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ÎN REPUBLICA POPULARĂ BANGLADESH

I rruiemri u,m muie Țuruc, ump'vu a
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ZIAR AL COM^L^iJ^CWționAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae 1 Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a primit, vineri dimineața, pe 
Nurul Islam, vicepreședinte al 
Republicii Populare Bangla
desh.

Exprimînd gratitudinea pen
tru vizita întreprinsă de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
care se înscrie ca un eveni
ment de deosebită importanță 
în evoluția bunelor raporturi 
dintre cele două țări, pentru 
întrevederea acordată, vice
președintele R. P. Bangladesh 
a adus un omagiu activității 
șefului statului român, poli
ticii sale de pace, de largă 
colaborare și înțelegere ■ între 
națiuni, preocupării statornice 
pentru întărirea rolului și 
unității de acțiune a țărilor 
în curs de dezvoltare, a țări
lor nealiniate, cît și rezulta
telor obținute sub conducerea 
sa, de poporul român, în dez
voltarea economi co-socială a 
patriei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat, la rîndul său, 
satisfacția pentru rezultatele 
vizitei, convingerea că înțelege
rile și acordurile convenite, 
care pornesc de la realizările 
obținute și. cerințele dezvoltă
rii economice ale celor două 
țări, pun o bază solidă, pe ter
men lung, amplificării și adîn- 
cirii colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale și în 
alte domenii de interes comun, 
servind progresului și bună
stării ambelor popoare.

In cadrul întrevederii, des
fășurată într-o atmosferă prie
tenească, s-au trecut în revistă 
modalitățile concrete privind 
extinderea și intensificarea coo
perării economice între Româ
nia și Bangladesh.

★
La Palatul Bangabhaban au 

avut Ioc, vineri, convorbiri 
oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii 
Populare Bangladesh, Hu
ssain Mohammad Ershad

La convorbiri au participat : 
Din partea română — tova

rășa Elena Ceaușescu, pre
cum și Dimitrie Ăncuța, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Ioan Totu, ministrul afacerilor

externe. Constantin Mitea, 
consilier al președintelui 
Republicii, alte persoane ofi
ciale.

Din partea R.P. Bangladesh 
— Moudud Ahmad, vîceprim- 
mlnistru și ministrul indus
triei, Humayun Rasheed 
Chowdhury, ministrul afaceri
lor externe, M. Sayedu Zaman, 
ministrn de finanțe, Anwar 
Zahid, ministrul informațiilor, 
alte persoane oficiale.

Președintele Hussain Moha
mmad Ershad, adresînd — și 
în acest cadru — tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o căl
duroasă urare de bun venit în 
Republica Populară Bangla
desh, a exprimat speranța că 
vizita va da noi impulsuri 
conlucrării dintre cele două 
țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit gazdelor pentru 
primirea prietenească și a ex
primat convingerea că schim
bul de păreri prilejuit de a- 
ceastă vizită va duce la i- 
dentificarea unor mijloace și 
posibilități de a conferi mai 
mult dinamism și stabilitate 
relațiilor de colaborare dintre 
România și Bangladesh.

în cadrul convorbirilor a 
avut loc o informare recipro
că asupra preocupărilor ac
tuale ale celor două țări și 
popoare. In continuare a fost 
examinat stadiul actual al re
lațiilor dintre România și 
Bangladesh. S-a subliniat că 
dezvoltarea raporturilor politi
ce, economice, tehnico-științi- 
fice și culturale dintre cele 
douj țări — pe baza princi
piilor de deplină egalitate, 
respect al independenței și 
suveranității naționale, nea
mestec în treburile interne ș< 
avantaj reciproc — corespun
de pe deplin intereselor de 
progres și dezvoltare liberă 
ale celor două țări, cauzei pă
cii și colaborării internaționale.

Au fost discutate o serie de 
propuneri și direcții concrete 
de conlucrare economică bila
terală în diferite domenii cum 
sînt cel al industriei petro
liere, al chimizării, gazelor și 
al pescuitului, al industriei 
ușoare, transporturilor și al
tele. S-a apreciat că acordul

(Continuare în nag a 4-a)

PLENARA COMUNĂ A CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 
SI A COMITETULUI OLIMPIC ROMÂN

Vineri s-au desfășurat lucră
rile Plenarei comune a Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport și a Comitetului 
Olimpic Român.

La lucrările plenarei a parti
cipat și a luat cuvîntul tovarășul 
Emil Bobu, membru al -Comite
tului Politic Executiv, secretai 
al C.C. al P.C.R.

Participanții la plenară au ex- ' 
primat angajamentul de a face 
totul pentru realizarea sarcini
lor ce le revin în perfecționarea 
activității de educație fizică și 
sport, de a acționa consecvent 
pentru eliminarea lipsurilor șt 
neajunsurilor ce se mai mani
festă în activitatea sportivă de 
masă și de performanță, în ve

IIg
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tinalc republicane univcr-f ® In luna martie, patru
f sitarc • In aceste zile, la
ț

celor mai buni
întreaga activitate desfășura- 

tă de asociațiile studenților co- 
muniști, rezultatele obținute de 
colectivele studențești în diver- 
se domenii, precum și acțiunile 
ce vor fi organizate în cen
trele universitare, institute șl 
facultăți sînt, în această pe
rioadă. dedicate aniversării a 
65 de ani de la crearea U.T.C. 
și a 30 de ani de la înființarea 
U.A.S.C. din România.

în plan sportiv, domeniu tot 
mai țndrăgit de tineretul stu
dios din învățămîntul superior, 
toate campionatele republicane 
universitare se vor desfășura 
sub semnul acestor importante 
evenimente. Chiar în luna în 
care ne aflăm, pe agenda spor
tivă a studenților noștri se a- 
flă nu mai puțin de patru fi
nale pe țară, competiții de ma-

$

%

derea îndeplinirii exemplare a 
orientărilor și obiectivelor sta
bilite de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, 
pentru dezvoltarea continuă a 
mișcării sportive din țara noas
tră și afirmarea ei tot mai pu
ternică pe plan internațional.

Plenara a eliberat din func
țiile de președinte al C.N.E.F.S. 
și președinte al Comitetului 
Olimpic Român pe tovarășul 
Haralambie Alexa și a ales ca 
președinte al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport și președinte al Comitetu
lui Olimpic Român pe tovarășul 
general-locotenent Gheorghe 
Gomoiu.

MIINE, „TROFEUL SPORTUL
întrecerea se va desfășura de

DuDă cum se știe redacția r^e ca „Trofeul SPORTUL" să
noastră a lansat în acest an un 
concurs Dopular de construire 
si pilotare a unor boburi de 
conceDtie originală. Acțiunea 
inițiată firește din dorința de 
a contribui la revitalizarea a- 
cestei disciDline cu mare tra
diție la noi se va finaliza mii- 
ne dimineață oe oîrtia de Ia 
Sinaia. Fiindcă am amintit de 
oîrtie. sîntem informați că gos
podarii ei au luat toate măsu-

se bucure de condițiile de des
fășurare a unei competiții de 
nivel republican — motiv pen
tru care le mulțumim pe aceas
tă cale. Reamintim, se va con
cura pe boburi de 2 nersoane. 
echipajului cîstigător urmînd 

, să-i fie atribuită cupa oferită 
de ziarul nostru, iar celorlalte 
echipaie fruntașe. diDlome si 
medalii. Federația de speciali
tate organizatoare în olan teh-

Poiana Brașov. întrecerea
schiori alpini

să înscrise sub genericul Da- 
ciadei. Astfel, între 14 și 16 
martie, Poiana Brașov va fi 
gazda „universitarelor" de schl- 
probe alpine : sîmbâtă sînt pro
gramate întrecerile de slalom 
special, duminică cele de sla
lom uriaș, iar luni va avea 
loc proba de coborîre. Comisia 
de specialitate a U.A.S.C.R., în 
colaborare cu Ministerul Edu
cației și învățămîntului șl 
C.N.E.F.S., au luat toate măsu
rile pentru reușita acestor 
mult așteptate întreceri, la 
care iau parte aproape 150 de 
schiori din toate centrele uni
versitare, băieți și fete. Cu 
acest prilej vor face demon
strații și o parte dintre com
ponent» lotului României pre
zent la ultima ediție a Jocuri
lor Mondiale Universitare de 
iarnă din Cehoslovacia.

Simbâtă 14 martie 1987 |

După un „intermezzo" situat 
tot în domeniul sporturilor de 
iarnă — „Cupa C.S.U. 
la schi, care va avea 
asemenea, la Poiana 
(16—18 III), studenții 

. îndrepta atenția către 
le „universitarelor- de tenis de 
masă de la Bacău (19—22 III), 
cele de baschet-fete de la Cluj- 
Napoca (18—22 III). apoi în 
ultima decadă a luniî (25—29
III), către cele de baschet-bă- 
ieți de la Galați.

Brașov* 
loc, de 
Brașov 

îșl vor 
finale-

Etapa a 19-a a Diviziei A la fotbal

MECIURI ECHILIBRATE, DE MARE INTERES
CLASAMENTUL ii LA zr

1. STEAUA 17 15 2 0 40- 5 32
2. Dinamo 18 11 4 3 44-15 26
3. F.C. Olt 18 9 5 4 18-13 23
4. Victoria 18 9 3 6 21-16 21
5. F.C. Argeș 18 8 4 6 17-12 20
6. Petrolul 18 5 9 4 13-11 19
7. Sportul Stud. 18 7 4 7 28-18 18
8. F.C.M. BV. 18 8 2 8 18-23 18
9. ,,U“ Cluj-N. 18 7 3 8 28-23 17

10. S.C. Bacău 18 7 3 8 20-27 17
11. Corvinul 18 6 4 8 30-28 16
12. Univ. Craiova 17 4 8 5 12-13 16
13. Rapid 18 6 3 9 19-29 15
14. Chimia 18 6 3 9 22-34 15
15. Oțelul 18 4 6 8 15-19 14
16. Gloria 18 6 2 10 17-40 14
17. Jiul 18 5 2 11 14-24 12
18. Flacăra 18 4 1 13 13-39 1

Verificările hocheiștilor

AZI Șl MÎINE,

A. Mustățea

București :

D. Bucluman

Moreni :
R. Petrescu

Brașov :
A. Gheorghe

Petroșani :
V. Antohl — 

Pitești :
A. Morolanu

PROGRAMUL JOCURILOR

ROMÂNIA POLONIA B

I

$

Astăzi și mîine. reprezenta
tiva de hochei a țării noastre 
va susține ultimele partide in
ternaționale de verificare îna
intea plecării la Campionatul 
Mondial, grupa C. Adversară 
va fi selecționata secundă a 
Poloniei. In aceste partide va 
fi rulat tot lotul, din care fac 
parte, printre alții, Netedu, 
Daia. Herlea. Dragamir, Burada, 
Hâlăucă, Gliga, Gerczuj, 
tor, Chiriță (Steaua)^ 
Huțan, D. Popovicl, 
nu, Solyom (Dinamo), 
ta. Gali, Bogos, 
Gereb (Sport Club 
Ciuc), E. Antal 
Miercurea Ciuc) și 
(Dunărea Galați).

Nis- 
G. 

Turea- 
Bar- 

F. Miklos, 
Miercurea 
(Progresul 
I. Zabaria

LA SINAIA
la ora 11,30

nic 
de 
centru acest concurs 
de oficiali de Drimă 
Așadar 
nentru 
inedită, 
factură 
aceasta 
tie...
fia ti la ’munte duminică.

a întrecerii ne-a informat 
asemenea că a programat 

o echipă 
categorie, 
premisele 
întrecere 
de bună 
Spunînd 

o invita-

iată toate 
a asista la o 
dar totodată 
spectaculară, 

am lansat si 
călduroasă pentru cei a-

NlcolauM.

M. Ștefănolu

M. Rotărescu

șl A. porum-

șl V. Titorov

șl 1. Grama

Buzău : GLORIA - DINAMO
I. Crăclunescu — I. Dogaru (ambii din Rm. vîlcea) șl C, Gheor

ghe (Suceava^
București RAPID - S.C. BACAU

(Stadionul Gîulești)
— A. Nicolescu (ambii din Pitești) șl L Tărcan 

(Tg Mureș)
JIUL - „U“ CLUJ-NAPOCA

M. Stânescu (ambii din Iași) șl D. Petrescu (Buc:)
F.C. ARGEȘ - UNIV. CRAIOVA
(Ploiești) — M. Dărăban (Clsnădie) 

(București)
F.C.M. - F.C. OLT
(P. Neamț) — V. Curt (Medgidia) șl

(Bacău)
SPORTUL STUD. - CHIMIA

(Stadionul Sportul Studențesc)
(Timișoara) — Gr. Macaveî (Deva) șl 

(Tg. Tiu)
- VICTORIA 

Ionescu (Ploiești) șl 
(Iași)
- PETROLUL 

(ambii din București)
bolu

Hunedoara : CORVINUL
M. Salomir (Cluj-Napoca) — 

(Drobeta

FLACARA
(Brașov) -

OȚELUL

D.

Galați :
G. Ionescu — D. P. Manole

(Vaslui)
- STEAUA
N. Bițln (Salonta) I 
Tr. Severin)

Toate partidele vor începe la ora 15,30.

în cupele europene la handbal feminin

ȘTIIMIA BACAU Șl CHIMISTUL RM. VILCEA
SUSJIN EXAMEAIUL DECISIV

Mîine, la Bacău și Rm. Vîlcea. se vor disputa meciurile manșei 
a doua a competițiilor continentale inter-cluburi la handbal femi
nin în care sînt angajate echipe românești tn „Cupa Campionilor 
Europeni", Știința va primi replica campioanei R.D. Germane 
A.S.K. Vorwârts Frankfurt/Oder (în primul 1oc 15—19), iar în 
„Cupa Cupelor", Chimistul va avea ca adversară puternica echipă 
iugoslavă Vozdovac Belgrad

C.C E. : STUDENTELE 
UN SINGUR GIND 
JOCUL DE CANTATE 

UN SUCCES NET

(in

AU

SI

Interesul iubitorilor handba
lului din Bacău și din întrea
ga țară pentru manșă a doua 
a sferturilor de finală ale celei 
mai importante competiții con 
tinentale inter-cluburi, „Cupa 
Campionilor Europeni" atinge 
firește, cote înalte. Este vorba 
doar de încercarea, pe care 
lumea toată o dorește reușită.

Mihail VESA

(Continuare în pag 2-3)

meci tur 26—32)

I

I

I

CUPA CUPELOR- OBLIGA
TORIU - UN JOC MAI 
BUN CA LA BELGRAD I

Meci greu, mîine, la Rm. 
Vîlcea. în Sala Sporturilor, 
unde Chimistul va da replica 
puternicei formații 
Vozdovac. în manșa 
a sferturilor de 
pei Cupelor la 
nin Se știe că 
prima zi a lunii 
balisrele de la 
cîștigat prima manșă cu 32—26. 
Diferență deci, de 6 goluri un

iugoșlave 
___ decisivă 
finală ale Cu- 
handbal femi- 
la Belgrad. în 
martie, hand- 
Vozdovac au

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)



Pe agenda marii

competiții naționale

CAMPIONATE • COMPETIȚII • I

SĂ BATEM HERUL ClT E„. FRIG!
O cercetare cît de dt amânunțită a comportărilor unora din

tre practicanțU sporturilor de iarnă din țara noastră în acest ul
tim sezon demonstrează, cu argumentul locurilor acupate în con
cursuri de peste notare, o îmbunătățire sensibilă față de sezoa- 
nele precedente. La Concursul Prietenia al patinatorilor viteziști, 
de la Samdjien, Mihaela Dascâlu cucerește 4 medalii, una de aur, 
completate de un onorabil loc 6 la CJM. de juniori, Mihaela Fera 
aduce schiului alpin primele două medalii de argint, tot la Con
cursul Prietenia, iar Ileana Hang an cîștigă și ea o medalie de 
bronz în aceeași întrecere susținută de locul 4 la J.M.U. din 
întrecerea pe echipe. Toate aceste medalii sînt premiere ale spor
turilor de iarnă de la noi, trofee cucerite în întreceri interna
ționale de obiectiv ale sportului românesc La nivel de juniori, 
în confruntare cu viitoare (și chiar actuale !) vîrfuri ale per
formanței din țări cu tradiție în sporturile de iarnă ca U.R.S.S.,
B. £). Germană, Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia etc. De la Varșo
via. ne vine știrea cîștigării unui concurs de patinaj artistic de 
către un român, Cornel Gheorghe. în plus, bilanțul Spartachia- 
ded de iarnă a armatelor prietene este și el, cel mai bun din în
treaga istorie a participărilor noastre la competiție : o medalie 
de aur, prin Mihai Rădulescu (ridicînd și biatlonul printre dis
ciplinele remarcate ale sezonului încă în curs de desfășurare) și 
două de bronz, prin Vili Podaru și Karoly Kope. Deși aceste rîn- 
duri nu se vor o concluzie la sezonul de iarnă competițional, e 
momentul să spunem acum că aceste afirmări constituie urma
rea firească, logică, a unor îmbunătățiri de nivel calitativ în 
pregătire, vizibile în ultimii dol-trei ani, adică de atunci de cînd 
a început să prindă viață Programul de măsuri privind redresa
rea sporturilor de iarnă, alcătuit de secția de performanță a
C. N.E.F.S. A avut lor de atunci încoace o reorganizare a acti
vității (vezi Înființarea centrelor olimpice de schi fond femi
nin, de patinaj viteză de pe lingă întreprinderea de mecanică 
fină București, alcătuirea unor colective tehnice mai omogene, 
precum șl unificarea metodologiei de antrenament). Darea în 
folosință a bazei de pregătire și concurs de pe Valea Rîșnoavel 
a lărgit sensibil orizontul alergătorilor pe schiuri și al biatlo- 
nlștilor. Dotarea (deși de ultimă oră) cu unele materiale de ca
blate — schiuri, bețe, cartușe, patine — a determinat, la rîndul 
d, o sporire a încrederii tinerilor noștri performeri în propriile 
posibilități, în propria valoare. Toate acestea, șl altele re-acre- 
ditează Ide ea că disciplinele gheții și zăpezii pot ieși din anoni
matul ultimelor sezoane, că practicanții lor se pot alinia în pri
mele rînduri ale performanței românești, că se poate progresa 
tntr-un ritm mult mai dinamic.

Am amintit aceste fapte — tot atitea realități semnificative — 
pentru că de acum înainte, schiorii, patinatorii, blatlonlștii nu 
mal au în program mari competiții internaționale. Totuși, se
zonul este încă, după temperaturile joase, după zăpezile căzute, 
ta plină actualitate! Credem că sporturile noastre de iarnă tre
buie să continue pregătirile în același ritm intens ca pînă acum 
chiar dacă întrecerile cu obiectiv s-au derulat. Se ’ știe că una 
dintre problemele greu rezolvabile este cea a pregătirii specifice, 
pe gheață și pe zăpadă. Or, e momentul ca sezonul să fie pre
lungit cit se poate, profitîndu-șe Ia maximum de condițiile at
mosferice propice. Tată pentru ce, secțiile șl antrenorii au dato
ria să-și reconsidere planurile de pregătire, iar federațiile să or
ganizeze, din mers, competiții interne cît mal numeroase și cît 
mal puternice. Să nu uităm că sezonul 1987—88 trebuie pregătit 
încă de pe-acum. să nu uităm că acel sezon este cel olimpic, 
că. ta fine, la toamnă, neaua șî temperaturile de sub minus 10 
grade ar putea fi ... dorințe neîmplinite pînă tîrziu, în decem
brie. Acum, ctnd se poate profita din plin, să nu se odihnească 
ntme.n1 ne lauri! care n-an venit încă...

Radu TIMOFTE

NOI Șl ATRACTIVE
— ÎNTRECERI

• La Craiova, Cupa Pionierul 
la tenis de masă • La Pre

deal, Serbările Zăpezii

Agenda Daciadei cămine In 
continuare bogată. Astfel, după 
reușitele camDionate școlare de 
sah ale elevilor din rețeaua de 
invătămint a Ministerului In
dustriei Chimice (Adiud) si 
Ministerului Industriei Petro
chimice (Buzău). în centrul a- 
tentiei se află — înceDÎnd de 
ieri si oină duminică* Inclusiv 
— întrecerile de tenis de masă 
dotate cu „Cupa Pionierul", fi
nală De tară în cadrul Dacia
dei. Programate la Craiova, 
centru cu o recunoscută tradi
ție în SDortul cu mingea de ce
luloid. întrecerile cuprind două 
categorii de vîrstă 11—12 ani 
si 13—14 ani. băieți si fete si 
angajează campionii ludetelor si 
ai municipiului București. Deș
te 160 de finalisti. Cadrul de 
desfășurare este optim. Sala 
Polivalentă fiind soecial ame
najată pentru această frumoasă 
acțiune SDortivă. Să reținem si 
fantul că inițiatorii si organi
zatorii. Consiliul National ai 
Organizației Pionierilor-' si 
C.N.E.F.S.. precum si organe
le locale, vor oferi oarticiDan
iilor Drileiul de a cunoaște â- 
teva din frumusețile orașului de 
ne Jiu. monumente istorice. de 
artă si cultură, impunătoarele 
construcții edilitare ridicate tn 
anii socialismului.

Tot în această săptâmînă, du
minică, la Predeal, Consiliul 
municipal București al sindi
catelor organizează, nrin comi
sia SDort-turism. tradiționalul 
concurs sportiv-distractiv „Ser
bările Zăpezii". Participă prin
cipalele asociații sportive din 
Capitală.

CUPELE LA HANDBAL

C.C.E
(Urmare din vag. I)

de calificare a echipei noastre 
campioane, Știința, tn semifi
nalele prestigioasei întreceri. 
Este cunoscut că. în urmă cu 
două săptămîni. la Frankfurt 
pe Oder, studentele au fost 
depășite cu patru goluri (15— 
19) în disputa cu campioana 
R.D. Germane, A.S.K. Vor- 
wărts. Handicapul nu este prea 
mare și poate fi recuperat cu 
■tft mai mult, cu cît formația 
băcăuană a manifestat în ul
tima perioadă o accentuată re
venire de formă, fapt îmbucu
rător sub toate aspectele. „Este 
de aștepta* ca handbalistele 
noastre să se mobilizeze exem
plar — declara președintele

clubului universitar, prof. Gri- 
gore Olteanu — pentru a ob
ține nu atît victoria, cît cali
ficarea în semifinale. Dorim să 
ne prezentăm în cele mai bune 
condiții în fața inimoșilor noș
tri suporteri, să le răsplătim 
pe deplin încrederea. Pentru 
aceasta ite-am pregătit cores
punzător, cu seriozitate, drept 
pentru care sperăm să ne în
deplinim obiectivul. Toate fe
tele sînt în bună dispoziție de 
Joc, așa încît duminică la 
prînz, imediat după meci, să 
intrăm deja în... febra semifi
nalelor primei competiții euro
pene inter-cluburi Ia handbal 
feminin, unde am evoluat și 
în ediția trecută".

Partenerele de joc sînt aș
teptate să sosească la Bacău In 
cursul dimineții de sîmbătă. 
Nu s-a anunțat nici o indis
ponibilitate In formație.

Partida, care va începe la 
ora 11, va fi condusă de arbi-

trii L. Kostov și E. Kabadelov, 
ambii din Bulgaria. Observator 
din partea I.H.F. — Fduardo 
Domazct (Italia).

CUPA CUPELOR
(Urmare din vag I)

CflPII $1 FLFVI

Complexe de exerciții de 
dezvoltare fizică armo

nioasă pentru 
preșcolari

1. „Ciupereuța" 
stînd depărtat; ducerea 
brațelor prin lateral sus- 
coroană (1—2) ; revenire 
(3—4).

2. „Elicea" — Din brațele 
stînd întinse spre dreapta, 
cotarea mare a brațelor în 
plan orizontal spre stînga 
(1—4) ; același spre dreapta 
(5—8).

3. „Măsuța" — Stînd de
părtat ; îndoirea trunchiu
lui înainte, cu așezarea mîi- 
nilor pe sol (1—4) ; reve
nire (5—8).

4. „Bicicletele" — Culcat 
pe spate ; ridicarea picioa
relor sus și pedalare alter
nativă (1—4), ritm lent (5— 
8), ritm alert !

5. „Iepurașul» — stînd cu 
picioarele ușor îndoite, bra
țele sus îndoite ; sărituri 
succesive pe ambele picioa
re, înainte (1—4) și înapoi 
(5—8).
Desene : prof. Alexandrina 

OVEZEA

handicap pe care Chimistul 
l-ar fi putut reduce dacă nu 
ar fi comis o seamă de erori, 
de care ne-am ocupat la tim
pul cuvenit.

Ce-a fost a fost, important 
rămîne însă rezultatul de 
mîine, cînd se va decide care 
dintre cele două formații se 
va califica în semifinalele com
petiției europene inter-cluburi. 
în timpul scurs de la partida 
disputată la Belgrad, Chimis
tul s-a pregătit cu minuțiozi
tate, sub conducerea antreno
rului Constantin Muscalu. A 
fost analizat cu atenție meciul 
de la Belgrad, fiecare jucă
toare știe ce a greșit și ce 
a făcut bine. Fetele Iși cunosc 
acum bine partenerele de. în
trecere, astfel că Chimistul nu 
ar trebui — după părerea „ 
noastră — să rateze califica
rea. în susținerea acestei opi
nii ne bazăm și pe foarte bu
na evoulție a formației vîlce- 
ne în meciul de duminica tre
cută, de la Brașov, din cadrul 
Diviziei A. cu Rulmentul.

Disputa, cum am mai amin
tit, nu va fi deloc ușoară. Nu 
avem, însă, nici o îndoială că 
spectatorii din Rm. Vîlcea vor 
fi alături — cu un desăvîrșlt 
fair-play — de echipa lor în
drăgită. Partida va începe la 
ora 11 și va fi arbitrată de cu
plul" A. Popis — J. Wroblew- 
ksi (Polonia). Observator din 
partea I.H.F. : David Davîdov 
(Bulgaria)

• BASCHET ------------------
în Divizia B de tineret la bas- 

chet masculin au fost înregis
trate următoarele rezultate — 
MASCULIN, seria I : CSȘ 4 ICED 
II București — Automatica Bucu
rești 64—57 (27—36), Automatica 
Alexandria — CSU Galați 52—^77 
(26—33), URBIS București — Au
tomatica BucUrești 88—78 (40—34), 
CSȘ 4 ICED II — Oțel Inox Tîr- 
goviște 67—59 (36—22), Automa
tica Alexandria — CSȘ 4 ICED 
II 55—64 (26—24), CSU Galați —
Automatica București 85—71 
(59—31), Automatica Alexandria — 
URBIS 59—75 (32—40), Automati
ca București — Oțel Inox 97—75 
(48—41), CSȘ 4 ICED II — URBIS 
72—68 (40—42) ; seria a Il-a :
CSȘ Olimpia Arad — CSȘ Meca
nica Mediaș 73—48 (40—23), CSU
TAGC IND Brașov — CSȘ Olim
pia 86—63 (37—25), Constructorul
TAGCM Craiova — CSȘ Mecani
ca 59—58 (21—29), elba csș Ti
mișoara — Metalotehnica CSȘ Tg 
Mureș 87—77 (41—37), CSȘ Olim
pia — ELBA 65—79 (40—33), CSU 
Brașov — Constructorul Craiova 
96—61* (43—23), Metalotehnica — 
CSȘ Mecanica 77—69 (33—35) ;
FEMININ, seria I : Voința CSȘ 
Unirea Iași — Rapid CSȘ 5 n 
București 66—48 (36—30), Confec
ția CSȘ Călărași — Autobuzul 
53—41 (31—23), Voința Iași — CSȘ 
ELECTRO Botoșani 73—55 (37—20), 
CSU Prahova Ploiești — Rapid n 
80—79 (40—39), Confecția — Vo
ința 54—73 (28—35), Rapid H —
ELECTRO 80—39 (39—20) ; seria
a n-a î Metalul CSȘ Salonta — 
CSȘ Constructorul Arad 61—51 
(34—29), Lie. 8 Craiova — Tex
tila CSȘ Gheorgheni 72—75 (31-46), 
Metalul Salonta — Voința CSȘ 
Sf.v Gheorghe 108—56 (56—18),
Lie. 8 — Metalul Salonta 87—72 
(49—23), CSȘ Constructorul A- 
rad — Voința Sf. Gheorghe 72—48 
(38—28).

Corespondenți : C. Albu, Fr. 
Darvasi, T. Siriopol, C. Gruia, 
V. Popovici, C. Crețu, Al. Nour, 
Șt. Gurgui, O. Bălteanu, D. Dia- 
conescu, O. Guțu, N. Ștefan, D. 
Brănoiu.

>BOX --------------------------
Sportul cu mănuși își lansează, 

începînd de azi, competiția de 
rezistență, care se va desfășura 
de-a lungul unui întreg sezon 
competițional, Campionatul Na
țional de box pe echipe pentrv 
seniori. Azi și mîine vor avea 
loo partidele primei etape ale 
Diviziei A, iar peste o săptă- 
mînă cele ale Diviziei B. In 
prima divizie participă anul a- 
cesta 10 echipe, cu două mai 
mult decît anul trecut, fapt care 
explică prezența la întreceri a 
formațiilor B. C. Galați și Di
namo București (B. C. Galați nu 
participase anul trecut la com
petiție, iar Dinamo s-a retras 
înainte de 'încheierea campiona
tului). Cele 10 echipe partici
pante la întrecerea de elită a 
pugilatului nostru sînt împărțite 
în două serii de cîte 5, forma
țiile clasate pe primul loc în fle
care serie urmînd să se întîl- 
nească, la sfîrșitul lunii noiem
brie, pentru a desemna echipa 
campioană, titlu cucerit anul tre
cut de Steaua. Iată componența 
celor două serii. Seria I : AEM 
Timișoara, ASA Buzău, BC Brăi
la, Farul Constanța, Metalul 
București. Seria a Il-a : Steaua 
București, Dinamo București, BC 
Galați, Prahova ASA Ploiești, 
Combinata Muscelul-Vîlcea.

în prima etapă, azi și mîine, 
sînt programate următoarele par
tide : AEM Timișoara — ASA 
Buzău și BC Brăila — Farul Con
stanța, în seria I ; Prahova ASA 
Ploiești — Dinamo București și 
Combinata Muscelul-Vîlcea — 
Steaua București, în seria a Il-a.

Divizia secundă își va desfă
șura prima etapă în zilele de 
21 șl 22 martie. La întreceri par
ticipă 8 echipe. împărțite în două 
serii. Seria I î CFR Craiova, CSM 
Borzești, Selecționata Dîmbovița 
șl Metalul Plopeni. Seria a Il-a : 
ASA Cluj-Napoca, Gloria Pandu
rii Tg. Jiu, Metalurgistul Cjugir, 
Selecționata Brașov.

• HANDBAL FEMININ -
Populara competiție „Cupa Româ

niei" la handbal pentru echipele

feminine, desfășurată sub egida 
Daciadei, a ajuns in faza semi
finalelor. Astăzi și mîine sînt 
programate jocurile primei man
șe (turul), urmînd ca returul să 
se dispute duminica viitoare. 
Sînt exceptate jocurile dintre 
Chimistul și Știința (participante 
tn sferturile de finală ale com
petițiilor continentale), care vor 
avea loc în zilele de 19 martie
— la Rm. Vîlcea și 24 martie — 
la Bacău.

Jocurile se vor disputa după 
următorul program :

TG. MUREȘ : Mureșul IMATEX
— TEROM Iași (astăzi, 14 mar
tie) (M. Marin — Șt. Șerban, din 
București; joc pentru locurile 
1-4).

ZALAu : Textila — Oțelul Ga
lați (locurile 5—8, duminică) (A. 
Mărieș — Gh. Istrăuan» din Satu 
Mare).

SF. GHEORGHE : C.S.M. — Hi
drotehnica Constanța (locurile 
5—8. ’duminică) (I. Manoliu — C. 
Varga, din Sibiu).

• HANDBAL MASCULIN
Mîine se reia întrecerea eelor

mal bune echipe masculine de 
handbal. Turul II se va desfă
șura după o formulă nouă : tn 
ieria I, în care se va stabili 
ordinea finală pentru locurile 
'.—6, se vor reuni primele trei 
clasate în cele două grupe pre- 
{iminare, cu zestrea de puncte 
și golaverajul acumulate, serie
din care va fi 
ploana ediției a 
natului Diviziei 
a Il-a, locurile 
trece celelalte

desemnată cam-
29-a a camplo- 

A, iar in seria 
7—12 se vor in
formații, dintre

oare ultimele două clasate vor
retrograda în Divizia B de tine- 
rent în ediția 1987/88.

Din prima serie fac parte : 1. 
Steaua 28 ; 2. Dinamo București 
27 (-r-52) ; 3. H. C. Minaur Baia 
Mare 27 (4-43) ; 4. Politehnica. Ti
mișoara 27 (4-34) ; 5. Dinamo
Brașov 20 ; 6. Universitatea Cra
iova 17.

Seria a Il-a : 7. Știința Bacău 
17 ; 8. Metalul Bistrița 16 (—14) ; 
9. A.S.A. Electromureș Tg. Mu
reș 16 (—41) ; 10. Car pa ți Mir șa 
15 (—19) ; 11. Constructorul Ora
dea 15 (—31) ; 12. Dacia Pitești
15 (—51).

Jocurile primei etape a turului 
n se vor disputa după următo
rul program (duminică) :

SERIA I — LOCURILE 1-4
BUCUREȘTI : Steaua — Dinam-*. 

Brașov (Sala Floreasca, ora 15,30: 
oartida va fi condusă de arbitrii 
C. Cristea și Gh. Dumitrescu, din 
Constanța). TIMIȘOARA : Poli
tehnica — H. C. Minaur Baia 
Mare (D. purică — V. Erhan, din 
Ploiești). CRAIOVA : Universita
tea — Dinamo București (D. Dor- 
dea — A. Kenzel, din Sibiu).
SERIA A Il-a — LOCURILE 7—12

BUHUȘ1 : Știința Bacău — Da
cia Pitești (gazdele au terenul 
suspendat — Tr. Popescu — V. 
Marghescu, din București). TG. 
MUREȘ : A.S.A. Electromureș — 
Constructorul C.S.U. Oradea (J- 
Mateescu — V. Dăncescu, din 
București) MÎRȘA : Independența 
Carpați — Metalul Bistrița (Tr. 
Apostol — R Mahler, din Bra
șov).

$ IU DO------------------------
Campionatele Republicane in

dividuale de judo ale seniorilor 
au ajuns la cea de a XlX-a e- 
diție. Competiția, la care sînt 
prezenți peste 160 de concu- 
renți, va avea loc azi șl mîine. 
în sala Rapid din Capitală. De 
astă dată, finalele sînt așteptate 
cu mult interes din cel puțin 
două considerente. In primul 
rînd, după opinia noastră, spor
tivii care vor ajunge pe podiu
mul de onoare au prima șansă 
de a fi selecționați în echipa 
pentru Campionatele Europene 
de la Paris (luna mai). Apoi, fi
rește, și nu în ultimul rînd, e- 
xistă marea dorință a fiecăruia 
de a îmbrăca mult rîvnitul tri
cou de campion al țării.

La toate cele 8 categorii de 
greutate întrecerile se anunță 
deosebit de disputate. Iată, de 
altfel, cîteva anticipații. La „su- 
perușoară", emit pretenții în
dreptățite Dragoș Bolbose (Dina
mo București) și Călin Gaje 
(TCI Oradea). Nu mal puțin de trei 
concurenți vor lupta pentru pri
mul loc la „ușoară" : Tlie Șer

lteumunqa de mîine dimineață, 
de pe hipodromul din Ploiești, 
cuprinde un program cu multe 
reintrări, dintre care notăm pe 
acele® ale lui Halogen, cîștigă- 
torul Criteriului de fond, Ostina, 
deținătoarea recordului tinerel 
generații. Visarea, cîștlgătoarea 
Criteriului cailor de 2 ani, Me
lania II, una din speranțele ge
nerației de 3 ani, Verigariu, cam
pionul turfului din această lamă, 
Melinte și alții. Vor fi 9 alergări, 
dintre care 4 cu cite 12 concu- 
rențl și șanse foarte echilibrate, 
ceea ce anunță întreceri specta
culoase, cu sosiri strînse șl cote 
mari, așa cum a fost si în 
reuniunea trecută.

AUTOMOBILISTII»
în anul 1984, în qpneursu- 

I rile de automobilism din țar? 
noastră și-a făcut intrarea — 

I spectaculos, am spune — și 
cel de-al doilea autoturism 
de fabricație românească — 
Oltcit Avînd Îs volan 
conducători fără „nume 

• mari“, necunoscuți chiar, 
suplele autoturisme și-au 

| spus apăsat cuvîritul, de Îs 
I început. în acel an, două 

titluri de campioană, pe e- 
| chipe — la raliuri și viteză 

pe circuit, locuri I—III în 
I toate campionatele prin 

Cojocaru, Duval, Bușules- 
I cu, Savu, pentru că în 

1986 a fost consemnat un 
I singur loc III, pe echipe, în 

campionatul de raliuri !... 
Reflux evident, motiv pen- 

I tru care în acest an, înaintea 
începerii campionatelor — 
1987, ne-am propus să facem

CRAIOVENI, ÎN
q vizită la Oltcit — moder
na întreprindere de auto
turisme din - Craiova. Unde, 
o dată ajunși, am luat le
gătura cu Grupa de compe
tiții, compartiment pe lîn- 
gă Serviciul de studii ai 
întreprinderii O vizitâ prir-

REPORTAJ
hale, cu popas mai lung la 
„boxa sportului de perfor
manță", unde se pregătesc 
mașinile de concurs, după 
care am fost invitați în bi
roul inginerului șef al în
treprinderii crăiovene, An
drei Silianu, de fapt și pre 
ședințele secției de auto
mobilism din cadru] A. S. 
Oltcit Craiova. Era aici și 
ing. Helmuth Iohrendt,

Din discuțiile purtate cu 
cei doi interlocutori am
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• TENIS DE MASĂ ---------
Mîine se va da startul în cea 

de a 59-a ediție a Campionate
lor Naționale de tenis de masă 
pe echipe.

încă din prima sa etapă, campio
natul oleră confruntări ce se anun
ță foarte echilibrate: CRAIOVA 
(duminică — ora 16, luni — ora 
9 și 16, masculin, grupa I : Uni
versitatea A.S.A. I șl n Craiova, 
Progresul tlRUC București, Con
structorul 1JGCL Tg. Mureș ; 
tuni — ora 9 si 16, marți — 
ora 9, feminin, grupa a U-a, șe
fia I ; C. S. Arad, C.S.M. Cluj- 
Napoca, Constructorul TAGCM 
Universitatea Craiova), BUCU
REȘTI (luni — ora 9 și 16, marți 
— ora 9, feminin, grupa I : Spar- 
laa C.S.Ș. 1 București, Metalul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea, Juventus MILMC 
București, Constructorul IJGCL 
Tg. Mureș) șl BUZĂU (luni — 
ora 9 și 16 și marți — 
ora S, masculin, grupa a U-a, 
teria a Il-a î Stirâm C.S.Ș. 2 
București, C.S.Ș. Știința IJPIPS 
Constanța, Hidrotehnica C.S.M.-
C. S.Ș, Buzău ; Voința S. Mare ; 
teminin : Tractorul Brașov, Fai- 
oiar B. Mare, C.S.Ș. I.P.C. Sla
tina, Hidrotehnica Buzău).

• TIR CU ARCUL -----------
După două zile de interesante 

dispute, concursul republican do
tat eu „Cupa lașului® la tir cu 
arcul pe distanțe lungi și-a de
semnat laureații. Cu acest pri
lej, doi dintre cei mai talentați 
juniqri la ora actuală au sta
bilit și patru noi recorduri na
ționale de sală: Mircea Fîrdea, 
le la Voința Satu Mare, a reușit 
să depășească cu 14 p vechiul 
punctaj la FOM redus obținînd 
250 p, iar Diana Nicolaescu (O- 
Jtmpla București), și-a înscris în 
palmares alte trei recorduri : 
la 50 m — 320 p (v. rec. 310 p), 
la 60 m — 327 p Cv. rec. 323 p) 
și la Simplu FITA — 1204 p (v. 
rec. 1275 p). Acest din urmă re
zultat, ce depășește cu 3 p re
cordul in aer liber al Aurorei 
Chin-Matel (Steaua), se Înscrie 
in arena competitivității interna
ționale. CIȘTIGATORI. Senioare:
D. Nicolaescu 1294 p ; seniori ; 
V. Stănescu (Petrolul Ploiești) 
1255 p ; junioare I : Mihaela Mi
ron (C.S.M. Iași) 587 p ; juniorii: 
M. Fîrdea 1154 p ; junioare II : 
Alina Nicolaescu (Olimpia Bucu
rești) 882 p : juniori II : C. Po- 
povici (C.S.M. Iași) 1075; echipe: 
C.S.M, Iași.

© VOLEI -----------------------
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon). 

In penultima reuniune a turneului 
grupei masculine secunde de vo
lei s-au întîlnit, mai întâi, Tracto
rul Brașov și C.S.M. Delta Tulcea, 
meci cu puține faze atractive, dar 
cu numeroase greșeli la serviciu 
șl preluare tn primele două se
turi. Abia în continuare jocul a 
fost mai animat (interesantă evo
luția scorului în setul trei : 7—2, 
7—9, 13—9 13—14, 15—14 și 15—17). 
„Joaca, de-a voleiul" l-a pus pe 
brașoveni — de la care „bătrînil" 
Sterea șl Zamfir au vrut mal 
mult — în situația de a veni din 
urmă (de la 1—7) tn ultimul set, 
pentru a cîștlga în cele din urmă 
eu 3—1 (11, 7, —15, 9). Au arbi
trat bine M. Herța și I. Păduraru. 
tn cea de a doua partidă, Relonul 
Săvinești a fost nevoită să se în
trebuințeze serios pentru a învin
ge, eu 3—1 (7, —2, 11, 7), pe Ra
pid București, echipa gluleșteană 
dovedind în acest joc mal multă 
tenacitate șl o organizare mai 
bună în teren decît tn zilele pre
cedente. (Remarcări : Glzdavu și, 
parțial Armeanu). Foarte adevărat 
este însă și faptul că liderul a 
resimțit eforturile depuse în me
ciul de ieri. Decizia Iul Vlțelaru 
șl Buruș, ca șl aportul Iul Dumi- 
trache în anumite momente, au 
fost hotărîtoare. Bun arbitrajul: 
M. Marian — șl M. Herța.

Șl ea în parte marcată de cele 
5 seturi Jucate în ajun cu prima 
clasată, Politehnica Timișoara a 
încheiat mal greu partida cu 
CSMU Suceava, reușind, după 
o alternanță de setbaluri încă o 
victorie (a 4-a) în acest turneu. 
Scor: 3—0 (7, 10, 16). Remarcați: 
Urzică, Sîngeorzan, Dalacu (P), 
Mărginean, Lăpădătescu (CSMU). 
Au arbitrat bine I. Pintea șl 
D. Dobrescu.

George ROTARU

L

GOLGETERI FARA
în etapa trecută, prima a 

returului, chiar în debutul 
partidei Dinamo 
Brașov, lovitură de la 
pentru echipa din șos. 
fan cel Mare ! Cine va 
cuta ? Nu, nu s-a pus 
un moment întrebarea, 
tru că toată lumea știa că 
numai Cămătaru trebuie să 
fie acela, el fiind liderul 
golgeterilor primei noastre 
divizii și un candidat la lo
curile fruntașe ale ierar
hiei celor mai productiv-' 
jucători europeni _____
(Mc Clair, T. Pols 
ter, Cl. Allen, H 
Sanchez, N. 
rakov, I.
Cămătaru 
de minute 
reușea, totuși, să înscrie din 
acțiune și, astfel, să ajungă 
la 18 goluri în exact... 18 
etape. Sigur că ne vom 
bucura cu toții să-l vedem 
pe vîrful de atac al echipei 
noastre naționale în disputa 
cu cei mai buni marcatori 
de goluri din Europa. Dar, 
pentru a ajunge în această 
onorantă poziție, Cămătaru 
are nevoie, în primul rînd. 
și de o dispută foarte strtn- 
să cu autorii de goluri din 
campionatul nostru. Or, 
deocamdată, Pițurcă se a- 
flă la cinci goluri distanță, 
iar cel de-al treilea, dm- 
peanu II, la nouă goluri, a- 
dlcă la... jumătatea celor 
realizate de atacantul lui 
Dinamo. Ca să nu mai vor
bim de faptul că trei dintre 
animatorii întrecerii golge
terilor din ediția preceden
tă, Hagi, Petcu și Bîcu,

F.C.M. 
11 m 
ște- 
exe- 
nicl 

pen

Si-
Rush), 
a ratat 1 
mai tlrziu.

45 ■ 
ei

ÎNTRECEREA
șoapte rezultate normale șl două 

mari surprize în prima etapă a 
returului campionatului speran
țelor. Cîștigînd partida cu F. C. 
Argeș (o echipă în formare, cu 
mulți jucători tineri, de certă 
perspectivă, așa cum ne-a obiș
nuit clubul piteștean), Steaua, li
derul autoritar al in trecerii, s-a 
distanțat și mai mult în fruntea 
clasamentului ; , dar și datorită 
faptului că urmăritoarea sa, Spor
tul Studențesc, nu a reușit decît 
un rezultat de egalitate la Cluj- 
Napoca. Steaua se îndreaptă cu 
pași mari și siguri spre al treilea 
titlu consecutiv.

Surprizele s-au 
rești și Bacău.

tn Complexul 
F.C.M. Brașov a , _ . . ,
3—0, în urma unui joc foarte bun: 
apărare sigură, fermă, lucidă — 
atacuri rapide, tăioase, care s-au 
materializat prin trei goluri foarte 
frumoase.

A doua mare surpriză s-a înre
gistrat la Bacău. Rezultatul de la 
echipele mari a fost ...completat

produs la Bucu-

sportiv Dinamo, 
cîștigat clar, cu

7

SdA 
pre- 

ra- 
ma- 
slnt 

>eri- 
pe 

tipul

abo- 
sta- 
vor 

ente 
A 

u —
Mi- 
alte 

i B 
Stru-
Ro-

Jiloțj 
sus,

vot fi prezente Ia startul 
campionatului de viteză pe 
circuit, o noutate : In cola, 
borare cu Atomic Club din 
București se lucrează pentru 
realizarea, unei mașini tip 
formulă — grupa „E“ — In 
care grupul motopropulsor 
va fi Oltcit.

Deci, Oltcit va fi mult mal 
prezent în activitatea auto
mobilistică a anului • 1987 
decît în auul care a trecut 
„Ce obiective aveți?" am 
întrebat. „Ne vom «bate», 
sigur, pentru locuri fruntașe. 
Ceea ce mai urmărim însă 

•în mod special este ca prin 
concursuri — spunea ing. H. 
lohrendt — să popularizăm 
performanțele și fiabilita
tea autoturismului Oltcit. 
Această mașină are posibili
tăți mari 1“

Modesto FERRARI Ni

Mime, a doua apariție a divizionarelor

MULTE (și justificate) AȘTEPTĂRI

n-au reușit pînă acum să 
marcheze decît 15 goluri 
ÎMPREUNĂ I Primul - 
cinci, al doilea — șapte, al 
treilea — trei 1 Vor reuși 
ei să se desprindă din ma
sivul pluton pentru a porni 
— alături de Pițurcă și Cîm- 
peanu II — în urmărirea 
„fugarului» Cămătaru ? Ră
mîne de văzut ce se va 
tntîmpla în etapele care vor 
veni.

Vorbind, insă, de „pluto
nul" celor care au marcat 

goluri în partea 
campionat 
i acum, 
i subliniem

faptul că prin- 
vîrfuri de atac ale

Îde < 
pînă 
mai

vipaleie 
echipelor noastre au rămas 
datoare. Radu II are la ac
tiv doar șase goluri, Iorda- 
che — cinci, Lasconî — 
cinci, Coraș — cinci, Biță 
— două, Damaschin II — 
trei, iar șuterii din linia a 
doua, Trimescu, Avădaneî, 
Boloni, Augustin, ~ 
heș, Bozeșan. n-au 
să-și înscrie numele 
ta marcatorilor decît 
rar, cam la... trei meciuri 
o dată ! Sau chiar mai pu
țin ! La fel se prezintă lu
crurile și cu atacanți de 
mare talent ca Gabor, Geol- 
gău, Cadar, Lăcătuș, Veri- 
eeanu etc.

Golul face farmecul fot
balului, e rațiunea lui. Do
rim cu toții mai multe go
luri. Și, de ce nu, o 
„gheată" europeană pentru 
Cămătaru ori Pițurcă. Sau 
pentru... amîndoi !

Lourențiu DUMITRESCU

Ter- 
reușit 

pe lis- 
foarte

SPERANȚELOR
și de victoria speranțelor Jiului, 
oare au cîștigat cu 2—0. Surpriza 
ni se pare cu atît mai mare, cu 
cît Bacăul s-a numărat, ani la 
rînd, printre orașele care au adus 
tn prim-plan numeroase talente 
cîștigînd șl campionatul speranțe
lor șl pe cel ........................
„obosit**, oare, 
lui ?

Mîine, a doua 
vizionarelor A 
giunii de primăvară. Doleanța 
nr. 1 a numeroșilor iubitori 
fotbalului — In fața rundei 
nr. 19 — rămîne creșterea 
ficacității formațiilor de 
prima scenă. O doleanță 
care etapa inaugurală nu a pu
tut-o îndeplini (deși au exis
tat și motive obiective — sta
rea terenurilor, condițiile me
teorologice) cu doar cele 11 
goluri înregistrate în nouă 
partide ! O cifră mult prea mi
că, depășind cu foarte puțin 
media de un gol de întîlnire.

Continuînd să ne preocupăm 
de această problemă esențială 
a fotbalului, creșterea forței de 
finalizare, pe care și recentele 
evoluții ale lotului reprezenta
tiv au semnalat-o din nou 
(multe, foarte multe situații de 
marcare, prea puține transfor
mate) să ne oprim puțin asu
pra meciurilor din etapa de 
mîine. Față de momentul si
milar din tur, această etapă 
are de realizat o performanță, 
este adevărat, greu de egalat. 
Atunci, în vară, s-a înregis
trat un record al eficacității : 
37 de goluri înscrise, chiar 
dacă 12 dintre ele se realizau 
într-un singur Joc, Dinamo — 
Gloria, tot mai rămîneau 25 
de puncte marcate în celelal
te meciuri.

înțelegem că, ținlnd cont de 
condițiile de desfășurare (în 
continuare dificile), rămîne 
greu de atins, în etapa de mîi
ne, o cifră asemănătoare celei 
reușite la 24 august 1986. Dar 
rămîne obligatoriu ca nesatis-

apariție a dl- 
în arena sta-

ai 
cu 
e- 
pe 
Pe

0

făcătoarea barieră a celor doar 
11 goluri înregistrate duminica 
trecută să fie depășită ! Un 
mare și determinant cuvînt re
vine golgeterilor consacrați 
(despre a căror discretă pre
zență în actuala stagiune corn- 
petițională ne ocupăm în co
loanele alăturate), dar și corn- 
ponenților liniei de mijloc, de- 
veniți piese importante în ac
tualul desen tactic al fotba
lului. Or nici acești „atacanți 
secunzi", ca să-i numim 'asa, 
nu-și fac prea simțite replicile 
care le revin în „scenariile" 
jocului modern.

Partide bune, cu protagonis
te apropiate valoric, cu jocuri 
în care avantajul terenului e- 
chilibrează șansele acordate de 
„calculul hîrtiei" oaspeților, se 
impun din program. Ar fi în- 
tîlnirile Gloria — Dinamo, F.C. 
Argeș — Universitatea Craio
va, Corvinul — Steaua, Jiul — 
„U“ Cluj-Napoca, Oțelul» — Pe
trolul. Fără ca această enu
merare de cinci jocuri să le 
pună cumva în umbră pe cele
lalte patru în care doar în a- 
precierile apriorice (atît 
des infirmate 1) gazdele au 
ma șansă.

Un aspect care depășește 
toate observațiile „locale", 
vind o partidă sau alta a 
pei de miine, rămîne 
pe care ea o oferă selecționa- 
bililor de a demonstra gradul 
de formă atins. Va fi penulti
ma „repetiție generală" pentru 
ei (ultima miercuri. în etapa 
a 20-a) înaintea meciurilor ofi
ciale cu echipele Albaniei.

Start in returul Diviziei B
de juniori I 
pepinierele

Să fi 
Bacău-

1. STEAUA 17 12 5 0 59- 6 41
2. Sportul Stud. 18 9 6 3 35-19 33
3. F.C. Olt 18 10 3 5 32-22 33
4. Univ. Cv. 17 10 2 5 31-21 32
5. Victoria 18 9 4 5 29-17 31
6. „U“ Cluj-N. 18 10 1 7 34-28 31
7. Dlnamo 18 9 2 7 28-22 29
8. Oțelul 18 8 4 6 27-20 28
9. Corvinul 18 7 4 7 22-21 25

10. Petrolul 18 6 5 7 23-30 23
11. F.C.M. Bv. 18 7 1 10 47-39 22
L2. Flacăra 18 6 4 8 26-29 22
13. Rapid 18 6 4 8 20-25 22
14. Jiul 18 7 1 10 24-51 22
15. F.C. Argesj 18 5 3 10 14-23 18
16. Gloria 18 6 0 12 26-52 18
17. Chimia 18 4 3 11 18-36 15
18. S.C. Bacău 18 4 0 14 25-59 12

WniNISÎRAÎlA Dt STAI LOTO PRONOSPOIH INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 13 
MARTIE 1987. Extragerea I : 
17 23 24 49 84 42 35 12 87 ; Ex
tragerea a U-a : 75 3 53 71 16

7 89 73 5. Fond total de cîștiguri:
1.108.861 lei, din care 53.543 lei 
report la categoria 1.

de 
pri-

însă 
pri- 
eta- 

ocazia

DE AICI SE REIA
Duminică, atenția iubitorilor fot

balului din țâra noastră se în
dreaptă și spre eșalonul secund. 
In rîndurile care urmează o „rea
ducere la zi“ în Divizia

SERIA I

17
17
17
17
17
17
17
17
17

1. PROGR. BR.
2. C.S.M. Sv.
3. F.C. C-ța
4. „Poli" Iași
5. Steaua Mlzil
6. Unirea Fcș.
7. FEPA ’74
8. CFR Pașcani
9. Prahova PI.

10. Olimp. Rm. S. 17
11. Ceahlăul
12. Aripile Bc.
13. Delta Tulcea
14. C.S. Botoșani
15. Dunărea Gl.
16. Unirea Slob.
17. Min. G. H.
18. Poiana

17
17
17
17
17
17
VI
17

B.

ÎNTRECEREA

1 
4
1
3
4
2

23
22
21

11
9

10
9
8
9
9 1
8
8
8
6
7
7
5
6
5 3
5 1
3 2

2
2
2
5
1
1
4
1

SERIA A II-a

19- 20 20
17-23 19
25- 16
20- 19
21- 24
26- 26
25-24
24-30
14-30 14

13
13
11

S

18
18
18
17
15
15

11-23
20-30
9-36

• NUMAI ASTAZ1, sîmbătă, 14 
martie, mal puteți 
păți cu numerele 
TRAGEREA 
LOTO de 
martie.

să partlcl- 
_______  favorite la 

EXCEPȚIONALA 
mîine, duminică 15

SERIA A 111-a

1. „POLI" Timiș. 17 9 5 3 39-23 23
2. F.C. Bihor") 17 9 6 2 28- 7 21
3. Gloria B-ța 17 9 3 5 25-15 21
4. F.C. Maram. 17 8 4 5 30-12 20
5. U.T. Arad 17 9 1 7 25-25 ie
6. C.S.M. Reșița 17 8 2 7 22-19 18
7. Strungul Arad 17 7 4 6 21-22 18
8. Mln. Paroșenl 17 7 3 7 22-20 17
9. Armătura Zl. 17 7 3 7 27-2# 17

10. Olimpia S.M. 17 7 3 7 20-28 17
11. Met. Bocșa 17 7 2 8 21-23 16
12. Aurul Brad 17 6 3 8 21-23 15
13. Unlo S.M. 1.7 6 3 8 18-22 15
14. Dacia Orăștle 17 7 1 9 24-32 15
15. C.I.L. Slghet 17 6 3 8 26-34 15
16. Min. Cavnlc 17 6 1 10 26-27 13
17. Steaua c.FJt. 17 4 5 8 13-25 13
16. Mureșul Deva 17 4 2 11 13-36 10

•) Echipă penaliza tă cu 3
puncte.

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI A 18 a

S1MBATA
HOCHEI: patinoarul .23 

August", ora 14: Romania
— Polonia B.

JUDO. Sala Rapid, ora 9: 
finalele Campionatelor Re
publicane Individuale de 
seniori.
SCRIMA: Sala Floreasca, 

ora 9: Campionatele Inter
naționale ale României la 
floretă feminin.

DUMINICA
FOTBAL. Stadionul Vo

ința, ora 11 : Progresul 
Vulcan București — Chi
mica Tîrnăveni (B) ; Sta
dionul Mecanică Fină, ora 
11 : Mecanică Fină Steaua 
București — Gaz Metan 
Mediaș (B).

HANDBAL. Sala Floreas
ca, ora 15,30 : Steaua — 
Dinamo. Brașov (m, A).

HOCHEI: Patinoarul 
August", ora 14: România
— Polonia B.

JUDO, Sala Rapid, ora 9 : 
finalele Campionatelor Re
publicane individuale de 
seniori.

LUPTE GRECO-ROMANE. 
Sala de*lupt.e Dinamo, ora 
10 î întreceri In cadrul e- 
tapei a II-a a Diviziei A.

SCRIMA: Sala Floreasca, 
ora 9: Campionatele * Inter
naționale ale României la 
floretă feminin.

VOLEI, Sala 
ora 9 : Metal 
rești — Știința 
B) * -
rești
(m, B).

• TRAGEREA excepționala 
LOTO va avea loc duminică, 15 
martie, începtnd de la ora 16,30, 
tn sala clubului din str. Doam
nei nr. 1, București. Transmisia 
la radio a desfășurării trageri! 
se va face la ora 17,30, pe pro
gramul I. Numerele extrase vor 
fi radiodifuzate In reluare, tn 
aceeași zl șl pe același program, 
la ora 22.30.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.

10.
11.
12.
13.
14.

15—18.

Olimpia, 
33 Bucu- 
Bacău (f, 

șl Calculatorul Bucu- 
— SARO Tîrgoviște

L

34- 9
8 23-12 24
8 27-15 19
7 18-15 19
8 18-13
7 24-20

1A.S.A. 
Progr. V. 
El ectrop. 
Inter Sb. 
Gaz Metan 
Sp. Munc. 
Chimica 
A.S. Drob.

9. Mec. Fină 
ICIM Bv. 
CS T-viște 
IMASA 
ROVA 
Pandurii 
Tractorul 
Carpați M. 
Autom. 
Autobuzul

18 4
8 3
9 1
8 3
7 3
8 1 8 28-24

3
3
9
0
2
3
1

1
6

27

17. 
16.

8
7
8
7
5 4
8 4 
I 2
3 5

7 M-22
8 20-19
8 18-18
8 25-27
8 21-30
8 18-27
9 15-30
8 14-16
8 21-23

10 15-28
9 14-22

ÎS 
17
17 
17
17
17 
16
16
15
15 
14 
14
12 
11

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

turisme DACIA 
mează :

1300 cumpărătorilor programați după cum ur-

„ *. 
pentru cumpărătorii 
jud. Brăila sl Tulcea 1 
ferați de la mag. Buc.

Mag. București 
Mag. Pitești

pînă la nr 
pînă la nr

Șî

3.000/1986 
7.000/1985 
1.600/1986

Mag. Brașov pînă la nr 1.600/1986
Mag. Bacău pînă la nr 300/1986

Și , 3.000/1986

Mag. Bala Mare pînă la nr 500/1986
Mag. Reșița pînă la nr 600/1986

Și 300/1986

Mag. Cluj plnă la nr 1.500/1986
Mag. Craiova pînă la nr 200/1986
Mag. Timișoara pînă la nr 800/1986
Mag. Iași pînă la nr. 200/1985

pentru cumpărătorii 
jud. Sibiu transferați 
mag. Brașov

de
din 
la

1 din 
trans-

pentru cumpărătorii din 
jud. Hunedoara transfe
rați de la mag. Timișoara.

Cîștigătoril C.E.C. de la tragerea din trim. IV 1986 se pot pre
zenta pentru ridicarea autoturismelor DACIA la magazinul auto 
IDMS Pitești.

Vînzările se efectuează In funcție de stocul de autoturisme și 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 121 și 179.
Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 

banii depuși la C.E.C. în cont pentru autoturisme, astfel :
Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior datei de 30 Iunie 1986;
Autoturisme DACIA BREAK — anterior datei de 30 septem

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

tie 1986.

SERIA I : F. C. Constanța — Po
iana cîmplna : V. Alexandru 
(București), Aripile Victoria Ba
cău — CS. Botoșani : D. Teodo- 
rescu (București), C.F.R. pașcani
— Minerul Gura Humorului : D. 
Pura (Dej), Olimpia Rm. Sărat — 
Politehnica Iași : M. Neșu (Ora
dea), Ceahlăul P. Neamț — F.C.M. 
Progresul Brăila : M. Constantl- 
nescu (București), F.C.M. Delta 
Tulcea — FEPA '74 Blrlad : D. 
Bollntiș (București), prahova 
C.S.U. Ploiești — Unirea Focșani 7 
L, Măerean (Brașov), Steaua Mi
rii — Unirea Slobozia : M. IO- 
nescu (Tîrgoviște), Dunărea C.S.U. 
Galați — C.SJtf. Suceava : Ș. Nec- 
șulescu (Tîrgoviște).

SERIA A II-a : I.C.I.M. Brașov
— Autobuzul București : Gh.
Stmco (Deva), A.S. Drobeta Tr. 
Severin — Automatica București : 
I. Nlculițov (Focșani), Carpați 
Mlrșa — Gloria Pandurii Tg. Jiu: 
A. Cuzmanovici (Reșița), Sportul 
Muncitoresc Slatina — ROVA Ro
șiori : N. Georgescu (Buzău), 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — C.S. 
Tîrgoviște : S. Pantellmonescu 
(Boldești-Scăen!), Electroputere 
Craiova — Inter Sibiu : M. Geor
gescu (Constanța), Progresul Vul
can București — Chimica Tîrnă
veni : 1. Ferenczi (Timișoara),
Mecanică Fină Steaua București
— Gaz Metan Mediaș : V. Donțu 
(Galați), A.S.A. Tg., Mureș — 
Tractorul Brașov : Gh. Pop (Su
ceava) .

SERIA A IlI-a : F.C. Bihor t- 
C.I.L. Sighet : Gh. Oflțeru (Bucu
rești), C.S. U.T. Arad — Minerul 
Cavnlc : I. Vereș (Sf. Gheorghe), 
Olimpia Satu Mare — F.C. Mara
mureș Baia Mare : I. Coț (Plo
iești), „Poli" Timișoara — C.S.M. 
Reșița : D- Drăcea (Craiova). Ar
mătura Zalău — Minerul Paro- 
șeni : I. Roșu (Tg. Neamț), Au
rul Brad — Unio Satu Mare : Gh. 
Toth (Alud), Dacia Mecanica O- 
răștle — Steaua C.F.R. Cluj-Na
poca ■ S. Catană (Drobeta Tr. 
Severin), Mureșul Deva — Strun
gul Arad : C. Drulă (Tg. Jiu), 
Metalul Bocșa — Gloria Bistrița t 
I. Velea (Craiova).

Toate partidele vor Începe la 
ora 11.



VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
In republica populară BANGLADESH

(Urmare din pag. 2)

de cooperare pe termen lung 
semnat în timpul vizitei creea
ză cadrul Juridic pentru o 
colaborare și conlucrare fruc
tuoasă de largă perspectivă. 
A fost subliniat In mod deo
sebit rolul important pe care 
îl poate avea în această pri
vință crearea de societăți, 
mixte.

In cadrul convorbirilor a 
fost reafirmată hotărîrea 
României și R.P. Bangladesh 
de a conlucra activ pe arena 
Internațională pentru a contri
bui la soluționarea constructi
vă a tuturor problemelor care 
confruntă omenirea, pentru e- 
dificarea unei lumi in care să 
domnească cooperarea și înțe
legerea între națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de stimă re
ciprocă, înțelegere și prietenie.

★
Vineri după-amiază, pe pla

toul do ceremonii al Adunării 
Naționale din Republica 
Populară Bangladesh s-a des
fășurat, într-o atmosferă săr
bătorească, întîlnirea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul 
Ceaușescu, și a 
Elena Ceaușescu, cu reprezen
tanți ai locuitorilor orașului 
Dbaka — membrii Corporației 
municipale, oameni de știință, 
artă și cultură, deputați în 
parlament, delegați ai marilor 

dih

Nicolae 
tovarășei

întreprinderi si instituții 
capitala Republicii.

Municipalitatea străvechiului 
oraș a ținut, astfel, să aducă 
omagiul său oaspeților de sea
mă din România socialistă — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducător apreciat și stimat 
pretutindeni în lume pentru 
gîndirca și acțiunea realiste, o- 
riginale și cutezătoare dedica
te bunăstării și fericirii 
omului, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, personalitate politi
că și om de știință de largă 
recunoaștere internațională.

Ora 17,00. Distinșii reprezen
tanți ai poporului român sînt 
intîmpinați cu aplauze, ma
nifestări de simpatie și deose
bită bucurie.

Oaspeții sînt însoțiți de con
ducerea municipalității pînă 
la podiumul de onoare.

Exprimînd sentimentele de 
fericire și mare satisfacție de 
a primi oaspeți din România, 
primarul Alhaj Abdul Ma
lek, administrator general al 
Corporației capitalei, a adre
sat, din partea tuturor locui
torilor străvechiului oraș 
Dhaka, cele mai călduroase u- 
rări de bun venit

Cuvîntul de răspuns al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
a fost urmărit cu deosebit in
teres și subliniat în repetate 
rînduri cu aplauze.

Pentru a marca momentul 
acestei întîlniri, ce va ră- 
mîne de neuitat în inimile 
locuitorilor orașului Dhaka 
drept o expresie a adîncului 
respect față de președintele 
~~ ‘ ' Nicolae

tovarășa 
primarul 
înmînat

României, tovarășul 
CeaușescM, și de 
Elena Ueaușescu, 
municipalității a _______
Mesajul de salut gravat în ar
gint și Cheia de aur a ora
șului.

La încheierea întîlnirii, în
treaga asistență salută cu 
căldură pe președintele Repu
blicii Socialiste România, dînd 
o înaltă apreciere cuvîntului ce 
le-a fost adresat, generoaselor 
idei privind colaborarea din
tre țările și popoarele noas
tre, imperativul acțiunii u-

automobilism • Raliul Por
tugalia: prima etapă a fost cîștl- 
gată de finlandezii Markku A- 
len — Ilka Kivlmakl. pe „Landa 
Delta Hf“.

BASCHET • Rezultate din cu
pele europene, bărbați : CCE : 
Jalghlris Kaunas (U.R.S.S.) —
Orthez (Franța) 94—84 ; Real Ma
drid — Maccabl Tel Avlv 82—89. 
Tracer Milano — Zadar 106—85 ; 
femei : în finala Cupei Cupelor, 
la Salonic: Prlmigl Vicenza —

nite pentru pacea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu prietenie mani
festărilor de stimă și respect 
dorinței celor prezenți de a 
strînge mina solilor poporului 
român, de a le mulțumi pen
tru vizita în Bangladesh, pen
tru perspectivele de dezvoltare 
a colaborării bilaterale conve
nite în timpul dialogului Ia 
nivel înalt

★

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
mit, vineri după-amiază, 
Mizanur Rahman 
primul ministru al 
glades h.

Premierul R. P. _
a dat o înaltă apreciere acti
vității susținute și neobosi
te a președintelui României 
socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru intensifi
carea conlucrării pe multi
ple planuri între România și 
Bangladesh, între toate ță
rile în curs de dezvoltare, pen
tru progresul lor economic 
și social, pentru instaurarea in 
lume a unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, 
pentru destindere și pace 
mondială.

In cursul convorbirii, des
fășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au fost 
abordate aspecte concrete ale 
conlucrării politice, econo
mice, științifice, tehnice, cul
turale și în alte domenii, ex- 
primîndu-se satisfacția pen
tru rezultatele deosebit de 
rodnice ale convorbirilor la 
nivel înalt, pentru încheierea 
unor acorduri de mare impor
tanță.

pri- 
pe 

Chowdhury, 
R. P. Ban-

Bangladesh i

★
seara, președintele 

Socialiste Româ- 
tovarășul Nicolae

Vineri 
Republicii 
nia,

. Ceaușescu, a primit pe Huma- 
yun Rasheed Chowdhury, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Bangladesh.

Exprimînd cele mai alese 
mulțumiri ppntru onoarea de 
a fi primit, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Bangla
desh, care deține și funcția
de președinte al Adunării Ge
nerale a O.N.U., a relevat
prestigiul și largul sprijin
de care se bucură în țara sa,
în alte state ale lumii, în ca
drul O.N.U., politica fermă a 
României, inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru soluționarea justă și 
durabilă, cu participarea și 
în interesul popoarelor, a pro
blemelor cardinale ale o- 
menirii, consecvența cu care 
șeful statului român acționează 
pentru înlăturarea pericolu
lui unui nou război și reali
zarea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nuclea
re, spiritul de dreptate de care 
sînt animate propunerile sale 
privind lichidarea subdez
voltării, instaurarea unei noi 
ordini economice internațio
nale, edificarea unei lumi 
mai bune șl mai drepte. El a 
relevat că, în calitate de pre
ședinte al Adunării Generale a 
O.N.U., a salutat cu căldură și 
a dat o înaltă apreciere ini
țiativei unilaterale a Româ
niei privind reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare, 
exprimîndu-și speranța că și 
celelalte state vor urma 
exemplul țării noastre. •

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a 
participat tovarășul loan Totu, 
ministrul afacerilor externe.

PRESA DE PESTE HOTARE 
SUCCESELE SPORTULUI NOSTRU
„ROMÂNCELE ALCĂTUIESC 0 ECHIPA FORMIDABILA**

Larg răsplndita revistă en
gleză „International Gymnast", 
care apare la Londra, a dedi
cat în numărul din februarie 
o întreagă pagină -(format ma
re) școlii noastre feminine de 
gimnastică. Sub titlul „ROMÂN
CELE ÎN CREȘTERE", Eileen 
Langsley se folosește de 12

imagini și de un text întins 
spre a sublinia că, și după re
tragerea Nadiei Comănecl, 
gimnastele noastre au conti
nuat să realizeze succese stră
lucitoare, impunîndu-se la cel 
mai înalt nivel al performan
ței. Bucurîndu-se de condiții 
ideale pentru 'învățătură și

sport, muncind cu dăruire și 
perseverență, notează autorul 
paginii pe care o reproducem, 
„româncele alcătuiesc o echipă 
formidabilă". Și mai departe ; 
„Ea (n.n. echipa) este condusă 
de Ecaterîna Szabo, conștientă 
de responsabilitățile care îi re
vin față de mai tinerele ei co
lege. Chiar dacă, uneori, Da
niela Silivaș s-a dovedit echi
piera numărul 1, Szabo rămîne 
să păstreze echilibrul unui lot 
de vtrf („top group"), exem
plul și experiența ei contînd 
mult". Pe rînd, flecare dintre 
componentele formației pe care 
o pregătesc, cu competență și 
responsabilitate, antrenorii A- 
drian Goreac, Maria Cosma și 
Octavian Belu este supusă a- 
nalizei, Langsley „fotografiind* 
atît calitățile individuale cît 
și, ca o concluzie generală, 
starea de spirit a întregului 
lot : „dincolo de însușirile lor 
neobișnuite pentru gimnastică, 
româncele sînt strîns unite din 
punct de vedere psihologic".

Referindti-se, pe larg sau 
succint, și la mai puțin expe
rimentatele Camelia Vdînea, 
Eugenia Golea, Celestina Popa, 
Mariana Tudor, Mirela Sidon 
și Augustina Badea, „Interna
țional Gymnast" conchide că 
„elementul cel mai puternic 
care se impune, privind aceas
tă echipă excepțional pregătită, 
este profunzimea", în virtutea 
căreia, ca și a voinței, dăruirii 
și determinării, fetele noastre 
vor continua, și în 1987. să se 
afle în prim-planul marilor 
competiții internaționale, adu- 
cînd sportului românesc noi și 
noi satisfacții. Nu ne îndoim 
că așa va fi, școala româneas
că de gimnastică avînd să-și 
confirme „cartea de vizită" la 
marile examene ale acestui an.

Săptămîna viitoare, „mondialele" de cros

„FETELE NOASTRE POT URCA PE PODIUM"

i

I

g

$

I

— Sînteți, stimate tovarășe 
profesor Victor Firea, vicepre
ședinte al Federației Române 
de Atletism și, totodată; mem
bru în Comitetul de cros șl a- 
lergare pe șosea al I.A.A.F. 
Iată de ce, invitîndu-vă la a- 
ceastă scurtă convorbire, urmă
rim să împușcăm mal mulți 
iepuri dintr-o dată: să aflăm 
ce-i cu „mondialele* de cros, 
programate duminică 22 mar
tie, la Varșovia, și să cîntărlm 
șansele echipei noastre femini
ne, care va participa la între
cerea amintită. Vă ascultăm.

—Pe planul atletismului in
ternațional, alergările de cros 
au căpătat si capătă tot mai 
multă amploare. Dacă, anul tre
cut, de pildă, la Neuchătel, au 
luat parte 51 de țări, pentru e- 
diția a 15-a a C.M. de la Var
șovia s-au înscris, din cite cu
nosc, 60 ! Datorită acestei per
manente extinderi a fost ne
voie ca, in 1973, vechiul Cros 
al Națiunilor, început in 1903, 
să se transforme in Campionat 
Mondial.

— Ce tradiție are atletismul 
românesc în domeniul la care 
ne referim ?

— Am participat pentru pri
ma oară, cu fetele, tn 1978, la 
Glasgow, unde am și ciștigat, 
spre surpriza generală, titlul 
suprem pe echipe, Natalia Be- 
tini și Maricica Puică ocupind 
locurile 2 și, respectiv, 3 la 
individual. In 1982, la Roma, 
și in 1984, la East Rutherford, 
Puică a ieșit campioană mon
dială, cu observația că, in 1982, 
Fița Lovin a terminat a doua 
la individual, iar in 1984, echi
pa a obținut medalia de bronz. 
Ca și, rămin la echipă, la e- 
diția 1985, de la Lisabona. Anul 
trecut insă, lipsită de Puică și 
de Lovin, echipa s-a mulțumit

înțeles bl- 
o .medalie.

Obiectivul

cu locul 8, Elena Fldatov în
cheind a noua.

— E clar ce-a fost. Ce va fi?
— Și la Varșovia vom parti

cipa cu o formație tînără, for
mată din Paula Ivan (Olimpia 
București), Mariana Stănescu 
(Politehnica Timișoara), Elena 
Murgoci (C.S.M. Tirgoviște), 
Iulta Beșliu și Iulia Negură 
(ambele Știința C.F.R. Bacău). 
Asta pentru că, pe de-o parte. 
Puică și Melinte au renunțat 
la cros, fixîndu-și ca obiective 
„mondialele* de sală (n.n. unde 
s-au comportat remarcabil) 5> 
cele din aer liber (n.n. august. 
Roma), iar Lovin, pe de alta, 
a abandonat activitatea de per
formanță

— Deci, dacă am 
ne, slabe nădejdi la 
da ?

— N-am zis asta !
echipei este clasarea intre pri
mele 6, dar sînt convins că, 
dacă vor prinde o zi ca la Cro
sul Păcii de la Meteora (n.n. 
unde au ciștigat detașat. Paula 
Ivan la individual și echipa), 
fetele noastre pot urca pe po
diumul de premiere! Pregătite 
in mod special, man. intii Ut 
cluburi și, la nivel de federa
ție, sub supravegherea antreno
rului federal Constantin Nou- 
rescu, ele au arătat un interes 
deosebit, multă seriozitate 
privesc cu încredere 
la Varșovia.

— Cine, credeți că 
în capitala Poloniei, 
medaliile întrecerii 
pe echipe ?

— Orice 
întrucit de 
au apărut ...... 
surprize : Suedia in 1984, Fran
ța in 1986 etc. Cert e că echi
pele Angliei, chiar și fără Zola 
Budd (n.n. care și-a declinat

startul de

va lapta, 
pentru 

feminine

pronostic e riscant, 
la o ediție la alta 
mereu alte și alte

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
Dinamo Novosibirsk 86—73. „Li
liana Ronchetti" : Daugava Riga 
(U.R.S.S.) — Femminlle Milano
(Italia) 87—80. • La Hong Kong, 
meciuri feminine : Shanghai — 
Yokohama 73—57. Fillpine — Hong 
Kong 61—16.

CICLISM • Etapa prolog tn 
primul tur al Braziliei, la Sao 
Paulo, a revenit americanului

Leonard Nitz. Cursa măsoară 
1 452 km împărțlțl tn 14 etape.

ȘAH * Cea de-a 7-a partidă 
a medului Karpov — Sokolov, 
întreruptă la mutarea 90-a, a fost 
cîștlgată de Karpov care conduce 
cu scorul de 4,5—2,5 p. După 
cum se știe cei doi mari maeștri 
sovletld ișl dispută la Linares 
(Spania) un med de 14 partide

ciștlgătorul urmlnd să devină șa- 
langer al actualului campion 
mondial. Gări Kasparov. • După 
șase runde, în turneul Interzonal 
de la Pucarevo în fruntea cla
samentului se află maeștrii 
iugoslavi Popovid si Barlov — 
cu cîte 5 p, urmați de Marta- 
novici șl 'Rukavlna — 3,5 p. Gri
vas șl Kotronls — cîte 2,5 p etc. 
tn runda a 6-a Barlov a remizat 
cu Atalik, iar Popovid a cîștlgat 
la Ilmaz.

prezența), Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite și Norvegiei, mai 
ales dacă va alerga și multipla 
recordmană mondială Ingrid 
Kristiansen, se vor înscrie, cu 
pretenții justificate,, in lupta 
pentru medalii.

— Ați luat cunoștință de tra
seul de pe hipodromul „Sluze- 
wiec" din Varșovia ? Cum vi 
se pare 7

— Mai dificil ca ortcind, pre
văzut cu 13 obstacole artificiale 
pe tur, numărul acestora fiind, 
de regulă, de 3—4 ! Fetele 
noastre insă au făcut o pregă
tire specifică, traseul amenajat 
la Băile Felix (n.n. pe care 
s-au disputat „naționalele") fi
nind cont de profilul ți celelal
te date tehnice ale pistei de la 
Varșovia.

— Ultimul răspuns rămine la 
latitudinea dumneavoastră.

— Cu prilejul ședinței Comi
tetului de cros și alergare pe 
șosea al I.A.A.F., prevăzută 
pentru zilele de 20 și 21 mar
tie, federația noastră își va de
pune candidatura pentru orga
nizarea „mondialelor" din 1991, 
sau 1992, cu loc de desfășurare 
la Băile Felix. Sperăm că de
mersul va fi încununat cu 
succes.

— Sperăm și noi, după care, 
evident, vă mulțumim.

Ovidiu IOANIȚOAIA

PE GHEATĂ $1 PE ZĂPADĂ

MOSCOVA, tn etapa a 36-a a 
campionatului unional de hochei, 
lidera *' ...
destul 
namo 
2—2). 
namo 
grad 
cova 3—1, Torpedo Gorki — So
kol Kiev 3—2. TSKA are acum 
un avans de 11 p față de Dlns- 
mo Moscova.

TVCHY. tntr-un joc de hochei: 
Polonia — Ungaria 4—1 (0—1,
2—0, 2—0).

ASPEN. Proba masculină de sla
lom superurlaș desfășurată pe 
pîrtla de la Aspen (Colorado) a 
fost cîștlgată de schiorul elve
țian Plrmin Zurbriggen 1:37,38, 
urmat de italianul Richard Pra- 
motton — 1:38,17 șl vest-germa- 
nul Peter Roth — 1:38.94.

TSKA Moscova a cîștlgat 
de greu partida cu Dl- 
Riga, cu 4—3 (0—1, 2—0, 
Traktor Celiablnsk — Dl- 
Moscova 1—4, SKA Lenin- 

— Aripile Sovietelor Mos-
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