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Sub președinția tovarășului 
Nicolae 
general 
Român, 
martie. 
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P.C.R.

in cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
RAPORTUL GUVERNULUI 
PRIVIND REALIZAREA PLA
NULUI PE LUNA MARTIE Șl 
MASURILE PENTRU ÎNFĂP
TUIREA INTEGRALA A pre
vederilor DE PLAN PE 
TR'MESTRUL 11/1987.

Pe baza datelor prezentate, 
a informărilor făcute de miniș
tri și alți membri ai guvernu
lui care răspund de coordo
narea activității din diferite 
sectoare ale economiei națio
nale, Comitetul Politic Execu
tiv a făcut o profundă și exi
gentă analiza a rezultatelor 
obținute în această perioadă, 
precum și a cauzelor care au 
dus la anumite rămîneri în 
urmă în realizarea prevederi
lor' planului. Comitetul Politic 
Executiv a criticat activitatea 
desfășurată de unele ministere, 
de conducerile acestora, care 
nu au acționat cu toată fer
mitatea și răspunderea pentru 
a asigura înfăptuirea ritmică, 
integrală, a planului pe aceas
tă perioadă. A fost criticată, 
de asemenea, situația existentă 
în domeniul investițiilor, unde 
se înregistrează serioase ră
mâneri în urmă.

Pornind de la concluziile 
desprinse din analiza îndepli
nirii planului, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a cerut gu
vernului, ministerelor, tuturor 
factorilor de răspundere din 
economie să ia, de îndată, mă
suri hotărite în vederea elimi
nării neîntîrziate a lipsurilor 
care s-au manifestat, pentru 
recuperarea, pînă la sfîrșitul 
lunii martie, a tuturor restan
țelor si realizarea integrală a 
planului pe primul trimestru 
Secretarul generai al partidu
lui a cerut conducătorilor de 
ministere, centralelor industria
le și întreprinderilor să acțio
neze cu înalt simț de răspun
dere pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare desfășură
rii normale a activității eco
nomice, pentru o cît mai 
bună organizare a producției si 
a muncii, pentru întărirea or
dine! și disciplinei în toate 
sectoarele. De asemenea, to
varășul Nicolae Ceausescu a 
indicat să se revadă problema 
întreținerii și reparațiilor ca
pitale ale utilajelor și instalați
ilor, luîndu-se toate măsurile 
ce se impun în vederea îmbu
nătățirii radicale a activității 
în acest domeniu și asigurîn- 
du-se, pe această bază, buna 
funcționare și utilizare cu 
maximum de randament a ca
pacităților de producție. S-a 
cerut, totodată, să se acțione
ze cu toată fermitatea pentru 
ridicarea, în continuare, a ni
velului tehnic și calitativ al 
produselor, pentru realizarea 
integrală a prevederilor pro
gramelor speciale din acest do
meniu.

In legătură cu toate acestea, 
secretarul general al partidului 
a cerut să se ia măsuri hotă
rite pentru a se asigura parti
ciparea directă și eficientă a 
cercetării și proiectării la so
luționarea problemelor tehnica 
și economice din întreprinderi.

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
a avut loc, vineri, 20 

ședinfa Comitetului 
Executiv al C.C. al

la perfecționarea și moderni
zarea proceselor tehnologice, 
la ridicarea calității și eficien
ței întregii activități.

O atenție deosebită trebuie să 
se acorde îndeplinirii riguroase 
a tuturor prevederilor planului 
pentru producția de export și 
pentru livrarea acesteia în 
termenele prevăzute în contrac
tele cu partenerii externi.

Subliniind că sînt create toa
te condițiile pentru indcpli- 
nirca planului, secretarul 
general al partidului și-a ex
primat convingerea că toate 
conducerile ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, or
ganele si organizațiile de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii vor acționa, cu hotărîre 
și abnegație, în spirit revolu
ționar, pentru a asigura reali
zarea integrală și la un înalt 
nivel calitativ a sarcinilor de 
plan, a prevederilor stabilite 
pe acest an și pe întregul 
cincinal.

A fost analizat, în continuare, 
UN RAPORT PRIVIND MA
SURILE LUATE PENTRU 
DESFASURAREA IN BUNE 
CONDIȚII A CAMPANIEI A- 
GRICOLE DE PRIMAVARA. 
Din datele prezentate a reieșit 
că lucrările de reparații ale 
tractoarelor și mașinilor agri
cole, de pregătire a terenului 
în vederea însămințărilor sînt 
terminate în întreaga țară. De 
asemenea, au fost asigurate se
mințele de cea mai bună cali
tate pentru suprafețele prevă
zute a fi insămințate în pri
măvara aceasta.

In legătură cu desfășurarea 
lucrărilor agricole din această 
primăvară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut Ministerului 
Agriculturii, comitetelor jude
țene de partid și consiliilor 
populare, consiliilor unice a- 
groindustriale, organizațiilor 
de partid de la sate să treacă 
de îndată și să asigure, prin
tr-o cît mai bună organizare a 
muncii, prin mobilizarea tutu
ror forțelor, recuperarea grab
nică a intîrzierilor determinate 
de timpul nefavorabil și ter
minarea însămințărilor în li
mitele perioadei optime stabi
lite pentru fiecare cultură. S-a 
indicat să se lucreze în așa 
fej incit pînă la sfîrșitul lunii 
martie să se realizeze toate lu
crările prevăzute pentru cui 
turile din epoca I și a II-a . 
urmînd să se treacă apoi la 
culturile din epoca a IlI-a. S-a 
cerut ca, in toată această pe
rioadă, să se exercite un con
trol permanent, la fața locului, 
asupra modului cum se efec
tuează întreaga gamă de lu
crări agricole,' cum sînt respec
tate condițiile de calitate 
regulile agrotehnice 
in așa fel incit să se 
colte cît mai bune, 
1987 să marcheze o 
țire și perfecționare 
activității din toate 
agriculturii.

Comitetul Politic 
analizat, în continuare, RA
PORTUL PRIVIND ACTIVITA
TEA POLITICO-ORGANIZA- 
torica desfășurată de 
ORGANELE ȘI ORGANIZAȚI
ILE DE PARTID ÎN ANUL 
1986 PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
IIOTARÎRILOR PARTIDULUI, 
A INDICAȚIILOR TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU.
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Finale ale Daciadei și ale Campionatelor Naționale

CEA MAI INTERESANTA PROBA DIN NOU PERFORMANTE
5 KM SCHI

20 (prinPREDEAL,
jî telefon). Cursele de 5 
ș km senioare și 15 km 
S; pentru seniori ; loc de 

desfășurare — V'alea 
Rișnoavei ; temperatura 

jȘ aerului și a zăpezii — 
gj zero grade ; urcuș 

maxim — 105 m ; 42 de 
g: concurente și 43 de 
$ concurenți (12 abando- 
g nuri).

Cea de-a doua zi a 
|| finalelor Daciadei și a 
5; Campionatelor Na’țio- 
g? nale de schi fond pen- 

tru seniori a pus pe 
gȘ competitori și pe 

trpnori în fata line
. . ! an

trenori în fața unei di
leme greu de rezolvat 
— zăpada moale, apoa
să. In această situație, 
ceruitul 
însemnat 
dificilă, a 
gare s-a 
alunecare 
pe schiuri.

Cursa de sprint a fe
telor pe distanța de 5 
km a constituit o fru
moasă revanșă pentru 
tinerele sportive din 
Lotul Olimpic. Tînăra 
Ileana Hangan, afecta
tă de insuccesul din

schiurilor a 
o problemă 
cărei dezle- 

tradus într-o 
mai eficientă

prima zi a întrecerilor 
(cînd în proba de 10 
km nu s-a situat 
primele 10 locuri), 
pornit din start hotă- 
rîtă să demonstreze că 
dispune 
deosebite, de 
de luptă 
și de o pregătire care-i 
permit obținerea unor 
rezultate foarte bune 
în orice competiție. Și, 
trebuie să spunem cu 
satisfacție, ea a reușit 
din plin ce și-a pro
pus. Cu toate condițiile 
grele de alunecare, a 
imprimat un ritm a- 
lert, la fel ca și prin
cipalele candidate la 
locul I. Elena Roit, 
Edith Bako, Rodica 
Drăguș, Adina Tuțulan 
și Mihaela Fie, cîști- 
gînd titlul de campioa 
nă după o dispută de 
toată frumusețea. Deci, 
după două zile de în
treceri, scorul în duelu)

în
a

i

$

de calități 
putere 

remarcabilă

Paul IOVAN

(Continuare 
in pag 2-3)

DE VALOARE MONDIALA LA ÎNOT
BAIA MARE, 20 (prin 

telefon). Ziua a doua a 
„naționalelor" de 
în bazin acoperit

înot 
a 

menținut, printr-o se- 
derie de rezultate 

înaltă competitivitate 
internațională, un ni
vel ridicat al întrece
rilor și, totodată, inte
resul major din jurul 
piscinei maramureșene 
de dimensiuni olimpi
ce. Cronica finalelor 
de vineri se cuvine să 
Înceapă cu... 
tul, adică cu 
punct din
Pentru că proba femi
nină de 400 m liber a 
fost o adevărată vede
tă a reuniunii. Prota
gonistă în ziua inau
gurală, Stela Pura r 
plecat fulminant și de 
această dată. întoreînd 
prima șl la 100 m și la 
200, cu timpi interme
diari de grafic de re
cord mondial. Ea 
ușit în final să 
șeze o splendidă 
litate sportivă cu 
gele sale băimărene 
Noeimi Lung Ramo
na Terșanschi și Eniko

sfîrși- 
ultimul 

program.

a re- 
tran- 
riva- 
cole-

Palencsar, 
nometrele 
nou reoord 
cea mai bună perfor
manță mondială a anu
lui, și a treia de la 
începutul lui 1986 și 
pînă în prezent

Timpi de certă valoa
re au mai putut fi con
semnați și în alte 
curse. Cu mai pu
țin de o oră înaintea 
startului la 400 m liber, 
Nocmj Lung și-a de
monstrat clasa pe a- 
ceastă distanță, dar în 
procedeul procedeelor, 
cîștigînd dar disputa 
cu 4:42,09, ceea ce tn- 
seamnă un rezultat su
perior celui al cam
pioanei mondiale din 

® .. vară, eleva lui Gheorghe 
Dimeca deținînd la a- 
ceastă oră cele mai bu
ne 4 performanțe din 
lume la 400 m mixt,

începînd din ianuarie
1986 Foarte bine. a 
concurat și dinamovis-

Mîine, in Divizia A de ruyby

PRIMELE PATRU ECHIPE
JOACĂ ÎN CUPLAJ

oprind cro
ia 4:09,70, 

național.

Geo RAEȚCHI

(Continuare 
in pag 2-3)

Turneul de polo

DERDYLK1LE
Al FOST CÎȘriOATE

?> 
stabilite, 

obțină re- 
iar anul 
îmbuna tă- 
gencrală a 
sectoarele

Executiv a

(Continuare in pag a 4-a)

Mîine, în Parcul Copilului, 
începînd de la ora 10, amatorii 
de rugby din Capitală vor a- 
sista la cel mai interesant cu
plaj al sezonului și poate al 
întregului campionat. Vor sta 
față în față primele două cla
sate din fiecare serie, adică 
echipele care au cele mai mari 
șanse să intre în turneul final 
i—4, cel care, în vară, va de
cide titlul (cu un singur a- 
mendament, totuși, în seria a 
doua locul Farului ar putea 
fi luat, în cele din urmă, de 
Știința Cemin din Baia Mare).

Poziția în clasament a celor 
patru protagoniste înaintea par
tidelor de 
toarea :
1. Steaua
2. Gr. Roșie
1. Dinamo
2. Farul

Partidele sînt cu atît mai in
teresante, cu cît fiecare echi
pă va juca la... cîștig, rezulta
tul contînd, în cazul califică
rii, și în turneul final. Con- 
stănțenii au nevoie de victorie 
ca de... aer, deoarece campionii 
vor juca în ultima etapă cu 

lor la calificare. 
Pe

mîine este urmă-

0 0 501—116 48
2 3 248—122 40

16 16
16 11
ÎS 14 0 2 682—131 44
16 12 1 3 361— 93 41

Ig -concurenții lor la caii 
rugbyștii maramureșeni.

„DEZVOLTAREA BAZEI DE MASĂ A OINEI - OBIECTIV PRIORITAR"
interviu cu tov. Luigi Martiș - președinte al F.R. Oină

românilor, 
an o tot 

mai accentuată dezvoltare, aria 
ei de practicare continuînd 
se extindă în tot mai multe 
socialii sportive.

Recent, intr-un interviu 
care ni l-a acordat, tovarășul 
Luigi Martiș, președintele Fe
derației Române de Oină, s-a 
oprit asupra inor probleme cu 
care.s-a confruntat această dis
ciplină sportivă tn anul 1986 
— relevînd cîteva frumoase 
succese — jalonînd apoi dru
mul oe-1 are de străbătut spor-

Străvechi sport al 
oină cunoaște an de

să 
a-

pe

tul nostru național în anul în 
care am intrat.

Inclusă în competiția națio
nală DACIADA — această O- 
limpiadă a sportului românesc 
instituită ia inițiativa personală 
a conducătorului partidului și 
țârii noastre. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
oină a beneficiat anul trecut 
de un bogat calendar competi- 
țional de masă și de perfor
manță — ne-a spus interlocu
torul In întreaga sa muncă 
federația noastră a urmărit, 
drept obiectiv major, dezvol
tarea bazei de masă a spor hi

lui nostru național, cu precă
dere în mediul rural, revitali- 
zarea oinei în școli, lărgirea 
ariei el de practicare în rîndul 
tuturor categoriilor de tineret.

—• V-am ruga stimate tova
rășe președinte, să ne oferiți 
cîteva argumente convingătoa
re, din care să rezulte modul 
cum federația și-a realizat in
dicatorii reieșifi din planurile 
de dezvoltare 
sportive ?

ale mișcării

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

dinchiar terenul acestora 
Baia Mare, unde este destul 
de greu de presupus că vor 
cîștiga. Interesul în jurul celor 
două partide va fi cu atît mai 
mare, cu cît în Parcul Copilu
lui vor evolua numeroși inter
naționali, componenți ai celor 
patru echipe.

programul complet al eta- 
arbitrll: seria I, GRIVIȚA 

(in

Iată 
pel și 
ROȘIE — STEAUA (in tur î 
9—10) , teren Parcul Copilului, 
ora 10. arbitru M. Vătui (Buc.) ; 
ȘTIINȚA PETROȘANI — RUL
MENTUL BÎRLAD (15—6). teren 
Știința ora 11, P* Barbu (Buc.); 
CSM SIBIU — UNIVERSITATEA 
16 Febr. CLUJ-NAPOCA (4—10), 
teren Valea Aurie— Dumbrava, 
ora 10, G. Petrescu (Buc.) ; 
UAMT ORADEA — SPORTUL

(Continuare în pao 2-3)

DE FAVORITE
In Bazinul Floreasca din 

pitală au continuat ieri, 
două reuniuni. întrecerile 
cadrul turneului primei serii 
a Diviziei A la polo.

Derbyul etapei de dimineață 
a opus două vechi rivale — 
bucureștenele DINAMO și RA
PID. In principiu Rapid dorea 
să confirme victoria din cadrul 
turneului de la Oradea, iar Di
namo să arate că este intr-a
devăr cea mai bună echipă din 
campionat. Dinamoviștii au a- 
bordat întrecerea cu hotărîre și 
mare atenție și — printr-un joc

Ca
in 

din

George ROTARII
Marian NEGOIȚÂ

(Continuare in pag 2-3)

Și in această săptămină

O SUITA DE ÎNTRECERI
ATRACTIVE ÎN SPORTUL DE MASA
• La Cluj-Napoca și Bacău, campionat* universitare

Pe agenda Daciadei, și tn 
această săptămînă abundă com
petiții de mare atractivitate. 
Vom consemna, mai întîi, fap
tul că se află în plină desfă- ■ 
șurare (începînd de marții 
campionatul militar de șah. 
programat la Tg. Mureș.

Sfîrșitul sâptămînii este mar
cat de încheierea unor com
petiții studențești. începute 
miercuri la Cluj-Napoca. în
trecerile din cadrul Campiona
tului Republican 
de baschet 
duminică. 
Competiția 
paralel cu 
anvergură 
ților, și anume
Republican Universitar de te

Universitar
(fete) vor desemna, 
echipa cîștigătoare. 
se desfășoară in 
o altă acțiune de 
la nivelul studen- 

Campionatul

nis de masă de la Bacău cam
pionii urmînd a fi cunoscuțl 
tot duminică. Cele două cam
pionate sînt dedicate aniver 
sării a 65 
crearea U.T.C. șj a 30 de ani 
de la constituirea U.A.S.C R.
• Luni, de la orele 12 Sala 

Dalles din Capitală va fi gazda 
Simpozionului din cadrul celei 
de-a V-a ediții a Daciadei. Cu 
acest prilej vor fi prezentate, 
în 6 secțiuni, lucrări de inte
res practic cu aspecte din ac
tivitatea sportivă de masă și 
de performanță susținute de 
cunoscuți specialiști din Capi
tală — profesori de educație 
fizică, antrenori, medici, psi
hologi etc.

de ani de M



CAMPIONATE ® COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
• HANDBAL MASCULIN e VOLEI FEMININ ------------- --------------------------- ----------

Dupâ „m

Etapa a îl -a a turului secund 
al Diviziei A la handbal masculin 
este dominată de do-uă partide 
deosebit de atractive. La Bucu
rești, echipa campioană, Dinamo, 
primește vizita studenților timi
șoreni, intr-un meci în care se 
tntîlnesc ocupantele locurilor doi 
Si trei în actualul campionat, la 
egalitate de puncte, departajate 
doar de golaveraj : Dinamo 4-54, 
„Poli" 4-35. în celălalt derby al 
etapei. Steaua (locul I în cla
sament) se deplasează la Baia 
Mare pentru întîlnirea cu H.C. 
Minaur (locul IV), meci așteptat 
cu mare interes, disputa dintre 
acest,e două echipe fumizînd tot- 
deaua spectacole atractive.

. în seria a II-a. în care se în
trec echipele pentru locurile 
7—12 este de așteptat asaltul 
formațiilor amenințate direct cu

retrag rada rea — Dacia, Construc
torul și Metalul. Programul:

Seria t: H.C. Minaur BAIA MA
RE — STEAUA (D. Gherghișan — 
C. Drăgan. din Iași ; DINAMO 
BUCUREȘTI — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA (Sala Flor ease a, ora 
11 — R. ■ lamandi — Tr. Ene, din 
Buzău) ; DINAMO BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA (P. 
Cîrligeanu — Gh. Dumitrescu, din 
București).

Seria a II-a : CONSTRUCTO
RUL C.S.U. ORADEA — ȘTIINȚA 

BACAU (meciul se desfășoară în 
Or. Dr. Petru Groza — Al. Boer —. 
E. la vor schi, din Timișoara) ; 
METALUL BISTRIȚA — A.SA. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
(P. Sirbu — E. Flueraș, din 
Arad) ; DACIA PITEȘTI — CAR- 
PAȚI MÎRȘA (J. Mateescu — V. 
Dăncescu. din București).

© „CUPA ROMÂNIEI" (feminin)
„Cupa României" la handbal 

feminin, competiție desfășurată 
j3ub egida Daciadei, a ajuns la 
penultimul act — returul semifi
nalelor.

în grupa pentru desemnarea o- 
cu pantelor locurilor 1—4, astăzi, 
la Iași, formația locală TEROM 
primește vizita handbalistelor de 
la Mureșul IMATEX Tg. Mureș. 
Partida se anunță foarte intere
santă. gazdele avînd un handi
cap de 8 goluri (în tur : L7—25), 
dar evoluează in fața propriilor 
suporteri, buni cunoscători ai 
handbalului. Jocul va fi arbitrat 
d^ bucureștenii Tr. Curelea și 
I. Păunescu. Cealaltă partidă pen> 
tru locurile 1—4 — știința Bacău 
— Chimistul Rm. Vîlcea — va 
avea ioc n^rți, 24 martie.

In grupa* va lorică pentru locu
rile 5—8, favoritele par a avea 
misiuni mai ușoare — Textila 
Zalău se deplasează la Galați cu 
un avantaj de 12 goluri (34—22 
în partida tur), iar Hidrotehnica, 
învingătoare și în jocul de la 
Sf. Gheorghe (16—1'5), privește cu 

• RUGBY -----------------------
(Urmare din pdg. 1)

încredere jocul de La Constanța.
Așadar, programul jocurilor de 
duminică este următorul : Oțe
lul Galați — Textila Zalău (A. 
Dumitrescu — C. Szabo, ambii 
din București) și Hidrotehnica 
Constanța — C.S.M. Sf. Gheorghe 
(M. Dumitrescu — E. Niță, ambii 
din București).

• SCHI FOND —-----------
(Urmare din pag D

în penultima zd a turneului femi
nin de volei al Diviziei A (grupa 
valorică 7—12). ce se desfășoară 
în sala M.I.U. din Capitală, pro
gramul a început cu o surpri
ză : la primul meci... lipseaiu 
.arbitrii I S-au găsit doi arbitri 
(alții) și cu 15 minute întîrziere 
a început jocul.

FARUL CONSTANȚA a întâlnit 
pe CALCULATORUL BUCU
REȘTI de care a dispus cu 3—1 
(6, —8, 12. 8), folosind forma
ția : Ileana Geambașu, Ma-
rilena Neaeșu, Mădălina Ciorbaru, 
Maria Enăche, Elena Cucoș, 
Gulniza Lică (Mirela Cazangiu. 
Viorica Șerban). De la Calcu
latorul s-au evidențiat doar 
Elena Negulescu și Paula Puș- 
cașu. în cea de a doua partidă 
a zilei : FLACARA ROȘIE și
G.I.G.C.L. BRAȘOV, echipă ce 
se știe retrogradată. N-a fost 
greu pentru bucureștence — 
Viorica Bîrsășteanu, corina 
Olteanu, Viorica Mazilescu, Nico- 
leta Stanciu, Cornelia Colda, 
Niculina Bujor — să se impună 
și, victorie. în mai puțin de o 
oră de joc cu 3—0 (2, 8, 7). Ul
tima întâlnire, foarte importantă 
pentru ambele combatante, în 
evitarea retrogradării, a fost 
între OLTCIT CRAIOVA și 
CHIMIA RM. VÎLCEA. Mai teh-

STUDENȚESC (3—12), teren Inst. 
Pedagogic, ora. 10, P. Soare 
(BUC.) ; CSM SUCEAVA — TC 
IND. CONSTANȚA (3—10), teren 
Unirea ora 9,30, I. Vasile (Buc.); 
seria a n-a : DINAMO — FARUL 
CONSTANȚA (13—18), teren Par
cul Copilului, ora 11,30, C. Pav- 
lovici (Buc.) ; POLITEHNICA 
IAȘI — MAȘINI GRELE BUC. 
(6—14), teren Tineretului, ora 
l<0, D. Costea (Brașov) ; ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE — RAPID 
BUC. (4—3) teren Recea, ora 11, 
I. David o iu (Buc.) ; GLORIA 
BUC. — CONTACTOARE BUZĂU 
(6—43), teren Gloria ora 11, M. 
Voina (Brașov) ; UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA — GLORIA 
PTT ARAD (6—9), teren „1 Mai“ 
ora 10, Gh. Prisăcaru (Lași).

atît de frumos dintre Elenn 
Reit și Ileana Hangan este 1—J

Proba de 15 km. a băieților 
a însemnat o nouă victorie 
pentru dinamovistul Ion Lun
gociu. Elevul lui Nicolae Du- 
du’ a plecat cu ultimul număr 
de concurs, a controlat cursa 
chiar după primii kilometri 
și s-a instalat la conducere pe 
care nu a mai cedat-o pînă la 
trecerea liniei de sosire, con 
firmînd pentru Lungociu ce) 
de-al doilea titlu național la 
actuala ediție a Întrecerii. Do 
data aceasta, reprezentanții 
A.S.A. Brașov i-au dat o re 
plică mal dîrză, prin Con
stantin Dobre și Gavrilă Boitiș. 
situați pe următoarele trepte 
ale podiumului de premiere. A 
surprins neplăcut abandonu' 
și din această cursă — după 
ce făcuse același lucru în pri 
ma zi — a tinerei speranțe Vio
rel Șotropa care, iată, începe 
să îngrijoreze prin desele sale 
renunțări din cursele interne 
și chiar internaționale.

REZULTATE TEHNICE, 5 
km, senioare : 1. Ileana Hangan 
(CSS Bistrița-AS A) 16:14 ; 2
Elena Reit (Tractorul) 16,47 ; 3

Edith Bako (CSS-Constructoru) 
Miercurea Ciuc-ASA) 17,05 ; 4 
Rodica Drăguș (CSM Bristrița) 
17,08 ; 5. Adina Tutulan (CSS 
Sibiu-ASA) 17,18 ; 6. Mihaela 
Fie (CSS Reșița-ASA) 17,19:9 ;
15 km seniori : 1. I. Lungociu 
(Dinamo) 47:32 ; 2. C. Dobre 
(ASA) 48:24 ; 3. G. Boitiș (ASA) 
48,43 ; 4. K. Kdpe (Dinamo) 
48:52 ; 5. M. Mitrofan (Dina
mo) 49:06 ; 6. A. Csala (Dina
mo) 49:31.

Sîmbătă sînt programate 
cursele de ștafetă 4X5 km se
nioare și 4X10 km seniori.

nice, mai bine orientate în 
teren, vîlcencele — Ioana Coto- 
ranu, MariJena Dubinciuc, Do
rina Gherghev, Mihaela Butuc 
(Meflita Boanță), Camelia I- 
liescu, Natalia Dulică (Volodea 
Cebuc) — au reușit o victorie 
clară, prețioasă cu 3—0 (12, 6, 
6), mai ușor decît se aștepta. 
Foarte bune arbitrajele brigă
zilor: V. Ionescu — V. Ranghel, 
V. Vrăjesciu — V. Ionescu, M. 
Stamate — Al. Dragomir.

Deci azi, în ultima zi a tur
neului; se va decide cea de a 
doua retrogradată, clasamentul 
arătând astfel : 1. Farul 66 p, 
2. Flacăra 65 p. 3. Oltcit 56 p 
(70:82), 4. Chimia 56 p (68:83).
5. Calculatorul 55 p (70:87) 6.
G.I.G.C.L. 53 p. De la ora 13 : 
Calculatorul — Oltcit, Flacăra 
— Farul, Chimia — G.I.G.C.L.).

Modesto FERRARINI

• BASCHET FEMININ —
Campionatul Național dP bas

chet feminin continuă prin me
ciurile etapei a 18-a. programa
te să se desfășoare, azi și mîine. 
astfel — grupa 1—6 : Olimpia
București — Politehnica CSȘ Ti
mișoara (rezultatele anterioare : 
5—1 ; locurile ocupate în clasa
ment : 4 și respectiv 6), Voința 
CSȘ 2 București — Chimistul 
CSȘ Rm. Vîlcea (4—2 : 2—3), Po
litehnica Sportul Studențesc 
București — Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca (1—5; Ș—1):
grupa 7—12 : Mobila CSȘ Satu
Mare — Robotul CSȘ Bacău 
(3—3; 9—11). Voința Brașov —
Comerțul] CSȘ Tg. Mureș (3—3 ; 
8—10), Crișul CSȘ 2 Oradea —
Rapid București (0—6; 12—7).

în această etapă, ca și în ur
mătoarele două care vor încheia 
turul a) patrulea al competiției, 
disputa principală se dă pentru 
calificarea în grupa valorică 1—4 
a turneului final, precum și pen
tru evitarea retrogradării.

SURPRIZELE Șl E:
Un antrenor mal iiitru, trecând 

pe lingă masa juriului la recen
tele finale republicane individuale 
de judo ale seniorilor, a spus ca 
pentru el, dar în așa fel incit să 
fie auzut și de oficiali : „Ce bine 
merg băieții de la lot !“ Omul 
„bătuse șeaua..." văzând cum unii 
dintre componenții lotului nostru 
reprezentativ fuseseră învinși sur
prinzător (și categoric !) de niște 
adversari fără veleități. Așa și 
era. Triplul campion (la juniori, 
tineret și seniori) de anul trecut 
la categoria semimijlocie, Florin 
Lascău (T.C.I. Oradea) s-a pome
nit proiectat într-un ippon nă- 
prazndc chiar în primul tur ; 
Dragoș Bolbose și Silviu Lazăr 
(ambii Dinamo București) la „su- 
perușoară" Adrian Clinei (Dina
mo București) la „semigrea" și 
„open“; Dan Rad (Steaua) la „se- 
mimijlocie" și alți sportivi ai lo
tului ieșiseră din cursă nepermis 
de repede.

Omul nostru avea însă drep
tate. Pentru că finalele acestei 
ediții (a XlX-a) se aflau în 
prim-planul anului doar pentru 
co ncu ren ții din cluburi și aso
ciații sportive — și nu al celor 
de la lot —, cărora li se oferea 
singurul prilej de a intra în ve
derile selecționerilor. Așa se ex
plică faptul că unii dintre acești 
finaliști s-au prezentat excelent 
pregătiți la toate capitolele. Era 
și de așteptat, fiindcă numai ast
fel puteau să iasă și ei la... rampă.

Ou totul altfel au stat lucrurile 
cu sportivii de la lot, care se 
pregătesc pentru Campionatele 
Europene, programate la începu
tul lunii mai, la Paris. Abia a- 
tunci ei trebuie să ajungă la 
binecunoscutul „vîrf de formă". 
Oricum, antrenorul respectiv — 
care n-a fost singurul nemulțu
mit de evoluțiile sportivilor lui 
aflați la lot — era oarecum în
dreptățit pentru Ironia sa. Una 
e să pierzi la mare luptă, după 
o dispută echilibrată, și alta e 
să fii surclasat fără replică, mai 
ales atunci cînd ai „tresele" lo-

DEZVOLTAREA BAZEI DE MASĂ A OINEI
(Urmare din pag. 1)

I

SH4BATA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 13,30 : Politehnica
— Uni’-ersitatea Cluj-Na- 
poca (f.A), Voința — chi
mistul Rm. Vîlcea (f.A); 
sala Olimpia, ora 16,15 : o- 
limpia — Politehnica Timi
șoara (f.A).

POLO. Bazinul Floreasca, 
de la ora 16, Divizia A, se
ria I : Dinamo — Voința 
Cluj-Napoca, Crișul Oradea
— Rapid București.

SCRIMA. Sala Floreasca 
n, de la ora 9 : Campiona
tele Internaționale, proba de 
floretă masculin.

TIR. Poligonul Tunari, 
de la ora 9 : „Cupa Giur
giu" la talere.

VOLEI. Sala M.I.U., de 
la ora 13 : Calculatorul — 
Oltcit Craio a, Flacăra Ro
șie — Farul Constanța, Chi- 

' " — GIGCL
în cadrul
A, grupa

mia Rm. Vîlcea 
Brașov, meciuri 
Diviziei feminine 
7—12.

DUMINICA
BASCHET. Sala 

de la ora 8 : Politehnica — 
Universitatea Cluj-Napoca 
(f.A), Voința — Chimistul 
Rm.. Vîlcea (f.A) ; sala O- 
limpia, ora 10 : Olimpia — 
Politehnica Timișoara (f.A); 
sala Construcția, ora 10,15 
URBIS — CSU Oțelul Ga-

Floreasca,

lăți (m.B) ; sala Rapid, ora 
10,15 : Rapid II CSȘ 5 — 
Autobuzul CSS Focșani (f.B).

FOTBAL. Stadionul Auto
matica, ora 11 : Automatica
— ICIM Brașov (Div. B) ; 
stadionul Autobuzul, orali: 
Autobuzul — ASA Tg. Mu
reș (Div. B) ; stadionul A- 
batorul, ora 11 : Abatorul — 
Metalul Mija (Div. C) ; sta 
dionul Voința, ora 11 : Voiti 
ța — C.F.R. B.T.A. (Div. Cji 
stadionul Metalul, 
Metalul — chimia 
(Div. C) stadionul . .ow..., 
ora 11 : Viscofil — Tehno- 
metal București (Div. C).

HANDBAL. Sala Floreas
ca, ora 11 : Dinamo — Poli 
tehnica Timisoara (m.A).

POLO. Bazinul Floreasca, 
de la ora 9, Divizia A, se
ria I : Steaua — Rapid, Di
namo — Crișul.

RUGBY. Stadionul Parcul 
Copilului, de la ora 10 
R.C. Grivița Roșie — Stea
ua, Dinamo — Farul ; te
ren Gloria, ora 11 : Gloria
— Contactoare Buzău, me 
ciuri în cadrul Diviziei A

SCRIMA. Sala Floreasca 
H, de la ora 9 : Campio
natele Internaționale, proba 
de floretă masculin.

TIR. Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : „Cupa Giurgiu” 
la talere.

ora 11 :
Găești 

Visco fii,

REUNIUNE CU MULȚI CONCURENȚ!
Reuniunea programată mîine 

dimineață pe hipodromul din 
Ploiești se distinge prin masi
va participare de trăpași, peste 
100 la număr, în 9 alergări. 
Cu această ocazie își ■'a face 
reintrarea Trudin, în „Premiul 
Băneasa”, în care vor mai con
cura, printre alții, Halogen, 
Melinte, Hărman și Humor. în 
această cursă va fi atribuit tm 
report de 910 lei la pariul or
dinea triplă. „

Alergările de mîine se vor

HIPISM
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! 
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disputa sub impulsul unui nou 
regulament de desfășurare a 
activității hipice, pentru care 
ziarul nostru a subscris încă 
de acum doi ani și în spiritul 
căruia orice concurent va avea 
dreptul de ă învinge, și a re
aliza noi performanțe de va
loare.

— Ne face plăcere să oojista- 
tăm că — urmare a unei manej 
de calitate, așa cum se cere în 
documentele de partid pentru 
toate domeniile dă activitate 
— toți indicatorii anului 1986 
au fost îndeipliniți și depășiți : 
există acum în activitate 1 668 
de echipe de oină, dintre care, 
1413 se află în mediul rural. 
Cde 500 de secții afiliate nu
mără 8 500 de sportivi legiti
mați, cărora li se adaugă peste 
13 000 de sportivi nelegitimați 
și circa 15 000 copai și pionieri.

— Ce competiții oferă fede
rația de specialitate acestui 
număr impresionant de mare 
al tinerilor care practică oină?

— Lăsând la o parte faptul 
că în multe sate și orașe se 
desfășoară pasionante întreceri 
de oină, organizate pe plan lo
cal, calendarul federației oferă 
o multitudine de competiții ofi
ciale inițiate, de sigur, în co
laborare cu factori cu atribuții

în mișcarea sporti' ă. Campio
natul național al seniorilor, 
Cupa României, Campionatul 
republican de juniori, și cei al 
echipelor școlare. Cupa U.T.C.. 
Cupa pionierului, Campionatul 
unităților școlare cu profil a- 
griool, Cup<a UNCAP, Cupa 
UGSR, Dinamoviada — iată cî- 
teva dintre întrecerile la star
tul cărora i-am invitat, anul 
trecut, pe pnacticanții oiinei.

— Rezultă deci că oel puțin 
una dintre competiții a fost, a- 
nul trecut, o premieră. Doriți 
să faceți cîteva precizări ?

— Da. în 1986, după o lungă 
perioadă de întrerupere, a fost 
reluat Campionatul republican 
al echipelor școlare. întrurit, 
cum mai aminteam, un obiec
tiv miaijor al federației este 
răspîndirea pe scară largă în 
unitățile de învățămînt a oined. 
am urmărit ca această compe
tiție să devină viabilă chiar 
din start Avem satisfacția de 
a fi constatat că s-au ținut 
faze pe clase, școli, localități

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Două catrene, inspirate d„ suc
cesele unor sportivi români. Șa- 
hlstul Marin Mihail, prezent la 
„interzonal":
Muțind diverse piese, 
Un cal, pion sau tură,

Făcut-a printre mese,
O splendidă... figură !

Și-un catren dedicat lui Mlhai 
Răduleseu (medalie de aur la 
blatlon 10 km.).
Că este bine pregătit,
Toți spectatorii pot s-aprobe, 
Iar el, in plus, ne-a dovedit. 
Prin „două probe"!

GHEORGHE DORU, PLOIEȘTI. 
Fotbalistul Gheorghe Hagl are 
22 de ani. I-a împlinit la 5 fe
bruarie.

și județe ale Campionatului re
publican al echipelor școlare.

— Nu cu mulți ani în urmă 
se vorbea despre o oarecare 
lipsă de antrenori și instruc
tori pentru oină. Acest aspect 
continuă să maifie de ■'Ac
tualitate 7 '“■« l“‘

— Problema ‘ antrenorilor1 și 
instructorilor — mâi âles â 'a- 
ceștona din urmă — se prezin
tă mult ameliorată Foști ju
cători au devenit „profesori" 
de oină, și nu puține sînt 'lo
calitățile unde aceștia depun 
mulțe eforturi în formarea de 
noi echipe. Pentru a le ver.f.în 
întîijipinare. federația a orga
nizat anul trecut, în luna apri
lie, un curs de perfecționare ■ 
cu o durată de șase zile.

— Ce ne puteți spune despre 
preocuparea federației pentru 
găsirea unor forme propagan
distice adecvate pentru ca oină 
să capete o tot mai mare răs- 
pîndire 7

— Ne preocupă permanent 
'acest aspect al activității. în 
1986 au fost tipărite 10 060 de 
afișe de popularizare a oinei, 
iar în colaborare cu C.C. al 
U.T.C. a fost realizat un pliant 
conținând indicații ce trebuie 
respectate în procesul de înfi
ințare a unei echipe de oină. 
Tot în 1986 au fost elaborate 
„Orientările metodice și an
samblul de norme și cerințe 
pentru activitatea secțiilor de 
oină".

în încheierea interviului, pre
ședintele F.R, Oină s-a referit 
la multiplele obiective ce stau 
în 1987 în fața sportului nostru 
național, la măsurile preconi
zate pentru ca oină să fie prac
ticată de cit mai mulți tineri.

COPII Șl ELEVI

1. „Cînd sus, cnid Jos" 
— Stind ; ridicarea brațelor 
prin înainte sus (1—2); cu 
borîrea brațelor prin la
teral (3—4).

2. „Foarfecă’ — Stînd 
cu brațele înainte ; încru 
cișarea lor, dreapta peste 
stînga. apoi invers.

— PRACTICAT! ZILNIC GIMNASTICA!
— Complexe 

de exerciții 
de dezvoltare 

armonioasă 
pentru preșcolari

3: „Cosașul - — stind de
părtat cu brațele spre 
dreapta, trunchiul răsucit 
de aceeași parte ; ducerea 
brațelor prin înainte spre 
stînga cu răsucirea trun
chiului în cealaltă parte.

4. „Ghemul” — Culcat pe 
spate, brațele sus ; ridica
rea în așezat ghemuit cu 
apucarea genunchilor, frun 
tea pe genunchi

5. „Brest uța- — Sprijin 
ghemuit; sărituri din spri
jin ghemuit, cu sprijin pe 
palme.

Desene : prof.
Alexandrina OVEZEA
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ALE ACESTORA la Rakovnik I meciului

Oradea, Nitramonia Făgăraș ș.a.), 
Iar amănuntul că aproape toți 
sportivii! de la Rapid București 
9înt foarte tineri (18—20 de/ ani) 
vine să releve perspectiva unor 
succese și mai însemnate. La a- 
ceastă ediție, giuleștenii, reamdn- 
tim, au cucerit un titlu de cam
pion și -trei „bronzuri".

Dinamo București (antrenori 
lacob Codrea și Constantin Ni- 
culae) s-a situat detașat pe pri
mul loc în clasamentul pe puncte 
cu cei doi campioni ai săi șl alți 
6 sportivi situați pe locurile 
2 și 3. Concurenții de la Steaua 
(antrenori loan Petr of și Gheor
ghe ilie) au întrecut așteptările 
cucerind tilurile de campioni la 
două categorii-, iar alți doi steliști 
au ocupat locul 3. Cu rezultate 
asemănătoare au încheiat com
petiția și dinamoviștii brașoveni 
(antrenor Vasile Alexandru) î doi 
campioni și un loc 3.

Cu explicabil interes a fost aș
teptată evoluția eoncurențiilor de 
la T.C.l. pregătiți de apreciatul 
antrenor Florian Velicl, după 
ascensiunea spectaculoasă a ară
denilor în competițiile din ultimii 
doi and. Un singur argument : 
locul 2 ocupat anul trecut în Di
vizia A, deși această echipă a 
promovat doar in ’94. Spre re
gretul lui Velici, doi dintre elevii 
săi care „mergeau" la titlu, nu 
și-au putut apăra șansele. Este 
vorba de campionul /categoriei 
ușoară, Ștefan Nagy, accidentat, 
și de ..superușorul" Călin Gaje, 
care n-a trecut de ...cîntarul ofi
cial. în final, orădenii au fost 
nevoiți să se mulțumească doar 
cu „argintul" lui Nico-lae IoSif lia 
„mijlocie" și cu „bronzul" obți
nut to-t de ace ta la ,,open“.

Costin CHIRIAC

UN NOU
TEST (reușit)
AL LOTULUI
DE BASCHET

CADETE

I
I
I
I
I
I

echipa Albaniei

LOTUL REPREZENTATIV IN PLINE PREGĂTIRI

TURNEULUI DE POLO
1)
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11—9 (1—2, 2—2, 3—1,
Au marcat : Ange-

3, Fruth 2, Ragea 2,

CA : 
5—4). 
lescu 
Balanov 2, Chețan, Steniate (S), 
Colceriu 4, Muzsnai 2, Sebok, 
Marc și Giurgiu (V). Arbitri: 
V. Văleanu —

In meciul i 
insă, VOINȚA 
priza de pină 
lui, termmind 
RAPID : 8—8

Crezi nd

• Gh. Chirculete. 
de după-amiază 
a furnizat sur- 
acum a turneu- 
la egalitate cu 

(3—1, 0—3, 8—0, 
2—4). Crezînd mai mult to 
șansa lor, clujenii au jucat cu 
mare ambiție, reușind să răs
toarne scorul în ultimul „sfert”, 
în min. 25,07 : 8—7. , A fost 
apoi rândul răpi diș ti lor să aler
ge după egalare și dacă Blaga 
nu ar fi șutat in bară cu 35 
de secunde înainte de final, am 
fi asistat la o surpriză și mai 
mare. Au înscris : Jianu 2, Gh. 
Ilie, Bărbnleseii. Florincescu, R. 
Tul an, Vespe, Median (R), Col
ceriu 3, Tritcanu, Pop, Sebok, 
Marc și Giurgiu (V). Arbitri : 
V. Văleanu — Gh. Chirculete.

In continuarea pregătirilor șl 
verificărilor în vederea Cam
pionatului European din acest 
an, reprezentati- a de baschet- 
cadete (junioare II) a țării 
noastre a luat parte la tradi
ționalul turneu din localitatea 
cehoslovacă Rakovnik, unde a 
avut o comportare bună, cla- 
sîndu-se pe locurile 2—4, la 
egalitate de puncte cu selecțio
natele A și B ale Cehoslovaciei 
(junioare și cadete) și fiind de
vansate doar de echipa Bul
gariei, asupra căreia are însă 
victorie directă. Jocul 
și al clasamentelor a 

-frizat formația română,
la scăzut meritele ei, 
prestație — în special 
tigătoarea turneului — 
rențe într-o evoluție la nivel 
ridicat cu prilejul campiona
tului European, așa cum a mai 
făcut la edițiile precedente ale 
competiției. Amănunte în le
gătură cu turneul din Cehos
lovacia le-am aflat de la an- 
trenoarea 
împreună 
cupă de 
cadete :

„Meciul 
de noi cu 76—63, a fost apre
ciat drept cel mai frumos din 
cele 15 desfășurate în cadru) 
competiției. Magdalena Manea 
a avut o prestație de excepție, 
printre altele ea înscriind o 
suită dc 16 puncte (între mi
nutele 25 și 30). De altfel, Ma
nea a primit premiul oferit 
coșgetcrei turneului (150 p).
S-au mai evidențiat: Gabriela 
Balogh, Ioana Cocîrlan, Flo
rentina Nichitov, Florentina 
Iancu și Laura Nițulescu ; Ra
mona Neagoe — debutantă, Si
mona Morar și Angela Senes 
— accidentate, au fost folosite 
mai puțin. Punctul forte al 
selecționatei a fost din nou a- 
părarea agresivă, prin care s-a 
putut suplini handicapul dato
rat taliei ridicate a pivoților 
adverși, fiecare dintre celelal
te echipe avînd cel puțin cîte 
două jucătoare de minimum 
1,90 m“. (D. STANCULESCU).

cifrelor 
defavo- 
dar nu 
a cărei 
cu cîș- 
dă spe-

Georgeta Onisie care, 
cu Horia Pop, se o- 
pregătirea lotului de

cu Bulgaria, cîștigal

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

Așa cum ăm anunțat, joi 
după-amiază, lotul reprezenta
tiv de fotbal s-a deplasat la 
Cluj-Napoca unde 'a efectua 
prima parte a pregătirilor în 
vederea meciului de miercuri 
25 martie cu echipa Albaniei, 
din preliminariile C.E. înain
te de plecare, am stat de vor
bă cu cîțiva dintre internațio
nalii noștri, subiectul fiind, se 
înțelege, prima partidă oficială 
a sezonului de primăvară. Ia
tă, mai întîi, opinia lui TUDO- 
REL STOICA ; „Trebuie să pri
vim cu toată atenția această 
intîlnire. Formația albaneză a 
demonstrat că este capabilă 
de replici surprinzătoare în 
fața oricărui adversar. Deci 
noi sîntem cei care avem dato-

ria dc a face ca jocql 
zultatul să corespundă 
țărilor". Să-l ascultăm __ 
REDNIC, unul dintre jucătorii 
care au ajuns la o frumoasă 
cifră de prezențe- în echipa re
prezentativă — 53 : „Cred că 
avem toate argumentele spre 
a realiza o frumoasă perfor
manță. Mă gîndesc că și parti
dele de verificare, cu echipele 
Turciei și Greciei, au dovedit 
o bună formă a selecționabi- 
lilor, ceea ce nu poate repre
zenta decît bune puncte de 
plecare în pregătirea intilnirii 
cu echipa Albaniei, un parte
ner de întrecere valoros, în 
mare progres”. BUMBESCU ne 
declara : „Nici un Joc nu este 
ușor. Cu atît mai mult cel cu

DIN DOSARELE COMISIEI
• După două etape „cuminți", 

in oare fotbaliștii și-au văzut, In 
general, de joc, în cea de a treia 
etapă a returului Diviziei A, cli
matul disciplinar s-a schimbat, 
înregistirindu-&e trei eliminări de 
pe teren. Dintre care două in
tr-un singur meci, cel dintre 
F.C. Olt și Gloria Buzău, unde 
au văzut cartonașul roșu Minea, 
și, respectiv, Teodorescu. comisia 
de disciplină s-a văzut pusă In 

situația de a amina pentru săp- 
tămlna viitoare discutarea aces
tui caz, întrunit,' pină la ora În
ceperii ședinței, nu sosise foaia 
de arbitraj, deși Jean Grama, 
conducătorul partidei, locuiește 
in ...București. Se impunea, evi
dent — și era posibilă — mal 
multă operativitate din partea 
arbitrului.

Cît privește pe C. Gheorghe 
(Chimia > Rm. Vilcea), eliminat 
din joc în meciul cu Jiul Petro
șani, el s-a făcut vinovat de atac 
din spate a unui adversar care 
îl depășise. Cum primise, Înain
te, un cartonaș galben, acum l-a 
văzut ri pe cel roșu. Gheorghe

și re- 
aștep- 
și pe

DISCIPLINA

Albania în care oaspeții noș
tri VOT juca degajat, relaxat. 
Ne vom concentra cu toată a- 
tenția asupra partidei, dornici 
să ne menținem, prin victorie, 
în cursa pentru calificare”. 
LĂCĂTUȘ adaugă : „Nutresc 
marea dorință de a realiza și 

formanțe ca cele : 
Steaua. Avem toate 
țile de a debuta cu 
în primul Joc oficial 
1987".

De la Cluj-Nâpoca _ ____ ,
telefonic, ultimele vești. Vineri, 
lotul reprezentativ a , efectuat 
două antrenamente. Pentru 
sîmbătă este prevăzută o nouă 
ședință de pregătire și un 
meci de verificare. Duminică, 
alt antrenament, iar luni „tri
colorii" se vor întoarce Ia 
București.

Fotbaliștii albanezi și-au ă- 
nunțat sosirea la București 
pentru duminică după-amiază. 
Ei urmează să facă un 
nament imediat după 
și în cursul zilelor de luni și 
marți.

echipa reprezentativa per- 
reușite cu 
posibilită- 
o reușită 

1 al anului

am aflat,

antre- 
sosire

(Ef. I.J

Tigoianu 
n-a consi- 
cele trei Aii, pc stadionul Giulcști

a fost suspendat numai pe o 
etapă, ținîndu-se seama de faptul 
că el n-a mai fost sancționat 
niciodată. Situație pe care insă 
n-o va mai avea în eventualitatea 
unei noi abateri...
• Se pare că Gh. 

(Olimpia Rm. Sărat) 
d erat îndes tu lătoar e
luni ale vacanței de iarnă, căci 
din primul meci ai returului, cel 
cu Politehnica Iași, a fost elimi
nat de pe teren, din cauză că 
și-a lovit un adversar cu picio
rul. El și-a prelungit „vacanța" 

cu cele cinci etape de suspendare 
dictate de Comisia de disciplină.
• într-uin meci restanță din 

Divizia C, disputat pe un teren 
desfundat și acoperit în parte cu 
zăpadă, Tănase (Arrubium Mă- 
cin) a luat un pumn de zăpadă 
și de noroi, împroșcîndu-1 pe un 
adversar de la Laminorul Viziru. 
Comisia de disciplină n-a apre
ciat acest mod de a contribui la 
...deszăpezirea terenului, suspen- 
dîndu-l pe Tănase pe 3 etape.

Jack BERARIU

LOTUL OLIMPIC
RAPID

această pauză 
în Divizia A, 

s-a reunit în 
un nou joc de 
data aceasta.

Profitînd de 
competițională 
Lotul olimpic 
Capitală pentru 
verificare. De 
selectionabilii, convocați de an
trenorul Gh. Staicu, vor sus
ține azi un meci amical în 
compania divizionarei A, Rapid 
București. Partida va avea loc 
pe stadionul Giulcști de la 
ora 16.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI B

ica«t 
ipe 

,/Odiuin, 
- CRI- 
i parti- 

stel'iiști 
i bun, 
5,53 ei 

nd, oră- 
•ența și 
1 doilea 
egalita- 
i care, 
aspirată 
Ih. Po- 
Lisac). 

ti poate 
efortu-

: 13—-10 
Autorii 
s!răș 3,

2 (C), 
agea 2, 
i Frutb

— R.

S33S I
PERFORMANȚE DE VALOARE MONDIALA |

SERIA I : C. S. Botoșani — 
F. C. Constanța : G. ionescu
(București), Minerul Gura Hu
morului — Aripile Victoria Ba
cău : P. Iliescu (București), Po
litehnica Iași — C.F.R. Pașcani: 
L. Sălăjan (Satu Mare). F.C.M. 
Progresul Brăila — Olimpia Rm. 
Sărat : G. Vișinescu (București), 
FEPA ’74 Bîrlad —
Neamț : A. Mițaru 
Unirea Focșani — 
Tulcea : C. Olteanu

Ceahlăul P. 
(Rm. Vîlcea). 
F.C.M. Delta
(Drobeta Tr.

Severin), Unirea Slobozia 
hova C.S.U. Ploiești : M. 
cu (Craiova), C.S.M. Suceava — 
Steaua Mizil : Gh. Constantin
(Rm. Vîlcea), Poiana Cîmpina — 
Dunărea C.S.U. Galați : I. Nistor 
(Sf. Gheorghe).

seria A n-a : Automatica
București — I.CJ.M. Brașov :
M. Nicolau (Bacău), Pandurii Tg. 
Jiu — A.S. Drobeta Tr. Severin:
N. Bițin (Salonta), ROVA Roși
ori — Carpați Mîrșa : Al. Ren-

— Pra- 
popes-

(Urmare din pag. 1) spate : 1. ANCA PATRAȘCOIU

uă me- 
■at ieri, 
i între- 
antici-

NAPO-

ta Anca Pătrășcoiu, cu o vic
torie limpede la 100 m spate, și 
cu un tâmp, de asemenea, de 
top — 1:03,83.

In probele masculine s-a de
tașat evoluția lui Robert Pin
ter, care a făcut o cursă re
cord la 400 m liber, fiind cro
nometrat în 3:57,60. Surpriză 
la 100 m spate, unde ploieș
teanul Laurențiu Nicol eseu a 
terminat primul cu 1:00,70, re
cord de juniori, devansindu-d 
la mare luptă pe favoriți.

REZULTATE TEHNICE. Femi
nin : 400 m mixt : 1. NOEMI
LUNG (CSMS Baia Mare) 4:42,09; 
2. Eniko, 
5:02,52 ; 3. 
Petrolul) 5:03,04. 
eași probă) : 1. 
RIN ; 2. Corina 
Brașov) 5:04,70 ; 
fan (C.I. Brașov)

(binamo București) 1:02,83 ; 2. ■
Andreea Sighlarto (CSMS) 1 #5,25; I 
3. Alexandrina Croitoru (CSȘ ■ 
Brăila) 1:06,48. Junioare : 1. AN
DREEA SIGHIARTO ; 2. Ale
xandrina Croitoru ; 3. Mălina
Bădică (CSȘ Brăila) 1:09,10. 400 m 
liber : 1. STELA PURA 
rec. naț. sen.-jun. ; 2.

3. I
START Șl IN RETURUL DIVIZIEI C

IE

Palensear 
Viorica Marin 

Junioare 
VIORICA 
Dumitru 
3. Ioana 

5:15,23.

(CSMS) 
(CSș 
(ace- 
MA- 
(CJ. 

Mitre -
100 m

4:09,70, 
Noemi 

Lung 4:13,40 ; 3. Riamona Terșan- 
schi 4^1,30. Junioare : 1. STELA 
PURA ; 2. Ramona Terșanschi ;
3. Carmen Bodiu (CSMS) 4:28,80. 

Masculin : 400 mixt : 1. CRIS
TIAN PONTA (Dinamo București) 
4:44,43 ; 2. M. Iliescu (CSȘ Petro
lul) 4:44,50 ; 3. R. Bond! (CSȘ Pe
trolul) 4:50.49. Juniori : 1. M. I-

2. B. Roatiș (CSMS) 
“ Hazotă (CSMS) 

100 m spate : 1. LAU-
c.

1.

PREVEDERE
rilor de Stat vă recomandă să contractați 
irâle feluri de asigurări de accidente : 
rate fixe, totale de 19.000 de led, pe du- 
tunate constituind multiplul acesteia, pînă

4:57,00 
4:58,72.
RENȚIU NICOLESCU (CSȘ Petro
lul) 1:00,70 — rec. naț. jun. ; 2. 
C. Stavriu (Dinamo București) 
1 :00,90 ; 3. L. voiculeț (C.S. Brăi
la) 1:00,98. Juniori “
COLESCU ; 2. L. Bay (Crișul O- 
radea) l<:01,86 ; 3. M. Satnolanu
(CSȘ Brăila) 1:02,©9. 400 m liber :
1. ROBERT PINTER ---------
3:57,60 — rec. naț. sen.
Moidoveanu
4:04,66 : 3. B. Nan (Steaua) 4:05,40. 
Juniori ; 1. AL. MOLDOVEANU;
2. B. Roatiș 4 H7,60 ; 3. D. Băiges- 
cu (CSȘ Petrolul) 4 519,10.

1. L. NI-

rate convenite, pe durate de la 1 an la

>rinde, pe Ungă asiguratul principal, pe 
pe copiii în Virsta de la 5 pină la 16 ani, 
de lei pentru flecare persoană, pe o du- 
perioade constituind mul iplul acesteia, 

ani.
zentate mai si» cwprinu și pagubele la 
spodăreștl pentru o sumă asigurată de 
oliță.
încheie pe o perioadă de o lună șl la 
tot între 15.000 și 40.000 de lei pentru ca- 
>orale suferite de asigurat (In funcție de 
de 20.000 de tel pentru pagubele ta bu

lă rești.
ii ta legătură cu încheierea de asigurări, 
:a de despăgubiri etc., vă puteți adresa 
AS, punctelor, operative de lucru sau

(CSȘ

(CSMS) 
; 2. Al. 
Petrolul)

I

ghel (Vaslui), C.S. Tîrgoviște — 
Sportul Muncitoresc Slatina : R. 
Cîmpeanu (Arad), inter Sibiju — 
IMASA Sf. Gheorghe : A. Nico- 
lescu (Pitești), Chimica Tîmâ- 
veni — Electroputere Craiova ■: 
C. Gheorghiță (Brăila), Gaz Me
tan Mediaș — Progresul Vulcan 
București : C. Corocan (Reșița), 
Tractorul Brașov — Mecanică 
Fină Steaua București : V. Ma
xim (lași), Autobuzul București
— A.S.A. Tg. Mureș : Ad. Mo- 
roianu (Ploiești).

SERIA A Hl-a : Gloria Bistri
ța — Mureșul Deva : D.P. Mano- 
le (București), Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Aurul Brad : V. 
Ilie (București). Unio Satu Mare
— Armătura Zalău : M. Dărăban 
(Cisnădie), C.I.L. Sighet — Me
talul Bocșa : V. Onu (Predeal), 
Strungul Arad — Dacia Mecani
ca Orăștie: L. Ciucu (București). 
Minerul Paroșeni — Politehnica 
Timișoara : S. Necsulescu fPîr- 
goviște), C.S.M. Reșița — Olim
pia Satu Mare : T. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea), F.C. Maramureș 
Baia Mare — C.S. U.T. Arad 3 
I. Velea (Craiova), Minerul Cav- 
nic — F.C. Bihor Oradea : 
Gheorghe (Suceava).

Toate meciurile vor începe 
ora 11.

De mîine, aria activității fot
balistice se extinde simțitor : în
cep jocurile oficiale și cele 192 
de echipe care evoluează în Cam
pionatul Diviziei C, ele disputind 
returul competiției. Reluarea 
partidelor in cel 
lea eșalon este 
mult interes de

chipa cu cel mal mare punctaj 
dintre lideri și singurul „11“ ne
învins în totîlnirile din tur ; Me
talul plopeni — conduce „ostili
tățile" în seria a Xll-a cu un 
plus de opt puncte, care, prac
tic. li asigură revenirea in „B“. 
Metalurgistul Cugir — s-a cali
ficat în „16"-lmile“ Cupei 
României. Progresul Timișoara 
— lider autoritar în seria „bă
nățeană" cu toate că e debu
tantă în competiție; Sticla Tur
da, Metalul Aiud — fruntașe de 
ani de zile și alte formații care 
fac cinste campionatului.

Fruntașele înceip returul 
următoarea situație : 
Cîmpulung Moldovenesc 
fată de a doua clasată), 
Vaslui (+8 p). Petrolul 
(+1 p), Cimentul Medgidia (+ 2 
p), TUPS Chitila (la egalitate cu 
Metalul București), Sportul Mun
citoresc Caracal (la egalitate de 
puncte cu Chimia Tr. Măgurele). 
Minerul Anina (+2 p). Progre
sul Timișoara (+5 p). Sticla — 
Arieșul Turda (+1 p). Minerul 
Baia Sprie (+ 2 
ghin (+1 p) și
(+ 9 p). (T.R.)

trei- 
cu

de-al 
așteptată 

marea ma
să a suporterilor din cele 167 
de localități care sînt reprezen
tate în acest campionat. Sperăm 
că noul sezon va oferi satisfac
ții pP toate planurile, partidele 
se vor desfășura la un nivel teh- 

Inic bun și în limitele sportivită
ții, în ciuda faptului că, în a- 
ceastă a doua parte hotărîtoare 
a competiției, fiecare med are 
miză și reprezintă pentru com
petitoare un interes major.

In această ediție a competiției 
activează o șerie . de formații a- 
preciate ca valoroase, unele din
tre ele depășind chiar nivelul 
campionatului nr. 3. Să amintim 
cîteva dintre divizionarele care, 
în tur, s-au remarcat în mod 
deosebit : Explorări Cîmpulung 
— calificată tn ..optimile" „Cu
pei României (a dispus recent cu 
1—0. în ,,16-imi". de divizionara 
A, F.C. Olt); Inter Vaslui — e-

I
I

I
I
I
I

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 

MARTIE 1987
Extragerea I : 44 17 

30 20 72 19 ; Extr. a 
54 50 46 47 1 78 31 7

Fond de cîștiguri :
lei, din care 66.091 lei report 
la categoria 1.

LA 
20

40 80 
n-a :

67
56

1.096.803

• TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA PRONOEXPRES de mîine, du
minică 22 martie, va avea loc 
în București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
la ora 16,30. Desfășurarea tragerii

c.

la

cu
Explorări 

(+ 3 p 
Inter 
Ian ca

p), Avîntul Re- 
Metalul Plopeni

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
va ii transmisă la radio, la ora 
lf?30, pe programul I. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate în 
reluare, In aceeași zi șl pe ace
lași program, la ora 22,30 (dupâ 
emisiunea ,,Panoramic Sportiv", 

o dată cu rezultatele concursului
Pronosport) și lunii, 23 martie, la 
ora 8,55, tot pe programul I.

• Dacă nu v-ați procurat încă 
biletele la această tragere deose
bit de avantajoasă, vă reamintim 
că ASTAZI . este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți încerca șan
sele, jucdnd numerele favorite.

• Amatorii de PRONOSPORT 
vor avea, mîine, un nou prilej 
important de a-și valorifica in
spirația și cunoștințele în mate
rie. De reținut că și concursul 
ce încheie această săptămînă se 
anunță a fi pasdonant, programînd 
partide deosebit de disputate. De 
altfeQ, nici câștigurile nu vor fi 
mal prejos de acelea cu care 
participanții s-au obișnuit în ul
timul timp.

© Jucînd la LOZ ÎN PLIC, so
licitați la agențiile Loto-Prono- 
sport și vânzătorii vodanțl și e- 
m is iun ea specială limitată „LO
ZUL PRIMĂVERII".

f ANUNȚ
Biletele pentru meciul 

internațional de fotbal 
ROMANIA — ALBANIA, 
din preliminariile Oam- 
pionatulua European de 
fotbal, care se va dispu
ta pe stadionul „Steaua" 
din • Capitală, în ziua de 
25 martie a.e., cu începe
re de la orele 16. se pun 
în vînzaire 
data de 22 
casele de 
stadioanele 
,.Dinamo", _ 
„23 August", precum și 
la Agenția de bilete de 
la Gara de Nord.

Intrucît pe bilete vor 
fi înscrise sectorul, rîn- 
dul și lecui, publicul 
spectator este rugat să 
ocupe locurile indicate.

Sînt valabile legitdma- 
țiile-abonament eliberate 
de CNEFS, roșii. De a- 
semenea, cele gri și de 
presă, cu viza pe anul 
1987, însoțite de tichete 
de loc.

tncepînd cu 
martie a.c., la 

bilete de Ia 
„Steaua", 

„Giuhești" și



SMH COMITETULUI POLITIC 
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EFECTIVUL, COMPOZIȚIA ȘI 
STRUCTURA ORGANIZATO
RICA A PARTIDULUI LA 31 
DECEMBRIE 1986. De aseme
nea, a fost examinat RAPOR
TUL CU PRIVIRE LA ACTI
VITATEA DESFĂȘURATA DE 
ORGANELE DE PARTID, DE 
STAT ȘI ORGANIZAȚIILE DE 
MASA IN ANUL 1986 PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA POLITI
CII DE CADRE A PARTIDU
LUI. Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat aceste 
a stabilit ca ele să 
dezbaterii Plenarei 
P.C.R.

In cadrul ședinței, 
zentată o INFORMARE CU 
PRIVIRE LA VIZITELE OFI
CIALE DE PRIETENIE EFEC
TUATE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎM
PREUNA CU TOVARAȘA 
ELENA CEAUȘESCU, IN RE
PUBLICA INDIA — LA 
INVITAȚIA PREȘEDINTELUI 
GIANI ZAIL SINGH ȘI A 
PRIMULUI MINISTRU RAJIV 
GANDHI ; IN REPUBLICA 
POPULARA BANGLADESH, 
LA INVITAȚIA PREȘEDINTE
LUI HUSSAIN .......... ............. ....
ERSHAD ȘI 
ERSHAD ; IN 
SOCIALISTA A UNIUNII BIR- 
MANE, LA INVITAȚIA PRE
ȘEDINTELUI SAN YU ȘI A 
DOAMNEI SAN YU ; ÎN RE
GATUL NEPAL, LA INVITA
ȚIA REGELUI BIRENDRA 
BIR BIKRAM SHAH DEV ȘI 
A REGINEI AISHWARYA 
RAJYA LAXMI DEVI SHAH, 
ȘI LA INTILNIREA PRIETE
NEASCA DE LA KARACHI, 
CU PREȘEDINTELE REPU
BLICII ISLAMICE PAKISTAN, 
MOHAMMAD ZIA-UL HAQ.

Comitetul Politic Executiv a 
dat cea mai inaltă apreciere re
zultatelor acestor vizite, care se 
Înscriu ' ca evenimente de im
portanță istorică in dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor Româ
niei socialiste cu țările vizitate, 
ca strălucite acțiuni de politică 
externă ale partidului și statu
lui nostru in favoarea păcii, în
țelegeri; si cooperării pașnice cu 
toate popoarele lumii.

Comitetul Politic Executiv a 
« aprobat pe deplin activitatea 

desfășurată de secretarul ge
neral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cadrul a- 
center vizite, apreciind, și cu 
acest prilej, contribuția sa esen
țială la Înfăptuirea orientărilor 
și hotăririlor adoptate de Con
gresul al XIII-lea ai partidu
lui privind întărirea colaborării 
și solidarității României cu ță
rile in curs de dezvoltare, in 
lupta pentru progres economic 
și social, pentru dezvoltare li
beră, independentă.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat, cu orofundă satisfac
ție, că aceste vizite, _ urmărite 
cu viu interes si deplină apro
bare de întregul nostru popor, 
au deschis, prin înțelegerile la 
cel mai înalt nivel, prin docu
mentele convenite, noi pers
pective și posibilități pentru 
extinderea raporturilor de. co
laborare si cooperare dintre 
România și țările respective — 
pe plan economic, tehnieo-ști- 
ințific, cultural șj in alte sfe
re de activitate — pe baza de
plinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și 
suveranității naționale, ne
amestecului in treburile inter
ne si avantajului reciproc.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat importanta 
birilor 
păreri 
Nicolae Ceaușescu Ie-a avut cu 
șefii de stat si de guvern din 
țările vizitate asupra aspecte
lor esențiale ale vieții Interna
tionale, identitatea sau apro
pierea punctelor de vedere în 
problemele discutate. S-a dat 
o inaltă apreciere modului 
strălucit in care tovarășul 
Nicolae Ceausescu a reafirmai 
și cu acest prilej, principiile ce 
stau la baza politicii externe a 
tării noastre, pozițiile construc
tive ale României față de pro
blemele complexe ce confruntă 
omenirea. A fost relevată în
semnătatea deosebită a apre
cierilor comune că problema 
fundamentală a epocii contem
porane o constituie onrirea ho- 
iărită a cursei înarmărilor si 
trecerea la măsuri efective de 
dezarmare. în orimul rînd de 
dezarmare nucleară, preîntîm-

rapoarte și 
fie supuse 

C.C. al

a fost pre-

MOHAMMAD 
A DOAMNEI 

REPUBLICA

convor- 
și a schimburilor de 
pe care tovarășul

pinarea pericolului unui război 
nuclear, apărarea dreptului su
prem al oamenilor, al popoare
lor Ia existentă liberă și dem
nă, Ia independentă, la viată si 
la pace.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat importanta punctelor 
de vedere exprimate cu prile
jul dialogului Ia nivel înalt 
privind necesitatea renunțării 
la forță în relațiile internațio
nale, soluționării tuturor con
flictelor si stărilor de tensiu
ne din diferite regiuni ale lu
mii — din Orientul Mijlociu, 
America Centrală, Asia si alte 
zone — numai și numai pe ca
le politică, prin tratative între 
țările interesate, pornindu-se 
de Ia interesele păcii si securi
tății, de la cerințele dezvoltă
rii libere și independente a tu
turor popoarelor, fără nici un 
amestec din afară. S-a dat o 
inaltă apreciere pozițiilor ex* 
primate de președintele Româ
niei și conducătorii țărilor 
zitaie în favoarea creării 
zone ale păcii, colaborării 
bunei vecinătăți. libere de 
me nucleare și chimice, 
Balcani, în nordul și 
trul Europei, precum 
alte regiuni ale lumii, 
clusiv în regiunea Oceanului 
Indian. A fost reliefată impor
tanta aprecierilor cu privire la 
necesitatea participării active 
egale, la viata internațională 
a tuturor statelor, fără deose
bire de mărime si orinduire 
socială. îndeosebi a țărilor mici 
și mijlocii, a țărilor in curs de 
dezvoltare, a țărilor nealiniate, 
care constituie marea majori
tate a lumii și sint nemijlocit 
interesate intr-o politică de 
pace, de colaborare, de dezvol
tare liberă, independentă. S-a 
subliniat, totodată, identita
tea părerilor privind necesita
tea intăririi rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, al celor
lalte organisme internaționale, 
a creșterii contribuției acesto
ra la asigurarea păcii si secu
rității, la dezvoltarea cooperă
rii intre toate statele lumii.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat însemnătatea deosebi
tă pe care România si țările 
vizitate o acordă lichidării 
subdezvoltării, a marilor deca
laje existente între țările bo
gate si cele sărace, instaurării 
unei noi ordini economice in
ternaționale $1 organizării, 
acest scop, a unei 
în cadrul 
participe, 
alit țările 
re, cit si 
vederea realizării unor înțele
geri care să ducă la solutiona
rea globală a problemelor sub
dezvoltării — inclusiv a pro
blemei datoriilor externe — la 
instaurarea unor relații noi ba
zate ne deplină egalitate și 
echitate între toate statele lu
mii.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat cu satisfacție faptul că. 
în timpul convorbirilor, a fost 
reafirmată hotărîrca României 
si a statelor vizitate de a con
lucra tot mai strins ne arena 
mondială, în cadrul O.N.U., al 
altor organisme internaționale, 
precum și în cadrul mișcării
țărilor nealiniate, în vederea
soluționării constructive a ma
rilor probleme 
epoca noastră, 
unui climat trainic de 
securitate. înțelegere si 
cooperare in Europa, in 
în întreaga lume.

Aprobind in unanimitate do
cumentele și înțelegerile con
venite cu prilejul acestor vi
zite, Comitetul Politic Executiv 
a cerut ministerelor organiza
țiilor economice centrale să
acționeze în modul cel mai ho,- 
tărît nentru concretizarea 
măsuri si acțiuni practice 
înțelegerilor si acordurilor 
colaborare cu țările vizitate, 
vederea extinderii si aprofun
dării pe multiple nlanuri a ra
porturilor dintre România și 
aceste țări. în interesul reci
proc, al cauzei generale a păcii 
si coonerării Internationale.

Comitetul Politic Executiv o 
hotârit CONVOCAREA PLENA
REI COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN PENTRU ZILELE de 
24-25 MARTIE a.c.

Comitetul Politic Executiv 
a soluționat, de asemenea. și 
alte probleme ale activității 
de partid si de stat.
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O.N.U. Ia care să 
cu drepturi egale 

în curs de dezvolta- 
cele dezvoltate, in

MONDIALELE" DE CROS LA ORA STARTULUI%rr
* @ Nume sonore pe listele de concurs 

Bodnarenko, Ulmasova, Jennings, Cova, 
etc. £ Echipa feminina a

VARȘOVIA, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Totul e 
pregătit aici pentru ca, dumi
nică, a 15-a ediție a C.M., de 
cros, prima organizată într-o 
țară socialistă, să se transfor
me într-o reușită. Din datele 
furnizate celor peste 300 de 
ziariști acreditați, cu „cartierul 
general" în clădirea Agenției 
„Interpress”, în Piața Victoriei, 
vor fi prezenți la startul „mon
dialelor" în jur de 900 de atle
te și atleți, reprezentînd 59 
de țări, de pe toate continen
tele. Chiar dacă în privința 
participanților mai persistă 
încă unele semne de întreba
re, ținînd și de „secretele” de 
ultim moment ale antrenorilor, 
înregistrarea și controlul ofi
cial al concurenților urmînd 
să aibă loc mîine (n.r. azi), e 
sigur însă că nu vor lipsi de

Kristiansen, 
Schildhauer 

României a sosit la Varșovia
pe traseul găzduit de hipo
dromul „Sluzewiec" (12 kilo
metri de centrul Varșoviei) o 
serie de nume de rezonanță ale 
crosului și, totodată, ale atle
tismului internațional. Tn com
petiția feminină, care ne in
teresează în mod deosebit, 
principala pretendentă la titlul 
suprem se anunță nor- egianca 
Ingrid Kristiansen (31 de ani), 
dublă recordmană mondială, 
la 5 000 și 10 000 m, ambele el 
performanțe datînd din vara 
anului 1986. Pretenții justifi
cate mai pot emite, în absența 
Zolei Budd (cîștigătoarea ulti
melor două ediții) și a Gretei 
Weitz, sovieticele Olga Bodna- 
renko și Svetlana Ulmasova, 
ca și, firește, americanca Lynn 
Jennings, vicecampioană mon
dială anul trecut, la Neuchâtel. 
Lesne de dedus că echipele

Campionatul Mondial de hochei — seniori

(ROMÂNIA - BULGARIA 7-3
IIERLEV, 20 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Pe pati
noarul din localitate, în fața u- 
nui public numeros, echipa re
prezentativă de hochei a Româ
niei a debutat cu o victorie în 
Campionatul Mondial pentru se 
niori — grupa C, învingînd for
mația Bulgariei cu 7—3 (0—1, 
6—1, 1—1).

Hocheiștii noștri au abordat 
prudent partida . cu sportivii 
bulgari. Chiar dacă în ultima 
perioadă de pregătire, la Bucu
rești, echipa Bulgariei fusese 
învinsă în două competiții — 
Cupa Federației și Turneul 
Armatelor Prietene — antreno
rii Kalamar și Crihan, ca și 
hocheiștii înșiși nu uitaseră 
„lecția" de la precedentele mon
diale cînd, după un amical în 
care cîștigaseră, echipa noas
tră a fost învinsă la Puigcerda, 
în Spania. Așa se și explică 
scorul din prima repriză (1—0 
în favoarea Bulgariei), după 
care formația noastră a ieșit 
la atac, a egalat și a luat un 
avans substanțial, pe care l-a 
menținut pînă în final. I. Za- 
haria, Gliga, E. Antal și S.

Iată cum s-au marcat golu
rile : min. 9 Gheorghiev 0—t, 
min. 21 E. Antal 1—1, min. 24 
Gliga 2—1, min. 30 Gercb 3—1, 
min. 32 Csata 4—1, min. 35 I. 
Zaharia 5—1, min. 37 lankov 
5—2, min. 39 Dragomir 6—2. 
min. 41 Blagoev 6—3, min. 55 
Gereb 7—3.

Au arbitrat bine Abravanel 
(Franța) la centru, Nielsen și 
Frederiksen (ambii Danemar
ca) la linie.

Minute de penalizare : Româ
nia 4, Bulgaria 12.

Simbătă seara are loc meciul 
România — Belgia.

Mirceo TUDORAN

UN SCOR ASTR0N0N1C I

g__  __  - . .
g Gali au fost cei mai buni din- 
g tre toți, au impus jocul, Iar 
g Huțan a apărat bine în poartă, 
g mai ales în prima și în ultima 

repriză, cind presiunea parte- 
g nerilor de meci a fost mai 
g mare.
I __

MELBOURNE, 20 (Agerpres). 
In orașul australian Perth se 
desfășoară in aceste zile între
cerile Campionatului Mondial 
de hochei pe gheață (grupa D). 
Competiția este dominată de 
echipa Australiei, învingătoare 
în primele patru partide sus
ținute. In meciul cu formația 
Noii Zeelande, hocheiștii aus
tralieni au cîștigat cu scorul 
record de... 58—0.

lor sînt, cu asemenea lidere, 
la fel de puternice, comenta
torii anticipînd o luptă deose
bit de strînsă și, se crede, 
spectaculoasă. De pe lista 
băieților, se disting, ca posi
bili învingători, italianul Al
berto Cova, campion european, 
mondial și olimpic la 10 000 
m, Werner Schildhauer din 
R.D.G. și polonezul Boguslaw 
Psujek, recent cîștigător, în 
Bulgaria, al Campionatului Ar
matelor Prietene și, după opi
nia ziarului „Przeglad Sport- 
owy”, aflat într-o excelentă 
formă. Ce va fi, vom vedea. 
Să notăm că (în ordinea in
trării în concurs) juniorii vor 
străbate 7 450 m, senioarele 
5 050 m, iar seniorii 11 950 m. 
„bucla” de la „Sluzewiec" mă- 
surînd 2 300 m (plus 400 m 
linie dreaptă). întrecerile sînt 
prevăzute să înceapă la ora 
13,30 (13,30 la București), adi
că într-un moment al zilei în 
care temperatura xa urca, a- 
preciază meteorologii, pînă la 
7—8 grade. La Varșovia, tim
pul este primăvăratic, dar ba
te un vînt tăios.

In alcătuirea Paula Ivan 
(22 de ani, membră a clubului 
Olimpia București), Mariana 
Stănescu (23. Politehnica Ti
mișoara). Iulia Beșliu (22, 
Știința C.F.R. Bacău), Iulia 
Negură (20. Știința C.F.R. Ba
cău), Elena Murgoci (27. C.S.M. 
Tîrgoviște), echipa noastră fe
minină, însoțită de antrenorul 
federal Constantin Nourescu, a 
sosit aici, via Budapesta, joi 
după-amiazâ, fiind cazată Ia 
hotelul „Europejski". Vineri, 
atletele române au făcut un 
ușor antrenament de acomo
dare cu traseul de la ..Sluze
wiec”, pe care l-au găsit, dato
rită celor 13 obstacole artifi
ciale și a configurației lui, 
deosebit de pretențios. Se zice 
că el este mai dificil chiar 
decît cel de la Glasgow, din 
1978, (unde formația României 
a ieșit campioană mondială), 
pentru amenajarea lui ridieîn- 
du-se o colină și asanîndu-sd 
un întreg lac ! Dificultatea tra
seului nu le-a timorat însă 
pe reprezentantele noastre, de
cise (din cîte ne-au mărturi
sit) să nu precupețească nici 
un efort și nădăjduind să ai
bă o comportare cît mai ono
rabilă. vizînd podiumul 
premiere. încheiem 
speranța că vom fi 
duminică seara, să 
mitem vești bune.

de
aici, cu 

în măsură,
vă trans-

TURNEUL CELOR

Odiviu lOANîȚOAIA

|5 NAȚIUNI LA RUGBY
Turneul celor 5 națiuni la 

g rugby programează astăzi me- 
g ciurile etapei a IV-a : Irlanda — 
g Franța, la Dublin, șl Scoția — 

---------- _ Tara Galilor, la Edimburgh. Ori
ce confruntă S; cum, Franța este virtuală cîștl- 

a instaurării «
pace 
largă 
Asia

S; gătoare a actualei ediții. Dacă 
g însă va obține victoria șl la Du- 

blin. ea va realiza marele șlem 
(adică numai victorii 1). Compe- 

șj tițla Insă nu se va termina de- 
cite peste două săptămînl clnd 

î; vor avea loc cele două partide 
g ale... primei etape (Anglia —
g Sco*ia la Londra, șl Țara Gall- 
g lor — Irlanda, la Cardiff) ami- 
g nate din cauza timpului nefavo-

rabil.

• Echipa Argentinei a fost în
vinsă Joi, în capitala Italiei de 
către formația A.S. Roma : 2—1 
(1—1)! Au marcat : Boniek (min. 
32 și 63), respectiv Tapia (min. 
15). Din formația sud-americană 
au lipsit Maradona, Valdano șl 
Burruchaga. « La Kuala Lum
pur. în preliminariile turneului 
olimpic' (zona asiatică): Thailan
da — Malayesia 2—2 (2—1). în
vingătoare cu 1—0 în primul joc 
Thailanda s-a 
turul 
s-a disputat al doilea meci 
mlcal dintre selecționatele 
juniori II (cădeți) a’e Angliei șl 
R.F. Germania. Gazdele au câști
gat cu 1—0 (1—0). în primul joc. 
desfășurat la Londra, englezii 
cîștigaseră cu 2—0. a Echipa 
Partizan Belgrad a jucat la 
Bagdad cu selecționata irakului.

calificat pentru
următor 9 La Liverpool 

a- 
de

Partida s-a încheiat la egalitate: 
1—1 (0—0). Au înscris Ahmed
Ravi (min. 62) pentru gazde, res
pectiv Stepanovici 
Cunoscutul 
Socrates a 
na 'acestui 
activitatea 
vîrstă de 33 de ani, component 
al clubului Flamengo (Rio de 
Janeiro), medic de profes'e. So
crates a fost supus după C.M. 
din Mexic, unei intervenții chi
rurgical? la gleznă, dar operația 
nu a reușit ne deplin astfel că... 
medicul fotbalist s-a văzut ne
voit să ia această decizie.

(min. 76). • 
fotbalist brazilian 

anunțat că tn toam- 
an se va retrage din 

competițlonaiâ. In

SEMIFINALELE
CUPELOR EUROPENE

in
a 

de 
în

• PE SCURT S PE SCURT ® PE SCURT ®
ATLETISM • Suedezul Paer 

Wallin a terminat învingător tn 
maratonul de la Barcelona, fiind 
cronometrat cu timpul de 2.13:59. 
La feminin, cel mai bun tmp — 
2.43:25 a fost realizat de sporti
va spaniolă Joaqulna Casas.

CICLISM 9 La Beijing s-a a- 
nuntat că la 3 mai va debuta o 
întrecere intre echipele R.P. Chi- 

neze șl Japoniei, fiecare forma- 
J: tie urmind să fie alcătuită din 

cite 15 alergători. Competiția va 
sj avea loc la Beijing.

PATINAJ VITEZA 0 tn cadrul 
concursului Internațional de la 

Heerenveen (Olanda). sportivul 
g american Nick Thometz a stabi- 

lit un nou record mondial în 
< proba de 500 m, cu timpul de

36.55. Vechiul record era de 36.57 
și aparținea, din anul 1983. pati
natorului sovietic Pavel Pego'v.

TENIS DE MASA • La Stock
holm s-au încheiat campionatele 
Suediei. Proba masculină a fost 
cîștlgată 
care a 
13—21, 1
Mikael 
mlnină. 
învins-o 
son.

persson. 
(19—21. 

de

i de Joergen 
dispus cu 3—2 
21—16, 21—17. 23—21)
Appelgren. în fnala fe-
Barbara Wiktorsson a 
cu 3—1 pe Marie Svens-

Ieri, la Geneva au fost sta
bilite (prin tragere la sorți) 
meciurile dm semifinalele cu
pelor europene, care vor avea 
loc la 8 și 22 aprilie (tur, res
pectiv retur).

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

Bayern Miinchen — 
Madrid

F. C. Porto — Dinamo
CUPA CUPELOR

Real Zaragoza — Ajax 
sțerdam

Bordeaux 
Leipzig

CUPA U.E.F.A.
I.F.K. Golcborg — F. C. Ti

rol
Dundee United 

Monchengladbach

Real

Kiev

Ani'

Lokomotive

TIR • La Havana in cadrul 
„Cupei Mondiale". proba de 

pușcă cu aer comprimat (60 
focuri) a fost ciștigată de con
curentul francez Jean-Pierre 
Amat — 694 p.

Borussia
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