cepe pe covorul din sufragerie, 
iar dacă mama, ori bunica a- 
propie sprâncenele 
un zîmbet alungă 
de supărare... ,

a încruntare, 
orice umbră

liceului

liceului, director, tot- 
C.S.S. Onești, vrea să 

galeria cu ..tablouri 
Are în vedere. Dro- 
Crisiina Bonitas (a-

CONCURSUL REPUBLICAN DE A TLETISM

AL JUNIORILOR III
Sala ae aciensm din 

gazdă, la sfîrșitul 
trecute,

Grupaj realizat de
Vasile TOFAN

Brașovenii orezenti duminică 
în Sala sporturilor din Brasov, 
la derbyul Diviziei feminine A 
de handbal Rulmentul — Chi
mistul Rm. Vîlcea (25—23). au 
asistat la o partidă de un ni
vel tehnic ridicat, ce l-am dori 
la cit mai multe dintre me
ciurile care au mai' rămas de 
disputat pînă la sfîrșitul aces
tei a XXIX-a ediții a Campio
natului. întâlnirea a întrunit 
toate calitățile unui spectacol 
sportiv de tinută : faze desfă
șurate în mare viteză, de par
că handbalistele ambelor for
mații erau la startul unei curse 
de 100 de metri (si aceasta pe 
întreg parcursul celor 60 de mi
nute). execuții tehnice demne 
de kinograme. răsturnări abso
lut imprevizibile ale scorului si 
o atmosferă de un fair-play 
desăvîrșit.

Rulmentul a fost ..in priză" 
ne tot parcursul meciului, chiar 
dacă a mai si greșit. Se vedea 
— din modul exemplar de dă
ruire a handbalistelor antrena-

o concepție 
de ioc. rod 
(în sfîrsit) 

capabilele

TURNEUL MASCULIN Df VOLEI (gr. 0 ll fl)
TIMIȘOARA, 10 (prin telefon) 

In Sala Olimpia din localitate 
a început ultimo3 turneu al gru
pei a Ii-a valorice masculine 
(locurile 7—12) din cadrul Divi
ziei A de volei.

Deschiderea „actului final" au 
făcuit-o lideră, RELONUL SAVI- 
NEȘTI, șl o echipă care în ur
ma turneului precedent și-a con
solidat poziția a treia în clasa
mentul grupei,. C.S.M.U. SU
CEAVA. După un joc cu multe 
greșeli, mal alS la preluare, 
chimiștil și-au adjudecat o vic
torie clară cu 3—0 <6, 14, 7)
S-au remarcat: Vițelaru, Bădiță, 
Buruș (Relonul) și, parțial, Mo- 
goș și Mindru (C.S.M.U.). Arbi
traj fără probleme al brigăzii- 
V. Ranghel — C, Păduraru.

Și în meciul următor, RAPID 
BUCUREȘTI — C.S.M. DELTA 
TULCEA s-au înregistrat nume
roase erori tehnice motivate în 
parte de miza jocului. Tulcenii, 
presați de perspectiva de a-i tn-

soți pP giuleșteni in „cursa spre 
B“, au evoluat crispat, cu osci
lații de la o fază la alta, In
tr-un final foarte disputat: 3—1 
(13, 13, —10, 12) pentru Rapid
De la învingă lori s-au remarcat, 
și-a îngreunat considerabil situa
ția în lupta pentru supraviețuire 
în primul eșalon voleiballstic .al 
țării. De la învingători s-au re
marcat, Armeanu și, parțial, 
Șchiopescu. Au arbitrat, cu unele 
inexactități : D. Dobrescv — I. 
Bintea.

In schimb POLITEHNICA 
MIȘOARA n-a cedat 'primul 
in turneul decisiv, întrecînd 
TRACTORUL BRAȘOV cu 
(—12, 2, 15, 14) RemJfrcațl :
zică, Filip, Mîțu (P), respectiv 
Sterea, Ferariu. Arbitri : M. Ma
rian — M. Herța.

TI- 
pas 
pe

3—1
ur

George ROTARU
Jași a rost 
săptâmînii 

____ _  pentru Concursul Repu
blican al juniorilor III. La în
treceri, bine organizate, au 
luat parte 161 de concurențl, re
prezentând 53 de cluburi si aso
ciații sportive din 27 de județe 
51 municipiul București. Tinerii 
atlet i au oferit dispute interesan
te și au obținut destule rezultate 
promițătoare.

Iată rezultatele primilor cla
sați: BĂIEȚI: 50 m: Sebastian 
Tripon (CSȘA Unlv. Cluj-Napo- 
ca) 6,2, Dragoș lenei (CSȘ 4 
Buc.) 6.2; 50 mg: Florin Karoly 
(CSȘ Sf. Gheorghe) 7,1, Marius 
PODOvici (CSȘ Suoeava) 7,3:_Iun- 
glme: Andrei 
6.35 m. Ion 
Steaua Buc.) 
rius Ghllase 
Iași) 1,84 m, _ 
Lugoj) 1,81 m; prăjină: Ion Con
stantin (CSȘ 3 Steaua) 3,50 m, 
Ancțrei Constantin' (CSȘ 5 Ra
pid Buc.) 3,20 m; greutate: Con
stantin Trocan (CSȘ C. lung 
Muscel) 14,16 m, Oliver Samson 
(CSS Roman) 13,26 m;

FETE: 50 m: Oana Pălăcean 
(CSȘA Univ. Cluj-Napoca) 
Ana Maria Dănescu (FI. 
Buc.) 6,7; 50 mg: Teodora 
(S.C. Bacău) 7,5, Nadina * 
(CSȘA Univ. Cluj-Napoca) 
lungime: Laura
(Ceahlăul P. Neamț) 
Teodora Luca (S.C. Bacău) 5,30 
m: înălțime: Elena Zamfir (CSS 
Făgăraș) 1,53 m. Elena 
(CSȘ c.lung Muscel) 
greutate: Elena Trocan 
Viorica Papuc (CSS ( 
10.02 m.

Unul dintre aspectele 
rătoare ale acestei competiții ni 
Se pare a fi faptul că lista pri
milor dîasați este foarte diversă, 
el fiind din numeroase locali
tăți, semn că atletismul (cel pu
țin la nivelul viratei juniorilor 
rm se bucură de mai multă a- 
tenție decît într-un trecut nu 
prea îndepărtat. Va trebui Insă

Herta (CSS 4 Buc.) 
Constantin (CSS 3 
6,30: înălțime: Ma- 
(Csș M. Emltnescu
Ernâ Kiss (CSȘ .

6,6, 
Roșie 
Luca 
popa 

7.5; 
Apostolescu 

5,32 m,

i Trocan 
1.53 m; 

10.46 m, 
Cîmpina)

îmbucu-

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILB CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 8 MARTIE : 
(cat. 1 (13 rezultate) : 1 variantă 
25% — autoturism Dacia 1300 ; 
oat. 2 <12 rezultate) : 1 variantă 
100% - autoturism Dacia 1300 și 
21 variante 25% a 17.500 Iei ; cat. 
3 (11 rezultate) : 29 variante 100% 
a 5.059 lei 'și 562 variante 25% a 
1.265 lei Report Ia categoria 1 : 
272.975 lei. Report la categoria 2: 
76.952 lei. Autoturismul Dacia 1300 
de la categoria 1 a revenit parti
cipantului Iosif Doboș din Satu 
Mare, care obține și o sultă de 
premii la celelalte categorii iar 
autoturismul Dacia 1300 de la ca- ' 
tegoria 2 a revenit participantului 
Ionel Păduraru din Buzău.

• Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, miercuri, 11 mar
tie va avea loc în sala clubului

ca aceștia, șl Încă alții, să fie 
urmăriți cu cea mal mare aten
ție, bine îndrumați, sub felurite 
aspecte, pentru ca tot mai mare 
să fie numărul celor care, în 
anii următori, vor îngroșa rîn- 
durile. destul de subțiri, ale per
formerilor atletismului nostru!
• La sfîrșitul acestei săptă

mini. sala bucuresteană de la 
„23 August" îi va primi pe par- 
Hcipanțil la Campionatele Națio
nale rezervate juniorilor n. Este, 
în fapt, ultimul mare concurs pe 
teren acoperit din actualul se
zon compeitițlonal care a adus 
atletismului, pe diverse planuri, 
suficiente motive de reală sa
tisfacție, 
noastem, 
tul de multe de făcut! 
tehnică premergătoare 
concurs va avea loo la 
FRA. vineri la ora 17.

O Concursul Republican de ma
raton sl marș se va desfășura la 
Constanța, la 29 martie.

deși, trebuie să recu- 
că mai sînt încă des- 

Ședlnța 
acestui 

sediul

REZULTATE DIN DIVIZIA B

te de Remus Drăgănescu si 
Mircea Bucă, din ambiția cu 
care Anca Căpraru a apărat 
poarta, din inteligenta în joc 
a Rodicăi Marian (în afară de 
golurile înscrise, ea ,si-a dus 
în bune situații coechipierele), 
din precizia suturilor la Doar- 
tă ale Cristiuei Tache (mai a- 
Ies către sfîrsitul meciului) — 
că Rulmentul poate să obțină 
victoria. Si a obtinut-o. dar la 
.capătul unor eforturi exempla
re ale întregii echipe.

Chimistul, deși a pierdut me
ciul. poate sta cu fruntea sus. 
S-a văzut — de-a lungul în
tregii partide — 
clară si modernă 
al unei colaborări 
fructuoase între
handbaliste vîlcene si aprecia
tul tehnician care le pregăteș
te. Constantin Muscalu. Maria 
Verigeanu a (ost. din nou. o... 
prim-solistă de talie interna
ționali Golurile înscrise de ea 
din 
sub 
nat 
sibil 
tat 
străpungeri 
mentului, 
fiecare dată -----
lectat .realmente, 
handbalului. Am dori, 
fel 
de 
la 
de 
colegele 
este soră). Maria Petre. Denisa 
Romete si Elens Ionescu au 
transformat atacul Chimistului 
într-un iureș de nestăvilit. Să 
adăugăm si comportarea bună 
in poartă a Doinei Rodeanu si 
Cristinei Rouă, Chimistul tre
buie să«si mențină aceeași bună 
formă si duminică în meciul 
decisiv cu Vozdovac Belgrad — 
si chiar să ioaoe mai bine — 
pentru a se califica in semi
finala Cupei Cupelor.

Să notăm. Jn încheiere, că 
ne-a surprins ‘ numărul mic de 
spectatori Ia acest med. Mai 
ales că Da brașoveni îi știam 
mari iubitori ai handbalului si 
fideli suporteri ai echipei locale.

acțiune au fost ..calculate" 
un unghj greu de iihagi- 
(si cum s-a văzut impo- 
de apărat)

demarcări.
ale

care

1 ea a execu- 
driblinguri si 
apărării Rul- .

au produs de 
derută si

Pe
au de- 
iubitorii 
de alt- 

la fels-o vedem iucînd 
bine pe Maria Verigeanu si 
echipa națională Țesătura 
pase dintre Verigeanv si 

sale Edit Torok (îi

In etapa a 15-a a campionatu
lui Diviziei B de tineret la vo
lei s-au înregistrat următoarele 
rezultate. FEMININ, seria I: 
TCMRIC p. Neamț — Chimia Tr. 
Măgurele 1—3, CSU IEFS Buc. — 
Confecția Suceava 2—3, ITB E- 
lectra Buc. — Chimpex Con
stanța 3—0, Confecția București
— ASSU Craiova 3—1. ștflnța 
Bacău — Comerțul Constanța 
3—0, CSM Otelul Tlrgovlște — 
Metal 33 București 3—0: seria ■ 
n-a: Rapid București — Armătu
ra Zalău 3—0, Olimpia Oradea
— CSM Lugoj 3—0. Spartac Buc.
— Metalotehnlca Tg. Mureș 0—3, 
„U“ Cluj-Napoca “- Toplitana 
Toplița 3—0, Explormin Caranse
beș — Maratex Baia Mare 2—3, 
Braiconf Brăila — Politehnica 
Timișoara 1—3. MASCULIN, se
ria I: Oltul Rm. Vîlcea — Meta-

lui Tîrgoviște 3—8, MG Bucu
rești — Gloria Tulcea 3—0, CSU 
Galati — IATSA Dacia Pitești 
3—2, IPC Slatina — Viitorul TC 
Bacău 0—3, SARO Tîrgoviște — 
ASA Buzău 3—0, Prahova IPG 
Ploieștii — Calculatorul Buc. la
minat); seria a n-a: PECO Plo
iești — CFR Arad 3—1, CSU O- 
radea — Voința Alba Iulia 3—0, 
Tractorul II Brașov — CSM Ca
ransebeș 2—3, Vulcan Buc. — E- 
lectrotehnica Bistrița 0—3, Ex
plorări Știința B. Mare — Voin
ța Zalău 3—0, Metalul Hunedoa
ra — Oțelul Or. dr. P. Groza 3—0.

Corespondenți: N. Mateescu, I. 
Costlniu. Gh. Lazăr, o. Guțu, C. 
Furnarachis, S. Nenlță, M. Ava- 
nu, I. Ghișa, 1. Pocoi, N. Magda, 
I. Baltag, T. Siriopol, O. Băltea- 
nu, C. Gruia, Ov. Nemeș, I. Vlad.

Ion GAVRILESCU

PRIMELE JOCURI
5-8 LA

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag 1)

Nu peste tot s-a procedat 
Insă așa și, tn mod regretabil, 
printre disciplinele sportive 
rămase In urmă (criticate, de 
altfel, în analiza activității 
din anul 1986 prezentată de 
C.J.E.F.S. Prahova) aflîndu-se 
atletismul (deși în această ra
mură prioritară activează 15 
antrenori cu normă întreagă și 
9, retribuți cu -ora) șl sportu
rile de iarnă, deși acestea stnt 
specifice 
în urmă 
Prahovei. 
Tăbăraș, 
nu Petre, 
Alexandru

județului, iar cu ani 
constituiau mîndria 
Vremea lui Cornel 

Gheorghe Bălan, Dî- 
a lui Elena, Ion și 

Zangor a trecut

Insă de mult, iar acum valoa
rea schiului — ca să ne refe
rim doar la acest sport — este 
departe de bogata și frumoa
sa lui tradiție. Antrenorii au, 
uneori, scuze obiective . (căde
rea tîrzie a zăpezii, de exem
plu). dar adevărata cauză o 
constituie menținerea mentali
tății că schiul este un sport 
doar al Sezonului de iarnă, 
opinie care a devenit de mul
tă vreme desuetă la nivel in
ternațional. De fapt, perfor
manțele la schi, ca șl la bob 
ori la patinaj, se obțin prin 
—---- „ ,.j conteantrenamente care nu 
nesc tot timpul anului. Doar 
înțelegînd acest adevăr __
mentar antrenorii din sportu-

ele-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
din str. Doamnei nr. 2 din Bucu
rești, începînd de la ora 15,50. 
Transmisia desfășurării trageri) 
se va face la radio, pe programul 
I, la ora 16,15. Numerele extrase 
vor fi transmise în reluare la ora’ 
23, pe programul I, precum ș) 
mîlne, joi. 12 martie, la ora 8,55, 
pe același program.

• La sfîrșitul acestei săptămini 
are loc TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO de duminică, 15 
martie 1987, care oferă o gamă 
largă și variată de cîștiguri ce-șl 
așteaptă beneficiarii : autoturis- 
Jle „Dacia 1300“, excursii în R.D. 
Germană și importante cîștiguri 
in numerar. Se vor efectua 7 ex
trageri, în 2 faze, cu un total de 
66 numere. Prezența unor trageri 
„legate", cîte dotră la faza I și 
toate trei de la faza a m-a, dă

posibilitatea de a se obține cîș
tiguri și cu 3 din 24 numere, ceea 
ee reprezintă un avantaj substan
țial, în comparație cu tragerile o- 
blșnulte. Consultînd prospectul 
tragerii — distribuit gratuit la 
toate agențiile din rețea — puteți 
afla detalii utile.

© Nu uitați că peste două zile 
are loc și tragerea obișnuită 
LOTO, iar pentru duminică sîn- 
teți așteptați din nou să vă 
cercați șansele la un foarte 
teresant concurs Pronosport.
• Continuînd să jucați la 

mal popular sistem — Lozul in 
Plic — nu uitați că se află încă 
in vînzare „Lozul Mărțișorului", 
emisiune specială limitată, cu 
cîștiguri din fond special, de di
ferite valori: autoturisme „Dacia 
1300“, 50 000 lei, 10 000 iei, 5 000 lei 
ș.a.m.d.

rile de iarnă, îndeosebi cei ai 
schiului alpin și nordic, pot 
determina readucerea acestora 
la nivelul care onora mișca
rea sportivă prahoveana.

Cu multă atenție a fost dis
cutată activitatea 
a sportivilor în spiritul per
fectei discipline. Și bine s-a
făcut, pentru că ’ 7X 2.
cartonașe galbene, 57 de car
tonașe roșii și 289 de etape 
suspendare acumulate de fot
baliștii prahoveni în cursul a-
nultii 1986 (față de 480, 34 și 
respectiv. 260 înregistrate în 
1985) indică o scădere a preo
cupărilor cluburilor și asocia
țiilor sportive pe linia activi
tății educative. Abaterile a- 
mintite mai sus, ca și altele, 
chiar mai grave, au determi
nat Biroul Executiv al 
C.J.E.F.S. Prahova să prezin
te un amplu program de ac
țiuni menite să contribuie la 
educarea sportivilor și antre
norilor în spiritul respectării 
ordinei 
tudinii ___  ,
intransigenței față de manifes
tările de vedetism și căpă
tuială.

de educare

cele 558 de

și disciplinei, al ati- 
critice și autocritice,

în- 
în-
cel

TG. JIU, 10 (prin telefon). — 
In prima zi a turneului pentru 
calificare în grupa valorică 1—0 
au fost, programate meciurile 
Rapid București — C.S.U. Balan
ța Sibiu și Academia Militară 
Mecanică Fină București 
rul Constanța. Datorită 
popularizări făcute de 
zatori, la meciuri au asistat prea 
puțini spectatori, deși turneu!! 
este foarte important. Dar iată 
rezultatele celor două meciuri șl 
amănunte de la primul dintre 
ele :

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
BALANȚA SIBIU 84—78 (41—34). 
Jocul a început sub imperiul tra
cului, astfel că s-au comis des
tule greșeli de tehnică. Rapidiș- 
tii au reușit să se des
prindă după min. 7 (13—13), a- 
jungînd în min. 14 să conducă 
cu 10 p (29—19). Repriza a doua în- 

ClASAMfNTElf DIVIZIEI

— Fa- 
slabei 

organ i-

După desfășurarea a două tu
ruri, clasamentele Diviziei șclo-

MASCULIN, SERIA I
1. CSȘ Cj.-N. 14 13 1 1033: 782 27
2. CSȘ Arad 14 10 1 1084: 960 34
3. CSȘ Bvia.* 14 9 S 1016: 958 23
4. CSȘ S.M. 14 7 7 1012: 970 M
5. CSȘ Sibiu 14 8 8 926:1028 20
6. CSȘ Mediag 14 S 8 891:1070 19
7. CSȘ 1 Or. 14 3 îl 1005:1024 17
8. CSS Tim. 14 8 TI 8601385 17

SERIA A n-A
»1. CSȘ 4 ICED

Buc. 14 14 0 1296: 802 28
2. CSȘ Tviște. 14 10 4 1005: 986 24
3. CSȘ Tg. Jiu 14 9 5 1076:1122 23
4. Rapid CSȘ 5

Buc. 14 3 6 1109: 983 22
5. CSȘ Craiova 14 5 9 777: 907 19
6. CSȘ Pitești 14 5 9 9521007 19
7. CSȘ Găeștl» 14 3 11 8951056 16
8. CSȘ Deva 14 2 12 8541101 16

AZI, STĂRI IN „CUPA PRIMĂVERII'* LA PENTATLON MODERN
Sezonul competitions! la 

pentatlon modern se deschide 
astăzi, cînd este programată 
prima probă a tradiționalului 
concurs dotat cu „Cupa Primă
verii", la startul căruia sînt 
nrezentî sportivi de la Steaua. 
Olimpia. C.S.S. 1 din Bucu
rești. Politehnica I. L. si C.S.S. 
Politehnica din Timisoara. Azi. 
de la ora 9, în sala Floreasca.

are loc proba de scrimă, 
continuare programul fiind 
mătorul : călărie — joi si 
neri. de la ora 9. la baza 
nică Steaua : 
ora 17, la 
gust" ; tir — 
la poligonul
luni. în parcul ..23 August", la 
ora 11.

în 
ur- 
vi- 
hi- 

înot — sâmbătă, 
bazinul. „23 Au- 
duminică. ora 9, 

Dinamo : cros —



ri de sanie la Sărmaș-Harghita |

ante și rtTcmuni ale pîrtiei I
comuna 
derulat 

Tempe
rite de- 
asigurat 

calita-
□ nou 

plrtieu 
onea — 
- 33,368, 
de ale 
a oferii 
hili bra te 
puts fe- 
â cobo- 

Lillatia 
Brîndușa 
secundă. 
Ind pru- 
]-a per- 
e a rls- 
să intre 

a băieți, 
lviu Ga- 

! la son- 
ine, el 
ipide co

ta du- 
Laurențiu 
au tran- 
cu frații 
itiior so- 
cunde In

ea Constantin (IACED Buc.) 
M8.904 ; 3. Carmen Șandor (CSO 
Sinaia) 119,507 ; BĂIEȚI : 1. Petru 
Morar 102,70; 2. Gneorgbe Casian 
102,908 ; 3. Josef Balia (S.C. M 
Cluc+CSȘ Toplița) 103,119 ; DU- 
BLOURI : 1. Al. Gasner — Adr. 
Gasner 78,496 ; 2. S. Curean —
V. Florescu 81,244; 3. L. Boroșo- 
lu — I. Hogea 31,301.

„CUPA TRACTORUL", 
L Liliana Boronea 77,097; 
na Toth 79,796; 3. Angela 
că 81,194; BĂIEȚI: 1. Silviu Ga- 
nea 68,972; 2. Gheorghe Casian 
69,108; 3. Josef Balia 69,352; DU- 
BLOURT: 1. S. Curean — V. Fio- 
rescu 81,242; 2. G. Kozak — E. 
Făcălet 81,649; 3. Al. Gasner — 
Adr. Gasner 84,324. Cupa oferită 
de organizatori a revenit sporti
vilor de la Sport Club Miercurea 
Cluc — CSS Toplița.

Caravana sănierilor s-a mutat, 
între timp, de la Sărmaș pe plr- 
tla de la poalele Muntelui Fur
nica. la Sinaia, unde arP loc 
„Concursul Republican al clubu
rilor sportive școlare1*.

Horațiu SIMA

FETE :
2. Adi- 
Coșar-

I
I
I
i
I
I
I
I
I

pa Fede- 
frumosse 

asocia- 
3 (antre- 
ic Mircea 
trat, cu 
vij bucu- 
în spor- 

tate teh-

PATINAJ VITEZA
(Urmare din pag. 1)
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„Catalogul'* Diviziei A

MULTI JUCĂTORI, ÎN ALTE TRICOURI

ROMÂNE 
fETE : 1.
>Ș Vatra 
116,041; 2 

; 3. Adi- 
via Suciu 
Club 
Marla Du- 
120,331; 6. 

. Ciuo-CSȘ 
•I: 1. Sil- 

ucurești) 
33,480; 3. 

imbii CSȘ 
►rghe Casi
eri 104,121;
(Tractorul 

irlan Chiș 
Toplița) 

Boroșoiu 
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Gasner 
.847; 3. G. 
•CSO Sina- 
an — V.
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(CSȘ Va-

M.

. FETE : 1. 
I ; 2. Rodi-

.ORICA
N
e a siblenl- 
egaleze în 

ă două ml- 
ost cel mai 

• S.U., pă-
5 greșeli 

. bucurește- 
n nou con- 

o mai ce- 
t. Au mar
nei 18, Ghl- 
Inache 9, G. 
(R). respec- 

>, Apostu 14, 
, Kineses 8 “

Au 
G.

erlu 
ilaru

2.

ARA
EȘTI
8—76

MECA- 
— FA- 
(44—37).

sta ALDEA

JUNIORI
a baschet se

IU-A
1 1132: 824 27

4 1130: 9(16 24

22
21

6 1025:1042
7 987:1021

î 8 834 : 974 20
8 1053:1075 

tcțl 902:1009
II 797: 999 

ERIA I

20
17
17

ite

.4 0 922:712 28

.1 3 1046:873 25

0 4 1052:905
7 7 855:818 21
5 S 830:908 19
4 10 742:980 18

3 11* 743:883 17
2 12 735:862 16
II-A

14 0 1036:504 28
9 5 865:846 23
9 5 912:886 23
7 7 768:780 21
6 8 769 :875 20
6 8 830 :911 20
l 19 756:942 18
1 13 679:871 15 *

11 I-A
12 2 1028:757 26
1J 3 997 :855 25
10 4 819 :725 24

9 5 822 :787 23
6 8 686:827 20
5 9 789:835 19
2 12 750 :J87 16
1 13 763 :879 15

mari și clujeanca Mihaela Ti
miș, care, în pofida unei su- 
mare pregătiri- pe gheață, au 
venit mai aproape de sporti
vele selecționate în 
de pregătire olimpică

Așteptată cu viu 
cursa de 1500 m fete 
în prim-plan. _ _ 
indirectă, pe principalele 
vorite, însă 
s-a dovedit

Centru]

interes, 
a adus 

într-o întrecere 
fa- 

Mihaela Dascălu 
mai... tare decît 

Cerasela Hordobețiu : 2:23,1 — 
2:23,2 Un rezultat meritoriu a 
obținut și Ileana Cleteșteanu — 
2:27,1, fiind urmată de adver
sara ei în lupta pentru ocupa
rea poziției a treia pe podium 
la poliatlon — Mihaela Timiș — 
2:30,5 și Ibolya Szatmari — 
2:31,9.

In ultima probă din program 
3000 m băieți, cunoscutul aler
gător T. Kopacz, după o evo
luție ștearsă în acest final de 
sezon, a avut totuși o tresă
rire de orgoliu, trecînd primul 
linia de sosire cu 4:26.0. Aceas
tă probă a mai fost marcată și 
de o surpriză : deși mai slab 
cotat, tînărul ploieștean N. San
du s-a clasat înaintea localni
cului T. Becze, relansînd, ast
fel, cursa pentru titlu] de 
campion absolut

REZULTATE — 
Ileana Cleteșteanu 
iești — CO Mec.
— campioană a 
Mihaela Dascălu 
șov — 
rasela
— co
m: 1. 
nă a 
2:23.2, . _
iețl, 500 m: 
Triumf Buc. 
BUC.) 40.6 
dei, 2. E.
Mures 
40.8. 3.
CO Mec. fină Buc.) 41.3; 3000 m: 
1. T. Kopacz (CS M. -Cluc — CO 
Mec. fină Buc.) 4:26,0 — campion 
al Daciadei, 2. N. Sandu (Petro
lul Ploiești — CO Mec. fină 
Buc.) 4:31,8, 3. T. Becze 4:33.1.

fete, 500 m: 1. 
i (Petrolul Plo-
fină Buc.) <4,1 
Daciadei, 2—3. 

(Tractorul Bra- 
fină Buc.), Ceco Mee.

Hordobețiu (Voința Sibiu 
Mec. fină Buc.) 45,3; 1500 
Dascălu 2:23,1
Daciadei, 2.
3. Cleteșteanu 2:27,1.

1. O. ‘
— CO

T.

— campioa-
Hordobețiu 
----- Bă-

Crlstea (CSS 
Mec. fină 

— campion al Dacia- 
Cseh (Mureșul Tg. 

CO Mec. fină Buc.) 
Becze (SC M. Cluc —

2. T.

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

La reluarea campionatului, 
multe echipe s-au Drezentat 
..Drimenite". în arenă. Planta
rea iucătorilor noi. făcută e- 
vident cu sconul fortificării 
formațiilor, e generală : nu mai 
puțin de 17 echipe (exoeptie 
făcînd _U“ Clui-NaDoca) au a- 
pelat la forte proaspete. Ne 
propunem. în rândurile de fată, 
un ..inventar" complet al noi
lor veniti. începem cu Flacăra 
Moreni. recordmană în materie. 
Infuzie masivă. Portarul Zlo- 
tea este fosta speranță dina- 
movistă. Mânu, fost component 
al lotului de tineret (sub culo
rile Victoriei), Pîrvu a evoluat 
cândva, cu succes, la F. C. Ar
geș. Ene este o veche cunoș
tință a Diviziei A. In forma
ția lui C. S. Tîrgoviste Beldie 
a făcut „carieră" la Progresul- 
Vulcan. Dragnea e fostul in
ternational dinamovist. Kala 
riu-i altul decît „omul de gol" 
al lui C.S.U. Galati, poposit a- 
Doi. la Sportul Studențesc si 
Victoria, iar Tirchineci s-a re
marcat în ofensiva Victoriei.

Dintre cei ..6 vîlceni". doar 
Popescn (venit de la Cugir) 
este un necunoscut. Savu... re- 
debutează diroă 4 sezoane de 
inactivitate. Voicilă. ..tunarul 
Alexandriei", promovează în 
..A" la 32 de ani. Toma este 
harnicul mlilocas al lui Hala- 
gian. Sorohan a ..prins", cândva. 
ll“-le Craiovei. Crisan este 

binecunoscut, Petrolul, care l-a 
cedat pe Drăgan Brașovului, 
l-a legitimat ne Manea, un 
miilocaș combativ, de la Chi
mia Brazi. Sport Club Bacău

l-a promovat pe Scânteie, de 
la Victoria «Aripile din locali
tate. Rapidul, conform tradiției, 
oferă rampa unor fotbaliști din 
straturi competitionale inferioa
re : Drăghici (Rova Roșiori) si 
Tănase (Autobuzul). Victoria a- 
cordă șansa unei afirmări de
pline lui Dican (de la F. C. 
Maramureș Baia Mare), pro- 
pulsînd subit în prima ju
mătate a clasamentului și 
un fundaș dîrz cum este 
buzoianul Comănescu. F.C.M. 
Brașov, neliniștită de slaba 
eficacitate a atacului, face 
apel la S. Răducanu masivul 
atacant central crescut în curtea 
lui Dinamo (transferat ulterior 
Ia F. C. Olt). La Craiova, un 
..come-back" de efect, al lui 
Doru Nicolae. La Buzău, por
tarul V. Marcel (Progresul-Vul- 
can. C. S. Tirsoviste) Marcu 
(Olimpia Rm. Sărat). Drăgan 
(Automatica Alexandria) si 
Păun (Metalul București). Tur- 
cu revine la F. C. Olt. Rocadă 
Mateut — Suciu. între Corvi- 
nul si Dinamo, bucurestenii 
renovînd» serios la miilocul te
renului. unde si-a croit loc lon- 
gilinul Lupu (de la Dunărea 
Galați, echipă care s-a dis
pensat si de Borali. mutat la 
concitadina Otelul, care mal 
este armată si cu G. Ion. din 
propria pepinieră de speran
țe"). Argeșul l-a legitimat pe 
Șerban, de la Dacia Pitești, 
Jiul pe Dianu (F. C. Bihor) si 
Cristea (Minerul Paroseni). în 
fine. Serbănică s-a întors aca
să. la Sportul Studențesc după 
experimentul brașovean.

se-

MECIURI
• STEAUA MIZIL A CIȘT1- 

GAT „CUPA 6 MARTIE». S-au 
încheiat jocurile din cadrul a- 
cestei competiții, tare a dat cîș- 
tig de cauză echipei Steaua Mi- 
zil (13 puncte), urmată de Auto
matica București (11 p) șl Spor
tul Studențesc-speranțe (10 P).
Iată ultimele rezultate: Calcula
torul — Abatorul 2—1 (0—1),
Sportul Studențesc (speranțe) — 
I.C.S.I.M. 2—2 (1—1). Steaua Ml- 
zll — MECON 1—0 (0—0), Steaua 
Mecanică Fină — Automatica 
4—1 (2—0), Steaua Mizll — Vis- 
cofil 3—0 (3—0). (N. Tokacek-
coresp.).

a TURNEUL ECHIPEI F. C. 
BIHOR IN POLONIA ȘI CEHO
SLOVACIA. In Polonia, echipa 
orădeană a susținut trei jocuri, 
încheiate cu tot atltea victorii: 
9—3 cu Chemic Pustynak, 6—1 
cu Sandecja Nowl Sacz șl 2—1 
cu Igloopol. în Cehoslovacia, a 
Jucat un singur meci: 4—2 eu 
Start Druzstevna. Cele mai 
multe goluri au fost marcate de 
Georgescu (5). He șl Clgan (cîte 
3). (I. Ghișa-coresp.)

AMICALE
• A.S.A. TG. MUREȘ — F.C.

MARAMUREȘ 3—0 (3—0). Au
marcat: Ciorcerl 'mln. 13 șl 37) 
șl Soare (mln. 20). (C. Albu-
coresp.)

a F.C. CONSTANȚA — PRO
GRESUL VULCAN 4—1 O—l).
Au înscris: Zahiu (mln. 10 și 
82), Petcu (min. 75 din 11 m) șl 
Buduru (mln. 86) de la gazde, 
respectiv Ene (mln. 20). (S. Na- 
cea-coresp.).
• GLORIA BISTRIȚA — C.SJW.

SUCEAVA 1—0 (0—0). Unicul gol 
al partidei a fost marcat de 
Florea (min. 85). (I. Toma-co-
resp.).

a OLIMPIA SATU MARE — 
CJ1. SIGHET 1—1 (1—0). A În
scris : Ardeleana (mln. 30) pen
tru sătmăreni, respectiv Dinescu 
(min. 8). (Z. Kovacs — coresp.).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA

— STRUNGUL ARAD 2—1 (0—1). 
Autorii golurilor: Vlătănescu
(mln. 73) și Bobaru (min. 79, din 
11 m) pentru timișoreni, respec
tiv Șoca (min. 24). (C. Crețu-
coresp.)

• EMOȚU INE
RENTE, sîmbătă, în 
tabăra echipei Vic
toria : jucătorii pre
gătiți de antrenorii 
Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor și Ștefan Feo- 
dot se aflau în fața 
meciului de debut 
pe... propriul sta
dion, din cadrul 
Complexului spor
tiv Dinamo. Mobili- 
zîndu-se exemplar, 
Zare, Țălnar, Ba
laur I, Augustin et 
comp, s-au situat 
la înălțimea eveni
mentului, înregis- 
trînd finalmente un 
debut cu dreptul 
pe propria arenă. 
Același frumos de
but și pentru cei 
care s-au ocupat 
ca stadionul Vic
toria (tribunele, su
prafața de joc și 
anexele) să aibă o 
haină cît mai com
petitivă. Ea este șl 
frumoasă. Felicită
ri !
• UN FOARTE 

FRUMOS EXEMPLU 
a fost oferit de 
Hagi în meciul 
Steaua — F.C. Ar
geș. în repriza
cundă, atunci cînd 
piteșteanul Bănufă 
s-a accidentat și n.u 
a mai putut conti
nua jocul, Hagi l-a 
sprijinit pînă la 
Ieșirea acestuia din 
teren, în aplauzele 
calde ale publicu
lui, care a apreciat 
gestul său. '

O LA PRIMA A- 
PARIȚIE pe scena 
Diviziei A, tînărul 
Argeș eanu, folosit 
în linia de atac la 
F.C. Olt, în meciul 
cu Rapid, nu a dat 
randamentul aștep
tat. El a. fost înlo
cuit, spre 
partidei, cu 
La sfîrșitul meciu
lui, antrenorul 
Constantin ne 
nea : „Sigur, 
așteptam la 
mult de la Argeșea- 
nu. Totuși, el a a- 
părut de cîteva ori 
în fața porții rapi- 
diste, ceea ce de
monstrează că are 
calități de desprin
dere la finalizare. 
Sînt convins că el 
se va încadra în jo
cul echipei noastre. 
Așa se întîmplă, de 
altfel, i 
jucător 
Emoțiile 
rente".
• IN

67 al meciului 
namo 
Brașov, 
pătruns decis 
poarta lui ' _ .
l-a depășit ?i pe a- 
cesta și, în loc să 
trimită mingea în 
plasă, a... pasat 
unul coechipier. Of
said, bineînțeles ! 
O fază identică s-a 
derulat șl în parti
da „speranțelor", și

tot la poarta 
șpvenllor. De unde 
se vede că jucătorii 
noștri — și cei 
experiență, - și 
mai tineri — 
au încă multe 
învățat. Chiar 
lucruri elementare.
• FRUMOASELE 

AMINTIRI !
prima întâlnire 
tre Petrolul 
Corvinul, 13 
nie 1954, ploieș- 
tenii au învins ou 
8—0. Au marcat 
Drăgan (3), Gîr- 
leanu (3), Fătu și 
Botescu. Era înce
putul unei frumoa
se ascensiuni a 
fotbalului ploieștean, 
care avea să cu
cerească, apoi, trei 
titluri de campioa
nă și „Cupa Româ
niei". Un stimulent 
pentru echipa de 
azi. • Corvinul 
a preferat să 
cuiască la 
vlște înaintea 
ciulul de la 
iești. A venit 
ziua meciului 
Ploiești și a plecat 
cu un punc-t, exact 
pentru ce a jucat. 
Să nu uite însă și 
de marea șansă pe 
care a avut-o.
• REMUS CIM- 

PEANU, președin
tele clubului „U“ 
Cluj-Napoca, după 
meciul cu Sportul

cu 
cei 

mai
de 
Și

In 
din- 

șl 
iu-

lo- 
Tîrgo- 

me- 
Plo- 

în 
la

meci viscolit, și nu 
trucat, cum din pă
cate se întâmplă 
atât de des pe 
noi". Totul a 
cum și-a dorit 
nuș Neagu.
• MIRCEA SAVU, 

fundaș central al 
Chimiei Rm. Vîl- 
cea, cu ani buni în 
urmă, a 
mat să- 
efectivul 
după o, 
de antrenor 
centrul de 
juniori. Un 
lea debut, 
35 de ani, 
cărui 
„veteranul" 
scăpat („Am 
emoțiile de la 
ani", avea să 
mărturisească). 
Despre calitățile 
șuteur ale lui Voi
cilă spectatorii vîl
ceni erau și ei avi
zați, bineînțeles. Au 
așteptat, deci, cu 
încredere, demons
trarea lor. în me
ciul cu Flacăra Mo
reni. Dar timpul 
trecea și fostul ju
cător al Alexan
driei părea că se 
complace într-o po
ziție retrasă, de a- 
părător. Pînă cînd, 
în mln. 35, „tu
narul" a prins un 
culoar bun, a înain
tat puțin și a ex
pediat, prin 
prindere, o 
bă" (caracteristică) 
de la 35 de metri. 
Gol ? Nu, căci din 
fericire pentru ad-

la
fost
Fă-

■;

finalul
Pena.

Gh. 
spu
mă 

mai

cu oricare 
la debut. 

; sînt Ine-

MINUTUL 
Dd- 

F.CJM. 
Rednic a 

spre 
Polgar,

fost che- 
întărească 

echipei, 
stagiatură 

la 
copii și 
al doi- 
deci, la 
de ale 
f risoa ne 
nu a 

avut
15 
ne
• 
de

sur-
,,bom-

:■

o- 
pe 

cre-

Studențesc : „N-aș 
putea spune că am 
jucat atât de rău 
în prima repriză. 
Dovadă, marile 
căzii de goJ 
care ni le-am
lat. A lui Neamțu 
a fost rarisimă. Dacă 
în momentul acela 
am fi egalat, sigur 
cîștigam meciul. în 
a doua parte însă, 
cu jocul nostru lip
sit de 
de

claritate și 
inspirație, aș 

zice, nici în... pre
lungiri n-am fi rea
lizat schimbarea ta
belei de scor. De 
aceea, la sfîrșitul 
partidei mi-am pus 
întrebarea : în afa
ra lui Biro I, cine 
a mai ieșit pregnant 
în evidență O 
lucidă declarație a 
unui adevărat om 
de fotbal. • Cităm 
din excelentul pro
gram „Tribuna
sport" (difuzat la 
meciul ,,U“ — Spor
tul Studențesc) cî
teva rînduri ale 
scriitorului Fănuș 
Neagu referitor la 

echipe 
iubite 

de a- 
să nu

cele două 
studențești, 
deopotrivă 
cesta : „Ca
Ie supăr, și ca să 
nu mă supere, le-aș 
vrea termînînd la 
egalitate, după un

versori. portarul 1 
Zlotea, atent, s-a 
întins ca un resort i 
și a respins de îa ' 
„păianjen".
• ÎNAINTEA PAR- i 

TIDEI DE LA CRĂ- 1 
IOVA, dintre Uni- J 
versitatea și Gloria i 
Buzău, consultație în •] 
cabinetul medical al i 
stadionului. Consul- | 
tant : dr. Vasile , 
Frînculescu ; pa- i 
cient : arbitrul Dan J 
Petrescu, care pes- | 
te numai cîteva mi- i 
nute urma să che- j 
me la întrecere cele , 
două echipe. „Am i 
niște dureri la ge
nunchiul drept, .
la un meci de fot- ' 
bal jucat recent. , 
Mi-e teamă să nu i 
«am» menise", spu- •' 
nea arbitrul bucur eș- , 
iean. Consultația bl- i 
necunoscutului me- ' 
die al echipei era- , 
iovene l-a înde- ■ 
pă-rtat temerile luî , 
Dan Petrescu, care i 
avea să conducă 1 
excelent meciul a- ! 
mintit. • Deosebit i 
de muncitori fotba- ' 
liștii de la Gloria. , 
„Parcă-ar fi niște i 
furnici ; nu stall o ■ 
clipă", spunea un , 
spectator de - lîngă 1 
noi. Și, privindu-le j 
jocul, nu se putea > 
să nu-i dai dreptate. '

■i:

;e- > 
de i!

I
PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1986-1987

SERIA A IlI-a
ETAPA

F.C. Bihor Or. 
C.S. U.T. Arad 
Olimpia S.M. 
Poli. Tim. 
Armătura Zalău 
Aurul Brad 
Dacia Mec. Or. 
Mureșul Deva 
Metalul, Bocșa

ETAPA
Gloria B-ța
St. C.F.R. CJ-N. 
UNIO S. M.
C.I.L. Sighet 
Strungul Arad 
Minerul Paroșenl 
C.S.M. Reșița 
F.C. Maramureș 
Minerul Cavnic

ETAPA
Bihor or.
U.T. Arad

F.C. 
CȘ.
Olimpia S. M. 
Poli. Tim. 
Armătura Zalău 
Aurul Brad 
Dacia Mec. Or. 
C.I.L. Sighet 
Met. Bocșa

A 18-a (15 martie)
— C.I.L. Sighet
— Minerul Cavnic
— F.C. Maramureș
— C.S.M. Reșița
— Minerul Paroșenl
— UNIO Satu Mare
— St. C.F.R. Cj.-N.
— Strungul Arad
— Gloria Bistrița

A 19-a (22 martie)
— Mureșul Deva
— Aurul Brad
— Armătura Zalău
— Metalul Bocșa
— Dacia Mec. Or.
— Politehnica Tim.
— Olimpia Satu M.
— C.S. U.T. Arad
— F.C. Bihor Or.
A

ETAPA A
Gloria B-ța 
St. C.F.R. Cj.-N.
Mureșul’ Deva
UNIO S. M.
Min. Cavnic 
Min. Paroșenl 
C.S.M. Reșița 
Strungul Arad
F.C. Maramureș

ETAPA
F.C. Bihor Or.
C.S. U.T. Arad

20- a (29 martie) 
F.C Maramureș 
C.S.M. Reșița 
Minerul Paroșenl 
UNIO Satu Mare 
St. C.F.R. CJ.-N. 
Strungul Arad 
Gloria Bistrița 
Minerul Cavnic 
Mureșul Deva
21- a (5 aprilie) 
Aurul Brad 
Politehnica Tim.

— Dacia Mec. Or.
— Olimpia S. M.
— Metalul Bocșa

C.S. U.T. Arad
— F.C. Bihor Or.
— Armătura Zalău
— q.l.L. Sighet
A 22-a (12 aprilie)
— Minerul Paroșenl
— UNIO Satu Mare

(0-0) 
(0-5) 
(0-6) 
(0-0) 
(1-3) 
(0-2) 
(0-1) 
(1—2) 
(1—2)

(2-0) 
(0-2) 
0—3) 
(1-2) 
0-3) 
0-1) 
(0—1) 
(0—2) 
(0-2)

(2-0) 
(0-1) 
(0-1) 
(1-0) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-3) 
(0-5) 
(0-1)

(0-0) 
(3-4) 
(0—1) 
(1—1) 
(0-^) 
(0—1) 
(2-1) 
(0-0) 
(0-0)

(0-2)
(0-3)

Olimpia S. M. 
Poli. Tim. 
Armătura Zalău 
Aurul Brad 
Min. Cavnic 
CJ.L. Slghet 
Met. Bocșa '

Gloria B-ța 
F.C. Maramureș 
Dacia Mec. Or. 
St. CJ\R. Cj.-N. 
UNIO S. M.
Min. Paroșenl 
Mureșul Deva 
Strungul Arad 
C.S.M. Reșița

ETAPA
Armătura Zalău 
F.C. Bihor Or. 
C.S. U.T. Arad 
Olimpia S. M. 
Poli. Tim.
F„C. Maramureș 
Min. Cavnic. 
CJ.L. Slghet 
Met. Bocșa

— St. CJFJt. Cj.-N.
— Strungul Arad
— Gloria Bistrița
— Mureșul Deva
— F.C. Maramureș
— C.SJM Reșița
— Dacia Mec. Or.

ETAPA A 23-a (19 aprilie)
— Politehnica Tim.
— Metalul Bocșa
— Aurul Brad
— CJS. U.T. Arad 
— F.C. Bihor Or.
— CJJL. Sighet
— Armătura Zalău
— Olimpia Satu Mare 
— Minerul Cavnic
A 24-a (26 aprilie)
— Dacia Mec. Orăștie
— St. C.F.R. Cj-N.
— Strungul Arad
— Gloria Bistrița
— Mureșul Deva
— C.S.M. Reșița
— Minerul Paroșenl
— UNIO Satu Mare
— Aurul Brad

(1—1)
(2-2)
(0-2)
(1-2)
(1-3)
(1-3) 
d-5)

(2—3) 
(1—1) 
(1-2) 
(0—2) 
(0-5) 
0-3) 
(O—1) 
0-2) 
0—2)

(2-2) 
(1-1) 
(0—0) 
(0—1) 
(3—0) 
(0-2) 
(1—3) 
(1—2) 
(1—2)

C.S.M. Reșița
F.C. Maramureș 
Min. Cavnic
C.I.L. Slghet

Gloria B-ța
Șt. C.F.R. CJ-N. 
UNIO S. M. 
Mln. Paroșenl 
Armătura Zalău 
Aurul Brad 
Strungul Arad 
Dacia Mec. Or. 
Mureșul Deva

— Minerul Paroșenl
— UNIO Satu Mare
— St. C.F.R. Cj.-N.
— Strungul Arad

ETAPA A 27-a (17 mai)
— C.IJL. Slghet
— F.C Maramureș
— C.S.M. Reșița
— Metalul Bocșa
— Politehnica Tim.
— Olimpia Satu Mare
— Minerul Cavnic
— C.S U.T. Arad
— F.C- Bihor Or.

F.C. Bihor Or. 
C.S. U.T. Arad 
OUmpir S. M. 
CJ.L. Slghet 
Min. Paroșenl 
C.S.M. Reșița 
Met. Bocșa
F.C. Maramureș 
Min. Cavnic

ETAPA A 28-a (24 mal)
— Dacia Mec. Or.
— Aurul Brad
— Armătura Zalău
— Mureșul Deva
— UNIO Satu Mare
— St. C.F.R. Cj-N.
— Politehnica Tim.
— Strungul Arad
— Gloria Bistrița

(1-1) 
(2—0) 
(0-3) 
(0—2)

(1-3)
(0-3) 
(0-1) 
(0—1)
P—4) 
(0—5) 
(0-0)
(0-2) 
(0—4)

(1-9) 
(0-4) 
(0-4) 
(1-1) 
(0-0) 
(0—2) 
(2-4) 
(0-1) 
(0-2)

F.C. Bihor Or. — Armătura Zalău
F.C. 'Maramureș — Mureșul Deva

Mureșul Deva 
Poli. Tim. 
Armătura Zalău 
Strungul Arad 
Aurul Brad 
Gloria B-ța 
St. C.FJi. CJ.-N. 
Olimpia S. M. 
Dacia Mec. Or.

ETAPA A 31-a (14 iunie)
— C.S.M. Reșița
— F.C. Bihor Oradea
— C.I.L Sighet
— UNIO Satu Mare
— Minerul Cavnic
— Minerul Paroșenl
— Metalul Bocșa
— C.S. U.T. Arad
— F.C. Maramureș

ETAPA
UNIO S. M.
Min. Paroșenl 
C.S.M. Reșița
Min. Cavnic
CJ.L. Sighet
St. C.F.R. CJ.-N. ■ 
C.S. U.T Arad
F.C. Maramureș • 
F.C. Bihor Or.

> A 32-a (21 iunie)
— Gloria Bistrița
— Mureșul Deva
— Dacia Mec. Or.
— Armătura Zalău
— Politehnica Tim.
— Strungul Arad
— Metalul Bocșa
— Aurul Brad
— Olimpia Satu Mare

(0-0)
(0-2)

(0-2) 
(0-3) 
(0-3) 
(1-4) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-3) 
(0-1) 
(0-3)

(0-3) 
(Ț-2J 
(2-3) 
(1—3) 
(0-7) 
(0-2) 
0-2) 
(1-1) 
(0-0)

Mureșul Deva 
Gloria B-ța 
St. C.F.R. Cj.-N. 
UNIO S. M.
Min. Paroșenl 
Strungul Arad 
C.SJVÎ. Reșița 
Aurul Brad 
Dacia Mec. Or.

ETAPA A 26-a (10 mai)

ETAPA A 25-a (3 mai)
— Olimpia Satu Mare 
— C.S. U.T. Arad
— CJJL. Sighet
— Minerul Cavnic
— F.C. Maramureș
— F.C. Bihor Oradea
— Metalul Bocșa
— Armătura Zalău
— Politehnica Tim.

Poli. Tim.
Met. Bocșa 
F.C. Bihor Or. 
C.S. U.T. Arad 
Olimpia S. M.

— Aurul Brad
— Armătura Zalău
— Gloria Bistrița
— Mureșul Deva
— Dacia Mec. Or.

(0—3) 
(0-2) 
(0—2) 
a—o) 
(0—2) 
(1—31 
(0—2) 
(1—3) 
(0—5)

(1—1)
(0—1)
(0—0) 
(3—1) 
0—4)

Mureșul Deva 
Strungul Arad 
Dacia Mec. Or. 
Gloria B-ța 
Armătura Zalău 
Aurul Brad 
St. C.F.R. Cj -N. 
UNTO S. M. 
Poli. Tim.

ETAPA A 29-a (31 mai)
— Minerul Cavnic
— C.S.M. Reșița
— C.I.L. Sighet
— F.C. Maramureș
— C.S. U.T. Arad
— F.C. Bihor Oradea
— Minerul
— Metalul
— Olimpia

paroșenl 
Bocșa 
Satu Mare

iunie)
C.S. U.T. Arad 
UNIO S. M.
Min. Paroșenl 
Met. Bocșa 
C.S.M. Reșița 
Mln. Cavnic 
C.I.L. Slghet

ETAPA A 30-a (7
— Politehnica Tim.
— St. C.F.R. Cj-N.
— Strungul Arad
— Olimnia Satu Mare
— Gloria Bistrița
— Dacia Mec. Or.
— Aurul Brad

(0-4) 
(0-3) 
(0—2) 
■(0-4) 
(1-4) 
(0-3) 
(0—4) 
(0—1) 
(0-h

(2—4)
(0-0) 
(0—5)
(0—3)
0-3) 
(2—4) 
(0-5)

Met. Bocșa 
Gloria B-ța 
C.S. U.T. Arad 
Olimpia S. M. 
Dacia Mec. Or. 
Poli. Tim. 
Armătura Zalău 
Mureșul Deva 
Aurul Brad

ETAPA A 5S-a (28 iunie)
— Strungul Arad
— St. C.F.R. Cj.-N.
— F.C. Bihor Oradea
— C.I.L. Sighet
— Minerul Paroșenl 
— Minerul Cavnic
— F.C. Maramureș
— UNIO Satu Mare 
— C.S.M. Reșița

ETAPA A 34-a (5 iulie)
St. C.F.R. Cj.-N. 
UNIO S. M.
Min. Paroșenl 
C.S.M. Reșița 
F.C. Maramureș 
F.C. Bihor Or.
Min. Cavnle 
C.I.L. Slghet
Strungul Arad

— Mureșul Deva
— Dacia Mec. Orăștle
— Aurul Brad
— Armătura Zalău
— Politehnica Tim.
— Metalul Bocșa
— Olimpia Satu Mare
— C.S. U.T. Arad
— Gloria Bistrița

(0-2) 
(0-0) 
(1—3) 
(1-8) 
(0-4) 
(0-4) 
(0-5) 
(2-4)
(0-2)

(1-1) 
(0-1) 
(0-2) 
(1-3) 
(0-0) 
(0-0) 
(0-1) 
(1-4) 
(0-4)



PRIMA EDITIE A C.M. DE SALĂ, T

0 REUȘITĂ A
Actuala conducere a forului 

internațional al atletismului 
s-a arătat a fi. îndeosebi, de 
două ori foarte inspirată. In 
1983 cind a acordat capitalei 
Finlandei cinstea de a găzdui 
prima ediție a Campionatelor 
Mondiale. în aer liber ,și a- 
cum cînd a acceptat propune- 
rea ca Tndianapolisu! să-i pri
mească pe participanții la edi
ția inaugurală a C.M. de sală. 
Las la o parte faptul că în
trecerile tn sine s-au bucurat 
de mult succes, dar Finlanda 
este o a doua patrie a atle
tismului. după Grecia, și meri
ta această cinste, iar S.U.A 
este, de drept, „inventatoarea" 
atletismului indoor, ceea ce 
iarăși constituie o recompensă, 
după 119 ani de la primul 
concurs pe teren acoperit.

Indianapolisul. mai precis •- 
cest uriaș Hoosier Dome, a 
reprezentat o bună gazdă pen
tru întrecerile atieților veniți 
din toate colțurile lumii, chiar 
și din țări calde In care, prac
tic, atletismul de sală este ne
cunoscut. Au fost destule pro
be la care a fost prezentă, in 
corpore. Întreaga elită mon
dială. dar și unele cu o par
ticipare oarecum mai... subțire. 
Rezultatele, tn ansamblu. au 
fost însă de bună valoare și 
faptul că acum au fost înre
gistrate nu mai puțin de 
recorduri mondiale este, 
cest sens, dovada cea 
bună. Cu excepția cursei 
minine de 200 m, în nici una 
dintre alergările lungi 
fost realizate însă 
fapt explicabil prin 

pentru

cinci 
tn a- 

mai 
fe-

s-a

n-au 
recorduri, 
aceea că 

victorie,alergat
tactica fiind precumpănitoare! 
Este,Este, dacă vreți, și cazul 
cursei feminine de 1500 m. în 
carp, în mod normal, asă cum 

i Melinte

ATLETISMULUI
finala de 60 m fntr-o manie
ră impresionantă. Serghei Bub
ka. rămîne, pe mai departe, 
cei mai bun dintre săritorii co 
prăjina. Igor Paklin, un maes
tru al „concentrării" a clști- 
gat totuși clar înălțimea, deși 
o neașteptată opoziție l-a fă
cut coechipierul său Ghenadi 
Avdeienko, campionul mondial 
la Helsinki, cu un nou record 
personal de 2,38 m. Și ar mai 
fi această „minge de cauciuc" 
care este săritorul de triplu 
Mike Conley, aruncătorul de 
greutate Ulf Tiinmermann, 
care este totuși, cel mai bun 
din lume, deși nu este record
man mondial 1 Dintre alergă
tori cel mai bun ni s-a părut 
irlandezul 
la 1500 m.
vasta tor".

La femei 
mod cert, _ ___ ________
săritoare Heike Drechsler, im
presionantă tn concurs, apoi 
săritoarea tn înălțime Stefka 
Kostadinova și sprintera Nelli 
Fiere-Cooman. cvasi-imbatabilă 
tn cursele scurte pe 50 și 60 
m. O remarcă specială pentru 
Suzane Helm-Beyer și Emilia 
Petkanova, care, cu 2,02 m șl 
2,00 m. au Intrat și ele 
„clubul" săritoarelor de j 
2 metri...

De acum preocupările 1 
se îndreaptă spre Roma, 
de-a doua ediții a C.M. 
aer liber. Sîntem convinși insă 
că mulți dintre campionii 
la Indianapolis vor fi 
gători și în
Ce frumos ar fi să... recidive
ze și Doina Melinte !

Marcus O’Sullivan,
cu un finiș „de-

cea mai bună, ln
a fost sprintera-

în 
peste

toate 
celei 

în

de 
cîști- 

„Cetate» Eternă".

TURNEUL ZONAL FEMININ DE ȘAH
Balatonfoldvar. Ciștiglnd

cu oiesele negre Dartida din 
runda a XVI-a Împotriva ceho
slovacei Hana Kubikova, ma
rea maestri română Margareta 
Muresan păstrează sanse de ca
lificare 
de sah. 
Dunctat 
dă. cum 
gorzatei 
shelova . .
Maria Porubszky la Hanna E- 
renska. Ildiko Marii a riști gat 
un ounct imoortant la Stefka 
Savova. In rest, remize tn oar- 
tidele Stancin — Ivanka. Ve- 
roci — Baumstark. Jlcman — 
Voiska si Grosch — Szroacin- 
ska. Lidera clasamentului E- 
liska Klimova (Cehoslovacia)

la Turneul Interzonal 
Ctteva surorile au 

această penultimă run- 
ar fi lnfrîneerea Mal- 
Wiese la Pavlina An
si victoria obținuți de

N. VLAD Șl A. SOCACI,
PRINTRE FRUNTAȘI

LA „CUPA PANONIA“
10 (Agernrcs).

este pregătită. Doina 
ar fi putut obține, poate, a- 
cum, an nou record al lumii, 
dar victoria este totuși vic
torie și ea valorează enorm!

Dintre numeroșii performeri 
ai întrecerilor, ne este foarte 
greu să încercăm o ierarhizare 
a lor. în afara celei a probe
lor respective. Totuși, prin 
simplă impresie, îl considerăm 
ca nr. 1 pe sprinterul cana
dian Ben Johnson (o adevă
rată sculptură vie !) care este 
cel mai îndreptățit să devină 
și, în aer liber, recordman al 
J urnii, 
(pur 
din 
cel
celorlalți !) Johnson a dominat

Roipeo V1LARA

BUDAPESTA,
La concursul internațional de 
haltere . Cupa Panoniâ“. de la 
Budapesta. în clasamentul indi
vidual De Duncte Drimul loc a 
fost ocupat de Krîstev (Bulga
ria) cu 95.16 d. urmat de Nicu 
VI ad (România) si A. Szany 
(Ungaria) cîte 93,75 n Varba- 
nov (Bulgaria) — 93.37 p. A 
Socaci (România) — 91.30 p.
Barsi (Ungaria) — 90,74 p etc.

PINA NU E PREA TIRZIU...

[ Contrapunct

start perfectCu un
și simplu s-a catapultat 

blocurile de plecare cu 
puțin un metru Înaintea

PE SCURT
Campionatul unio- 
programat partida

BASCHET >
nai masculin a c__ -_____ _ —
dertjy dintre fruntașele clasamen
tului, echipele Ț.S.KJk. . Moscova 
și Jalghiris Kaunas. Baschetba- 
liștii din Moscova au obținut vic
toria cu scorul de 104—70 (51—37). 
Tn clasament, după 32 de etape, 
conduce Ț.S.K.A. Moscova — 59 p, 
urmată de Jalghiris Kaunas —54 p.

JUDO @ La Katmandu au luat 
sfirșit întrecerile primei ediții a 
campionatelor Asiei de Sud. 
Printre cîștigăloril competiției 
s-au numărat judoka Indieni San- 
deep Byala (categoria ușoară), 
Billimoria (OPEN), Soysa (Sri 
Lanka — la cat. superușoară) șl 
Mahabubul (Bangladesn — la cat. 
semi ușoară).

ÎNOT A Cu prilejul unui con
curs desfășurat în bazin de 25 m 
la Halifax (Canada), canadianul 
Alex Bauman a stabilit cea mal 
bună performanță mondială ln 
proba de 400 m mixt, cu timpul 
de 4:09,64. Vechiul record 
ținea, din anul '934, cu

îl apar- 
4 :10,67.

sărituri in apa «
sul Internațional de la
(R. D. Germană) s-a Încheiat eu 
proba masculină d j platformă tn 
care victoria a revenit Iul Xiong 
Ni (R.p : cnineză), cu 656,70 p, ur
mat de șterien Haage (R.D. Ger
mană) — 614,64 p și Anatoli Ivaș- 
kltl (U.R.S.S.) — 610.65 p.

Concur-
Rostock

SCRIMA Q Concursul interna
țional ds sabie pe echipe desfă
șurat la Bonn a fost cîștlgat de 

■ selecționata U.R.S.S. urmată tn 
clasamentul final de formațiile 
Italiei, Franței, Poloniei, Bulgariei 
și R. F. Germania.

tenis Ln finală turneului de 
la Bu'-nos Aires, jucătorul argen
tinian Roberto«Arguello l-a învins 
cu 6—1, 6—2 pe brazilianul Julio 
Goes.

Frumoasa actriță Tina Plakinger. 
manechin invidiat, la modă in Sta
tele Unite, a fost o foarte bună at
letă. Recunoaște deschis că aceas
tă consecuție este benefică. De fapt,
nu e o descoperire senzațională, căci adevărul legăturilor 
strinse dintre sport și viața socială sint vechi de cind e lu
mea lume. Actrița dezvăluie, insă, și riscurile pe care uneori 
le incumbă o greșită ințelegere a relației în discuție. Și de
clară public că, pentru a ajunge la virful ierarhiilor sportive 
a încercat să se folosească de anabolizante, intr-o cură in
tensivă. Pentru scurtă vreme, insă, pentru că invidiatul ma
nechin de azi continuă: „Asta mi-a distrus menajul: eu, 
care eram, mal degrabă, calmă, am devenit agresivă, bru
tală, violentă". A decis, in consecință, să renunțe și a mai 
făcut o cură, de astă dată, una de dezintoxicare. Tocmai la 
timp, pentru a deveni — așa cum o numește presa — „fru
moasa actrifă, invidiatul manechin", sau altfel spus, ca spor
tul să-și joace rolul benefic, și nu invers, in viața ei. Nu
mele actriței nu a ajuns, încă, să aibă in dreptul lui vreun 
premiu Oscar. Dar lecția oferită public merită multă, foarte 
multă atenție. Pentru că, adesea, o sumedenie de performeri 
ajung să se convingă de adevărurile Tinei, doar atunci cind 
e prea tirziu...

^■Vi,v^^irvv.v«vvv,

Radu TIMOFÎE

Preliminariile Cumpionatului Europcau in aciuaiilaic

Grupa am-a: ECHIPA U.R.S.S.-MARE FAVORITA
In mod normal, în această gru

pă, favorită este echipa U.R.S.S., 
care în ultimii ani n-a pierdut 
nici un meci oficial pe teren pro
priu și a fost prezentă la aproape 
toate turneele finale ale Campio
natului European. Antrenorul 
Valeri Lobanovski se bazează, fi
rește,pe nucleul echipei Dinamo 
Kiev, care furnizează lotului re
prezentativ jumătate din cel 22 
de jucători 1 Printre aceștia se 
află O Kuznețov (23 de ani), De
mianenko (21). Besonov (28), Ia
kovenko (24), Raț (25), Belanov 
(25), Evtușenko, Zavarov (ambii 
25) și alții. în afâra acestora mai 
amintim de portarul Dasaev (29 
de ani), de la Spartak Moscova, 
Larionov (29), * '
grad, Bubnov 
său Rodionov 
Moscova.

Selecționata ....__ ___ F__,
pînă acum, în preliminariile ac
tualei ediții a C.E., în meciurile 
susținute în deplasare (Îndeosebi 
în Franța), iar jocurile decisive, 
care vor urma, le va susține pe 
teren propriu, fiind deci favorită, 
în acest am reprezentativa alcă
tuită de Lobanovski s-a antrenat 
în sudul țării si a susținut par
tide în deplasare, cu Â.S. Roma 
(1—0). și Țara Galilor (0—0).

La ora actuală, selecționata 
R. D Germane mai are doar 
șanse teoretice la ocuparea pri
mului loc, dar este greu de cre
zut că va obțjne suficiente puncte 
în deplasare, în special cu Franța, 
U.R.S.S și chiar cu Islanda. Cu

toate că selecționerul Bernd 
Stange are în echipă judători ex
perimentați, a pierdut un punct

MECIURILE DR PlNA ACUM
Islanda — Franța 0—0 ; Islanda

— U.R.S.S. 1—1 " -----
Germană 0—0 ;
0—2 : U.R.S.S.

Germană
R.D. Germană
R.D.

; Norvegia — R.D. 
Franța — U.R.S.S. 
— Norvegia 4—0 ; 
— Istlanda

— Franța I
CLASAMENT

I 2—0 ; 
0—0.

de la Zenit Lenîn- 
(30) șl coechipierul 
(24) de la Spartak

u.R.s.s. s-a impus.

URMĂTOARE

1. U.R.S.S. 32107-15
2. R.D. Germană 31202-04
J. Islanda 30211-32
4. Franța 30210-22
5. Norvegia 2 ft 1 1 0-4 1

JOCURILE
29 aprilie : Franța — Islanda șl 

U.R.S.S. — R.D. Germană ; 3 iu
nie î Norvegia — U.R.S.S. șl Is
landa — R.D. Germană ; 16 iunie: 
Norveglc — Franța ; 9 septembrie: 
U.R.S.S — Franța șl Islanda — 
Norvegia ; 23 septembrie : Norve
gia — Islanda ; 10 octombrie :
R.D. Germană — U.R.S.S. ; 14
octombrie : Franța — < Norvegia ; 
28 octombrie : U.R.S.S. — Islanda 
șl R.D. Germană — Norvegia ; 18 
noiembrie : Franța — R. D. Ger
mană

extrem de prețios la Leipzig, în 
fața echipei Franței. Noul an n-a 
început prea bjne, deoarece, în 
cadrul turneului efectuat în Gre
cia. echipa R.D. Germane a pier-

a avut zi liberă, lată ordinea 
primelor clasate t I. Klimova 
11.5 p. 1 Ivanka 1.5 p, 3—5. 
Madl. Verări. Voiska 8 p. 5—7. 
Mureșan. Wlesa 8,5 p. 8. An- 
ehelova I o. 8—11. Baumstark. 
Standu. Erenska T5 P... Tic- 
man 5
resan 
InHlnl 
oentru
• în __ __

lui zonal masculin de sah de 
la Pucarevo. Skembris a riș
ti sat la Kotronls. Rukavina a 
olerdut Ia Ponovlci Marlano- 
vid l-a Învins De Ylmaz in 
timp ce partidele Hulak — Bar- 
lov si Atalik — Grivas s-an 
terminat remiză.

• Cea de-a 6-a oartidă a 
meciului de sah ce se dispută 
in Linares, intre marii maestri 
sovietici Anatoli Karpov si An
drei Sokolov s-a întrerupt pen
tru a doua oară, la mutarea a 
90-a Intr-o poziție ce va duce 
probabil la remiză, apreciază 
specialiștii .Scorul este tn pre
zent 3—2 tn favoarea lui Kar
pov.

A DOUA FAȚA

A MONEDEI

n. In ultima rundă. Mu- 
cu piesele albe o n 
Intr-o partidă decisivă 
calificare oe MadL 
runda a 4-a a turneu-

intr-un moment ln care tu
rneu fotbalului englez oaută 
ceî« mai Mverie toluțU pentru 
înlăturarea huliganismului da 
pe stadioane (ultimele noutăți: 
mai mulți așa-Zlși suporteri 
ineulari. au fort arestați, la 
Madrid, după meciul Spania — 
Anglia 1—4, guvernul britanic 

'ș< liga au căzut de acord sd 
introducă, pentru St la tută 
dtn zpectatori. cărțile magne
tice de identitate), unul dintre 
turbulenți a căzut recent tn 
mina poliției, urmlhd să fie 
deferit tribunalului. Surprin
zător, el (nomine odtosa) a

PROGRAMUL COMPETIJIONAI
Al GIMNAȘTIIOR SOVIEIIO

MOSCOVA. 10 (Agerpres). — 
Sezonul international al repre
zentativelor de gimnastică ale 
U.R.S.S. va debuta anul acesta 
cu participarea la tradiționalul 
concurs international organizat, 
în luna martie, de oublioatia 
..Moskovskie Novosti". Din lot 
fac parte, printre 
Korolev. Valentin 
Vladimir Artemov. 
honkih. Aleksandr
precum si Elena Susunova. Ol
ga Bicerova si Vera Kolesni
kova.

Principalele competiții la care 
vor fi prezenti gimnastii si 
gimnastele din U.R.S.S. în a- 
cest an sint asa cum preci
zează un comentariu al agen
ției TASS. Campionatele Euro
pene. Jocurile Mondiale Uni
versitare si Campionatele Mon
diale.

alții. Iuri 
MoghilnîL 

Aleksei Ti- 
Tumilovici.

recunoscut totul Ln fața comi
sarului însărcinat cu ancheta, 
după care, spre stupefacția a- 
cestuia, a afirmat că cei din
ții vinovați de agravarea situa
ției rint, moralmente, clubu
rile ți jucătorii înșiși l N-a 
nominalizat, dar t-a gîndit 
probabil la..

...Mick Quinn, golgeterul ligii 
secunde, care a fost arestat nu 
demult pentru că, ln stare de 
ebrietate la volan, a cauzat un 
grav accident.

...fostul internațional Sammy 
Lee, de la Queen’s Park Ran
gers, vinovat de producerea 
hei încăierări care a dus 
„demolarea** unui bar 
noapte.

...Chris Nicholl, antrenor, 
Mark Dennis, jucător, 
de la Southampton, „eroii* 
nui scandal care s-a încheiat 
la spital.

„.Nick Harford (Luton Town) 
și Tony Coton (Watford), de
ciși să rezolve cu pumnii riva
litatea dintre cluburile lor și 
trimiși, și ei, în fața instanței.

Firește, astfel de incidente, 
mult mai multe la număr de- 
cît am invocat, nu scuză, sub 
nici o. formă, ieșirile barbare, 
huliganice, ce bîntuie și (une
ori) însîngerează stadioanele 
Insulei. Dar o legătură între 
ele și „depoziția" falsului su
porter tot există, căci lipsa de 
moralitate din teren și din ves
tiare reprezintă, din păcate, a 
doua față a monedei fotbalului 
britanic. Nici ea încurajatoare.

u- 
la 
de

?«
ambii,

u-

Ovidiu IOANIȚOAIA

PE GHEAȚA $1
FALLUN. Campionul finlandez 

Matti Nykaenen a terminat învin
gător In concursul desfășurat p« 
trambulina de 90 m de la Fallun 
(Suedia), cu un total de 216.6 p 
(sărituri de 115 m și 103 m). In 
clasamentul general al „Cupei 
Mondiale”, după 18 probe, conti
nuă să conducă Ernst Vettorl (A- 
ustrla) — 178 p. secundat de Ve

dut „amicalul* cu formația O.FJ. 
din Creta (0—1). „Este greu să 
ocupăm primul loc în grupă — 
spunea selecționerul — dacă pri
vim bilanțul între reprezentativa 
țării noastre și cea a U.R.S.S. i 
din cele 15 partide de pînâ acuxn, 
am cîștigat doar două

Echipa Franței, campioana con
tinentului în 1984, are cele mal 
puține șanse, după înfrîngerea de 
la Paris, în fața reprezentativei 
U.R.S.S. De fapt, directorul teh
nic Henri Michel — scriu ziarele 
franceze — a împrospătat prea pu
țin lotul. Cei mai tineri jucători 
sint Ferreri (23 de ani), de la 
Bordeaux, Papin (22), de la Mar
seille, Amoros și Bellone (ambii 
de la Monaco, în vîrstă de 24 ani). 
Dar și Stopyra (Toulouse), are 25 
de ani. Alții, ca Platini (Juven
tus), Rocheteau (Paris St. Ger
main), Țigana șl Ayache (ambii de 
la Bordeaux) sînx spre sfîrșituJ 
carierei

Celelalte componente ale grupei 
islanda si Norvegia, al căror ju
cători de bază evoluează prin
străinătate sînt outsldere, care
pot oferi însă surprize, în spe
cial pe teren propriu. Mica insulă 
din nordul Atlanticului apelează 
la profesioniștii de pe continent, ca 
Gudjonson (Andertecht), Edvaid- 
son (Bayern Uerdlngen), Slgur- 
vinson șl Gutaunsen (ambii de 
la V.f.B. Stuttgart) etc. și echipa 
Norvegiei contează mai mult pe 
jucătorii care evoluează peste ho-, 
tare : Thorverstedt 
gladbach), Mordt 
borg), Kojedal 
Giske și Andersen 
F. C. NQrnberg).

(MOnchen- 
(I.F.K. G3te- 
(Mtthlhouse), 
(ambii de la 

_ Dar, cum 
relatează*ziarul „Da gena Nyheter” 
„este foarte greu să alcătuiești o 
echipă in pripă, cu jucători care 
activează peste hotare — chiar 
dacă sint valoroși — ln cazul tn 
care formația reprezentativă nu 
este pregătită în comun timp mal 
Îndelungat”.

Ion OCHSENFELD

PE ZĂPADĂ
gard Opaas (Norvegia) — 17î p.

OBERHOF. Proba de biatlon 
20 km din cadrul campionatelor 
R.D. Germane a fost cîștigată da 
campionul mondial Frank-Peter 
Roetsch cronometrat fh 59 :09 
(trei minute penalizare). La ju
niori, primul s -a clasat Raik Dit
trich, cronometrat pe 15 km in 
46:31,4 (0 minate penalizare).

CLASAMENTUL GOLGETERILOR 9 
EUROPENI

Iată . clasamentul golgeteri'.or 
din campionatelp naționale ain 
Europa, după etapele de la sfîr- 
șitul acestei săptămîni: Brian 
McClair (Celtic) 27 g; Ton! 
Polster (F.C. Austria Viena) și 
Clive Allen (Tottenham) cu cite 
26 g; Hugo Sanchez (Real Ma
drid) si Nasko Sirakov (Vitoșa) 
cu cîte 25 g; Peter Alexandrov 
«Slavia Sofia) 24 g.

CAMPIONATE NAȚIONALE
Anderlectit 

s-a reabilitat (după r-oel 0—5 
Bayern Miinchen în sferturile 
finală ale C.C.E.), învmgînd 
1—0 valoroasa tormație F. 
Bruges și se menține, 
fruntea 
zultate: 
Liăge 1—3, 
ren 1-yl. 
Jet 0—0, S 
nes 
4—1, La Gantoise 

1—1.

BELGIA (et. 22).
cu 
de 
cu 
c. 
in 

re
astfel. 
Alte 
Standard 

; — Loke-
— Racing 
F.C. Mali- 

— Courtrai 
Molembeek 

Beveren — Charleroi 1—L 
Cercie Bruges — Beerschot 0—0. 
Pe primele locuri: Anderlecht 37 
p. F.C, Malines 35 p, Beveren 32 p.^

OLANDA (et. 22). F. C. Den 
Bosch — Groningen 1—1. Feye- 
noord — Kerkrade 3—2, Utrecht 
— Haarlem 2—1, Ajax — Excel
sior 3—0, Slttard — Eindhoven 
0—1, Zwolen — Entschede 0—1, 
Venlo — Deventer 1—0. Două 
partide nu s-au desfășurat. Me
ciul dintre Vendam și Sparta 
Rotterdam a fost amînat, iar o- 
ficlalitătile din Alkmaar au In
terzis- echipei locale să joace cu 
formația AJD.O. Haga, pentru a 
evita unele manifestări nespor
tive ale suporterilor, așa cum 
s-a întîmplat în etapa trecută la 
oartida dintre A.D.O. Haga șl 
Ajax. în clasament: Ajax 40 p 
(23 j), Eindhoven 57 o 
Den Bosch 27 o r22 j).

0—1.

clasamentului.
Seralng —

, F.C. Liăge 
Antwerpen 

Waregem 
Bercnem -
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