
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, s-a desfășurat, în zilele 
de 24 și 29 martie, Plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Plenara a avut următoarea 
ordine de zi :

1. Raport privind realizarea 
planului național unic de dez
voltare economico-socială ■ 
României pe trimestrul I, mă
surile pentru îndeplinirea pla
nului în trimestrul II și pe în
tregul an 1987, precum și pen
tru desfășurarea în bune con
diții a lucrărilor agricole de 
primăvară.

2. Raport privind efectivul, 
compoziția și structura orga
nizatorică a partidului la 31 
decembrie 1986 și activitatea 
politico-organizatorică desfă
șurată de organele și organi
zațiile de partid pentru înfăp
tuirea hotăririlor și directive
lor partidului.

3. Raport cu privire la acti
vitatea desfășurată de organele 
do partid, de stat și organiza
țiile de masă în anul 1986 pen
tru înfăptuirea politicii de ca
dre a partidului.

4. Raport privind activitatea 
de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii in 
anul 1986.

5. Raport cu privire la acti
vitatea internațională a parti
dului și statului în 1986 și 
principalele obiective ale poli
ticii externe în anul 1987.

6. Probleme organizatorice.
Raportul la primul punct al 

ordinii de zi a fost prezentat 
de tovarășul Constantin 
Dâseălescu.

In continuare, în cadrul dez
binărilor. au luat cuvîntul to
varășii Constantin Olteanu, 
Carol Dina, Neculai IbănescU. 
Marin Enachc, Radu Bălan 
Agurița Alexandrescu, Ștefan 
Rab, Emil Huidu, Gheorghe 
Enică, Maria Gheorghe, Dumi
tru Constantin, Maria Bradea.

Exprimînd sentimentele de 
profundă dragoste, stimă și 
prețuire ale comuniștilor, ale 
tuturor cetățenilor patriei față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. participanții la dez
bateri au dat o înaltă aprecie

re rolului esențial, determinant, 
al secretarului general al parti
dului în elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, 
in fundamentarea planurilor și 
programelor de dezvoltare cco- 
nomico-socială a țării, în orga
nizarea și conducerea operei 
istorice de edificare a socialis
mului și comunismului pe pă- 
mintul României, în promo
varea cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării rodnice între na
țiuni.

In cadrul dezbaterilor, au 
fost examinate, cu exigență și 
răspundere, rezultatele obținute 
în înfăptuirea planului pe pri
mul trimestru al acestui an, 
in utilizarea cu eficiență spo
rită a capacităților de produc
ție, a întregului potențial teh
nic și uman de care dispune 
economia națională. Totodată, 
au fost an<yizate cauzele ne
ajunsurilor care au dus la 
nerealizarea unor indicatori de 
plan, evidențiindu-se măsurile 
întreprinse în vederea îmbună
tățirii întregii activități econo
mice. tn acest sens, a fost în
fățișat modul cum se acțio
nează pentru recuperarea neîn- 
tîrziată a restanțelor, perfecțio
narea și modernizarea în con
tinuare a proceselor tehnolo
gice, sporirea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, creș
terea mai accentuată a produc
tivității muncii și a eficienței 
economice, reducerea consumu
rilor, a cheltuielilor materiale 
și încadrarea strictă in normele 
stabilite, pentru realizarea rit
mică a producției fizice, în 
structura planificată, onorarea 
tuturor sarcinilor la export, 
pentru înfăptuirea integrală a 
planului pe trimestrul II și pe 
întregul an. Au fost prezentate, 
de asemenea, măsurile luate în 
domeniul agriculturii pentru 
executarea, într-un timp cit 
mai scurt, a tuturor lucrărilor 
agricole de primăvară, astfel 
incit să se obțină recolte supe
rioare, în conformitate cu pre
vederile planului pe anul 1987, 
cu obiectivele noii revoluții 
agrare.

Participanții la plenară an 
reliefat însemnătatea deosebită

(Continuare in pap a 4-a)
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Ieri, la București, in preliminariile C. E. de fotbal

VICTORIE CATEGORICA A „TRICOLORILOR"
ROMÂNIA-ALBANIA 5-1 (3-1)

Echipa noastră a luptat cu multă dăruire, surclasind un adversar
ambițios, și așteaptă acupi cu încredere importantul meci cu Spania

Acest 5—1, pe iîngă faptul 
că rotunjește un golaveraj plin 
de speranțe, trebuie să desfacă 
și mai mult aripile „tricolori
lor” pentru apropiatul meci cu

Victorie categorică, a doua 
ca proporții în palmaresul în- 
tîlnirilor româno-albaneze (după 
acel 6—0 din perioada Andrei 
Rădulescu). o victorie care

Faza golului 5 al echipei noastre: între Datru adversari. Bumbescii 
(nr. 3) va relua în plasă
depășește anticipațiile cifri
ce, care țineau seama de fap
tul că echipa Albaniei pier
de, în general, mai greu 
Ne-am permis să scriem în a- 
vancronică : „formația noas
tră este favorită și pornește 
campania 1987 cu convingerea 
că trebuie să obțină victoria — 
dacă se poate una netă —, ast
fel îneît să micșoreze handi
capul pe care și l-a creat la 
Sevilla, după un meci în care, 
așa cum au scris și spaniolii, 
«românii au fost mai buni timp 
de o oră»”.

Foto: lorgu BĂNICĂ

Spania, o echipă din cu totul 
altă categorie. *

Intre declarația antrenoru
lui albanez — „echipa Româ
niei a jucat foarte bine" — și 
cea mai rezervată a lui Jenei 
— „n-a fost un joc strălucit.

CLASAMENTUL GRUPEI I
1. ROMANIA
2. Spania
3. Austria
4. Albania

3201 9— 2 4 p
22003—14 
21013—42
3 0 0 3 2—10 0

dar echipa noastră a evoluat 
exact cum trebuie” — ne vom 
opri undeva la mijloc, adică la 
opinia purtătorului tricoului 
97, Bâloni, care ne spunea în 
vestiar, în stilul său laconic 
și foarte sugestiv : „A fost un 
meci în valuri, în care momen
tele bune și foarte bune au al
ternat cu cele de acalmie, noi 
făcînd diferența în ultimele 
minute premergătoare pau
zei".

Startul „tricolorilor” a fost 
în trombă. Vigurosul Iovan a 
condus mingea spre un punct 
de centrare ideal, Pițurcă s-a 
înălțat cu flerul său de golge- 
ter și a deschis scorul. Un gol 
ultrarapid — nu trecuse decît 
un minut —, care a amintit 
publicului de alte două goluri 
asemănătoare, marcate tot în 
primul minut — cel al lui 
Vigu. împotriva Iugoslaviei,

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

„Cupa F. R. Ciclism"

O ETAPĂ ANIMATĂ

(.$.$. DR1Ș0VIA. PEPINIERĂ DE PERFORMERI
<© frumoasa tradiție a schiului •Campionii gimnasticii» romului—calitate și clicicnța

Brașov înseamnă munte, iar 
muntele favorizează, cum bine 
se știe activitățile sportive de 
iarnă. Ni s-a părut deci,
cu totul firesc ca Ia C.S.Ș.
Brasovia. unde ne-arn aliat
recent timp de 24 de ore. 
eforturile principale ale cadre
lor didactice. începînd de la 
directorul unității, să fie con
centrate spre buna pregătire și 
desfășurare a activităților spe
cifice acestui sezon. Prof. Icn 
Vulcâneanu, director al aceste: 
unități sportive școlare, tncă de 
la Înființarea ei, în anul 1968. 
tocmai .venise de la Săcele 
unde inaugurase o modernă 
bază pentru disciplinele nor
dice (o trambulină cu două 
piste de elan pentru sărituri de 
50 și 25 m, care se adaugă fe
ricit celorlalte dotări — două 
pîrtii de fond de 3 și 5 km. po
ligon de tir-biatlon). și se pre

gătea să urce pe Postșvar. unde 
cîțiva dintre cei mai buni 
schiori de .alpine" ai școlii 
participau la concursurile de 
selecție pentru definitivarea e- 
cliipei naționale de copii.

Vorbind de schi, se impune 
să facem precizarea că la C.S.Ș. 
Brașovia ființează secții la 
toate ramurile ; alpin, fond, 
biatlon, sărituri și combinată 
nordică. Activitatea la „alpine" 
este concentrată la Brașov 
tehnicienii Mihai Sulică Paul 
Cureu și Maria Cristea avînd 
la dispoziție 4 grupe de înce
pători (cu circa 40 de copii) și 
2 de avansați, din rîndurile 
cărora s-au desprins primele 
speranțe : Ion Rahoveanu, Oc
tavian Sulică. Ioan Trandafir 
Ovidiu Alexandru, Kinga Fleicb 

mann, Raluca Cristea si Că
tălina Epure. La Săcele există 
condiții optime pentru pregăti

rea celor specializați la fond, 
biatlon, sărituri și combinată 
și nu surprinde pe nimeni fap
tul că de pe aceste meleaguri 
au pornit spre performanță 
nume cunoscute In arena com- 
oetițională internă. Cu mîndria 
că Săcele a dat sportivi ca 
Willi Gross, Gabor Naghi, 
Radu Ramon, eu toții campioni 
de juniori ai țării tn ani. tre- 
cuți profesorii și antrenorii 
care își desfășoară activitatea

Constantin MACOVEI

(Continuare tn pag 2-3)

CONSTANȚA, 25 (prin tele
fon). Pe o vreme deosebit de 
rece, cu vînt puternic și ca
rosabil alunecos — care a de
terminat un rulaj prudent pe 
prima parte a traseului — 
caravana participanților la e- 
diția din acest an a tradițio
nalei competiții de ciclism pe 
șosea „Cupa F.R.C.”“ s-a pus 
în mișcare. Etapa inaugurală 
desfășurată pe traseul Constan
ța — Agigea — Mangalia șl 
retur, a reunit la start 94 de 
concurențl, printre care com- 
ponenții primei reprezentative 
a Ungariei.

După startul tehnic, s-a ru 
lat cu precauție Circa 5 km, 
pentru ca apoi, profitîndu-se 
de vintul din spate, ritmul să 
se întețească, viteza ajungînd 
pe unele porțiuni, la 60 de 
km pe oră. In aceste condiții, 
cel care au avut defecțiuni

tehnice au reușit cu greu sâ 
prindă plutonul. Printre aceș
tia — S. David (Electromureș 
Tg. Mureș), care doar după o 
cursă de circa 40 km, a reve
nit în pluton, la bariera din 
comuna „23 August”. în apro
piere de Mangalia, a încercat 
să se ^desprindă FI. Sandu 
(I.M.G.B.), care a rulat soli
tar cîțiva kilometri, fiind însă 
ajuns La înapoiere etapa s-a 
animat, tentativele de desprin
dere succedîndu-se. Reușita a 
fost a lui Șt. Bulăreanu (Me
talul Plopeni), desprins deci
siv cu im kilometru înainte 
de sosire.

Clasament : 1. Șt Bulăreanu 
lh42:00 (mo. 40 km), 2. Z. Lo- 
rinez, 3. Cr. Neagoe (ambii 
Steaua), 4. C. Nicolae. 5 Gh 
Lăutaru (ambit Dinamo). 6. Al 
Ion (Steaua).

Horațîv SIMA

vr\
CÎND EXISTĂ INTERES, REZULTATELE NU ÎNTÎRZIE!

Ir vederea viitoarelor partide internaționale

Â FOST STABILIT LOTUL REPREZENTATIV DE RUGBY

Ce e drept, n-am consultat 
Dicționarul explicativ al limbii 
române, pentru a vedea dacă 
expresiile „a pune talpa” sau 
„a pune o talpă" sînt deslușite 
acolo. De altfel, aceasta nici

întrunit in ședință plenară 
biroul F.R. Rugby a stabilit 
totul reprezentativ lărgit, în 
vederea viitoarelor partide in
ternaționale din cadrul Cam
pionatului Europei (în ordine, 
cu Italia și U.R.S.S.) : Gh. Le- 
onte, L. Constantin, FI. Mura- 
riu, T. Coman, D. Alexandru 
L. Hodorcă, V. Dâvid, Gh. Văr- 
zaru, L. Codoi (Steaua) ; 1
Bucan. V. Pa.șcu, Gh Ion, N 
Veres, Cr. Răducanu, M. Pa- 
raschiv, M. Aldea, Șt. Tofan, 
A. Lungu, M. Toader (Dinamo).

FI. Opriș, Em. Grigore, Gh 
Dumitru, Șt. Constantin, E. Ne- 
cula, Ad. Pllotschi, Ad. Ținea 
(Farul) ; E. Melniciuc, FI. Nis- 
tor, V. Ion (Știința Cemln 
Baia Mare) ; II. .Dumitraș, R 
Bezușcu (AS Contactoare Bu
zău) ; V. Ucă, Al. Marin (Gri 
vița. Roșie). R. Voinov (Unt 
versitatea Timișoara) ; S. Cio- 
răscu (Știința Petroșani) ; M 
Leuciuc (Politehnica Iași). An
trenor principal a fost desem
nat prof. Mihai Naca.

nu ne-ar fi avansat cu prea 
mult în tema noastră, dat fiind 
faptul că amintitele formule 
lexicale ne interesează în pre
zenta relatare 
priu direct, 
în diferitele

în mod pro- 
și nicidecum 
lor variante

de Interpretare (inclusiv cea 
a lipsei de sportivitate știută 
de tot suporterul...).

O „talpă" în accepția IBC'CJ 
adică a întreprinderii de bu
nuri de consum din cauciuc Ji
lava, înseamnă pur și simplu .. 
o talpă. Adică acea parte com
ponentă a încălțămintei, de

care depinde în foarte mare 
măsură calitatea finală a pro 
dusului, eficiența ei. Iar da< â 
vorbim despre încălțămintea 
pentru sportul de performanță 
deci dacă introducem în „cal 
culator” și date referitoare la 
elasticitate, rezistență greuta 
te cit mai redusă, atunci im 
portanța tălpii în ansamblul 

•confecției respective devine 
considerabil mai mare. De ce 
am ales IBCCJ-u] ? Fiindcă In 
această unitate și-au găsit în 
țelegerea apoi materializarea 
eforturile sectorului de resort 
din C'NEFS de a asimila in 
producția internă materiale și 
echipament sportiv pînă nu de 
mult importate.

„De fapt — ne spune* ingi
nerul șef Marin Vîlcu — co

laborarea noastră cu mișcarea 
sportivă nu este chiar nouă 
De pildă, cu ani în urmă a 
fost o bucurie pentru noi să-i 
putem confecționa lui Ivan 
Patzaichin și canoiștilor săi 
pernele buretate pentru ge
nunchiul de sprijin. Sau, cînd 
mai tîrziu am sprijinit și na- 
tația noastră, tabricînd plute 
din cauciuc spongios necesare 
cursurilor de inițiere și antre
namentelor înotătorilor frun
tași Cine știe, poate și Ta
mara Costache s-a antrenat cu 
plutele noastre?! Poate că, in 
acest mod, am contribuit și noi

Sorin SATMARI

fConltnuare in oao 2-3)



7>;n sport- ..
— « azi.pitic.atiins iPinjc!»

----- Rubrică rezervată șoimilor
/ patriei și purtătorilor era-

vatei roșii cu tricolor

LA ȘAH DE AZL LA SIBIU „CUP/✓ >/

PROMISIUNI CU ACOPERIRE INTEGRALĂ
• capitala se pregătește pen

tru tradiționala competiție a 
purtătorilor cravatei roșii cu 
tricolor, pasionați ai sportului 
cu balonul oval : „Primăvara 
rugbyului bucureștean”. Acum 
la a 8-a ediție, această între
cere a rugbyului... pitic, în 8 
și 12 jucători, va reuni, în a- 
propiatg vacanță de primăva
ră, copii — elevi și pionieri — 
din Brașov și Iași, CluJ-Na- 
poca și Suceava, Craiova șl 
Constanța, Tecuci și Tîrgoviște 
Năvodari și Oradea (și bineîn
țeles din primul oraș al țării), 
practic din toate centrele în 
care cel mai vechi sport de 
echipă de la noi cunoaște o 
puternică dezvoltarg. Secretarul 
comisiei de resort a Municipiu
lui București. Cornel Cristâ- 
cliescu, estimează o participare- 
record : 
ruebvsti

peste 806 de mini-
sperăm că pină

doi dintre șahiștii de perspec
tivă ai județului nostru, în caro 
realmente ne punem mari nă
dejdi in ocuparea unui loc pe 
podium" ne mărturisea profo 
sorul de matematică Flore» 
Gruia, antrenor coordonator, 
cu merite deosebite în cultiva
rea sportului minții în rîndul 
pionierilor teleormăneni. Mai e 
necesar să facem precizarea că 
frații Florian sînt printre frun 
tașii pe clasă și școală?...

• La un frumos spectacol 
sportiv se pregătesc să parti
cipe pionierii din sectoarele 2 
și 3 ale capitalei, dedicat ani
versării a 65 de ani de la 
crearea U.T.C. Vor fi prezenți 
purtători ai cravatei roșii cr. 
tricolor din TOATE școlile de 
pe teritoriul celor două sec
toare amintite. In prim-plar? 
reprize de gimnastică, dar și 
alte., surprize Spectacolul este

începutul pri~ 
măverii coincide 
cu mult agreatele 
competiții de mi- 
nifotbal in aer li
ber, ața cum ne 
conving pionierii 
din Sibiu...

foto :
lorgu BĂNICĂ

atunci (Startul, la 13 aprilie), 
primăvara va renunța la... ca
priciile ei din aceste zile. Spre 
frumusețea întrecerii.
• Teleormanul anunță pen . 

tru ediția din acest an a Cam
pionatelor Republicane școlare 
de șah (finala, la Timișoara) 
două nume care merită a fi re 
ținute. Ana Mariana Florian 
din clasa a Vil-a și Horia Teo
dor Florian din clasa a Vl-a; 
soră și frate, cum, desigur, ați 
intuit, pionieri la aceeași școa
lă (nr. 5) din Alexandria. „Sînt

duminică pe Stadio-Programat 
nul „23 August”,
• 'In afara finaliștilor care 

au urcat pe podiumul „Cupei 
Pionierul" la tenis de masă 
instalat în Sala Polivalentă din 
Craiova, specialiștii federației 
de resort ne-au sugerat să no
tăm și numele altor copii, si
tuați foarte aproape de pre- 
miații .întrecerii : Călin Șor- 
telecan — Școala nr, 11 Cluj- 
Napoca, Laviniu Nica — Școala 
nr. 7 Slatina, Nicoleta Vidu — 
Școala nr. 5 Vaslui, Nicoleta

Ianc — Școala nr. 1 Arad, A- 
drian Șora — Școala ’Măgureni 
-Prahova și Mioara Kîndașu 
— Școala nr. 16 Timișoara. „Cu 
toții, copii susceptibili de pro
gres, capabili să realizeze un 
vertiginos salt calitativ", cum 
ne-a dat să înțelegem, repre
zentantul principal al federa 
ției, A. Popovici. Sigur, cu 
condiția de a fi la fel de per 
severenți cum au dovedit-o 
pină acum !

• Școala nr. 90 din Sectorul 
3 al Capitalei promite să de
vină o pepinieră în atletism ; 
deocamdată pentru 
sportivă Spartac șl 
pentru antrenorul 
economistul Florin Nahorniac. 
Aceasta, cu sprijinul 
de pionieri 
școlii (director, prof. Ioan 
Leca), care consideră atletis 
mul „sportul... sporturilor, por
nind de la formarea și consoli
darea deprinderilor de mișcare 
și pină la marile împliniri în 
performanță". Cum și este! Ce 
bine ar fi să întîlnim în cît 
mai multe unități de învățâ- 
mînt cadre didactice cu ase
menea convingeri. Ar fi spre 
folosul tuturor copiilor și, 
perspectivă, al sportului 
mânesc...

• Apropo de atletism : 
Caracal, acolo de unde a 1 
startul în marea performanță 
Mariana Stănescu, campioană a 
țării Ia cros și, recent, prin
tre fruntașe la Campionatele 
Mondiale de la Varșovia, se 
anunță o viitoare fondistă. Se 
cheamă Elena Buco și este e- 
levă în clasa a 6-a a Școlii 
nr. 1 elevă a prof. Paul Gorun 
și prof. N. Vulpe, la C.S. Șco
lar. Finalistă pe țară la te- 
tratlon și medaliată la indivi
dual, pioniera din Caracal „o 
concurează în ambiție pe Ma
riana”, cum ne asigura prof. 
Nicolae Matei, directorul Clu
bului sportiv școlar din Ca
racal. Atenție, deci, antrenori ai 
lotului, la foarte tînăra atletă 
din județul Olt. o posibilă mare 
performeră!

Cu o runda Înainte ‘de încheie
rea întrecerilor, la Băile Hercu- 
lane, turneul internațional femi
nin din cadrul Festivalului șahist 
„Hercules ’87“ are o nouă lideră, 
fosta campioană națională Euge
nia Ghindă. După două victorii 
consecutive (ia Otilia Ganț și Lu
minița Radu), actuala fruntașă a 
clasamentului totalizează 7 punc
te, cu o jumătate de punct mai 
mult ca Iudita Chirlcuță, Regina 
Griinberg (R.F.G.) și Otilia Ganț, 
toate clasate cu cite 6.5 p. La un 
punct distanță de primul loc se 
află Smaranda Boicu, care a to
talizat 6 p. Ultima rundă va deci
de pe invingătoarea actualei ediții.

LA SĂRITURI
Cea mai tînără generație de 

săritori în apă — copii năs- 
cuți în 1977 și mai mici — își 
dispută, de azi pînâ sîmbâtă. 
în bazinul Olimpia din Sibiu, 
tradiționala competiție 
cu „Cupa Speranțelor".

dotată
Pro

bele competiției sînt : trambu 
lină 1 m, trambulină 3 m și 
platformă. Vor fi alcătuite cla-

sam 
echi

La 
part 
Triu 
Buci 
și ( 
•foar 
cău, 
lui

C.S.Ș. BRAȘOVIA, PEPINIERĂ DE PERFORMERI

LA ZI. ÎN BASCHET

d LAtz-vlol11 « 
asociația 
implicit 

(voluntar).

unității 
și al conducerii 

prof.

în 
ro-

la 
luat

Rubrică realizată de
Tiberiu STĂM A

(Urmare din pag 1)

© După etapa a 18-a a Diviziei 
A, in fruntea clasamentului „Tro
feului SPORTUL” pentru eficaci- 
ta:e se află Lucia Rusu (Robotul 
IPEP CSȘ Bacău), cu 936 puncte 
înscrise. O urmează: 2. Magdale
na Jerebie („U“ Cluj-Napoca) 878 
p. 3. Melinda Szdcs (Mobila Satu 
Mare) 796 p, 4. Camelia Hînda 
(Voința Brașov) 755 p, 5. Antoa- 
neta Barbu (Chimistul CSȘ Rm. 
Vilcea) 678 r 6. Lucia Cutuș (Cri- 
șui CSȘ 2 Oradea) 641 p, 7. Edith 
Mathe (Comerțul CSȘ Tg. Mureș) 
629 p, 8., Ștefania Borș (Voința 
București) 615 p. 9. Gabriela Pe
tre (Chimistul) 607 p, 
Marinâche (Olimpia 
596 p.

• Au fost sțabllite

10. Mălina 
București)

datele. de

disputare și orașele-gazdă 
turneelor finale ale Diviziei 
minine A, astfel: grupa 1—4 (la 
Bacău) și grupa 5—3 (la Satu Ma
re) — între 14—16 aprilie; grupa 
9—12 (la Lugoj) — între 25—27 a- 
prilie.
• Rezultate din Divizia B de ti

neret — masculin, seria I: oțel 
Inox Tîrgovlște — CSU Oțelul Ga
lați '76—83 (45—41), Oțel Inox — 
ICED II ------ • - —
(45—36), 
(44—39), 
ICED " 
seria 
diaș 
89—98 
TAGCM Craiova 
Arad 68—54 (34—26). Metalotehnica

II 
a

ale 
fe-

USȘ 4 București 74—76 
Urbis — Oțel Inox 92—78 
Automatica București —
CSȘ 4 108—64 (56—35) ;

Il-a: CSȘ Mecanica Me-
ELBA CSȘ — ’

• (40—50),
Timișoara 

Constructorul 
CSȘ Olimpia

CSȘ Tg. Mur©ș — CSU TAGC Ind. 
Brașov 96—93 (44—48), Construc
torul Craiova — ELBA 79—74 
(40—41). CSU TAGC Ind. Brașov
— CSȘ Mediaș 95—60 (43—30) — a 
opta victorie consecutivă a- bra
șovenilor, Metalotehnica Tg. Mu
reș — CSȘ Arad 89-56 (33—21) : 
feminin, seria I: Autobuzul CSȘ 
Focșani — CSU Prahova Ploiești 
33—69 (38—25), Voința CSȘ Unirea 
lași — AutobJZffl 92—57 (53—^1), 
Voința Iași — CSU 
108—110 (41—38, 95—95) ;
Il-a: Metalul CSȘ Salonta — CSM 
Viiioru Gheorghcni 110—74 (62—31). 
CSȘ Constructorul Arad — Lie. 8 
traiova 70—81 (41—40), CSȘ Arad
— CSM Gheorgheni 87—60 (51—25).

Corespondenți: Fr. Darvasi, O. 
Berbecaru, C. Âlbu, M. Avanu, V. 
Popovici, Șt. Gurgui, N. Strejan, 
C. Gruia. O. Guțu, D. Diaconescu

Prahova 
seria a

aici (Constantin Teșelcanu 
Ștefan Petre, Nicolae Sume- 
drea, luliana Teșeleanu, Ni
colae Bărbășescu, Gheorghe Pe
lin) sînt convinși că și pe vi
itor ei vor putea fi capabili să 
dea la iveală o 
de performeri 
schiului nostru, 
putem uita nici 
perfecționează 
Bran, la schi fond 
Cu recunoscuta-i 
competență, 
Voinescu 
șească — 
începători 
pregătire 
urma Elenei Lagusis-Rcit, cam
pioană națională formată aici.

Dîndu-1 schiului prioritatea 
pe care i-o dă actualitatea în
săși, este la fel de firesc să 
ne referim și la alte sporturi 
în care C.S.Ș. Braș-ovia deține 
poziții fruntașe pe plan națio
nal. Și, în primul rînd, la gim
nastică sportivă. Gheorghe 
Blaj, Martin Simo și Gheorghe 
Hristov alcătuiesc un colectiv 
apreciat de-acum pentru com
petența și entuziasmul cu care 
lucrează. Printr-o selecție 
bună calitate, prin 
dăruire profesiei alese, 
tr-o organizare eficientă 
tivității în acea sălița 
care nu răspunde pe 
condițiilor cerute azi de 
performanță, acești 
tehnicieni au reușit să dea în 
ultim i ani multe elemente 
real talent gimnasticii noastre 
masculine. ~ ’
campionul de juniori al 
la categoria maeștri, 
Pascu, campion balcan’c de ju
niori, Cătălin Mirean, Crisiincl 
Brezeanu .— iată doar cele mai 
elocvente mărturii ale eficien
ței activității desfășurate la 
gimnastică băieți. După .ce 
acum cițiva 'ani de la C.S.Ș. 
Braș-ovia au pornit cîteva fete 
și spre echipa națională, 
prezent Livia Brebenaru, 
men Stoica și Angela 
tehnicienele . care lucrează 
„ritm că", sînt preocupate 
depistarea, formarea și lansarea 
unor noi sportive talentate. 
Elena Vasile .și Claudia Rotaru 
se și află la primele afirmări 
competiționale promițînd chiar 
pentru acest an noi rezultate 
spectaculoase.

nouă generație 
de frunte ai 
Firește, nu-i 
pe cei care își 
măiestria la 

și biatlon. 
... pasiune și 
profesorul Mircea 

încearcă să deslu- 
in cele trei grupe de 
pe care le are in 

— pe cea care îi va

La Stadionul Munic pal din 
orașul de sub Tîmpa, acolo 
unde își are sediul C.S.Ș. Bra- 
șovia. activitatea de pregătire 
a micilor fotbaliști era in plină 
desfășurare. Echipa de juniori 
1. sub conducerea profeso-rulu 
Gheorghe Dumitrescu, evo
luează In campionatul național 
de juniori și are cîteva indivi
dualități de certă perspectivă 
între care : Cătălin Tatu (16 
ani), component al echipei na
ționale de juniori U.E.F.A. ’88. 
în prezent transferat la F.C.M. 
Brașov. Constantin Pricop (17 
ani). Ion Bălan, fratele actua
lului jucător de la- F.C.M. din 
localitate. La fel de talentați 
și cu posibilități de certă afir
mare sînt și juniorii II (năs- 
cuți în anui 1971). Cu trei ani 
în urmă, prof. Ion Vulcăncanu 
a' adus pe stadion toate cla
sele 7 și 8 din oraș, a avut loc 
o selecție riguroasă, s-a alcă
tuit o formație, iar azi prof 
Eugen Negulici, care a preluat 
între 
pune 
bine

timp, această echipă, dis- 
de numeroși copii foarte 
dezvoltați fizic, cu certe

călit 
trevt 
activ 
C.S.ț 
chip; 
jude 
Mari 
pii 1 
iar 1 
nenți 
Viito 
Țu|u 
Braș< 
unită 
păstr 
mele 
ca M 
vat > 
lan : 
comp 
mâții 
după 
form; 
jucat 
care, 
fotba 
țial ș 
măie;

Sir 
live 
impo 

. care 
da rr 
alți <

K1

de 
pasiune, 

prin- 
a ac- 
mică. 

deplin 
marea 

pricepuți

de

Carol Scbupkegel,
țării 

Nicușor

în 
Car- 

Balcan, 
la 
de

CfRCETARfA Șl PHOBUCIIA W
(Urmare din pag. 1)

cu... o sutime de secundă la 
recordul ci mondial. A fost 
insă un început, să-i spunem, 

sentimental. De cu- 
trecut la o produc- 

mai sistematică, mai 
a unor subansambluri 
sportului de perfor-

i BASCHET . ACTUALA LIDERA in clasa

mentul „Trofeului SPORTUL" pentru eflca- 
I citate, Lucia Rusu, are 1,79 m înălțime, 26

de ani și a fost Inițiată în jocul cu mingea 
la coș de antrenorul Ioan Mihai, de la C.S.Ș. 

. Robotul IPEP Bacău, echipă care activează 
pentru prima dată în Divizia A- Răspun- 

I dem în felul acesta întrebării adresată de 
unii cititori, doritori să afle cîteva date 
despre o baschetballstă care a înscris pină 
acum 936 p, devansînd-o pe Magdalena Je- 
rebie (878 p), „tradiționala" cîștigătoare a 
trofeului amintit. • UNELE REZULTATE 
din Divizia feminină A provoacă serioase 

I dubii asupr? corectitudinii eu care își apă
ră șansele urele echipe. Șl ne amintim că 
într-o situație asemănătoare, formația Po
litehnica Timișoara a fost penalizată (cu 

, doi ani în urmă) eu pierderea a trei me
ii—2. Considerăm aceste rinduri 
semnal de alarmă care trebuie re
de echipele aflate „i 
dar, în același timp, 
specialitate, datoare

ciuri cu 
drept un 
cepțlonat 
căciulă".
rația de 
situație care sfidează spiritul 
tate. (D șt >

HANDBAL. DEHBYUL dintre 
Baia Mare și Steaua București

,cu musca pe 
, și de Fede- 

să curme o 
de sportivi-

H.C. Mlnaur 
... ---------------------— deși meci

de o extraordinară miză — s-a disputat in
tr-un climat de fair-play. Este meritul ce
lor peste 4 000 de spectatori băimărenl, pre- 
zenți duminică tn Sala Sporturilor Dacia, 
și a căror comportare civilizată o subli
niem nrin aceste citeva rinduri. (I. Gv.).

ÎNOT. printr-O foarte lăudabilă iniția
tivă. elevi din 'școlile băimărene au venit 
grupuri-grupurl, spre a asista la recentele 
campionate, manifestîndu-se cu entuziasm 
deosebit ori de cîte ori favoriții lor soseau 
in frunte. Și au fost numeroase asemenea 
ocazii, așa cum demonstrează, între altele, 

categoricele victorii ale sportivilor de la 
CȘMȘ în clasamentele pe echipe: 894 p față 
de 366 p ,cît a obținut Dinamo la seniori, 
respectiv 687 p față de 365 p (CSȘ Petrolul 
Ploiești) la juniori. • ORGANIZAREA în 
condiții optime a unei asemenea competiții 
presupune efortul conjugat al multor fac
tori. întrecerea de la Baia Mare a benefi
ciat de un asemenea efort, 
mună 'fiind, firește, reușita 
Felicitări, deci, tuturor. Și

satisfacția co
de ansamblu, 

nu în ultimul

rînd pentru operativitate. • ECUSONUL de 
arbitru internațional a fost primit, din 
partea FINA, de către Radu Diaconescu. 
El a fost (și) la Baia Mare unul dintre pa- 
sionații care au contribuit la o bună des
fășurare a naționalelor, tn cadrul corpului 
de oficiau cu Tiberiu Munteanu tn rol de 
arbitru general. (G.R.)

JUDO. CU PRILEJUL „Internaționalelor" 
R.D. Germane, care au avut loc, la șflrși- 
tul săptăminil trecute, la Potsdam, a fost 
organizat și un examen pentru noii arbitri 
internaționali. Treclnd cu succes toate pro
bele, Iile Papa a primit, în final, mult rîv- 
nitul ecuson al U.E.J. Aștfel, el a devenit 
— după Mihai Platon și Constantin Isac -

POST-SCRIPTUM
cel de al treilea arbitru International de 
judo din țara noastră. (C. Ch.)

POLO, s-a ÎNTIMPLAT IN MECIUL Di
namo — Steaua, la scorul de 6—5 pentru 
prima echipă: dinamoviștii. aflați în ofensi
vă, la limita celor 35 de secunde permise 
de regulament, au șutat la poartă, mingea 
ricoșînd din blocajul Interpus de un apără
tor la... Șerban Popescu. în chiar secunda 
următoare, sirena a anunțat expirarea 
„timpului de atac“, dar dinamovlstul a con
tinuat acțiunea șl a înscris. Gol validat de 
arbitru, contestat însă de unii dintre ste- 
iiști și de o parte a spectatorilor. Ceea ce 
au uitat (fie și... pentru o secundă) și ju
cătorii, și suporterii „roș-aJbaștrilor" este 
o prevedere regulamentară fără echivoc î 
atunci cînd mingea aruncată de către echi
pa în ofensivă este respinsă de un apără
tor, nronometrul trebuie repus la „startul" 
altor... 35 de secunde. Rapiditatea fazei ba 
„oprit** pe cronometror, nu însă și pe ar
bitrul B. Băjenaru. care a procedat corect 
lăsînd jocul, cum se spune, să curgă. (G. 
Rot.) • CONCRETIZAREA situațiilor de 
superioritate numerică oontinuă să rămînă 
o problemă în sportu. nostru cu mingea pe 
apă. Cu rare excepții, situațiile de „om în 
plus** sînt valorificate intr-un procentaj de 
sub 50 la sută. O „temă“ de lucru la antre
namente.;. (M.N.)

RUGBY. INCONTESTABIL, cea mai buna 
echipă a cuplajului bucureștean a fost Di- 
namo, care, sub bagheta lui Paraschiv (re- 
dlvivus), 
sferturi, 
reali^înd 
de mult 
mânesc.
CIDENT
Joc: mijlocașul grivițean D. Neaga a fost 
călcat și accidentat serios. Cine l-a lovit ? 

* Nevăzut-necunoscut ! Tntr-o asemenea situa
ție arbitru] (cînd nu a văzut infracțiunea) 
ar putea să-J elimine (exemplar) pe căpi
tanul echipei iu culpă, pentru a permite 
jocului o desfășurare normală • UN DER
BY se cuvine onorat în cele mai mici a- 
măhunte. în echipa Grivița 
apărut duminică în teren 
(Pongracz și Cîrcei) cu nr. 
aibă un club de .. rugby în 
chipament, nici un tricou cu nr, 8 ? (D.C.)

VOLEI. ani de-a rîndul component 
al echipei Politehnica Timișoara, jucător 
apreciat pentru sertoz’tatea șl dăruirea sa. 
Traian Cionca (3 de ani) a făcut de curlnd 
un pas spre... banca tehnică (fiind acum 
„secundul" lui Nistor Suru. dar și „rezerva" 
gata să intre la nevoie. în. sextet) pentr.u a 
face loc unul coechipier, cu mult mal tînăr, 
Călin Singeoizan (19 ani, provenit de la 
C.S.Ș. Tg. Mureș student tn anul I la Fa
cultatea de Mecanică), devenit titular la 
ultimele două turnee ale campionatului. • 
INTR-UN MECI CU MARE MIZA al turneu
lui de la Timișoara. Politehnica din locali
tate — angajată în lupta pentru evitarea re
trogradării — a trecut la 1—1 la seturi prin 
momente critice tn următoarele două : df 
la 14—9 a ajuns la 14—15 șl, respectiv, 14—14 
De flecare dată, revenirea brașovenilor s-a 
datorat mai ales atacurilor lui Horațiu Fe- 
rariu, care a tras, necruțător, din ambele 
linii și din toate pozițiile. în fața acestei 
dezlănțuiri, ce amenința cu o răsturnare 
de scor în defavoarea lui „Poli", spectatori! 
timișoreni au reacționat cu... ropote de a- 
plauze la adresa foarte tinărulul „autor" al 
seriei de imparabile lovituri. Aplauze bine
meritate șl pentru fair-play-ul publicului 
(G. ROT.J.

a folosit cu dibăcie linia de trei- 
atacind cu ,un rar dinamism și 
„ur-doi" uri (Lungu-Tofan), cum 

nu am mai văzut pe un teren ro
se poate și așa ! • UN IN- 

de

mai mult 
rînd am 
ție mult 
elaborată, 
necesare 
manță”.

în Ce anume s-a concretizat 
această preocupare de dată mai 
recentă ? Ne răspunde ing. 
Elena Tudor, șefa Serviciului 
tehnic : „în primul rînd în 
producerea tălpilor pentru în
călțămintea necesară anumitor 
discipline sportive, produse de
ficitare- multă vreme, Fiecare 
în parte a necesitat studii de 
laborator, muncă de cercetare 
dar avem satisfacția de a fi 
realizat tălpile pentru pantofii 
de scrimă (din placă expanda
tă), pentru cei utilizați de arun
cătorii de greutate (profil coik 
jă de copac) sau pentru ghe
tele de haltere (cauciuc trans
lucid). De asemenea, realizăm 
tălpi mono și bicolore pentru 
pantofii de încălzire. O parte 
a acestor repere le asamblăm 
la noi. altele le expediem unor 
întreprinderi din țară pentru 
confecționarea genului de în
călțăminte în care s-au spe-

cializ 
pe si 
melc 
fii d 
fază 
tălpi 
pentr 
inălți

Așa 
labor; 
lurost 
de la 
rezult

Ce 
discut 
tă de 
s-au\ 
noștri' 
în pre 
eosare 
tă, ci 
pacita 
derii. 
voia i 
și ma 
către 
sînt I 
bile. I 
de la 
duceri 
suri di 
ile lui 
„made 
les ini 
■ are n 
deopot 
dar și 
pricepe

Deci . _
grav s-a petrecut în terenul

Roșie însă au 
doi rugbyști 

7. Chiar să nu 
magazia cu e-

i

î
I

Consiliul municipal București pentru e 
împreună cu Cabinetul municipal pentri 
și politico-educativă, organizează mîine, 
cadrul programului de pregătire politii 
cadrelor din asociațiile sportive, din clubi 
ale Municipiului București, dezbaterea pe

„Participarea activă a României la cil 
dial, condiție esențială a dezvoltării efici 
a economiei naționale. Politica Partidulu 
dezvoltare â schimburilor economice, a c 
internaționale".

în cadrul dezbaterii, care va avea loc 
municipal pentru activitatea ideologică șl 
str. Povernei nr. 6, la orele 12, vor lua 
ai Cabinetului municipal, profesori unive: 
de științe Economice, precum ș! activiști

IHVITAIIt 11 MZA DE AGHîUtH' 1 H01
din 
agrei

Complcxul hotelier „București", 
vă oferă, în cadrul bazei sale de 
destindere :

• piscină acoperită ; cursuri de 
și adulți (în perioada de vacanță 

cu durata de o săpțămînă și două 
sală de gimnastică, cursuri de gimi 
saună finlandeză 
cabinete de masaj și ultraviolete 
servicii asigurate de personal de ir 
pot închiria : costume de baie, ecl 

de gimnastică, prosoape, căști, papuci c 
Abonamente lunare pentru 12 intrări.
Program zilnic : 8—20.
Informații suplimentare la telefon 15.E

sive

•-

Se



șnor
(ia ni
1 în

VICTORIE CATEGORICĂ A
(Urmare din pag. 7)

și cel (tot) al lui Pițurcă — 
golul tornada din partida cu 
Honved

în. mod surprinzător, golul a 
adus acalmia de care vorbea 
Boldni. Minute în șir „tricolo
rii" nu au mai accelerat, ]J- 

• sînd parcă totul în grija lui 
Hagi, care a șutat foarte pu
ternic de două ori, peste bară, 
și a ratat — nerăbdător — o 
ocazie uriașă în minutul 26. E 
adevărat, au mai fost 
ocazii mari (Stoica, 
mai ales), dar partida stagna, 
jucătorii noștri lăsînd impresia 
că victoria va veni oricum, 
față de diferența 
reală existentă pe teren, 
aceste minute, albanezii 
realizat cele mai bune faze 
joc ale lor, care au culminat 
rafinatul gol al lui Muca, 
capătul unui zig-zag în pro
funzime, plin de efect.

Golul albanez ne-a confirmat 
— în minutele următoare — 
faptul că acalmia „tricolorilor" 
n-a fost rodul unei scăderi de 
potențial, ci doar o formă de 
tratare cam de sus a jocului 
Spre

și alte 
Boldni,

veni ______
de valoare 

în 
au 
de 
cu 
la

finalul reprizei, echipa

FILMUL

I
co- 
va- 
liști 

cu

«

i

Start rapid în ofensivă al re
prezentativei noastre : Pițurcă a 
mișcat balonul, Hagi" a trimis 
lung, în diagonală, lui Lăcătuș, 
dar acesta nu a putut ajunge min
gea, Jucătorii noștri au reluat a- 
tacul și nu trecuse decît un mi
nut și 9 secunde cînd, la centra
rea lui Iovan (avansat), PIȚURCĂ 
a înscris cu capul în poarta pă
răsită de Musta, ieșit la centrare. 
Au urmat două șuturi „bombă44, 
razante cu „transversala** ale lui 
Hagi (min. 3 și 5) și primul cor
ner la poarta oaspeților (min. 7). 
Acțiunile ofensive ale echipei 
noastre se succed cu repeziciune 
Ungureanu scapă o bună ocazie 
(min. 11). Lăcătuș șutează în por
tar (min. 16) și tot el expediază 
alt șut'’puternic, pe care portarul 
îl respinge ; în min. 26, Musta bo- 
xează șutul lui Hagi, după care, 
în min. 31, Stoica trimite din nou 
în portar. Oaspeții ies periculos 
la atac în min. 33, cînd Kushta 
trimite cu capul, peste poartă, de 
la 6 metri, pentru ca în min. 35, 
surprinzător, să vină golul ega
lizator : combinație cu Kushta Ș1 
MUCA înscrie spectaculos, la vin- 
clu, din interiorul careului. tn 
min. 37 și 39, Boloni ratează din 
poziții extrem de favorabile (chiar 
de la 10 metri !). dar tot BOLONI 
aduce avantajul în min. 43 cînd. 
ia balonul protejat excelent de

„TRICOLORILOR**
rîndurile, 
adus nu- 

careul lui 
au contl- 
neinspirat 

la șut. Semnalul l-a dat Be
lodedici, < 
tori ta te, a 
un balon 
poartă și 
buretele" 
taculos, la 
pei a continuat și în ultimele 
două minute, accelerația '
asigurată 
ocazii — 
sprintat 
clar... și Hagi a 
impecabil.

După pauză. albanezii au 
iucat mai mult în corzi do
vadă si faptul că i-au promo
vat în rîndul oamenilor 
.ie eol oe fundașii < 
Belodedici si Bumbescu, 
rători" sore plasa 
Musta. 
apărării 
cinat si „lateralii 
Ungureanu 
această 
raiele 
Lăcătuș.
Pițurcă. ___
și abnegația

«•♦•a
României și-a strîns 
a forțat intrările, a 
meroase baloane în 
Musta, dar ratările 
nuat, Biiloni fiind

care, avansat cu au- 
i tatonat foarte frumos 

la 20 de metri de 
Boldni „a șters cu 

totul, marcind spec- 
colț. Forcingul echi-

fiind
— ca în atitea alte 

de Lăcătuș, care a 
irezistibil... penalty 

transformat

noștri 
centrali 
, „zbu- 

snre plasa aceluiași 
Paralel tiu raidurile 

— la care au parti- 
i“ Io van si 

am remarcat în 
parte a jocului dcma- 
de velodrom ale lui 

jocul activ al lui 
mereu cu om In spate, 

la efort a lui

JOCULUI
Pițurcă, vine n viteză și șu- 
tează puternic, pe jos, înscriind 
de la 20 m. Pînă la pauză, echipa 
noastiă mai realizează un gol : 
in min, 45, Lăcătuș este „cosit** in 
careu de Taho și HAGI transfor
mă excelent penalty-ul^

După pauză, început mai calm, 
cu minute de joc la centru. Dar în 
min. 54 scorul se va mări : lovi
tură liberă de la 28 metri, șut- 
bombă al lui Hagi, mingea revine 
din pieptul portarului și BELO
DEDICI, din nou prezent în atac, 

'înscrie plasat. în min. 58, porta
rul a scos o minge de gol din pi
cioarele lui Pițurcă, peste alte 3C 
de secunde, la pasa lui Klein, 
Boloni a șutat pe lingă poartă de 
la 7 metri, spiritele se încing, oas
peții se dedau la durități, Jera îl 
lovește pe Hagi (min. 64) și îl 
scoate din teren accidentat, fără 
să primească cuvenitul cartonaș 
galben. Jucătorii noștri rămîn la 
conducerea jocului și, în min. 69, 
măresc scorul la 5—1 ; Boloni 8 
executat cu măiestrie un corner, 
Belodedici a prelungit cu capul 
si celălalt fundaș central, BUM-- 
BESCU, a înscris din apropiere, 
în min. 73 trebuia să fie 6—1. dar 
nu a vrut arbitrul (! ?) î Belode
dici a cîștigat regulamentar un 
duel aerian cu portarul, a trimis 
spre gol. același Bumbescu a 
prelungit în plasă, dar golul a

din ' 
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așa 

tor ii 
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Bucurie reținută 
Așa cum stă 
ționali care 
o etapă din 
lor și că, din 
minării partidei cu 

început următorul

vestiare, 
interna- 

trecut 
calificări-

la 
birje unor 
știu că au 
drumul 
chiar momentul ter- 

Albania, a 
și . început următorul examen 
atît de important, cel cu selec
ționata Spaniei. îl „interceptăm**- 
.primul pe Emerich Jenei, an 
trenorul principal al reprezenta 
tive’ noastre : „Mă bucur în pri 
mul rînd că ne-am materializai 
șansele din această întîlnire. Sub
liniez că sînt pe deplin satisfă
cut de puterea de luptă a 
turor jucătorilor. Tocmai de 
ceea mi-e greu să fac vreo

lu
a

re- 
marcare. Aș spune doar că Lă 
cătuș a evoluat astăzi excelent, 
dînd dovada unei marl disci 
pline „tactice și de comportare 
Și rezultatul s-a văzut**. Căpi
tanul formației noastre, Boloni,. 
eu recunoscuta-!, forță de ana
liză spunea : „A fost o partidă 
care a avut și suișuri și cobo- 
rîșuri, adică unele Inegalități 
Victoria noastră s-a concretizat 
logic și, in stabilirea ei, cele 
două goluri din finalul primei 
reprize au at ut un rol determi
nant". Din vestiare apare Hagi. 
care, fiind obligat să lasă ma! 
devreme din joc, este acum gate 
de plecare spre casă. „îmi pare 
tare rău că am fost accidenta: 
(n.n contuzie pe mușchii ge- •• 
meni ai piciorului drept, situa-

ție recuperabilă pînă la etapa de 
•ampimat, ne-a spus dr. N. An- 
dreescu. medicul lotului). Cred că 
echipa a dovedit maturitate și 
forță psihică, demonstrată de 
vigoarea cu care a revenit după 
ce a fost egalată. Acum, ne gin- 
dlm la o partidă mare și 9 vic
torie Ia fel de răsunătoare in me
ciul cu formația Spaniei**, 
bescu, lapidar în declarații 
in intervențiile lui din 
„Ne-am tăcut datoria, 
ricit de golul marcat".
aflat lingă el, completează : 
„Așa cum am spus și înainte 
de partidă, am dorit mult să 
completăm, pe planul naționalei, 
performanțele realizate cu Stea
ua. Ceea ce am și realizat". Ma
teuț, mezinul lotului : „Sint ta

re bucuros că am intrat in terer, 
și sper să I 
selecționat.
făcut un joc 
turitate**.

Trecem tn 
băniei u-nde 
Sulaj ne spuoe, în cîteva 
viate, părerea despre 
„Victorie indiscutabilă 
române care a jucat excelent. A- 
cum, partida România — Spania 
a devenit, cu certitudine, finala 

grupei. Jucătorii care mi-au plă
cut cel mai mult din formația 
gazdă au fost Stoica, Boloni, Lă
cătuș și Hagi. Pot să vă spun 
eă echipele Austriei și României

Buni
ca și 

teren : 
Sint te 
Lăcătuș.

ti» pe mal departe 
Echipa României » 
de o deosebită ma-

vestiarul echipei Al- 
antrenorul Agron 

cu- 
meci : 

a echipei

AD'lIMSIRAțlA DI S1U LOIO PROMOSPOHI INrOR'IEAZA

EXTRASE 
PRONOEX-

• NUMERELE 
LA TRAGEREA 
PREȘ DIN 25 MARTIE 1987 
Extragerea I : 2 32 44 24 13 20 ; 
extragerea a Il-a : 7 1 4 8 lf 
12. FOND TOTAL DE C1Ș 
TIGURI : 1.061.012 lei.
• CIȘTIGURILE TRAGERII EX 

CEPȚTONALE LOTO DIN 15 MAR 
TIE 1987

FAZa I : cat. 1 : 1 vriantă 100”, 
— autoturism „Dacia 1300“ (70.00C 
lei; și 6 variante 25% a 17.500 lei; 
cat. 2 : 4 variante 100% a 23.927 
lei din care o excursie de 2 lo
curi în R.D.G,, ș! diferența ir. 
numerar și 29 variante 25% a 
5.982 lei ; cat. 3 : 16 variante 100% 
a 6.947 lei. din care o excursie dc- 
1 loc în R,D.G șl 91 variante 25%. 
a 1.737 lei ; cat. 4 : 153,50 a 1.754 
lei ; pai. 5 : 379,25 a 718 lei ; cat 
6 : 530,75 a 507 lei ; cat; 7 : 807,01 
a 200 lei : cat. 8 : *5.050,25 a 100 lei.

FAZA A ll-a : cal. A : 3 va 
riante 25% a 42.838 lei; cat. B: 2

variante 100% a 25.703 lei. din care 
o excursie de 1 loc în R.D.G. și 
12 variante 25% a 6.426 lei ; cat. 
C : 24,25 a 5.300 ‘
a 848 lei : cat.
lei.

Participantul 
din Timișoara 
de la FAZA

Dandotl Edmund 
etștigă la cat. 1, 

__ „ _____ I, un autoturism 
„Dacia 1300-__(70.000 lei), Iar par-
tlclpanțil Petrescu Nicolae din 
Aninoasa — Argeș, Mag Ionel din 
Brașov. Palici Gheorghe din Bu
zău șl Enacrachl Manuela din 
Tulcca nlștigâ fiecare cîte 23.927 
lei, la categoria 2 — FAZA I.

Participant!! Ienulescu Teodor 
din Hunedoara și Neagu Victor 
din București.' ciștigă fiecare cîte 
25.703 lei, la categoria B, FAZA a 
H-a.

« Pentru a vă asigura partici
parea la tragerea obișnuită Loto 
de mîlne vineri, 27 martie, vă 
reamintim că NUMAI ASTAZI vă 
mai puteți procura bilete cu nu
merele favorite.

Klein, omniprezent în ambele 
faze.

Sigur că toate iceste apie- 
cieri „la cald". sub impulsul 
unui scor categoric, 
să uităm că echipa 
exceptînd minutele 
de echipa României, 
prestație sub 
dacă jucători 
si Jera au o 
națională ei 
în valoare un întreg 
oe teren propriu.

Cu patru puncte 
posibile) Si cu un 
golaveraj de 9—2 
clasei 
noastră se 
calificării, 
nevoie de 
trare. așa ....... ................................
cele 25 de minute în care au 
fost marcate cele oatru eoluri 
„după Pițurcă". Au 
tele in care nimeni 
contemplat fazele 
au fost minutele 
rantă în care Hagi 
si Belodedici si-ao 
compartimentele cu 
dăruire, cu toată vigoarea ti
nereții lor. pentru victoria cu
lorilor echipei noastre națio-’ 
nale.

nu ne fac
Albaniei, 
„dăruite" 

a avut o 
așteotări. chiar 
ca Minga. Muca 

reală clasă ihter- 
ounî.id desigur, 

ansamblu

(din sase 
spectaculos 
(atribut al 

internaționale).
află efectiv
Dar pentru 
un plus de 
cum a fost, cazul fn

echipa 
în cursa 

asta e 
conced-

fost minu- 
nu a mai 
.celuilalt", 
de exube- 

Lăcătuș 
animat 

o mare

ROMANA 
ALBANIA

Stadion Steaua ; . limp frumos, 
însorit ; teren moale ; spectatori 
— circa 15 ooo Șuturi : 21—4 (pe 
poartă : 12—3) Cornere : 4—2. Au 
marcat : PIT’mcA (min. 2), BO
LONI (min. 43). HAGI 
din 11 m), BELODEDICI 
BUMBESCU (min. 69). 
MUCA (min. 35). *

ROMANIA : Lung - 
BUMBESCU. BELODEDICI. 
GUREANU - HAGI (min. 67 Red- 
nic). Stoica. BOLONI, Kleln (miri. 
63 Mateuț) - • - •
TURCA

ALBANIA : 
Taho. Hodja 
muri) — Josa 
mollari — Kushta (min. 73 Ferko). 
Minga.

A arbitrat Jose Rosa de Santos : 
ia linie : Fernandes Correia și 
Francisco Silva (toți din Portuga
lia).

Cartonase galbene : BILALI
BUMBESCU, HODJA, STOICA.

5 (3) 
» (O

(min. 45 
(min. 54). 
respectiv

IOVAN. 
CN-

lăcătuș, pi-

Mustii — Zmljani.
Bllali (min. 42 O- 
muca. jera. De

fost anulat. In min. 79, Iovan a 
șutat în portar la" pasa lui Pi
țurcă. iar in min. 82 Mlnga a 
ratat Intercepția balonului la 6 
metri de poarta Iul Lung. Jocul a 
scăzut în intensitate. terenul 
greu, oboseala spunîndu-șl cuvîn- 
tul. și... fluier final.

Constantin ALEXF
---- »
meciuri dificile la Ti-vor avea 

rana**.
In fine, 

cutul fost 
trenorul ecnipei de tineret a Spa

niei, care a urmărit șl meciul de 
la Pitești și pe cel de Ieri, opina 
că ,.în ciuda acelei egalâri reu
șite de formația albaneză, repre
zentativa României a cîștigat cu 
ușurință intîinirea și putea obține 
□ diferență și mai categorică dacă 
nu ar fi oprit motoarele în ulti
mele 26 de minute. Calificarea 
și-o dispută formațiile României 
și Spaniei**,

Acestea au fost cîteva* dintre 
rele mal proaspete impresii de 
după meci. Consemnlndu-le, am 
dorit ca cititorii să continue să 
rămînă in atmosfera partidei și 
in minutele de duDă fluierul fi
nal al întîlnirii pe care au ur
mărit-o tn direct, pe stadionul 
Steaua sau în fața micilor e- 
erane. La orizont, acum, meciul 
de mare Importanță cu repre
zentativa Spaniei. Data ? 29 apri
lie. Locul de disputare 7 Bucu
rești.

Luisito Suarez, cunos- 
internațional, acum an

Eftimie IONESCU

După meciul selecționatelor de tinerei ale României și Albaniei

la Pitești dintre 
de tineret ale

Partida de 
selecționatele 
României și Albaniei din pre
liminariile c.E. a fost o în
tîlnire de mare luptă, 
disputată și, din această 
ză, calitatea s-a situat pe 
secundar. Am asistat la 
meci de mare uzură fizică 
fășurat pe un teren foarte a 
lunecos). In care „clinciurile". 
atacurile de deposedare prin 
alunecare și. mai cu seamă, 
intrările dure au limitat posi
bilitățile de exprimare ale ti
nerilor noștri jucători, vizibil

dîrz 
cau- 
plan 

un 
(tfes-

deoarece vîrful nostru n-a fosl 
suficient susținut de mijlocași. . 
care aveau rolul de a-1 spri
jini, .....
rării baloanelor respinse 
fundașii 
aceste scăderi, acest comparti
ment alcătuit din Lupu, Pistol, 
Sabou, și Bănuță, așa cum 
menționa antrenorul C- Arde- 
Icanu, a trecut cu bine primul 
examen oficial al anului. Mul 
țumitoare a fost și _evoluția 
vîrfurilor “ 
(autori a 
în bună

în eventualitatea recupe 
de 

albanezi. Exceptînd

Cadar și 
cite unul 
disDozitie

Cojocaru 
gol), ambii 
de ioc. cu

Primul gol înscris de echipa țării noastre . Lupu a centrat ex
celent și Bănuță, apărut oportun la finalizare, a reluat fulgerător 
balonul cu capul în plasa porții apărate de Mersini. (Fază din 
meciul selecționatelor de tineret

Incomodați de modul neregula 
mentar prin care au înțeles 
să-și apere șansele fotbaliștii 
albanezi. Pentru că, să recu
noaștem, oaspeții au fost aceia 
care au dat tonul jocului dur. 
fragmentările, tragerile de 
timp, vociferările au repre
zentat principalele preocupări 
ale echipei pregătite de fostul 
internațional al lui Dinamo Ti
rana, Medin Zanga. încercările 
de a tempera jocul ale arbitru
lui maltez Medin Azzopardi 
(depășit de „evenimentele” pe
trecute în teren) prin acorda
rea a cinci cartonașe galbene 
(Milla, Mersini, Ramădani, Pis
tol, Topolinschi) și două roșii 
«Ramadani și Topolinschi) nu 
au avut darul să calmeze sta
rea de spirit a unei formații 
preocupată exagerat de frag 
mentarea acțiunilor.

Cu toate acestea, tinerii noș 
tri fotbaliști și-au impus jocul 
ei reușind pînă la urmă să 
obțină victoria cu 3—2, o vic
torie meritată care nu poate 
fi pusă la îndoială de absolut 
nimeni Referindu-ne la evolu 
ția de ansamblu a selecționatei 
noastre de tineret trebuie să 
arătăm că jucătorii ei au res 
pectat numai în parte indica 
țiile tactice ale antrenorilor C 
Ărdcleanu și FI. Halagian. S-a 
preconizat folosirea mingilor 
lungi, în condițiile stării tere 
nului, ceea ce nu prea s-a res
pectat în altă ordine de idei 
mingile lungi, care îl vizau pe 
Cojocaru. nu s-au fructificai

Preliminariile C. E. de juniori B

IN PRIMA MANȘA, ROMANIA PORTUGALIA 1-0

ale României și Albaniei).
Foto : Aurel NEAGU

demarcări continue și prezențe 
oportune la finalizare.

Pînă la meciul următor, cel. 
cu Spania, 'de la 29 aprilie, 
preocupările antrenorilor noș
tri trebuie să se îndrepte spre

CLASAMENTUL GRUPEI
1. ROMANIA
2. Spania
3. Austria
4. Albania

3
2
2
3

2
1
1
O

O 
1 
O 
1

1 4-3 
O 1-0
1 1-1
2 2-4

4
3
2
1

rezolvarea unor minusuri apăru
te' în meciul cu Albania. în pri
mul rînd pe cele privind randa
mentul liniei de fundași (cu 
două noutăți față de întîlnirile 
cu Austria și Spania), Achim. 
fundaș dreapta, și Gică Popes
cu, „libero". Este de dorit ca 
pînă la meciul cu Spania, G. 
Popescu care a fost distribuit 
intr-un nou rol 
reprofilat apărător central) să 
organizeze mult mai bine jocul 
în apărare, referirea fiind fă
cută atît asupra colegilor de 
compartiment cit și a mijlo 
cașilor. Jocul mult mai direct, 
cu devieri, pentru evitarea 
contactelor dure cu adversarii, 
plasamentul, dublajul, suplini
rile și, nu in ultimă instanță 
dcmarcajul, iată „teme" asu
pra cărora antrenorii și jucă
torii noștri trebuie să insiste, 
în vederea importantei partide 
cil Spania.

Gheorghe NERTEA

(din mijlocaș.

25 (prin telefon) 
așadar filmul pri- 
minute ale dispu-

PLOPEN1
S-a derulat, 
melor 80 de 
tei dintre juniorii noștri si cei 
portughezi din cadrul oreli- . 
minariilor C.E. 
primei manșe, 
„tricolori" au* 
riosi. cu scorul 
in urma unui 
disputat oe alocuri 
te aprig. însă 
puține faze de 
sebi în prima 
priză dominată 
jucătorii noștri, 
creat decît puține situații . 
re. la . capătul cărora ar fi pu
tut insă, să înscrie. Iar- prima 
dintre aceste faze a fost cea 
din min. 15. cînd, pe parcursul 
cîtorva secunde, vîrful de atac 
al ..tricolorilor". Sima a șutat 
mai întîi în portarul , advers, 
apoi, la cornerul acordat. a 
reluat cu capul oestq,' poartă. 
Trei minute mai tirzlu goal- 
keeperul oaspeților s-a. opus 
din nou inspirat de astă dată

din cadrul
Si. la sfîrșitul 

tinerii noștri 
terminat victo- 
de 
ioc

1—0 (0—0) 
ex trem de 
chiar foar- 
păcate.. cu 

îndeo- 
re-

din
ooar«ă

repriză: o 
totuși net de 
care nu si-au 

cla-

șutului lui Mihai. Cea mai mare 
ocazie de gol am notat-o în 
min. 33. cînd după un inspirat 
schimb de pase în jumătatea 
de teren a oaspeților, același 
impetuos Sima a pătruns de
cis. portarul a ieșit să 
unghiul, dar atacantul 
a preferat un dribling 
și acțiunea s-a irosit.

Repriza secundă a 
mai asDră decît prima, 
care minut scurs iocul 
nit tot mai tăios. Echipa noas
tră a forțat insistent deschide
rea scorului, dar. în min. 52. 
Ruse a irosit si el o mare oca
zie. precinitîndu-se într-o bună 
Situație. După 7 minute 
juniorii noștri 
înscrie : ... ~~ ___  .
o minge respinsă de apărătorii 
portughezi a fost urmărită de 
SIMA, acesta a intrat 
sesia ei și 
de la 11 m.
plonjonul 
continuare, 
ceva mai deciși

inehidă 
nostru 

tn nlus

fost si 
Cu fie- 
a deve-

ROMANIA 1 (0)
PORTUGALIA 0

Stadion Metalul: teren ușor alu
necos; timp — bun pentru fotbal; 
spectatori — circa 4 000. Șuturi: 
8—5 (pe poartă: 4—2). Cornere: 
10—3. A marcat: SIMA (min. 59).

ROMANIA; CONSTANTIN - 
CALOFIR, IONIȚA, Moise. Mun- 
teanu — Rlvlș, Fulga. Dula — MI- 
HAI, SIMA, Hlmcinschi (min. 41 
Ruse, min. 69 Sumudlcă).

PORTUGALIA: IVO — " * 
BILRO, JOCA, HeliO — 
Sergio, Sergio Augusto ( 
Oliveira). ZE MANUEL 
bosa (min 58 Rosario), 
Folha.

A arbitrat foarte bine 
Oal (Turcia); la linie: S. 
lescu și Gh. Toth.

Cartonașe galbene: HELIO. RU- 
SE

Cartonașe roșii: PINTO.
• iu» i <111—

Nelson.
Paulo 

(min. 70 
— Bar-

Pinto,
Ozkan 

Necșu-

Ia un

insă, 
au reușit sâ 
atac prelungit,

în no
ul asat. 
inutil 

Ivo.
au 

la atac, dar

cu un șut 
a făcut 

portarului 
oaspeții

. în 
ieșit

âpărarea noastră a fost la post, 
în min. 75 putea fi însă 2—0. 
Mai întîi Mihai a șutat foarte 
DUternic în oortar. iar la cor
nerul care a urmat Sima a re
luat slab. A fost ultima actiu- 
no de gol. dar fiu si ultimul 
eveniment al oartidei intrucît 
cu două minute înainte de fi
nal irascibilul Pinto a fost eli
minat Dentru lovirea adversa
rului.

Laurențiu DUM TRESCU



Sub președinția tovarășului | Campionatul Mondial de hochei

NICOLAE CEAUȘESCU ROMANIA

Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNI 
ș 

partid ca președinte al cole-șS 
giului ;

— eliberarea tovarășei;? 
Alexandrina Găinușe din funcția J? 
de membru al Comitetului Po-^ 
litic Executiv, în. legătură cu^ 
trecerea sa in altă activitate

— eliberarea tovarășului losifg
Banc din funcția de secretar^ 
al C.C. al P.C.R. și de mem-^ 
bru al Comitetului Politic E-?? 
xecutiv, la cererea sa, ca ur-0 
mare a stării de sănătate șiă 
trecerea la pensie. Ș

Tovarășul Iosif Banc a mul-^ 
(urnit cu căldură Comitetului^ 
Central. Comitetului Politic E-£ 
xecutiv șl în mod deosebit^ 
secretarului general al parti-Ș 
dulăi, tovarășul Nicolae^ 
Ceaușescu, pentru încrederea^ 
și sprijinul nemijlocit de care?; 
s-a bucurat in munca sa dej? 
activist al partidului in înde-'Ș 
plinirea sarcinilor ce i-au fost^ 
încredințate. Plenara a adresat?: 
mulțumiri tovarășului Iosif^ 
Banc pentru activitatea desfă-Ș 
șurată in diferite sectoare, caj: 
membru al conducerii partidu-^ 
lui, pentru contribuția adusă la0 
înfăptuirea politicii partidului^ 
și statului nostru si l-a urată 
multă sănăiale. ș

In încheierea lucrărilor ple-^ 
narei, a luai cuvintul tovarășul^ 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretai^ 
general al Partidului Comunist?; 
Român. ??

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Js 
Ceaușescu, amplă și profundă^ 
analiză a direcțiilor principale;? 
de acțiune pentru îmbunătățirea;? 
in continuare a muncii in toa-0 
te domeniile de activitate, pen-^ 
tru înfăptuirea în cele mai|? 
bune condiții a prevederilor^ 
Planului pe 1987, a obiectivelor^ 
actualului cincinal, a hotărîri-^ 
lor Congresului al XIII-Iea ală 
P.C.R., a fost urmărită cu viug 
interes, cu deplină aprobare și;? 
satisfacție, fiind subliniată, in?; 
repetate rînduri, cu îndelungi?; 
aplauze.

Desfășurată sub semnul uni-^ 
lății depline a întregului pariid^ 
in jurul conducerii sale, al?J 
secretarului general al partidu-^ 
lui, plenara a dat glas voinței?; 
unanime a comuniștilor, a tu-j^ 
luror oamenilor muncii, a în-g 
trcgulu) popor de a acționa cu?J 
dăruire și abnegație, în spirit^ 
revoluționar, pentru transpu-?; 
nerea exemplară in viață a hotă-^ 
ririlor adoptate, a orientărilor și^ 
indicațiilor tovarășului Nicolae^ 
Ceaușescu. pentru realizarea?; 
integrală a planului pe acest 
an, a prevederilor actualului^ 
cincinal. pentru înfăptuirea^ 
neabătută a programului de e-^ 
dificare a societății socialiste^ 
multilateral dezvoltate și îna-^ 
întare a Românie; spre comu-j? 
nism. ă

(Urmare din pag. I)
a documentelor supuse dezba
terii, a măsurilor stabilite care 
asigură întărirea pe mai de
parte a rîndurilor Partidului 
Comunist Român, creșterea ro
lului său conducător in toate 
domeniile de activitate, perfec
ționarea stilului și metodelor 
de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, intensi
ficarea activității lor politico- 
organizatorice pentru înfăp
tuirea hotărîrilor și directive
lor pattidului. In același timp, 
s-a relevat că măsurile prevă
zute contribuie la realizarea in 
cele mai bune condiții a poli
ticii de cadre a partidului, co
respunzător cerințelor și exi
gențelor actualei etape de dez
voltare a țării. Totodată, aces
tea asigură soluționarea cu 
maximă operativitate a propu
nerilor, sesizărilor și cererilor 
oamenilor muncii. în confor
mitate cu hotărîrile de partid 
și legile țării, stimulîndu-se o 
participare tot mai largă a ma
selor Ia conducerea treburilor 
societății, la dezvoltarea demo
crației muncitorești revoluțio
nare în patria noastră.

Reafirmind adeziunea depli
nă la politica externă a parti
dului si statului nostru, parti- 
cipanții Ia lucrările plenarei au 
subliniat, cu legitimă mîndrie 
patriotică, deosebita însemnă
tate si largul ecou al străluci
telor acțiuni si inițiative în
treprinse pe arena internațio
nală de secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate proemi
nentă a vieții politice mondia
le. a cărui întreagă activitate 
este închinată fără preget în
făptuirii 
rării 
dere, 
gere 
lumi 
fără 
care 
tă concentra eforturile creatoa
re dezvoltării lor libere, inde
pendente, pe calea progresului 
economic și social.

Comitetul Central a aprobat, 
în unanimitate, documentele 
supuse dezbaterii și a adoptat, 
in legătură cu acestea, o hotă
rî re, care se va da publicității.

In ceea ce privește proble
mele organizatorice înscrise pe 
ordinea de zi. plenara a apro
bat :

— eliberarea tovarășului Miu 
Dobrescu din funcția de pre
ședinte al Colegiului Central 
de partid, în legătură cu tre
cerea sa in altă muncă ;

— desemnarea tovarășului 
Nicolae Constantin pentru a fi 
ales de Colegiul Central de

dezarmării, instau- 
unui climat de destin- 
securitate, pace, înțele

și cooperare, făuriri] unei 
mai bune si mai drepte, 
arme si fără războaie, în 
toate popoarele să-șj poa-

„internaționalele" de sărituri în apă ale Poloniei

UTILA VERIFICARE ÎNAINTEA CUPEI EUROPEI
Participarea unor reprezen

tanți ai țârii noastre la tradi
ționalele Campionate Interna
ționale de sărituri în apă ale 
Poloniei, desfășurate la Varșo
via, a prilejuit o foarte bună 
comportare din partea sportivei 
Ileana Gheorghe, cîștigătoare a 
Probei de trambulină 3 m și 
clasată pe locul secund (la plat
formă după Ute Weitzig — 
R.D. Germană). La întreceri au 
luat parte săritori din 12 țări, 
printre care R.D. Germană. 
R.F. Germania. Italia. Cehos
lovacia. Austria, Bulgaria ș.a„ 
toate prezentînd competitori de 
Primă valoare.

Detalii despre 
sportivilor români 
de la antrenorul 
Totan, care a f___... ____
„Ileana Gheorghe a impresio
nat. prin acuratețea salturilor 
mai ales la trambulină, unde 
a fost răsplătită cu aplauze și 
note mari, în specia! pentru 
dublu salt și jumătate contra 
trambulinei — grupat și un 
salt și jumătate înainte cu două 
șuruburi, ambele execuții ho- 
tărînd victoria elevei antrenoa-

rei Melania Treistaru. Ileana 
Gheorghe a concurat bine și la 
platformă, unde a avut însă o 
săritură mai slabă : dublu salt 
în echer din stînd în miini. 
La cealaltă sportivă română. 
Ioana Voicu, aflată la ai doilea 
concurs international peste ho
tare, lipsa de experiență compe- 
tițională a fost evidentă. La

comportarea 
le-am aflat 
Constantin 

Însoțit lotul ■

AUTOMOBILISM • Cursa des
fășurată pe circuitul de la Mon
za a fost cîștigată de echipajul 
compus din italianul Ricardo 
Patrese si fostul campion mon
dial de motoclcltsm venezuelea 
nul Johanny 
concurat pe o

CICLISM • 
competiției ce 
Spania ___
landez Willem 
De distanta de 
de 2.27:09.

GIMNASTICA 
ternațlonal de 
că modernă de la Hrad<” 
Iove (Cehoslovacia) 
cu succesul sportivelor 
clasate 
cistigat 
puncte.
— 39,45 
puncte.

Cecotto care au 
mașină „BMW".
Prima etapă a 
se desfășoară in 

revenit rutierului o- 
Arnas înregistrat 
107 km cu timpul

m Concursul ta- 
gimnastlcă ritmi- 

- ' Kra-
s-a încheiat 

succesul sportivelor bulgare, 
pe primele țrel locuri. -. A
A. . Dimitrova — 39.55
urmată de M. Pasa’leva 
puncte, E, Koleva — 39.20

Mirceo TUOORAN

\l învins continuA! pierdut, continua i

R.P.D. COREEANA 7-1
HERLEV. 25 (prin telefou. de la 

trimisul nostrn). Pe patinoarul 
din localitate bocheișiii romani au 
repurtat a patra victorie in grupa 
C a Campionatului Mondial din 
Danemarca. Ei au învins cu 7—1 
(1—1, 3—0, 3—0) reprezentativa
Republicii Popuare Democrate 
Coreene, intr-o partidă în care 
nu au forțat prea mult, avînd în 
vedere că joi îl așteaptă dificila 
tntîlnire cu echipa țării gazdă.

Băieții noștri au Jucat cu aten
ție, au luat meciul in serios, chiar 
dacă partenerii lor nu au obținut 
pînă acum rezultate care să-l 
pună pe gloduri. Primii au mar
cat hocheiștil nord-coreenl, prin 
Li Song Ciol (mia 7) după care 
au Înscris. in ordine : Șofron 
(mln. 18. pasă de 'a Gliga). Csata 
(min. 22), Gereb (mln. 27 și 40). 
Gliga (mln. 45), Daia (mln. 54 
dintr-o pasă excelentă de la So- 
yom) șl Nistor (mln. 54. bine 
servit de Tureanu).

A arbitrat bine Alamancev 
(Bulgaria) la centru, asistat la li
nie de Nilsen șl Uldall (ambii din 
Danemarca).

Așadar, joi, hocheiștii noștri vor 
întîlni formația Danemarcei, an
trenată de canadianul Barbin 
Dana, care știe să-și așeze jucă
torii in teren, cel mai semnifica
tiv rezultat oiirînd egalul (6—6) 
cu Iugoslavia. Va fi un mec! greu, 
care trebuie pregătit și abordat 
cu toată atenția. Să mai notăm 
că, deș’ programul campionatu
lui a fost comunicat acum șase 
luni, zlarțil „Berlynske Tlden- 
de“ a anunțat, surprinzător, că 
oartida 'România— Danemarca se

CLASAMENT
1. România 4 4 0 0 38: 6 8
2. Iugoslavii, 4 2 2 0 33:13 6
3. Danemarca 3 2 1 0 21:11 5
4. Japonia 3 2 0 1 38: 7 4
5 Bulgaria 4 1 1 2 14:21 3
j. Ungaria 3 1 0 2 15:15 2
7 R.P.D. Coreeană 4 0 0 4 7 :33 0
8. Belgia 3 0 0 3 l :49 0

PE GHEATA Șl PE1ĂPADA
COPENHAGA. — Disputat tn 

orașul danez Esberg. Campiona
tul Mondial de hochei pe ghea
ță pentru juniori (grupa C) s-a 
încheiat cu succesul echipei Iu
goslaviei. care s-a calificat ast
fel ta grupa B a competiției.

Iată rezultatele înregistrate tn 
ultima zi : Iugoslavia — Austra
lia 21—1 : Danemarca — Marea 
Britanie 11—4 : Bulgaria - Soz- 
nia 8—5.

VIENA. — Schiorul vest-ger
man Hans Willibald a terminat 
învingător în proba de slalom 
special desfășurată pe pirtia de 
la Saalbach, fiind cronometrat 
ta cele două manse cu . timpul 
de 1 :40,35. L-au urmat Huberl 
Schweighofer (Austria) — 1:41.05 
si Christian Merz (R- F. Germa
nia) - 1:41,09.

ALMA ATA. - Meciul Interna
țional amical de patinaj viteză 
dintre echipele U.R.S.S. sl R. D. 
Germane s-a încheiat cu scorul 
general de 397—343 puncte în fa
voarea sportivilor sovietici.

Iată principalele rezultate în
registrate ta cele două zile de 
concurs : masculin : 500 m : Mey 
(R.D.G.) — 37.25 : 1 500 m : Ca- 
raiev (U.R.S.S.) — 1:54.35 : te-
minin : 500 m : Sylke Ludwig
(R.D.G.) — 40,89 : 1 000 m : Na
talia Artamonova (U.R.S.S.) —
1 -21 05 : 1 500 m : Irina Bogatova 
(U.R.S.S.) — 2:05,86.

băieți, Cornel Pop și Ion Pe- 
■ trache au avut evoluții bune la 

impuse, dar la săriturile libere 
au comis inexactități și, în 
plus, au fost handicapați de 
gradul de dificultate necompe
titiv al unor salturi. Ei au o- 
cupat locurile 6 (Petrache) și 
7 (Pop) la platformă. 10 (Pop) 
și 11 (Petrache) la trambulină 

Concursul respectiv a 
utilă verificare 
participării la 

notă de trecere 
doar Ileana

ST.).

3 m. 
constituit și o 
în perspectiva 
Cupa Europei, 
primind însă 
Gheorghe". (D.

PE SCURT
HANDBAL • Intr-un meci a- 

mical masculin disputat la Kla
genfurt, selecționata Iugoslaviei 
a. întrecut cu scorul de 27—16 
(13—8) formația Austriei.

HOCHEI PE gheața a Me
ciuri amicale — Feltre: Italia — 
Austria 3—4: Varșovia: r>o'onia 
— Cehoslovacia B 1—3 și 1—5.

ȘAH • Cea de-a 11-a partidă 
a finalei turneului candldatllor 
la titlul mondial masculin din
tre marii maeștri sovietici Ana
toli Karpov si Andrei Sokolov, 
a fost aminată la cererea 'u! 
Sokolov, tn prezent. Karpov con
duce cu scorul de 6 5—3.5 si 
mai are nevoie de un singur 
punct pentru a redeveni salan- 
ger al campionului mondial Garri 
Kasparov.

va disputa ,a BrSndby (patinoar 
cu 6060 da locuri) șl nu la Her- 
lev (1000) cum se stabilise ini
țial știre confirmată apoi șl de 
Directoratul de concurs.

Alte rezultate : Bulgaria — Bel
gia 6—0, Ungaria — R.P.D
Coreeană 9—8. Danemarca Iu
goslavia 6—6, Bulgaria 
goslavla 7—3 !

DACA MUNCA NU E, NIMIC NU E!
La recentele „mondiale" 

de schi (probe nordice) de 
la Oberstdorf, marele favo
rit era, la fond, suedezul 
Gunde Svan. Cei care pro
nunțau numele lui Thomas 
Wassberg, șl el suedez, o 
făceau cu sfială, avînd în 
vedere nu doar vîrsta aces
tuia (31 de ani), ci și de
clarațiile lui, ci se simte 
obosit, că l-a „stors" un 
calendar foarte încărcat și 
așa mai departe. Numai că. 
spre surpriza generală. Was
sberg a fost „steaua" cam
pionatelor lumii 1987, cuce
rind două medalii de aur 
(30 km și ștafetă) și două 
de argint (15 km și 50 km)! 
Completîndu-și astfel „co
lecția" de. medalii, ajungind 
la șase de aur, trei de ar
gint și una de bronz, toate 
cucerite la C.M., Wassberg 
a devenit „cel deal treilea 
schior (de fond) al tuturor 
timpurilor", după legendarii 
Sixten Jernberg (8-3-3) și 
Veikko Hakulinen (6-6-2), 
dar înaintea altor multe ce
lebrități, precum Zimiatov, 
Manetiranta, Karppinen 
listă pe care Svan e 
al 7-lea I

Wassberg a început
schieze la 7 ani, iar la 11. 
a cîștlgat primul său titlu 
național, la juniori. Pentru 
ca fiul să-și poată cultiva 
calitățile, părinții lui Was
sberg au acceptat, la rugă
mintea proaspătului (pe a- 
tunci) campion de juniori, 
să se mute de la Lennarfors.

ete., 
abia

să

150 km de Stockholm, nai 
la nord, mai la zăpadă, la 
Asarna, 700 km de capitală'. 
Dar aici Thomas n-a ră
mas dator, înhămindu-se la 
o muncă titanică, fără ju
mătăți de măsură, de la care 
n-a înțeles să abdice nici 
mal tlrziu, cînd răzbătuse 
de-acum spre vîrful pira
midei. Preocupat, dacă nu 
chiar obsedat de schi, n-a 
mai avut vreme pentru ni
mic altceva, nici măcar, 
cum el însuși recunoștea, 
pentru căsătorie! „Nu-mi 
pare rău, a afirmat după 
Obersdorf, că mi-am subju
gat întreaga viață unei 
munci grele și fără sfirșit. 
Nu-mi închipui că drumul 
către tzbinzi ar putea fi alt
fel. Așa-zisele talente înnăs
cute dispar repede, ca niște 
meteori, stingîndu-se cind 
te-ai aștepta să-și intre se
rios in roluri! Eu continui 
schiul cu același suflet și in 
același tempo cu care l-am 
început, lămurit că nu 
există alt secret în afara 
perseverenței".

Dacă nu e dragoste, spu
nea un clasic, nu e nimic. 
Tulburătoarea carieră a lui 
Thomas Wassberg, simplu, 
omenește explicată mai sus, 
vine să nuanțeze, demon- ■ 
strînd că, atunci cind este 
vorba despre performanță 
(nu doar in sport), dacă 
muncă nu e, nimic nu e!

Ovidiu IOANITOAIA

!
NUMEROASE MECIURI 

INTERNAȚIONALE

preliminariile C.E. de tine- 
marțl, la Koblenz, echipa 
Germania a dispus cu 4—I 

selecționata Ltixem-

In 
ret, 
R. F. 
(3—0) de 
burgului.

Meciuri 
tot marți, 
reprezentativă a Poloniei a În
trecut pe cea 
4—1 (3—1). Au
Krol, Urban si Prusik, respectiv 
Sundby. Si ----\ ’
țfcnatele de tineret 
două 
toria

La 
ret) : 
1—2 (0—0).

La Budapesta (echipe olimpi
ce) : Ungaria — U.R.S.S. 1—0 
(0—0).

amicale, desfășurate 
La Wroclaw, prima

a Norvegiei cu 
marcat Furtok.

jocul, dintre selec- 
ale celor 

țări s-a Încheiat cu vic- 
echipei Poloniei : 3—1 (1—0). 
Istanbul (echipe de tlne- 
Turcia — R. D. Germană

A FOST ALCĂTUIT LOTU’ 
SPANIEI...

...in vederea partidei din pre
liminariile C.E, 
a oriile. 
Munoz 
cători :
(F. C.
(GijOn) 
macho
drinua.

cu Austria (1
la Viena). Selecționerul 

a convocat următorii Su
portări — Zubizarreta 

Barcelona) si Ablanedc 
; fundași — Chendo. 
(ambii Real Madrid).

Goicoechea (ambii

Ca 
An- 
Bil

TENIS DE MASA. a Proba de 
simplu feminin din cadrul cam
pionatelor internaționale ale Ce
hoslovaciei, ce s-au desfășurat la 
Praga. a fost cișțigată de Dani
ela Gherghelceva 'Bulgaria) 
care a dispus tn finală cu 3—0 
(21—17. 21—15, 21—12) de Renata 
Kasalova (Cehoslovacia).

tn finala probei masculine, I. 
Lupulescu (Iugoslavia) a llspus 
cu 3—2 (21—19, 24—26. 10—15, 21- 
15. 21—15) de A. Kook (Anglia).

TIR 2 ' ' '
oistol viteză a revenit 
oului Erlck Buljung eu 587 o

VOLEI • în prima zi a com
petiției feminine ..Cupa Canada" 
de la Windsor, echipa Cubei a 
întrecut cu scorul de 3—0 (8 11. 
11) formația Japoniei, iar selec
ționata R. P. Chineze a dispus 
cu 3—0 (6. 11. 15) de reprezen
tativa S.U.A.

• La Havana o roba de 
amerlca-

1
5

► 
A

i

I

I

J

4

î*

bao). Soler (Espanol) • mijlocași 
— Caldere,
(toii F.
Michel, 
drid) : 
(F. C.
Butragueno (Real Madrid).

Fernandez. V Munoz
C. Barcelona). Gallego. 

Gordillo (toți Real Ma- 
înaintași — Carrasco 

Barcelona). Eloy (Cljon).

ȘTIRI, CAMPIONATE

• Sub egida F.I.F.A.. la 10 iu
nie, la Ztirich. va avea loc me
ciul dintre actuala si fosta cam
pioană mondială respectiv Ar
gentina — Italia.
• Cu mare interes este aștep

tată partida de șîmbătă din 
campionatul vest-german. Este 
vorba de derbyul dintre Ham
burger S. V. și Bayern Miin- 
chen. Toate biletele <61 000) w 
fost vindute.

BULGARIA (et. 21). Srodel — 
Lokomotiv Plovdiv 1—0. Vrata — 
Slavia 2—0. Trakia — Beroe 2—0 
Sllven — Etlr 2—0. Spartak Var
na — Cemomoret I—1. 
mik — Pirln 1—0. Spartak 
ven — Dimitrovgrad 1—0. 
toșa — Lokomotiv Sofia 
tn clasament : Sredet 33 o 
toșa 30 p. Slavia 29 p.

CEHOSLOVACIA (et. 18). 
delovice 
Pilsen • 
mouc — 
Sparta Praga 0—1 
ga —

Akade- 
pie- 
vi- 

2—1. 
Vi-

Bu-
Dunajska Streda 0—0. 

Bohemians 3—0 O1O- 
Trnava 2—1 Ostrava — 

Dukla Pra- 
Vitkovice 1—1. In clasa

ment : Sparta 24 o Bohemians 
23 D Nltra șl Cheb cu cite 21 o.

BELGIA 
Waregen 0—1. Anderiecht 
keren 4—3. Seraing — 
beek 0—0. Beveren 
1—0. Cercie 
Jett Bruxelles 
Mâlines 0—3. 
lero! 0—0. La 
Bruges 0—0. Courtra! 
1—1. In clasament t 
st Malines cu cite 39 n 
ren 34 p.

(et. 24). Antwerp — 
" — Lo-

Motam-

Bruges — Rartne 
2—0. F. C. Liâee — 
Berchem — Chsr- 
Gantoise — F. C.

- Stnr-dnrd 
Andc'-i'—ht

Beve-

IUGOSLAVIA - AlJeT°'fi 
(AMICAL) 4-0 (1-n)

Aseară, la Banja Luka, a svut 
loc meciul amical dintre repre
zentativele Iugoslavie! s! A"S- 
triel. Partida s-a Încheiat cu re
zultatul de 4—0 (1—0) in favoarea 
fotbaliștilor iugoslavi.
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