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dimineața, pre-
Socialiste 

Nicolae 
la re-

Miercuri 
ședințele Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, a primit 
ședința oficială din New Del
hi, Rashtrapati Bhavan, pe 
ministrul indian al comerțului, 
P. Shiv Shankar.

Exprimînd profunda gratitu
dine pentru întrevederea acor
dată, ministrul indian a dat 
o înaltă apreciere dialo
gului la cel mai înalt ni
vel de Ia New Delhi, ale că
rui rezultate reprezintă o con
tribuție de cea mai mare în
semnătate Ia ridicarea pe o 
treaptă superioară a relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre România și India.

La întrevedere a participat 
tovarășul Dimitrîe Ancuța, vi- 
ceprim-ministru al guvernului.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri la amiază, pe Krishna 
Chandra Pant, ministrul in
dian al oțelului și minelor.

In timpul întrevederii au fost 
relevate bunele raporturi de 
colaborare economică româno- 
indienc. în context, s-a evi
dențiat faptul că amplele pro
grame de dezvoltare indus
trială ale României și Indiei, 
în cadrul cărora industriei si
derurgice îi revine un rol deo
sebit, creează noi și reale po
sibilități de diversificare a 
conlucrării în această ramu
ră prin promovarea unor ac
țiuni de cooperare bilaterală 
șl pe terțe piețe, în special în 
țările în curs de dezvoltare.

Ministrul indian a exprimat 
profunda recunoștință pentru 
onoarea de a fi primit, pentru 
discuțiile purtate, subliniind 
satisfacția părții indiene față 
de rezultatele fructuoase ale 
colaborări româno-indiene.

1'
în onoarea președintelui 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
primul ministru al Republicii 
India. Rajiv Gandhi, și 
Sonia Gandhi au 
miercuri, un dejun.

Inalții oaspeți români 
salutați cu deosebită 
de premierul indian 
de personalități ale 
iitice indiene.

înaintea 
tovarășul 
tovarășa 
tovarășul Valentin 
s-au întreținut cordial 
mul ministru Rajiv Gandhi și 
doamna Sonia Gandhi

La dejun au participat, din 
partea indiană, Balsam Jhak- 
bar, președintele Camerei

Populare, membri ai guvernu- g 
lui.

Au luat parte tovarășii 
Oimitrie Ancuța, loan Totu, 
celelalte persoane oficiale ro- 
mâne care îl însoțesc pe șeful 
statului român în vizita oficia
lă de prietenie în India.

In timpul _ ' _
ședințele Nicolae Ceaușescu și 
premierul — - ~
întreținut 
schimbul de păreri în proble
me privind dezvoltarea colabo
rării româno-indiene atît pe 
plan bilateral, cit și pe arena 
internațională.

Dejunul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

dejunului^ pre-

Rajiv Gandhi s-au 
cordial, continuînd

în această săptămină întrecerile rcpuftlicanc

doamna 
oferit.

au fost 
căldură 

și soția sa, 
vieții po-

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI7

LA FLORETA FEMININ SI SABIE
9

La Zagreb, Balcaniada juniorilor

de schi alpin

UN ÎNVINGĂTOR NEAȘTEPTAT
LA SLALOM URIAȘ

începerii 
Nicolae
Elena

dejunului, 
Ceausescu, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 

cu pri-

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri, 11 martie, pe Arthur 
Schneier, președintele Fun
dației „Apelul pentru Con
știință" din S.U.Â., aflat în In
dia în timpul vizitei șefului 
statului nostru.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

★
Miercuri după-amiază, pre- 

— ......... Socialiste
Nicolae 

Elena 
„ ________ ______ Galeria

națională de artă modernă din 
New Delhi.

Inalții oaspeți au fost salu
tați la sosire și conduși în 
timpul vizitei în sălile Gale
riei de directorul prestigioasei 
instituții, <]r. Anis Farooqi, 
care a mulțumit pentru aten
ția acordată vieții cultural- 
artistice indiene.

La vizită a participat 
varășui Valentin Ceaușescu.

♦
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
în cursul după-amiezii de 
miercuri, pe Brahm Dutt, mi
nistrul pentru petrol șl 
naturale al Indiei.

Ministrul Brahm Dutt a ex
primat, de asemenea, vii mul
țumiri și bucuria de a se în- 
tîlni cu președintele Nicolae 
Ceaușescu și a discuta pro
bleme privind dezvoltarea con
lucrării româno-indiene, extin
derea cooperării bilaterale în 
domeniul industriei petroliere 
și al gazelor naturale.

S-a exprimat convingerea că 
actualul dialog românn-indian 
Ia nivel înalt, înțelegerile con
venite cu acest prilej reprezin
tă o contribuție de seamă la 
dezvoltarea și adîncirea pe 
multiple planuri a colaborării, 
a relațiilor dintre cele două 
țări și popoare.

In această săptămînâ, scrima 
0 va deschide seria marilor con- 

cursuri internaționale pe care 
le găzduiește țara noastră în 

g luna martie, tradiționalele Cam- 
ă pionate Internaționale ale Ro- 
g mâniei.

In Sala Floreasca din Capi
tală, de vineri pînă duminică, 
vor evolua pe planșe floretiste 
din Bulgaria, Cuba, R.D. Ger
mană, Polonia, Uniunea Sovie
tică și România, prilejuind, ca 
la fiecare ediție, întreceri spec
taculoase care aduc în prim- 

g plan sportive adeseori afirmate 
g la Campionatele Mondiale de 
g tineret și seniori. Ediția din a- 
g: cest an prezintă un plus de în-

ședințele Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, și tovarășa 
Ceaușescu au vizitat

tefes prin frumoasele succese 
obținute recent de tinerele 
noastre floretiste la Concursul 
Prietenia, de la Potsdam.

La Brașov, in Sala Sporturi
lor, Campionatele Internaționale 
ale României la sabie, dotate 
cu „Trofeul Carpați", vor reuni 
sportivi din Bulgaria, Cuba, 
China, Polonia și România.

Lotul reprezentativ de juniori 
se află în aceste zile la Zagreb 
unde, de azi și pînă duminică, 
se va desfășura ediția 1987 a 
Balcaniadei dedicate acestei ca
tegorii de vîrstă, tradițională 
întrecere la care sportivii ro
mâni se numără de regulă prin
tre protagoniști. Printre cei 
care vor reprezenta scrima 
noastră juvenilă se află flore- 
tistele Carmen Leahu, Laura 
Badea, Mioara David, Alina 
Moțea, sabrerii A. Papp. D. 
Găureanu, D. Costache, floretiș- 
tii P. Ducu. V. Zvîncu, spada
sinii A. Pop, M. Adam.

PREDEAL, 11 (prin telefon). 
Cursa de slalom uriaș ; loc de 
disputare pîrtia Clăbucet ; lun
gime — 1 250 m ; diferență de 
nivel — 300 m ; porți manșa I — 
43 (marcate de Gh. Bălan) ; porți 
manșa a U-a — 42 (marcate de 
Nicolae Barbu) ; concurenți. se
niori și juniori, 56.

Pîrtia de concurs s-a prezentat 
excelent, oferind tuturor compe
titorilor condiții de întrecere din
tre cele mal bune. Deși toată 
lumea se aștepta ca lupta pentru 
întîietate să se dea între aceiași 
schiori ca i ‘ 
iată că de 
tervenit și 
plecat din 
timpul de 
lingă sosire 
de întrecere.

șl la Poiana Brașov, 
data aceasta au in- 
out-slderil. Primul a 
start Mihai Bîră. Cu 
1:17,32 el a așteptat 

i evoluțiile colegilor 
Următorul a fost

Paul IOVAN

(Continuare in vag 2-3)

Punct final in lupta CAMPIOANA MERITUOASA, 
pentru titlu la Dasclict yyp^ TURNEU

STEAUA

to-

gaze

Campionii — de la stingă la 
dreapta, rîndul de sus : Nicolae 
Pîrșu — antrenor secund, Ale
xandru Panaitescu, Iulian Car
pen, Viorel Ioan, Roman Opși- 
taru, Mihai Chirie, Mircea Cîm- 
peanu — antrenor principal, 
Robert Reisenbiichler, Sorin Ar
delean. Florentin Ermurache ; 
rîndul de jos : Costel Cernat — 
căpitanul echipei, Anton Neto- 
lițchi, Petre Brănișțeanu. Mir
cea Cristescu, Virgil Câpușan. 

Foto : Nicolae PERȚA

Pe agenda actualității, plenarele organizațiilor sportive

SUCEAVA : IN
URCĂ

„TARA DE SUS A MOLDOVEI" SPORTUL 
TREPTELE AFIRMĂRIIÎN PAS GRĂBIT

• Numeroase și inedite competiții ac masă « Rădăuți și iotra oornei - adevărate 
pepiniere ale sportului de performanță • la frasinul sucevei oină trebuie 

menținută la cotele tradiției
Sportul în „Țara de Sus a Moldovei" a că-, 

pătat valențe și substanță în contextul marilor 
realizări economico-sociale cu care se afirmă 
tot mai plenar acest județ. Frumoasele suc
cese obținute în sportul de masă, cît șl în cel 
de performanță, subliniate și la recenta ple
nară de analiză pe anul 1986, se datoresc — 
în primul rînd — sprijinului deosebit acordat 
sportului din acest județ de către organele de 
partid și de stat, precum și contribuției orga
nelor și organizațiilor cu atribuții pe linie de 
sport. S-a remarcat, deopotrivă, aportul — mult 
sporit față de anii precedenți — al organelor 
sportive din întregul județ, precum și munca 
harnicului activ voluntar care, an de an, de
vine tot mai numeros, mai atașat sportului su
cevean.

Pe linia activității sportive de masă s-au si
tuat în prim-plan acțiunile tradiționale, de 
mare cuprindere și originalitate. Bunăoară „Ser
bările zăpezii’1 de la Cîmpulung Moldovenesc, 
„Cupa Candrenilor". „Floarea de colț", „Săgeata 
zăpezilor" (de la Botuș). „Festivalul sportului 
mărginean" (din comuna Marginea), toate în
cheiate cu finale bine organizate. De asemenea, 
județului l s-au încredințat organizarea unor

finale pe țară in cadrul Daciadei la schi-fond. 
sanie, patinaj viteză, precum și a finalelor do
tate cu „Cupa a 65-a aniversare a U.T.C." și 
„Cupa Pionierul" la sporturile de iarnă, întreceri 
în care tinerii suceveni s-au situat pe locuri 
fruntașe.

Tot în cadrul Daciadei, dar in etapa de vară 
a acestei mari competiții, județul Suceava s-a 
remarcat prin organizarea unor acțiuni inedite, 
de mare popularitate : „Festivalul sportului fe
minin sucevean", „Toamna humoreană" ori 
„Cupa sportului sătesc" pregătită și desfășura
tă împreună cu județele limitrofe (Bistrița și 
Maramureș). Ca urmare a acestor frumoase și 
bogate activități, tot cei 13 indicatori pe anul 
1986 prevăzuti — la sportul de masă — în Pro
gramul de dezvoltare a mișcării noastre sportive 
au fost îndepliniți. Astfel, in cadrul competiției 
sportive naționale Daciada au participat peste 
148.000 de tineri și vîrstnici ; gimnastica zilnică 
la locul de muncă a fost extinsă intr-un număr 
mai mare de întreprinderi și secții de produc
ție, fiind practicată de peste 35.000 de oameni

Elena DOBINCA

(Continuare in pag 2-3)

DE MARE FRUMUSEȚE
„Așa turneu, da !“, „Am sim

țit că meciurile au plăcut, iar 
aplauzele publicului ne-au o- 
bligat pur si simplu să jucăm 
din ce în ce mai bine", „Foc- 
șenenii — organizatori și spec
tatori — au fost la înălțime. Din 
tribune am auzit numai șj nu
mai încurajări : Haide Steaua. 
Haide Dinamo ! Ce bine că au 
lipsit nesportivele dueluri din
tre cele două galerii bucurește- 
ne...“, „Promptitudinea și de
cizia în hotărîri a arbitrilor 
ne-a obligat să ne vedem de 
Joc. Și ce bine a fost..."

lată doar cîteva „opinii-blitz"

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag 2-3)

la Atena

TEST REUȘIT Al REPREZENTATIVEI

NOASTRE DE FOTBAL

1-1 (0-0) CU ECHIPA GRECIEI

în ciuda intemperiilor, peste 10.000

de spectatori au asistat la o partidă disputată

ATENA, 11 (prin telefon) 
Reprezentativa de fotbal a 
României a încheiat la egali
tate meciul amical susținut a- 
seară, pe stadionul Karaiska- 
kis, în compania naționalei 
Greciei : 1—1 (0—0). Partida
a fost o foarte utilă verificare 
a „tricolorilor" în vederea a- 
propiatului joc cu formația 
Albaniei, din preliminariile 
C.E. 1988. Ca și în partida de 
săptămînâ trecută, de la An
kara, cu Turcia, fotbaliștii 
români au avut inițiativa, au 
dominat mai mult, dar — me
teahnă veche — au ratat foar
te multe ocazii. Se poate spu
ne că rezultatul de egalitate 
ne nedreptățește.

Tn ciuda vremii vitrege (la- 
povițâ și ninsoare, care pe 
parcursul celor 90 de minute 
s-au transformat. în viscol), 
peste 10 000 de spectatori au 
fost prezenți la joc. Ei au a- 
plaudat golul din min. 52 al 
lui SARAVAKOS (înscris în 
urma unei acțiuni pe partea 
dreaptă, urmată de un șut pu
ternic în dreapta lui Lung,

care, in prima repriză, inter
venise cu succes la două bune 
ocazii ale înaintașilor greci), 
dar și măiestria cu care HAG1 
a transformat penalty-ul din 
min. «4 (tot el fusese faultat 
în careu). De remarcat că, din 
cauza condițiilor atmosferice 
foarte grele, partida era să nu 
se mai reia după pauză, dar. 
în urma discuțiilor dintre con
ducerile celor două federații, 
s-a convenit continuarea ei
Trebuie adăugat și faptul că 
antrenorul 
rich Jenei 
test și 
partida cu Turcia. Cu 
clusiv cei
doua parte 
achitat cu

Eme- 
tn acest 

alți_ jucători decît în 
~ “ toții, in-

joc în a

naționalei 
a rulat

intrați in
a partidei, s-au 
bine de sarcinile

lor.
Arbitrul G. Ghermanakos 

(Grecia) a condus bine. Echipa 
României a folosit următorii 
jucători : Lung — REDNIC. 
Movilă (min. 77 Zare), BELO- 
DEDICI, Ungureanu — MA- 
TEUȚ. HAGI, BOLONI. Klcin 
(min. 59 Balint) — Cămâtaru, 
Lăcătuș (min. 70 Geolgău).



\pPin &POKT- - /
— « azi pitic, znîine Voinic'».

s-au încheiat linaldc Daciadei Ia patinaj viteză

Rubrică rezervată șoimilor patriei 
și purtătorilor cravatei roșii cu tricolor

TOT MAI MULȚI COPII
TRĂIESC BUCURIA MIȘCĂRII
• Incepînd de vineri (și pînă 

duminică inclusiv), Craiova va 
fi gazda unei ample întreceri 
sportive rezervată purtătorilor 
cravatei roșii cu tricolor — 
„Cupa Pionierul" la tenis de 
masă, finală pe țară în cadrul 
Daciadei. Loc de desfășurare 
— Sala Polivalentă. Organiza
torii și gazdele vor să fie și 
de data aceasta la înălțime!

© „Cine are ambiția de a fi 
cel mai bun țintaș ?“ Răspun
sul la această întrebare pe 
care Consiliul Organizației 
Pionierilor și Șoimilor Patriei 
din Sectorul 5 al Capitalei o 
adresează elevilor din clasele 
III—VIII ale unităților de pio 
nieri din sector îl vom afla 
sîmbătă dimineața, după con
cursul care va avea loc, de 
la orele 9, pe poligonul de tir 
amenajat ad-hoc pentru armă 
cu aer comprimat. Interesul 
pentru concurs este cu totul 
deosebit, astfel că se așteaptă 
o participare masivă!

• O unitate de pionieri, cea 
a Școlii nr. 3 din orașul Paș
cani. a selectat elevi pentru 
grupa de pitici a divizionarei 
B de fotbal, C.F.R. Acțiunea, 
care s-a bucurat de sprijinul 
conducerii școlii, a fost con
dusă de profesorul de educa
ție fizică Ioan Damian, cola
borator direct al antrenorului 
Mihai Cosma, în depistarea și 
modelarea viitorilor fotbaliști 
pășcăneni. în vacanța de pri
măvară vor fi cunoscuți — în 
cadrul unui trial — elevii și 
pionierii din prima promoție 
de minifotbaliști, eveniment aș
teptat cu mare nerăbdare de 
toți copiii, iubitori de sport, 
din localitate.

0 Duminică în Capitală, 
două frumoase acțiuni dotate 
cu „Cupa Primăverii". Pe baza 
sportivă „Cireșarii" din Secto
rul 1 se vor întrece pionierii 
amatori de tenis de masă, în 
timp ce la Școala nr. 78 din 
Sectorul 3 vor avea loc com
petiții de fotbal, șah și alergări 
de cros („chiar dacă zăpada va 
continua să-și facă simțită pre
zența", cum ne asigură orga
nizatorii). Invitați — pionierii 
școlilor 47, 55 și 67.

0 „Toate lecțiile de educa
ție fizică le desfășurăm în aer 
liber, indiferent de condițiile 
meteo. Dacă vreți să vă con
vingeți..." Și ne-am convins, 
prof. Nicolae Florcscu, de la 
școala din comuna Merii-Pet- 
chi. Sectorul Agricol Ilfov.

0 Asociația sportivă I.T.i’. 
organizează și în acest an 
cursuri de inițiere în tenis 
pentru copii — preșcolari și e- 
levi — la .baza sa din str. Tra
pezului. Președintele asociației 
sportive I.T.B., Nicolae Aldca, 
ne asigură că „micii amatori 
au asigurate condiții pentru a 
deprinde cit mai repede tai
nele acestui sport al îndcmînă- 
rii..-“

0 în comuna Iacobeni, satul 
Ciocănești, „Cupa Suhard" la 
schi (probe alpine) a reunit și

Pirtiile înzăpezite (și acum in 
martie !) exercită o per
manentă atracție și pentru co
piii din județul Brasov, sur
prinși la startul unui concurs 

de schi-fond...
Foto: Victor SECAREANU

în acest an (la a XIII-a edi
ție), sute de copii, îndrumați 
— printre alții — de profesoa
ra de educație fizică Iliana 
Țăranu și de profesorul de 
geografie Lucian Turcu. Prin
tre fruntașii întrecerilor, Va- 
sile Isior și Daniel Veleșca (cla
sele a Il-a), Gabriel Lcuștcan 
(cl. a IlI-a) șl Andrei Giosanu 
(cl. a IV-a). Iacobenii și sa
tele aparținătoare reprezintă o 
excelentă pepinieră pentru Clu
bul Sportiv Școlar din Vatra 
Dornei, îndeosebi la sporturile 
de iarnă.

Rubrică realizată de
Tiberiu STAMA

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

ai muncii ; au trecut normele 
Complexului polisportiv „Sport 
și sănătate" aproape 99.000 de 
iubitori ai mișcării în aer li
ber ; la activitatea turistică de 
masă au participat 76.600 de 
tineri și oameni ai muncii ; nu
mărul elevilor care au trecut 
normele S.U.V.A. a fost de 
53.000.

Activitatea sportivă de per
formanță din acest județ se des
fășoară în două secții de nivel 
olimpic, la lupte greco-romane 
(C.S.M. .Rulmentul" Suceava și 
C.S.M. „Metalul" Rădăuți), 7 
secții de nivel Internațional : 
atletism (C.S.M. și C.S.Ș. Su
ceava), canotaj (Centrul nautic 
Fălticeni), sanie și schi fond 
(C.S.Ș. Vatra Dornei), tir cu 
arcul (Voința și C.S.Ș. Rădăuți), 
volei și înot (C.S.M. Suceava), 
precum și 42 de secții de ni
vel național și 392 de nivel lo
cal. Județul Suceava este no
minalizat cu 9 ramuri de sport 
prioritare : atletism, canotaj, 
fotbal, hochei pe gheață, înot, 
sanie, seni, tir cu arcul și volei. 
din care atletismul, luptele 
greco-romane .și sania sînt spor
turi de înaltă performanță- Așa 
cum s-a subliniat în plenara a- 
mintită. angaiamentul județului 
(de 13 medalii și contribuții la 
Campionatele Mondiale. Euro
pene și Balcanice) a fost re
alizat în proporție de sută la. 
șută, la acesta adăugîndu-se 
încă -4 locuri IV—VI care, de 
asemenea, punctează în cadrul 
sistemului competițional inter
national.

Cum se știe. C.N.E.F.S.,. in 
colaborare cu organele județene 
și locale, a creat, anul trecut, 
la Vatra Dornei, Centrul națio

nal de pregătire olimpică la 
schi fond. Lăudabila Inițiativă 
s-a impus a fi luată dat fiind 
condițiile deosebit de prielnice 
de practicare a sporturilor de 
Iarnă în această zonă. Sigur. 
„Centrul" trebuie să devină — 
prin modul de organizare șl 
desfășurare a procesului de pre
gătire — o puternică pepinieră 
pentru viitorii performeri ai 
pîrtiilor, pentru sportivii ce ne 
vor reprezenta țara în marile 
competiții internaționale (J.O.. 
C.M., C.E., J.M.U. etc.) unde, 
așa cum se sublinia la plenara 
pe țară a mișcării noastre spor
tive, sintem deficitari. Dar nu 
numai schiul fond trebuie să fie 
prioritar, ci șl alte sporturi de 
iarnă care au condiții de afir
mare în acest județ : hocheiul, 
sama, patinajul viteză, sporturi 
pentru care s-a creat și baza 
materială necesară. Altădată, 
parcă. județul Suceava avea 
mai multe echipe de hochei, de 
sportivi în loturile naționale, 
deși atunci nu erau patinoare 
artificiale și nici condițiile de 
acum. Stefan Rusu, format la 
școala „greco-romanelor" de la 
Rădăuți, nu trebuie să rămînă 
singurul sportiv sucevean care 
să fi adus țării medalii olimpi
ce, mondiale și europene. Cău
tările se Impun a fi permanente 
întrucit în județ există tineri 
voinici, din rîndul cărora s-au 
remarcat. spre exemplu, llie 
Matei, loan Ieremiciuc ș.a. De 
asemenea, ideea căutării conti
nue trebuie să vizeze și alte 
ramuri de sport, care să țină 
pasul cu marea performanță 
atletismul. canotajul, rugbyul. 
voleiul, tirul cu arcul și, mai 
cu scamă, sporturile tohnico-a- 
plicative. unde sucevenii au a- 
vut rezultate bune în unele 
competiții internaționale.

CURSE DE ANGAJAMENT TOTAL

In ultima reuniune
MIERCUREA CIUC, 11 (prin te

lefon). Vremea a ținut cu pati
natorii de viteză pârtieipanți la 
Daciada de performanță, ultima 
zi a finalelor pe țară incepînd 
la —12 grade, temperatură care 
a menținut pe pistă un cores
punzător coeficient de alunecare. 
In plus, întrecerile s-au desfășu
rat și în bune condiții și orga
nizare — asigurată de Sport Club 
Miercurea Ciuc, ai căror repre
zentanți au lucrat în cursul nop
ții pentru pregătirea gheții. 
Drept urmare, disputele decisive 
ale poliatlonului au fost reușite 
și apreciate de publicul specta
tor, favoriții furnizînd curse pa
sionante încheiate cu rezultate 
meritorii.

Terminînd prima reuniune cu 
un avantaj minim în clasamentul 
general, Mihaela Dascălu și Ti
bor Kopacz au fost solicitați la 
maximum de principalii lor ad
versari, reuniunea de miercuri 
conferind toate datele unor a- 
tractive confruntări. La proba de 
1 000 m. sibianca Cerasela Hor- 
dobețiu a urcat pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului de pre
miere avînd 1:32,4, devasînd-o pe 
brașovcanca Mihaela Dascălu 
doar cu o zecime de secundă, 
ca în cursa decisivă de 3 000 m. 
unde a alergat în pereche, Das
călu să confirme pe deplin ca
litățile care au consacrat-o în e- 
lita patinajului juvenil la „Cupa 
Prietenia" și apoi la C.M. de ju
nioare. și să cîștige fără proble
me. Cu această meritată victorie, 
Mihaela Dascălu (antrenori Ia 
C. O. Mec. fină București Adrian 
Ciobanu și Horia Timiș, iar la 
clubul Tractorul Brașov, Ernest 
Ulrich-Petric) a devenit la 17 ani 
campioană absolută a senioare
lor. O mențiune și pentru Ileana 
Cleteșteanu care în condițiile o- 
ferite de pista de concurs a „a- 
ler?at“ de data aceasta mai re
pede si cu mai multă ambiție 
în probele lun£i. Printre frunta
șele cursei de 3 000 m s-a in
tercalat și junioara Irene En- 
gelleitcr (CSȘ Sibiu) care a sosit 
înaintea unor concurente expe
rimentate.

Clasat doar al șaselea la 500 m, 
Tibor Kopacz (antrenat la S. C. 
Miercurea Ciuc de către Maria 
Lăzărescu-Tașnadi) în cea de a 
doua probă din program (3 000 
m) a dat tonul unei aprige bă
tălii, iar în ultima zi de con
curs a fost de departe cel mai 
bun, îndreptîndu-se irezistibil 
spre primul loc în clasamentul 
general. Pentru celelalte două 
poziții fruntașe s-a dat o luptă 
strînsă între tinerii Nicolae San
du și Tibor Becze, ultimul de- 
pășindu-și de puțin adversarul.

REZULTATE — FETE — 1 000 
m : 1. Cerasela Hordobețiu (Vo
ința Sibiu — C.O. Mcc. fină 
Buc.) 1:32,4 — campioană a Da
ciadei, 2. Mihaela Dascălu (Trac
torul Brașov — C.O. Mec. fină 
Buc.) 1:32,5, 3. Ileana Cleteșteanu 
(Petrolul Ploiești — C.O. Mec. f. 
Buc.) 1 :33,3 ; 3 000 m : 1. Dascălu 
4:58,7 — campioană a Daciadei, 
2. Hordobețiu 5:03,0, 3. Cle
teșteanu 5:16,4. Clasament gene
ral : 1. Dascălu 189,033 p —
campioană absolută a Daciadei, 
2. Hordobețiu 189,733 p. 3. Cle
teșteanu 193,116 p, 4. Mihaela Ti
miș (Viitorul Cluj-Napoca} 199,716 
p, 5. Ibolya Szatmari (Electro- 
mureș Tg. Mureș) 200,560 p, 6. 
Emeșe Antal (Mureșul Tg, Mu
reș — C.O. Mec. fină Buc.) 206,383 
p. BĂIEȚI— 1 500 m : 1. T. Ko
pacz (S. C. M. Ciuc — C.O. Mec. 
fină Buc.) 2:07,5 — campion al 
Daciadei, 2. M. Sandu (Petrolul 
Ploiești — C.O. Mec. fină Buc.) 
2:08,3, 3. T. Becze (S.C.M. Ciuc— 
C.O. Mec. fină Buc.) 2:09,4 ; 5 000 
m : 1. Kopacz 7:49,5 — campion 
al Daciadei, 2. Becze 7:57,1, 3.
Sandu 8:00,7. Clasament general : 
1. Kopacz 175,583 p — campion 
absolut al Daciadei, 2. Becze 
177,659 p, 3. Sandu 177,803 p, 4. 
Zs. Zakariaș (S.C.M. Ciuc) 179 853 
p, 5. E. Cseh (Mureșul Tg. Mu
res — C. O. Mec. fină Buc.) 
185,033 p. 6. O. Cristea (CSȘ 
Triumf Buc. — C.O Mec. fină 
Buc.) 185,486 p.

Turneul moseunn de volei 
(grupa secundă) 

C.S.M. DELTA TULCEA, 
A DOUA RETROGRADATA
TIMIȘOARA, 11 (prin telefon). 

Cea de a doua zi a turneului 
grupei masculine secunde a pro
gramat în deschidere un meci 
„fără griji" : C.S.M.U. SUCEA
VA — RAPID BUCUREȘTI. Cu 
un joc mai atent la mijlocul se
turilor, sucevenii — din rîndul 
cărora mai buni au fost Mindru, 
Conteniuc, Lepădătescu — au 
cîștigat cu 3—0 (11, 10, 11). Au 
arbitrat bine : c. Păduraru — 
I. Piiltea.

Au urmat cele două principale 
meciuri directe ale acestui ultim 
turneu. Partida dintre RELONUL 
SAVIN EȘTI și TRACTORUL BRA
ȘOV a satisfăcut publicul dornic 
să vadă „pe viu" disputa dintre 
aceste echipe care din toamnă, 
se știe, vor evolua în grupa va
lorică superioară. Brașovenii au 
avut un început mai slab, gre
șind atît la serviciu, cît și în 
fazele de construcție și apărare, 
fapt de care chimiștii au profitat 
prompt, luînd un avantaj ce pă
rea să le asigure o victorie le
jeră : 2—0 la seturi și 11—6 în 
setul al treilea. Modificările din 
formația brașoveană (antrenorul 
T. Tănase a mizat pe tineri) au 
însă efectul dorit atît în teren 
cît și pe tabela de marcaj. Trac
torul reface și egalează situația 
la seturi. Finalmente, cu o de
cizie lăudabilă, Relonul a tran
șat, la mare luptă, în favoarea 
sa acest meci și, definitiv, șefia 
plutonului. Scor : 3—2 (6, 7,
—12, —io, 11). S-au remarcat : 
Buruș. Rădiilescu, Dumitrache 
(R), Ferariu, Stcrea, Stoian (TȚ. 
Arbitrii D. Dobrescu — M. I-Ier- 
ța s-au achitat bine de misiu
nea de a conduce o partidă cu 
destule momente grele.

în cealaltă confruntare directă, 
și mai importantă, POLITEHNI
CA TIMIȘOARA a întrecut cu 
3—0 (1. 13, 11) pe C.S.M. DELTA
TULCEA, a cărei nouă înfrînge- 
re a încheiat, practic, „ duelul- 
supraviețuirii în primul eșalon. 
Echipa tulcea'nă s-a dovedit in
capabilă să-și depășească, psihic 
în primul rînd, condiția de... vi
itoare divizionară B. Bun arbi
trajul cuplului M. Marian — D. 
Dobrescu.

George ROTARU
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BOBERÎI DE LA C.S.O. SINAIA
Tradiționalul concurs de bob 

dotat cu Cupa Voința, desfășurat 
pe pîrtia de la poalele Muntelui 
Furnica, s-a bucurat de un real 
succes. Întrecerile au fost viu 
disputate, concurenții manlfestînd
— pe parcursul celor 1200 m ai 
traseului — ambiția de a obține 
un loc cît mai bun în clasament. 
Victoria a revenit, ca și la finala 
Daciadei, echipajului C.S.O. Si- 
naia-I.E.F.S., pilotat de L. Pap- 
Anghel și avînd echipieri (alter
nativ) pe T. Costin și L. Hodoș. 
Învingătorii au totalizat, în cele 
patru manșe, timpul de 3:42,74. 
Pe locurile următoare s-au clasat: 
2. Tractorul I Brașov (R. Vasiie
— A. Ciobotaruv 3:43,33 ; 3. Voin
ța I Sinaia (C. Popescu — V. niei 
3:44.52 ; 4. A.S.A. I Brașov (Gh. 
Peptea — P. Spurcaciu) 3:44.57 : 
5. Tractorul II (Gh. Nițu — R. 
Cotrocotra) 3:45,42 ; 6. Carpațl I 
Sinaia (C. lacoban — V. Cîrlig)

Suceava este unul din jude
țele cu tradiție în oină, sport 
național, cu adinei rădăcini la 
sate, unde tineretul trebuie să-l 
practice cu regularitate în ca
drul duminicilor cultural-sporti
ve. Să rămînă doar o amintire 
cîndva redutabilele echipe de 
la Frasin care, de atîtea ori, 
au participat la finalele pe țară 
ale

O 
că, 
ral. ___ ... . .
național, județul Suceava fiind 
reprezentat în cadrul Diviziilor 
naționale A, la volei băieți, rug
by, și hochei (în grupa a 3-a 
valorică), iar în Divizia B, la 
fotbal, volei fete. Și aici ar tre
bui, poate, căutat un alt Gabriel 
Udișteanu, declarat de nenumă
rate ori unul dintre cei mai 
buni trăgători ai lumii la volei, 
format la Suceava de către dr. 
Traian Căldare. Se înțelege, ar 
fi timpul ca și fotbalul suce
vean, aflat de mulți ani prin
tre fruntașele Diviziei B, să 

primul eșalon 
țara noastră, 
marea dorin- 
de sport din 
Suceava 1

campionatelor de 
altă remarcă ar 

jocurile sportive, 
sînt competitive

promoveze în 
al fotbalului din 
A fost și rămîne 
ță a iubitorilor 
orașul și județul

I.E.F.S. ÎNVINGĂTORI Șl IN CUPA VOINȚA
3:45,69.

Demnă de evidențiat este -și e- 
voluția unor piloțl mai recent 
promovați în această calitate, 
printre care C. Popescu, C. Iaco- 
ban și Gh. Peptea, ultimul fiind.

pînă de curînd, component de 
bază al lotului național, dar ca 
țmplngător.

In continuarea activității, pista 
slnăiană va găzdui Cupa prahova 
șl Cupa Federației.

FINALELE PE TARA ALE MICILOR SCHIORI FONDIȘTI
Semeniculul, undePe pîrtiile 

zăpada măsoară aproape 1,70 m. 
pe o vreme capricioasă, chiar 
geroasă, la ora startului fiind 
minus 16 grade, aproape 409 de 
elevi și copii s-au Întrecut în 
finalele pe țară ale Campiona
tului școlar și Concursului repu
blican. Au fost prezențl compo
nent! ai centrelor de pregătire 
olimpică, 
calitățile, 
gătire. întrecerea școlarilor i-a 
evidențiat pe E. Tanko, C. Fo
ilor, V. Cacina și Doina Melinte, 
principalii animatori - ai dispu
telor.

mulți dintre ei etalînd 
talentul și buna pre- 

Intrecerea școlarilor 
- - - c.

REZULTATE, campionatul șco
lar, 10 km băieți : 1. E. Tanko 
(Lie. lnd. „S. Erno“ Gheorgheni). 

(Lie. lnd. Broșteni). 
(Lie. lnd. 2 M. Ciuc): 
1. Fodor (Lie. lnd. 2

2.
3.
5

V, Cacina 
I. Pușcaș 
km, fete :

M. Ciuc), 2. Doina Melinte (Lie. 
ind. Vatra Dornei), 3. Ioana Po- 
pandron (Lie. ind. 4 Bistrița).

Cele 4 curse ale copiilor s-au 
bucurat de ambianța favorabilă 
a vremii, cu dispute echilibrate. 
4 km, copile I : 1. Cristina Măr
gărit (CSO Bușteni), 2. Monica 
Trestian (CSȘ Reșița), 3. Iuliana 
Rîmbu (CSȘ Dinamo Brașov) ; 
4 km copii, 13—14 ani : Iulian 
Rîmbu (CSȘ Sinaia), 2. P. Bujac 
(CSȘ Viitorul M. Ciuc), 3. S. 
Gîrbacea (Pionierul Brașov) ; 5
km, fetițe 14—15 ani : 1. Doina 
Melinte (CSȘ Vatra Dcrrnei), 2. 
Maria Burbulea (CSȘ Municipal 
Bistrița), 3. Tatiana Titienari 
(CSS Vatra Dornei), 6 km, băieți, 
14—15 ani : 1. I. Olah (CSȘ Vi
itorul M. Ciuc), 2. V. Neaga (CSȘ 
Municipal Bistrița), 3. S. Ilie 
(CSȘ Municipal Bistrița).

Doru Dinu GLAVAN, coresp.

oină?...
fi aceea 
în gene- 

pe plan

Neîndoielnic, rezultatele bune 
obținute în sport se datoresc 
și eforturilor pe care le depuD 
factorii locali în dezvoltarea 
continuă a bazei materiale. Se 
remarcă, astfel, terminarea, la 
Suceava, a sălii pentru atletism, 
a inelului de gheață pentru pa
tinaj viteză, a bazinelor de 
înot, a pirtiilor de sanie de la 
Vatra Dornei etc. Este necesar 
ca aceste baze sportive, create 
prin mari eforturi, să fie între
ținute și gospodărite corespun
zător. dar mai cu seamă să fie 
bine folosite, după programe ri
guroase și la întreaga lor ca
pacitate, în așa fel îneît ele să 
devină adevărate laboratoare 
ale sportului de performanță.

UN ÎNVINGĂTOR neașteptat la slalom uriaș
(Urmare din pag. 1)

Ion Frățilă, care a reușit să-i 
smulgă 6 sutimi. Cu numărul 3 
de start, Vili Podaru a confir
mat prestațiile din zilele ante
rioare, reușind, cu 1:16,52, să se 
instaleze în fruntea clasamentu
lui. Csaba Portik și Aurel Foi- 
cijic au realizat timpi în apro
pierea celui al lui Mihai Bîră. 
Pornit cu numărul 8, Dorin Dinu 
a făcut 
vea un 
înaintea 
avut o 
sutimi prețioase și... 
treilea timp al
Si, printre protagoniști (cu nu
mărul 10 de start) a apărut Ion 
Pinke. Elevul antrenorilor Liviu 
Predeleanu șl Gheorghe Bălan.

o cursă remarcabilă, a- 
tlmp foarte bun, dar 
ultimelor trei porțl a 

ezitare. care l-a costat 
1:I6,59, al 

primei manșe.

a coborît cursiv, fără ezitări, șl... 
1:16,9i.

Manșa a 11-a a fost așteptată 
cu multă nerăbdare de compe
titori, antrenori, oficiali șl spec
tatori. Csaba Portlk a parcurs 
traseul ca un bolid, reallzînd cel 
mal bun timp (1:12,24) care a- 
vea să-i aducă un merituos loc 
3 în clasament. Dorin Dinu, elev 
al antrenorului Paul Ivănescu 
(CSU Brașov), a făcut din nou 
o cursă foarte bună șl cu o sută 
de metri înaintea sosirii avea 
titlul asigurat I La penultima 
poartă, însă, s-a dezechilibrat, 
a revenit, dar locul 1 a Intrat 
în posesia unui schior pe care 
nici unul dintre cei care au ur
mărit cursa nu n Indicau drept 
posibil cîștigător. Acesta a fost 
tlnărul Ion Pinke, care, neim- 
preslcnat de lupta ce se dădea

• La Băile Felix au luat sfîrșit 
întrecerile din cadrul celei de a 
Vil-a ediții a tradiționalei com
petiții șahlste, dotată cu „Cupa 
Felix", organizată de A. S. Lotus 
din localitate, în colaborare cu 
C.J.E.F.S. Bihor și Consiliul Jude
țean al Sindicatelor. In grupa re
zervată maeștrilor, . pe primele 
două locuri s-au clasat loan Bi- 
riescu (Autoturisme Timișoara) 
și Dorel Oltean (Electromecanica 
Cluj-Napoca), cu cîte 9 puncte 
(din 11 postbile), departajați în 
această ordine. Ei au fost urmați 
în clasament de Gh. Grad (Mine
rul Baia Borșa) 8 p, Ad. Buza 
(Electromecanica Cluj-Napoca), 
7,5 p, L. Olteanu (Electro- 
metal Cluj-Napoca), S. Biro

VEȘTI DIN ȘAH
(I.P.L. Tricotajul M. Ciuc), 
Fl. Toma (Electrica Pitești), Cl. 
Zetocha (A.E.M. Timișoara) 7 p. 
In paralel s-a desfășurat turneul 
feminin pentru „Cupa 8 Martie", 
cîștigat de Mariana Duminică 
(Mecanică Fină București) 8,5 p 
(din 11), urmată de Hdiko Kun 
(Autoturisme Timișoara) și Car
men Butt (Automatica București) 
7 p.

® A IV-a ediție a Turneului 
„opena organizat de asociația 
sportivă Electromotor Timișoara 
a reunit 158 de concurenți la start. 
Primul s-a clasat Emil Pessi (Me
talul București) cu 7,5 p, în urma
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5-8 la baschet masculin | Se apropie dublul meci cu Portugalia din preliminariile C. E. de juniori B
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Sarlă 
B, Oc-

zelak 4 si Neagu 4 Dentru A- 
cademia. resDectiv Marinaehe 
25. Ponovici 11.* Ghită 13. Gh. 
Dumitru 12. Sipos 8. Suciu 20. 
Bănică 6. Au arbitrat G. Dutka 
— M. Constantin.

C.S.U. BALANȚA SIBIU — 
FARUL CONSTANȚA 104-75 
(53—39). După ce au cîștigat 
in brima zi întîlnirea cu Aca
demia Militară (78—76). con- 
stăntenii nu au mai avut re
surse si au cedat fizic, pierzind 
Ia scor meciul cu formația si- 
biană. Marcatori: Munteanu 46, 
Geleriu 7. Palhegy 2. Bleahu 4. 
Oancea 3, Apostu 12. Herbert 
20 si Bretz 10. pentru C.S.U.. 
respectiv Logofătu 16. Tecău 
10. Cernat 3. Mănăilă 4. Bâi- 
eeanu 16. Moldoveanu 11. Snî- 
nu 7. Ilucă 8.

Nicoleta ALDEA

-PROBLEMA NR. 1“
declară antrenorul GHEORGHE OLA

I „MĂRIREA EFICACITĂJII
I
ILa 25 martie, se știe bine de 

acum, selecționata U.E.F.A. ’89 
va debuta în preliminariile

I Campionatului European de ju
niori B, competiția rezervată 
unor jucători foarte tineri, care 
încă n-au împlinit vîrsta de 16

Iani. In ce stadiu se află pre
gătirile acestui lot ? întrebarea 
am adresat-o antrenorului fe- 

Ideral Gheorghe Ola.
— Pînă la data startului în 

preliminarii n-au mai rămas 
Idecît două săptămîni. Timp 

mult nu mai este, așa că lo
tul a fost restrîns mereu, Îm
preună cu antrenorii Cornel 

IJurcă și Cornel Vlad oprin- 
du-mă la un număr de 20 de 
jucători, al căror prim exa-

din tactic și există, mai ales, 
marea problemă, problema în
tregului nostru fatbal — fi
nalizarea. Copiii ratează enorm 
și, în această privință, vom 
căuta, la Snagov, intre 12 și 24 
martie, să aducem unele co
recturi. Vom lucra mult la in
dividualizare. Trasul la poartă, 
eficacitatea vor constitui teme 
ale tuturor antrenamentelor...

— Anul trecut, în prelimina
riile cu Turcia, a fost suficient 
un 2—0 în primul meci, la 
Plopeni ? Va reuși selecționata 
’89 o victorie asemănătoare?

— Fără un 2—0 in meciul de 
debut va fi foarte, foarte greu 
în partida retur de la 8 apri
lie. Tocmai pentru că fotbalul

BUN VENIT,
în numărul

N LUPTA PENTRU TITLU
) murache. Anton Netolițchi, So-
--------- rin Ardelean, Virgil Căpușan și 

Viorel Ioan au fost jucătorii 
(rimate de bază ai lotului stelist. cali-
îlui fi- tate spre care tind să ajungă
ipiona- și juniorii Robert Reisenbiicbler
t mas- (acesta cu o prestație de ex
isă a cepție în amintitul meci-cheie)
st al si Mircea Cristescu.
le tra- Marea învinsă — Dinamo 
teaua— București — a părăsit terenul
a oară mîhnită că a pierdut avantajul
decisiv de 15 puncte și că, dacă arun-
i titlu- carea la coș executată in ulti-
ntru a mele secunde de loan Uglai nu
putării ar fi fost ratată de puțin, ar

unei fi redevenit campioană. Să nu
încît uităm, însă, că și în acest

iu con- campionat 50 la sută din valoa-
termi- rea echipei a reprezentat-o Dan
(antre- Niculescu, superb sportiv, pildă
și Ni- de abnegație pentru culorile

elicitări clubului. Ceea ce spune mult,
și ce- Desigur, nu poate fi omis a-

nstanța portul lui Alexandru Vinerea-
rile di- nu, Gabriel David, Ioan Uglai.
se pă- Bogdan Bărbulescu, Ion Ionescu

acat de ori Victor Iacob (folosit ceva
—4. Ba, mai insistent în ultima vreme),
23 al tot astfel cum trebuie aprecia-
i Vran- tă pregătirea bună asigurată de

indica antrenorii Gheorghe Novac și
iar Op- Vasile Popa. Se vede treaba,
pentru însă, că nu toți jucătorii răs-

de abia pund la ce li se cere, iar alții
ut, ste- (chiar tineri) nu pot da mal
valori- mult.
poten- Cuvinte frumoase despre ce- 

'izic și lelalte calificate în turneul de 
ngînd la elită — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu-
te. pen- rești (antrenori : Dan Berceanu
față de și Silviu Rotaru) și Dinamo 
specta- Oradea (Vasile Hupoiu și La- 

i atrac- dislau Nagy) — mai cu seamă 
buit ca pentru bucureșteni, adepții jo-

Steaua cului rapid, spectaculos, datori-
la os“ tă căruia au făcut multe parti- 
‘narea? de reușite, chiar în compania 

.■ în steliștilor și dinamoviștilor.
uția că Organizatorilor, numai felici
te tării Federației pentru inițiati-
finaluri va de a acorda focșenenilor
ecut la cinstea găzduirii unui turneu
cuade- atît de important, iar C.J.E.F.S 

cobori Vrancea (președinte : George
un anu- Ghcorghiță) și administrației să-
t uneori Iii sporturilor Vrancea (respon-

Roman săbii : Mircea Onea) pentru
teanu (în condițiile ireproșabile asigura-
:t facto- te. Cum s-ar spune, tradiționala
gii echi- ospitalitate a moldovenilor a
itin Er- fost din plin prezentă.

I-----------------------
LOTUL U.E.F.A. ‘89

IF1. Constantlnescu (Viitorul Pitești), Ad. Ene (Steaua) și R. Crețu- 
lescu (Dinamo) — portari; M. Calofir (C.S.M. Reșița), C. Roșu (Vii
torul Timișoara), D. Munteanu (C.S.Ș. Iași). C. loniță (Steaua), I.I Cblrlac (Viitorul Buzău) și I. Molse (Viitorul Pitești) — fundași ; I. 

1 Fulga (C.S.Ș. 1 București), I. Ruse (Metalul București). CI. Rlvlș (Vli- 
’ torul Arad), M. Dula (F.C. Constanța) și M. Duda (C.S.Ș. Constanța) 
I— mijlocași ; S. Muhal (Electroaparataj), A. Popa (Viitorul București).

A. Sima șl A. Himclnschi (ambii Viitorul Timișoara), M. Sumudlcă 
(Sportul Studențesc) șl A. Slave (Dinamo) — înaintași.

DATELE MECIURILOR :

25 martie : România — Portugalia
8 aprilie : Portugalia — România

Imen, cel de la 25 martie, va 
fi hotărîtor în evoluția lor ul
terioară.

I— De ce hotărîtor ?
— Pentru că este vorba de de

butul lor într-o competiție o- 
Ificială si rezultatul înregistrat 

va rămîne întipărit adine in
conștiința lor de jucători. Ei

Iștiu bine că tot ce au realizat
pînă acum, talentul pe care il 
au, eforturile pe care le-au fă
cut in multe ore de antrena- 

I mente, toate acestea fără o ca
lificare spectaculoasă și mult 
dorită vor fi puse sub semnul 

I îndoielii. Același lucru il spu
neam, cu un an in urmă, și 
despre Răducioiu și Stănici, ei 

Iau obținut atunci calificarea șt
drumul lor spre fotbalul de 
performanță a devenit mai 
sigur.

I— Are și lotul U.E.F.A. ’89 
jucători ca Răducioiu și Stă
nici ?
— Eu zic că are. Sima, de 

exemplu, a fost golgeterul tur
neului din Israel. E un jucător 

Icare atacă frontal, decis, fără 
teamă. Caută breșe, caută go
lul. E o floare rară. Rămine 
să-și etaleze calitățile în rrie- 

Iciurile cu echipa Portugaliei...
— Apropo de cele două me

ciuri preliminare. Cum au de- 
Icurs pînă acum pregătirile, cum 

se vor desfășura ele în con
tinuare ?

portughez e mai bine cotat de- 
cit cel din Turcia. Jucătorii lu
sitani, juniorii îndeosebi, au o 
talie mai mică, sînt Insă foarte 
iuți, buni tehnicieni și spontani. 
Iar împotriva spontaneității e 
mai dificil să lupți. Eu unul 
sper, insă, ca și echipa noastră 
să fie... spontană in cele două 
meciuri și să obțină calificarea 
pentru Paris.

— S-a conturat această 
echipă ?

— Sigur că da. In linii mari 
ea va fi următoarea^ Constan- 
tinescu — Calofir, loniță, Moi
se, Munteanu — Mihai, Fulga, 
Riviș, Ruse — Sima, Himcins- 
chi. Am spus „in linii mari“, 
așa că oricare dintre ceilalți 
nouă componenți ai lotului 
poate intra in „H"-le care se 
va alinia miercuri, 25 martie, 
pe gazonul stadionului din Plo
peni la debutul în prelimi
nariile C.E.

Laurențiu DUMITRESCU

Prezentam, 
nostru de ieri, o primă re
marcă, girată de caracterul 
obiectiv al cifrelor, anume 
aceea că un grup impozant 
de jucători au apărut in e- 
chipe noi, perioada de trans
ferări, dintre tur și retur, 
fiind folosită, cum se vede, 
cu multă intensitate de ma
rea majoritate a diviziona
relor A. Fotbaliști de toate 
vîrstele apar pe lista înfăți
șată în coloanele noastre. Aș
teptăm cu interes efectele 
masivelor remanieri de lo
turi pentru a constata cine 
a reușit să-și îndeplinească 
obiectivul de a ridica valoa
rea jocului. Fie că beneficia
ză de aportul unui interna
țional experimentat precum 
Crișan sau de un fotbalist to
tal necunoscut pe nume Șer- 
ban. Fiecare dintre „traseele 
de primăvară" ne va demon
stra cum și ce au gindit în 
perspectivă antrenorii forma
țiilor noastre de pe prima 
scenă.

In ansamblul acesta, de 
numeroase modificări in lo
turile de jucători, se disting 
trei operațiuni care se ca
racterizează prin dorința clar 
mărturisită a echipelor in 
cauză de a se baza pe tine
rețe, în primul rînd, în alcă
tuirea listelor de fotbaliști 
pentru noul sezon. Cele trei 
echipe sînt Dinamo, F. C. 
Argeș șl Gloria Buzău.

La București, în clubul din 
șoseaua Ștefan cel Mare se 
continuă operațiunea, lansată 
încă din toamna trecută, a- 
nume de a încredința unui 
numeros grup de tineri ju
cători, mulți ridicați din pro
priile echipe de juniori, mi
siunea atingerii cotelor per
formanței pe prima scenă. 
Unii au evoluat încă din tur, 
alții sînt pe punctul de a în
cerca o titularizare care, să 
fim drepți, nu se obține așa 
de ușor. Bucur, Lupescu, Ră
ducioiu, Cr. Sava, Jercălău 
alcătuiesc plutonul foarte ti
nerilor sportivi promovați 
de antrenorii M. Ducescu și 
FZ. Cheran din secția de ju
niori a clubului. Lupu, alt 
fotbalist tînăr, remarcat în 
ultimele sezoane la Dunărea 
C.S.U. Galați, intră și el în 
nucleu] amintit. întreaga

TINEREȚE!
acțiune comportă multe con
diții intre care încadrarea 
„noului val" în ansamblul 
lotului nu reprezintă chiar 
ultima problemă a reușitei.

Fenomenul piteștean nu-i 
defel nou in viața clubului 
nr. 1 al orașului. F. C. Ar
geș — impulsionată de „ne- 
astimpărul" creator al aces
tui adevărat constructor de 
echipe care este FI. Hala- 
gian, secundat de L. Ianov- 
schi — a realizat o adevă
rată (și cit de utilă .') rit
micitate in acțiunea de îm
prospătare a lotului. Acum, 
asistăm la avansarea unei 
noi promoții de tineri jucă
tori, marea majoritate necu- 
noscuți. Startul noii operații 
a avut loc in toamna trecută 
și, de atunci, vedem că fot
baliști de talent sînt anun
țați mereu in „unsprezecele" 
violet : Hristea, Obreașcu, 
Grigoriu, Achim, Șerban, 
iată nume care, cred antreno
rii piteșteni (șl nu numai ei), 
vor deveni cunoscute și a- 
preciate 
nesc.

Buzăul 
„ofensivă 
să de un 
dăjduim, 
prima scenă bunele rezultate 
și temeinica profesionalitate, 
demonstrate în anii cînd a 
condus echipe de categoria 
secundă : C. Moldoveanu. 
(Antrenor secund : I. loniță). 
Reluînd unele inițiative ale 
predecesorilor lui, dar ini
țiind, la rindu-i, alte cura
joase promovări, principalul 
responsabil tehnic al Gloriei 
a adus multe noutăți în „ca
talogul" Diviziei A : Marcu 
II, Teodorescu, Profir, Păun, 
Timiș, Stan, Alexandrescu, 
Ursa. Cum remarca pe bu
nă dreptate un coleg de 
breaslă, Gloria Buzău a de
venit, în cîteva luni, din e- 
chips cu cea mai ridicată 

• medie de vîrstă, una dintre 
cele mai tinere divizionare 
A

Să spunem, bun venit ! ti
nereții pe prima scenă ! Ce
lor din amintitele cazuri, dar 
și atîtor alte forțe tinere 
care se lansează în cursa a- 
firmării !

Eftimie IONESCU

în fotbalul româ-

găzduiește și el o 
a tinereții" condu- 
tehnician care, nă- 
va confirma și pe

■;

i;

— Intre 23 februarie și 5 
martie, am fost la Timișoara, 
am susținut multe antrena
mente și jocuri (cu Progresul, 
C.F.R., U.M.T., Auto, Unirea 
Sinnicolau Mare, Viitorul, „Poli“- 
juniori) în vederea omogenizării 
unui „11“ care să abordeze cu 
șanse de izbîndă preliminariile. 
Sigur că mai avem de lucru. 
Există destule probleme de or-

o cobo- 
ilunecam 

a urcat 
tă a pc- 
cucerlnd 
titlu de 

dori. Un 
și an-

r a fost 
ii a dat 
an Jitaru 

pregătit 
îaohe. El 
f.ișe cu 
1 reziste 
irîncipaltl 
e, Florin 
a, de la 
u șl Ar
io. Attila 
Miercurea

nlorl t 1. 
p 2:30,02, 

Brașov)

2,30,07, 3. Csaba Portlk (ASA) — 
2:30,19, 4. Vili Podaru (Dinamo
Brașov) 2:30,32, 5. Ion Frățllă
(ASA) 2:30,86, 6. Aurel Folciuc 
(Dinamo) 2:31,11.
Juniori : 1. Cristian Jitaru (Ca- 

raimanul) 2:37,68. 2. Florin Tirlcă 
(CSȘ Sinaia) 2:33,50, 3. Arpad
Kiss (Dinamo) 2:40,77, 4. Attila
Boniș (CSȘ M. Clue) 2:40,82,
5. Ion Moraru (Dinamo) 2:41,15,
6. Mihai Meghea (CSȘ Sinaia) 
2:42,42.

Joi, In ultima zl a Întreceri
lor, se dispută cursa de slalom.

19 Cum am mal anunțat. Cam

pionatul republican de juniori I 
Ise va relua, duminică 15 martie, 

cu meciurile primei etape a re
turului, programate de la ora 13. 
La această Întrecere participă si 

! echipele centrelor de pregătire 
olimpică Viitorul. F.R.F. anunță 
că nu se va admite prezentarea 
acestora In competiție pe tabele 

! nominale, d numai pe baza le
gitimațiilor tip F.R.F. cu viza a- 
nuală corespunzătoare.

MULȚI CORIGENȚI
Egalul obținut de Sportul Stu

dențesc la Cluj-Napoca poate 
(sau nu) Însemna o surpriză pe 
ansamblul etapei inaugurale. E 
drept că mai mereu „șepcile-ro
șii" nu s-au simțit în largul lor 
în compania suratei lor din Ca
pitală. Dar, acum, datele pro
blemei erau puțin schimbate. 
Bucureștenii prezentau pe sta
dionul Municipal o formulă pu
țin schimbată față de întîlnirea 
din campionatul trecut, cînd, îm
preună cu formația lui Remus 
Vlad, oferiseră publicului o par
tidă căreia 1 se putea acorda 
(cum a spus cronicarul) „un pre
miu de frumusețe". „Ai noștri — 
ziceau martorii oculari înaintea 
partidei de duminică — s-au miș
cat bine Ia meciurile de verifi
care și, iată, azi au prilejul să 
obțină o frumoasă victorie". Re
zultatul se știe : echipa locală a 
trebuit să alerge enorm pentru 
a restabili egalitatea ce se impu
nea pe tabela de scor, în urma 
acelei neatenții din min. 12, cînd 
Coraș a deschis scorul. Sigur, stu
denții bucureștenî merită laude 
pentru strîngerea rîndurilor, pentru 
risipa de energie în faza defensi
vă (în repriza secundă au stat a- 
proape în permanență, cu tot 
efectivul, în fața porții lui Cris
tian I), pentru punctul cucerit

LA FINALIZARE ! „CLASAMENTUL ADEVĂRULUI-

.ovlcl (O- 
(Autotu- 

Grdnberg 
Spulber 

«lărășescu 
. Dominte 

toți cu 

ă, la sala 
Clubului 

ti, are loc
i loturilor
ii de per- 
donată de 
1 cadrul 
de antre- 

, Marga- 
elcher, D. 
becaru șl

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 11 MARTIE 1987. Extrage
rea I : 34 44 16 22 32 3 ; Ex
tragerea a Il-a : 11 41 45 26 8 
18. Fond total de cîștiguri : 
1.151.630 lei din care 102.336 lei 
report la categoria 1.

4 ASTAZI este ULTIMA ZI 
pentru a vă juca numerele favo
rite la tragerea obișnuită Loto de 
mllne, vineri, 13 martie 1987, tra
gere ce se soldează întotdeauna 
cu importante cîștiguri în autotu
risme „Dacia 1300“ și diverse 
sume de bani.
• Se apropie „evenimentul” 

săptăminil, constînd in TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO de 
duminică. 15 martie, cu larga șl 
atractiva suită de cîștiguri : au
toturisme, excursii peste hotare, 
șl, desigur, importante sume de 
bani. Succesul este garantat de 
cele 7 extrageri, cuprinse in două 
faze, cu un total de 66 numere. 
Tragerile „legate" permit obține-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
rea de cîștiguri nu numai cu 3 
din 18 — ca la tragerile obișnuite 
— ci șl cu 3 din 24 numere ex
trase. Agențiile Loto-Pronosport 
vă așteaptă să vă Încercați cu 
Încredere șansele 1

• Vă informăm că, dînd curs 
Interesului tot mal mare pe ca- 
re-1 manifestă partlclpanțll pen
tru diversificarea concursurilor 
Pronosport, Administrația de Stat 
Loto-Pronosport organizează un 
nou concurs cu echipe partici
pante la cupele lntereuropene ; 
așadar, miercuri, M martie vă 
veți înttlni din nou cu echipele 
care-șl dispută tntîletatea pe eși
chierul european, de data aceasta 
In returul sferturilor de finală, 
după cum urmează ț 1. Ander- 
lecht — Bayern Mtlnchen ; 2. Di
namo Kiev — Beșiktas Istanbul ; 
3. Real Madrid — Steaua Roșie 
Belgrad ; 4. I.F. Brondby Copen
haga — F.C. Porto ; 5. Vitoșa
Sofia — Real Zaragoza ; 6. Ajax 
Amsterdam — MalmS F. F.; 7.

F. C. Sion — Lokomotive Leipzig;
I. F.C. Barcelona — Dundee Uni
ted ; 9. Torpedo Moscova — Gi
rondina Bordeaux ; 10. Guimaraes 
— Borussia Mbnchengladbach ;
II. Internazionale — I.F.K. GOtc- 
borg ; 12. F.C. Tirol Innsbruck — 
Torino (pauză) ț 13. F.C. Tirol 
Innsbruck — Torino (final). Fa
cem precizarea că, pentru aceste 
meciuri, vor fi considerate pro
nosticuri exacte acelea care co
respund rezultatelor Înregistrate 
după consumarea timpului normal 
regulamentar de joc (respectiv, 
45 minute pentru pronostic la 
pauză s. 90 de minute pentru pro
nostic final), făcîndu-se abstrac
ție de eventualele prelungiri sau 
lovituri de la 11 metri care se 
vor dicta pentru departajarea e- 
chlpelor în caz de egalitate.

Reamintim, de asemenea, că 
partid retur dintre Dinamo 
Kiev și Beșiktas Istanbul se va 
disput' pe terenul echipei sovie
tice, astfel că, la meciul 2 din 
program semnul .1“ va indica 
victoria echipei sovietice, iar sem
nul „2“ a celor din Istanbul.

la Cluj-Napoca. Dar echipa lui 
Cîmpeanu II ? Ea poate fi evi
dențiată doar pentru evoluția 
bună prin prima parte a întîl- 

„nirii, cu desene tactice surprin
zătoare (în prim-plan cu Biro I). 
In a doua însă „U“ s-a împot
molit pur și simplu în „treimea" 
Sportului Studențesc, ea aruneîn- 
du-se orbește la poarta lui Cris
tian I, a plimbat balonul de colo 
pînă colo fără să caute cu răb
dare manevre de dislocare a a- 
părărli oaspeților, fără să șu- 
teze de la distanță cum impu
nea starea terenului. Elocvente 
sînt cifrele din caseta tehnică a 
reprizei a doua : un șut pe spa
țiul porții (golul) și unul afară ! 
beci, lipsa de finalizare a con
tribuit la seml-eșecul clujenilor. 
Nici un șut din linia a doua 
(Popicu a încurcat mult jocul la 
„construcție"), Cîmpeanu II a ră
mas și el dator la acest capitol, 
ca și Mujnai și chiar Bucur.

10—0 la comere spune ceva, 
dar cu ce încălzește acest ra
port ?

Stelian TRANDAFÎRESCU

Neîndoios, replica oaspeților în 
prima etapă a stagiunii de pri
măvară a fost resimțită din 
plin de echipele gazdă, care au 
cedat 6 puncte (o înfrîngere și 
4 remize). Evident, această „trei
me" din recolta totală de puncte 
(18) a rundei a adus și modifi
cări pe scara „clasamentului a- 
devărului” (între paranteze — di
ferența de golaveraj) :

1. Steaua
2. Dinamo
3. F. C. Argeș
4. F. C. Olt
5. Sportul Stud.
6. Victoria
7. Petrolul
8. Corvinul
9. F.C.M. Brașov

10. Rapid
11. Univ. Craiova
12. Oțelul
13. „U“ Cluj-Napoca
14. S. C. Bacău
15. Jiul
16. Gloria
17. Chimia
18. Flacăra

+14
+ 6
+ 4
+ 3
+ 2
+ 1 (+ 5)
+ 1 (+2) 

0 (+ 2) 
0 (— 5)

— 1
— 2 (— 1)
— 2 (-4)
— 3 (+ 5)
— 3 (—3)
— 4 (—10)
— 4 (—23)
— 5
— 7

DE LA I.D.M.S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează ptnă la 31 martie 1987 auto

turisme DACIA 
mează : 
Mag. București 
Mag. Pitești

1300 cumpărătorilor programați după cum ur-

ptnă la nr 
pînă la nr

Șl

3.000/1986 
7.000/1985 

1.600/1986

1-.

Mag. Brașov 
Mag. Bacău

plnă la nr 
ptnă la nr

0
1.600/1986

300/1986
3.000'1986

pentru cumpărătorii 
jud. Sibiu transferați 
mag. Brașov

din 
de la

dln

Mag. Bala Mare 
Mag. Reșița

plnă la nr 
plnă la nr

0
500/1986
600/1986
800/1986

pentru cumpărătorii 
jud. Brăila șl Tulcea trans
ferați de la mag. Buc.

pentru cumpărători! din 
jud. Hunedoara transfe
rați de la mag. Timișoara.

la nr 
la nr 
la nr

__„_____________ la nr. -----------
Clștigătoril C.E.C. de la tragerea din trim. IV 1986 se pot pre

zenta pentru ridicarea autoturismelor DACIA la magazinul auto 
IDMS Pitești. , ,

Vinzărlle se efectuează în funcție de stocul de autoturisme și 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — lnt. 121 șl 179.
Se primesc Înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 

banii depuși la C.E.C. In cont pentru autoturisme, astfel :
Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior datei de 30 Iunie 1086 ;
Autoturisme DACIA BREAK — anterior date! de 30 septem

brie 1982 ;
Autoturisme DACIA. 1410 SPORT — anterior datei de 31 mar

tie 1986.
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Mag. Timișoara 
Mag. Iași
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După Turneul Armatelor

Prietene la hochei
Momentele de joc bun

SĂ ACOPERE... ÎNTREAGA PARTIDĂ
Turneul de hochei din ca

drul SDartachiadei de iarnă a 
Armatelor Prietene a reunit la 
București două echine foarte 
puternice (S.K.A. Leningrad 
fruntașă în suner-liea U.R.S.S.. 
combinata Dukla din Cehoslo
vacia). o formație care ar re
prezenta al doilea eșalon al clu
burilor Dynamo din R. D. Ger
mană (tară a cărei reprezenta
tivă pendulează între grupele 
valorice A si B ale Campiona
tului Mondial), reprezentativa 
Bulgariei (o mai veche cunoș
tință) si lotul României (alcă
tuit în covîrsitoare maioritat" 
din hocheistii clubului cam
pion. Steaua București).

A fost angaiat lotul repre
zentativ tinindu-se seama de 
valoarea partenerelor din tur
neu si. mai ales, apropiatul 
C.M. al grupei valorice C. pen
tru care competiția de De pa
tinoarul „23 August" reprezen
ta o deosebit de utilă verifi
care. După cum se știe, repre
zentativa noastră a ocupat lo
cul III. reușind să devanseze 
formațiile din R. D- Germană 
si Bulgaria.

în scurtele noastre conside
rații ne vom referi la evoluția 
sportivilor români, tocmai ti- 
nînd seama de apropiatul C.M. 
Ni se oare pozitiv faptul că în 
partidele cu reprezentantele 
Uniunii Sovietice si Cehoslo
vaciei înfrîngerile nu au mai 
luat proporțiile astronomice din 
anii trecuti. 1—5 cu prima si 
2—6 cu cea de a doua forma
ție fiind, intr-un fel, rezona
bile. De asemenea, victoria ob
ținută la combinata Dynamo 
este notabilă, mai ales că s-a 
înscris ca un element de pro
gres al echipei noastre în suc
cesiunea partidelor turneului. 
Fiind corecti Dină la capăt, re
ținem si faptul că hocheistii 
noștri veneau dună o zi de o- 
dihnă. în timp ce sportivii din 
R.D.G. susținuseră cu o zi îna
inte un meci greu cu U.R.S.S. 
Dar victoria rămîne victorie, ca 
si în partida cu Bulgaria, după 
cum înfrîngerile la primele 
două clasate rămîn înfrângeri. 
Aiungem astfel la părerea că 
partidele disputate cu frunta
șele clasamentului s-au aflat 
într-o perioadă în care ho

cheistii noștri nu-si... intraseră 
în mînă. chiar dacă ei cîstiga- 
seră cu 3—1 meciul cu Bulga
ria. Asa cum fac adesea, fără 
o succesiune firească, jucători, 
lotului au abordat cu trac ceie 
două partide, nu au combinat 
suficient, nu s-au apărat bine 
si. mai ales, n-au dovedit for
ță de ioc. aplomb. Lipsa unei 
idei tactice, greu de explicat 
pentru această fază (foarte îna
intată) a pregătirilor a grevat

O fază din meciul România — R. D. Germană (4—2), cu Gliga 
(nr. 13) ți K. Antal (nr. 9) în prim-plan Foto: Aurel D. NEAGU

asupra eficacității si in fazele 
de atac, ca si în cele de apă
rare. înșiși antrenorii părînd 
șovăielnici în stabilirea unor li
nii. element esențial după pă
rerea noastră în preaima mon
dialelor". O singură linie s-a 
evidențiat, ca si în alte ocazii: 
Daia. Herlea — Gliga. K. An
tal. Sofron. în rest, multe per
mutări, căutări (încă!?). încer
cări care, să sperăm, vor duce 
în sfîrsit. Ia o formulă de e- 
chipă.

Dar a venit partida cu re
prezentanta hocheiului din R. D. 
Germană. Si nu a fost prime 
dată cînd hocheistii noștri au 
arătat o altă fată a posibilită
ților lor : impetuozitate, poftă 
de ioc. viteză, acțiuni colective 
reușite în atac, regrupare efici
entă in apărare si o dorință 

evidentă de a învinge, chiar 
dacă si hocheistii din R.D.G. a- 
liniau o formație cu nretentii si 
aspirații la locul III. Așadar, 
nici ..miza“ locului De podium 
nu i-a inhibat ne ai noștri. SI 
astfel, ca în atîtea alte rin- 
duri o judecată de valoare de
finitivă devine, paradoxal, di
ficilă pe parcursul a patru 
partide, date fiind fluctuațiile 
în evoluție (să nu-1 uităm nici 
pe portarul G. Huțan, vinovat 

de cel puțin trei goluri în par
tida cu Cehoslovacia) care — a 
câta oară scriem ? — merg de 
la slab către foarte bine. Se 
oare că aiungem la cheia pro
blemei si cauzele n-ar trebui, 
poate, căutate în valorile in
dividuale. in instruire, in ma
niera de pregătire. în energia 
sau linsa de energie a colecti
vului tehnic, ei în CAPACITA
TEA DE MOBILIZARE a co
lectivului lotului, din care nu-i 
excludem nici pe antrenori. 
Aici trebuiC. făcut ceva, după 
părerea noastră. Pentru că. iată, 
mai sînt puține zile nînă Ia 
startul „mondialelor", unde e- 
chipa noastră are datoria să 
urce. în sfîrsit. din grupa C în 
grupa B.

Mircea COSTEA 
Mircea TUDORAN

în concursul de tenis „Winkler Junior Indoor41

RĂZVAN ITU S-A CLASAT 
PE PRIMUL LOC LA SIMPLU
Alte două locuri 2, la dublu masculin și dublu 

mixt, obfinute de reprezentanții noștri
La Niirnberg (R.F. Germania) 

a avut loc, cu puțin timp în 
urmă, tradiționalul concurs in
ternational de tenis „Winkler 
Junior Indoor". Intr-o companie 
puternică, reprezentantul nos
tru Răzvan Itu a cîștigat fina
la (categoria 18 anij, în care
l-a  avut ca adversar pe favo
ritul nr. 1, Gabor Koves (Un
garia). Succesul de la simplu a 
fost întregit cu cel din pro
ba de dublu, unde Itu, făctnd 
pereche cu italianul G. Tonon, 
s-a situat pe locul secund. Diane 
Samungi a reușit și ea un loo 
2 la dublu mixt, jucînd alături 
de cehoslovacul C. Suk, în timp 
ce la simplu a ajuns pînă în 
„sferturi".

Se impun cîteva detalii des
pre acest turneu. Pe tablouri 
au fost înscriși 328 de jucători

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
AS pen (Agerpres). — „Cupă 

Mondială" la schi a programat pe 
plrtia de la Aspen (Colorado) o 
probă masculină de coborîre cîș- 
tlgată de elvețianul Plrmln Zur
briggen. cu timpul de 1:47,29. L-au 
urmat compatrioțil săi Daniel 
Mahrer — 1:47,34, Karl Alpiger — 
1:48,04 si italianul Michel Malr — 
1:48,57.

BANSKO, 11 (Agerpres). — tn 
cadrul „Cupei Europei" la schJ 
alpin, pe pîrtla de la Bansko 
(Bulgaria) s-a desfășurat o probă 
masculină de slalom uriaș, în care 
victoria a revenit sportivului ita
lian Marco Tonazzl, Înregistrat tn

și jucătoare (la 6 categorii de 
vîrstă) din România. Argentina, 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia. 
Elveția, Franța, Grecia, Italia, 
Iugoslavia, Luxemburg, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, 
R.F.G., Suedia. S.U.A., Turcia 
și Ungaria. Iată rezultatele me
ciurilor lui Itu (în ordinea dis
putării lor) : 6—1. 6—1 cu 3. 
Riess (R.F.G.), 6—2, 6—0 cu
P. Nestler (Suedia), 6—3, 3—6, 
6—0 cu V. Sieben (R.F.G.), 6—2, 
3—6, 6—2 cu P. Pennisi (Ita
lia) și 1—6, 6—3, 6—1 cu K6- 
ves. Iată și rezultatele finale
lor de dublu în care au fost 
angrenați tenismanii noștri — 
bărbați ; Klesinger, Bale (RFG) 
— Itu, Tornon 6—2, 6—1 ; mixt; 
Skull. Korda (Cehoslovacia, Un
garia) — Samungi. Suk 4—6, 
6—3, 6—4.

ceie două manșe cu timpul de 
2:32,82. L-au Urinat austrlecU 
Reiner Salzgeber — 2:33,82, Karl 
Taler — 2:34,11 șl iugoslavul To
mas Clsman — 2:34,25.

POKLJUKA, 11 (Agerpres). — 
Proba de 20 km din cadrul con
cursului internațional de blatlon 
desfășurat la Pokljuka (Iugosla
via) a fost cîștigată de schiorul 
iugoslav Jure Velepec, cu timpul 
de lh 02:00,8, secundat de austria
cul Heinz Fersterer — lh 03:17,1. 
tn proba de 10 km, victoria a re
venit vest-germanului Stefan 
Hoeck — 32:30,5.

BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL AL HOCHEIȘTILOR NOȘTRI
simitâtâ și duminică, in Capitală: România - Polonia (Bl

Activitatea internațională a ho- 
cheiștilo-r noștri continuă în ritm 
susținut. După reprezentativa de 
seniori, care a luat parte la recent 
încheiatul Turneu al Armatelor 
Prietene, este rîndul celor de ti
neret și de juniori — toate trei 
aflate în pregătire pentru com
petițiile internaționale oficiale 
care se apropie.

SELECȚIONATA DE TINERET 
PLEACĂ LA C.M. DIN FRANȚA

Prima care va lua startul va fi 
selecționata de tineret, prezentă 
la Campionatul Mondial, grupa 
valorică B, de la Rouen (Franța). 
Echipa noastră face parte din se

PROBE NOI ÎN ATLETISMUL FEMININ
tn 1928, cînd la Olimpiada de la Am

sterdam în programul întrecerilor au 
fost incluse „în premieră" probele atle
tice feminine, disputele s-au rezumat 
doar la 100 m, 800 m (după care proba

n-a mai fost programată pînă la J.O. din 1960 !), 4 X 100 m. 
Înălțime și disc. Adică doar cinci probe din cele multe existente 
astăzi, în mod obișnuit, pe programul diferitelor competiții atle
tice feminine. Surprinzătoare pentru mentalitatea de atunci 
a fost prezența cursei de 800 m, căci la „modă" era principiul 
că femeile, ființe fragile, nu trebuie supuse la eforturi fizice 
deosebite. Cu timpul însă s-a dovedit ca total falsă această teo
rie, astfel că numărul probelor a crescut șl s-a diversificat me> 
reu. Și totuși, cu numai cîțiva ani în urmă, cînd nu mal știm 
cine a avut „năstrușnica" idee de a admite femei în cursele de 
maraton, chestiunea a provocat un autentic scandal șl a făcut 
să curgă multă cerneală, deși americanca Cathy Swit
zer terminase onorabil maratonul de la Boston. „Auzi d-ta, fe
mei la un maraton ; probă la care și-a dat duhul faimosul Fi- 
llplde !“.

Dar nu numai că crimele concurente au făcut față în condiții 
excelente rigorilor distanței (42,195 km), dar, cu trecerea tim
pului, numărul lor a proliferat mereu, rezultatele au fost tot mai 
bune, ceea ce a și determinat Federația Internațională să oficia
lizeze proba, care a devenit, astfel, o cursă olimpică, de cam
pionat mondial șl european.

Situația a fost aidoma și cu alte probe, să le zicem exclusiv 
masculine, care au devenit, cu bune rezultate, feminine, precum 
sînt cursele de 400 mg, 5000 m, 10 000 m și marș. In ultimii ani 
s-au mai făcut însă șl alte ,,breșe". Iată, de pildă, triplusaltul, in 
care, recent. în sală, la Los Angeles, atleta noastră Vali Ionescu 
a sărit 13.93 m. intrecînd cu 35 cm recordul mondial al sovieticei 
Galina Cistiakova. Dar aceasta nu este încă totul. Anul trecut, 
în Franța, au fost organizate concursuri speciale de... săritură 
eu prăjina și aruncarea ciocanului, probe la care Christine Da- 
lage a trecut ușor 3.15 m, iar Valerie Hannlcque a aruncat 
43,94 m, utilizînd un ciocan de 7.250 kg, adică la fel ca bărbații f 

Aceste probe care acum par ceva extravagant, cine știe, mîine- 
poimîine s-ar putea să fie și ele oficializate. Șl dacă va fi așa. pe 
cînd și un decatlon feminin ?...

Romeo VILARA

ria I. Iată programul seriei, 15 
martie : România — Japonia și 
R.F.G. — Franța ; 16 martie :
România — Franța și Japonia — 
R.F.G. ; 18 martie : R.F.G. — Ro
mânia și Franța — Japonia. în 
seria a Il-a vor juca Norvegia, 
Austria, Olanda și Italia. După 
meciurile preliminare se va juca 
încrucișat, pentru stabilirea cla
samentului final. Formația cla
sată pe locul I va promova in 
grupa valorică A, iar ultima va 
retrograda.

In vederea acestor partide, se
lecționata noastră a disputat 
două ultime verificări cu forma
ția similară a Iugoslaviei, la 
Ljubljana. In primul joc România

a Cîștigat CU 8—7 (0—2, 3—2, 5—3), 
golurile fiind marcate de Andras 
2, I. Zaharia, E. Radu, Z. CslkL 
A. Nuțu, Șomfăleanu șl Orban. A 
doua partidă a revenit gazdelor 
cu 9—4 (3—1, 3—2, 3—1), pentru
România înscriind Andras 2, Bu- 
nescu și I. Zaharia. De remarcat 
că în echipa noastră a evoluat șl 
o linie de la juniori (voican, Toa- 
der — Șomfăleanu, C. Geru, A. 
Cslki).

AMICALE CU POLONIA B
înaintea plecării la C.M. din 

Danemarca, reprezentativa noas
tră de seniori va susține sîmbătă 
și duminică ultimele partide de 
verificare, în compania reprezen
tativei secunde a Poloniei. Este, 
totodată, revanșa jocurilor sus
ținute la 17 și 18 decembrie tre
cut, tn localitatea Tychy, și pe 
care oaspeții de acum le-au cîș
tigat cu 6—3 șl 5—4. Meciurile 
vor avea loc la patinoarul ,,23 
August**.

JUNIORII AU EVOLUAT 
LA BUDAPESTA

Săptămîna trecută, selecționata 
de juniori a României (care va 
lua parte la Campionatul Euro
pean al grupei valorice B, pro
gramat Ia București In prima de
cadă a lunii aprilie) a susținut la 
Budapesta (pe patinoar descope
rit) două meciuri în compania 
formației de juniori a Ungariei, 
aceeași care a jucat cu cîtva timp 
tn urmă la Miercurea Ciuc. Tine
rii noștri hoehelștl s-au impus 
din nou. cîștlgînd ambele partide: 
8—3 (0—0, 3—0, 5—3) și 6—2 (1—0, 
3—2, 2—0). Golurile au fost mar
cate de Z. Antal 3, Panaltescu 2, 
Potap 2, Sersea 2, Nicolescu, Ba- 
llnt, G. Dan. Huszar șl Mohorea.

bob q Desfășurat pe ptrtia o- 
limplcă de la Calgary, concursul 
internațional de bob-patru per
soane a fost cîștigat de echipajul 
U.R.S.S., cu timpul de 3:54,18, ur
mat de echipajele Elveției — 
3:54.76 și R.F. Germania — 3:54,99.

BOX ® Americanul Mike Tyson 
a devenit campion al lumii la 
cat. grea (W.B.C. și W.B.A.) în- 
treeîndu-1 la puncte pe compa
triotul său Smith.

CICLISM • Etapa a doua a 
cursei Paris — Nisa (Chalon sur 
Saone — St. Etienne) a revenit la 
snrint belgianului Eddy Plan- 
ckaert. cronometrat pe 203 km în 
5.28:28. In clasament conduce ir
landezul Roche.

PATINAJ ARTISTIC « în toca- 
americană Cincinnati au

CRIZA DE ANTRENORI 
IN BRAZILIA

RIO DE JANEIRO (Agerpres). — 
Conform „tradiției", cu 60 de zile 
înaintea începerii turneului pre- 
olimplc din Bolivia șl ou 90 de 
zile înaintea plecării în turneu 
în Europa, selecționatele de fot
bal ale Braziliei... nu au antre
nor. După ce Cillnho a refuzat 
propunerea de a antrena numai 
selecționata olimpică (el solici- 
ttnd și conducerea primei repre
zentative), noul candidat este 
Jose Marcia „Pepe", cel oare a 
dus echipa Sao Paulo la cuceri
rea titlului național. Selecționata 
olimpică va efectua zilele aces
tea vizita medicală, urmtnd ca 
apoi să Intre tn cantonament la 
Teresopolls.

La turneul preolimplc din Bo
livia, echipa Braziliei va evolua 
în orașul Santa Cruz, alături de 
formațiile Paraguayului. Perului, 
Columbiei șl Uruguayuiul.
• turneul de juniori de la 

Baku a fost cîștigat de prima 
reprezentativă a U.R.S.S., care 
în meciul decisiv a Întrecut cu
2—1 (1—0) selecționata secundă a 
U.R.S.S. Pe locul trei s-a clasat 
echipa Cehoslovaciei, Învingătoa
re cu 1—1 (1—1) în meciul cu
Bulgaria.

CAMPIONATE NAȚIONALE

ALBANIA. — După 16 etape, 
In clasament conduce Partizan 
Tirana, cu 23 p, urmată de Fla- 
murtari — 21 p. Rezultate Înre
gistrate în etapa a 16-a : „17

• PE SCURT •
început Campionatele Mondiale. 
La bărfoați, după exercițiile obli
gatorii, conduce sovieticul Alek
sandr Fadeev (0,6 p), urmat de 
americanul Brian Boitano (1,2 p) 
și canadianul Brian Orser (1,8 p). 
în proba de dans, după programul 
scurt, primele locuri sînt ocupate 
de cuplurile sovietice Ecaterina 
Gordeeva — Serghei Grinkov 
(0,4 p) și Elena Valova — Oleg 
Vasillev (0,8 p).

ȘAH o După trei runde, în tur
neul zonal feminin de la Erlan
gen (R.F.G.) în clasament con
duce Tatiana Lemaciko — 2 p și 
o partidă întreruptă, urmată de 
Dahlgren și Wohlers cîte 2 p 

Nentori" Tirana — Tomori 5—0 ; 
Partizan — Skanderbeg 2—0 ; 
Flamurtari — Labinoti 2—2 ; Apo- 
lonia — Traktori 1—1 ; Nafte- 
tari — Dinamo 0—1.

ELVEȚIA (et. 17). Young Boys— 
La Cliaux de Fonds 1—1, Ser- 
vette — Basel 2—1, Neuchâtel — 
St. Gali 3—0, F. C. Zurich — Ve- 
vey 3—0, Lausanne — Grassho
ppers 1—2, Wettingen — Locarno 
1—2, Bellinzona — Aarau 0—0, 
Sion — Lucerna 2—2. Pe primele 
locuri : Neuchâtel 28 p, Grass
hoppers 25 p, Sion 24 p.

BULGARIA (et. 19). Sredeț — 
Dimltrovgrad 3—0, Vitoșa — Etîr
3—0, Cemomoreț — Pirln 4—1, 
Sllven — Vrața 3—0, Trakia Plov
div — Lokomotiv Plovdiv 2—2, 
Spartak Varna — Beroe 2—0. 
Spartak Pleven — Slavia Sofia 
1—I. Pe primele locuri : Sredeț 
29 p, Vitoșa 28 p, Slavia 27 p.

IUGOSLAVIA (et. 20). Suboti- 
ța — Titograd 2—0, Partizan — 
Tuzla 3—0, Vinkovicl — Zenița 
1—1, F. C. Sarajevo — Rijeka 
0—0, Velez Mostar — Dinamo Za
greb 3—2, Niș — Osijek 0—0. 
Skoplje — Pristina 2—0, Haj- 
duk — Zeleznioear 1—0, Nik- 
sici — Steaua Roșie (aminat). 
Tn clasament : Skoplje 24 p, Par. 
tizan 23, Velez Mostar și Hajduk, 
cu cite 21 p.

CEHOSLOVACIA (et. 16). Ceske 
Budejovlce — Cheb 1—0, Pilsen — 
Sparta Praga 2—0, Olomouc — 
Bohemians 3—1, Nitra — Vitko- 
vice 1—0, Trnava — Banska Bys
trica 4—0, Ostrava — Zillna 2—0, 
Dukla Praga — Preșov 1—0. Cla
sament : Sparta Praga 22 p. Bo
hemians 21 p, Nitra 19 P

Kristol 1,5 p. în runda a treia, 
Dahlgren a cîștigat la Horvath, 
Wohlers la Vardi. Kristol a remi
zat cu Knecht.

TENIS A „Seria** Steffi Graf 
continuă ! Intr-un meci demon
strativ desfășurat la Hanovra, 
tînâra jucătoare vest-germană a 
dispus de Hana Mandlikova cu 
6—2, 4—6, 6—4. Anterior ea le în
vinsese, la Key Biscayne, pe Mar
tina Navratilova și Chris Evert- 
Lloyd.

VOLEI > In ultimul meci al 
turneului pe care l-a întreprins 
în Cuba, selecționata masculină a 
s.U.A. a jucat la Havana cu re
prezentativa țării-gazdă. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 3—2 
(13—15, 15—6, 8—15, 15—11, 15—8) în
favoarea jucătorilor
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