
Încheierea vizitelor oficiale 
DE PRIETENIE ALE TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU
ÎN ȚĂRI

Miercuri, 18 martie, s-a în
cheiat vizita oficială de priete
nie efectuată de președintele ■ 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Regatul Nepal, 
la invitația regelui Birendra 
Bir Bikram Shah Dev, și a 
reginei Aisbwarya Rajya Laxmi 
Devi Shah.

Ceremonia plecării, care a 
avut loc la aeroportul interna
tional din Katmandu, înaltele 
onoruri civile și militare acor
date distinșilor oaspeți români 
au reflectat stiția și prețuirea 
cu care au fost înconjurați, 
atmosfera de cordialitate și 
prietenie sub semnul cărora 
s-a desfășurat dialogul la ni
vel înalt româno-nepalez.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Valentin 
Ceaușescu, și-au luat un cordial 
rămas bun de la regele Biren
dra Bir Bikram Shah Dev și 
regina Aisbwarya Rajya Laxmi 
Devi Shah.

★
In drum spre patrie, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, șj tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut, la Karachi, 
o întilnire prietenească cu Mo
hammad Zia-ul Haq, președin
tele Republicii Islamice Pa
kistan.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Valentin 
Ceaușescu, s-au întreținut cu 
președintele Mohammad “ 
Ilaq, fiind manifestată 
derea că întilnirca va 
nou impuls promovării 
niei și colaborării dintre cele 
două țări.

Zia-ul 
incre- 
da un 
priete-

•k
Miercuri, 18 martie, au avut 

loc convorbiri între președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan, general Mohammad 
Zia-ul Haq.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
de stimă si înțelegere reciprocă.

* *
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat, 
miercuri, Ia un dejun oferit în 
onoarea lor de președintele 
Republicii Islamice Pakistan, 
general Mohammad Zia-ul Hau.

în timpul dejunului, 
ședințele 
Haq $1 
Ceaușescu 
toasturi.

Mohammad 
președintele 

au rostit

pre- 
Zia-ul 

Nicolae 
scurte

★
Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socia- 

cu

Tovarășul 
președintele 
liste România, împreună 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
reîntors, miercuri seara, în

DIN ASIA
Capitală, din vizitele oficiale 
de prietenie efectuate în India, 
la invitația președintelui Re
publicii India, Giani Zail Singh, 
și a primului ministru Rajiv 
Gandhi, în Bangladesh — la 
invitația președintelui Repu
blicii Populare Bangladesh, 
Hussain Mohammad Ershad, și a 
doamnei Raushan Ershad, în 
Birmania — la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane, San Yu, și 
a doamnei San Iu, în Nepal
— la invitația regelui Nepa
lului, Birendra Bir Bikram 
Shah Dev, și a reginei Aish- 
warya Rajya Laxmi Devi Shah.

La aceste vizite a participat 
tovarășul Valentin Ceaușescu

Conducătorul partidului ți 
statului nostru a fost însoțit 
de tovarășii Dimitrie Ancuța, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, loan Totu, ministrul afa
cerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
membrii și membrii supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretarii 
Comitetului Central al partidu
lui, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și guvernului, conducători de 
instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali.

Pe aeroport se aflau mii 
de oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucu- 
reștene, care au întîmpinat cu 
multă însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. Ei 
au ovaționat îndelung, scan- 
dînd cu înflăcărare „Ceaușescu
— P.C.R. !”, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — Româ
nia!”, „Ceaușescu — pace!" 
In această manifestare vibran
tă și-au găsit expresie senti
mentele de profundă dragoste 
și stimă nutrite de toți cetățe
nii patriei față de secretarul 
general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru mo 
dul strălucit în care conduce 
destinele țării, ale națiunii pe 
calea luminoasă a socialismu
lui și comunismului, pentru 
contribuția remarcabilă adusă 
la creșterea prestigiului și ro
lului României socialiste pe 
arena mondială, pentru acti
vitatea neobosită consacrată 
cauzei păcii, dezarmării și co
laborării internaționale, edifi
cării unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Tovarășul 
și tovarășa 
au răspuns
testărilor entuziaste ale locui
torilor Capitalei aflați pe 
aeroport
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Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 
cu căldură mani-

ANIVERSAREA U.T.C

70 de aai M. Rădulescu
(Bușteni). (I. Cotleanu).

vr

ÎNTIMPINATA
PRIN NUMEROASE ÎNTRECERI SPORTIVE

De pe întreg cuprinsul țării continuă să ne sosească vești despre 
amplele manifestări cultural-sportive dedicate aniversării a 65 de 
an) de la crearea Uniunii Tineretului Comunist. Sărbătoreștile în
treceri reunesc în săli, pe patinoare ori pe pîrtiile de schi mii 
și mii de elevi, studenți, tineri din întreprinderi 
relatări de la corespondenții noștri prezenți la

și instituții. Cîteva 
aceste concursuri :

BRAILA. O frumoasă compe
tiție a avut loc în orașul de 
la porțile Deltei, ou partici
parea a peste 150 de tineri și 
tinere, reprezentanți a 15 aso
ciații sportive. întreoerea, dota
tă cu „Cupa a' 65-a aniversare", 
a fost organizată de A.S. Co
merțul Brăila la șah, tenis de 
masă și popice. La capătul u- 
nor finale interesante cei mai 
buni s-au dovedit a fi Cris
tina Șendrei (IJPIPS) și G. 
pas (Comerțul), la popice,

Is- 
M.

Duțu (Progresul), la tenis de 
" lamasă ; M. Laios (Chimia), 

șah. (T. Costin).

PREDEAL, 
rîul Rece 
B.T.T." la schi alpin, întrecere 
la care au luat startul nume
roși iubitori ai acestui sport 
Concursul, rezervat tuturor 
categoriilor de vîrstă (de la 7 
la peste 70 de ani), a fost domi
nat de schiorii predeleni, mai 
tehnici, mai siguri, mai iuți pe 
pîrtie. Printre cîștigători : copii 
— Mădălina Tătar (Predeal) ; 
seniori — Nicoleta Ion, Ga
briela Ghioarcă, D. Mălușel 
(toți din Predeal) ; 50—70 de
ani : Gh. Petrie (Rtșnov) ; peste

Pîrtia de la Pî- 
a găzduit „Cupa

TÎRGOVIȘTE. Asociația spor
tivă IPROLAM din localitate 
a organizat la Muntele Roșu o 
atrăgătoare întrecere (la schi 
și sanie) dotată cu „Cupa fulg

(Continuare in pag. 2-3)

Ieri, in Divizia A de fotbal

GLORIA BUZĂU-PERFORMERA ETAPEI
9 Derby-ul de la Craiova ș-a încheiat nedecis ® Jiul continuă să obțină rezultate 
prețioase 
în dauna

x«(ieri „remiză" la Rm. Vîlcea) @ Studenții clujeni au realizat scorul zilei 
Rapidului, care a străbătut în trei zile „drumul" de la 4—1 Ia 0-5! 0 Ur

mătoarea „rundă" a campionatului — la 29 martie

REZULTATE TEHNICE
- Oțelul
- Dinamo
- Rapid
- Sportul Stud.
- Gloria
- Flacăra
- Corvinul
- F.C.M. Brașov
- Jiul

2-0 
1-1
5-0
2-0
0-2 
1-0
1-0

(1-0) 
(0-1) 
(2-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-0)

Steaua 
Univ. Craiova 
„U" CIuj-Napoca 
Victoria 
F.C. Olt 
Petrolul 
F.C. Argeș 
S.C. Bacău 
Chimia

ETAPA VIITOARE - a 21-a
Flacăra 
Rapid 
Dinamo
Jiul 
Corvinul 
Sp. Studențesc 
Gloria 
F.C.M. Brașov 
Oțelul

|---------------
g (Citit! cronicele 
g in pag. S—31

- Steaua
- Chimia
- F.C, Olt
- Victoria
- Univ. Craiova
- Petrolul
- S.C. Bacău
- „U* Cluj-N.
- F.C. Argeș

meciurilor

Cu gîndul la om, la rccrccrca sa prin sport, prln cicrcifiu Uzic

CUPA TELEFERIC4,
Așa le spun oamenii, toți oa

menii de munte, așa îi vom 
numi și noi — băieții de la 
teleferic. Și o vom face cu tot 
respectul cuvenit ; chiar dacă 
ei, cei de la teleferic, ne-ar 
asigura doar transportul spre 
crestele Clăbucetului ori ale 
Cristianului Mare și tot ar fi 
suficient. Ei sint cei ce ne-au 
oferit momente de relaxare 
după intense zile de muncă 
Și nu e puțin lucru. Dar a- 
ceiași oameni sint, la nevoie, 
salvamontlștii care ajung în 
cîteva minute — din zii sau 
noapte fie ele — la locul acci
dentului pe care unul din noi 
l-a suferit, ori iscusitii meca
nici. care, chiar la minus 20 
de grade, mențin cablul în 
permanentă activitate. Iar, o 
dată pe an, tot ei devin arbitri, 
secretari de concurs, cronome
tram, crainici și tot ceea ce 
mai pretinde o întrecere de 
schi O întrecere deschisă tutu
ror celor care iubesc muntele, 
schiul, și care se transformă 
într-o mică sărbătoare a pir- 
tiei. într-o asemenea zi am 
fost oaspeții lucrătorilor de la

r > SAU CLABUCETUL LA
Telefericul Predeal — excelente 
gazde ale competiției ce, firește, 
poartă numele de „Cupa Tele
feric". Și... cum îl poartă de 
17 ani, putem deci rosti și cu- 
vîntul tradiție...

REPORTAJUL 
'nostru.

DISPOZIȚIA TUTUROR
gd, te și cade uneori, 
principiul olimpic acționează și 
aici — importantă e in primul 
rînd participarea. Se ride din 
toată inima, ris sănătos : crai
nicul concursului. Adrian Bar
ta, electrician la Teleferic, ne 
informează 
Stoian este 
de aplauze

că schiorul Dan 
primit cu ropote 

de către... soție.

Se schiază mult, se schiază 
cu bucurie. Traseul e același 
pentru toți cei aproape 200 de 
concurenți, diferă doar catego
riile de vîrstă, eșalonate între 
cei 5 ani ai lui Răzvan Dum
bravă și cei 78 ai lui Ilie Purlea. 
Om care seara, la cabană, a- 
vea să-și depene un... rucsac 
de povești, una mai frumoasă 
ca alta, adunate în miile-i de 
drumeții montane. Notate fidel, 
acestea pot deveni captivante 
pagină de Almanah. Dar să 
revenim la ora concursului...

Se trece elegant prin porți 
(sint prezenți mulți foști per
formeri) se mai trece și pe lîn-

CLASAMENTUL
1. STEAUA 19

17

2 0 45- 7 36
2. Dinamo 20 12 5 3 46-16 29
3. Victoria 20 10 3 7 24-18 23
4. F.C. Argeș 20 9 5 6 18-12 23
5. F.C. Olt 20 9 5 6 18-16 23
6. Petrolul 20 6 10 4 14-11 22
7. Sp. Studențesc 20 8 4 8 30-21 20
8. F.C.M. Brașov 20 9 2 9 19-26 20
9. „U“ Cluj-N. 20 8 3 9 33-25 19

10. S.C. Bacău 20 8 3 9 24-31 19
11. Univ. Craiova 19 4 10 5 13-14 18
12. Rapid 20 7 3 10 23-35 17
13. Corvinul 20 6 4 10 32-32 16
14. Chimia 20 6 4 10 24-37 16
15. Gloria 20 7 2 11 19-41 16
16. Oțelul 20 4 7 9 15-21 15
17. Jiul 20 6 3 11 17-25 15
18. Fiacâra 26 5 1 14 15-41 11

3-0 (1-0) 
1-1 (0-0) 
martis)

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

Sorin SATMARI

(Continuare tn pag. 2—3)

La c centrare ideală a lui Țălnar, Iordache s-a înălțat si a reluat 
cu capul, deschizînd scorul în partida Victoria — Sportul Studen
țesc (2—0) Foto : Iorgu BĂNICĂ

De azi, pe Valea Rîșnoavei FINALELE „DACIADEI**

Șl ALE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
De azi, pe traseele din Valea 

Rîșnoavei din apropierea Pre
dealului, cei mai buni schiori 
fondiști ai țării își vor dis
puta titlurle de campioni na 
ționali în cadrul Daciadei. La 
întrecere vor fi prezenți. prin
tre alții, Elena Reit, Ileana

Hangan, Edith Bako, Daniela 
Filimon, Adina Tuțulan, Rodi- 
ca Hoha, Ion Lungociu, Viorel 
Șotropa, Constantin Dobre, Ka- 
roly Kiipe, Vlăduț Monda. 
Attila Csala ș.a

Campionatele se vor desfă
șura după următorul program:

LA SCHI FOND
19-111 cursele de 30 km pen
tru băieți și 15 km pentru 
fete . 20-111 15 km (m) si 5
km (f) . 21-III ștafetele de 
4X10 km <m) și 4X5 km cf) ; 
22-III zi de pauză . 23-III : 
probele lungi de 50 km pentru 
bărbați și 20 km pentru femei.
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• VOLEI FEMININ ----------

SURPRIZE SAU... ALTCEVA 7 
Asupra ultimului turneu pe care-1 
«usțin în campionat echipele fe
minine din plutonul secund al 
primei divizii de volei planează 
•uspldunea că eele două fruntașe 
•le grupei, Flacăra roșie Bucu
rești șl Farul Constanța, Ișl apără 
preferențial șansele în fața for- 
mațiil.or am.-snințate cu retrogra
darea... - . . , .. _. ,. ...

Dealtfel, îh ziua a doua a tur- ■ Singurul meci care nu a trezit 
neulul, programat in sala Liceu- șl nu putea trezi suspiciuni a
lui industrial M.I.U. din Capita- fost cel dintre Calculatorul Bucu-
lă, ambele au-părăsit terenul tai- -•
vlnse. Flacăr- oșle. care nu 
pierduse nici unul din cele 5 me
ciuri ale turneului precedent, de 
la Constanță a cedat fără drept
• REZULTATELE DIVIZIEI B

ln cea de a 16-a etapă a Divl- 
Klei B de tineret la volei s^-au în
registrat rezultatele :

FEMININ. Seria I : Chimia Tr.
Măgurele — C.S.M. Oțelul Tîrgo- 
viște 0—3, Metal 33 București — 
Știința Bacău 2—3, Comerțul Con
stanța — Confecția București 
5—0, A.S.S.U. Craiova - ITB Elec
tra 3—1. Chimpex Constanța — 
C.S.U. iefs 3—2. Confecția Su
ceava — TCMRIC P. Neamț 3—0 ; 
seria a Il-a : Armătura Zalău — 
Braiconf Brăila 3—0, Politehnica 
Timișoara — Explormin Caran
sebeș 3—0, Maratex B. Mare — 
„U“ Cluj-Napoca 3—0, Toplițana 
Toplița — Spartac București 3—1 
Metaloteh.nlca Tg. Mureș — Olim
pia Oradea 3—1, C.S.M. Lugoj — 
Rapid București 0—3.

MASCULIN. Seria I : Metalul 
Tîrgoviște — Prahova IPG Ploiești 
3—1, Calculatorul București — 
0 CICLISM -----------------------

înscrisă în cadrul competițiilor 
dedicate aniversării a 65 de ani 
de la crearea U.T.C., „Cupa 
Voința" la ciclism s-a derulat în 
două etape.

Etapa de fond, desfășurată pe 
șoseaua Alexandriei, a măsurat 
numai 60 km. Deși au fost aproa
pe 70 de concurenți, în timpul 
cursei nu s-a înregistrat nici o 
acțiune, ea desfășurîndu-se mo
noton, iar la sprintul final pre- 
zentîndu-se tot plutonul. Clasa
ment, seniori : 1. AI. Ion 1.36:50. 
m.o. 36,100 km !, 2 V. Pavel (am
bii Steaua), 3^ St. Bulăreanu (Met. 
Plopeni) 4.
V. Mitrache

de apei in Intîlnlrea cu Oltclt Cra- 
lova: 0—3 (—10, —13, —10). să ve
dem, in continuare, dacă este vor
ba de lipsă de formă a formației 
Flacăra roșie, așa cum ril s-a ex
plicat, sau de altceva...

La rlndul său, lidera grupei, Fa
rul, deși a luptat adesea la ni
velul capacităților ei, a pierdut 
partida cu „lanterna", G.I.G.C.L.

tencele au clștigat cu 3—2 (—5, 14. 
12, —11. 14). Chimia, de la oare 
s-au remarcat Camelia Iliescu, 
Natalia Dullcă șl Mariiena Du- 
blnciuc, a fost la un, pas de vic
torie, conducînd în ultimul set cu 
14—12 și ăvtnd de două ori minge 
de meci ! Bucureștencele. la care 
in partea s doua a jocului s-au.

______ — — ., - --------- - găsit in creștere de prestație Ele- .
... alătriri^^ Marăina Marin, | RATEAZĂ ÎNAINTAȘII, INSGRIU FUNDA

»»»-« rv----- revenit w •' 1

I
I Ieri,

C. Popa (Steaua), 5. 
(Dinamo) 6. P. șan-

• POLO------------------
Astăzi — m Capitală, la Bazi

nul Floreasca — se dă startul In 
cel de-al treilea turneu final de 
polo din cadrul primei serii a 
Diviziei A. Echipele participante 
■e vor întîlnl între ele pe par
cursul a cinci reuniuni, progra
mate astfel : joi, de la ora 16, 
Crișul Oradea — Voința Cluj-Na- 
poca. Dinamo București — Stea
ua București ; vineri, de la ora 10, 
Steaua — Voința, Dinamo — Ra
pid București, Iar de la ora 16 
Rapid — Voința. Crișul — Steaua; 
sâmbătă de la ora 16, Dinamo — 
Voința, Crișul — Rapid ; dumini
că, de la ora 10. Steaua — Rapid. 
Dinamo — Crișul, Clasamentul la 
zi : 1. DINAMO 59 p 2.Crișul 50 p. 
3. Steaua 35 p. 4. Rapid 26 p. 
i. Voințe 11 p.

ANIVERSAREA U.T.C.
(Urmare din pag. 1)

de nea". De un frumos succes 
«-a bucurat concursul de sla
lom clștigat la oapătul unei 
curse viu disputate, de F. Niță 
■1 Ruxandra Dragomir. In pro
bele rezervate Începătorilor s-a 
remarcat Edvina Stănculescu. 
Diploma pentru cel mai tînăr 
participant î-a fost înmlnatâ 
iul Ciprian Bivol, de numai 5 
•ni. (I. Tudor).

BUCUREȘTI. Duminică s-a 
dat startul In noul sezon com- 
petițional de marș. Desfășurat 
In str. Maior Coravu, concursul, 
dotat cu „Cupa Primăverii" se 
insane în seria manifestărilor 
omagiale dedicate aniversării a 
65 de ani de Ia crearea U.T.C. 
La competiție și-au dat întâl
nire aproape 70 de sportivi de 
la diferite asociații și cluburi 
sportive din București (Rapid, 
Spartac, I.M.G.B., P.T.T.) și din 
țară, (Focșani, Alba-Iulia, Plo- 
peni). Iată și rezultatele înre
gistrate în prima etapă a con
cursului :

începători (2 km) O. Oprea, 
V. Eftimie, de Ia Spartac : în
cepătoare (1 km) Ștefania Pleș 
(Spartac), Geta Cornovac, Nioo- 
leta Plisc (Focșani); Junioare 
1 (4 km) Ildico Szilagy (Alba- 
Iulia), Luminița Bibic (Foc
șani) ; Junioare 2 (2 km) Mi
oara Papuc, și Florentina Ră
dăcină din Focșani ; Junioare 
3 (1 km) Valerica Măcrescu 
(Focșani), Ana Hazotă (Alba-Iu- 
Ha) ; Juniori 1 (6 km) Daniel 
Coteanu, George Ciocârlan 
(P.T.T.); Juniori 2 (5 km), Au
gustin Măsălușă și Daniel Bra- 
țosin de la Metalul Plopeni ; 
Senioare (6 km) — Lucia Cioan- 
că (Rapid), Mihaela Dăogăroiu 
(Alba-Iulia) ; Seniori (15 km) 
— Gh. Frecățeanu ți Coste! 
Șofran, de la P.T.T. (I. Pană).

reștl șl Chimia Rm. Vîlcea, am
bele amenințate. După două ore 
șl un sfert de luptă disperată, dar 
nu de nivel tehnic prea ridicat 
'datorită șl mizei mari), bucureș-

SARO Tirgoviște 3—2, A.S.A. Bu
zău — I.P.C. Slatina 3—0, Viito
rul Bacău — C.S.U. Galați 3—1, 
IATSA Dacia Pitești — I.M.G. 
București 3—1. Gloria T ulcea — 
Oltul Km. Vîlcea 2—3 ; seria a 
Il-a : C.F.R. Arad — Metalul 
Hunedoara 3—1, Oțelul Or.
P. Groza — Explorări Șiința II
B. Mare 3—0, Voința Zalău — 
Vulcan București 3—2, Electroteh
nica Bistrița — Tractorul II Bra
șov 3—1 C.S M. Caransebeș —
C. S.U. Oradea 3—0, Voința Alba 
Iulia — PECO Ploiești 3—0.

Campionatele vor continua de 
la 12 aprilie, ne terenuri în aer 
liber.

(Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, I. Diacnnu, N. Dancîu. 
N. Magda, O. Berbeearu, FI. to- 
ma, A. Crișan, c Albu, c. Crețu, 
S. Nace, I. Pioștin, M. Vlădoianu, 
L. Mandler, M. Avanu).

C.F.R.
Dr.

ta (Olimpia) ; juniori mari : 1.
FI. ochelan 1.36:50, m.o. 36,100 km 
2. D. Vasile, 3. E. Panache (toți 
Voința). 4. M. Marius (Olimpia) 
5. S. Moldoveanu (STIROM), 6. 
Adr. Ivan (CSȘ 1).

Pe circuitul din B-dul Metalur
giei, primii care au luat startul 
în cadrul etapei a doua au fost 
juniorii mici. După parcurgerea 
cîtorva ture, în care au manifes
tat aceleași carențe ca șl cel 
mari in etapa de fond, juriul de 
corcurs a luat hotărîrea descalifi
cării lor și anulării cursei, o mă
tură care sperăm că se va dovedi 
salutară pentru dinamizarea vi
itoarelor Întreceri. La seniori, 
deși au fost cîteva tentative 
evadare. după parcurgerea 
40 km iarăși sprint final, eu 
pluton numeros. Clasament, 
ntorl : 1. Al. Ion 1.03:45, 
38,000 km, 2. Gh. Lăutaru (Dina
mo), 3. Ov. Mitran (Met. Plo
peni), 4. V. Pavel, 5. M. Aldulea 
(Met. Plopeni), o. c. Popa : ju
niori mari, 20 km : 1. AL Ivan 
(CSȘ 1) 34:30, m.o. 35,400 km, 2. 
FI. Ochetan, 3. D. Vasile, 4. M. 
Marius, 5. C. Toma (CSȘ 1) (. S. 
Moldoveanu • începători, 10 km : 
1. N. MlcIIuc 20:55, 2. FI. Petra - 
ehe (ambii CSȘ 1), 3. S. Nucă
(STIROM).

Următorul concurs, „Cupa Olim
pia", se va desfășura pe același 
circuit, duminică 22 martie, lnee- 
ptad de la ora 9,00.

de 
a 

un 
se- 

m.o.

Horațiu SIMA

zervâ Vera Cercel, au revelhit 
spectaculos ș! âu obținut o victo
rie extrem de prețioasă. Jocurile 
Au fost corect conduse de brigă
zile: A. Ion — V. lonescu, z. 
Moldoveanu ‘ — V. Dumitru și 
Al. Dragomir — M. Nicolau. In 
Clasament: 7. Farul 03 p, 8. FI. 
roșie 62 p, 9. oltcit 53 p, 10. cal
culatorul 52 p: 11. Chimia 52 p, 
12. G.I.G.C.L. 51 p. Azi, de la ora 
14, partidele: Farul — Oltcit, Fla
căra roșie — Chimia șl Calcula
torul — G.I.G.C.L.

Aurelian BREBEANU

• BASCHET -------------------
In divizia A de baschet (I): 

Politehnica București — Chimistul 
Rm. Vîlcea 67—68 (38—33) ; Ra
pid București — Robotul Bacău 
75—50 (43—29)
O HANDBAL (f) -------------

Astăzi, în Sala Sporturilor din 
Rm. Vîlcea, va avea loc prima 
manșă a semifinalei ,,Cupei Ro
mâniei'' la handbal feminin în 
care formația locală Chimistul 
va primi replica științei Bacău.

Partida va' începe la ora 18 și 
va fi arbitrată de Gh. Sandor 
(Oradea) și 
© SANIE

Pistă bine 
atmosferice 
pasionante - 
finalelor Concursului Republican 
de sanie al Cluburilor Sportive 
Școlare, desfășurate la Sinaia, 
întrecerile au fost dominate de 
reprezentanții C.S.Ș. Vatra Dor- 
nel (antrenori : I. Miron și Ma
riana Cornea) care au cucerit 
majoritatea locurilor fruntașe. 
Au mal obținut rezultate bune 
sănieril de la C.S.Ș. Sinaia (Ște- rania Pătrașcu și Victor Ifrim) 
și C.S.Ș. Bistrița (Carmen Barna).

Clasamente — JUNIORI I, 
simplu : 1. Cr. Sudu 2:24,90 ; 2. 
S. Cîntea 2:26,67 ; 3. A. Curean 
2:28,76 (toți Vatra Dornel) ; du
blu : 1. S. Cintea — P. Morar
1:41,79 ; 2. Cr. Sudu — A. Cu
rean 1:41,84 (ambii de la Vatra 
Dornel), 3. D. Ballnt — L. Ore
hov (Petroșani) 1:49,82 ; JUNIORI 
n, simplu : 1. Cl. Pentiuc (V. 
Dornel) 2:35,40 ; 2. C. Bunghez
2:35,72 ; 3. C. Bobea 2:36,81 (am
bii din Sinaia) ; dublu : 1. C.
Bunghez — N. Dudu 1:42,36 ; 2. 
D. Jugănaru — S. Neger 1:45,08 
(ambele echipaje din Sinaia). 3. 
Cl. Pentinc — R. Simionescu (V. 
Dornel) 1 :48,86 : FETE I: 1. Brin- 
dușa Dabija 2:33.89 ; 2. Vasilica 
Mutu 2;37,23 (ambele V. Dornei), 
3. Dana Popa (Pionierul Brașov) 
2:45,77 ; JUNIOARE 11 : 1. Ga
briela Jakab (Bistrița) 2:40,22 :
2. Iulîana Spurcatu (Sinaia) 2:41,94;
3. Violeta Rus (Bistrița) 2:43,88.

I STEAUA 2 (O
OTELUL •

Stadion steaua ; teren bun : 
‘timp buri [-2.‘ ‘ '

‘41. - circă 25.... T_.________
- (pe poartă : 13—3). Cornere: 14—3.

Iau marcat : weissenbachEr 
(min. 31) șl IOVAN (miri. 73 — 
din penalty).

STEAUA : Stingaclu — IOVAN, 
Bumbescu. Belodedici, WEISSEN
BACHER — BA LINT, T. stoica 
(min. 84 Cireașă). BOLONL Ro- 
tariu — LĂCĂTUȘ Pițurcă (min. 
70 Kramer).

OȚELUL : Călugăru — Borall, 
ANGHELINEI, AGIU, Gh. Radu— 
M. Stan, Bejenaru, BURCEA. 
Hanghluc (min. 76 G. Ion) — Ha
lea (min. 70 Dumitru), Mihuț.

A arbitrat bine R. Petrescu ; la 
linie : L. Mălerean (ambii din 
Brașov) și M. Axente (Arad). 
. Cartonașe galbene: BUMBESCU.

La speranțe : 1—1 (1—0).

1.

N. Iancu (Buzău).

amenajată condiții 
favorabile. dispute 
iată caracteristicile

CLĂBUCETUL LA DISPOZIȚIA TUTUROR
(Urmare din pag I)

Ion Mindru trece linia de so
sire pe un singur schi, cîțiva 
concurenți mai întirzie puțin 
pe traseu, să-și scuture de ză
padă costumele... S-a mai și 
plins, dar sigur e că pină la 
urmă au fost mai multe premii 
decît lacrimi. In geana serii 
Stelian Băncilă, șeful Telefe
ricului și deopotrivă sufletul 
concursului, ajutat de organi
zatorul sportiv Florin Dumbra
vă impart diplome, cupe. No
tăm ciștigătorii: Răzvan Stro- 
escu (fiul fostului campion) la 
6—10 ani: Valentin Băncilă 
(10—15 ani). Dan Mălușel (20— 
30), Călin Hîrea (30—40), Ben
jamin Haidu (l-afi recunoscut 
pe fostul multiplu campion, 
unul din promotorii schiului a- 
crobatic 
Nicolae 
Cosma 
noastră, 
desaga
La feminin — grupă... fără ca
tegorii de virstă (discreția o 
cere !), ciștigată de fosta cam
pioană balcanică Nuți Pucheanu.

Concursul s-a încheiat, co- 
mentariile abia încep : „Pentru 
mine a fost o adevărată delec
tare. Este pentru a treia oară 
că particip la această competi
ție de masă în adevăratul în

Za noi ?) — la 40—50;
Tapu (50—60), Nelu 
(60—70) și cunoștința 
Ilie Purlea, emul 

de povești.
cil

la 70—80.

țeles al cuvîntului. Ca medic, 
invit cit mai mulți participant 
pentru anul viitor. Schiul, miș
carea în aer liber înseamnă să
nătate". — loan Popa, medic 
primar la spitalul județean 
Brăila., „Mi-am luat special con
cediu în această perioadă pen
tru a fi prezent la Cupa Tele
feric, ca și la Cupa Veterani
lor, peste două săptămîni în 
Semenic. Este cea mai frumoa
să vacantă posibilă, mă recon
fortează extraordinar" — Gheor- 
ghe Nedelcu, lăcătuș la TMUCB 
Timișoara.

întunericul s-a așternut. La 
Clăbucet-sosire învingători și... 
participants (există învinși în- 
tr-o asemenea întrecere ?) cioc
nesc un pahar-două. Și acelea 
cu ochii la ceas, trenul care 
va prelua cea mai mare parte 
a veselei caravane a și pornit 
din Brașov. Mai este, însă, timp 
pentru citeva jodlere. Drept 
care proiectantul Constantin 
Popescu din Turnu Severin 
(„om de munte sută la sută", 
cum îi place să se recomande, 
și cum este) nu scapă ocazia 
să ne reamintească, pe picior 
de plecare, că „zăpadă și doa
ge de lemne, iuhei !, sînt două 
grozave idei". Așa este, mai 
ales tind cele două - „idei" sînt 
preluate de „băieții de la Tele
feric"...

fum 
de 
torn 
de I
90, 1 
(mir 
tarii 
șutu 
ta. ( 
el, i 
nici 
n-a 
ajun

tenii n-au reușit să înscrie în 
prima repriză decît un gol, 
datorită atît impreciziei în șut 

• —• 1 _ min 12,
__ miri. 21, Lăcătuș 

— min. 23), cit ți promptitu
dinii în intervenții a fundașilor 
Centrali de la Oțelul, Agiu 
fiind unul dintre cei mal buni 
Tucători de oe teren. Steaua 
n-a reușit să marcheze nici 
din lovitură de la 11 metri, 
pcnalty-ul acordatț la un fault 
inutil al lui Gh. Radu asupra 
lui Lăcătuș, aflat într-o situa
ție din care nu putea centra 
sau dribla) fiind executat slab 
de Pițurcă și portarul gălățean 
prinzînd mingea. Același por
tar, Călugăru, va greși, însă, 
Ia șutul lui WEISSENBÂCHEll. 
(expediat, in min. 31, de la 
peste 30 m), el scăpînd min
gea în plasă ca un începător 
și, în acest fel. Steaua 
chis scorul.

După pauză s-a jucat 
în jumătatea de teren 
peților, 20 dintre cele 
șuturi ale Stelei punctînd fa
zele din această parte a me
ciului. Dar s-a ratat enorm, și 
de la numai 3 m (Lăcătuș — 
min. 64) și din afara careului 
(Iovan — min. 69, Weissenba- 
cher — min. 72). In min. 73, 
o altă intervenție inutilă, de 
astă dată cu mina, a

I timp bun pentru fotbal ; specia- Ț?u Pițurcă
I tori — circa 25 000, Șuturi : 32—4 Belodedici — nun
■ fne noartă : 13—31. Corriere: 14—3. ,"■■■•

I
I
I
I

I

I

I
I
I

I
I

a des-

0

Partidă dominată net de echi
pa noastră campioană și eloc
vente, în acest sens, sînt cifrele 
din caseta alăturată, îndeosebi 
raportul șuturilor la poartă, 
din care reiese că Steaua a avut 
cite un șut la circa trei mi
nute de joc 1 Și cu toate că 
lungi perioade de timp „ll“-le 
pregătit 
K. Troi 
la linia

de A. Iordănescu și 
s-a aflat cu fundașii 
de centru, bucureș-

REMIZA ECHITABILĂ
CRAIOVA, 18 (prin telefon).

Ovalul „Centralului" craiovean 
n-a mai cunoscut o asemenea 

perioa- 
a echi- 
în tur. 

două
____ ______  același 
scor, care ni se pare echitabil.
A fost un meci de mare anga
jament Si uzură, cu numeroase 
„clinciuri" și, din păcate, cu 
mai puțin fotbal. Craiovenii 
au atacat din start. punînd 
stăpînire pe joc în primele 25 
de minute, perioadă de timp 

I în care au și avut prilejul 
I deschiderii scorului: Bîcu (min 
13) — reluare imprecisă la cen

trarea lui D. Nicolae ; Rada 
(min. 11 si 16) șuturi din void 

I peste „transversală": „cap"
Geolfiău (min. 13) exact ln 
brațele lui Moraru. Prima zvîc- 
nire în ofensivă a dinamoviști- 

min. 25. eînd 
I un sut DU- 

~ ternic de la 20 m. dar balonul

I afluență de public din 
da de glorie europeană 
pei din „Bănie". Ca si

I întâlnirea dintre aceste 
echipe s-a încheiat cu 
scor, i

I
I

Ilor o notăm în rr
Mateut expediază T*. î a s~l 1 jx O Ti VVt

I trece pe lingă buturile apărate
de Lung. Tot Mateut face, în
min. 27, o cursă de 35 de me-

I
tri. finalizată cu o „bombă" 
care nu nimerește nici de data 
aceasta tinta. Maee posibilitate 
de deschidere a scorului -în

Imin. 32. când balonul centrat 
de D. Nicolae, este reluat fiil-
gerător de Badea si Moraru I respinge uimitor de la vinclu.
Cu trei minute înaintea pau
zei, craiovenii beneficiază de o I lovitură liberă, lateral dreapta
Negrilă execută defectuos, fun-
dașii bucureșteni degajează 

Ilung, balonul ajunge la MIHA
ESCU, care, plecat solitar din 
nropria-i jumătate tie teren.I

UNIV. CRAIOVA 
DINAMO

numai 
a oas-
32 de

aceluiași

1 (0)
1 (1>

bun, pu-Stadion Central; teren ...... 
țin alunecos ; timp frumos ; spec
tatori — circa 45 000. Șuturi : 12— 
6 (pe poartă : 4—3). Cornere : 7— 
4. Au marcat : MIHAESCU (min. 
42), respectiv BIT A (min. 66).

UNIVERSITATEA : Lung — Ne- 
grilâ. Săndoi (min. 55 Irimescu), 
Gh. Popescu, UNGUREANU — 
Rada. BADEA. MANAILA — Geol- 
gău (min. 62 BIȚĂ), Bîcu. D. Ni
colae.

DINAMO : MORARU — Varga. 
Movilă. Andone, ORAC — Rednlc. 
Balacl (min. 82 Cr. Sava), MA-‘ 
TEUȚ — MIHAESCU. Cămătaru 
Sabou (min. 65 Jercălău).

A arbitrat bine Șt. Rotăres u < 
la linie : N. Stănescu (ambii din 
Iași) și I. Tărcăn (Tg. Mureș).

Cartonași galbene : RADA, mt- 
HAESCU.

La spe anțe: 3—0 (2—0).

face o cursă de 60 de metri 
îl fentează pe Lung și trimite 
în poarta goală : 0—1.

La reluare craiovenii acce
lerează si. în minutele 4'3 și 
50. Geolgău irosește, posibilita
tea egalării. în min. 66 o ac
țiune craioveană pe partea 
dreantă face ca balonul să _a- 
iungă Ia Varga, acesta trimite 
defectuos „acasă", Moraru nu 
poate interveni și BIȚA ex
pediază mingea în plasă : 1—1. 
Pină în final ioeul este echi
librat. Ratează Irimescu în 
min. 72. Biță în min. 75 și Că
mătaru în min. 77. în ultimul 
minut al partidei, posibilitatea 
victoriei este ‘roșită de Iri
mescu. care, singur la 6 me
tri. reia defectuos balonul cu 
capul.

Gheorghe NERTEA

| Pentru jocurile cu selecționatele Albaniei

I ASTĂZI SE REUNESC LOTURILE A Șl DE TINERET

I Astăzi urm 
la București, 
fivp A si elf

I
urmează să se reunească, 

1, loturile reprezenta
tive A șl de tineret, în vederea 
meciurilor de la 25 și, respectiv, 
24 martie cu formațiile similare 
ale Albanie! ambele contînd pen

LUNA MARTIE. IDEALA PENTRU ODIHNĂ SAU TRATAMENT
Pîrtiile de schi din Sinaia, Bușteni, Predeal 

sau Poiana Brașov vă așteaptă.
Bazele de tratament din 

balneo-cliimaterice din țară 
întreaga capacitate.

Cazarea se poate face în
iar masa poate fi servita 
restaurant.

toate stațiunile 
funcționează cu

vile sau hoteluri. 
Io pensiune sau

Sejur de minimum 3 zile pentru odihnă sau 
12 zile pentru tratament, cu plecări în fiecare 
zi, se poate perfecta la toate agențiile de 
turism din Capitală ale ÎNTREPRINDERII DE 
TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCU
REȘTI. '

tru preliminariile campionatelor 
europene rezervate celor două ca
tegorii de selecționate. Intîlnlrea 
dintre echipele A va avea loc la 
București, pe stadionul Steaua, 
miercuri 25 martie, cu începere de 
la ora 16. Ea va Ii condusă de ar
bitrii portughezi Joșii Rosa San
tos, ajutat la linie de Manuel Fer
nandez Correia șl Francisco Con- 
ceițao Silva. Observatorul 
U.E.F.A. va fi Petar Sucikov, pre
ședintele federației de fotbal a 
Bulgariei. Fotbaliștii albanezi 
și-au anunțat sosirea pentru 
mlnlcă după-amiază.

Marți 24 martie, la ora 16, 
stadionul din Pitești, va avea 
intîlnlrea echipelor de tineret. 
lec,ionabllll lotului nostru, după 
reunirea de astăzi, de la Bucu
rești, se vor deplasa la Pitești, 
pentru a declanșa pregătirile in 
vederea partidei cu formația al
baneză.
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Izbindă lejeră a Victoriei în 
fața unei echipe cu exprimare 
de... grosul plutonului. Mai bine 
structurată, mai clar orientată 
tactic, mai decisă la marcaj, 
mai mobilă, mai spontană in 
faza de atac, Victoria s-a im
pus clar, controlind cîmpul de, 
joc, dind permanent impresia 
că țiu soarta partidei o inte- 

. resează, ci consistența scorului. 
■ De altfel, „raporturile" din ca
seta tehnică sînt concludente, 
subliniind și ele decalajul va
loric în favoarea învingătoarei 
și lipsa de forță < " '
Sportului Studențesc, care s-a 
limitat Ia un singur șut pe spa- 

. țiul porții adverse și acela ve
nit într-un tîrziu, în min. 79, 
cînd Coraș a deviat cu capul 
o minge ușoară pentru porta
rul Nițu. Nici nu poate sur- 

, prinde, la urma urmei, inefica
citatea în ofensivă a formației 
studențești, care și-a trimis „în 
față" nu mai puțin de șase 
mijlocași, dacă admitem că nici 
Coraș n-a avansat vreodată 
peste cola unul vîrf retras

(care se confundă adesea cu 
mijlocașul ofensiv). De data a- 
eeasla, masivul „decar" al Spor
tului s-a erijat în „spărgător 
de front", dar cu mijloacele 
tehnicii sale subtile s-â trans
format intr-uri dribleur pe cont 
propriu, care n-a avut, insă, 
ciștig de cauză în fața lui Zare. 
Cum nici Cristea, în duda mă
rii. Sale insistențe,, și nici Burr 
chel (talonat pe tot terenul de

J
VICTORIA 2 (1)
SPORTUL STUD. 0

Stadion Victoria ; teren moale ; 
timp rece ; spectatori — circa 
8 000. șuturi : 15—4 (pe poartă :
8—1). Cornere : 5—3. Au marcat : 
IORDACHE (min. 4) șl BALAUR 1 
(mim. 85;.

VICTORIA : Nițu - Vlad. ZA-! 
RE. Mlrea. TOPOLINSCHI — Cb-' 
mănescu. BALAUR I, P. Petre 

____  _______ __ __ ____ ___ 5<mlh.i86 Adol® - ȚALNAfii Au-l 
TopoliriBchi) h-au constituit un_______________78 CaclureacI IOR
pericol real pentru careul ..gaz
delor", i-a rămas. Sportului'Ștu- 

ofensivă a dențesc să se apere, interpu- 
nînd un baraj în fața funda
șilor cu................... '■
omul cu 
adversă.

Victoria 
de cîteva 
rarea din față : 
in min. 4, cînd, 
liberă executată 
IORDACHE s-a 
trimis în gol ; a ___ ,
min. 25, cînd Vlad, cu o pasă 
de mare precizie, l-a pus în 
situație clară de a marca pe

intenția de a bloca 
mingea din echipa

a destrămat, însă, 
ori convingător apă- 

prima dată, 
Ia o lovitură 

de Țălnar, 
înălțat și a 

doua oară, în

,1

DACHE.
SPORTUL STUDENȚESC t Cris

tian— M. Marian, M. POPA ■ 
Cazan, Munteanu II — Țleleanu 
(min. 54 Șerbănlcă). Pană (min. 
80 Stănici). Bozeșan — CRISTEA 
Coraș, Burchel. i

A arbitrat foarte bine Iile Coț 
(Plole ti) : la linie : V. Corocan 
(Reșița' și V. Die (București).

Cartonașe galbene : BURCHEL. 
La speranțe : 1—0 (1—0).

RATĂRI, LOVITURĂ DE TEATRU!

erat 
.tori 
(pe Au 

I șl
îțiu. 
J —
Ad.

1. 46
U).
JTR- 
roi- 
Stoi- 
min. 
imiș. 
una;

din
scu

efon). 
ident, 

în 
des- 

ecutat 
gescu 

tri-

mite cu capul, de la numai 5 
metri, peste ..transversală", 
chipa 
doveanu 
loarele 
gazdele 
soluții 
aplică ;
taculoase si raoide contra
atacuri ale „vîrfurilor" Prefir 
și Timiș. în min. 14 altă mare 
posibilitate de a deschide sco
rul : la o imnetuoasă fază
ofensivă. Ad. Georgescu tri
mite peste portarul V. Marcel, 
însă acesta, cu un efort de 
ultim moment, se arcuiește si 
respinge mingea ce se ducea 
în plasă ! Meciul este foarte 
disputat, buzoienii evoluează 
sigur, resping atacurile gazde
lor. după care. în min. 35 si 
36. declanșează viguroase ..șar
je” ofensive, extrem de pe
riculoase. în privința locului 
echipei locale este evident că 
el nu are claritatea necesară. 
M. Popescu, coordonatorul de 
ioc, nu prea se vede. Și nici 
Eftimie.

La reluare, F.C. Olt forțează

E-'
C. Mol- 
bine cu- 

terenului.
găsească 

ce li se

antrenată de 
i blochează 
la mijlocul 
nereușind să 

la presingul 
presing urmat de spec- 

și raoide
„virtuților"

victoria, atacurile sale ..curg" 
în valuri spre poarta lui V. 
Marcel. Notăm marile ocazii 
ratate (cele mai multe) sau 
apărate de bravul portar bu- 
zoian (min. 49. 51. 53, 60. 61) 
Sigur că gazdele au fost lipsite 
și de sansă. Meritau să con
ducă De tabela de scor. Dar. 
așa cum se întîmplă deseori 
în fotbal, ocaziile se răzbună 
și... apare lovitura de teatru 
din min. 75 : Laurențiu gre
șește Ia mijlocul terenului. 
PROFIR interceptează și tri
mite pe lingă Ciurea ieșit în 
întimpinare. F.C. Olt se aruncă 
spre noarta adversă, dar. în 
min. 89, STAN. Ia un contra
atac in superioritate numerică, 
marchează al doilea gol pentru 
echipa buzoiană. Regretabile 
cele întâmplate în min. 81. 
cînd. La o fază petrecută la 
mijlocul terenului, se produce 
o altercație între Minea si 
Teodorescu și ambii sînt elimi
nați de pe teren.

Balaur I, dar acesta a așteptat 
(inutil) un coechipier pentru 
a combina ; a treia oară, în 
min. 68, cînd Topolinschi a 
pătruns ca o veritabilă extre
mă (post pe care a evoluat, 
cîndva, în „naționala" de ju- 

^.niori), a centrat pe jos, dar
Augustin a ratat intercepția la 
2 m de poartă ; a patra oară, 
in min. 79, cînd proaspătul in
trat în teren, Caciureac, a re
luat fulgerător în bară o pasă 
a lui Iordache ; a cincea oară, 
în min. 85, cînd o repunere 

•neglijentă a Iui Cristian I a 
fost interceptată de BALAUR I. 
care a înscris. Și, astfel, Vic
toria și-a materializat evidenta 
superioritate ofensivă.

ton CUPEN

BACAU, 18 (prin telefon). 
Datoare suporterilor ei, echipa 
locală a atacat furibund, după 
primul fluier-- de arbitru, și 
chiar în minutul 2 Jt ratat prin 
Șoiman, singur cu toată poar
ta in față; o mare ocazie. N-a 
trecut insă mult și ofensiva lo- v, 
calnictlor,. .. coerenta, rapida- și si o, ștefanescu (min. 76 
bine servită din linia a Il-a de . -

•Vișcreanu și C, Solomon, ridi- . 
că tribunele : C. Solomon ii lan
sează, în min. 12, pe Fulga, pe 
aripa,, stingă, urmează o cen
trare spre mijlocul suprafeței 
de pedeapsă și TISMANARU 
șutează, cu sete, balonul în pla
să. A fost golul care a scos 
mai mult la joc formația vizi
tatoare, inclusiv pe Avădanei 
(consfrins pînă atunci să stea 
în defensiva), dar fazele-peri- 
col s-au petrecut, în continua
re, la poarta lui Polgar. Ce! 
mai aproape de... 2—0 a fost, 
in min. 31, Vișcreanu, care, Ia 
o lovitură liberă executată de 
Șoiman, a plasat balonul, cu 
capul, alături, de la numai 7—8 
m. Și, în loc să-și vadă echi
pa desprinsă pe tabela de scor, 
cel peste zece mii de specta
tori băcăuani vor trece prin 
mari emoții la cursa de unul 
singur a lui Cadar (stopată, în 
min. 37 
mingea 
Drăgan, 
tal. pe 
porții.
• Muștruluiți, se pare, la ca
bină, băcăuanii vor trata cu 
un plus de prudență faza de a- 
părare și, la fel de energic, 
momentul atacului. Mai calmi, 
mai lucizi în acțiunile ofensive

S.C BACĂU 3 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion „23 August" ; teren 
bun ; timp însorit, dar friguros ; 
spectatori — circa 10 000. Șuturi : 
10—4 (pe poartă : 5—2). Cornere : 
3—2. Aii marcat : TISMANARU 
(min. 12) , C. SOLOMON (min. 68)
autogol).

S.C. BACAU.: Arvinte — Ullsc! 
.„'min. w. Andrieș), Burleariu. Bor- 
eea. Artenle — VIȘCREANU, TIS- 

„ MANARU C. SOLOMON, FULGA ) 
— șoiman Andrphlc (min. 73 

' . Setnteie) .'
F.C.M. BRAȘOV: Polgar — Bă

lan (min. 79 Moldovan), Naghi, 
ștefănesci ștefan — Șulea (min. 
41 P. Lucian). Avădanei, MĂRGĂ
RIT. Barbu — CADAR, Drăgan.

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescu; la linie: T. lonescu 
(ambii din București) șl M. Sa
lo mir (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene: BURLEANU.
La speranțe : 5—1 (3—0).

Stelian TRANDAFIRESCU

DIN

'ACULOS RECITAL CLUJEAN

de Arvinte), ca și la 
plasată, cu capul, de 
de la 10 metri, fron- 
lîngă stîlpul drept a!

ei se vor arăta insă abia după 
golul inserts, în min. 66. de 
SOLOMON, care, atent, la 
lovitură liberă executată 
Șoiman, a introdus mingea 
plasă, din apropiere. Acum,
2— 0, nesincronizărilc din de
fensiva oaspeților se înmulțesc 
si, în min. 70, înregistrăm au
togolul lui ȘTEFANESCU, care, 
vrind să „rezolve" o situație 
dificilă, trimițind balonul spre 
Polgar, îl surprinde pe acesta 
ieșit pe centrarea Iui Șoiman :
3— o și... în tribunele băcăuane 
renasc speranțele.

Gheorghe NICOLAESCU

C. 
o 

de 
in 
Ia

NOU PUNCT MARE PENTRU JIUL
1 (0)
1 (0)

in te- 
ivora- 
ă nu- 
zbutit 
ntrare 
szaroș 
tea o- 
— reia 
i col(.

5 (2)
0

i bu.n ; 
; spec- 
i : 17— 
re : 8— 
min. 3). 
’I (min.
.1. 79). 

aval — 
leamțu 
5ABAU. 
— CIM- 
Stoica),

superiorității clujene : suita de 
ocazii ale acestora la poarta 
Rapidului, acolo unde deseori 
Mânu rămîne singur în fața 
„tirului" studenților. Vom a- 
minti cele mai clare ocazii: 
Mujnai (min. 17, Mânu res
pinge și Biro reia peste trans
versală), Sabău (min. 21, ac
țiune personală). Biro (min. 23, 
Mânu respinge din nou). în 
min. 39. BIRO se 
aducind avantajul 
lor la două goluri, 
capul in plasă o 
tui Mujnai de pe stînga. Abia 
în min. 44 oaspeții au o acțiu
ne mai consistentă prin ȘL 
Popa, dar Cavai intervine o- 
portun.

La reluare, gazdele se expri-

revanșează, 
studenti- 

reluind cu 
centrare a

mă la aceleași tonalități înal
te, joacă pentru golaveraj, dar 
și pentru propriii suporteri, 
fazele derulate constituindu-se 
intr-un adevărat recital. Se 
joacă deschis. Feroviarii vi
zează si ei cartea atacului, 
însă fără consistență, în timp 
ce apărarea arată multă super
ficialitate. Inevitabil, scorul ia 
proporții ; min. 53 — CÎM-
PEANU reia din apropiere 
mingea în plasă ; min. 64 — 
același CÎMPEANU execută 
impecabil o lovitură liberă 
de la 17 m ; min. 79 — MES- 
ZAROS 
melc pe 
nalizînd

CHIMIA
JIUL

Stadion „1 Mai" ; teren ihoale ; 
timp frumos, de primăvară; spec
tatori — circa 12 000. Șuturi : 
8—4 (pe noartă : 4—2) . Cornere : 
14—2. Au marcat : VOICILA (min. 
82). respectiv NEAGU (min. 51).

CHIMIA : V. Preda — Teleșpan 
(min. 69 Verlgeanu), Lazăr, M. 
Preda. Gaiță — VOICILA, Toma 
(min. 46 SORO HAN). C. Gheor- 
ghe — Crișan. M. Nicolae, Cara- 
bageac.

JIUL: Boitor — Dianu, NEAGU. 
SZEKELY, Stana — Cristea, B. 
Popescu (min. 87 Henzel), Timof- 
te, Băluță — Vancea (min. 69 
Sedecaru). LASCONI.

A arbitrat bine O. ștreng (Ora
dea) ; la linie : Al. Mustățea (Pi
tești) și M. lonescu (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene : CRISTEA 
BALUȚA, c. GHEORGHE.

Cartonașe roșii: C. GHEORGHE.
La speranțe : 3—0 (echipa oas

pete nu a avut carnetele de legi- ' 
timare și a pierdut prin nepro 
zentare)

repriză, puține faze de poartă. 
In min. 6. Carabageac a avut 
o bună situație, de la 9—10
metri de poartă, dar a șutat 
mai mult în pâini nt decît în 
balon. în min. 24, trei cornere 
consecutive la poarta lui 
Boitor s-au încheiat cu o pasă 
greșită a iui Crisan. 
min. 
trare a 
She a 
trimis 
poartă, 
vitură liberă de la 30 
sut-bombă al lui 
Boitor n-a putut retine, 
debutantul M. Nicolae a ratat

Repriza a doua a înceDut 
cu o mare ocazie a gazdelor t 
în min. 47 Crișan a scăpat 
singur si. de la 8 m a șutat 
în portar (inadmisibilă această 
ratare pentru experiența fostu
lui international). Boitor a res
pins cu piciorul si C. Gheor- 
she a luftat în fata porții. 
Jiul s-a apărat cu dîrzenie și a 
contraatacat periculos mai ales

... . . iar tn
37. la o excelentă cen- 

lui Teleșpan. C. Gheor- 
venit mai tîrziu si a 

cu capul 
în min. 43.

ne lingă 
la o lo
de metri, 

Voicilă.
Insă

prin Lasconi și. in min. 51. 
la primul corner al oaspeților, 
Dianu a executat inalt si fun
dașul central NEAGU a reluat 
cu capul. înscriind, pe lingă 
un portar prins pe picior greșit. 
Chimia si-a reluat dominarea 
si mai autoritar. dar nu a 
găsit drumul spre poartă. Iar 
Teleșpan. în min. 66. la o mare 
ocazie, a lovit greșit balonul 
cu capul. în min. 80. din nou 
ne contraatac a scăpat Bătută. 
C. Gheorghe l-a faultat din 
spate si. cum mai avea un 
cartonaș galben, a fost elimi
nat de ne teren. Dar în zece 
oameni echipa gazdă a făcut 
mai mult decit făcuse în 
unsprezece, reușind să înscrie 
în min. 82 : Verigeanti a cen
trat și VOICILA a înscris din 
voleu, de la 12 m. în min. 86. 
Lasconi a ratat un bun con
traatac. Chimia nu si-a pierdut 
speranța dar n-a reușit golul 
victoriei atît de mul- dorit.

ALEXE

își înscrie și cl nu- 
lista marcatorilor, fi- 
o acțiune a lui Biro.

Adrian VASILESCU

RM. VÎLCEA, 18 (prin tele
fon). Echipa locală a dorit vic
toria. a luptat oant.ru ea. dar 
n-a putut s-o realizeze deși 
a dominat 70 de minute, rapor
tul de cornere fiind edificator 
în acest sens. Dar cornerele 
nu se socotesc în clasament și 
meciul s-a încheiat la egalita
te. după ce oaspeții au condus 
cu 1—0 din min. 51. în orima

Constantin

ÎN SFlRȘIT, VICTORIE

rincscu.
- Tă- 

, Dră- 
Damas-
Manea.

3r. Ma 
h. Con- 
3h. Ca-

PRIMUL SUCCES DIN RETUR

radical 
hipel.or, 
1 insis- 
In min. 
moment 
iul cor
nițe, de 
mul, în 
să forța 
nii au 
scă re- 
cu pre- 

tilație a 
pe sur
le locuri 

jucăto- 
ască a

PITEȘTI, 18 (prin telefon). 
In ciuda aparențelor (trei fun
dași centrali în formație), oas
peții n-au ales varianta redu
tei. De altfel, in contul lor 
putem trece cele mai clare o- 
cazii de gol ale primei jumă
tăți a partidei. Astfel, chiar în 
minutul 4, Nicșa pătrunde fron
tal, dar de la numai 8 m, din 
poziție centrală, complet neje
nat, șutează în Speriatu. Cea 
de-a doua ocazie a Corvinului 
aveam s-o consemnăm în min. 
25, cînd Cojocaru profită de in
decizia lui Stancu, dar șutul 
său este anemic, reținut cu u- 
șurință de goalkeeperul piteș- 
tean. Primele 45 de minute au 
fost destul de cenușii, cu pu
ține faze de poartă (de altfel, 
Argeșul a șutat o singură dată 
pe spațiul porții, în min. 10, 
prin Șt. Badea) și cu multe 
inexactități. Radu II și ceilalți

în 
în

colegi au combinat excesiv, 
speranța găsirii unor breșe 
dispozitivul defensiv advers. 
Dar nu le-au găsit, iar șutul 
de la distanță, recomandabil în 
asemenea condiții, a lipsit cu 
desăvirșire.

La reluare, „terapeutica Ha- 
lagian" aplicată la cabine dă 
roade pentru că, în ceea ce 
privește echipa locală, lucruri
le sînt schimbate în bine. Tot
odată, introducerea lui Grigo- 
riu se dovedește inspirată, a- 
cesta izbutind să anime o linie 
de atac destul de ștearsă în pri
mele 45 de minute. Jocul Ar
geșului este acum mai clar, se 
acționează mai simplu și, în e- 
gală măsură, mai eficient. Fi
resc, apar fazele periculoase la 
buturile lui loniță și... golul 
In min. 56. Voicu pătrunde pe 
centru și e faultat în careu de 
Stroia ; penalty-ul este e-

F.C. ARGEȘ 1 (0}
CORVINUL 0

Stadion „1 Mai" ; teren bun ;
timp bun pentru fotbal ; specta
tori — circa 15 000. Șuturi : 9—6 
(pe poartă 5—2). Cornere : 7—2.
A marcat ST. BADEA (min. 56).

F.C. ARGEȘ : Speriatu — VOI- 
CU, ȘTEFAN, Stancu, Eduard — 
Balaur n Șerban, ȘT. BADEA — 
D. Zamfir. Radu II (min. 81 Pa
nă), Jurcă (min. 46 GRIGORIU).

CORVINUL : loniță — Bardac. 
Mărginean. DUBINCIUC, Stroia 
(min. 75 Bozga) — Tîrnoveanu 
NICȘA, Suciu, Klein — Gabor, Co
jocaru (min. 60 Burlan).

A arbitrat bine I. Velea ; la 
linie : C. Bîtlan (ambii din Craio
va) șl M. Neșu (Oradea).

Cartonașe galbene : ȘTEFAN.
La speranțe : 3—0 (1—0>

-

IA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SE LA 
EXPRES 
. Extra- 
8 8. Ex- 
29 6 25 42.

1.124.438

artie, are 
Joto, ast- 
51 vă mal 
preferate.

• Nu uitați ca pe agenda aces
tei săptămînl să Înserați șl TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES de duminică, 22 martie. 
Această acțiune se remarcă prin 
paleta largă a ctștlgurilor atri
buite (din care nu lipsesc auto- 
turlsmel și excursiile peste ho
tare), precum și prin generozita
tea formulei tehnice : 6 extrageri 
a ctte a șl. respectiv, 6 numere, 
cu un total de 42 numere extrase. 
Nu uitați că biletele tn valoare

de 25 lei participă la toate extra
gerile, avînd. Implicit, acces la 
toate categoriile de clștiguri.
• Clștiguri Importante se pot 

obține ș’ la Loz tn Pilc, care a- 
trlbule sume importante de bani 
șl autoturisme „Dacia 1300“. Parti- 
clpanțli mal pot găsi Încă, In a- 
ceste zile, „LOZUL MĂRȚIȘORU
LUI", emisiune specială limitată, 
eu clștiguri frecvente de 50 000 lei, 
10 000 le! 5 000 lei ș.a.m.d.

xecutat de St. Badea jos la 
colț, in dreapta lui Iotiță, a- 
ccsta respinge, dar singurul care 
urmărește balonul este același 
ȘT. BADEA care, de la 4—5 m. 
îl împinge în plasă. Văzîndu-se 
conduși, oaspeții ies Ia joc și, 
în min. 76, au o bună dublă 
ocazie prin Suciu și Nicșa. La 
cealaltă poartă, în min. 81, Gri- 
goriu centrează de pe stînga 
dar D. Zamfir, din plonjon, 
reia cu capul afară. Ultima 
mare ocazie de gol am notat-o 
in min. 87, la poarta lui Spe
riatu, cînd Klein recentiează cu 
capul spre Gabor, dar șutul a- 
cestuia este blocat. în conclu
zie o victorie dificilă, dar me
ritată a gazdelor.

Mihai CIUCA

PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). 
După oele două remize de la 
reluarea campionatului, Petro
lul a realizat — în fine — o 
victorie. Este un succes prețios 
deoarece a fost obținut In fața 
unui adversar ambițios, care 
s-a „bătut" pînă în ultimul mi
nut al partidei pentru a pleca 
din Ploiești cu cel puțin un 
punct. în primele 45 de mi
nute, jocul a fost dîrz, s-a 
luptat pentru fiecare minge, dar 
s-au creat puține faze fierbinți. 
Pînă spre finalul primei repri
ze am consemnat doar cîteva 
momente mai spectaculoase, cu 
șuturi puternice la poartă, a- 
cestea inregistrindu-se la exe
cutarea unor lovituri libere. 
Tonul l-au dat oaspeții In 
min. 11 cînd Ene, de la circa 
20 m. a șutat foarte puternic, 
însă Liliac- a reținut cu sigu
ranță. O altă fază, la fel de 
frumoasă, și tot dintr-o lovi
tură liberă, a fost aceea din 
min. 28 : Mocanu' de la 30 m 
a trimis o „ghiulea", ăai Zlo- 
tea a fost la post, 
minute

Cu două 
înainte de pauză, pe 

fondul unei dominări prelungite 
a Petrolului, Pitulice, de pe 
partea stingă, a centrat înalt 
în careu, un buchet de jucători 
s-a înălțat Ia balon șî O. GRI- 
GORE, cu o detentă mai bună, 
a lovit mingea c>i capul, tri- 
mițînd-o în plasă : 1—0.

După pauză, jocul a fost e- 
chilibrat perioade mai îndelun
gate, dar, ca și în prima parte 
a meciului, cu puține faze de 
poartă. Ploieștenii au forțat 
mărirea avantajului și, tn min. 
55. au fost la un pas de a o 
realiza : Mocanu. din lovitură 
liberă de la 25 m, a trimis ba
lonul în bară I Și în penulti
mul minut al partidei Petrolul

1 (1> 
0

bun ;

PETROLUL
FLACĂRA
Stadion Petrolul ; teren 

timp frumos, dar rece ; spectatori
— circa 20 000. Șuturi ; 16—3 (pe 
poartă : 7—2). Cornere : 2—4. A 
marcat O GRI GORE (min. 43).

PETROLUL : Liliac — P. Gușe, 
BUTUFEI, ștefan. Panou — MO
CANU. PituUce, I. GUȘE — Hînea 
(min. 84 Ursea). O. GRIGORE, 
Manea (min. 66 Bălan).

FLACARA : Zlotea (min. 46 To
ma) — Mânu, ENE, Pirvu, Nistor
— Preda. Beldie, DRAGNEA. CA
LIN — Lala, Tlrchinlci (min. 64 
D. Sava).

A arbitrat bine V. Alexandru 
(București) ; la linie : V. Curt 
(Medgidia) șl C. Olteanu (Tr. Se
verin).

La sDeranțe : 2—1 (2—1).
• ——i ..

a avut posibilitatea să-și mă
rească avantajul : Ștefan a exe
cutat impecabil o lovitură li
beră de la aproximativ 20 m 
și portarul Toma, cu un reflex 
de ultim moment, a deviat ba
lonul tn corner. între aceste 
două momente favorabile Pe
trolului de a realiza o victorie 
la o diferență mai mare de 
scor oaspeții au avut și el 
perioade de dominare și tn a- 
cest sens este edificator rapor
tul cornereloT : 3—4 în favoa
rea lor.

Pompiliu VINTILÂ

GOLGETERII

18 GOLURI 
din 11 m)

14 GOLURI
11 m)

12 GOLURI 
(1 din 11 m)

7 GOLURI
11 Bl)

— Cămătarii (3

— Pițurcă (2 din
— Cîmpeanu IJ

Petcu (3 din

oant.ru


TINERII NOȘTRI COMPETITORI 
AU DOMINAT SLALOMUL URIAȘ

SINAIA, 18 (prin telefon). 
Proba de slalom uriaș ; loc de 
disputare — Bucegi, pîrtia Va
lea Dorului ; o manșă cu 36 
de porțî marcate de Gh. Vul
pe ; lungime — aproximativ 
1000 m ; diferență de nivel — 
230 metri ; concurenți — 59
băieți și fete ; au terminat 
cursa 56.

împărțiți pe două categorii 
de vîrstă (12—13 ani și 14—15 
ani) concurenții s-au avîntat 
cu mult curaj pe un traseu bine 
amenajat. Sportiva cu nr. 1 
din start. Jana Vcngiarova 
(Cehoslovacia) nici nu parcur
sese iumătate din traseu și 
comițînd o greșeală a abando
nat A doua, Barbara Erdos 
(Ungaria) a coborît mai „li
niștită* și a înregistrat un 
timp mediocru. Cu nr. 3. spe
ranța noastră cea mai mare, 
Ana-Maria Boniș, s-a strecu
rat cu abilitate printre porți 
și, 58,22, timp ce nu a mai 
fost amenințat decit de colegele 
ei. Ramona Spiridon (58.32) și 
Ana Maria Becze (59,52), situa
te pe locurile 2 și 3.

Dispute aprige în cursele 
băieților. La prima categorie, 
foarte tinerii noștri schiori au 
rezistat cu bine asalturilor lan
sate de sportivii cehoslovaci, 
și an ocupat primele două

locuri prin Erno Tofalvi și 
Bogdan Lebu, tn timp Ce Kris- 
tof Pechy (Cehoslovacia) a tre
buit sâ se mulțumească 
treapta a 
La ultima 
Popescu si 
depășit ne 
Dvorac si 
tuati ne locurile 
occtiv. 5.

REZULTATE TEHNICE : slalom 
uriaș copile I : l. Ana-Marla Bo- 
niș (Rom.) 58,22 ; 2. Ramona Spi
ridon (Rom.) 58,32 ; 3. Ana-Marla 
Becze (Rom.) 59,52 : 4. Anca Nas- 
tasl (Rom.) 59,68 ; 5. ~ '
Mih iț (Rom.) 59.80 ; 
Păcurar, (xvom.) 59,9» ; cui 
1. Codruț? căpitan (Rom.) 

Simona Podlnă (Rom.) 
Nicoleta Zapan (Rom.) 
Petra Kramolisova (Ceh.) 
Kings Fleischman (Rom.) 
Ecaterina Dlnlcu (Rom.)

cu 
treia a podiumului 
categorie Mugur 
Alin Gedeon i-au 
cehoslovacii Martin 
Martin Jusicek 91- 

3 și. res-

. Gerllnde
... 6. Cristina

(Rom.) 59,99 ; copile II: 
— - ------- 57,62 ;

58,09 ;
58,64 ; 
59,39; 
59,41 :

59,79 ;

2.
3.
4.
5.
6.
copii I : 1. E. Tofalvi (Rom.)
57,87 ; 2. B. Lebu (Rom.) 57.93 ; 3. 
B. Suba (Ceh.) 58,52 ; 4. S. Mol
dovean’ (R >m.> 58,83 ; 5. O. Pru- 
nea (Rom.) 59,13 ; 6. K. Pechy
(Ceh.) 59.14 ; copii II : 1. M. Po
pescu (Rom.) 54.99 ; 2. A. Gedeon 
(Rom.) 55.2) ; 3. M. Dvorak (Ceh.) 
55,63 ; 4. I. Racoveanu (Rom.) 
56,12 : 5. M. Juri ek (Ceh.) 56.26 ; 
6. O. Alexandru

Astăzi are loc 
rulul eursa- de

(Rom.) 56,52. 
tot tn Valea Do- 
rialom.

Paul IOVAN

VICiUllll HOMAMASLA LA tAMPIOAAILLt
INTERNATIONALE DL B1AH0N ALL POLONIEI

• Ileana Hangan. pe locul 2
Sportivii români au avut o 

frumoasă comportare la recen
tele Campionate internaționale 
de biatlon ale Poloniei de la 
Wiola, continulnd astfel dru
mul ascendent deschis la Spar- 
tachiada Armatelor Prietene : 
I. Lestian a reușit să cîștige 
dificila probă de 20 km, de- 
vanșînd parteneri de întrecere

CUPA CUPELOR LA BASCHET
NOVI SAD. In localitate s-a 

desfășurat întîlnirea de basc 
chet dintre formația iugoslava 
Cibona Zagreb și echipa ita
liană Scavolini Pesaro, contînd 
ca finală a Cupei Cupelor 
(masculin). Partida s-a înche
iat cu scorul de 98—74 (37—43) 
pentru Cibona, care a mai cîș- 
tigat competiția și în 1982. 
Drazen Petrovici a înscris 28 
p. Au fost prezenti 10000 spec
tatori.

„Internaționalele14 de scrimă de la București și Brașov

PREMISELE UNUI REDUTABIL CVINTET FEMININ DE FLORETA
Mothe de satisfacție pentru 

antrenorii lotului reprezen
tativ feminin de floretă : 
după ce, recent, fetele noastre 
au dominat net întrecerile din 
cadru) Concursului Prietenia, 
de la Potsdam, cîștigînd atît 
proba individuală 
Lazăr. în finala de 
opt fiind nu mai 
puțin de 4 flore- 
tiste române), cît 
și cea pe echipe, 
iată că acum s-au 
adăugat victoriile 
obținute la ediția 
1987 a Campiona 
i'ior Internaționa
le ale României 
Și dacă la „indivi
duale” a urcat pe 
prima treaptă a 
podiumului tot 
campioana mon
dială de tineret 
Reka Lazăr, aflată 
intr-o remarcabilă 
formă. dătătoare 
de speranțe în 
perspectiva mari
lor competiții in

ternaționale ale sezonului, for
mula de echipă a fost alta la 
București, dar tot învingătoare.

In decursul anilor, pe plan
șele Sălii Floreasca au evoluat 
în cadrul „Internaționalelor” 
României multe floretiste din 
elita mondială a acestei arme 
Și chiar dacă la 
tămînii trecute la 
s-au aflat primele 
Uniunii Sovietice 
de pildă, ca să 
doar la două dintre reprezen
tativele care au concurat, a- 
portul unor asemenea trăgătoa
re ca Țagaraeva (medaliată la 
C.M și J.O.) sau Kislcakova, 
Goetze sau Helfer, aflate în

(prin Reka

loturile naționale ale țărilor 
lor, a ridicat efectiv cota va
lorică a disputelor. Așa îneît 
se poate spune, după părerea 
noastră, că ediția ’87 a „Inter
naționalelor” feminine de flo
retă a prilejuit o testare ri
guroasă a actualului potențial

6, Husti 
Prezența 
tot mai 

adevărat

torii, Lazăr 8, Beca
4, din 12 posibile.
Elizei Tufan se face 
mult simțită, ca un 
căpitan de echipă. Iar pers
pectiva retitularizării Rozaliei 
Husti depinde, deci, în mare 
măsură de responsabilitatea și

• PE SCURT •

In proba de 5 km, la Zakopane
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană și, bineînțeles, 
din țara gazdă, în total 44 la 
număr. Sportivul român își 
datorează victoria celor doar 
două minute de penalizare din 
poligon. Timp total : lh09:14. 
Pe locurile următoare : Petra- 
sek (Cehoslovacia) lh09:23 (4) 
și Urbaniak (Polonia) lh09:29 
(6). Ștafeta noastră s-a clasat 
și ea meritoriu, pe locul 2, la 
un minut de învingători, bi- 
atloniștii din echipa Poloniei, 
dar înaintea Cehoslovaciei. La 
10 km, M. Rădulescu a venit 
al 7-lea.
• Ileana Hangan s-a clasat 

pe locul secund (1. Maciusek, 
Polonia) în proba de 5 km a 
Campionatelor internaționale 
ale Poloniei, desfășurate la 
Zakopane (timp — 16:00,7, față 
de 15:58 ale învingătoarei !) pe 
locul 5 : Elena Reit 16:16. pe 
9: Edith Bako 16:32, pe 11. A- 
dina Tuțulan 16:48. La 10 km: 
1. Maciusek 30,49... 4. Reit 31,15 
...7. Hangan 31,32, ...11. Bako 
32,03

CURSA CICLISTÂ

PARIS - NISA
in-

____ a terminat
României. lat-o (In stingă imaginii) 

Foto : Aurel D. NEAGU
După succesul de la Concursul Prietenia, Jloretisța noastră Reka Lazăr 
învingătoare șl la Campionatele Internaționale ale
In asaltul final cu Estrada (Cuba).

sfîrșitul săp- 
București nu 
garnituri ale 
sau R.D.G.. 
ne referim

al primului nostru eșalon.
Deși după disputarea probei 

individuale am avut dubii a- 
supra oportunității noii formu
le de echipă, cu Rozalia Husti 
în prima garnitură (alături de 
Elisabeta Tufan, Reka Lazăr 
și Georgeta Beca), sătmăreanca 
pierzînd în faza eliminărilor 
și recalificărilor la Rodriguez 
(Cuba) și Dimitrova (Bulgaria), 
meciurile ulterioare ne-au a- 
rătat o replică mai consisten
tă a acesteia, tn partidele cu 
principalele contracandidate, 
R.D.G., Cuba și U.R.S.S.. cele 

4 titulare ale primei noastre 
reprezentative au avut urmă
torul randament : Tufan 9 vic-

SABRERH ROMÂNI AU RĂMAS DATOR!

disciplina cu care va aborda 
pregătirile în perioada urmă
toare, ea avînd de făcut față 
asaltului viguros al tinerelor 
florctiste. De altfel, acestea, 
intrînd în alcătuirea celei de-a 
două reprezentative (Ana Geor
gescu, Claudia Grigorescu, Iu- 
dith Gyurkan, Ioana Ionescu) 
au învins formația U.R.S.S. și 
au fost întrecute cu dificul
tate de echipele R.D.G. și 
Cubei.

Cursa pentru alcătuirea unui 
cvintet cît mai omogen posibil 
la o ridicată cotă valorică 
este >n plină desfășurare. O- 
biectivele acestui an : J.M.U., 
de la Zagreb și C.M., de la 
Lausanne. La această oră pre
misele sînt favorabile.

Paul SlAVESCU

PARIS (Agerpres). Cursa 
ternațională ciclistă Paris 
Nisa a fost cîștigată la actuala 
ediție de rutierul irlandez Sean 
Kelly, urmat în clasamentul 
final de francezii Jean-Fran- 
cois Bernard — la 1:07 și Lau
rent Fignon — la 1:10.

ATLETISM • Campionatele 
Nepalului,- desfășurate la Kat
mandu au prilejuit șase recor
duri naționale. între care la 
20 km marș — 1.57:10 Laxml
Duna Bnatta șl disc — 35,29 m 
Bijaya Shrestha • Americanul 
Roddie Haiey a realizat un nou 
record mondial de sală la “
— 59,90 • Crosul de la 
(Bulgaria) a fost ctștlgat 

letul polonez Boguslaw 
(8 km tn 22:19) •- La Cosford 
(Anglia), Im sală, campionul sue
dez Patrlk Sjoeberg a terminat 
Învingător tn Droba de săritură 
tn Înălțime, cu 2,31 m. tar Irlan
dezul Eamonn Coghlan s-a situat 
pe locul tntîi tn cursa de două 
mile cu timpul de 8:24,61 • La 
Torino, Serghei Bubka a stabilit 
un nou record mondial pe teren 
acoperit la săritura cu prăjina, 
cu 5,97 m. (Vechiul record ti apar
ținea cu 5,96 m).

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Berlin, R.D.G. — Cehoslovacia B 
0—2 • La Varșovia, Polonia —,
TJ Gottwaldov (Cehoslovacia)
5— 5 • Cu două etape înainte de 
încheierea campionatului U.R.S.S. 
cu 70 p țska Moscova este vir
tuală campioană.

SCHI a Proba feminină de 
10 km din cadrul concursului de 
la Leningrad, contînd pentru „Cu
pa Mondială*, a fost cîștigată de 
sportiva finlandeză Marjo Matl- 
kalnen, cu timpul de 28:52,5. ur
mată de Anfisa Rezțova (U.R.S.S.)
— 29:00,2 șl Marie-Helen Westin
(Suedia) — 29:00,7 ; combinata
nordică a fost cîștigată de spor
tivul sovietic Vasili Savin, cu un 
total de 418,650 p, urmat de vest- 
germanul Hermann Welnbuch — 
416.525 d.

TENIS • Finala turneului fe
minin de la Scottsdale (SUA) se 
va disputa intre australlanca 
Dianne Balestrat (în semifinale, 
7—5. 7—5 cu Sharon Walsb) și 
americanca Annee White (6—2,
6— 4 cu Maria Lindstrom) • Pro
ba feminină de dubiu. In turneul 
de la Marco Island (SUA), a re
venit perechii Chris Evert-Lloyd, 
Wendy Turnbull învingătoare cu 
6—1, 7—5 la Bettlna Bunge, Lori 
McNeil 6—1, 7—5.

vz-.-. -w.

5oo sa 
silven 
de at- 
Psuek

Ai învins, continuă ! Ai pierdut, continuă !

O PREJUDECATĂ CA ORICARE ALTA ?
S-a calificat greu pentru 

Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen, din 1972, prinzînd un 
loc de rezervă (a treia La cam
pionatele naționale) în repre
zentativa de înot a Statelor 
Unite. Asta n-a împiedicat-o 
însă pe Sandra Neilson să cîș
tige titlul olimpic în proba de 
100 m liber (cu 58,59, la 9 su
timi de recordul mondial la 
zi) și să-și tripleze capitalul, 
contribuind nu doar la obți
nerea medaliilor de aur cu 
ștafetele de 4X100 și 4X400 m 
liber, ci și la obținerea unor 
noi recorduri ale lumii. „Stea- 
ua-surpriză“, cum au numit-o 
ziariștii, avea doar 16 ani și 
devenise pentru întreaga lu
me a natației „Sandy".

Revenită acasă, a socotit, 
probabil, că mai sus n-are 
unde să ajungă și, spre sur
priza tuturor, a abandonat 
lupta cu adversarele și cu cro- 
nometrele. Și, cum zice româ
nul, dusă a fost, ieșind din 
statisticile Înotului ca să in
tre, chiar dacă meteoric, în 
istoria lui. Numai că, 15 ani 
mal tîrziu, Sandra Neilson a 
reapărut, spre stupefacția spe
cialiștilor, In selecționata a- 
mericană prezentă nu de mult 
în concursurile (dominate de 
fetele noastre) de la Paris, 
Berlin și Bonn ! N-a ocupat 
decît locuri modeste (al 8-lea 
la paris, îr 58,74), dar asta 
n-a împied?cat-o să spere, nă
dăjduind că, urmînd să reali
zeze timpi din ce în ce mal

buni, nu va lipsi de la startul 
Olimpiadei din 1988 ! Va avea 
atunci, după cea mai simplă 
matematică, 32 de ani, consti
tuind o „premieră* în natația 
de azi, obișnuită să-și îmbu
nătățească recordurile și, tot
odată, să-și coboare vertiginos 
limita de vîrstă, către ultimele 
clase ale liceului 1 Poate că 
va izbuti, poate că nu. Pină 
atunci, însă, să consemnăm, 
cu o mirare vecină cu admi
rația, o declarație a „vetera
nei* : „E o adevărată bucurie 
pentru mine să Înot cît mai 
repede (n.n. anul trecut, ea 
și-a îmbunătățit recordul per
sonal Ia 100 m liber) și să 
vreau cît mai mult. Țin să 
demonstrez că, atunci cind te 
pregătești cu seriozitate și iu
bești treaba pe care o faci, 
vîrst.- nu e decît o prejudeca
tă 1 Și, ca orice prejudecată, 
ea poate fi învinsă 1*

„De ce țineți cu tot dinadin
sul să cuceriți Everestulî*, a 
fost întrebat temerarul alpi
nist Edmund Hillary. Răspun
sul lui, „pentru că există !“, 
șî-a găsit locul meritat în is
toria sportului șl, încă mai 
mult decit atit, tn cea a civi
lizației umane. Ce încearcă 
Sandra Neilson ni se pare 
(proportions gardăes) că apar
ține aceleiași Îndrăzneli. Ca 
performanță sportivă, dacă nu 
chiar, mal tnttL ca fapt de 
viață.

Campionatele Internaționale de 
sabie ale României, desfășurate 
săptămln trecută la Brașov, nu 
au reprezentat decit o etapă de 
verificare tn planul de pregătire 
a lotului nostru reprezentativ 
principalul obiectiv al anului fi
ind desigur Jocurile Mondiale 
Universitare din luna Iulie. A- 
cest lucru nu lustlfică Insă, tn 
vreun fel evoluția sub așteptări 
a primilor noștri sabreri, Ale
xandru Chiculiță. Vilmoș Szabo șl 
Florin Păunescu. ca să nu mai 
vorbim de Marius Florea (nu a 
punctat deloc aici la echipă 1). 
?1 n-ar fi fost nimic alarmant 
dacă tntrîngerile ar fi venit tn 
urma unor ssalturi tn care ar fi 
fost totuși folosite scheme teh- 
nlco-tactlce -epetate la antrena
mente. Dir. păcate tnsă „sporti
vii au apelat 'n condiții de stress, 
tot la vechile deprinderi, greșite* 
(Hariton Bădescu antrenor prin
cipal al lotului reprezentativ). 
Iar Chiculiță principalul favorit 
al Întrecerilor individuale, „a ce
dat ne-voe — și nu este prima 
oară — îr situațiile limită, sau 
etnd a apărut o greșeală de ar
bitraj* (Alexandru Nilca. antre
nor secund) tn aceste condiții

finala reușită ie „bătrtnul” Ma
rin Mustață a venit ca de la sine: 
Ieșit din vederile selecționerilor 
(aflat spre sfîrșitul carierii sale 
de mare performer), dar detașat 
?i degajat i-a întrecut pe mai ti
nerii săi colegi și datorită expe
rienței șl rutinei, care attrnă 
grec, uneori decisiv.

tn ceea ce-i privește pe sporti
vii străini, chiar dacă garniturile 
bulgară și poloneză nu au fost 
de mtna tntîi, nu trebuie omis 
faptul că ele aparțin unor ade
vărate școli cu rezultate valoroa
se pe plan Internațional (Bulga
ria, de exemplu : locul 3 la ulti
mele C.M.). Iar sabrerli prezențl 
(In special cei polonezi, cu trei 
component! al lotului de tineret) 
dețin o tehnică bună, stnt tenace 
șl au pus după cum s-a văzut, 
multe probleme băieților noștri.

Iar pentru ca echipa de sabie 
a României să Învingă „obstaco
lele* cu care se confruntă In ul
timii ani (de ordin tehnic, psi
hologic etc.) este nevoie de ma
ximă angajare la efort, tn primul 
rtnd din partea sportivilor.

Doina STÂNESCU

Ovidiu 1OANITOAIA

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
Iată clasamentul golgeterllor 

din campionatele naționale din 
Europa după ultima etapă 5 
Polster (Austria Vlena) și 
McClalr (Celtic) cu cite 27 g. 
H. Sanchez (Real Madrid), Allen 
(Tottenham) șl Alexandrov (Sla
via Sofia) cu cite 26 g, Slrakov 
(Vltoșa) 25 g Rush (Liverpool) 
șl Tanev (Sredeț) cu cite 23 g 
Johnston rCeltlc) 20 g.

CAMPIONATE
• După 21 de etape tn Iugo

slavia conduc echipele Partizan 
Belgrad șl Vardar Skoplje — cu 
cite 24 p urmate de Hajduk 
Spilt — 23 p. Rezultate : Steaua 
Roșie Belgrad — Vardar Skoplje 
1—0 ; Sutjeska — Subotița 2—0 ; 
Pristina — NIș 1—0 ; Osljek — 
Hajduk Split 0—2 ; Zeleznicear — 
Velez Mostar 2—0 ; Zenica — 
Partizan Belgrad 1—1 : Dinamo

Zagreb Sarajevo 4—0 :
Rijeka — Dinamo Vlnkovlcl 2—1.
• Rezultate din etapa a 16-a 

tn R.D. Germană : Brandenburg
— Lokomotive Leipzig 0—1 ; Aue
— Jena 2—1 ; Union Berlin — 
Bischofswerda 2—1 ; Riesa — F.C. 
Magdeburg 1—I ; Dynamo Dresda
— Dynamo Berlin 3—2 : Erfurt — 
Cottbus 2—0 ; Frankfurt pe Oder
— F.C. Karl Marx Stadt 1—1. In 
clasament : Dynamo Berlin și Lo
komotive Leipzig, cite 25 p Dy
namo Dresda — 20 p.
• tn etape a 23-a a campio

natului belgian Beerschot a sur
clasat cu 4—0 pe Anderlecht 
Bruxelles Alte rezultate : Mali
nes — Antwerp 1—0 ; Charleroi
— La Gantoise 2—2 ; Standard 
LISge — Waregem i—1 : Molem- 
beek — Berchem 0—0 : Lokeren
— Bruges 1—2. tn clasament con
duc Anderlecht si Malines, cu 
cite 37 p

• tn etapa a 2-a a campiona
tului U.R.S.S. Guria Lanclhut! 
(nou promovată) — Spartak Mos
cova 0—2 : Dnepr — Zenit Le
ningrad 6—1 ; Baku — Harkov 
1—2 ; Donețk — Alma Ata 1—0 ; 
ȚSKA Moscova — Vilnius 2—2 ; 
Erevan — Torpedo Moscova 1—0. 

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Iert s-au desfășurat meciurile 

retur ale sferturilor de finală ale 
cupelor europene. Iată rezulta
te' sosi ° pînă la închiderea edi
ției (între paranteze, scorurile 
din tur). Echipele subliniate s-au 
calificat pentru semifinale.
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 
Dinamo Kiev — Beșiktas 
Brbndbj — F.C. Porto 
Anderlecht — Bayern M.

CUPA CUPELOR 
Vltoșa Sofia — Zaragoza 
Torpedo — Bordeaux 
F.C. Sion — Lok. Leipzig

CUPA U.E.FJL.
F.C. Tiro! — Torino 
Guimaraes — Borussia M.

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

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

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


