
Sub președinția tovarășului Proletari din toate țările, unlfi-od I

NICOLAE CEAUȘESCU

w COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV M C.C. AL P.C.R. ZIAR AL CONSILIULUI' NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

tovarășului
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
a avut loc, 

ședința' 
Executiv i

Sub președinția
Nicolae 
general 
Român, 
aprilie. 
Politic 
P.C.R.

Comitetul Politic 
dezbătut RAPORTUL PRI
VIND ANALIZA PE BAZA 
DE BILANȚ A REZULTATE
LOR OBȚINUTE PE ANSAM
BLUL ECONOMIEI ---------
NALE, FORMAREA ȘI 
LIZAREA RESURSELOR 
NANCIARE, ÎN 
Datele prezentate 
relevă eă, anul 
obținut rezultate 
in toate sectoarele 
materiale, in dezvoltarea eco
nomică și socială a țării. In 
industrie, prin accentuarea 
dezvoltării intensive a aceste
ia, s-a Înregistrat unul din 
ceie mai înalte ritmuri de 
creștere din ultimii ani, iar in 
agricultură a fost obținută 
cea mai mare producție de 
eereale din istoria patriei. A 
sporit, de asemenea, venitul 
național, asigurîndu-se, pe a- 
ceasta bază, ridicarea continuă 
a bunăstării întregului popor. 
S-a acționat pentru consolida
rea echilibrului bugetar, finan
ciar și monetar, s-a realizat o 
balanță comercială activă, ceea 
ce a contribuit la reducerea 
in continuare a datoriei ex
terne.

Analiza efectuată in cadrul 
ședinței a pus în evidență o 
serie de lipsuri și neajunsuri 
grave care s-au manifestat a- 
nul trecut in activitatea orga
nelor financiare, 
acționat 
pentru ca 
domeniul 
rii noului 
co-financiar să fie realizate în 
oele mai bune condiții. S-au 
manifestat deficiențe in urmă
rirea respectării consumurilor 
normale, valorificării stocuri
lor, eliminării pierderilor și 
cheltuielilor neeconomieoase. 
Pornind de la această situa
ție, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat o critică 
severă conducerii Ministerului 
de Finanțe, organelor financia
re in general, care nu și-au 
făcut datoria și nu au asigu
rat aplicarea intocmai a hotă- 
ririlor și măsurilor stabilite 
de conducerea partidului și 
statului, a principiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii, conti* 
nuind să lucreze după metode 
învechite, ce nu mai cores
pund cerințelor actualei eta
pe, •încurajînd, prin aceasta, 
activitatea economico-financi- 
ară necorespunzătoare a unor

vineri, 10 
Comitetului 

al C.C. al

Executiv *

NAȚIO- 
“ UTT- 

FI- 
ANUL 1988. 

in Raport 
trecut, s-au 

importante 
producției

care nu au 
cu toâtă hotărirea 
măsurile stabilite in 
financiar, al aplică- 
mecanism economi-

unități de producție din In
dustrie și agricultură. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că perfecționarea, moderniza
rea și înnoirea formelor și

g

metodelor de organizare și g 
conducere a activității econo- g 
mice în toate sectoarele cere g 
să se renunțe cu desăvîrșire g 
la practicile depășite de fi- g 
nanțare și control, să se trea- 
că in modul cel mai hotărît g 
la aplicarea neabătută in via- g 
ță a măsurilor stabilite in do- g 
meniul normării economico-fi- ji 
nanciare, 
mecanism 
rut ca, ,__ ___ ________ .
Ministerul Finanțelor să pre- g 
zinte propuneri 
Îmbunătățire a 
acest domeniu, 
măsurile ca, intr-adevăr, siste
mul financiar să devină o 
pîrghie hotăritoare in organi
zarea și conducerea activității 
economice pe principiile auto
gestiunii și autofinanțării.

In continuare, Comitetul Po
litie Executiv a examinat și 
aprobat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA FONDUL DE PAR
TICIPARE A 
MUNCII LA 
PRODUCȚIEI, 
LOR ȘI LA 
BENEFICIILOR 
1986. A fost reliefat faptul că 
la determinarea fondului de 
participare pe ansamblul eco
nomiei, pe ministere, pe cele
lalte organe centrale, precum 
Și pe centrale industriale, s-a 
ținut seama de prevederile le
gale, de gradul de realizare a 
indicatorilor economico-finan- 
ciari și, în primul rînd, a be
neficiului. — 
conomice de 
participare la 
1986,

-------- — —
...â. 11 economico-fi-§ 
al aplicării noului g 

economic. S-a ce- g 
intr-un timp scurt,”----- ■ ■ » -------- ------. „ 

concrete de g 
activității în g 
să ia toate g

OAMENILOR 
REALIZAREA 

A BENEFICII- 
ÎMPARTIREA 

PE ÂNUI.
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Miine, la Constanța, In C. E. de rugby — grupa A

ROMÂNIA ITALIA, UN MECI AȘTEPTAT CU INTERES
S Numeroase modificări în formația noastră față de ultimele intilniri £ Echipa oas- 

pete — o parteneră de întrecere redutabilă 0 Partida începe la ora 15. In deschidere, 
jocul dintre loturile B și de tineret

Un meci de rugby România 
— Italia stîrnește, ca mereu 
în ultima vreme, un efectiv 
interes. Cu atît mai mult a- 
cum, cînd această partidă din 
cadrul campionatului de sub 
egida F.I.R.A. se constituie 
într-o veritabilă avanpremieră 
a Cupei Mondiale, fiind 
mul test oficial între 
viitoare participante la 
dinții competiție supremă 
sportului cu balonul oval.

Așadar, mîine la Constanța, 
rugby de reală atracție — o 
întîlnire ce are cu totul alte 
date acum decît în urmă cu. 
să zicem, zece ani. cînd trico
lorii cîștigau la un scor record: 
69—0. Progresul echipei italie
ne este incontestabil. argu
mentat de altfel, de victoria

ulti- 
două 

cea 
a

ei în ultima confruntare direc
tă (19—3), la L’Aquila, după 
ce la Brașov, tot în 1985. ju
cătorii români se impuneau 
cu 7—6. Pe de altă parte, re
prezentativa noastră susține 
primul său meci interțări du
pă o perioadă critică în acti
vitatea sa. pe care nădăjduim 
— împreună cu toți iubitorii 
sportului românesc — să o fi 
depășit. Aceasta este o dorință 
generală. dar și 
jucătorilor înșiși, 
lor lor dintr-un 
rugbyul e ,,la el 
tîndu-se de altfel 
tribunele (reamenajate) 
stadionului de pe Litoral 
fi pline.

Care sînt probabilii titulari 
pentru mîine ? Din linia de

preconizată. Lun-

Ln cupele europene

la handbal feminin

convingerea 
a suporteri- 
oraș unde 
acasă", pu-

anticipa că 
ale 
vor

treisferturi .
gu. Tofan. Hodorcă. piui Toa- 
der — ca fundaș acum — au 
evoluat în
ternațională, doar David rea- 
părînd. de această dată, 
centru." In schimb, importan
tele roluri de mijlocași vor fi 
„interpretate" de mult experl- 
mentații Mircea Paraschiv (ca
re e. asemenea lui Gheorghe 
Dumitru, și ajutor al antreno
rului principal Mihai Naca) și 
Dumitru Alexandru, rechemați 
la lot după ce a absentat la 
patru jocuri internaționale — 
primul, respectiv după doi ani. 
La nivelul grămezii, un singur

ultima partidă

Geo RAETCHI

in-

în

(Continuare in pag a 4-a)

ECHIPELE NOASTRE SUSȚIN
INTILKIRILE DECISIVE ALE SEMIFINALELOR

cial cele care s-au manifestat 
în repriza secundă : nesincro- 
nizarea apărării, ineficacitatea 
atacului. în plus, sosite aici 
joi seara, handbalistele noas
tre au făcut deja două antre
namente de acomodare și 
continuare a remedierilor 
care vorbeam. Jucătoarele și 
antrenorii Alexandru Mengoni 
și Costel Petrea 
ora de începere

Formațiile noastre de handbal Știința Bacău (C.C.E.) și Chi
mistul Rm. Vilcea (Cupa Cupelor) se vor afla angajate miine 
(prima in deplasare, cealaltă pe teren propriu) în meciurile deci
sive, deosebit de grele, pentru calificarea in finale.

Pentru unitățile e- 
stat, fondul de 
beneficii este, în 
2 650 milioane 
de milioane Iei 

față de 1985. 
majorare înre-

de 
cu 100 

mult 
O importantă 
gistrează fondul de participare 
pe ministere, celelalte organe 
centrale si locale, care repre
zintă 
urma 
terea 
tătii 
sumurilor materiale, 
unor prețuri externe superioare 
celor planificate si obținerea 
de beneficii suplimentare, prin 
aplicarea în producție a re
alizărilor cercetării științifice 
a invențiilor și inovațiilor.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, de asemenea, RAPOR
TUL CU PRIVIRE I.A 
PARTICIPAREA CU PĂRȚI 
SOCIALE A OAMENILOR 
MUNCII DIN UNITĂȚILE 50-

stimulente rezultate în 
măsurilor privind cres- 
peste plan a productivi- 

muncii, reducerea con- 
realizarea

(Continuare in pag. a 4-a)

C. C. E ȘTIINȚA

0 COMPORTARE
KIEV 10 (prîn telefon de 

la trimisul nostru). Duminică 
după-amiază, începînd de la 
ora 15 (ora României), cam
pioana țării noastre. Știința 
Bacău, va susține manșa a 

a semifinalei „Cupei 
Campionilor Europeni" la
doua

CUPA CUPELOR

BACftl) DOREȘTE

CIT MAI BUNA
handbal feminin în compania 
cunoscutei formații din loca
litate. Spartak. După rezulta
tul de la Bacău (17—20), 
dentele s-au pregătit _ 
încercînd să elimine cît 
multe dintre lacunele eviden
țiate în primul meci,. în spe-

stu- 
intens 

mai

CHIMISTUL Rm. VILCEA

POATE REALIZA CALIFICAREA DORITA
Va juca sau nu ChimistulVa juca sau nu Chimistul în 

finala Cupei Cupelor ? Iată în
trebarea pe care și-o pun — 
cu 24 de ore înaintea meciu-

în etapa a 23-a a Diviziei A la fotbal

DISPUTE ATRACTIVE, IN FRUNTE CU CEA DE LA PETROȘANI
* Va reuși Jiul seria rezultatelor bune ți in fața liderei ? • La Brașov, un joc de prima parte a 

clasamentului • La Moreni, examen greu pentru gazde • La Buzău, Gloria dorește revanșa după 
severa infringere din tur (1-6) • 
F.C. Olt, cu gîndul la prima vic
torie din sezonul de primăvară 
• In Giulești, Rapid, față în 
față cu o bună defensivă ® La 
Galați, Vaișcovici contra lui 
Lung • In „Regie**, între ata
cul lui Coraș și contraatacul 
lui... Halagian • In Șos. Ștefan 
cel Mare, Dinamo are prima 
șansă, dar „U** nu trebuie sub
evaluată

lui — toți iubitorii handbalu
lui din Rm. Vîlcea. Mîine di
mineață. chiar din prima se
cundă a disputei Chimistul — 
T.S.C. Berlin — contînd pen
tru manșa a doua, decisivă, a 
semifinalei — gazdele vor tre
bui să joace 
aproape sută 
(pentru că în 
scris doar 11 goluri) cît și în 
apărare. Duminica trecută. în 
propria sală berlinezele au 
cîștigat cu 15—11. Un handicap, 
deci de numai patru goluri.

cu eficacitate de 
la sută în atac 
deplasare au în-

de 
de

speră ca la 
__ ___ —____ a partidei 
toată echipa să fie în cea mai 
bună dispoziție de joc. așa 
îneît să poată evolua la ade-

Mihail VESA

(Continuare ln oao 2-3)

Dar acesta spune prea puțin 
despre ceea ce a fost pe teren. 
Am văzut atunci că T.S.C. 
Berlin este o echipă extrem 
de bine închegată, echilibrată 
pe posturi, cu o apărare prin 
care rareori s-a putut trece 
(dovadă și faptul că Chimistul 
a înscris doar 
în primele 30 
un atac purtat 
re viteză.

Pentru a se 
nală — ceea ce este 
după opinia noastră — Chimis
tul nu va trebui să rateze nici

de patru ori 
de minute), cu 
în foarte ma-

califica în fi- 
posibil

Ion GAVRILESCU

(Continuare ln txig 2-3)

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
Petroșani : JIUL - STEAUA

Ad.’ Porumboiu ; A. Renghel (ambi; din Vastul) și M. Axente 
(Arad) ;
Brașov :

I. Vetea ; l
tești) ;
Moreni :

J. Grama ;
(Rm. vîlcea)
Buzău :

M. Neșu (Oradea) ; V. TiloroV (Drobeta Tr. Severin) și N. Bi- 
țin (Salonta) ;
Slatina : F. C. OLT - S. C. BACĂU

D. Petrescu (București) ; C. Corooan (Reșița) și C. Gheorghiță 
(Brăila) ;
București : RAPID - PETROLUL

I. Crăciunescu (Rm. Vîloea) ; M. Salomir (Cluj-Napoc.a) și C. 
Popovici (C. Turzii) ;

(stadionul Giulești)
Galați : OȚELUL - UNIV. CRAIOVA

I. Coț (Ploieștii) ; R. Petrescu (Brașov) și M. Nicolau (Bacâu) ;
București : SP. STUDENȚESC - F. C. ARGEȘ

O. Streng (Oradea) ; D. Buciumau (Timișoara) și M. Geor
gescu (Constanta) ;

(stadionul Sportul Studențesc)
București : DINAMO - „U“ CLUJ-NAPOCA

Ad. Moroianu (Ploiești) : V. Curt (Medgidia) și I. Florlcel 
(Brașov) ;

(stadionul Dinamo)
Toate partidele vor începe la ora 17.

F.C.M. - VICTORIA
C. BttOan (ambii din Craiova) și Al. Mustățea (Pi-

FLACĂRA - CORVINUL
G. Andrei (ambii din București) și Gh. Constantin

GLORIA - CHIMIA

CLASAMENT
1. STEAUA 21 18 3 0 49- 7 39
2. Dinamo 22 13 5 4 48-18 31
3. Victoria 22 li 4 7 26-19 26
4. FC Argeș 22 9 0 7 19-15 24
5. FCM Bv. 22 11 2 9 21-26 24
6. Petrolul 22 6 11 5 14-13 23
7. F.C. Olt 22 9 5 8 18-19 23
8. Sp. Stud. 22 9 4 9 32-25 22
9. „U« Cj-N. 22 9 3 10 34-26 21

10. SC Bacău 22 9 3 10 ?6 33 21
11. Corvinul 22 8 1 10 36-34 20
12. univ. Cv. 21 5 10 G 16-16 20
13. Chimia 22 7 4 11 26-39 18
14. Gloria 22 8 2 12 20-42 18
15. Oțelul 22 5 7 10 18 23 17
10. Jiul 22 6 5 11 17-25 17
17. Rapid 22 7 3 12 25-39 17
18. Flacăra 22 S 3 14 16-42 13

A XVI-a edific a „Centurii de Aur"

O COMPETIȚIE DE PRESTIGIU
IȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII

Au mai rămas două zile și 
Pavilionul central de la 
plexul expozițional din 
Scînteii va fi pus la 
ziția iubitorilor boxului 
țara noastră. Prilejul este ofe
rit de desfășurarea tradițio
nalei competiții pugilistice in
ternaționale ,,Centura de Aur". 
Aflată de-acum, iată, la cea 
de a XVI-a ediție, competiția 
a devenit o obișnuință a în- 
drăgostiților de nobila artă. 
An de an. sălile care au găz
duit această frumoasă întrece
re au fost luate cu asalt de 
toți cei ce iubesc acest sport. 
Sîritem convinși că și ’ 
ția din acest ân mulți 
tori fideli disputelor 
tice de valoare, vor 
timp de o săptămînă 
spectaculoase.

Corn-
Piața 

dispo- 
din

la edi- 
specta- 
pugilis- 

asista.
la gale

Cunoscătorii boxului știu că 
renumitul boxer cubanez Teo- 
filo Stevenson a fost prezent 
pe ringul bucureștean al pre
stigioasei competiții încă de 
la prima ediție că titlurile 
de campion olimpic și mon
dial au constituit pentru renu
mitul pugilist o carte de vi
zită impresionantă, dar el a 
ținut ca acestor performanțe 
să le-o adauge și pe cea de cîș- 
tigător (în mai multe 
duri) al „Centurii de 
a României. ceea ce
marea popularitate 
tanță dc < _
trecerea din capitala țării 
noastre. Și,, ca el ap fost alți

rîn- 
Aur“ 

atestă 
și impor- 

care. se bucură în- 
dim

Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)



Un îndemn (și o invitafie) pentru tofi elevii : finalele campionatelor feminine <lc schi alpin

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ-PRILEJ DE ENTUZIASTE VA IZBUTI MIHÂELA FERA ÎNCĂ 0 VICTORIE?
ÎNTRECERI

Astăzi, după ultima oră de 
cursuri, elevii din școlile de 
toate gradele vor intra in va
canța de primăvară. începe o 
recreație binevenită, a doua 
din acest an școlar, care va 
dura pînă la 20 aprilie, bogată 
ca de obicei, in activități re
creative. sp,ortive cu precăde
re. pe măsura pasiunii și inte
resului pe care tineretul nos
tru studios îl manifestă față 
de exercițiu fizic, practicat 
metodic, sistematic. Adică în 
așa fel incit să fie și eficient.

Vacanță de primăvară bene
ficiază de un cadru sportiv 
deosebit prilejuit de startul în 
Daciadă etapa de vară a celei 
de a V-a ediții, declanșată o 
dată cu primele zile ale lunii 
aprilie. Este o invitație adre
sată sutelor de mii de copii și 
elevi de a lua parte la între
cerile initiate și organizate, sub 
însemnele competiției sporti
ve naționale. în unitățile de 
învățămint. la casele de cultu
ră ale tineretului, la căminele 
culturale, pe principalele baze 
sportive din Capitală și din 
țară. Nu încape nici un dubiu 
că tineretul studios va folosi 
aceste zile frumoase de pri
măvară. pentru a desfășura o 
rodnică activitate sportivă de 
masă, cu predilecție în aer li
ber și la nivelul asociațiilor 
sportive, prioritate avind a-

întrecerile în aer liber, programate sub genericul Daciadei, au 
sporit considerabil la acest al doilea sfîrșlt de săptămînă al Iui 
aprilie. Firesc, vremea a devenit favorabilă pretutindeni pri
măvara îndeamnă la mișcare. De pretutindeni am primit vești 
privitoare la deschiderea etapei de vară a competiției naționale 
la nivelul unităților de bază, cele care dau cu adevărat amplitu
dine Daciadei...

Sportivii studenț! șl elevi au din nou o agendă bogată în com
petiții, unele chiar de nivel național. De pildă, practioanțil judo- 
uJui din centrele universitare își dispută la Timișoara titlurile 
în campionatul republican. Duminică vor fi cunoscuți cîștigă- 
toril centurilor... Vastă activitate a gimnaștilor din școli oare au 
Început ieri șl își încheie tot duminică disputele din cadrul eta
pei interjudețene, programată în 10 orașe : Oradea, Bistrița, Ti
mișoara, Rm. vncea. Sibiu. Iași, vaslui. Buzău, Galați și Bucu
rești.

Dar în școli șl facultăți Daciada programează adevărate bu
chete de competiții, la diverse discipline, prin care inaugurează 
etapa de vară și, totodată, omagiază a 65-a aniversare a U T C. 
și a 30-a aniversare a U.A.S.C.R. PolitehniștH bucureștenl, bu
năoară, și-au propus pentru miine, în „fief“-ul lor, întreceri de 
atletism, baschet, volei, badminton, șah, tenis de masă, cros, 
gimnastică aerobică etc. în replică, pe stadionul Voința din Ca
pitală, tinerii meșteșugari deschid in mod festiv etapa de vară 
a Daciadei.

Dintre foarte numeroasele întreceri programate azi și miine 
în toate sectoarele Capitalei, amintim doar cîteva : pe „Clreșarii" 
și pe bazele P.T.T. și Tracțiune (Sector 1), la Școala 40 (Festi
valul sportului școlar), la Lie. Mecanică Fină (Duminică sporti
vă) și la Șc. 19 (S.2), la bazele ICFD și Spartac și în sala I.T.B. 
(S.3), ia baza I.M.G.B. (S.4), la Autobuzul, la Șcl47 șl Lie. 4 
(S.5), la Școlile 310, 142, 204 și liceele 2 și 7 (S.6), în comuna Tu
nari și în pădurea Pustnicul (S. agricol Ilfov).

COPII Șl ELEVI! PRACTICAȚI ZILNIC
Programul nr. 11

Grupa mare (5—6 ani)
1. „Soldățelul** — • Mers pe 

loc, cu bastonul apucat de un 
capăt și sprijinit pe umărul 
drept.

2. „La piept, sus !“ — Stînd 
depărtat, cu bastonul în față, 
apucat din lateral ; ridicarea 
bastonului la piept (1), sus (2), 
la piept (3) și apoi revenire.

3. „Bing-bang" — Stînd de
părtat, cu brațele întinse spre 
dreapta, apucînd, bastonul din 
lateral ; balansarea brațelor 
în plan orizontal spre stînga 
și spre dreapta.

GIMNASTICA

4. „Mic-mare" — Stînd de
părtat, bastonul adus la ceafă 
și apucat de capete ; îndoirea 
picioarelor (1), revenire (2).

5. „Treci peste baston !“ —
Așezat cu picioarele îndoite, 
bastonul — care se va aduce 
în fața genunchilor — va fi 
apucat din lateral ; trecerea 
picioarelor peste baston, în- 
tr-un sens și în altul.

6. „Să respirăm corect'1 — 
Stînd depărtat, bastonul înain
te, apucat de capete ; ridica
rea brațelor sus, cu inspira
ție (1), revenire cu expira
ție (2),

Desene ; 
prof. Alexandrina OVEZEA

SUB GENERICUL
tletismul, probele de cros, ne
lipsite din programul Daciadei.

Pe plan central sînt de sem
nalat, totodată, cîteva acțiuni 
sportive care rețin atenția. 
Prin grija Ministerului Educa
ției și învățămîntului, de pildă, 
la Căprioara (Dîmbovița) se va 
deschide o tabără rezervată 
celor mai buni elevi atleți. 
Mai bine de 150 de tineri și 
tinere își vor continua aici pre
gătirea sportivă în vederea 
bogatului program competi- 
țional ce îi așteaptă în săptă- 
mînile următoare. Și tot în or
ganizarea M.E.Î. vor avea loc 
..zonele'1 unor campionate re
publicane școlare și ale unor 
concursuri cu finale pe țară 
ale cluburilor sportive școlare 
la atletism, gimnastică, jocuri 
etc.

în cazul purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor este de sem
nalat faptul că între 16—18 a- 
prilie, la Iași, se va consuma 
„ultimul act" al „Cupei Pio
nierul'1 la gimnastică. O com
petiție de tradiție, care anga
jează pe reprezentanții prin
cipalelor centre ale sportului 
grației (București. Deva. Baia 
Mare, Timișoara. Galați. Ba
cău, Focșani, Cluj-Napoca. 
Craiova, Brașov etc). Să no
tăm. totodată, că reprezentanții 
organizației de copii, practi- 
canți ai atletismului; înotului.

! I
A

I

I

DACIADEI!
orientării turistice vor cău
ta să profite de actuala va
canță pentru a-și continua 
pregătirile în vederea fina
lelor pe țară ale „Cupei Pio
nierul" la aceste ramuri spor
tive programate la Sibiu, în 
luna mai.

Pentru elevii din licee și 
școli profesionale, vacanța 
de primăvară va constitui un 
excelent prilej de a lua 
parte la competițiile dedicate, 
peste tot, aniversării a 65 de 
ani de la crearea U.T.C. Să re
ținem, în același timp, că la 
Timișoara elevii din rețeaua 
unităților de învățămînt ener
getic își vor disputa ..Cupa 
Energia11 ,1a volei (18—19 apri
lie). iar cei cu afinități în 
sporturile- tehnice își vor defi
nitiva pregătirile pentru finala 
Complexului aplicativ ..Pen
tru apărarea patriei11, acțiune 
sportivă de amploare sub egi
da U.T.C. programată la Vas
lui la sfîrșitul acestei luni.

La reușita tuturor acestor 
activități sportive (ca și ale 
altora inițiate pe plan local, la 
popularizarea și îndrumarea 
tehnică a elevilor, organele și 
organizațiile sportive din ju
dețele Alba. Bacău, Olt. Su
ceava, Teleorman. Iași, Me
hedinți, Constanța, Bihor, Tul- 
cea, Vaslui, și din Municipiul 
București, s-au angajat să a- 
corde sprijinul cuvenit. Vrem 
să credem că toate celelalte 
județe vor proceda la fel. pen
tru a asigura succesul deplin 
al activităților sportive școlare 
din această vacanță !

Tiberiu STAMA

PE PISTELE DE♦
CAMPIONATtlf REPUBLICANE BE EOND, 0 REUNIUNE FRUMOASĂ,

CU MULTE CAIACISTi DE VALOARE IA STARE
CÂLIMANEȘTI, 10 (prin telefon). 

Lume multă, joi, la primul con
curs de caiac canoe din acest an: 
Campionatele Republicane de fond. 
Pe unda cea nouă a Oltului — 
peste 200 de .tineri, din 24 de 
cluburi și asociații sportive din 
întreaga țară ; de-a lungul tra
seului bine balizat — mai toți din 
această frumoasă stațiune.

întâia, reuniune a fost rezerva
tă probelor feminine, respectiv 
curselor de caiac, simplu, dublu 
și patru, desfășurate pe distanța 
de 5 000 m. Cele care au deschis 
oficial noul sezon nautic au fost 
sportivele aliniate la startul în
trecerii de caiac simplu. încă de 
la plecare, adică din punctul nu
mit Ostrov, campioana noastră o- 
limpică de la Los Angeles, Tecla 
Borcănea (Steaua), se impune 

ț>ri.n tehnica ei de mare perfor
meră, prin forță, calm și sigu
ranță, preluînd conducerea. Ea va 
încheia cursa cu mult înaintea 
celorlalte competitoare, lucru fi-

DISPUTE STRÎNSE Șl PUBLIC NUMEROS PE BEGA 
LA „NAȚIONALELE" DE FOND ALE CANOTORILOR

TIMIȘOARA, 10 (prin telefon). 
Disputele celei de-a doua zile a 
Campionatelor Republicane de 
fond ale canotorilor au fost strîn- 
se și nu lipsite de surprize. Ele 
au fost urmărite, de pe falezele 
Begăi, de nenumărați timișoreni, 
în special tineri, atrași deopotri
vă de spectacolul competiției șl 
de vremea însorită, minunată 
pentru concurs. Campionatele au 
continuat cu probele de vîsle (4. 
2 și simplu) pentru seniori, după 
care au urmat cinci curse ale ju
nioarelor, la vîsle și rame. Iată 
rezultatele (în ordinea desfășu
rării probelor) : 4 VÎSLE ; 1
Steaua București (Traian Ghiban. 
Dimitrie Popescu, Marius Popes
cu, Gheorghe Stoian) 21:58, 2. Di
namo București (Vaier Tom a. 
Drago? Neagu, Dorin Grandori. 
Gheorghe Micloș) 22:07, 3. Poli
tehnica Timișoara (Marian Șimi- 
leu, Eugen Zsilko, loan Demeter.

REINTRA ALTI CAI 
DE VALOÂRE

Reuniunea de miine diminea
ță, de pe hipodromul din Plo
iești, este marcată de reintrarea 
lui Răsad, a Cămiței și a lui 
Verigariiu, care se pregătesc pen
tru primul premiu clasic, pro
gramat în următoarea reuniune. 
Rezervat antrenorilor, „Premiul 
Constanța“ are o participare se
lectă. cu cei trei de mai sus, 
plus alțî cai de valoare cum 
sînt Coronița, Tunica, Craidon și 
alții. Din program mai remar
căm „Premiul Cîmpia Turzii“, în 
care, de asemenea, vor concura 
elemente ce nu mai au nevoie

Proba — slalom uriaș; ■ loc de 
disputare — Valea lui Uarp; lun
gime traseu — I860 m; dilerență 
nivel — 350 m; nr. porți — 45; 
concurente — 50.

Vremea caldă a pus probleme 
suplimentare, dar, spre lauda or
ganizatorilor, acestea au lost de
pășite printr-un frumos efort co
lectiv. Lucru cu atît mai notabil 
cu cît, fiind vorba de slalom u- 
riaș, s-a concurat in două manșe, 
iar numărul sportivelor înscrise 
a fost de peste trei ori mal mare 
ea în primele două zile ale cam
pionatelor.

A învins, din nou, Mihaela Fe- 
ra : de data aceasta intr-o ma
nieră atît de categorică, incit nici 
nu știm prea bine dacă avem 
numai motive de satisfacție (pen
tru apariția, în fine, a unul ta
lent autentic al schiului nostru 
feminin) sau și de îngrijorare 
(dată fiind „ruptura11 valorică tot 
mai vizibilă între ea și restul plu
tonului). Cert este că ieri, încă 
din prima manșă, Mihaela Fera 
demonstrase că nu are o contra
candidată la primul loc, ea depă
șind-o cu aproape 3 seounde (!) 
ne Adriana Macrea șl eu 4 secun
de pe Liliana Ichim. Manșa se

Divizia
La Eforie Nord, derbyul rundei 

a 4-a din cadrul Diviziei A la șah 
pe echipe a opus formațiile bucu- 
reștene I.T.B. și Metalul. Meciul 
s-a întrerupt la scorul de 4,5—4,5 
și se va încheia probabil la ega
litate, Viorica Ionescu și Voichița 
Călinescu avînd de continuat un 
final de partidă fără perspective. 
Scoruri strînse și în întîlnirile 
Politehnica Iași — Electromotor 
Timișoara 5,5—4.5 șl Electromureș 
— Oțelul Galați 5—5. A.E.M. s-a 
desprins cu 6.5—3,5 de colega sa 
timișoreană Autoturisme, deși la 
prima masă Biriescu îl învinsese 
pe Griinberg, iar cu același scor.

resc dacă avem în vedere bogata-i 
experiență, frumo-su-i palmares 
internațional. Surpriza plăcută în 
această întrecere o va constitui 
însă, tînăra clasată pe locul se
cund : Sanda Nicolae (Dinamo), 
elevă în cl. Xl-a la Liceul in
dustrial ,,23 August** din Capita
lă, acum în lotul reprezentativ de 
tineret. Rezultate : 1. Tecla Bor
cănea (Steaua) 21:42,47, 2. Sanda 
Nicolae (Dinamo) 22:04,49, 3.
Constanța Eșeanu (Steaua) 22:36,31,
4. Liliana Văsceanu (CSS Tulcea) 
22:50,12, 5. Codruța Sofran (Con
structorul Timișoara) 23:04,41, 6.
Mariana Frățică (CSS Triumf) 
23:07,61.

în proba de caiac dublu a în
vins, cum se aștepta, echipajul 
Luminița Munteanu (Dinamo) — 
Mihaela Nedejde (Steaua). Spu
nem cum se aștepta în sensul că 
cele două sportive reprezentau de 
fapt partea de sus a „noului val“. 
Nu au învins însă fără emoții în 
această cursă, lunta pentru întîie-

Ioan Dima) 23:19 ; 2 vîsle j 1 
Steaua București (Marius Cure- 
lea, Șemilian Curteanu), 24:36, 2. 
Dinamo București (Nicolae Toga. 
Valentin Robu) 24:51 (la jumă
tatea cursei, lui Toga i s-a rupt 
vîsla, iar locul obținut de acest 
echipaj este cu atît mai merito
riu !), 3. Petro mar Constanța (Au
rei Crăciun, Gheorghe Dor dea) 
26:28 : SIMPLU VÎSLE : 1. Ionei 
Cherciu (Steaua București) 27:54. 
2. Lucian Olah (Politehnica Bucu
rești) 29:06 3. Tudor Barbu (Ma
rina Mangalia) 31:49 ; Au urmat 
întrecerile de junioare, cu urmă
toarele probe : 4 VÎSLE : 1. CSȘ 
2 Constanța (Marioara Nicolae, 
Victoria Lepădatu, Doinita Cră
ciun;, Cristina Lupu) 17:15, 2. UT 
Arad (Iuliana Igreț, Saveta Răz- 
vanță, Claudia Ioan, Geo r geta
Brădin) 17:50, 3. Olimpia Bucu
rești (Safta Lupu, Constanța Pi
potă. Stela Rădulescu, Florentina

HIPISM
de prezentare, ca Trudin, care 
deține recordul de 1:22,7/km, Me- 
linte. Sonetist. unul din „der- 
byștii ’87“, Hematie, Finit și alții. 
Acest din urmă handicap este 
foarte iudicios întocmit, el avînd 
si un fond de pornire la pariul 
ordinea triplă de 3000 lei, ceea 
ce va mări interesul publicului 
spectator, care a crescut la nu
măr de cînd pe hipodrom a fost 
înființat și asortatul bufet-chioșc 
al Agrocoop — Ploiești.

A. MOSCU 

cundă nu numai că nu a echili
brat cu nimic lupta, dar mai 
mult, a dus la mărirea decalaju
lui cam în aceeași proporție. Ast
fel că timpul final al învingătoa
rei a fost (deranjant de) detașat 
de cel al următoarelor clasate. 
Din partea a doua -a întrecerii ar 
fi de menționat doar faptul că 
Liliana Ichim a ținut parcă să 
mențină regula primelor două 
zile, eînd ea o seconda pe Mihaela 
Fera in clasament, reușind un 
timp cu 3 secunde mai bun decît 
Adriana Macrea și cîștigind astfel 
din nou medalia de argint.

REZULTATE TEHNICE : 1. Ml 
hacla Fera (CSȘ Șoimii IPA Si
biu) 2:33,53 : 2. Liliana Ichim 
(ASA Brașov) 2:40,06 : 3. Adriana 
Macrea (ASA Brasov) 2:41,37 : 4. 
Suzana Naghi (IEFS) 2:42:80 : 5. 
Doris Bonfert (CSS Șoimii IPA 
Sibiu) 2 :44,43 : 6. Sorana Văleanu 
(Pionierul Cluj-Napoca) 2:47,90.

Astăzi. în ultima zi a Campiona-, 
telor Naționale, se va disputa 
proba de slalom. Va izbuti Mi
haela Fera a patra victorie ? Se 
pare că da. țlnînd cont de plafo
nul valoric la care s-a prezentat 
pînă acum. iată. deci, un punct 
de interes aT ultimei zile...

4 la șah MECIURI
intre formații bucureștene, Meca

nică Fină a dispus de Universita
tea. Singura decizie categorică, în 
meciul Petrolul — Politehnica 
București, în care studenții con
duc cu 7—2 (remize la mesele Ne- 
gulescu — Ghițescu și... Tocan — 
Marin).

Cîteva rezultate din meciuri în
trerupte anterior : Electromureș 
— A.E.M. 4—6, Metalul — Poli
tehnica Iași 5—5, Oțelul — Meca
nică Fină 5—5, Metalul — Electro
mureș 7,5—2,5.

în clasamentul general, primele 
locuri sînt ocupate acum de Po
litehnica București și A.E.M. Ti- 

APĂ
ta te fiind mal strînsă.

Rezultate : 1. Luminița Mun
teanu, Mihaela Nedejde (Dinamo+ 
Steaua) 20:08,41, 2. Gabriela Mi- 
lășescu, Elena Plopeanu (CSS Nr. 
2 Buc.+CSM Pitești) 20:09,62, 3.
Silvia Beliciu, Valentina Cornea 
(CSM Pitești LFarul Constanța) 
20:25,99, 4. Elvira Tufă, Gabriela 
Senciuc (CSUC Buc.+CSS Nr. 2 
Constanța) 20:38,92, 5. Elena Iri- 
mia, Adina Ștefan (CSS Triumf+ 
Dinamo) 21:56,11, 6. Anica Ior- 
dache, Viorica Iordache (CSUC 
Buc.) 22:57,98.

Ultima cursă, spectaculoasă ca 
de fiecare dată, a fost cea de 
caiac patru. Mai bine pregătite, 
mai combative, Genoveva Mari- 
nache, Ana Lairie, Marina Ciucur 
și Meluța Caraman (Dinamo+ 
Steaua) au cîștigat detașat în
trecerea (18:17,H2) cucerind titlul 
de campioane republicane. Pe 
celelalte locuri : 2. Cristina’ Feș- 
teu, Nicoleta Simion, Emilia Ca- 
tană, Fănica Frățilă (CSS Triumf+ 
Voința Tg. Mureș și CSS . nr. 2 
Constanța) 19:05,14, 3. Fănica Dră- 
gușin, Lenuța Dragnea, Alina Du- 
mitriță, Maria Dragomir (CSUC 
Buc.) 19:35,65.

întrecerile continuă.
Vasile TOFAN

Alexandrescu) 18:11 ; 4+1 RAME :
1, Metalul București (Claudia
Hosu, Nicoleta Bilă, Mariana 
Stanciu, Eugenia Vasile, Nadejda 
Ciucă) 18:38, 2. CSȘ 2 Orșova
(Laura Popovici, Constanța Pîr- 
vu, Afhalda Simion, Liliana Buza- 
tu, Ileana Păvălug) 19:40, 3. CSȘ 
Politehnica Timișoara (Daniela 
Ban, Liliana Notar, Mihaela Că- 
pățînă, Angelica To-bă. Alina Ia- 
cobescu) 20:28 ; 2 VÎSLE : 1. CSU 
Construcții București (Melania 
Mureșan, Viorica Coteț) 19:14, 2. 
CSȘ 2 București (E-mese Antal, 
Viorica Savu) 19:3+ 3. Voința A- 
rad (Daniela Sugar, Agnes Hor- 
vat) 19:58 ; 2 RAME : 1. Dinamo 
București (Virginia Buzdugan, 
Aurelia Burlibasa) 20:02, 2. Meta
lul București (Liliana Ungureanu. 
Mirela Gătitu) 21:00, 3. CSM Iași 
(Mihaela Botezatu. Vica Ivănușcă) 
21:01 ; SIMPLU VÎSLE î 1. Dorina 
Cucas (Steaua București) 20:23.
2. Gabriela Radu (Ceahlăul Piatra 
Neamț) 20:40, 3. Margareta Coseri 
(CSS Arad) 20:47.

Constantin CREȚU — coresp.

CONCURS DE VERIFICARE

Șl selecție A LUPTĂTORII OR

în cadrul pregătirilor în ve
derea participării la Campiona
tele Europene de lupte greco- 
romane (Tampere, 8—10 mai), fe
derația de specialitate organizea
ză în zilele de 16 și 17 aprilie un 
concurs de verificare și selecție, 
la Poiana Brașov. Participă toți 
componenții lotului național și 
numeroși alți sportivi fruntași.
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cele mai mari „șanse" pentru re- 
trogradare le au Independența 
Carpați Mîrșa și Constructorul, 
dar jocul rezultatelor poate 
schimba ordinea finală, sînt pro
gramate partidele : METALUL 
BISTRIȚA — ȘTIINȚA. BACAU 
(Tr. Apostol — R. Mahler, din 
Brașov), DACIA PITEȘTI — A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ (J. 
Mateescu — V. Dăncescu, din 
București), CONSTRUCTORUL 
C.S.U. ORADEA — INDEPEN
DENȚA CARPAȚI MIRȘA (Tr. 
Popescu — Șt. Marghescu, din 
București).

In Divizia A feminină, etapa a 
XVII-a, duminică sînt programate 
numai patru jocuri : RULMEN
TUL BRAȘOV — RAPID (I. Ma- 
noliu — C. Varga, din Sibiu). 
CONSTRUCTORUL BAIA MARE
— TEROM IAȘI (St. Sticea — Gr. 
Bolocan, din Brașov). CONFECȚIA
— MUREȘUL IMATEX TG. MUREȘ
(Sala Floreasca, ora 10 — VI. Co
jocarii — I. Mihăilescu, din Cra
iova) și HIDROTEHNICA CON
STANTA — C.S.M. INDEPEN
DENȚĂ SIBIU (Al. Vîrtopeanu — 
St. Georgescu, din București), 
ȘTIINȚA BACAU a susținut, în 
d-evans, partida cu DOROBANȚUL 
PLOIEȘTI 29—22 (12—8), iar
C.S.M. SF. GHEORGHE va întîlni 
pe CHIMISTUL RM. VÎLCEA, 
miercuri 15 aprilie.

r.R. Ciclism" pentru juniori

Tfi EDIȚIE DIN ULTIMII ANI
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Zărnești)

entru ju- 
nți). Tra- 

din BU- 
să asi- 
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ican des- 
teritoriul 

ir. a triat
2 ; dintre

ei . s-au evidențiat A. Balasz (cîș- 
tigătorul etapei I și primul în 
clasamentul general), D. Trif (e- 
tapa a 4-a), D. Catană (etapa a 
2-a) și W. Gross (etapa a 3-a). 
dar aici i-am putut adăuga și pe 
M. Țîrlea, S. Moldoveana ș.a. 
care, prin ardoarea cu care au 
concurat și rezultatele realizate, 
și-au depus o candidatură serioa
să pentru lotul care ne va re
prezenta la Balcaniadă ; antreno
rul juniorilor, V. Selejan, are o 
misiune deosebit de grea în a ale
ge pe cei mai buni. „Partea leu
lui" și-au tăiat-o sportivii de la 
CSM Cluj-Napoca, antrenor Gh. 
Căpraru, care au ocupat primele 
două locuri în final. Clasament 
general : 1. A. Balasz 4.40:31, 2. D. 
Trif (ambii Voința Cluj-Napoca) 
La 31 sec. 3. W. Gross (Torpedo 
Zărnești) la 32 sec., 4. D. Catană 
(Voința P. Neamț) la 1:25, 5. M. 
Țîrlea (Voința Ploiești) la 1:32, 6.
S. Moldoveanu (STIROM) la 1:36.

Concluzia unanimă a celor din 
caravană : ediția ’87 a fost cea 
mai reușită din ultimii ani, la a- 
ceasta contribuind inspirația orga
nizatorilor în alegerea traseului și 
preocuparea lor pentru crearea 
unor condiții foarte bune de 
concurs.

Horațiu SIMA

SEZONULUI DE DIRT-TRACK
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mîine la 
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încheiat, 
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nului 1987, dotat, cu trofeul „Cupa 
Primăverii**. întrecerile vor avea 
loc pe pista Stadionului I.P.A. din 
Sibiu, cu începere de la ora 10. 
și-au anunțat participarea spe
cialiștii genului de la C.S. Brăila, 
Steaua, Metalul București, petro
lul Ian ca, Voința și I.P.A. Sibiu.

în cursul zilei de azi, sportivii 
de toate categoriile vor da, pe a- 
celașl stadion, testul impus pen
tru admiterea în concursurile de 
seniori și. juniori ale actualului 
sezon.
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emațional. 
VIA", la 
4 fruntași 
astră este 
ia Vasilica 
ti) și Ilie 
g. Mureș), 

stațiunea

C.C.E.
•Urmare din pag. 1)

vărata ei valoare, cea care 
le-a calificat în acest penultim 
act al celei mai importante 
competiții continentale inter- 
cluburi la handbal feminin și 
care, în ediția trecută, în com
pania aceleiași valoroase cam
pioane sovietice Spartak, sus
ținea finala. Handicapul de 
trei goluri cu care studentele 
abordează partida este mare, 
dar firește nu insurmontabil 
deși prima șansă aparține e- 

. chipei antrenată de Igor Tur- 
cin, formația care furnizează 
cele mai multe jucătoare e-

CUPA FEDERAȚIEI
Sîmbătă si duminică au loc la 

Aninoasa (județul Hunedoara) 
întrecerile de tir cu arcul dotate 
cu „Cupa F. R. Tir", prilej 
de verificare a stadiului actual 
de pregătire a sportivilor și de 
obținerea de norme de clasifica
re pentru Campionatele Națio
nale. La acest concurs, la care

i Intre meciul internațional de 
la Brașov și cel de la Cluj- 
Napoca, o etapă reper — în 
primul rînd pentru evaluarea 

Î formei ,,olimpicilor". Și cum cei
mai mulți ,,olimpici" sînt roș-al- 
baștri, meciul nr. 1, din acest 
punct de vedere, este cel de 

Ila Petroșani, chiar dacă opune 
o echipă de plus 17 (la adevăr) 
și una de minus 3, un minus de
loc liniștitor.

I Totul pare simplu, Steaua e 
favorită, așa oum a fost mai 
mereu în jocurile de pînă acum, .

Idar Jiul nu mai are retragere, 
ca să nu mai punem la soco
teală și faptul că echipa lui 
Mulțescu știe că Steaua a ju
cat nu de mult și la Moreni. 

INu este exclus un X.
Acesta ar fi deci primul meci 

în „perspectivă olimpică". Dar 
Imai sînt șl altele, care intere

sează prin prisma evoluției unui 
Vaișcovici (probă severă în fața 
apărării lui Lung, chiar dacă 

I meciul se joacă la Galați). Șl 
mai sînt... Pentru că e Se ur
mărit și Eduard, în Regie, e de 
văzut și Mihal Marian, absent 

Ila Brașov... Nu e lipsită de in
teres nici partida de pe Dina
mo, unde evoluează Cîmpeanu n, 

Iunul dintre cei mai buni ju
cători la Brașov, de astă dată 
împotriva lui Movilă, un alt „o- 
limpic" în vederile selecționeri- 

Ilor, care nu mai au de ales 
prea mult, pentru că meciul cu 
R. F. Germania se dispută de 
azi într-o săptămînă.

I Sigur că etapa de mîine. do
minată de apropierea startului 
olimpic, are și alte puncte de 
interes. Foarte interesant este

I meciul de la Brașov, un meci 
în care principala favorită la 
un loc pentru UEFA, adică Vic
toria, va juca în compania u-

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Dacă n-am ii asistat, joi. La 

ședința Comisiei de disciplină a 
F.R.F., n-am fi crezut nici un 
cuvînt din cele oe ni s-ar fi 
povestit în legătură cu meciul 
dintre divizionarele C, Petrolul 
Roata de Jos și Sportul „30 De
cembrie". De aceea, nu ne-ar 
mira dacă și tulii cititori vot clă
tina neînorezători din oap, luînd 
cunoștință de cele lntîmplate la 
Roata de Jos. Dar ce s-a în, 
tîmplat acolo 7 S-a întîmplat, în 
primul rînd. un lucru... neper- 
mis, după mentalitatea unora : 
scorul l-au deschis... oaspeții, și 
asta după numai două minute 
de Joc. Alergînd după golul e- 
galizator, gazdele au recurs la 
toate mijloacele posibile, printre 
oare și clasicul plonjon în careu, 
aducător, uneori, al unei lovi
turi de la 11 metri. Arbitrul a 
făcut însă semn ca jocul să conti
nue. Au urmat o înjurătură a 
lui Anghelin (Petrolul Roata 
de Jos) șl, bineînțeles, un car
tonaș roșu arătat acestuia. 
Pînă aici, un episod întâl
nit din cînd în dnd pe 
terenul de fotbal. Dar ceea 
ce s-a petrecut în continuare a 
fost de necrezut : Anghelin s-a 
repezit la arbitru, i-a smuls car
tonașul roșu din mînă, ba l-a 
șl izbit pe arbitru cu pumnul 
în gură. în acest moment, con
ducătorul partidei ar fi trebuit, 
conform regulamentului, să flu
iere sfîrșitul meciului. Dar s-a 
temut de acest lucru șl. după 
ce a alergat de-a lungul și de-a 
latul terenului, a reluat jocul. 
El ar fi trebuit, mal tîrziu, să 
arate cartonașul roșu unul alt 
jucător localnic. Matei, dar, după 
cum spuneam înainte, cartonașul 
roșu îl fusese luat din mînă si 
el nu mai avea să apară decît 
după pauză, în condiții miste

chipei reprezentative a Uniunii 
Sovietice, campioană mondia
lă. Partida va fi condusă de 
arbitrii Scuming și Wolot, am
bii din R. F. Germania. iar 
ca observator I.H.F. va oficia 
Josef Strelka, din Cehoslova
cia.

CUPA CUPELOR
(Urmare din pag. 1)

o ocazie de a înscrie, iar în 
apărare (așa cum s-a procedat 
și la Berlin, mai ales în ulti
mele 9 minute) va avea nevo
ie de aceeași siguranță, de un 
plasament ideal. de aceeași

LA TIR CU ARCUL
pot fi obținute șl „stele F1TA", 
se vor efectua trageri de la 30, 
50, 70 și 90 m — seniorii, de la 
30, 50, 60 șl 70 m — senioarele, 
juniorii și Junioarele I, de la 30 
și 50 m — juniorii și junioarele 
II. Se vor întocmi clasamente 
individuale la toate categoriile de 
vîrstă, precum și pe secții. 

nei echipe care, stimulată de 
recentul său 4-2 realizat la Rm. 
Vîlcea, începe să viseze și ea 
că stadionul Municipal ar putea 
să se umple nu numai pentru 
un meci internațional ca acela 
cu Israelul, dar și pentru unul 
cu Juventus Torino sau Mdnchen- 
gladbach.

Destule alte meciuri se dispută, 
din păcate, doar pentru evitarea 
retrogradării. în această situa
ție este meciul de la Buzău, 
unde Chimia va încerca să-și 
valorifice una din ultimele șanse, 
deși mai sînt destule etape. Nu 
mai puțin interesant este jocul 
de la Moreni, unde Flacăra pare 
decisă să-și apere punctele de 
acasă în fața Corvinului.

Un med „greu" este și cel 
de pe Giulești, unde Petrolul se 
prezintă — nu e pentri* prima 
oară — cu hotărîrea de a re
cupera punptul pierdut în etapa 
trecută pe teren propriu. Șl cum 
Petrolul are mult mai multe ar
gumente în... defensivă, medul 
se anunță deosebit de important 
pentru... învinșii Chimiei.

Pe Dinamo, echipa gazdă e 
favorită în meciul cu „U“, deși 
clujenii au în continuare stimu
lentul lui minus trei, care ani
mă ambițiile alb-negrilor.

în sfîrșit, la Slatina, F. C. 
Olt are motivația maximă, deoa
rece e datoare să-și bucure spec
tatorii, după ce, pînă acum, in 
cede cinci etape ale returului. a 
reușit un singur punct.

Etapa a 23-a trebuie să fie un 
sprint pentru meciul „olimpici
lor** de la Cluj-Napoca. E un 
moment important, pentru că un 
succes al „olimpicilor" va face 
ca tribunele campionatului să 
fie tot mai pline. Iubitorii fot
balului așteaptă cu încredere...

rioase. Istoria meciului de la 
Roata de Jos nu avea să se 
termine aid, pentru că a mal 
putut fi înregistrată șl metoda 
de joc a Iul Petre, care avea 
la el un... ac de siguranță. Să 
încerce numai să-l deposedeze 
de minge cei de La Sportul ^38 
Decembrie", în aceste condi- 
țiunl !

Anallzînd toate cele de mal 
sus, Comisia de disdplină a 
omologat meciul eu scorul de 
3—0 pentru Sportul „30 Decem
brie" (pe teren : 2—1 pentru Pe
trolul), dictînd, totodată, și sus
pendarea echipei Petrolul Roata 
de Jos pe două etape. Un an 
de zile, Anghelin nu va mal 
avea ocazia să lovească nid un 
arbitru, iar Petre și Matei, 
coechipierii lui, au fost suspen
dați pe cite 4 și, respectiv, o e- 
tapă.
• Antrenorii Virgil Blujdea 

(Poiana Cimpina) și Aurel Bo- 
jan (C.F.R. Victoria Caransebeș) 
au fost suspendați pe cite 3 e- 
tape, pentru că au adus inju
rii arbitrilor. Cum rămîne cu 
munca de educație a fotbaliști
lor, dacă antrenorii lor le dau 
astfel de exemple 7

Jack BERARIU

• NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO DIN 10 
APRILIE 1987. Extragerea I: 
26 75 27 79 23 39 15 34 70 ;
Extragerea a n-a : 52 40 86 74 
59 41 82 57 33. Fond total de 
cîstiguri : 910.220 lei.
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPPRES va avea loc 
mîine. duminică, 12 aprilie. în- 
cepîna de la ora ft,30. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2,

formă excelentă a portarului 
Doina Rodeanu. ECHIPA va 
trebui să fie cea care să de
pună întregul efort necesar a- 
bordăril ultimului act. Și nu 
ne îndoim că așa gîndesc și 
antrenorii constantin Muscalu 
și Petre Berbecaru, precum și 
talentatele lor eleve. _ Partida 
va începe la ora 11 și va fi 
condusă de arbitrii iugoslavi 
Delalic și Vrhovac. Observator 
din partea I.H.F. : Jan Varreth 
(Cehoslovacia).

SELECȚIE 

LA TÎNARUL 

DINAMOVIST
In perioada vacanței de 

primăvară a elevilor. Tînă- 
rul Dinamovlst organizează 
zilnic, începînd de la ora 8, 
în parcul sportiv Dinamo, 
din Șoseaua Ștefan cel Ma
re, selecții la următoarele 
ramuri de sport : baschet, 
box. lupte si handbal (pen
tru băieți) ludo scrimă, 
tir și volei (băieți și fete).

Mîine, o nouă „ rundă" în Divizia B

UN MINUT DE ȘANSA
Reprogramata partidă Minerul 

Cavnic — F. C. Bihor, 0—1, 
disputată la Zalău, din motivele 
știute, a trezit, cum era și fi
resc, un deosebit interes. Nu
meroși suporteri sosiți special de 
la Cavnic și Oradea, plus cîteva 
mii de... neutri. In total cam 
vreo 7 000 de spectatori au luat 
loc în tribunele micului stadion 
al Asociației Sportive Armătura, 
care — împreună cu alți factori 
locali' — au asigurat o organi
zare excelentă. Meciul în sine, 
însă, calitatea acestuia, a fost 
cu mult sub cerințele diviziei 
secunde. Lupta oarbă pentru 
puncte a împuținat fazele de 
poartă oferite de cele două for
mații. Joc încîlcit, mingi „bu
buite" de la un careu la altul, 
multe fragmentări. Rar. foarte 
rar se legau două-trei pase. Ci
frele de mai jos sînt e- 
dificatoare : șapte șuturi la poar
tă pentru Minerul (din care doar 
unul pe spațiu), patru pentru 
F. C. Bihor (două — pe cadrul 
porții) ! Sigur că favorita în- 
tîlnirii (echipa orâdeană), ale 
cărei disponibilități le-am înre
gistrat pe parcursul campionatu
lui (vezi anularea handicapului 
de trei puncte cu care a fost 
penalizată), și-ar putea motiva 
evoluția din teren și din cauza 
momentelor de joc mai aspre ale 
adversarului (Baiza, Litan, Taș- 
nadi). Dar suita paselor greșite,

PROGRAMUL Șl
SERIA I : c. S. Botoșani — 

Minerul Gura Humorului : P. 
Bogdan (Reghin), Poiana Cimpi
na — Politehnica Iași : V. Ale
xandru (București), F. C. Con
stanța — F.C.M. Progresul Brăi
la : Gr. Macavei (Deva). Aripile 
Victoria Bacău — F.E.P.A, >74 
Bîrlad : Gh. Toth (Aiud), C.F.R. 
Pașcani — Unirea Focșani : Gh. 
Ofițeru (București), Olimpia Rm. 
Sărat — Unirea Slobozia : E. 
Mustață (București), Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.M. Suceava : G. 
Ionescu (București), F.C.M. Del
ta Tulcea — Steaua Mizll : M. 
Doncea (București), Dunărea 
C.S.U. Galați — Prahova C.S.U. 
Ploiești : C. Oiteanu (Drobeta 
Tr. Severin) — se dispută la 
ora 15.

Seria A Il-a : Automatica 
București — Pandurii Tg. Jiu • 
V. Cenușe (Constanța). Autobu
zul București — ROVA Roșiori : 
V. Donțu (Galați), I.C.I.M. Bra
șov — C. S. Tîrgoviște : I. Moisc 
(Buzău), A. S. Drobeta Tr. Se
verin — Inter Sibiu : Șt. Rotă- 
răscu (Iași), Carpați Mîrșa —

CONVOCAREA LOTULUI OLIMPIC
Antrenorii Em. Jenei și Gh. Staicu 
au convocat pentru luni următo
rul lot de jucători, în vederea 
partidei cu R.F. Germania, din 
preliminariile J.O., de la 18 aprilie.

Portari : Liliac, Speriatu ;

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
din București. Transmisia radio 
a operațiunilor de tragere se va 
face pe programul I, în pauza 
meciurilor de fotbal din cam
pionatul Diviziei A. Numerele 
extirase vor fi transmise la ra
dio, în reluare, In aceeași zi, 
la ora 22,30, pe programul I 
(după emisiunea „Panoramic 
Sportiv", o dată cu rezultatele 
concursului Pronosport) și luni, 
13 aprilie, la ora 8,55, pe ace
lași program.

• ClȘTIGURILE TRAGERII

SIMBĂTĂ
BOX. Sala Expoziției din 

Piața Sein teii, de La ora 15; 
Steaua — Prahova ASA Plo
iești, Metalul Buc. — BC Brăi
la, meciuri în Campionatul Na
țional pe echipe.

POPICE. Arena de la clubul 
Uzinelor Republica, de la ora 
10 : Gloria București — Pe
trolul Băicoi (f) ; arena Vo
ința, de la ona 10 : Voința 
București — Laromet Bucu
rești (f) și Voința București — 
CFR Constanța (m), de la 
ora 12.

RUGBY. Teren Tineretului 
IV, de la ora 17 : Știința 
București — Energia Bucu
rești (Div. B).

DUMINICA
BASCHET. Sala Construcția 

ICED, de la ora 10,15 : URBIS 
Buc. — Automatica Alexan
dria (m. B).

FOTBAL. Terenul ICSIM, 
de la ora 11 : Automatica — 
Pandurii Tg. Jluj teren Au

PENTRU F. C. BIHOR
incapacitatea de a gîndi jocul, 
de a duce la bun sfîrșit o ac
țiune de atac cui s-or fi dato
rat ? Parcă „mica-echlpă" din 
Cavnic s-a adunat uneori ceva 
mai mult în teren, ea creind 
o mai mare presiune la poarta 
lui Balas (10—2 raportul come- 
relor, în repriza secundă !). în 
astfel de împrejurări minerii au 
beneficiat de 2—3 ocazii de gol 
rarisime : una ratată de Dră- 
gulescu (min. 21, din careu, 
doar cu portarul în față !)• ce
lelalte (min. 72 și 73 — din cor- 
nerele excelent executate de Taș- 
nadi) înlăturate de Bucico și 
Kiss. Pînă la urmă șansa a su- 
rîs bihorenilor. în acel minut 83. 
cînd, din autul lung al Iui Ile, 
a venit faza golului înscris de 
LAZAR. Fiindcă acesta este fot
balul. El refuză uneori un re
zultat de egalitate echipei care 
îl merită.

Arbitrul R. Petrescu a condus 
foarte bine echipele :

MINERUL î Gîta — SZEPI, Raț, 
Litan, Buciu — Baiza. TASNADI, 
Rus, Sitar (min. 46 IRIMUȘ) — 
China. Drăgulescu.

F. C. BIHOR • Balaș — Bru- 
maru, BUCICO. Bruchental. KISS 
— Tamaș. Mureșân. Cigan. LA- 
ZAR — lie, Georgescu (min. 55 
Drăghici : min. 82 Boca).

Stelian TRĂNDAFIRESCU

ARBITRII ETAPEI
Chimica Tîrnăveni : I. Toma (P. 
Neamț), Sportul Muncitoreso 
Slatina — Gaz Metan Mediaș : 
C. Matei (Deva), I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe — Tractorul Brașov : 
L, Vdroș (Reșița), Electroputere 
Craiova — Mecanică Fină Steaua 
București : M. Ionescu (Pitești), 
A.S.A. Tg. Mureș — Progresul- 
Vulcan București : I. Igna (Ti
mișoara) .

SERIA A IlI-a : F. C. Bihor — 
Minerul Paroșenl : C. Drulă (Tg. 
Jiu), C.S. U.T. Arad — Unio Satu 
Mare : V. Onu (Predeal) Olim
pia Satu Mare — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca : I. Moraru (Cimpi
na), Politehnica Timișoara — 
Strungul Arad : P. Iliescu (Bucu
rești), Armătura Zalău — Gloria 
Bistrița : Cr. Teodorescu (Bu
zău), Aurul Brad — Mureșul 
Deva : M. Florea (Craiova). Mi
nerul Cavnic — F. C. Maramu
reș : N. Milea (București). C.I.L. 
Sighet — C.S.M. Reșița : M. Con- 
stantinescu (București) Metalul 
Bocșa — Dacia Mecanica Orăș- 
tie : I. Țănase (Tîrgoviște).

PENTRU MECIUL CU R F GERMANIA
fundași : M. Marian, Varga, 
Bumbescu, Belodedici, Eduard, 
Weissenbacher, Ștefan ; mijlocași: 
Bălan, Balint, Cristea, Muinal, 
Majaru, Movilă ; înaintași : Cîm- 
peaniu H, Vaișcovici, Kramer.

LOTO 2 DIN 5 APRILIE 1987. 
Cat. 1: 2 variante 25% — autotu
risme „Dacia 1800" (70.000 lei) ?
cat. 2 S 7,75 a 16.679 lei ; cat. 3 1 
26,50 a 4.878 lei ; cat. 4 : 80 a 1.616 
lei ; cat. 5 : 348,50 a 200 lei ; cat. 
6 î 2.596,75 a 100 lei. Report la 
cat. 1 : 31.009 led. M

Autoturismele „Dacia 1300" au 
revenit parti ci pan ți lor Florescu 
Damian din Slatina (jud. Olt) și 
Armenciu Dorel din Sibiu.
• Nu uitați să vă depuneți 

buletinele și la concursul Prono
sport de mîine, al cărui fond 
de câștiguri cuprinde și reportul 
de cinci sute mii lei de la con- 
cursuil precedent.

tobuzul, de ta ora 11 : Autobu
zul — ROVA Roșiori ■ (Div. B) ; 
teren Voința, de la ora li ; 
Voința — Elcctra Titu ; teren 
TMB, de la ora 10 : MECOM — 
Danubiana ; teren Abatorul, 
de la ora 11 : Abatorul — 
Vlscofil ; teren CFR-BTA, de 
la ora 11 : CFR-BTA — Me
talul ; teren Tehnometal. de 
la ora 11 : Tehnometal — 
ICSIM, meciuri în Divizia C.

HANDBAL. Sala Floreasea, 
de la ora 10 : Confecția — 
Mureșul IMATEX Tg. Mureș 
(f. A) : de la ora 11,30 : 
Steaua — Dinamo București 
(m. A).

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 14 : Sport 
Club Miercurea Ciuc — Du
nărea Galați și Steaua — Di
namo (CN grupa A).

LUPTE. Sala Giulești, de la 
ora 10 : meciuri în Divizia A 
de libere.

RUGBY. Teren Olimpia, de 
la ora 10,30 : IOR Buc. — 
Dunărea Giurgiu (B).
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CIALISTE DE STAT SI CO
OPERATISTE LA CONSTI
TUIREA FONDULUI DE DEZ
VOLTARE ECONOMICA. Con
form datelor centralizate, gra
dai de participare cu părți so
ciale a oamenilor muncii a 
sporit anul trecut, fată de 1985. 
cu 11.1 la sută, depunerile, pe 
ansamblul economiei, fiind mai 
mari cu 570 milioane lei. Su
mele depuse au fost utilizate, 
ia proporție mai mare, pentru 
efectuarea de investiții pro
ductive, pentru finanțarea mij
loacelor circulante.

Totodată, au crescut venitu
rile de care beneficiază oa
menii muncii, pentru părțile 
sociale depuse. Astfel, pentru 
părțile sociale depuse, oamenii 
muncii din unitățile de stat 
beneficiază de un venit, deter
minat potrivit legii. în sumă 
de 645 milioane lei — cu_ 223 
de milioane mai mare decît în 
1985 — ceea ce corespunde 
unjii nivel mediu anual al 
dobînzii de circa 6 Ia sută. 
Veniturile suplimentare de care 
beneficiază membrii unităților 
cooperatiste însumează 106 mi
lioane lei — cu 35 milioane Iei 
mai mult fată de 1935 — co
respunzător unui nivel mediu 
al dobînzii de 5 Ia sută.

S-a apreciat că prin parti- 
dnarea cu părți sociale a oa
menilor muncii la constituirea 
fondului de dezvoltare eco
nomică se afirmă tot mai pu
ternic calitatea lor de pro
prietari, producători si benefi
ciari nemijlocit! a tot ceea ce 
se realizează în tara noastră. 
In același timp, s-a asigurat în
tărirea responsabilității tuturor 
in apărarea si dezvoltarea pro
prietății socialiste, participarea 
mal activă a colectivelor de 
muncă la autoconducerea și 
autogestiunca unităților.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat. în continuare. RA
PORTUL ASUPRA ACTIVI
TĂȚII DE CONTROL FINAN- 
CIAR-BANCAR ÎN ECO
NOMIE. IN ANUL 1936.

Pornind de 'a rezultatele 
obținute, precum si de la unele 
neajunsuri manifestate în 1986, 
Comitetul Politic Executiv a 
cerut tuturor organelor cu 
atribuții in acest domeniu să 
ia măsurile ce se impun pen
tru exercitarea, in toate uni
tățile si Ia toate nivelele, a 
unui control financiar ferm si 
exigent, în special a celui pre
ventiv, în măsură să asigure 
respectarea prevederilor legale, 
instaurarea unui climat riguros 
de ordine, disciplină și răspun
dere în administrarea, gospo
dărirea si folosirea cu maximă 
eficientă a fondurilor materiale 
sl bănești, prevenirea oricăror 
forme de risipă si pagubă ale 
avuției naționale, apărarea si 
întărirea proprietății socialiste.

In cadrul ședinței a fost pre
zentată o INFORMARE CU 
PRIVIRE LA VIZITELE OFI
CIALE DE PRIETENIE EFEC
TUATE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘ ESCU, ÎM
PREUNA CU TOVARAȘA 
ELENA CEAUȘESCU, ÎN RE
PUBLICA POPULARA ANGO
LA, LA INVITAȚIA PREȘE
DINTELUI M.P.L.A. — PARTI
DUL MUICII, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII POPULARE AN
GOLA, JOSE EDUARDO DOS 
SANTOS; IN REPUBLICA 
ZAIR, LA INVITAȚIA PREȘE
DINTELUI FONDATOR AL 
MIȘCĂRII POPULARE A RE

VOLUȚIEI, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII ZAIR, MOBUTU 
ȘESE SEKO KUKU NGBENDU 
WA ZA BANGA ; IN REPU
BLICA POPULARA CONGO, 
LA INVITAȚIA PREȘEDINTE
LUI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI. CONGOLEZ 
AL MUNCII, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII POPULARE
CONGO, DENIS SASSOU 
NGUESSO.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor acestor vizite, care 
se înscria ca evenimente de 
cea mai mare însemnătate in 
dezvoltarea relațiilor României 
cu aceste state, ca o nouă și 
importantă acțiune de politică 
externă a partidului și statului 
nostru, ca un aport de seamă 
la promovarea păcii, înțelegerii 
și colaborării pașnice intre na
țiuni.

Comitetul -Politic Executiv a 
aprobat intru totul activitatea 
desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în timpul a- 
cestor vizite, evidențiind rolul 
esențial și contribuția sa deter
minantă Ia elaborarea și înfăp
tuirea neabătută a politicii ex
terne a României socialiste, la 
transpunerea în viață a orien
tărilor și hotărârilor stabilite de 
Congresul al XIII-Iea al par
tidului privind întărirea legă
turilor de prietenie și colabo
rare cu toate țările și popoare
le lumii, in lupta pentru pro
gres economic și social, dezvol
tare independentă și pace.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat profunda semnifica
ție a schimburilor de păreri pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut cu condu
cători! țărilor vizitate în legă
tură cu situația internațională 
actuală. S-a subliniat, cu satis
facție, modul strălucit in care 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
reafirmat, și de această dată, 
poziția principială, constructivă, 
a țării noastre în problemele 
vieții internaționale, principiile 
care stau la baza politicii ex
terne a României socialiste.

A fost reliefată însemnăta
tea aprecierilor comune că pro
blema fundamentală a epocii 
noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea Ia 
măsuri efective de dezarmare, 
in primul rând de dezarmare 
nucleară, asigurarea unei păci 
trainice pe planeta noastră. In 
același timp, s-a arătat că rea
lizarea de zone denuclearizate 
in Balcani, in centrul și nordul 
Europei, în Orientul Mijlociu, 
Africa și în alte regiuni ale 
globului, ar contribui la îmbu
nătățirea situației internațio
nale, la destindere și o mai 
bună înțelegere în lume.

Au fost relevate, de aseme
nea, punctele de vedere comu
ne privind necesitatea regle
mentării tuturor problemelor 
litigioase dintre state exclusiv 
prin mijloace pașnice, prin tra
tative, prin găsirea de soluții 
politice care să corespundă as
pirațiilor popoarelor de a trăi 
in pace și securitate, așezarea 
fermă a relațiilor internațio
nale pe baza principiilor depli
nei egalități în drepturi, inde
pendentei și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne, renunțării la 
forță $i la amenințarea cu 
forța.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat în mod deosebit faptul 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat, și cu acest prilej,

sprijinul activ și solidaritatea 
României cu lupta popoarelor 
africane pentru lichidarea to
tală a colonialismului, împo
triva politicii rasiste șl de a- 
partheid, a oricăror forme dc 
dominație și asuprire, pentru 
consolidarea independenței na
ționale și dezvoltarea lor li
beră, de sine stătătoare, pe ca
lea progresului economic și 
social.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat întru totul și a dat o 
deosebită apreciere poziției ex
primate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in convorbirile cil 
președintele Republicii Popu
lare Angola, potrivit căreia 
problema fundamentală pentru 
această tară este găsirea unei 
soluții politice, prin realizarea 
unei reconcilieri naționale ge
nerale, pe baza căreia să se a- 
sigure participarea întregii 
populații la un program amplu 
de refacere a economiei națio
nale și dezvoltare economică și 
socială a țării.

S-a apreciat în mod deose
bit faptul că, in cadrul convor
birilor cu șefii de state ai ță
rilor africane vizitate, a fost 
evidențiat rolul important ce 
revine Organizației Unității A- 
fricane în dezvoltarea conlu
crării între țările continentului, 
in unirea eforturilor lor pen
tru asigurarea dezvoltării eco- 
nomico-sociale și consolidarea 
independenței, în rezolvarea pe 
cale politică a problemelor e- 
xistente între unele dintre a- 
ceste state.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat însemnătatea conclu
ziilor la care s-a ajuns. în 
timpul dialogului la nivel înalt, 
privind necesitatea intăririi so
lidarității și conlucrării țărilor 
in curs de dezvoltare. în vede
rea stabilirii unei strategii co
mune în negocierile cu țările 
dezvoltate, pentru soluționarea 
globală a problemelor subdez
voltării — inclusiv a problemei 
datoriilor externe — și pentru 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să 
asigure progresul mai rapid al 
tuturor statelor, și în primul 
rând al celor rămase în urmă, 
precum și dezvoltarea stabilă, 
echilibrată a economiei mon
diale.

In timpul convorbirilor la 
nivel înalt, a fost exprimată 
hotărârea României și a țărilor 
vizitate de a conlucra tot mai 
strâns pe arena mondială, in 
cadrul O.N.U. și al altor orga
nizații internaționale, al „Grupu
lui celor 77“ și al mișcării de 
nealiniere, in vederea soluțio
nării constructive a probleme
lor complexe ce confruntă o- 
menirea, a promovării păcii, 
securității, înțelegerii și coope
rării în Europa, Africa si în 
întreaga lume.

Aprobînd, în unanimitate, re
zultatele vizitelor in Angola, 
Zair și R. P. Congo, Comitetul 
Politic Executiv a cerut guver
nului, ministerelor, celorlalte 
organe economice centrale să 
ia toate măsurile pentru reali
zarea în cele mai bune condiții 
a acordurilor și înțelegerilor 
convenite, care asigură dezvol
tarea pe multiple planuri a co
laborării României cu aceste 
state, în interesul și spre bi
nele popoarelor noastre, al 
păcii și colaborării internațio
nale.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, de asemenea, o seric 
de probleme ale activității in
ternaționale a partidului și sta
tului nostru și a soluționat u- 
nele probleme organizatorice.

0 VALOROASA ÎNTRECERE A TINEREI GENERAȚII
TOPOLCSANY, 16 (prin te- 

J; lefon. de la trimisul nostru), 
g Palatul de gheață" (1200 
g locuri) din această frumoasă 
g localitate (peste 150 000 de lo- 
g cuitori). situată In vestul Slo- 
g vaciei, va găzdui o nouă și im-

l

g

g

„CENTURA
(Urmare din pag I)

mulțl corifei ai ringurilor a- 
matoare din întreaga lume.

Ediția a XVI-a are și ea o

Pentru a facilita accesul 
spectatorilor la galele de 
box din cadrul „Centurii 
de Aur», i.T.B.-ul va asi
gura accesul spre Casa 
Scinteii prin următoarele 
mijloace de transport : 
tramvaiul nr. 3 din „Ghen- 
cea", nr. 4 din „Colentina», 
nr. 41 din „Militari» și nr. 
55 din „Nuferilor»; autobu
ze: 331 „Universitate", 131 
„Romană", 105 „Drumul 
Taberei" și 306 „Militari". 
O cursă specială pe timpul 
competiției (13—19 aprilie). 
631, va face legătura Intre 
Spitalul Colțea șl Casa 
Scinteii.

DE AUR«
participare de elită, astfel că 
publicul spectator va avea o- 
cazia să vadă din nou la lu
cru boxeri cu frumoase cărți 
de vizită, dintre care, sportivii 
cubanezi dețin nu numai re
cordul de participare al țări
lor oaspete, cu prezență la 
toate edițiile întrecerii ci si

pe cel al „Centurilor" cucerite. 
Deci este justificat interesul 
cu care îi așteptăm din nou 
pe renumiții pugiliști din Ma
rea Caraibilor.

Cunoscutul arbitru interna
țional Dumitru Banciu mem
bru al comisiei de organizare 
ne-a comunicat că la locul în
trecerii totul este gata, că 
marea majoritate a delegați
ilor străine sînt așteptate azi 
și mîine. iar unii dintre oas-

Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București. Boro Denkov. a 
organizat vineri, la sediul ambasadei, o conferință de piesă în 
legătură cu cea de-a 14-a ediție a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară, care se vor desfășura la Zagreb în pe
rioada 8—19 iulie a.c.

La această importantă competiție internațională a sportivi
lor studenți se vor desfășura întreceri la atletism, baschet, ca- 
îac-canoe, canotaj, fotbal, înot, gimnastică, tenis, sărituri în 
apă, polo pe apă, scrimă și volei.

Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Ex- 
țeri». Comitetului Central al U.T.C. al U.A.S.C.R., Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică și Sport, ziariști.

portantă competiție a tenisului 
de masă juvenil. După ce in 
1981 aici a avut loc cea de a 
24-a ediție a „europenelor» 
pentru juniori și cădeți. iar 
între timp și alte competiții 
de anvergură, sîmbătă și du
minică sînt programate între
cerile celei de a 3-a ediții a 
competiției „Europa Top 12", 
la cele 6 mese urmînd să e- 
volueze fruntașii actualei ge
nerații de foarte tineri jucă
tori. mulți dintre ei deja re
marcați și la nivelul seniorilor 
prin succese de rezonanță. A- 

conform clasamentului 
și în concordanță 

vfrstă la ora 
european a 

de participare
10 juniori și
11 se adaugă

șadar. 
european. : 
cu condițiile de 
disputelor, forul 
lansat invitații 
celor mai buni 
junioare, cărora 
medaliații cu aur și argint ai 
probelor de simplu ai ultime
lor Campionate Europene, 
deci primilor clasați în topul 
cadeților.

Avînd în vedere succesele 
realizate la nivelul juniorilor, 
tenisul de masă românesc va 
fi reprezentat in competiția 
fetelor de trei jucătoare^ Oti- 
lia Bădescu. Kinga Lohr și 
Emilia Ciosu, iar în cea a bă
ieților de Călin Creangă. So
siți în cursul după-amiezii de 
vineri, sportivii noștri, sub 
îndrumarea antrenorilor Viorel

Filimon și Gheorghe Bozga, 
au și efectuat un antrenament 
de acomodare, astfel ca la ora 
tnceperii să poată evolua la 
nivel maxim. Alături de Oti- 
lia Bădescu (triplă campioană 
europeană de cadete. la primul 
start la junioare), kinga Lohr 
și Emilia Ciosu (argint cu e- 
chipa și la dublu junioare în 
1986) se vor afla în competi
ție. printre altele, și Daniela 
Davîdkova (Cehoslovacia), Sil
via Khan. Krisztyna Nagy. 
Gabriela Wirth (Ungaria). Ka- 
tija Noiten (R.F.G.). Jasna 
Fazlici (Iugoslavia), Tatiana 
Medvedeva (U.R.S.S.) etc. Și 
pentru Călin Creangă, campi
onul european al cadeților 
(1986) trecut abia acum la ju
niori, misiunea va fi foarte 
dificilă, ținînd seama de expe
riența partenerilor de concurs, 
ca și la fete, unii făcînd par
te deja din echipele de se
niori : J. M. Saive (Belgia). D. 
Mazunov (U.R.S.S.). M. Grman 
(Cehoslovacia) etc.

Așadar, o sarcină dificilă 
pentru tinerii competitori, ca
re vor trebui să facă față nu 
numai unor adversari foarte 
bine pregătiți (să nu omitem 
totuși, că fetele noastre au 
trebuit să recupereze în timp 
scurt terenul pierdut In urma 
unei destul de lungi perioade 
de inactivitate din cauza unor 
accidente). ci și unui sistem 
de concurs deosebit de solici
tant, fiecare 
11 jocuri In 
competiției.

avînd de susținut 
cele două zile ale

Mircea COSTEA

„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO ALE ROMÂNIEI,
ULTIMUL TEST ÎNAINTEA
O competiție sportivă de mare 

atracție va avea loc, azi și mîi- 
ne, în sala Rapid din Capitală. 
Este vorba de Campionatele In
ternaționale de judo ale Româ
niei, la care Ișl vor disputa 
întîietatea concurențl valoroși din 
Belgia, Bulgaria. Franța, U.R.S.S., 
(Selecționata cluburilor Dinamo), 
Ungaria și, firește, România, 
Programate cu mal puțin de o 
lună înaintea Campionatelor Eu
ropene (7—10 mal. la Paris), „In
ternaționalele" țării noastre se 
înscriu, cu siguranță, printre 
principalele teste de verificare 
pentru Întrecerile continentale. 
Așa se explică prezența la 
București a belgianului Robert 
Van de Walle, considerat la ora 
actuală, cel mal valoros Judoka 
din lume. El are ta panoplia sa 
două titluri de campion olimpic 
și multe medalii de aur la 
. mondiale" șl „europene" Cum 
la această ediție a sosit șl so
vieticul Valeri Divisenko, unu! 
dintre puținii sportivi care l-a 
smuls" celebrului belgian un 

titlu mondial șl cîteva continen
tale, reîntîlnirea lor la Rapid 
deține „capul de afiș" — nu

„EUROPENELOR"
numal al categoriei semigrea, el 
șl al întregii competiții.

In oe ne privește, pe primul 
plan se situează comportarea 
componenților lotului reprezen
tativ și, Îndeosebi, a celor vi
zați să participe la apropiatele 
Campionate Europene. După tur
neele de peste hotare la care au 
concurat și după finalele noas
tre republicane, la numai două 
sau ^cel mult trei categorii lu- 
crunle sînt oarecum dare. In 
rest, semne de întrebare. Iată 
de ce Dragoș Bolbose (la super- 
ușoară), Dan Mureșan și Con
stantin Coman (semiușoară), Ilie 
Șerban si Stănică Olteanu (ușoa
ră), Florin Lascău și Dan Rad 
(semimljlocie). Petre Anițoaie 
(mijlocie), Valentin Oiței șl A- 
drian Clinei (semigrea), Mihai 
Cioc (grea), ceilalți component! 
ai lotului, au datoria să treacă 
cu succes acest ultim test.

Azi, de la orele 10 și 16. au 
loc eliminatoriile și semifinalele 
la toate categoriile, iar mîine. 
de la ora 10, finalele.

Costin CHIRIAC

ROMAN/A - /TAL/A LA Rl/GBK
(Urmare din pag. I)

înaintaș a rămas din formula 
de la Dublin : Laurențiu Con
stantin. Alături de cunoscuții 
Murariu Bucan sau Ștefan 
Constantin, de Grigore sau 
Leonte — încercați, iată, din 
nou — vom consemna foarte 
probabilul debut al flankeru- 
lui Ene Necula, de la Farul 
și cea de a doua apariție în 
națională a tînărului (nu a

peții noștri care au sosit fac 
antrenamente de acomodare. 
Luni dimineața. la hotelul 
Parc, au loc vizita medicală a 
concurenților și tragerea la 
sorți, după care va fi cunos
cut și programul primei gale. 
La ora 12.30 ședința de infor
mare și de uniformizare a 
manierei de a conduce în ring 
a arbitrilor în concordanță cu 
ultim le noutăți ale A I B A

împlinit încă 20 de ani) închi
zător de grămadă dinamovist. 
Cristian Răducanu care a mai 
jucat cu... Italia, la L’Aquila. 
Deci, formația probabilă : Toa- 
der — Lungu, David, Tofan, 
Hodorcă — Alexandru Paras- 
chiv — Murariu Răducanu, 
Necula — L. Constantin. Șt 
Constantin — Leonte. Grigore, 
Bucan. Rezerve : Opriș, 
Dumitraș Dumitru, V. 
Varza ru.

Oaspeții (pe care i-am 
zentat în numărul nostru __
joi) au_ sosit ieri la amiază în 
Capitală de unde și-au con
tinuat drumul spre Constanta. 
Antrenorii Marco Boilesan și 
Gianni Franccschini au anun
țat următoarea echipă : Te
baldi — Ghizzoni, Barba, col- 
Iodo Cuttitta — Bettarello, 
Lorigiola — Artuso. Innocenti, 
Zanan — Gardin, Berni — Lu- 
pini Galeazzo Rossi.

Partida va începe la ora-15, 
și va fi condusă de cunoscutul 
arbitru francez Jean-Claude 
Vche, în deschidere de la ora 
13,00. întîlnire între loturile 
noastre B și de tineret.

CLASAMENT

Ilca, 
Ton,

pre- 
de

BRUXELLES, 10 (Agerpres).
In perioada 11—26 aprilie, la 
Bruxelles se va desfășura un su- 
perturneu de șah, la care vor lua 
parte actualul campion 
Garri Kasparov, fostul 
Anatoli Karpov, marii 
Llubojevici, Korclnol, 
Timman, Short, van 
Larsen Torre, maeștrii
ționali Vinant șl Molders.

al lumii 
campion 
maeștri 

Hubner, 
Der wlel, 

interna-

JUCAT :

1. franța 9 8 0 î 239- 68 25
2. Italia 9 5 0 4 159-114 19

3,. U.R.S.S. 7 5 0 2 106- 73 17
4 România 14 0 1 164-123 16
5. Tunisia 7 2 0 5 62-154 11
6. Portugalia 8 00 8 92-2.00 8

aprilie 
aprilie 
mai 
mai 
mai

MAI SÎNT
18
35

1
9

16

U.R.S.S.
U.R.S.S. 
U.R.S.S. 
Tunisia

DE
Portugalia — Tunisia

— România
— Tunisia
— Portugalia
— Franța
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