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deosebite 
stima și

O ceremonie cu 
semnificații, iiustrînd 
considerația de care se bucură 
în Nepal președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, a avut loc, marți di
mineața. Invitați de gazde, înal- 
ții soli ai poporului român au 
plantat arborii prieteniei 
„Shringe" in grădina botanică 
din Godawari, in apropiere de 
Katmandu.

A participat tovarășul Valentin
Ceaușescu.

Au fost prezenfi tovarășii Di- 
milrie Ancuța, loan Totu. alte 
persoane oficiale române și ne- 
paleze.

înalții oaspeți români au fost 
intimpinați și salutați cu deo
sebită căldură de ministrul sil
viculturii și îmbunătățirilor fun
ciare, Hem Bahadur Malla, de 
alți membri ai guvernului, de 
oameni de știință.

In aplauzele celor prezenți 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
plantează cei doi arbori cărora, 
apoi, le toarnă apă la rădăcină. 
Gazdele exprimă calde mulțu
miri inalților oaspeți români, 
relcvînd că acești arbori, care 
rămîn veșnic verzi, reprezintă 
un simbol al prieteniei ce se 
întărește și se dezvoltă între 
popoarele celor două țări. 
Alături de cei doi arbori au fost 
așezate două plăci purtind în
scrise numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și al tovarășei Elena Ceaușescu, 
prim viccprîm-minîstrti al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, precum si data aces
tei zile memorabile.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Valentin 

vizitat comple- 
și clădiri „Hanu-

pitala Nepalului președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
reeditată, marți după-amiază. 
Ia intilnirea inalților soli ai po
porului român cu conducerea 
municipalității Katmandu și cu 
membri ai Parlamentului mu
nicipal.

In numele conducerii muni
cipalității, a luat cuvîntul 
Kamal Chitrakar, primarul o- 
rașului, președintele 
mcntului municipal, 
a relevat că vizita inalților 
oaspeți romăni în Nepal inscrie 
un nou capitol al relațiilor de 
prietenie 
cele două 
continuu.

Mesajul 
intr-o casetă de argint, a fost 
inminat președintelui României.

în aplauzele celor prezenți a 
luai cuvîntul președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale 
cărui idei și aprecieri au fost 
urmărite cu deosebit interes de 
inlreaga asistență care a aplau
dat in repetate rinduri.

La încheierea adunării, mem
brii parlamentului capitalei ne- 
palcze au t<m>t să se fotogra
fieze impreună cu președintele 
Nicolae --- *------ *
tovarășa

Parla-
care

și colaborare dintre 
țări, care se dezvolta

de salut, prezentai

Ceaușescu și cu 
Elena Ceaușescu.

★
seara, președintele 
Socialiste România.

Finala „Cupei Pionierul" la tenis de masă a relevat DACI A DA

MULTE TALENTE CARE ASPIRĂ LA MĂIESTRIE
• Craiova confirmă calitatea de pepinieră în performanță • o fetiță necunoscută din 

podiumului I • Sălajul și Bucurcștiul promit noi reușite...Teleorman, pe treapta 1 a
Tenisul de masă place, pa

sionează, face să freamăte tri
bunele. chiar si atunci cind 
competitori sînt sportivi de-o... 
șchioapă! Cum s-a întîmplat 
la Craiova, in Sala Polivalen
tă — gazda actualei ediții a 
întrecerilor pentru „Cupa Pio
nierul". finală oe tară în ca-

drul Daciadei. Foarte bine re
marca prof. Virgiliu Bălan, a- 
dredatul antrenor din Capita
la 
de 
si 
te 
ză 
sportivă,

Băniei, laborios modelator 
talente, de campioni ai tării 

medaliati ai unor campiona- 
europene: „Aici nu evolues- 
decît copii fără clasificare 

nelegitiinati. care

Ceaușescu, au 
xul de palate 
man Dhoka".

★
Republicii So- 

lovarășul
Președintele 

cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună eu 
iovarășa Elena Ceaușescu, a 
depus o coroană tie flori Ia 
Monumentul Martirilor.

La solemnitate a participat 
tovarășul Valentin Ceaușescu.

După depunerea coroanei de 
flori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au păstrat un 
meni de reculegere.

Tnalții oaspeți români au 
semnat apoi jn Cartea de onoa
re a monumentului.

llr
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat, 
marți, Ia un dejun oferit în 
onoarea lor, de premierul Ne
palului, Marich Man Singh 
Shreslha, și soția sa.

A participat tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

La dejun au luat parte tova
rășii Dimîtrie 
Toții, alte

.mâne.
Dejunul 

atmosferă

ma-

Ancuta, loan 
persoane oficiale ro

s-a desfășurat într-o 
de

Atmosfera 
care au fost

caldă prietenie.

sărbătorească în 
inlîmpinafi în ca-

Constanța

Marți 
Republicii 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
înlilnit cu personalități ale vie
ții politice din Nepal.

A participat tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii 
Dimitrie Ancuța și loan Totu.

în acest cadru, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreținut 
cordial cu primul ministru al 
guvernului nepalez, Marich 
Man Singh Shrestha, și minis
trul afacerilor externe, Shai- 
Icndra Kumar Upadhyaya, con
tinuând schimbul de păreri cu 
privire la promovarea raportu
rilor de prietenie și conlucrare 
dintre România și Nepal, la ri
dicarea lor pe un plan supe
rior.

Cu acest prilej, a fost oferită 
o recepție, care a reunit mem
bri ai guvernului, ai parlamen
tului, alți reprezentanți ai vie
ții publice, precum și șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
în Nepal.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Valentin Ceaușescu 
s-au intilnit, marți, în cadrul 
urțui dineu, cu regele Nepalu
lui Birendra Bir Bikram Shah 
Dev și regina Aishwarya Rajya 
Laxmi Devi Shah, continuînd 
convorbirile în probleme de 
interes comun, cu privire la 
promovarea raporturilor do 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și a conlucrării 
lor pe plan internațional.

Intîlnirea s-a desfășurat 
semnul stimei și înțelegerii 
ciproce, într-o atmosferă 
caldă prietenie.

sub
re
de

Și la Ci*aiova, purtătorii cravatei roșii cu tricolor au demonstrat un 
interes cresc.nd tați de tenisul de masă, sport tn care, mulți dintre 
ei, vizează cutezătoare împliniri Foto; Gabriel MIRON

abia au descifrat abc-ul aces
tui suort Și, totuși, Intre ei 
sint foarte multi care, in vi
itorul apropiat, vor ieși repe
de din anonimat..."

Unul dintre finaliștii ano
nimi. Dină acum, a fost chiar 
un reprezentant 
Corneliu 
actualei 
cri mai 
toril de _ __
un aspirant la consacrare, ală
turi de ceilalți pionieri din 
Craiova de la ..clasa" prof. 
Bălan, aflați în atenția C.N.O.P. 
De bună seamă că pentru de
ment a contat mult faptul că 
s-a aflat aproape permanent 
între micile vedete ale muni
cipiului de oe Jiu. Cristian 
Țol. Cătălin Negrii! Ilie Gă- 
geatu sau Florin Petrescu, cite- 
va dintre ..speranțele olimpice" 
doliene. Dîrment ar o ițea să-i 
urmeze, cum ne-a si dat asi-

al Craiovei. 
Dirmenț, campion al 

ediții! Cel mai tenace, 
ambițios d’ntre iucă- 

la categoria 11—12 ani

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

TRAGEREA LA SORȚI 
ÎN CUPELE EUROPENE

LA HANDBAL [f]
In C.C.E : știința Bacău -

Spartak Kia
i.i Cupa Cupelor: ISC

(lîimistnl Rm.
Berlin -
Vilcca
sorți efec- 

v____ __ Federației
Internaționale de Handbal, semi
finalele cupelor europene la
handbal pentru echipele femi
nine se vor disputa astfel :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
ȘTIINȚA BACAU - Spartak Kiev 

și Tatran Preșov (Cehoslova
cia) — Petrix Hypobank Sucdstadt 
Viena.

CUPA CUPELOR
Ț.S.C. Berlin (R.D. Germană) — 

CHIMISTUL RM. VILCEA Și 
Kuban Krasnodar (U.R.S.S.) —
Tyrefsd (Suedia).

CUPA I.H.F.
Avtomobilist Baku (U.R.S.S.) — 

Buducnost Titograd (Iugosla
via) și Start Bratislava — Spar- 
tacus Budapesta.

Jocurile se vor disputa între 
30 martie și 5 apriilie — turul ; 
6 și 12 aprilie —.returul. Primele 
echipe sînt organizatoare în 
rtianșa I

In urma tragerii la 
tuată marți la sediul

SUPORTUL REZULTATELOR VALOROASE,

BUNA CONLUCRARE A FACTORILOR CU RĂSPUNDERI
In aprecierea rezultatelor obținute 

an, județul Constanța s-a comparat, 
el însuși, dar și cu celelalte județe, în căutarea 
unui răspuns corect la întrebarea : a dat Con
stanța performeri pe măsura condițiilor umane 
(sportivi, tehnicieni) și materiale (baze sportive, 
mijloace financiate etc.) de care dispune, pe mă
sura tradiției statornicite, îndeosebi în ultimele 
două decenii ?

Lista realizărilor pe anul 1986 este bogată, dar 
nu a fost -Supralicitată, nici în darea de seamă 
și nici in discuții, la Plenara C.J.E.F.S. : 63 de 
campioni republicani (la 16 ramuri de sport, din
tre care 11 olimpice), 58 de locuri II și 66 de 
locuri III ; 144 de sportivi la loturile reprezen
tative (16 seniori, 10 tineri și 88 juniori) ; 4 me
dalii la Campionatele Mondiale, 10 la „europene", 
22 la Jocurile Balcanice și 10 la concursurile 
„Prietenia" ; echipa de rugby Farul — campioană 
națională și pe locul II la primul „Masters", In
tr-o companie foarte puternică*

Sportivii fruntași ai anului 1986 sînt elevi (în 
marea majoritate), muncitori, tehnicieni și de

în ultimul 
firește, cu

alte profesii, băieți și fete, cu mai vechi state 
în performanță (ca handbalista Viorica Ionică, 
boxerul Ștefan Drișcu șa.), sau tineri lansați 
mai de- curînd (ca Lenuța Bîrzu — atletism, 
Ion Șara — canotaj, sau George Cosac — tenis). 
Ei aparțin celor două cluburi sportive școlare 
nr. 1 și 2 Constanța (mai mulți de Ia cel de al 
doilea), clubului Farul, C.S.Ș. Mangalia, sau aso
ciațiilor Hidrotehnica, Chimpex, Petromar, Alba
tros, C.F.R., Știința, I.J.P.I.P.S. Constanța, Co
merțul Mangalia etc. Așadar, unități sportive 
aparținind învățămintului, sindicatelor, C.N.E.F.S., 
implicind, alături de C.J.E.F.S. Constanța, toți 
factorii cu atribuții și răspunderi în sport ai 
județului : Inspectoratul școlar județean, Consi
liul județean al sindicatelor, Comitetul județean 
al U.T.C., Consiliul județean al Organizației pio
nierilor și șoimilor patriei etc.

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)

Astăzi, in cea de a 2d a etapă a Divinei A de lotăal

ÎN CENTRUL ATENȚIEI, 
MECIUL DE LA CRAIOVA

mare
Oțelul • Pe-

CLASAMENTUL „LA ZI"

18
18
19
19
19
19
19

____ ____ 19
,U“ CJ.-Nap. 19

18
19
19
19
19
19
19
19
19

1. STEAUA
2. Dinamo
3. F.C. Olt
4. F.C. Argeș
5. victoria
6. Sp. Stud.
7. Petrolul
8. F.C.M. Bv. 
». „r

10. Univ. Cv.
11. Rapid
12. S.C. Bacău
13. Corvinul
14. O(elul
15. Chimia
16. Jiul
17. Gloria
18. Flacăra

Bucurețti :

2
4
5
5
3
4

10
2
3
9
3
3
4
7
3
2
2
1

9
3
5
6
7
7
4
8
9
5
9
9
9
8

10 
11 
11
13

43- 7 34
45-15 28
18- 14
17-12
22-18
30-19
13-11
19- 23
28-25
12-13
23-30
21-31
32-31
15- 19
23-36
16- 24
17- 41
15-40

23
21
21
20
20
20
17
17
17
17
16
15
15
14
14
11

PROGRAMUL

Craiova : 
Cluj-Napoca : 
București :

Slatina : 
Ploiești :
Pitești : 
Bacâu :
Rm. Vilcea :

In „Ghencea-, liderul este 
favorit in disputa Iul cu 

,__ : “ „Centralul oltean*,
un meci al celor 3 semne : 1 x Z
• După reușitul start de primă
vară, Rapid urcă spre dealul 
Feleacului cu toate motoarele tn 
plin • Victoria — Sportul Stu
dențesc, un joc așteptat cu viu 
interes O F.C. Olt a învins-o In 
toamnă pe Gloria șl la ea acasă, 
dar pe atunci buzoienll na-l a- 
veau pe... C. Moldoveanu • Pe
trolul se ferește, desigur, de— 
Flacăra • F.C. Argeș primește, 
in „Trivale", o echipă care, a- 
cum, deprinde „lecția apărării*
• S.C. Bacău, hotărîtă să-și achi
te datoriile față de propriii supor
teri • La Rm. Vilcea, dCT- 
byul „polului sud*

MECIURILOR

- DINAMO
- RAPID
- SPORTUL STUD.

- OȚELULSTEAUA
(stadionul Steaua) 

UNIVERSITATEA
„U“ 
VICTORIA

(stadionul de la complexul Dinamo)
* - - GLORIA

- FLACĂRA
- CORVINUL
- F.C.M. BRAȘOV
- JIUL

F.C. OLT 
PETROLUL
F.C. ARGEȘ 
SPORT CLUB 
CHIMIA

Toate partidele vor începe la ora 15,30.

Burchel, urmărit îndeaproape de Teleșpan, inițiază un nou atac 
al „alb-negrilor". (Fază din meciul Sportul Studențesc — Chimia 

Rm. Vilcea, disputat în etapa trecută, în „Regie") 
Foto : Aurel D. NEAGU



ACTIVITATEA SPURTIVÂ
tot mai eficient legată de producție

Rubrică rezervată acțiunilor desfășurate 
in întreprinderi și instituții

TREI MII DE BUCUREȘTENI 
LA CABANA „TREI BRAZI" 

„Serbările zăpezii** aceeași frumoasă acțiune sportivă de masă
„Serbările zăpezii", etapa de 

iarai • Dackrfei: loc de desft- 
•urare — Predeal: hmgimea 
traseului — Întrec platoul din 
vecinătatea cabanei .Trei 
Brazi"; aompetitori — cit au 
caprina eele M de autocare 
OJV.T. niua un tren special eu 
U raioane, pleeat duminici 
dimineața din Bueuresll-Nord 
(ora 8,50), ca oameni ai mun
cii din întreprinderile si insti
tuțiile Capitalei; manșa I — 
opt porii rezervate jocurilor 
distractive: manșa a D-a: nici 
o poarta, la atrăgătoarele în
treceri pentru tncepători totul 
fiind să nu întâlnești in cale 
vreo „poartă", vreun... gard: 
organizator — Consiliul muni
cipal' al sindicatelor București. 
Comisia sport-turism, cu apor
tul zecilor de instructori ob- 
jtești, secretari și președinți 
de asociații sportive, profesori 
de educație fizică prezent! pe 
pirtii; eîștigătorî — dacă dum
neavoastră credeți că a pierdut 
cineva participînd la această 
frumoasă acțiune sportivă de 
masă, vă înșelați!

In fapt, manșa I a început 
cu o drumeție în grup masiv, 
de la Predeal-Gară, la ca
bana „Trei Brazi": o oră și ceva 
de mers De tos prin aerul tare 
al unei dimineți Însorite de 
iarnă. A fost o uriașă coloană 
de schiuri si sănii, de mingi 
tocate tot timpul la deal, cit 
11 la vale, o ooloană veselă, 
.sonoră", cu sute de miniantene 
ce ieșeau din mai toate buzu
narele rucsacurilor. Erau ti- 
tineri si vîrstnid din cunoscu
te întreprinderi și instituții ale 
Capitalei, veniti ou prietenii, 
cu familiile la această mereu 
frumoasă acțiune sportivă ce 
marchează, in chip sărbătoresc, 
.rocada" dintre iarnă si primă
vară. Veniti de la întreprin
derea de Mașini Grele Bucu
rești. Semănătoarea, Mecanică 
Fină, IREMOAS, Flacăra Roșie, 
de la întreprinderea de moră-

FINALA „CUPEI PIONIERUL1* LA TENIS DE MASA
(Urmare din pag. 1)

■urări. Succesul de acum poa
te fi un argument. Un prim 
argument !

Surpriza întrecerii a furni
zat-o o fetită dintr-o comună 
oarecare, Pietroșani, din jude
țul Teleorman, Nicoleta Mina. 
Perseverentă, ea și-a depășit 
toate adversarele, alungind fa
tă In fată cu Beatrice Florea 
din iudetul Bacău Pe care, de 
asemenea, a intrecut-o tn cea 
mai frumoasă finală a -Cu
pei" cu 2—1! Nicoleta poate fi 
o surpriză, dar nu și acest suc
ces al centrului de tenis de 
masă din Pietroșani : pentru 
că pionierii de aici, avind ca 
Îndrumător un admirabil pe
dagog. în persoana prof. Con
stantin Popescu (nota bene : 
sef de promoție TEFS 1974). 
rint pentru a 7-a oară pre- 
zenti la finalele ne tară ale 
-Cupei Pionierul", progresînd 
necontenit : eu cîțiva ani in 
urmă. Intre primii 10 la Zalău, 
apoi locul 4 la Buzău, locul I 
la băieți, anul trecut, la Arad 
Si din nou un loc I. prin Ni

BUNA CONLUCRARE A FACTORILOR
(Urmare din pag. 1)

Ca și în alte asemenea pri
lejuri, s-a văzut clar rit de 
strînsâ este colaborarea dintre 
C.J.E.F.S. — ca organ împu
ternicit de partid cu răspun
derea unică în conducerea și 
Îndrumarea activității sportive 
— și toți factorii cu atribuții. 
Participarea activă la lucrările 
Biroului executiv al C.J.E.F.S. 
în care sînt reprezentați, con
tribuția competentă la elabo
rarea măsurilor operative și de 
perspectivă, traducerea în viată 
a sarcinilor ce le revin în do
meniul lor de activitate, pre
zența în brigăzile complexe de 
control și îndrumare în unită

rit s> panificație (grup condus 
de președintele asociației spor
tive. Mircea Cretu. inginer-șef 
ai fabricii Spicul), de la mari
le asociații sportive I.T.B. 
(președinte, Nicoiae Aldea), 
Electronica Industrială (secre
tar. Aneta Bunghez), Confecția 
București (secretar. Sofia Da
vid), Centrala de Construcții 
Antrepriză Generală București 
(secretar, Victor Băloiu), în
treprinderea de Mașini Elec
trice (secretar, Traian Drago’,), 
Spartac (secretar, Ion Iaru) 
etc. — toți prezenți, împreună 
cu iubitorii de mișcare în aer 
liber din unitățile sportive 
respective, la Întrecerile de la 
cabana „Trei Brazi".

Concursul propriu-zis a du
rat aproximativ două ore. fie
care sector al Capitalei, fieca
re mare asociație sportivă tri- 
mitîndu-și reprezentanții (o 
fată si un băiat) ne traseele 
anume amenaiate. spre e a 
„tria" îndemînarea, ambiția, 
iuțeala, curajul. Sigur, probele 
au fost inedite, deloc ușoare, 
un _11 metri", bunăoară, mar
cat prin zăpadă, cu călcîiul. ri
dicând anumite probleme, dar 
mai ales interesul din partea 
spectatorilor, buni cunoscători 
ai fotbalului, iubitori ai umo
rului stârnit de situații comice. 
Cei mai buni: la concursul de 
Indemînare — 1- reprezentanții 
Sectorului Sanitar (Sanda dr- 
je, Radu Cristescu), 2. I.T.H..
3. Sectorul 2: Parada costume
lor — Pe primul loc, tinerii 
din Sectorul 1: concursul de 
dans (pe zăpadă, desigur) a 
fost cistigat de echipa Spartac.

Așadar, trei mii de bucu- 
resteni prezenți, duminica tre
cută, la cabana „Trei Brazi", in
tr-a frumoasă acțiune sportivă 
de masă...

Vasile TOFAN

coleta Mina, acum, la Craiova. 
Nu știm care este reacția ce
lor din Pietroșani! Teleormanu
lui fată de aceste reușite ; Ia 
Craiova, însă, o sală Întreagă 
a aplaudat-o din toată inima 
Pe această fetiță talentată din 
comuna de pe firul Dunării...

Aplauze au cules, meritat, 
după trei zile de aprige dispu
te. si ceilalți ctștigători ai ..Cu
pei". Călin Miron, de la Școa
la nr. 1 din Zalău, și Gabriela 
Coman, de la Școala nr. 133 
din Sectorul 4 al Capitalei, 
pentru care competiția și im
plicit reușita nu vor să însem
ne un moment pasager din 
viata lor, ci — cum ne-au măr
turisit — un prilej de a se a- 
propria șl mai mult de acest 
sport a] indeminării și tenaci
tății De care l-au îndrăgit si 
căruia doresc să 1 se dedice. 
Sălaiul si Bucuneștiul pot a- 
vea in ei două elemente de 
perspectivă într-uin sport deve
nit olimpic.

înainte de a prezenta panoul 
de onoare al competiției, eă 
subliniem reușita pe olan or
ganizatoric a finalei, asigurată 

țile sportive — iată doar prin
cipalele componente ale modu
lul responsabil de lucru al fac
torilor cu atribuții din județul 
Constanța.

In cuvintul lor, prof. Olga 
Duțu — inspector general al 
Inspectoratului școlar județean, 
Dumitru Pisică — șeful secției 
sport a Consiliului județean al 
sindicatelor, Constantin Marchi
dan — secretar al Comitetului 
județean al U.T.C. și alții s-au 
referit mai puțin la succese, 
deși aveau temeiuri, nu au 
subliniat rezultatele bune din 
sectorul lor de activitate, ci au 
pus accentul, la .unison cu prof. 
Dumitru Ivan, președintele 
C.J.E.F.S. Constanța, pe lipsuri

Campionatul de box pe echipe In Divizia A I

DINAMO A ÎNVINS LA PLOIEȘTI
Ari Ilmițoara a dcaiital tlciorloasa In prima diii/lc.

Campionatul Național de box 
pe echipe «seniori a debutat, 
în noua sa ediție la Timișoara, 
Ploiești și Brăila, cu partide 
disputate. Performerele acestei 
prime etape a competiției sînt 
formațiile Dinamo București, 
învingătoare cu 7—5, în depla
sare, în fața echipei Prahova 
A.S.A. Ploiești, și Farul Con
stanța, care a terminat la ega
litate (6—6), la Brăila, în com
pania pugiliștilor Box-Clubu- 
lui din localitate. O victorie 
scontată, pe teren propriu, a 
obținut A.E.M. Timișoara, care 
a întrecut cu 8—4 pe A.S.A. 
Buzău. Cel de-al patrulea meci 
al etapei, selecționata Musce
lul + Vîlcea — Steaua, a fost 
amînat.

Așa cum ne așteptam, galele 
din cadrul campionatului au 
avut succes de casă. La Plo
iești, de exemplu, peste 1000 
de spectatori au înconjurat 
ringul din sala Prahova pen
tru a încuraja sportivii local
nici, în fața redutabililor lor 
adversari, dinamoviștii bucu- 
reșteni. Aceștia din urmă au 
prezentat cea mai bună for
mație, din care nu au lipsit 
reprezentanții celor „două ge
nerații" — veteranii Dragomir 
Ilie și Florian Țîrcomnicu, ală
turi de medaliații cu bronz la 
„europenele" de juniori de a- 
nul trecut, frații Daniel și 
Marian Dumitrescu. Partidele 
au fost viu disputate, dinamo-

• Asociația sportivă a între
prinderii Mecanice de Utilaj Chi
mic București a organizat de cu
tând cea de a V-a ediție a cupei 
sale la box, competiție la care 
au participat 15 secții bucurește- 
ne șl două din provincie, Oțelul 
Ttrgoviște șl I.O.B. Balș. Dintre 
cel 1Q8 participant! la întreceri 
s-au evidențiat M. Mătărău, Gh. 
Sima, N. Dima (Rapid), N. Stra- 
tone, M. Iordan, A. Sut’eu (Di
namo), G. Tudora (Timpuri Noi), 
V. Pîrvu (Autobuzul),' D. Mo- 
ga, A. Alexandrescu, S. Ivan 
(I.M.U.C.), la Juniori ; Gh Stan 
(Rapid). C. Crăciun (Timpuri 

Noi), M. Popa (Autobuzul), E. 
Dumitru. M. Vasilache (I.M.G.B.), 
T. Panalt. C. Afloarel (Semănă
toarea), M. Boțe (I.M.U.C.), la 
seriori. Sportivilor învingători li 
s-au oferit frumoase premii și 
diplome. Pe echipe, competiția 
a impus pugiliștil antrenorului 
Victor Lăzăreanu, de la asociația 
sportivă organizatoare, care au 
cucerit primul loc.

atât de inițiatori. Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor si C.N.E.F.S., cît și de or
ganele locale, grijulii cu copiii 
oină la ode mai neînsemnate 
detalii.

Clasamentele finale... FETE : 
categoria 11—12 ani: 1. Nico
leta Mina — Teleorman. 2. 
Beatrice Florea — Bacău. 3. 
Cristina Lupean — Sibiu. 4. 
Georgeta Rădoi — Dîmbovița. 
5. Andreea Moldoveanu — Vil- 
cea. 6. Mariana Stancu — Co- 
vasna ; 13—14 ani : 1. Gabrie
la Coman — București, 2. De
lla Cosma — Caraș Severin. 3. 
Nicoleta Matei — Buzău. 4. 
Constanta Cretu — Vîlcea. 5. 
Adriana Boșcan — Vrancea. 6. 
Simona Medeșiu — Sibiu. BĂ
IEȚI, 11—12 ani : 1. Corneliu 
Dîrment — Dolj, 2. Zoltan 
Bodoczi — Mureș, 3. Nicoiae 
Botar — Alba. 4. Claudel Pe
trescu — Suceava, 5. Ovidiu 
Giurescu — Constanta. 6. Că
tălin Tubacanu — Caras Seve
rin : 13—14 ani : 1. Călin Mi
ron — Sălaj. 2. Lulu Panduru 
— Călărași 3. Ioan Gabriel 
Pop — Bistrița Năsăud, 4. Bog
dan Muresan — Caras Severin. 
5. Doru Grecu — Gorj, 6. Ște
fan Săftoiu — Mehedinți.

CU RĂSPUNDERI
și neîmplinjri, s-au declarat 
solidari în răspunderea pentru 
acestea, au arătat principalele 
neajunsuri din activitatea uni
tăților sportive de care răs
pund direct și au prezentat 
principalele măsuri pe care le 
vor întreprinde, inclusiv pe 
plan educativ, pentru realizarea 
și depășirea obiectivelor și in
dicatorilor de performanță sta
biliți prin plan, potrivit cerin
țelor și exigențelor actuale.

Este și aceasta o garanție că 
județul Constanța va continua 
să joace un rol activ în miș
carea sportivă, să lupte pentru 
menținerea printre județele 
fruntașe în performanța româ
nească. 

viștii impunîndu-se, în ciuda 
faptului că au cedat două punc
te din start, prin neprezenta- 
rea concurenților la categoriile 
mijlocie și grea. De la praho
veni o bună impresie au lăsat 
„musca" Cristian Dcdu, învin
gător în fața lui Florin Manea, 
și Leontin Sandu, care l-a o- 
bligat pe Dragomir Ilie să a- 
bandoneze în rundul secund. 
Rezultat final: 7—5 în favoa
rea dinamoviștilor.

Farul Constanța a fost la un 
pas de a obține o frumoasă vic
torie în deplasare. Gazdele, 
pugiliștii de la Box Club Brăi
la, au făcut față cu greu a- 
saltului constănțean, reușind 
să stabilească egalitatea (6—6) 
în ultimul meci, prin veteranul 
formației, „supergreul" Mircea 
Alexandru, învingător la punc
te în fața lui Viorel Popa.

A.E.M. Timișoara a debutat 
cu o victorie în prima divizie, 
întrecînd cu 8—4 tânăra for
mație A.S.A. Buzău. Cei peste 
400 de spectatori prezenți în 
sala Olimpia au aplaudat vic
toria boxerilor timișoreni, dar 
au regretat că nu l-au putut 
vedea luptînd pe campionul 
lor Dumitru Senciuc, acesta 
cîștigînd prin... neprezentarea 
adversarului.

Următoarea etapă a campio
natului va avea loc la 21 și 
22 martie, după următorul pro
gram. Seria I : B.C. Brăila — 
A.E.M. Timișoara, A.S.A. Buzău 
— Metalul București ; seria a 
Il-a : Muscelul + Vîlcea — Pra
hova A.S.A. Ploiești, B.C. Ga
lați — Dinamo București. Fa
rul și Steaua — pauză.

DEBUT ÎN CAMPIONATUL DE HALTERE PE ECHIPE (j)
Recent, s-a desfășurat la Con

stanța prima etapă a Campiona
tului Național de haltere juniori, 
pe echipe. Pe primele locuri, tn 
Divizia A s-au clasat formațiile : 
Olimpia Buc. 9373 p, Clujana 8125 
p, și Steaua Buc. 7467 p, iar in 
eșalonul secund, poziția I o deți
ne C. S. Onești cu 4657 p. Foar-

ACTBALITATEA IA POPICt
Au început întrecerile ediției 

1987 a „Cupei Federației Romane 
de Popice", competiție tradiționa
lă. rezervată sportivilor fruntași, 
seniori șl juniori. La fiecare ca
tegorie — senioare, seniori, ju
nioare șl Juniori — au fost in
vitați cite 20 de concurențl, prin
tre care șl componentll loturilor 
naționale. Disputele primei eta
pe au fost interesante, soldate cu 
rezultate bune. La seniori, de 
pildă, n-au lipsit surprizele. O 
serie de tineri s-au situat tn 
prim-plan.

REZULTATE TEHNICE — se
nioare (arena Voința Ploiești) : 
1. Ibolya Matbe (Voința Oradea) 
451 p d, 2. Ni ne ta Badea (Voința 
Buc.) 445. 3. Ooiavla Ciocârlan
(Gloria Buc.) 437, 4. Ellsabela
Clobanu (Rapid Buc.) 435, 5
Elena Andreescu (Voința Buc.) 
427 ; seniori (arena Rulmentul 
Brașov): 1. I. Matiș (Rulmentul 
Brașov) 947, 2. C. Frigea (C.F.R. 
Constanta) 844, 3. Ov. Vasiie 
(Carpațl Sinaia) 943, 4. I. Tis- 
mănar (Rulmentul Brașov) 939, 
5. Gh. Silvestru (Electromureș 
Tg. Mures) 931, 6. St. Boariu 
(Aurul Bala Mane) 931 ; junioa
re (arena Gloria București) : 1. 
Liliana Băjenaru (Voința Buc.) 
436, 2. Luminița Zamflrescu (La- 
romet Buc.) 433, 3. Cristina Ră
doi (Rapid Buc.) 414. 4. Rodlca 
Fulga (C.SJM. Reșița) 109, 5. Si
mina Vodă (Dermagant Tg. Mu
reș) 408: juniori (arena Olimpia 
București): 1. C. Cristea (Olim
pia Buc.) 861, 2. I. Ruge (Aurul 
Baia Mare) 860, 3. I. Szoverfl 
(Electromureș Tg. Mureș) 846, 4. 
N. Popescu (Rulmentul Brașov) 
837. 5. L. Strălnu (Olimpia Re
șița) 837.
• Tot zilele acestea, loturile 

naționale de juniori pentru Cam
pionatele Mondiale din luna mal 
au fost supuse la un test tn ve
derea alcătuirii echipelor ea re 
vor evolua tn locurile interna
ționale de pregătire pentru .mon
diale". Fetele, care au Jucat in 
sala olimpia, au obținut rezul
tate mal bune, dar și băieții (sa
la Gloria) au punctat mulțumi
tor.

REZULTATE — fete : 1. Elena 
Birzan-Anton (Rapid Buc.) 434 
P d (cu nici o bilă In gol) .2. Ma
riana Antonesau (Mncava-Molid 
Vama) 422 p, 1. Melinda Deme
ter (Electromureș Tg. Mureș) 408,
4. Liliana Băjenaru 406, 5. Mari- 
cica Radu (Hidromecanica Bra
șov) 402. Băieți : 1. Z. Farkas 
(Electromureș Tg. Mureș) 865, 2. 
C. Cristea 864, 3. I. Ruge 863, 4. 
L. Ghiță (Gloria Bue.) 861, 5. V. 
Breban (Unlo Satu Mare) 844.

Selecționatele de juniori vor 
susține jocuri de verificare în 
compania echipelor similare ale 
Ungariei — acasă șl Poloniei — 
In deplasare.

PRIMA ETAPĂ A TU
SUB SEMNUL ECHI

Duminică a lost reluat cam
pionatul Diviziei A la handbal 
masculin, ediția a 29-a. Turul al 
n-lea al celei mai importante 
competiții naționale se dispută 
după o formulă nouă : primele 
trei echipe din grupele prelimi
nare, cu numărul de puncte șl 
golaverajul acumulate, vor con
tinua întrecere pentru desemna
rea ocupantelor primelor șase 
locuri In clasamentul final, deci 
șl desemnarea campioanei ediției 
in curs, echipe care sint reu
nite în seria I, iar celelalte șase 
lormațll vor lupta pentru Jocu
rile 7—12, ultimele două urmînd 
să retrogradeze in Divizia B 
(seria a Ii-a).

Prima etiapă a fost dominată 
de meciul de la Timișoara, dintre 
Politehnica șl B.C. Mlnaur Bala 
Mare. Încheiat cu victoria la 
limită, 19—18 (10—10), a studen
ților. Prezent la Joc, antrenorul 
federal Nicoiae Nedef spunea că 
partida, desfășurată intr-o depli
nă sportivitate, a scos in evi
dentă evoluția foarte bună a ce
lor doi portari — Mircea Petran 
(Mlnaur) și Alexandru Buligan 
(Politehnica), ambii componențl 
al lotului reprezentativ, dar mal 
puțin plăcut a fost faptul că în 
ambele echipe figurează mulți 
Jucători tineri susceptibili de a 
fi selecționați în diferite loturi 
reprezentative, dar care nu s-au 
ridicat la nivelul cerințelor și al 
speranțelor care se pun in el.

La București, tot în prima gru
pă valorică, Steaua a trebuit să 
se întrebuințeze serios, mai ales 
după reluare, pentru a depăși pe 
dinamoviștii brașoveni, foarte pe
riculoși in prima repriză, cînd 
au condus mult timp pe tabela 
de marcaj. Scorul — 29—22
(14—14) — relevă faptuil că bucu- 
reștenii au primit multe goluri 
în prima repriză, semn că apă
rarea a fost deficitară, situația 

te bine s-a comportat tânărul 
Traian Cihărean (Olimpia Buc.), 
care la cat. 52 kg, la stilul smuls 
a realizat un nou record al țării 
de juniori, cu 102,5 kg, iar la 
total s-a clasat pe primul loc 
cu 222,5 kg. Iată ceilalți cîștigă- 
tori, în ordinea categoriilor : A. 
Sirbu (Clujana) 220 kg, P. T3- 
roczki (Gloria Bistrița) 235 kg, 
V. Roșu (Olimpia Buc.) 290 kg,
C. Oprea (Olimpia Buc.) 300 kg,
D. Tuinea (Steaua) 315 kg, N. O- 
siac (Olimpia Buc.) 330 kg, A. 
Szasz (Clujana) 350 kg, V. Vischi 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 247,5 kg. 
Dintre concurențl vom remarca 
rezultatele bune realizate de V. 
Roșu, A. Szasz, D. Morar (Va
gonul Arad), T. Karaffa (Gloria 
Bistrița), N. Osiac, V. Mereuță 
(Olimpia Buc.), D. Tuinea.

Turneul feminin de vi

fmiMA.ȘHf IȘAIUMJLUI
Ieri, la București — în sala de 1 

de sport a Liceului Industrial 
nr. 6, M.I.U. — a început ulti- < 
mul turneu feminin de volei al 
grupei a Il-a valorice (locurile <
7—12) din cadrul Diviziei A. 1

Prima partidă a zilei a opus 1
formațiile OLTCIT CRAIOVA și i
G.I.G.C.L. brașov, ambele, așa j
cum spuneam în avancronica s
noastră de ieri, prinse în „hora" j
retrogradării. Ne-am așteptat să 1
vedem o întîlnire foarte disputa- î
tă, cel puțin, dacă nu de nivel j
tehnic ridicat. Dar n-a fost așa. 
Dintre cele două combatante, 
doar jucătoarele de la Oltcit au i
arătat că vor să supraviețuiască i
în „A“ și, firesc, au învins cu 3—0 <
(12, 1, 9), dintre ele evidențiin- r
du-se Lucreția Mirea și Marinela c
Buzdugan. De la învinse doar t
Delia Leițoiu a mai arătat cite (
ceva. Foarte bun arbitrajul : V. î
Ranghel — V. Vrăjescu. c

Ceva mai disputată a fost în- 1
tîlnirea dintre echipa gazdă FLA- 1
CARA ROȘIE BUCUREȘTI, și 1
CALCULATORUL BUCUREȘTI. <
Tn o oră și 20 de minute. Fia- 1
căra a justificat poziția el mai

ADMINISTRAȚIA Dt STAI LOTO
• CIȘTIGURILE CONCURSU- C

LUI PRONOSPORT DIN 15 7
MARTIE 1987. Cat. 1 (W rCZUl- C
tate) : 1 variantă 25% — autotu
rism Dacia 1300 ; cat. 1 (12 re- v
zultate) : 7 variante 100% a c
39 078 lei șl 98 variante 25% a t
9 770 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : o
61 variante 100% a 3 285 lei și p
1 523 variante 25% a 821 lei. RE- g
PORT LA CAT. 1 : 500 000 LEI. p
Autoturismul Dacia 1300 de la r
cat. 1 a revenit participantului r
Nicoiae Matei din Timișoara, I,
care obține șl o sultă de cîștl- ti 
guri la celelalte categorii. n
• Mal sînt DOUA ZILE până si

la tragerea obișnuită Loto de p
vineri, 20 martie. ș
• Vă reamintim că acțiunea li

deosebită a acestei săptămîni di
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Oliinpia Rm. sărat - Politehnica lași 0-0
Jucînd timp de 82 de minute 

în 10 oameni (atacantul Țigoianu 
a primit, încă dlin mln. 8, car
tonaș roșu, pentru lovirea unui 
adversar, clnd jocul era oprit). 
Olimpia Rm. Sărat a depus mari 
eforturi pentru a face față unei 
aspirante la promovarea în „A", 
Politehnica Iași. Spre lauda lor, 
rimnicenil nu numai că au reu
șit să stăvilească atacurile unul 
adversar superior numeric, cu 
„carte de vizită" mal bogată, dar 
au șl fost, de cîteva ori, pe 
punctul de a înclina, totuși, ba
lanța în favoarea lor I șl aceas
ta, pentru că au o bună pregă
tire fizică, joacă eu convingerea 
că merită un loc In prima jumă- 

ae faca- 
dlselplină

tate a clasamentului, 
drează Intr-o fermă 
tactică.

Pînă la eliminarea lud . _ 
ieșenii avuseseră o ocazie, 
mln. 6, prin M. Radu. Următoa
rea mare fază de gol a aparținut 
gazdelor (min. 22, Niculcioiu), 
pentru ca în mln. 45 Roșea Bă 
salveze de pe linia porții. După 
pauză, bine conduși In teren de

rutinatul Ciocîrlan, oaspeții for
țează desprinderea de tenacele 
lor adversar, dar trec șl ei prin 
emoții, to min. 70, - - - -
apăra 
al Iul 
nute, 
porții 
l-au
FHlp șl V. Radu) atacă insistent, 
dar apărarea Olimpiei (exce- 
lențl : Găureanu, la debtutul său 
ta ,,B", Roșea și V. Roșu) re
zistă șl partida se încheie cu un 
echitabili scor

Arbitrul M. 
condus corect 
PIA : Lăptota 
GAUREANU, 
ghiiciu, 
(min.

cînd Stelea 
spectaculos șutul-bombă 

Drăghiciu. După două mi- 
Stăncioiu șutează în stâlpul 
Olimpiei. Oaspeții (care 

introdus pe experimentați)

(im in.

Țigoianu,
în

TINEREȚE Șl
Dunărea C.S.U. Galați -

alb.
Neșu (Oradea) a 

șl autoritar. OLIM- 
— Stanei-u, ROȘCA, 
V. ROȘU — Dră- 

G. Roșu, S. Ionescu, 
82, Mogoș) — Țigoianu, 

Nlcullciolu, STOICA. POLITEH
NICA : stelea — mantale, 
GHEORGHIU, CIOCÎRLAN, Frfn- 
cu — Măciucă, Florean, CON
STANTIN — PaveBuc (min. 55 
Filip), M. Radu, Stăncioiu (mln. 
74 V. Radu).

Radu URZICEANU

SPORTIVITATE
c.s.n. suceava l-o d-o)

Din capul locului, o subliniere 
pentru sportivitatea partidei. Re
marca privește In special forma- 
țla-gazdă, care, deși juca ian 
meci foarte Important privind 
perspectivele rămîneril to ,,B“, a 
făcuit-o to limitele falr-play-ului. 
Ceea ce ne-a plăcut, de aseme
nea, a fost „valul de tinerețe" 
din ambele tabere. Vârfurile de 
atac ale Dunării, de pildă (Ghl- 
bea și Cojocaru), abia au depă
șit perioada junioratului I șl la 
Suceava multe nume noi, de vre
me ce dintre consacrați putem 
vorbi doar de Alexa, Gafencu, 
Păiuș șl, bineînțeles, Cașuba. 
Gălățenil au luptat cu însufle
țire, în prima repriză, conștiențl 
că adversarul le este superior 
tehnic șl că numai astfel se pot 
impune. Au și reușit golul din 
mln. 26, prin TEOHARI, care a- 
vea să rămînă șl al victoriei. 
Fundașul Dunării a șutat violent 
de la 18 metri, balonul a lovit 
umărul unui apărător sucevean 
șl Alexa n-a mai putut interveni.

In partea a doua. Dunărea avea 
să lupte cu toate forțele spre 
a-și apăra fragilul avantaj. In ul
timele 10 minute, CU3JU. a avut 
două mari ocazii, gălățenli res
pingând mingea de pe linia porții.

Am văzut un bun meci de di
vizie secundă, cu două echipe ti
nere. Șl, alt fapt demn de re
levat : cu un gabarit cerut de 
fotbalul modern. Tot atâtea men
țiuni pentru antrenorii S. Nicu- 
lescu «Dunărea) ,1 V. Slmionaș 
(C .S .M. Suceava).

Arbitrul Ș. Necșulescu (Tlrgo- 
vlște) a condus foarte bine. 
DUNAREA : Sta mate — Parfenie, 
ROTARU, Comșa, TEOHARI — 
Ichlm. Ragea, CIUVU, Dfacones- 
cu — GHÎBEA (mln. 76 Pos- 
mac), Cojocaru (min. 55 Oprea). 
C.SJW. SUCEAVA : Alexa 
Grigor e, 
Ciobanu 
(mln. 46 
(mfo. 63 
Caișuiba.

VICTORIE FARA

— P.
Gălușcă, CRISTESCU,
— GAFENCU Golan 
Stoica), PAIUȘ, Bull ga 

— Coman) — SFRIJAN,

Eftimie IONESCU

DUBII
ceahlăul Piatra Neamț-r.C.PI. Progresul Brăila 2-0 (2-0)

Punînd stăplnire pe mijlocul 
terenului, beneficiind In perma
nență de baloane, Ceahlăul (an
trenor. Nlcolae Zaharia) a reușit 
să-și impună de la Început jo
cul. obtlnînd o victorie fără du
bii. De altfel, In prima repriză 
s-a decis soarta partidei, înscri- 
lndu-Se cele două goluri : mln. 
11 — VASILACHE execută pla
sat, peste zid, o lovitură liberă 
de la 22 m, însă cu largul con
curs al portarului C. Br.itianu ; 
min. 25 — centrare scurtă de pe 
dreapta a lui Murarlu. AMAR- 
GHIOALEI pătrunde In eareu și 
plasează balonul pe sub portarul 
brăilean.

In a doua repriză, gazdele re
duc motoarele, joacă mal ne
glijent, ratează șl un penalty 
(mln. 66 — Vasilachei, risipesc 
alte două bune ocazii (Amar- 
ghioalei în min. 80 șl 84), jar 
calitatea spectacolului scade vl-

zlbil. toitul redueîndu-se la o 
luptă surdă purtată intre cele 
două careuri. De cealaltă parte, 
brăilenH 
rindu-șl 
au jucat 
în copt 
(mln. 86 
nu de la 2 m) . 
gerea lor apare ca ceva Cresc.

Arbitrul M. Conitantlnescu 
(București) a condus foarte bi
ne. CEAHLĂUL ; Tache — MU- 
RARIU, MIRONAȘ, Vasilache, 
Oprea — GHERGHE, OPREA, 
IANCU — Susanu, AMARGHIOA- 
LEI, Dumitrescu (mln. 65 Făr- 
caș). F.C.M. : c. Brătianu — Tu- 
dose, COMAN, Darie. Chlrlță — 
Pascu (min. 62 V. Brătianu), Tl- 
tirișcă. MARIN, Petrache (min. 
82 Nehoianu) — Drăgoi, Chlrcă.

Paul ZAHARIA

a*u dezamăgit, neono- 
statutul de lideri. El 
fără orizont, iredndu-șl 
o singură ocazie clară 
— ratare a Iul Nehola- 

Și astfel lnfrln-

INTRE VESTIAR.,.
• UN MECI PLIN DE MOMENTE DRAMATICE, la 

Galați, trăit intens de tribunele arhipline. In mln. 4. 
C. Stan, fundașul gălățean, părăsea terenul 
veche accidentare recidivase 1 Au 
faze de poartă, apoi marea ocazie 
mal cu seamă, acel penalty apărat 
de disciplinată tactic este această 
o poete dovedi un singur fapt : I. 
urmărit adversarul ce-1 avea In grijă șl în careul său 
mic I • Apropo de penaltyul (mln. 89) oare putea 
aduce victoria Oțelului. Pe lista celor mal buni exe
cutant! de lovituri de pedeapsă din echipa gazdă or
dinea este următoarea : 1. Vaișcovici, 2. Hanghiuc, 
3. Rotaru. A executat Anghelinel. De ce 7 Aoeasta ră- 
mîne întrebarea. Bravul echipier al Oțelului (am au
zit numai cuvinte de laudă privind comportarea Iul) 
a tras puternic, jos. In colțul din dreapta al porții 
ploieștene. Cum a reușit să „zboare" Liliac pînă acolo 
lntr-o fracțiune de secundă 7 El bine, ăsta rămîne 
„secretul" portarului petrolist • Mereu promovări la 
Petrolul. Cea mal recentă, Bălan, un jucător venit de 
la Fllipeștii de Pădure, care a debutat pe prima scenă 
Jucînd 20 de minute to locul lui Ursea.
• ÎNAINTEA PARTIDEI DE LA HUNEDOARA, ju

cătorilor de lș Steaua le-au fost oferite de către gazde 
garoafe, fanioane și un frumos tablou • „Dacă am 
fl avut un stadion cu... 80 000 de locuri, cu siguranță 
că s-ar fi umplut", ne spuneau, duminică, oameni din 
conducerea sportului hunedorean. Da, cererea de bi
lete a fost mare. Au venit iubitori ai fotbalului de 
la Deva, din județ, din Alba, Sibiu, Arad. Prezența 
Stelei stîrnește un mare Interes, oriunde ea evolu
ează. cum s-a întîmplat si la Bistrița. Si meciurile 
se joacă cu... casa închisă • Din rîndurile campio
nilor au absentat Bălan și Bărbulescu, care sînt acci
dentați. In schimb, și-a făcut debutul oficial, sub tri
coul roș-albastru, Kramer • Luni dimineață, cînd 
am coborît din tren, l-am întîlnit pe L. Sătmăreanu 
fostul internațional, azi antrenorul echipei de spe-

o rhai 
urmat zecile de 
a lui Mocanu și, 
de Liliac ! • Cît 

echipă ploleșteană 
Gușe (nr. 11) și-a

CRAIOVENII IN VERVA
r. c. Inter Sibiu 6-1 (4-0)Elcctroputcrc

încă din start gazdele se insta
lează la cârma jocului, incursiu
nile Iul Clrțu șl, mai ales, Ciu
pea (cel mai bun Jucător de pe 
teren) făcind ca apărarea oaspe
ților să se clatine și, ta min. 6, 
să cedeze. Mingea circulă pe 
„ruta* Ciurea — Cirțu — FIRA- 
NESCU, ultimul fructUicînd sub
tila pasă a lui Clrțu. Șapte mi
nute mai tlrziu, CÎRȚU driblea
ză 4 jucători, Jntră In careu și 
Înscrie cu toată opoziția lui Ra
du. în mln. 23, același CÎRȚU 
primește o pasă de la Firănes- 
cu. trece de doi apărători sl lo- 
bează mingea peste Radu, ieșit 
ta lntîmpinare. Minutul 30 avea 
să încununeze efortul deosebit 
al tai CIUREA, care Înscrie al 
4-lea gol, beneficiind de pasa 
lui Ctrțu.

După pauză, pe fondul unei 
relaxări a gazdelor, jocul se e- 
chlllbrează. oaspeții “ ‘ ' 
mal mult ta preajma

văzlndu-se 
careului

craiovean. Dar cei care vor în
scrie sint tot craiovenil, prin 

CIRTU (min. 60), după un exce
lent un-dol cu Ciurca. Oaspeții 
vor reduce din handicap. In min. 
83, prin COLDEA, la o greșeală 
a apărării gazdelor. In min. 87, 
craiovenil revin ta atac și FIRA- 
NESCU pecetluiește scorul final, 
transformând cu precizie pe- 
naltyul Just acordat la faultul 
Iul Matei asupra lui Petrișor.

A arbitrat foarte bine M. 
Georgescu (Constanța), ELEC- 
TROPUTERE : Boldid — Bărbu- 
ceanu, ZAMFIR, Drînceanu, Ma
tei — LUȚA (mln. 68 Petrișor), 
Olaru, FIRĂNESCU, CIUREA — 
CIRTU (min. 75 Crețu), Ghiță. 
F.C. INTER : Radu — Cosma, 
MĂRGINEAN, Tenghea, Banclu 
— Spirea, Ciobanu, Șoarece, 
(min. 34 Bîrsan) — COLDEA, 
Văsîl. Mardale (min. 46 I. Pe
tre).

Florin SANDU

JOC u

In meciul de duminică, 1 
’ la. Petroșani, nntrenn- *ție la Petroșani, antrena- ; 

rul-jucător al Jiului, ț 
Mulțescu, a contribuit 
in cea mai mare măsură, 
hotăritor se poate spune, i 
la victoria echipei sale. 
El a înscris un gol su
perb, după ce în prima 
repriză trimisese mingea 
in „transversala" porții 
clujenilor (in urma unei 
execuții tehnice de evi
dent rafinament și prin- 
tr-un șut la fel de măies
tru), a mai făcut și alte 
lucruri care au demon
strat înalta lui clasă de 
joc, a depus un mare e- 
fort și a luptat cot la cot 
cu mai tinerii lui coe
chipieri și elevi, pe care 
a știut, de asemenea, să-i 
mobilizeze și să-i diri
jeze in teren. Toate a- 
cestea 
sigur.

adăugîndu-se, de- 
meritelor sale in

0 IMAGINE
UMBRITA

Politehnica Timișoara -
Meci viu disputat, meci de... 

Divizia A, acest derby al foitba- 
hilul bănățean, în care s-au ta- 
tUnit două (deocamdată) divizio
nare din eșalonul secund. Lide
rul! seriei a m-a a avut un 
partener care i-a pus multe pro
bleme, tacă din prima parte a 
partidei, dominată de reșlțeni : o 
echipă ofensivă, ou o linie de 
mijloc laborioasă șl incisivă 
(Cojocaru și Hodină au stăptolt 

mult 
joc, . .
prin „slalomurile" lor spre ca
reul • - ■ — ■ - -
marcat, 
cursului jocului 
zut un spațiu
Zah șl Uțlu, centrarea tal fiind 
reluată de BOLBA ta plasă (mln. 
9). șl tot to plină dominare re- 
șlțeană putea fi 2—0, to mln. 30, 
ctod apărarea oaspeților a făcut 
tlrziu pasul la ofsaid, Oancea, 
rămas singur, trimițând peste 
Boșca pe ...bară I Zece minute 
după aceea se produce, insă, e- 
galarca : Cojocaru pătrunde, ca 

schior de „uriaș", tn careul 
„Poli", Vușcan

timp mijlocul suprafeței de 
creînd, nu o dată, panică

€. S. ML
J

Reșița 2-1 (1-1)

un 
lui

gazdelor). Primul gol l-a 
de altfel, împotriva 

: Oancea a vă- 
prea mare între

HOMAN »
Armătura

11... Intercep

tează fără menajamente, penalty 
clar, transformat de HODINA și: 
1—1.

La cinci minute după reluare, 
o fază „de zile mari" : Vldescu 
centrează la marginea careului 
de 16 metri, Despa prinde un 
valeu spectaculos la vtacta, dar 
Molse scoate miraculos. Un mi
nut mai tîrzlu, Bobaru aruncă 
o minge spre OANCEA, care ra
tează intercepția, Boțea, derutat, 
respinge defectuos, greșeală 
prompt sancționată de același 
masiv atacant : 2—1. „Poli" joacă 
to continuare din ce ta ce mai 
bine, cu Bobaru, Bolba șl Vuș- 
can in prlm-plan.
Arbitrul D. Drăcea (Craiova) a 

condus foarte bine. „POLI" : 
MOISE — Varga, lonuț, VUȘ- 
CAN, Sunda — Pascu (mln. 8 
Oloșutean), Vlătănescu (mln. 28 
Iova), NEAGU, BOBARU — BOL
BA, OANCEA ; C.SJW. ; Boțea — 
Videscu, Zah. UȚIU, TELESCU 
— COJOCARU (min. «1 Ta»-.), 
Tritan, HODINA — MARGI
NEA NȚU, Setatele (min. 46 Cr. 
Alexandru), Despa.

George ROTARU

DIN NOU IMBATABIL

pregătirea generală a e- 
chipei, care se dovedește 
în acest început de se
zon bine pusă la punct, 
in întreaga varietate de 
aspecte.

D.in păcate, tot in me
ciul de duminică, unele 
manifestări ale sale 
vizavi de arbitri au lăsat 
mult de dorit, umbrind 
imaginea pozitivă pe 
care — in mod îndreptă
țit — și-o făurise. Nu 
negăm, firește, faptul că 
arbitrul ieșean V. Antohi 
(care și-a făcut la acest 
meci reintrarea după o 
absenfă de peste 6 luni) 
a ți greșit uneori, în de
ciziile sale, îndeosebi în 
aprecierea faulturilor 
(motiv pentru care i s-a 
scăzut calificativul), dar 
asta nu justifica nici pe 
departe suita de lamen
tări și proteste la care 
a decurs Mulțescu 
văzul tribunelor) 
ales reproșurile 
spus nepotrivite) 
după meci, la 
Considerăm, deci, 
tățit cartonașul 
pe care l-a primit
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I
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Zalău - Minerul Paroșenl 00
,,de foc* al 

desfăcut mal
După un început 

gazdelor, când au 
mult jocul pe extreme, treptat 
jocul Armăturii pierde din tura
ție in fața aionjel Bbero-Utal 
Vlșan, al marcajului aspru al 
căpitanului oaspeților, Buzduga, 
aau a tenacității „lateralului" 
Ghlșan. Iar când atacanțll local
nici au ajuns In fața... golului 
(șl au ajuns In destule rânduri I), 
portarul Homan s-a dovedit din 
nou de netrecut. Ba, mal mult, 
Cl a apărat, printre altele, șl un 
penalty, în min. 66, cînd Băl- 
taru, venit to sprijinul apărăto
rilor, a sărit la o minge, dar a 
comis henț ; Meleg a executat 
puternic, cu fentă, dar Homan a 
reținut balonul...

In rest, a fost o veșnică în
trecere intre înaintașii gazdelor 
șl apărătorii (de multe ori în
treaga echipă chiar I) din preaj
ma iul Homan. Dar cum ,.servi
ciul" Iul Pășcuță n-a fost dintre 
cele mai bune, Naghl, dispecerul 
Armăturii, n-a prins o zi prea 
fericită, Predeanu a încercat cite

cînd pe stingă, cînd peceva
dreapta, dar mal tot meciul a 
„rulat în goi", Iar ex-timlporea- 
nul Tlti Nlcolae a fost de nere
cunoscut, gazdele nu puteau e- 
mlte pretenții )a mal mult, spre 
dezamăgirea celor aproape 10 000 
de suporteri. Cit despre echipa 
din Paroșenl, ea merită a fl 
menționată pentru tenacitatea cu 
oare șl-a realizat punctul propus, 
mal ales că din mln. 43 oaspeții 
au evoluat cu un om in minus, 
datorită eliminării Iul Ntchimlț, 
tn urma unei altercații eu... por
tarul de rezervă al gazdelor.

Arbitrul loan Roșu (Tg. Neamț) 
a condus satisfăcător. ARMATU
RA : Alexa — Tașnadl, Marta, 
Petreanu, Nuțu — T. Nlcolae 
(mln. 72 Chifa), Pășcută, Naghl — 
Nlcolăut. Meleg. Predeanu MINE
RUL : HOMAN — Dodenciu, Buz- 
duga, VIȘAN, GHIȘAN — Boboc, 
Niehtanlș, Dicuț, Lăzănoiu — SA
LA JAN (min. 60 Blrsan), Bal- 
taru (mln. 70 Leleșan).

Dan MIHĂLCEANU

fin 
și mat 
(puțtn 
făcute 
cabine, 
îndrep- 
galben 

. . — — — — , —1 în
timpul meciului. Și care 
— după cite știm — nu 
este primul de acest fel 
care i se dă lui Mitlțes- 
cu pentru culpe similare. 
Ceea ce ni se pare de 
neadmis nu numai in ca
litatea lui de jucător, ci 
cu atît mai mult in cea 
de antrenor, care impune 
a fi si un bun educator, 
un exemplu de conduită 
pentru cei din jur.
Constantin FIRĂNESCU

Clubul victoria București 
anunță că pentru meciul 
de azi, cu Sportul studen
țesc, legitimațiile-abona- 

ment eliberate de C.N.E.F.S.
(cu excepția celor roșii și 
verzi ale ziariștilor) sînt 
valabile însoțite de 
chete, care se distribuie 
la sediul clubului, to li
mita locurilor disponibile.

ti-

ranțe de la Steaua. „După un asemenea meci de mare 
solicitare, ne spunea el, pe un teren desfundat, era 
normal ca jucătorii să fie marca ți de efort cînd pă
răseau terenul. Unul singur arăta la fată de parcă 
atuuci venea de la vestiare. Era Belodedici, un jucător 
care te uimește cu prospețimea și eleganța sa".
• NOUL TANDEM AL RAPIDULUI. Vă amintiți de 

cuplul Ion Ionescu — Dumitriu II, de subtilitățile teh
nice etalate de acesta 7 El bine, lată că duminică 
Rapidul ne-a arătat că aici se încheagă un nou tan
dem : Pistol — șt. Popa. Ambilor le-au ieșit cîteva 
„un-doi"-uri de mare efect pentru tribune, dar șl efi
ciente pentru echipă. Combinația de mare efect reali
zată in mln. 76 s-a soldat, de altfel, cu un gol de o 
rară frumusețe • La sfîrșltul partidei cu Rapid, în 
tabăra băcăuană : „Dacă Șoiman ar fi marcat la gafa 
din min. 20 a fundașului de marcaj M. Grigore..." 
Dacă 
tremă de buzunar"
• UN JUCĂTOR 

trebuie să fie un 
săi mai tineri, care 
ren, de Îndemnuri 
numai acest lucru

I De mult n-a mal înscris un gol această „ex- 
a echioel antrenate de N. Vătafu. 
MAI IN VIRSTA, cu experiență, 
bun exemplu pentru coechipierii 
au nevoie de o Îndrumare în te- 

la calm. Or, la Buzău, Stoichlță 
_____ ____ ____  nu l-a făcut I Unele atitudini și 
violențe de limbaj ale sale au făcut un deserviciu echi
pei • Afectat de faptul că Gloria n-a putut obține 
un punct, cunoscutul arbitru divizionar A Cristian 
Teodorescu a avut, totuși, după med, un motiv de 
satisfacție : numeroase felicitări primite pentru jocul 
bun al... fiului său.
• DUMINICA, tribune ceva mal pline decît de obi

cei la meciul Jiul — „U“ Cluj-Napoca. Iubitorii de 
f.'tbal din Petroșani au simțit că echipa lor favorită 
„merge" mal bine și vin în număr crescut la sta
dion • în acest retur de campionat, un nume nou In 
formația divizionarei A din Petroșani : Cristea. Crescut 
în propria pepinieră, dar afirmat la divizionara B Mi
nerul Paroșenl (de unde a revenit), tînărul mijlocaș 
al Jiului dovedește frumoase calități, anunțîndu-se ca un 
jucător cu mari perspective A în reali progres față 
de sezonul trecut se află Lasconî, pe care selecționerii 
loturilor reprezentative l-ar putea lua din nou ta ve
derile lor • Si la Petroșani, ca pretutindeni unde

evoluează în deplasare, echipa clujeană a lăsat ace
eași frumoasă impresie prin jocul deschis practicat, 
ca și prin deplina sportivitate dovedită, prin conduita 
Ireproșabilă a jucătorilor, antrenorilor șl conducăto
rilor ei.
• LĂUDABILE EFORTURHLE făcute de F. C. Argeș 

cu sprijinul organelor locale, pentru prezentarea fa 
cit mai bună stare a terenului de joc de la stadionul 
„1 Mai", oare s-a aflat, la ora meciului, în excelente 
condiții • Pentru prima dată împreună, arbitrii Adrian 
Morolanu din Ploiești, Jean Grama din București și 
Mlrcea Dărăban din Cisnădle au alcătuit, dumi ică, 
o brigadă omogenă, care a dus eu bine pînă la capăt 
un med destul de încîldt • Cîteva absențe notabile, 
duminică, ta partida de la Pitești. Mal întîl, Bănuță. 
la F. C. Argeș, o piesă de rezistență a echipei din 
„Trivale" ; la Universitatea — O. Popescu și Bica. 
Amîndol au evoluat la echipa de tineret, victorioasă 
cu 2—1 • Lovitura de începere a partidei de la Pitești 
a fost dată de unul din cunoscuțll jucători al orașului. 
Perlele Valeca, fost centru înaintaș la Sporting acum 
mai bine de patru decenii.
• CEL MAI ACTIV JUCĂTOR DE PE TEREN, în 

partida Flacăra — Victoria, a fost Dragnea, prezent ta 
ambele faze, mundtor, tehnic, mareînd un gol foarte 
frumos • Ene, fost la C. S. Tîrgoviște, actualmente 
șl el la Flacăra, a jucat bine cea de-a 200-a partidă 
a sa fa Divizia A • In mln. 61, lovitură liberă în 
favoarea echipei Flacăra, dintr-o poziție foarte bună, 
de la 16 m, Vor să execute lovitura doi Jucători D. 
Sava șl Călin. Speotatorli, recomandă : „Călin să exe
cute !“. De pe banca antrenorului se aude însă vocea 
Iul I. Nunweiller s „Trage Sava". Acesta se confor
mează, portarul Paraschiv respinge șl mingea ajunge 
la Călin, aflat ta celălalt colț al careului de 16 m, 
de unde șutează plasat șl-.- înscrie ! 9 Partidă dispu
tată între echipele de tineret 
oaspeții —, pe un teren 
arbitrului brașovean I.

au cîștigat cu 2—0 
greu. Foarte bună prestația 
Năltan.

...Șl GAZON ■i 
>•



Divizia A de baschet (f)

OLIMPIAVOINȚA
De-a dreptul captivantă a 

fost „manșa" I a meciului fe
minin de baschet Voința CSȘ 
2 București — Olimpia Bucu
rești, din cadrul etapei a 17-a 
a Diviziei A. Publicul aflat în 
sala Floreasca a avut prilejul 
să urmărească o întrecere în 
care evoluția scorului a fost 
pasionantă din prima și pînă 
în ultima secundă de joc. ea 
salvînd în mare măsură spec
tacolul sportiv diminuat de 
nivelul tehnic scăzut. Olimpia 
a condus majoritatea timpului, 
dar în ultimul minut de joc 
mai avea avantaj doar un coș, 
iar nesiguranța manifestată în 
aceste momente hotărîtoare ale 
întîlnirii a permis adversarelor 
să egaleze. în prelungiri, Roxa
na Ștefan (pe cale de a re
veni la o formă sportivă ri
dicată) a înscris 9 puncte, în 
vreme ce cosgetera Olimpiei, 
Marilcna Marlnacbe, mult mai 
bine păzită decît pînă atunci, 
nu a mai putut suplini inefi
cacitatea coechipierelor. Voin
ța a învins cu 76—73 (27—33, 
67—67). în cursul partidei au 
părăsit terenul pentru 5 gre
șeli personale Gera (min. 29) 
de la Voința, Cristea (min. 22),

O- 
be- 
u- 

în-

- - - - ,........................

Simioană (min. 31) de la 
limpia ; învingătoarele au 
neficiat de 20 de aruncări 
bere (au fructificat 12), iar
vinsele de 9 (au fructificat 
doar 4 !).

Ieri, Voința a avut o presta 
ție neașteptat de slabă, de care 
Olimpia a profitat prompt și 
a cîștigat cu un scor edifica
tor : 70—49 (37—24) I

Au înscris : Filip 25+1, Ște
fan 18+5, Vasile 4+2. Gera 
14 + 6, Angheluș 0+3, Urogdi 
2+2, Jugănaru 3+14, Borș 10+ 
14 pentru Voința, respectiv Ma- 
rinache 32+ 20, Cristea 3+4. 
Stingă 6+10, Gavriliuc 0+2, 
Bîră 11+2, Simioană 6+10, Si

POIOISTII Of
IN CONTINUARE. UN

După cele două turnee desfă
șurate recent, la Oradea și CluJ- 
Napoca. întrecerea din prima 
grupă a Diviziei A la polo con
tinuă în această săptlmlnă. Cele 
cinci competitoare (reamintim 
că progresul București a fuzio
nat cu Rapid) se tndlneso 
Capitală pornind de 
rul clasament : 
X. DINAMO
2. Crlșul
3. Steaua 
4 Rapid 
5. Voința

Se observă 
este ...bine Instalată pe 
respectivă, schimburile de locuri 
părînd puțin probabile. După 
„dușul rece* de la Oradea Di
namo a evoluat mult mal sigur 
în turneul următor, avînd pe 
mal departe un avantaj aprecia
bil — nouă puncte, chiar sl o

In
ia următo-

I
I
I
I
I
I
I

XL * ", UIUIIUUIIU u i iu, _

poș 6+14, Popa 9+6, G. Szoke I 
0+2. Au arbitrat N. Constan- | 
tinescu și M. Oprea (cu greșeli 
puține, dar grave) și, respectiv, 
M. Dumitracbe — Z. Radul; 
(bine).

Azi și mîine au loc ultimele 
partide ale etapei : Politehnica 
București — Chimistul Rm. 
Vîlcea (sala Floreasca, ora 15 
și ora 10), Rapid București — 
Robotul Bacău (sala Rapid, 
ora 16 și ora 10,30) și Crlșul 
Oradea — Comerțul Tg. Mureș.

Dumitru STANCULESCU

I
I
I
I

SWttSt lit I Ill’l l fOKl! OU
eonM

W IIIPMl INIIMlJlOMlt
La sfirșltui sâpiămlnii trecute, 

două delegații de 
mâni au participat 
nee internaționale, 
la greco-romane au 
moașă comportare 
internațional de la 
colae Onîca (52 kg) și Constantin 
Uță (68 kg) termlnînd competiția 
pe primul loc Ilie Minciună (48 
kg) Anton Arghira (74 kg) și 
ion Irimiciuc (100 kg) s-au cla
sat pe locul secund.

La turneul memorial „Dan Ko- 
lov“, desfășurat la Sofia, la care 
au participat 120 de concurențl 
din 13 țări, reprezentanții țării 
noastre la stilul
Tămăduianu (74 
Puscașu (100 kg) 
locul secund la
Iar N. Hincu (52 kg) șl Gh. Mlțu 
(82 kg) au ocupat locul 5.

luptători ro
ia două tur-
Sportivii de 
avut o fru- 

la concursul 
Reims, Ni-

libere Claudiu 
kg) și Vasile 
s-au situat pe 
categoriile lor,

IA DINAMO AU,
AVANS CONSIDERABIL

I
I

33
33
33
33
33 

Că

28 3 
24 2
»8 3
10 8

4 3
flecare

2 402—210 59 
7 377—236 50

14 300—309 35
17 271—296 26
26 256—378 11 

echipă 
poz’țla

..CUPA SINAIA" LA SCHI ALPIN
începlnd de azi. pe ptrtllle din 

Bucegi, tinerele speranțe ale 
schiului alpin din Cehoslovacia, 
Ungaria și România tși vor dis
puta „Cupa Sinaia", tn progra
mul competiției slnt prevăzute 
curse de slalom uriaș șl slalom. 
Organizatorii au anunțat că tn 
Bucegi condițiile de concurs stnt 
dintre cele mal bune ; zăpadă a- 
bundentă șl vreme frumoasă. 
Delegatul Federației Internațio
nale de Schi austriacul Norbert 
Karlsbăck, oare se află de luni 
în țara noastră, s-a declarat, de 
altfel mulțumit de felul cum se 
prezintă ptrtllle de întrecere.

Miercuri are loc cursa de sla
lom uriaș Iar Joi cea de slalom.

serie de opt egaluri. tn tot att- 
tea partide rămase, '
titlul de campioană. .. 
onorăm probabilul succes __
din această ediție prin jocuri 
mereu mai spectaculoase — ne 
spunea antrenorul Iuliu Capsa. 
Iar echipa este In creștere după 
turneul bihorean, unde ne-ain 
prezentat (tn special cu jucăto
rii din lot) cu o bună pregătire 
generală, mal puțin specifică*. 
Actuala deținătoare a titlului 
Crlșul Oradea, a avut evoluții 
constante. In schimb. Steaua a 
marcat o scădere față de prima 
parte a campionatului, exprima
tă prin scorurile mad la care a

■ pierdut, la Oradea sau Cluj-Na- 
ooca. tn meciuri cu Dinamo s’ 
Crlșul. dar șl cu Rapid. Fero
viarii bucureștenl au constituit 
revelația turneului numărul 1 
din ’87, pentru ea In următoare
le patru înttlnlri să mai slă
bească ritmul. în fine. Voința 
nu are pretenții în fața cvarte
tului fruntaș, chiar atunci cînd 
evoluează tn bazinul ;"

Să vedem tnsă cum 
prezenta lucrurile în
Floreasca. la reuniunile 

dispută de Joi pînă
(G.R.)
• REZULTATE din 

ganlzat la Arad tn a 
a Diviziei A — IL
6—5 CU CSU — TMUCB. 13—8 CU 
Progresul Oradea. 10—8 eu Con
structorul Tlrgu Mureș. 7—5 cu 

Vagonul Arad ; Vagonul : 11—9
cu Constructorul. 10—8 cu CSU, 
8—8 cu Progresul: CSU —
TMUCB : 14—8 cu Constructorul, 
14—7 cu Progresul: Progresul - 
Constructorul 12—4. Meciurile au 
fost arbitrate de C. Frățtlă. B 
Băjenaru. Gh. Nistor, D. Ilea 
D. Sabău. V. Văleanu, I. Adoc. 
(O. Berbeearu, coresp.).

aductndu-1 
.Dorim st 

final

slujean.
se vor 
Bazinul 

ce se 
duminică.

turneul or- 
ioua serie 

Timișoara :

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

lii noua ediție a „naționalelor” de

METALUL C.S.Ș

4.5.Ă CRAIOVA
Cele 24 de ecnipe divizionare 

A de tenis de masă au luat 
startul tn cea de a 59-a ediție a 
Campionatului Național. Pe pri
mele locuri, după desfășurarea 
turneului nr. 1, se află Metalul 
C.S.S. Rm. Vîlcea și Universita
tea A.S.A. I Craiova.

FEMININ
BUCUREȘTI. Tn sala întreprin

derii de prefabricate, s-au reu
nit cele mai bune 4 formații ale 
întrecerii feminine, intr-o' dispu
tă care s-a desfășurat perma
nent sub semnul echilibrului : 
dovadă că 5 din cele 6 partide 
s-au terminat cu scorul de 5—4 
in flecare victoria fiind nedeci- 
să oină la ultimele schimburi de 
mingi, o surpriză (aparentă) au 
realizat fetele de Ia Metalul C.S.S. 
Rm vîlcea, care au reușit să 
termine învingătoare în toate 
cele trei Intîlnlri (Maria Alboiu, 
Maria Bogoslov si Anda Girbină 
a'cătuind o garnitură omogenă), 
dar nu poate fl omisă în con
textul general, nici evoluția de 
bună calitate a celorlalte echipe: 
Juventus MILMC, Constructorul 
IJGCL Tg. Mureș șl Spartac 
C.S.Ș. 1 București. Faptul că în 
aceste formalii se află majorita
tea componentelor loturilor na
ționale a determinat o serie de 
nartlde de un toarte bun n’vel 
tehnic și spectacular, dintre care 
s-au detașat Otllla Bădescu — 
Kinga Lohr (0—2). Adriana Năs- 
tase — Maria Alboiu (1-2), Ma
rfa Aibolu — Kinga Lohr (2—0). 
Emîl’a Closu — Adriana Făsta-

HUCHtlblII NubIKl LA CAMPIONATELE MNUIALE
Azi urmează să plece la co

penhaga echipa națională 
hochei care 
Campionatul 
pei valorice 
cu un scop 
rea în grupa valorică B. Si
gur, nu va fi ușor pentru că 
și alte reprezentative se vor 
alinia la startul competiției cu 
aceeași intenție. Și în rîndul 
acestora le trecem în primul 
rînd pe cele două echipe re
trogradate anul 
pa valorică B, 
via și Japonia.

Selecționata 
s-a pregătit cu . .
a dovedit în ultima vreme o 
formă ascendentă, demonstrată 
cu prilejul Turneului Armate-

de 
va lua parte la 
Mondial al gru- 
C O participare 
precis : promova-

trecut din gru- 
adică Iugosla-

noastră, care 
multă atenție,

«mlranniKl REPLICA UNUI MARE CAMPION
A surprins o recentă declarație a lui Francesco Moser, prin 

care asul Italian renunță la Turul ciclist al Italiei programat 
să Înceapă Ia 21 mal, la san Remo, care, lată, ișl ornează cu 
accente sportive cartea de vizită atit 
numeroșilor susținători e firească. Cu 
afirmații răuvoitoare, apărute, unele, 
tate italiană, țin să acrediteze ldeea că 
lui „n Giro* ar fi motivul renunțării, 
cel dinainte, că vlrsta șl-ar fi spus, ohlpurile. cuvlntul, că ar 
fl sosit. In fine, momentul retragerii... Vocile care susțineau 
Iminența „tnmormlntăril* celui ce este Încă recordman mondial 
al orei (cea mal dorită șl invidiată performantă a ciclismu
lui !) au trebuit să intre, Insă. In surdină, căci campionul a 
explicat clar motivele refuzului său. Nu cu intenții publici
tare (așa cum se petrece de atltea ori tn box, tn schi, tn te
nis), ci cit se poate de trist : „Așa cum este conceput tn acest 
an, II Giro este o competiție asasină : coborirea contracrono- 
metru de la Poggio. de pildă, plină de curbe periculoase, n-are 
nimic comun cu sportul. E mai degrabă o ocazie aproape si
gură să-ți fringl gitul !* să stea, oare, frica, la baza acestei 
afirmații 7 Nicidecum, căci Francesco Moser a căutat dlntot- 
deauna viteza, a șl devenit cel mal rapid dintre rutierii lumii. 
Reacția Iul este mal degrabă una împotriva sporirii — cu orice 
preț șt cu orice risc — a „spectaculosului* unei curse cicliste ; 
așa cum vrea, bunăoară. Vincenzo Torrlani. organizatorul Tu
rului Italiei. Iar de Ia Înălțimea responsabilității sale de mare 
performer, Moser 1 se opune : „tn alte sporturi, se caută mic
șorarea pericolelor • noi, tnsă. Ie căutăm și le sporim. Nu-I 
normal, nu-1 etic, față de sportivi !* Francesco Moser nu în
găduie să fie transformat intr-un simplu ..număr pe tricou*, 
într-o cursă fie ea de prim rang, să devină o mașină de pro
dus senzații tari. Francesco Moser tși afirmă, cu tăria de ca
racter a marelui campion al sportului, calitatea principală, 
aceea de om. care trebuie respectat, șl nu periclitat prin cu
piditatea, prin lipsa de umanitate a organizatorului de com
petiție și a unei companii de televiziune care-și dorește spo
rite profiturile, prin goana dună senzațional care depășește 
orice limite.

Radu TIMOFTF

de muzicală. Decepția, 
atit mai mult, cu cit 
în presa de speclall- 
diflcultatea extremă a 

că Moser n-ar mai fi

lor Prietene, cînd s-a clasat 
pe locul III, ca și în ultimele 
partide de verificare, susți
nute sîmbătă și duminică. în 
Capitală, cu selecționata se
cundă a Poloniei, cînd a înre
gistrat două victorii care ne 
dau speranțe Intr-o comportare 
bună. Cele douăzeci de goluri 
înscrise în aceste două me
ciuri (12 în primul, 8 în al 
doilea) au fost realizate de 
Burada 3, Gliga 3, E. Antal 3, 
Bălăucă 2, Gcreb, 2, Herlea, 
Solyom, Nistor, Eros, I. Zaha- 
ria, Șotron, csata — cîte un 
gol.

în Danemarca, selecționata 
noastră va susține primul meci 
vineri, la Herlev, cu Bulgaria, 
în continuare, programul va 
arăta astfel : 21 martie (tot la 
(Herlev) : România — Belgia; 
23 martie (la Horsholm) : Ro
mânia — japonia ; 25 martie 
(Herlev): România — R.P.D. Co
reeană ; 26 martie (Herlev) : 
România — Danemarca ; 28
martie (Horsholm) : România — 
Ungaria : 29 martie (Herlev) : 
Iugoslavia — România. Herlev 
și Horsholm sînt două orașe 
din apropierea capitalei Dane
marcei.

La această ediție a Campio
natului Mondial va oficia ca 
arbitru de centru și arbitrul 
român Iuliu Becze.

★
ROUEN. în cadrul etapei a 

doua a C.M. de hochei ju
niori, grupa B, au fost con
semnate rezultatele : seria I: 
Olanda — Norvegia 5—5 ; se
ria a Il-a : Franța — România 
4—3, R.F.G. — Japonia 6—3

ACTUALITATEA ȘAHiSTĂ

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
B1ATLON • La LlUehamer 

(Norvegia) tntr-o cursă pe 10 km, 
conttnd pentru Cupa Mondială 
victoria a revenit vest-germanu- 
lul Peter Angerer tn 26:02.

NATAȚIE • A opta ediție a 
campionatului sud-amerlcan de 
polo a revenit Braziliei, 8 p, ur

mată de Columbia 6 p șl Argen
tina 4 p • Proba de trambulină 
tn concursul de la Moscova a 
fost ctștlgată de sportiva Brita 
Baldus (RDG) cu 505,74 p.

PATINAJ ARTISTIC « Titlul 
de C.M. a revenit Katarinel Wltt 
(R.D.G.).

SCHI • Nou record mondial la 
sărituri pe trambulina gigant de 
la Planica (Iugoslavia). Polone
zul Piotr Fijas a reușit un salt 
de 194 m ! • Cursa de 15 km 
de la Leningrad, contînd pentru 
Cupa Mondială, s-a încheiat cu 
succesul suedezului Torgny Mo- 
gren, în 41:15,8, urmat de norve
gianul Vegard Ulvang, cu 41:22,8 
• Austriaca Sigrid Wolf a cîști
gat coborirea la Vall (Colorado) 
în 1:49,79. Au urmat-o Elisabeth 
Kirchler (Austria) 1:50,01 șl Pam 
Fletcher (SUA) 1 :50,54.

• Cea de-a 8-a partidă a me
ciului de șah Karpov — Soko
lov, ce se dispută la Linares, a 
fost întreruptă la mutarea a 
41-a într-o poziție ce a dus la 
remiză. Scorul este în prezent 
5—3 în favoarea fostului campion 
mondial Anatoli Karpov.
• In turneul zonal feminin de 

la Oporto (Portugalia), după 
două runde în fruntea clasamen
tului se află maestra spaniolă 
Pepita Ferrer — cu 1,5 p.
• După 8 runde. în turneul 

zonal feminin de la Erlangen 
(R.F.G.) în clasament conduce 
Lauterbach — cu 6 p, urmată de 
Lemaciko — 5 p (1),
• Turneul zonal masculin de 

la Pucarevo a fost cîștigat, la 
egalitate —- cu cîte 7 p din 9 
posibile — de maeștrii iugoslavi 
Popovicî șl Barlov, care au ob
ținut calificarea pentru „interzo
nal**. Pe locul 3 s-a clasat Ma
ria novici, cu 5,5 p.

tenis de masă

Rm. VÎLCEA (f) Șl UNIVERSITATEA

(m) CONDUC DUPĂ PRIMUL TURNEU
se (0—2), Cristina Enulesou — 
Kinga Lohr (2—0), Emilia Closu 
— Marla Bogoslov (1—2). Otllla 
Bă J eseu — Maria Alboiu (2—0). 
Carmen Găgeatu — Daniela Po- 
poviclu (2—0) ș.a. Trebuie să re
marcăm. ținind seama de nivelul 
bun al Jocurilor, evoluțiile de 
ansamblu -ale formației Juventus 
MILMC. care se află în „plasa* 
liderei, precum șl ale noii pro
movate Constructorul IJGCL Tg 
Mureș, de la care, exceptînd pe 
Kinga Lohr, s-a impus atenției 
și Daniela Popovicln. „Lanterna* 
este deținută de campioana edi
ției precedente, Spartan C.S.Ș. 1 
București, care Ișl bazează in 
continuare forța doar pe valoa
rea Oflllei Bădescu șl Emiliei 
Cioau. Dar, la acest turneu, am
bele au fost handicapate de ctte- 
va accidente care le-au ținut 
ne... tușă o destul de lungă pe
rioadă. Revenind la Juventus 
MILMC, vom menționa că ală
turi de experimentatele Carmen 
Găgeatu și Cristina Enulescu 
(cea din urmă autoarea princi
pală a victoriei asupra mureșen- 
celor) se află și Adriana Năsta- 
se, un trio care se anunță pu
ternic si tn evidentă ascensiune. 
De altfel, este de prevăzut un 
continuu progres și In cazul ce
lorlalte participante, astfel că. 
această ediție a campionatului va 
oferi cea mal echilibrată dispu
tă din ultimii ani. REZULTATE 
TEHNICE: METALUL C.S.Ș. RM. 
VÎLCEA CU Juventus MILMC 
5—4, cu Constructorul IJGCL 
Tg. Mureș 5—4, cu Spartac C.S.Ș.

1 București 5—4 ; JUVENTUS 
MILMC ou Spartac 5—4, cu Con
structorul 5—4; CONSTRUCTO- 
RUL cu Spartac 5—3.

Emanuel FANTÂNEANU
CRAIOVA. Dovedind o formă 

foarte bună, gazdele, Constructo
rul TAGCM Universitatea C.S.Ș., 
au cîștigat toate meciurile, ie 
avînd tn Maria Păun, Simona 
Predușcă șl Carmen Manole ce
le mal bune iucătoare. De la ce
lelalte s-au remarcat : 
Șerban (Constanța) 
Geller (Arad) Zitta 
Gabriela Gherman 
ca). REZULTATE : 
TORUL cu știința 
IJPIPS constanta 5—2, cu C.S.M. 
Cluj-Napoca 5—2, cu C.S. Arad 
5—0 ; C.S.M. CLUJ-NAPOCA CU 
știința 5—3. cu C.S. Arad 5—4 : 
ȘTHNTA cu C.S. Arad 5—2. (V. 
POPOVICÎ —

BUZĂU. în 
tenis de masă, 
c.s.ș. — i.p.c. 
avut in Felicia 
bună.

MASCULIN
CRAIOVA. Cum era de aștep- 

Universitatea A.S.A. I și-a 
adversarii în disputa 
nou titlu, campionii 

o dîrză rezistență 
noii promovate în 

Construc- 
Mureș. Cu o 

Florea, C.
Florcs- 

multe 
Instalat 
nu au 

actuala

Daniela 
Andreea 

Ferenczl, 
•'Cluj-Napo- 

CONSTRUC- 
C.S.Ș. 2

coresp.)
noua sală de 

Jucătoarele de la 
Slatina, care au 
Pipoș pe cea mai 

au terminat neînvinse, o 
prestație meritorie avînd șl gaz
dele. Hidrotehnica C.S.M. C.S.Ș. 
Buzău. S-au mai evidențiat: Iu- 
lia Rîșcanu. Daniela Mușetoiu 
(Buzău), Lorena Mihai (Brașov), 
Maria Vintilă (B. Mare) REZUL
TATE : C.S.Ș — I.P.C. cu Trac
torul Brașov 5—2, cu Faimar B. 
Marp 5—2. cu Hidrotehnica 5—3 • 
HIDROTEHNICA “
5—4. cu Faîmar 
RUL cu Faîmar
— coresp.)

I.P.C.

cu Tractorul 
5—2: TRACTO- 

5—2. (D. SOARE

tat, 
depășit toți 
pentru un 
întîmpinînd 
din partea 
prima grupă valorică, 
torul IJGCL Tg. 
formație în care V. 
Ignat, Cr. Ignat și Eug. 
cu au realizat oele mai 
victorii, craiovenii s-au 
la conducere și, credem, 
contracandidațl nici în 
ediție. De la celelalte echipe s-au 
detașat : S. Naidin, D. pali 
(Constructorul). Craio/eanu (Pro
gresul), Nicorescu, Bădescu (U- 
niversitatea fi). REZULTATE : 
UNIVERSITATEA A.S.A. I CRA
IOVA cu Constructorul IJGCL 
Tg. Mureș 9—7, cu Progresul 
HRUC București 9—2, cu Uni
versitatea A.S.A. n Craîova 9—4; 
CONSTRUCTORUL IJGCL cu 
Universitatea II 9—3, cu Progre
sul 9—1 ; UNIVERSITATEA 
A.S.A. II cu Progresul 9—8. (V.
popovicî — coresp.)

BUCUREȘTI. Jocuri de slabă 
factură în sala IMGB. REZUL
TATE: C.S.M. CLUJ-NAPOCA cu 
Sticla 9—6. cu Mecanică Fină 
9—2, cu Tehnoutilaj 9—4 ; STI
CLA C.S.Ș. BISTRIȚA CU C.S.Ș. 
Tehnoutilaj Od. Secuiesc 9—5, cu 
Mecanică Fină București 9—6; 
MECANICA FINA cu Tehnouti
laj 9-8.

BUZĂU. Beneficiind de o echi
pă mal închegată, din care s-au 
detașat Onețiu, Ciociu. 
Revisz, Stirom C.S.Ș. 2 
rești a realizat victorii 
instalîndu-se la conducerea gru
pei. REZULTATE • STIROM 
C.S.Ș. 2 cu Știința 2 IJPIPS 
Constanța 9—2. cu Voința S. Ma
re 9—1, cu HIdrotennîca C.S.M. 
C.S.Ș. Buzău 9—1 ț HIDROTEH
NICA cu Voința 9—6, cu Știința 
9—6; VOINȚA cu Știința 9—6. (D. 
SOARE — coresp î

Cauri, 
Bucu- 
faclle,

ASTĂZI, IN CUPELE EUROPENE
Astăzi sînt programate meciu

rile retur ale sferturilor de fi
nală în cupele europene. Prin 
urmare echipele calificate vor 
juca în semifinale. Iată progra
mul meciurilor (între paranteze 
scorurile din prima manșă).

C.C.E. : Anderlecht — Bayern 
Munchen (0—5), Real Madrid — 
Steaua Roșie Belgrad (2—4), Di
namo Kiev — Beșiktas Istanbul 
(5—0), Brondby —
(0-1).

CUPA CUPELOR : 
Real Zaragoza (0—2), 
Lokomotive Leipzig 
pedo Moscova — Bordeaux' (0—1), 
Ajax — Malmo F.F. (0—1).

CUPA U.E.F.A. : F.C. Tirol — 
Torino (0—0), F.C. Barcelona — 
Dundee United (0—1), Guimaraes 
— Borussia Monchengladbach 
(0—3), Internazionale — I.F.K. 
Goteborg (0—0).
FARÂ ECHIPE ENGLEZE Șl IN 

URMĂTORUL SEZON
U.E.F.A. tși menține poziția 

față de excluderea, în conti
nuare, a echipelor engleze din 
cupele europene. Cu toate in
sistențele Federației de speciali
tate din Anglia (care a cerut în 
repetate rîndurl ca măcar una 
dintre echipele insulare să la 
startul în noua ediție), forul eu
ropean a respins aceste memorii. 
Comitetul Executiv al U.E.F.A. 
întrunit recent la Berna a ho- 
tărît Interzicerea participării for
mațiilor engleze în cupele con
tinentale lntercluburi și în sezo
nul 1987—88. Secretariatul U.E.F.A. 
a anunțat că în urma rapoarte
lor observatorilor, care au urmă
rit numeroase meciuri în Anglia* 
reiese că actele de violență ale 
spectatorilor continuă să se ma
nifeste. Problema participării va 
fl pusă din nou în discuție... a- 
bia în anul 1988 I

F.C. Porto
Vitoșa — 

F.C. Sion — 
(0—2), Tor-


