
In prezenta tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI

NAȚIONAL AL AGRICULTURIIj

INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII
Șl GOSPODĂRIRII APELOR

prezența tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comu-

In
Nicolae 
general 
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, vi
neri au continuat lucrările ple
narei lărgite a Consiliului Na
tional al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

La sosirea in Sala Palatului 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați 
cu deosebită căldură 
cipanții la plenară, 
aplaudat și ovaționat 
cu însuflețire pentru ,___ ,
secretarul său general.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in prezidiul 
plenarei au luat Ioc membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului, membrii 
Biroului Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor.

Desfășurată in atmosfera de 
puternică angajare patriotică în 
care lucrătorii ogoarelor, între
gul nostru popor acționează 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui, plenara — care a avut loc 
în zilele de 17, 18 și 19 februa
rie — a evidențiat ampla dez
voltare a agriculturii noastre 
socialiste, procesul de co tinuă 
modernizare pe care-1 parcurge, 
realismul și justețea politicii 
partidului nostru.

In cadrul lucrărilor plenarei, 
s-a aprobat ca Ministerul Con
tractării și Achiziționării Pro
duselor Agricole, înființat în 
baza decretului nr. 3 din 18 Ia
nuarie 1988, să facă parte din 
Consiliul Național al Agricul
turii. Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi Ape
lor, iar ministrul să facă parte 
din Biroul Executiv al Consi
liului Național, In calitate de 
vicepreședinte.

După dezbateri, în cadrul că
rora au luat cuvintul, in plen, 
pe grupe de județe și în consilii 
pe domenii de activitate, 336 
tovarăși, plenara a aprobat în 
unanimitate documentele aflate 
pe ordinea de zi.

S-a adoptat. de asemenea, 
Hotărîrea-Chemare a plenarei 
lărgite a Consiliului Național al 
Agriculturii. Industriei Ali
mentare, Silviculturii si Gospo
dăririi Apelor.

Primit cu deosebită însufleți
re, cu cele mai calde senti
mente de dragoste, prețuire și 
recunoștință, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunisf Român, președintele 
Republicii Socialiste România

de parti- 
care au 
îndelung, 
partid și

KILOMETRUL CEL
In Bușteni poți sta fără mâ

nușă preț de o țigară, dar de 
sus, dinspre Coștila plesnesc 
bice de vini și lapoviță. O urca 
telecabina ? Avem noroc, urcă, 
„deși ieri s-au făcut doar două- 
trei curse, iar alaltăieri am 
stat. Erau rafale atît de puter
nice incit riscam să ne balan
săm mai ceva ca un bob la ie
șirea din virajul 18. Azi s-a 
mai înmuiat..." — ne prezintă 
un succint „buletin-meteo" fos
tul voleibalist Ion Iordache, a- 
cum șef al Telecabinei Bușteni.

S-a mai înmuiat, dar nu cine 
știe ce. Spulberați de vînt, ful
gii de zăpadă trag dire orizon
tale pe pereții cabinei. La „go
lul de aer“ ce urmează unui 
stîlp, o fată gălăgioasa grupu
lui la plecare, schimbă rîsul 
pe., o feliuță de lămîie. Ches
tiune de ui minut, cel mult 
două, fiindcă, deodată, soarele 
va răsări de după coama bra
zilor, strălucind ca în miez de 
iulie. Așa cum o va face în tot 
restul zilei, i'nundînd în lumină 
platoul Bucegilor și transfor- 
mînd într-o plăcută promenadă 
ora de mers ce desparte tele
fericul de cabana Piatra Arsă. 
„Cîmpul alb ca un cearșaf / 
Pînă-n zări se desfășoară",

letari din toate țările, unițl-vil
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Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 0 
fost urmărită cu interes și de- 
plină aprobare, fiind subliniată 
în repetate rînduri cu vii și în- $2 
...... ..... ■ ■■ I 

i

delungi aplauze. Cei prezenti au 
ovaționat cu putere, au scandat 
cu entuziasm numele parti
dului și al secretarului său 
general.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inmînat, vineri, 19 februarie, 
inaltul titlu de 
Revoluții Agrare" __
Olt, Sectorului agricol 
municipiul București și 
unități agricole socialiste 
tru rezultatele deosebite 
nute în înfăptuirea 
nartidului si statului de făurire 
a unei agriculturi 
moderne, de inaltă productivi
tate Și pentru realizarea în 
anul 1987 a unor recolte mari 
pe întinse suprafețe de teren, 
în concordantă cu cerințele 
revoluții agrare.

Solemnitatea a avut loc 
prezenta narticipantilor la 
nara lărgită a Consiliului 
țional al Agriculturii, 
triei Alimentare, Silviculturii 4 
Gospodăririi Apelor.

Conferirea înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" 
reprezintă o nouă și elocventă 
mărturie a prețuirii deosebite 
pe care conducerea partidului 
și statului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă 
muncii pline de dăruire și ab
negație revoluționară a oame
nilor muncii din agricultură 
pentru obținerea unor recolte 
cît mai bogate, pentru îndepli
nirea cu succes a obiectivelor 
stabilite 
XIII-lea 
nală ale 
voltarea _ .
noastre in noua etapă, in care 
agriculturii îi revine un rol de 
deosebită însemnătate.

In același timp, aeeste dis
tincții, care încununează o am
plă întrecere patriotică intre 
lucrătorii ogoarelor țării, con
stituie un puternic imbold pen
tru mobilizarea și stimularea 
tuturor forțelor creatoare ale 
celor ce lucrează în agricultură, 
pentru realizarea unor produc
ții și mai mari în anul 1988, pen
tru sporirea contribuției aces
tei ramuri de bază a economiei 
naționale la dezvoltarea gene
rală a tării, la creșterea nive
lului de trai al întregului po
por, pentru înfăptuirea exem
plară a Programului de făuri
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înainta
re fermă a patriei noastre spre 
comunism.

■Erou al Noii 
județului 

Ilfov- 
unor 
pen- 
obți- 

politicii
intensive,
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in 
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Indus-

de Congresul al 
și Conferința Națio- 

partidului privind dez- 
generală a patriei
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PRIMA MANȘĂ A SFERTURILOR DE FINALĂ
ÎN CUPELE

C. C. E.

TUSEM ESSEN
STEAUA

ESSEN, 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Sosiți în cursul zilei de vineri, 
după o călătorie destul de o- 
bositoare. handbalistii campioa
nei României. Steaua, vor face 
în cursul dimineții de miine 
(n.r. astăzi) un antrenament de 
acomodare la „Grugahatle" din 
localitate, unde 
la ora 15.30 (ora 
desfășura primul 
drul sferturilor ... 
competiției continentale nr. 1 — 

„Cupa Campionilor Europeni". 
Adversară va fi cunoscuta for
mație Tusem Essen, campioa
na R.F. Germania în ultimii 
doi ani. Echipa noastră, pregă
tită de maeștrii emeriti ai spor
tului Radu Voina si Ștefan 
Birtalan. si-a asigurat califi
carea in sferturile de plnală ale 
C.C.E. după ce a întrecut pe 
T.S.K.A. Sepțemvriisko Znanie 
Sofia (26—21 și 22—21) si Red- 
bergslids I.K. Goteborg (25—30 
și 28—21). Așadar, handbalistii 
noștri vor încerca să obțină 
un rezultat cît mai bun în 
perspectiva meciului-retur de

dumi-iică. de 
locală) se va 

joc din ca
de finală ale

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

EUROPENE DE HANDBAL
Duminică va fi o zi cu meciuri de inaltă responsabilitate pen

tru cele trei formații românești de handbal care abordează prima 
manșă a sferturilor de finală ale cupelor europene ; STEAUA — 
in C.C.E., iar MINAUR BAIA MARE (m) și RULMENTUL BRAȘOV 
(f) — în Cupa I.H.F. lată cîteva notații ale redactorilor noștri 
in legătură cu partidele pe care le vor susține miine cele trei 
echipe.

Cupa I.H.F.

HELLERUP I.K.
H. C. MINAUR

La Copenhaga, miine după-a- 
miază, intîlnlre de mare interes 
intre două echipe masculine de 
handbal care, grație unor evo
luții superioare adversarilor în- 
tîlnlți, au urcat etapă eu etapă 
către topul cupelor europene. 
Și iată-le acum pe Heilerup 
Idrot Klub din capitala Dane
marcei și pe H.C. Minaur Baia 
Mare ajunse în sferturile de fi
nală ale Cupei Federației In
ternaționale de Handbal. Băimă- 
renil au pregătit cu minuțiozi
tate această primă 
gîndul — antrenori 
deopotrivă — la oei 
probleme : 1. Cum 
dată partida dc la _______ .
2. In funcție de rezultatul din 
capitala daneză, ce tactică va 
trebui adoptată, la 28 februarie, 
în manșa decisivă, programată 
la Baia Mare ? 3. Ce măsuri 
tehnico-tactice sînt necesare 
pentru ca experiența trăită Ia 
Halmstad, în Suedia (Minaur

manșă, ou 
și jucători, 
puțin trei 

va fi abor- 
Copcnhaga 1

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

EGLE VILNIUS
RULMENTUL BRASOV

V

VILNIUS, 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Sin
gura echipă feminină româneas
că rămasă între participant *le 
la faza sferturilor de finală ale 
cupelor europene, Rulmentul 
Brașov, va Încerca, duminică 
după-amiază, alei, în Sala Spor
turilor din localitate, să facă 
încă un pas spre afirmarea in
ternațională, brașovencele întîl- 
nind puternica formație Egle, în 
Cupa I.H.F.

Partida a stîrnit un mare in
teres printre 
din capitala 
ținînd seama, 
și antrenorul 
vicius, pe de

iubitorii sportului 
R.S.S. Lituaniene, 
după cum spunea 
Antanas Taraslda- 

. . o parte de valoa
rea recunoscută a handbalului 
românesc, far pe de alta de 
calitățile demonstrate de Jucă
toarele brașovene. componente 
ale echipei naționale, la ultima 
ediție a ..mondialelor". Fără în
doială, sovieticele alcătuiesc o 
garnitură solidă. în care se îm-

Emanuel FÂNTANEANU
(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, start în Campionatele Republicane la tenis de masă

OBLIGA ȚII SPORITE PENTRU JUCĂTORII NOȘTRI
„Caravana" tenisului nostru 

de masă se pune, astăzi, din 
nou. în mișcare, cele 24 de e- 
chipe divizionare A prezentîn- 
du-se la startul celei de a 60-a 
ediții a Campionatului Național.

Fără îndoială, competiția nr. 
1 a acestui sport cu o îndelun
gată și fructuoasă tradiție la 
noi se va constitui și în acest 
an, poate mai mult ca in pre- 
cedenții, într-o platformă de 
pregătire și lansare a acelor 
jucătoricapabili să facă față 
exigențelor tot mai sporite pe 
plan internațional. Fiecare e- 
chipă dispune de sportivi de 
real talent care își pot aduce o

LUNG" DE PE PLATOUL BUCEGILOR
perforat ici-colo de negrul- imo
bil al stîlpilor de marcaj ; și 
de albastrul în continuă- apro
piere al treningurilor purtate 
de componentele lotului națio
nal de canotaj, aflate la coti
dianul lor cros pe ruta Piatra 
Arsă — Babele. „Dus-întors, 
de două ori", cum tine să ne

precizeze organizatorul de com
petiții Mihai Bota, venit să ne 
întîmpine Deci 4 drumuri, în
mulțit cu 3 kilometri și mai 
bine — cam 15 kilometri — so
cotim în mod reflex. Dacă nu 
cumva, la peste 2000 altitudine, 
kilometrul este ceva mai 
„lung" .. Sîntem depășiți de un 
original echipaj de... 40+1.
Homegi Arba, Sa-a, Vîrlan, 
Chelariu, Trașcă et. comp, ga- 
lopînd mărunt sub comanda 
„țnicimanului" Ecaterina Oan- 
cia. De, cîrmaciul rătnîne cîr-

maci și pe apă, și pe zăpadă... 
„Trag fetele, nu glumă — mur
mură antrenorul coordonator 
Ion Boicu. Vine „fondul" de Ia 
Timișoara, la începutul lui a- 
prilie, și nimeni nu vrea să se 
facă de rîs la acest prim test 
al anului". — Așadar, întrebăm, 
concursul de fond din debutul 
sezonului se constituie, auto
mat, într-un soi de Test Coo
per ? „Să nu scrieți una ca 
asta !, sare ca ars. Testul Coo
per n-are nici un coeficient de 
corelație cu efortul specific în 
fotbal, pe cînd cursa de la Ti
mișoara este canotaj sută Ia 
sută".

— Cît la sută canotaj este e- 
fortul pe acest simulator de 
vîslit? — aveam să întrebăm 
peste o oră, atunci' cînd în sală 
trenajoarele vor hurui fără 
răgaz. „Cam 80 la sută — vine 
răspunsul antrenoarei Doina 
Bălașa. Incluzînd în calcul și 
stropii de apă care nu îți mai 
udă obrajii și mijlocul, ori a- 
cea inconfundabilă adiere a 
lacului, cea care face ca vîslele 
să zvîcnească mai puternic".

Sorin SATMARI

(Continuare in pag 2-3)

serioasă contribuție la îndepli
nirea obiectivelor tenisului nos
tru de masă, la continua sa 
dezvoltare. Se impune. însă 
pentru aceasta, ca toți tehnicie
nii, toți jucătorii, toate secți
ile să depună eforturi intense 
pentru a asigura o pregătire la 
cote cît mai înalte. Este timpul 
să se înțeleagă că numai prin- 
tr-o muncă serioasă, fără con
cesii se pot obține rezultate de 
valoare, se poate consolida „fir
ma" tenisului de ' masă româ
nesc în arena internațională.

Actualul sezon competiționa! 
cuprinde, pe lingă întrece
rile din cadrul Campionatelor 
Naționale de seniori (echipe și 
individual), și alte momente de 
virf — ne referim la „Cupa 
României", la concursurile „Top 
12", la „naționalele" de Juniori 
etc — în prim-plan sitpîndu-se.

desigur, disputele din cadrul 
„europenelor" de seniori (19— 
27 martie. Paris) și juniori (iu- 
lie-august, Novi Sad Iugosla
via) și „Europa Top 12“ pentru 
juniori (9—10 aprilie. Constan
ța), competiții la care reprezen
tanții noștri trebuie să obțină re
zultate cî t mai bune, pe măsura 
valorii demonstrate cu alte 
prilejuri, ceea ce presupune o- 
bligații sporite în planul pregă
tirii și organizării întregii ac
tivități.

Așadar, la Tg. Mureș, Slati
na, Od. Secuiesc, Rm. Vîlcea, 
Craiova și Bistrița șe va ridica 
„cortina" pe prima scenă a 
nisului de masă. Alături 
toți iubitorii acestui 
rim ca „spectacolul" 
ediția 1988 să fie la 
înaltă cotă. (Em. F.).

sport 
oferit
cea

te- 
de 

do- 
de 

mai

Le recunoașteți 
ne fetele care, in 
virf de munte, 
savurează din plin 
nlăcerea unei
plimbări cu sa
nia ? Răspunsul 
nu e atît de ușor 
de dat, pentru' 
?ă fotoreporterul, 
sfios parcă in 
preajma a două 
marj campioane, 
nu s-a încumetat 
la Un ..prim- 
nlan“. La o 'pri
vire . mai atentă, 
le recunoaștem, 
totuși, pe Aurelia 
Dobre (la timonă) 
si Daniela Silivaș. 
care au folosit să
niuța ca miiloc 
de pregătire fi
zică...

Foto : Liviu
AXENTE — co- 
resp.



CAMPIONATE NAȚIONALE IN PLINĂ DESFĂȘURARE
ETAPA A Xlll-a „U“ - VOINȚA, UN DERBY

LA HANDBAL
Duminică se dispută etapa a 

XIII-a a Campionatului Divi
ziei A de handbal (masculin si 
feminin)

MASCULIN, BRAȘOV : Dina
mo — Dinamo București (arbi
tri: D. Purică — V. Erhan din 
Ploiești): TIMIȘOARA: Poli
tehnica — Dacia Pitești (VI. 
Cojocaru — I. Mihăilescu din 
Craiova): PIATRA NEAMȚ : 
Relonul Săvinesti — Metalul 
Bistrița (C. Cristea — Gh. Du
mitrescu din Constanța); CLUJ- 
NAPOCA: Universitatea C.U.G.
— Universitatea Craiova (M. 
Marin — Șt. Șerban din Bucu
rești). Steaua — A.S.A. Electro- 
mures Tg. Mures 34—19 (16—3) 
meci care s-a iucat ioi far 
H.C. Minaur Baia Mare — Ști
ința Bacău va avea 'oc Țoi 25 
februarie (a-bitri D. Dordca — 
A. Kentzel Sibiu).

FEMININ BUCUREȘTI : (sa
la Rapid, de la ora 10): Rapid
— Hidrotehnica Constanta (Tr. 
Apostol — R. Mahler din Bra
șov) : IAȘI: TEROM — Confec
ția București (arbitri: M. Fle- 
șeriu — B. Amancea di a Piatra 
Neamț): SIBIU: C.S.M. — Ști. 
Jnța Bacău (Al. Isop din Pitești 
și Gh. Mihalașcu din Buzău); 
GALAȚI: Oțelul — Chimistul 
Rm. Vîlcea (Tr. Popescu — 8. 
Marghescu din București). Me
ciul Constructorul Timisoara — 
Rulmentul Brasov s-a disputat 
miercuri si a revenit primei 
echipe cu 20—14. Intîlnirea Do- 
robanțul Ploiești — Mureșul Tg. 
Mures va avea loc în ziua de 
2 martie, la ora 17 (arbitri T. 
Curclca si I. Păun eseu din 
București).

Volei: LA CONSTANTA, PROBĂ DIFICILĂ
PENTRU

Cea de a 14-a etapă a cam
pionatelor Diviziei A de volei 
programează mîine cîteva par
tide care se anunță nu numai 
importante pentru oonfigurația 
clasamentelor, ci si deosebit 
de captivante în stare să facă 
săli pline. în fruntea acestora 
sîntem tentati să situăm me
ciul de la Constanta, unde echi
pa feminină locală. Farul pri
mește vizita campioanei. Uni
versitatea C.F.R. Craiova. Deci, 
confruntare între primele două 
clasate. Constăntencele vor cău
ta, firește, să profite de absen
ta Mirelei Bojescu din sexte
tul oaspetelor si să le cauzeze 
cea dintîi înfrîngere. Mia Ena- 
che sl coechipierele sale au si 
ambiția, si putinta realizării 
unei asemenea performante. 
Campionatul feminin mai afi
șează la Galati si Craiova. In- 
tîlniri interesante între echipe 
aflate la aceeași cotă a punc- 
taiulul si cu pretenții egale la 
intrarea în prima grupă valo
rică. in timp ce două dintre a- 
menintate. C.S.M. Sibiu Oa 
Iași) si Chimia Rm. Vîlcea (a- 
casă. cu Dinamo) au iarăși mi
siuni grele. Ca să nu mal vor
bim de ..lanternă". Dar iată 
programul complet al etapei la 
fete: Farul Constanța — Uni-

DE IMPORTANȚĂ MAJORĂ LA BASCHET
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 

Cluj-Napoca — Voința C.S.Ș. 2 
București — un dublu meci (în 
cadrul etapei a XX-a a Divi
ziei A), cu importantă majoră 
în disputa pentru titlul de cam
pioană dintre aceste fruntașe 
ale baschetului nostru feminin, 
o întrecere așteptată cu justi
ficat interes, atît pentru că re
zultatele pot decide în mare 
măsură dacă gazdele vor.amina 
stabilirea campioanei pînă la 
turneul final (în caz că vor ob
ține două victorii) sau. dacă 
oaspetele își vor majora sim
țitor șansele de a rămîne defi
nitiv pe locul I (în caz de re
miză). Ținînd seama de valori
le individuale ale fiecărei echi
pe si de gradul ridicat de a- 
tractivitate al meciurilor prece
dente. este de așteptat ca pu
blicul din Sala Sporturilor din 
Cluj-Napoca să asiste azi și 
mîine la două partide specta
culoase. captivante, în cursul 
cărora numeroasele componen
te ale loturilor naționale de 
senioare și junioare (prezente 
în aceste formații) vor face și 
o utilă verificare. în condițiile 
unor întreceri cu miză.

La băieți, -capul de afiș" al 
etapei a Xll-a este partida 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București — 
Dinamo I.M.P.S. Oradea, în ca
re se confruntă principalele 
candidate la locul 3 în clasa
mentul Campionatului Național.

Programul etapelor — FEMI
NIN, grupa 1—6 : Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
Voința C.S.S. 2 București (re-

CRAIOVENCE
versitatea C.F.R. Craiova. 
C.S.U. Rapid Galați — Rapid 
București. Chimia Rm. Vîlcea 
— Dinamo București. Penicilina 
Iași — C.S.M. Sibiu. Oltcit Cra
iova — Flacăra Roșie București 
și Dacia Pitești — Știința Ba
cău.

La masculin, sînt așteptate 
cu interes evoluțiile echipelor 
din spatele tandemului concu
rent la titlu. Și EIcond-Di- 
namo Zalău (locul 3). si Viito- 
rul-Dinamo Bacău (locul 4), 
vor susține meciuri dificile în 
deplasare, eu echipe setoase de 
puncte. în schimb, crai o venii 
si săvinestenii. pe orooriul lor 
teren, cu adversari inferior cla
sați. nu se gîndesc decît la va
rianta victoriei. Ca si Dinamo 
si Steaua, de altfel. în iocurile 
din Capitală. Programul etapei: 
Tractorul Brașov — Elcond- 
Dinamo Zalău. A.S.A. Electro- 
mureș Tg. Mureș — Viitorul- 
Dinamo Bacău, Relonul Săvi- 
nesti — C.S.M.U. Suceava. Di
namo București — Explorări 
Motorul C.S.Ș. 2 Baia Mare 
(sala Dinamo, ora 11), Steaua 
București — Politehnica Timi
șoara (sala Floreasca. ora 12). 
Si Universitatea C.F.R. Craiova 
— C.S.U. Sănătatea Oradea.

zultate anterioare : 2—4 ; locu
rile ocupate în clasament : 2
și. respectiv, 1), Politehnica 
Mlne-Energie C.S.Ș. 2 Bucu
rești — Olimpia București (0—6 ; 
6—4), Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîl- 
cea — Rapid C.S.Ș. 5 București 
(6—0 ; 3—5) ; grupa 7—12 : Vo
ința Brașov — Politehnica C.S.Ș. 
Timișoara (5—1 ; 7—11), Metalul 
I.M.P.S. C.S.Ș. Salonta — Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare (0—6 ; 
10—8), Comerțul C.S.Ș. Tg Mu
reș — C.S.U. Prahova Ploiești 
(2—4 ; 9—12) ; MASCULIN, gru
pa 1—6 : I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bu
curești — Dinamo I.M.P.S. O- 
radea (2—2 ; 3—4), Academia
Militară Mecanica Fină Bucu
rești — Dinamo București (0—4 ; 
6—2) ; grupa 7—12 : Balanța
C.S.U. Sibiu — C.S.U. T.A.G.C. 
Ind. Brașov (4—0 ; 7—10), RA- 
MIRA Baia Mare — Politehnica 
C.S.Ș. Unirea laș! (3—1 ; 9—12). 
ELBA Timișoara —. Farul C.S.Ș. 
1 Constanța (2—2 ; 11—8).

Programul meciurilor din Ca
pitală — SALA FLOREASCA, 
simbătă de ta ora 15, duminică 
de ta ora 8.30 : Politehnica — 
Olimpia (f), Academia Militară 
— Dinamo București (m) ; SA
LA CONSTRUCȚIA I.C.E.D., ora 
17 șl respectiv ora 10.30 : 
I.C.E.D. — Dinamo Oradea (du
minică la ora 9 : Automatica — 
Olimpia C.S.Ș. Arad — m. B).

- <C3ra»a»e——t — ——.

KILOMETRUL CEL
(Urmare din pag 1)

CUPE DE IARNA, CUPE ,
DE... PRIMĂVARĂ h

Mai e puțină iarnă — 
vorba cuiva care abia aș
teaptă... anotimpul fotbalu
lui pe iarbă verde nu în 
sală — si. profitînd de ză
pada la zi", schiorii si să- 
nierii și-au dat întîlnire si 
în acest sfîrsit de săntămi- 
nă. pe diferite oîrtii.

Vatra Dornei. încă de 
marți, pînă duminică, aiată 
ca o adevărată capitală" a 
sportului pionieresc de iar
nă. Aici, dună tradiție, au 
loc — si astăzi, si mîine — 
finalele ne tară ale „Cupei 
Pionierul" Ia schi (fond si 
alpin), biatlon si sanie, con
comitent cu cele ale Com
plexului aplicativ ..Pentru 
apărarea patriei" (categoriile 
11—14 ani). întreceri care — 
ca de obicei — culminează 
cu un carnaval si cu un 
mare spectacol de... culoare 
si voioșie, spectacol în aer 
liber, numit ..Bucuriile ză
pezii".

Departe. în celălalt colț de 
tară, pe Semenic. se desfă
șoară. începînd de ieri si 
pînă mîine, concursurile (de 
aceeași anvergură) ele ...fra
ților mai mari ai celor reu

„LUNG" DE PE PLATOUL BUCEGILOR
înaltă performanță. Codanele' 
lotului par a fi uitat truda de 
peste zi, dansînd cu frenezie, 
două cîte două, ca într-un film 
al lui Mihalkov. Dintr-un colț 
al încăperii, Rodica Arba și 
Maria Sava le urmăresc zîm- 
bind. Cu priviri dincolo de care 
poți ghici mult mai mulții ki
lometri vîsliți pe apele lumii... 
E rîndul lui Elton John să fie 
înlocuit de Oancia, „gata fe
telor, e ora 21,45 ! într-un sfert 
de oră — stingerea!“ Mai ză
bovim o clipă. Suficient timp 
pentru ca barmanul Virgil 
Băbuță să ne șoptească confi
dențial : „Vin multe loturi la 
noi, dar să știți, cel mai disci
plinat, cel mai serios este a- 
cesta al canotoarelor. Urmate 
de luptătorii lui ’nea Pavcl, dc 
la libere. Am și eu aici, insta
la* la tejgheaua mea, un apa
rat de înregistrare cît se poate 
de sigur..." Luminile cabanei se 
sting pe rînd. Va rămîne a- 
prinsă, mult timp însă, cea din 

-camera lui Ion Boicu. Grafice 
multicolore sînt trasate cu grijă.
cifre șl date de tot felul com
pletează rubrici după rubrici. 
„E bine, îl auzim. Cantitatea 
de efort din timpul antrena
mentelor trebuie măsurată in 
unități foarte exacte. Antreno
rul nu e un Mefisto modern, 
nu poate face minuni, așa că 
trebuie să lucreze cu date cît 
se poate de concrete. De pil
dă, noi știm că atunci cînd fe
tele vor atinge un anumit prag 
al capacității de efort, contro
labil, prin metode obiective, pu

niți pe coamele Dornei: în
trecerile dotate cu „Cupa 
U.T.C." la schi (cu „secțiile" 
de fond, alpin si biatlon. si 
aici). Iar De unde nu au 
fost deocamdată finalizate, 
continuă etapele județene 
ale „Cupei U.G.S.R." si 
„Cupei Voința" (la fond și 
alpin).

în fine. între ultimele 
(chiar ultimele?!) competiții 
de iarnă locale, de astă-dată 
două — programate duminică 
— La aceleași sporturi pe 
nea: „Maratonul sănătății pe 
schiuri" la Cîmpenii Albei 
Si concursul (zis si) popular 
de sanie si schi din așezarea 
dîmboviteană Pucioasa.

Alti pasionați de sport, de 
vîrstă școlară, se înrrec si 
ei. in aceste zile, in .iude- 
tenele" aceleiași (amintite) 
„Cupe a Pionierului" la șah 
si gimnastică...

...Sl totuși sînt si semne 
certe de primăvară. în Ca
pitală. la complexul sportiv 
..Ciresarii", mîine. de la ora 
8.30 are loc o competiție de 
tenis de masă, oe ...mesa 
premiilor fiind ,Cui>a Pri
măverii".
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E din nou ziuă, dar soarele, 
gonit de un pui de viscol, nu 
se mai vede. Plutonul albastru 
a reluat însă traseul celor 
4X3 kilometri și ceva, dacă nu 
cumva, la peste 2000 altitudine, 
kilometrul e mai „lung"... Și e, 
cu siguranță. Numai că aceas- 
ta-1 singura modalitate prin 
care pot deveni mai „scurți" 
cei doi kilometri ai unei probe 
la Olimpiada ce se apropie cu 
pași repezi Plutonul albastru 
știe bine acest lucru și alear
gă. aleargă..
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ION PRALEA BUCUREȘTI. • Ci 
Ca iubitor al sportului din țara b
noastră șl, in special, ea vechi 
prieten al rugbyulul, înțeleg că 
vă afectează rezultatele slabe din Ț
ultimul timp ale rugbyștilor ro- a
mâni, după ce ani de zile ați n:
fost martorul unor performanțe ti
valo-ro-ase ale jucătorilor noștri, N
printre care și victorii obținute ti
asupra unor echipe consacrate d
tn ar?na internațională, cum d
sînt acelea ale Franței. Țării e
Galilor sau Scoției. Sîntem con- c
vinși Insă (șl presupun că șl p
dv. nutriți aceeași speranță), 1(
că jucătorii noștri se vor mobi- n
liza și. foarte curînd. vor reuși c
O... TRANSFORMARE. Deci, ră- * 11

Antrenoarele Ileana Pavel și 
Garoafa Cantcmir par însă a 
nu ține cont de acest „scăză- 
mînt", și corectează mișcările 
întocmai ca pe Snagov sau Do- 
robanțu : „Lovituri mai zgîria- 
te, mai subțiri! Atent la dega
jare !“ E ora prînzului. între... 
două linguri de supă, doctorul
Constantin Novac face turul 
meselor — mai acordă o con- 
sultație-fulger, se mai intere
sează de stadiul cîte unei întin
deri musculare. Și se... mai 
ciocnește de cabanierul Mihai 
Casandrescu, dornic și el ca
.totul să fie la înălțime nu 
doar la modul propriu..." De 
altfel, ne vom convinge, există 
din partea personalului cabanei 
totala strădanie ca loturile na
ționale aflate aici în pregătire 
să beneficieze de cele mai bune 
condiții După-amiaza curge în 
același ridicat „stroc": împăr
țite în trei grupuri, canotoarele 
vor alterna reprizele de vîslit 
cu cele pe schiuri ori cu cele 
din sala de forță. Aici, nici un 
gram-efort nu scapă controlu
lui, aparate automate de înre
gistrat însumînd număr de re
petări, de kilograme, de tone... 
Soarele dispare făcînd loc în
serării, vocea de stentor a lui 
Ion Boicu este și ea înlocuită 
de cea a lui... Elton John : în 
mica discotecă a cabanei ur
mează „finișul", o oră de an
tren, de dans, de veselie. De
conectarea — iată un termen 
tot mai de luat în seamă în 
condițiile antrenamentului de

e mîneți mal departe, același prle- p 
ten credincios al rugbyulul. a- fi 

o

ELEVI, PRACTICAȚI ZILNIC
Complexul de exerciții nr. 12 

clasele v viiipentru
chiului la orizontală și du
cerea brațelor lateral; 2. A- 
Dlecare înainte cu încrucișa
rea brațelor: 3. Ridicarea 
în stînd pe piciorul drept 
cu brațele si piciorul stîng 
lateral; ’ ~ 
5—8. Se 
ta. 6X8

GIMNASTICA! 0 TRADIȚIONALA ÎNTRECERE DE CROS
a

4. Revenire în stînd 
execută spre dreap- 
timpi.

ambele picolare; 2. Săritură 
ca mingea cu ghemuirea Pi
cioarelor în aer. 8X2 timpi.

Initial, ușoară alergare 
loc — 30 de secunde.

I 
I

Exercițiul 1. Din poziția 
stînd depărtat, cu brațele 
sus: 1. Răsucirea trunchiu
lui spre stînga: 2. Aplecarea 
trunchiului înainte la Picio
rul stîng: 3. Arcuire; 4. Re. 
venire tn poziția inițială; 
5—8. Se execută cu răsuci
re sore dreanta. 6X8 timpi.

I
I f "T T T 4

Ex. 2. Din poziția stînd: 
L Ducerea piciorului stîng 

l^^ațeraL cu aplecarea trim-

Ex 3: Din poziția stînd: 
1. Ducerea brațelor înainte- 
lnapoi cu răsucirea trunchiu
lui spre stînga si îndoirea 
ușoară a genunchilor; 2. 
Revenire în stînd; 3. Aceeași 
ca la timpul 1, cu răsucire 
spre dreapta; 4. Revenire. 
8X4 timpi.

Ex. 4: Din poziția stînd: 
L Săritură ca mingea pe

Ex. 5: Din
1. Ducerea 
lateral si a 
sus. în ușoară extensie
inspirație: 2. Revenire 
stînd. cu ușoară flexle

poziția stînd: 
piciorului sting 
brațelor oblic- 

si 
in 
a

trunciulul. cu brațele încru
cișate în față si expirație. 
8X2 timpi.

Desene de
prof. Alexandrina OVEZEA

I
I

Clubul sportiv Rapid Bucu
rești organizează mîine, de ia 
ora 10,30. la Stadionul Tinere
tului, cea de a 38-a ediție a 
tradiționalei competiții de cros 
dotată cu „Cupa 16 Februarie". 
Vor avea loc întreceri la toate

cele cinci categorii obișnuite : 
juniori, junioare, tineret, seni
ori și senioare. Competiția con
tează ca verificare în vederea 
Campionatelor Naționale de 
cros din acest an.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 19 FEBRUARIE :

Extragerea I : 17 42 32 34 85 
2 26 66 72.

Extragerea a Il-a : 78 82 50 
74 60 46 43 37 25.

Fond total de cîștiguri: 875.926 
lei, din care 18.115 lei. report 
la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII
„LOTO 2“ DIN 14 FEBRUARIE : 
cat. 1 : 1 variantă 190% s 40.467 
lei șl 17 variante 25% a 10.117 
leî ; cat. 2 : 4 variante 100% a 
14.898 lei și 13 variante 25% a 
3.725 lei ; cat 3 : 14,25 variante 
a 7.580 lei ; cat. 4 : 105,25 va
riante a 1026 lei ; cat. 5 : 351,25 
variante a 200 liei : cat. 6 : 
2.790,50 variante a 100 lei.
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STAT LOTO-PRONOSP
Cîști'gul în valoare de 40.467 

lei, de la categoria 1, a reve- fc 
ndt participantului Du l-a Octavian b 
din Timișoara. c

s
• ASTAZI (dar NUMAI AS- n

TĂZI !) vă mai puteți încă jtl- n
ca numerele favorite la TRA- ti
GEREA LOTO 2 de mîine. du- p
aainică. 21 februari-e, aceasta fi- r
ln4 ultima acțiune cu caracter 1<
special înaintea marilor și a- d
tractivelor trageri care vor des- d
chide seria sezonului de primă- ti
vară și se vor înscrie în suita ji
tradiționalelor trageri 81e Măr- r
țlșorului. Pînă atu.nci, însă, e- d
xlstă râgazu-1 necesar de a se a
Încerca șansele și la această a- 
devărată bijuterie a tragerilor 
(LOTO 2). care atribuie cîștl- S
guri și PENTRU 2 NUMERE ! c
Tragerea de mîine va avea loc p
tn București, în sada clubului 1
dim str. Doamnei nr. 2, înce- I
pînd de la ora 16.30. v



IȚII DE i
junioarele și-au 
ingătoarea în 
uarie**, în sala 
gust" din Capi- 
'ache (Dinamo), 
it-o tn finală, 
de două ore de 
iala favorită a 
|lax Moise-Pavăl 
ccW, de 6—2, 
[ii a fost foarte 
Ie altfel atestă 
toarea stelistă 
ultimul set cu 

puternice de 
ki servicii pla- 
returnât și o 
energie — lată 
at jocul celor 

pentru care 
felicitări. în

TENIS IN SALĂ I
semifinale, Teodora Tache o I 
învinsese pe Florentina Curpene | 
(ICIM Brașov), în urma unui 
meci în totalitate la discreția 
sa: 6—3, 6—3. La rîndul săi 
Daniela Moise-Pavăl a între
cut-o pe colega de club Daniela 
Ivana (4—6, 6—4, 6—2), care, 
în setul 3 a „oprit motoarele" 
In fața jocului său din ce în 
ce maî exact. Rezultate din 
„sferturi"; Moise-Pavăl — Mo
nica Pecheanu-Chirilă (Dina
mo) 1—6, 7—6, 6—2; Ivana — 
Mirela Buciu (Steaua) 7—5, 
4—6, 6—3; Tache — Otilia Pop 
(Progresul) 
— Veneția 
6—1, 6—0.

iu.

6—2, 6—4; Curpene 
Șchiopu (Dinamo)

Domo STĂNESCU

4 ★

CHIAR DACA 
A COST fARĂ

INTENȚIE...

I
I
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I
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TOATE DRUMURILE DUC LA... JOCUL COMPLET
Din dosarele 

Comisiei de disciplină

a fost pentru 
[or ui unui con- 
,Premiera" s-a 
Februarie" re- 

pr și juniori- 
ntat numerosul 
fala sporturilor 
p de concurenți 
te pasionante, 
Ipă trei seturi, 
pte cu rezulta- 
Iștigat Marius 
kmo), el între- 
|i la limită pe 
f.S.Ș. 2 Petro- 
Idupă două ore 
Ininute și după 
I spectaculoase. 
Inescu — Dra- 
1—6. în semifi- 
L — Răzvan 
[ictoria CCIAG) 
li'îu — Adrian 
hflk-3. 5—7, 
|®P>resp.).

nu — Simona Petru, Antoane- 
la Voina (ambele CSȘ Reșița) 
6—2, 6—4: băieți, simplu, 11—12 
ani, finală
(Constructorul Cluj-Napoca) — 
Paul Hartweg (Electrica Timi
șoara) 4—6, 6—2, 6—5; 13—14
ani, finală: Dinu Pescariu (TCB) 
— Andrei Pave] (CSȘ 2 Petro- 
mar Constanța) 2—6, 6—2, 7—6; 
dublu, finală: Pavel, Gima — 
Pescariu. Marius Raicea (ambii 
TCB) 6—2, 4—6, 6—3. (Telemac 
SIRIOPOL, coresp.).

Csongor Bibza

I
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Ori de cîte ori teoreticieni ai 
fotbalului se găsesc angrenați 
în discuții despre sisteme și 
tactici, cel mai ilustrativ exem
plu la temă, de rămînere în ur
mă. li-1 oferă tot Anglia anilor 
’50. Era vremea cînd, izolat în 
spațiul geografic, fotbalul insu
lar se căznea să tină și... timpul 
pe loc, opunînd echipelor par
tenere de pe continent formule 
de joc depășite. Rezultatul 7 
Izolat și el într-o zonă mare și 
importantă din propria treime 
a terenului. stoperul Billy 
Whright, altfel nume celebru, 
era o pradă ușoară pentru cele 
două vîrfuri centrale care în
scriau gol după gol. Și astfel, 
învechitul W.M. primea o pil
duitoare lecție din partea „nou
lui" adus pe Wembley de... eu
ropeni, care. între alte modifi
cări făcute sistemului, veneau 
— era limpede pentru toti — 
cu un om în plus în atac.

La circa zece ani după 
„Wembley". Helenio Herrera șl

jucătorii de la Internazionale 
Milano, prilejuiau și ei, la di
verse 
dintre 
labilii 
zaseră 
niosul 
versarelor prin al său 
contraatac", dar. 
timp, și pericolul 
să facă, mecanic,

..mese rotunde", discuții 
cele mai ascuțite. Veri- 
oameni de fotbal sesi- 
capcana pe care inge- 
antrenor o întindea ad- 

.beton- 
în același 

ca „sistemul" 
prozeliți. Ceea

Referindu-ne la fotbalul nos
tru. exemplele oferite de, pe 
atunci, tinerii noștri tehnicieni 
proveniți din jucători valoroși 
care gîndiseră foțbalul și 
cîmpul de ioc. ni se par 
cele mai concludente. Și 
această ordine de idei, ne 
în minte o vorbă anume

Pe teme actuale

UN REAL SUCCES AL HANDBALULUI JUVENIL

h Galati. Spor- 
Lorul și cea de 
t si-au desem- 
|,Cupei 16 Fe- 
■iteptat de 

bopiilor a 
te echili- 

k s-a remarcat 
I finala de bă- 
Iria 13—14 ani. 
li'otc, simplu, 
I: Monica Boa- 
| ^tina Boibo- 
lișoara) 6—3,
ha Maria Pes- 
jani: Ruxan-
Irina Spîrlea, 
—2, 4—6, 6—4; 
îrîea, Mățăoa-

Tradiționala competiție „Cupa 
C.S.Ș. 2 București" — cu parti
cipare internațională — a hand
balului feminin, aflată la cea 
de a 11-a ediție, desfășurată 
timp de 3 zile în Capitală, a 
oferit meciuri de bună calitate, 
desfășurate într-o deplină spor
tivitate. Victoria a revenit for- 
mafiei Clubului Sportiv Școlar 
Galați, care a întrecut în fina
lă echipa C.S.Ș. „M. Eminescu" 
Iași.

CLASAMENT : 1. C.S.Ș. Ga
lati, 2. C.S.Ș. „M. Eminescu" 
Iași, 3. C.S.Ș. Făgăraș, 4. C.S.Ș. 
„U“ Craiova, 5. C.S.Ș. Dinamo, 
6. C.S.Ș. Rapid, 7. A.S.Z. Wro
claw (Polonia). 8. C.S.Ș. Sibiu. 
9. C.S.Ș. 2 — A, 10. E.S.T. Ber
lin (R.D. Germană), 11. Spar- 
tacus Budapesta (R.P. Ungară), 
12. C.S.Ș. 2 — B.

în cadrul unei frumoase fes
tivități de închidere, organiza
torii competifiei — care s-au 
dovedit gazde vrednice — au 
decernat câștigătoarelor diplo
me și medalii, precum și pre
mii speciale: golgetera ediției

— Sorina Lefter (C.S.Ș. 2 — 
A). 58 de goluri; cea mai bu
nă jucătoare: Lenuța Borș 
(C.S.Ș. Galati); cel mai bun 
portar: Petrescu Anișoara
(C.S.Ș. Galati); cea mai tînără 
jucătoare: Ciora Mihaela (14 
ani — C.S.Ș. Făgăraș); cea 
mai bine clasată echipă oaspe
te : A.S.Z. Wroclaw.

Remarcăm bunul nivel teh
nic. entuziasmul și dăruirea ti
nerelor handbaliste și sperăm 
că junioarele de azi vor munci 
în continuare cu sîrguință.

ce s-a și întîmplat: fără să 
gîndească în întregul ei inova
ția din jocul lui 
tipuri distincte 
Picchi — Corso, 
și Peiro), destui 
imitat mecanic ________,
împingînd echipele lor în bra
țele celui mai crunt anti joc cu 
putință. întrucît acesta însem
na. în ultimă analiză un efort 
psiho-fizic pe cît de mare, pe 
atît de inutil pe tabela de scor.

Din aceste tactici aflate la 
polul opus s-a născut nevoia de 
echilibru în joc și, implicit, în 
efort. Din sinteza „extremelor" 
avea să rezulte. în timp, un 
joc mai complet prin atenția a- 
cordată atît momentului de atac, 
cît și aceluia de apărare.

Modelul anilor ’70, în materie 
de echilibru între ofensivă și 
defensivă, îl reprezenta Ajaxul, 
cu al său fotbal total, dar. tre
buie spus, destule alte echipe 
europene, inclusiv românești, a- 
daptînd la specificul țărilor 
respective, manifestau — în a- 
ceeașl perioadă de timp — 
preocupare pentru ambele faze 
ale jocului.

Inter (croit pe 
de fotbaliști : 

Suarez — Jair 
antrenori au 
și unilateral,

în 
a fi 

în 
vine 

_____ a 
„profesorului" Constantin, care, 
în timp ce conducea, de pe 
banca sa. un joc-școală, solici
ta, cu voce tare, elevilor lui 
„adincime". La îndemnul antre
norului lor, în funcție de res
pectivul moment, apărare sau 
atac, jucătorii se repliau 
frunte cu 
micșorînd 
sau spre 
tind, prin „_______  _______
breșe favorabile... golului.

Ceva mai tîrziu asemenea Iul 
Constantin, foști jucători de 
prim-plan ai fotbalului nostru 
ca Mircea Lucescu, Emerich Je
nei. Anghel Iordănescu. ținînd 
pasul cu evoluția fotbalului, 
s-au străduit șl, nu o dată, au 
reușit să obțină cu echipele lor 
remarcabile rezultate.

Dar cum un succes, (cum au 
fost, în acești ultimi ani, califi
carea echipei noastre reprezen
tative la Euro ’84. ca și — mai 
ales — cucerirea de Steaua a 
C.C.E.) Ie solicită și pe... cele
lalte, așteptăm, în continuare, 
din partea antrenorilor noștri 
(nu numai a acestora mai sus- 
amintiti) noi dovezi de compe
tentă și muncă. Puternice aca
să la ele. prin etalarea unui 
joc complet, realist. echipele 
noastre trebuie să fie competi
tive și în arena internațională, 
unde ele vor susține, în curînd, 
noi confruntări de prestigiu.

(în 
liberoul), închizînd, 

unghiurile, sau avan- 
cîmpul advers, cău- 
pătrunderi frontale.

Gheorghe NICOLAESCU

Atacîndu-1 pe Iașco (Uni
versitatea Cluj-Napoca) în 
meciul disputat în urmă cu 
două luni, la Cluj-Napoca, 
Cîrstea (Rapid) n-a avut — 
cum s-a arătat — intenția 
de a-1 accidenta pe acesta. 
Un astfel de lucru, de alt
fel. e greu de conceput pe 
terenurile noastre de fotbal, 
oricît de aprigă ar fi lupta 
pentru victorie. Dar lipsa 
elementului intentional nu-1 
absolvă de vină pe cel care 
provoacă un accident, jucînd 
totul pe o carte, fără a ți
ne seama 
consecințe 
periculos, 
tîmplat la

Dificilă, 
fost, de aceea judecarea a- 
cestui caz. Comisiei de dis
ciplină trebuindu-i aproape 
două ore pentru a ajunge
— cu majoritate de voturi
— la solutionarea memoriu
lui înaintat de echipa Uni
versitatea Cluj-Napoca, în 
legătură cu acest caz. Difi
cilă. pentru că alături de 
Iașco (nerestabilit după atî- 
ta vreme. în urma unei tri
ple fracturi la gamba stin
gă). un al doilea jucător 
tînăr și talentat Cîrstea, ar 
fi urmat să stea pe tușă ci
ne știe cît timp ! Situație 
nedorită de nimeni, evident, 
în cele din urmă cu reti
cente lesne de înțeles, dar 
cu regulamentul în mi na 
(mai precis cu articolul 168, 
litera M). Comisia de disci
plină a hotărî t punerea în 
stare de suspendare a lui 
CÎRSTEA pină ce IAȘCO 
va fi din nou apt de joe.

Un episod profund regre
tabil.

și de posibilele 
ale jocului său 
Așa cum s-a în- 
Cluj-Napoca.
foarte dificilă a

Jock BERARIU

suporter ai

ij^îONSTAN- 
cind vă scriu 

erpool are nu 
puncte avans 
doua clasată, 

(n.n. Intre 
fost luat 

dacă nu, care 
stei diferențe 
uite 7 11". O 
ie-o dă... va- 
rerpool, nein- 
meclurl 1 Dar 
ilicație : in
1 — la fel ca 
C — victoria 
3, nu cu 1 

ideea de a 
ofensiv. Jo- 
acordă de

nă, In cam- 
lone, unde, 
irătat. In ea- 
ibțlnute la o 
mai multe 

îgătoare 1 se 
puncte. Dar, 
echipa care 
î respectivă 
1 punct tn

/SEAZĂ
și TERME- 

depunere a 
nile dv. la 
SPORT al 
iră Îndoială, 

mal prejos 
vește atrac- 

de partlcl- 
aspectul va
ci eîșllguri- 
Itfel. tncre- 
•e dobîndltă 
n ultimul 
sistem este 

î dată prin 
ție obținute 
pasionați ai

RPRIZA A 
\RE ! în- 
ebruarie, se 
biletele la 
lORDINARA 
:ULUI, de

Alexandru EPURAN. coresp.

DE LA F.R. TURISM 
ALPINISM

Campionatul Republican 
orientare pe schiuri, programat 
inițial la Tîrgu Mures la 26—27 
februarie, se amină din cauza 
lipsei de zăpadă, pentru o 
dată ce va fi stabilită ulterior

de

»

10 STAȚIUNI RECOMANDATE 
PENTRU CURA BALNEARĂ 

ÎN ACEST ANOTIMP
AMARA : afecțiuni ale aparatului locomotor; neurolo

gice periferice; ginecologice; dermatologice.
BĂILE FELIX: afecțiuni ale aparatului locomotor; neu

rologice; ginecologice;
BĂILE GOVORA: afecțiuni respiratorii și O.R.L.ț ale 

aparatului locomotor; neurologice periferice.
BĂILE HERCULANE: afecțiuni ale aparatului locomotor: 

neurologice periferice: sechele posttraumatice ale sistemului 
locomotor.

BĂILE OLĂNEȘTI: afecțiuni ale tubului digestiv și ale 
glandelor anexe; ale rinichilor si căilor urinare; boli me. 
tabolice (gută, diabet, obezitate): boli alergice; afecțiuni 
respiratorii.

BĂILE TUȘNAD: afecțiuni aie aparatului cardiovascular; 
nevroză astenică; afecțiuni ale tubului digestiv.

BORSEC: afecțiuni ale glandelor endocrine; afecțiuni 
vasculare periferice: afecțiuni ale tubului digestiv si 
glandelor anexe: nevroză astenică.

BUZIAȘ: afecțiuni ale aparatului cardiovascular; ale 
ternului nervos central; nevroze.

CĂLIMĂNEȘTI-CĂCIULATA: afecțiuni ale tubului_
gestiv; hepatobiliare: afecțiuni ale rinichilor si căilor uri
nare; boli de nutriție si metabolism; afecțiuni ale apara
tului locomotor; neurologice periferice: boli profesionale 
si afecțiuni alergice.

COVASNA: afecțiuni cardiovasculare; ale tubului digestiv; 
afecțiuni hepatobiliare.

ale
sls-
di-

IMPORTANT
începînd cu acest an s-au introdus curele balneare profi

lactice Si de recuperare cu sejururi de 7 zile sau multiplu 
de 7 zile (14 sau 21 zile) în stațiunile Eforie Nord.. Man
galia. Băile Felix. Băile Herculane. Sovata. Geoagîu-Băi, 
Vatra Bornei. Călimănești-Căeiulata. Băile Tușnad. Buzîaș.

Curele balneare profilactice (de 7—14 zile) se adresează 
unor categorii de oameni ai muncii din industriile extrac
tivă. metalurgică chimică s.a.

DE REȚINUT
• Plecarea in stațiuni se face la data indicată de soli

citant.
• Sînt asigurate condiții optime de cazare, masă si tra

tament.
• La dispoziția turiștilor: mijloace de agrement, mani

festări cultural artistice si de divertisment variate.
Biletele pentru cură balneară si odihnă în aceste stațiuni 

se pot obține de la toate agențiile oficiilor județene de tu
rism ale I.T.H.R. București, precum si de la comitetele 
sindicatelor din întreprinderi si instituții.

GLORIA BISTRIȚA DOREȘTE UN RETUR IN FORȚA
Că F.C. Gloria Bistrița se gă

sești, la terminarea primei părți 
a campionatului, în plutonul 
fruntaș al clasamentului (seriei 
a in-a), nu constituie nici o 
surpriză. De ani buni, echipa 
cochetează cu vîrful piramidei, 
lăsînd impresia, cel puțin la 
terminarea fiecărui tur, că-i 
poate fi la îndemînă chiar 
și o promovare. De flecare dată, 
însă, la retur, cadența n-a pu
tut fl menținută, Gloria resem- 
nîndu-se cu statutul de outsi- 
deră veșnică, un fel de Pouli- 
dor (la vremea Iul, mereu în 
„umbra tricoului galben", tn 
Turul Franței) al diviziei noas
tre secunde. Nici de această 
dată, Gloria nu iese din graficul 
tradițional : loc 3, după F.C. Bi
hor, la 4 puncte distanță (la 
„adevăr", la numai două) șl 
după U.T.A., de care o separă 
doar un golaveraj mai slab.

Va ști Gloria să-și valorifice, 
de data aceasta, la reluare, po
tențialul de joe demonstrat în 
tur, șansa de a juca 9 meciuri 
acasă și 8 în deplasare, ca și 
avantajul de a disputa derbyul 
cu F.C. Bihor, pe teren pro
priu 7 „Da, răspunde la această 
întrebare Alexandru Fabi, pre
ședintele clubului. Pentru că 
starea de spirit a echipei este 
cu totul alta, abătlndu-se de la 
automulțumirea în care se com
plăcea de regulă. De altfel, mo
dificări structurale au schimbat 
fața lucrurilor, noi fiind, acum, 
ur. club autonom, condițiile și 
sprijinul consolidîndu-se 
toate planurile. Să 
că am schimbat și 
tehnică, acordată în 
pionat profesorului 
că valoarea lotului

vizibil, prin aducerea lui Manea, 
Soare, Pîrciu și R. Gheorghe. 
Avem acum o echipă scuturată 
din imobilism și rutină, care 
dorește deplin promovarea pe 
prima scenă, care este conștientă 
că s-ar fi putut situa foarte 
sus astăzi, dacă n-ar fi trebuit

Priviri spre 
efalonul secund

să plătească tribut lipsei de o- 
mogenitate, Ia Zalău, unde am 
pierdut cu 1—0 după co am do
minat jocul, la Satu Mare, unde 
am condus cu 1—0, pină în mln. 
73, pentru a ceda in final, și la 
Reșița, unde, după 2—0, în mln. 
76, ne-a scăpat printre degete o 
mare victorie".

Deocamdată, rezultatele din 
pregătiri pot să susțină speran
țele președintelui clubului. în
toarsă din Polonia, unde a e- 
fectuat un stadiu de pregătire 
fizică generală la parametrii cel 
mai convenabili, Gloria a învins

pe Tractorul cu 2—0 la Brașov, 
a bătut și la Constanța, cu 1—0, 
a mai obținut și un 3—3, la 
Buzău, cu Gloria. Ca dovadă că 
este o echipă solidă, conștientă 
de posibilitățile el, ni se pare și 
faptul că n-a făcut nid o mo
dificare de lot în această pe
rioadă de întrerupere, tn care 
majoritatea cluburilor trepidea
ză d; dorința de a efectua 
transferuri, agățindu-se șl de 
firul de pai al unui simplu zvon 
despre valoarea Iul X sau Y.

Iată Iotul cu care va aborda 
returul : Nalaț, Șara — portari; 
Tătăran. Hurlol, Nicolae, Cer- 
venschl, Costln, Slgmlrean. R. 
Gheorghe, Bagta, Roman — fun
dași ; Trimbițaș, Florea, Pîrciu, 
Votca, Dănilă — mijlocași s 
Soare, Manea, Șuvagău, Moga 
— Înaintași. Din care se obser
vă, că un alt factor de echili
bru îl constituie și împletirea 
experienței veteranilor (Manea, 
Moga, Hurlol, Cervenschi, Ro
man) cu dinamismul șl dorința 
de afirmare a celor mai tineri 
(Soare, Șuvagău, Volca, ultimul 
junior, cooptat tn lotul națio
nal).

Ion CUPEN

ȘTIRI • MECIURI AMICALE

»»

pe 
nu se uite 
conducerea 
acest cam- 
Cernăianu, 

a crescut

CUPA 6 MARTIE1
Asociația sportivă Electroapa- 

rataj din Capitală organizează 
in aceste zile prima ediție a 
„Cupei 6 Martie", la care par
ticipă formațiile buoureștene 
Metalul (Dlv. B), Mecon, visco- 
fil, I.M.G.B. (Div. C), Mecos, 
I.C.M.E. Electroaparataj („Onoa
re") șl Electromagnetica („Pro
moție").

Iată și primele rezultate : E- 
lectromagnetica — I.M.G.B. 
2—2, Metalul — Mecon 1—1, Vis- 
-.ofll — Mecos 3—3, Electroapa
rataj — T.C.M.E. 4—2. Metalul 
— T.C.M.E. 3—2, I.M.G.B. — Vis- 
cofil 2—1, Mecos — Electromag
netica 2—2, Electroaparataj — 
Mecon 2—1.

Tot In „Cupa 8 Martie" au 
continuat șl întrecerile organi- . 
zate de asociația sportivă Vls- 
cofll. Iată rezultatele : I.S.C.LP. 
Ulmenl — Electra' 0—6, F.C.M. 
Dunărea Giurgiu — Danubiana 
1—1 (1—0), Viscofll — Prefabri
cate 0—0, Motoare Diesel — 
I.M.G.B. 1—0 (0—0). (Nicolae
TOKACEK — coresp.).

> — s.c.
Un m=cl de 

autogoluri I 
al lui cezar 

9) de la echipa gazdă, 
care a... egalat Cr. Sava 
57), înscriind și el in pro- 
poartă, iar Fulga (mln. 

marcat golul victoriei dl- 
S.C. Bacău a all- 

echipă : Cîm- 
Vasilacbe, 
Burleanu, 

Sava

• FEPA ’74 BIRLAD 
BACAU 1—2 (0—1). " 
verificare cu două 
Primul a fost cel 
(mln. 
după 
(min. 
prla-i 
84) a 
vizionarei A. 
nl-at următoarea 
peanu — Penoff, Vasilacbe, Ar- 
tenie, Cludin — Burleanu, Tis- 
mănaru, Cr. Sava — Șoiman, 
Scinteie, Fulga. Au mai jucat : 
Arvlnte, Mitici, Andronic și An- 
drieș. (C. Burghelea — coresp.)
• DACIA MECANICA ORĂȘ- 

T1E — AURUL BRAD 2—1 (0—1). 
Golurile au fost marcate de 
Hațeganu (min. 56 — din pe
nalty șl min. 60), pentru local
nici, șl Dobrău (min. 12). pen
tru oaspeți. (I. Siminie — co
resp.).
• MUREȘUL 

SUCEAVA l—0 
al partidei a 
Lazăr, in mln. 
coresp.).
• C.S.U. MECANICA SIBIU — 

UNIREA ALBA IULIA 1—2 
(0-2).

« MlINE, AUTOBUZUL — 
F.C. OLT. In continuarea pre
gătirilor pe care Ie efectuează 
in vederea noului sezon compe- 
tlțlonal, divizionara A F.C. Olt 
poposește mîlne în Capitală pen
tru o partidă de verificare cu 
Autobuzul. Meciul este progra
mat de la ora 11, pe terenul Au
tobuzul.
• RELUAREA CAMPIONATE

LOR DE JUNIORI. Returul Cam-

DEVA — C.S.M. 
(0—0). Unicul gol 
fost înscris de
75.' (V. Rusu —

pionatului Republican de juniori
I Ișl va derula etapele la urmă
toarele date : 13, 20 și 27 mar
tie, 3, 10, 17 șl 24 aprilie, 1, 9, 
12 (etapă intermediară In seric. 
I), 15. 19 (etapă intermediară în 
seria I) șl 22 mai. Jocurile so 
vor disputa de la ora 11. Iată 
și datele campionatului centre
lor olimpice Viitorul : 24 șl 31 
martie (la ora 16), 7, 14, 2i, și 
28 aprilie (la ora 17), 5 mai 
(ora 18). Orice modific re — 
justificată — de la acest pro
gram se va solie: la la F.R.F. cu 
cel puțin zece zile înainte.
• TEXTILA BUHUȘI — MI

NERUL COMANEȘTI 5—0 (0—0). 
Au Înscris Pavel (min. 54), Ga- 
clu (mln. 68), Ignat (min. 75). 
I. Constantin (min. 79) și Rusu 
(min. 82). (I. Vieru — coresp.).
• A.S. DROBETA TR. SEVE

RIN — A.S.A. PROGRESUL TI
MIȘOARA 2—0 (1—0). Golurile
au fost realizate de Grăbeanu 
(mln. 30) șl Băcllă (mln. 68). 
(S. Manafu — coresp.).
• PETROLUL PLOIEȘTI —

F.C.M. BRAȘOV 0—1 (0—0).
După ce lordache a ratat, tn 
prima repriză, o lovitură de la
II m„ In min. 58 a Înscris Ter- 
heș. Au jucat formațiile: Petro
lul : Dîrjan — Popa, Pancu, 
Ștefan, P. Gușe — Mocanu, Ruse, 
Caclureac — Țălnar, lordaclie, 
I. Gușe (au mal jucat Ursea, 
Drăgan, Cr. Ene. Panalt. Hîneu). 
F.C.M. : Polgar 
Naghl, L. Petre 
gan, V. Ștefan, 
heș, Fișlc (au 
meșl, Andrași, 
(Ov. Bălteam!

— Bălan, Șutea, 
— Avădanei, CI- 
Mărgărit — Ter
mal Jucat Sell- 
Bucur și FHIp.
- coresp.).



mn LA VARȘOVIA,
REMIZE PENTRU

J.O. de iarna : FINLANDA - CANADA
CALGARY. 19 (Agerpres). 

Concursul de PATINAJ VITE
ZA din cadrul Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Calgary a 
programat proba masculină de 
1000 m. in care victoria a reve
nit sportivului sovietic Nikolai 
Guliaev, Înregistrat cu timpnl 
de 1:13,03. Pe locurile următoa
re s-au situat Uwe-Jens Mey

(R.D. Germană) — 1:13.11 și 
Igor Jclczovski (U.R.S.S.) — 
1:13.19.

Proba feminină de SANIE a 
fost cîștigată de Steffi Walter- 
Martin (RD. Germană). care 
reeditează astfel succesul obți
nut cu patru ani în urmă la 
„Olimpiada Albă" de la Sara
jevo. învingătoarea a realizat,

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

STEAUA
(Urmare din pag. 1)

la București unde, se pare, va 
fi decisă calificarea în semifi
nalele competiției. De rltfel, 
la ediții trecute ale ’ntrecerii 
campioana noastră a depășit 
de trei ori și etapa semifina
lelor în 1968 1971 si '977. în 
prima si a treia orezentă în 
finala C.C.E. cucerind si tro
feul. Echipa este. *n general, 
în deplinătatea forțelor fizice 
deși nu-i va putea ati.iza pe 
conducătorul ei de 'oc, Adrian 
Ghimes. semne de întrebare 
existînd încă si în ceea ce-l 
privește ne Dumitru Berbece 
— ambii accidentați. Dar asa 
cum nu o dată s-a întifnnlat 
colegii de echipă, iucători cu 
multă experiență, vor tace to
tul pentru suplinirea celor doi. 
I-am numit în orimal rind pe 
Nicolae Munteanu. Marian Du
mitru, Vaslle Stingă, Constan
tin Petre Marian Miri că si pe 
ceilalți componenti ai campioa
nei noastre. Partida va fi con
dusă de arbitrii internaționali 
Sjong si Ludwigssen. dir Nor
vegia.

H. C. MINAUR
(Urmare din pag. 1)

antrenorului Lascăr Pană și a 
elevilor săi de a realiza o atît 
de frumoasă performanță. Să 
avem toată încrederea că Mir
cea Petran, Gheorghe Andronic, 
Măricei Voinea, Sorin Rădu- 
lescu, Gheorghe Covaciu, Doru 
Porumb, Ioan Marta și ceilalți 
își vor face cu prisosință dato
ria.

Partida se va disputa la ora 
17 (ora noastră). Arbitri : An- 
thonsen și Bolstad (Suedia). 
Observator i.H.F. : Eric Elias 
(Suedia).

RULMENTUL BRASOV1
(Urmare din pag 1)

s-a întors acasă cu un handicap 
de ...10 goluri n.n.) să nu se 
mai repete ?

Referindu-se la toate acestea, 
antrenorul emerit Lascăr Paaiă 
ne spunea : „Știm, eu și colegul 
Petre Avramescu, cît de greu va 
fi jocul de ta Copenhaga. îi cu
nosc pe handbaliștii danezi, a- 
vem date care evidențiază pute
rea lor do luptă. Am pregătit 
apărarea In mod deosebit, pen
tru că de alei ni s-a tras severa 
înfrângere de Ia Ilalmstad. Sîn- 
tem încrezători în dorința echi
pei de a obține un rezultat cit 
mai bun în deplasare". într-ade- 
văr. ar £1 plăcut ca la fluierul 
final al meciului retur de la 
Baia Mare, telexul să comunice 
forului internațional al handba
lului : Min-aur s-a calificat în 
semifinale.

Nu ne îndoim de capacitatea

bină experiența unor sportive 
ca Sighita Strecen — jucă- 
toarea nr. 1“ de gol a ,7“-Iui 
sovietic, Aușra Galdikaite — un 
portar cu remarcabile reflexe, 
Vida Taurene și Miroslava Trai- 
novska — jucătoare eu o largă 
gamă de exprimare tehnico-tac- 
tică. cu valoarea tinerelor Aușra 
Miklușite, Daiva Kalauskaite, 
Iolanta Jemaitite, Rina Kujimo- 
va, aflate printre cele mai bune 
din reprezentativa U.R.S.S.. me
daliată cu aur la ultimele două 
ediții ale 2.M. de tineret.

în aceste condiții, desigur, mi
siunea formației antrenată de 
Remus DrAgănescu și Mircea 
Bucă este foarte dificilă, ținând, 
totodată seama .și de programul 
solicitant al brașovencelor în 
ultima perioadă, de accidentarea 
Cristinei Tache. Nicoletei Bori- 
ceanu, Man.uelei Iile și Tatianei 
Beschl ca și de faptul că ele au 
făcut doar o minimă luare de 
contact cu sala unde va avea 
loc jocul. Oricum, Rulmentul 
dispune, la rîndu-i, de sportive 
care — printr-o mobiliza-re e- 
xem piară, printr-o concentrare 
maximă în toate fazele jocului 
— pot realiza un rezultat care, 
coroborat, apoi, cu cel din par- 
tlda-retur (28 februarie, la Bra
șov) să Ie ofere satisfacția do
rită. Se impune, deci, ca Rodica 
Marian, Enikb Demeter, Adina 
Ion, Irina Mureșan, Anca Balea 
și colegele să evolueze — așa 
cum au făout-o și cu alt-» pri
lejuri — la nlveluT maxim al 
potențialului de care dispun.

Meciul va începe la ora 17 
(16 ora Bucureștiulul) și va fi 
condus de brigada de arbiteftri 
polonezi Manys și Steinert, ob
servator din partea I.H.F. fiind 
norvegianul Nyels Hertzberg.

3-1 LA HOCHEI!
in patru manșe timpul total de 
3:03.973, fiind urmată de coe
chipierele sale Ute Obcrliofi’ner
— 3:04,105 și Kerstin Schmidt
— 3.04,181.

în Sala Sporturilor Saddledo
me. in meci pentru Grupa pre
liminară A a turneului de HO
CHEI PE GHEAȚA, selecționa
ta Finlandei a întrecut cu sco
rul de 3—1 (3—0. 0—1 0—0) e- 
chipa Canadei! Celelalte do
uă partide disputate s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te: Polonia — Franța 6—2 (1—0. 
1—0, 4—2); Suedia — Elveția
4—2, (3—0, 1—1, 0—1).

în clasament conduce echipa 
Suediei, cu • 5 puncte, urmată de 
formațiile Finlandei, Canadei — 
4 p, Poloniei 3 p, Elveției 2 p 
și Franței — Op.

în proba individuală mascu
lină din cadru! concursului de 
PATINAJ ARTISTIC, după 
executarea „programului scurt", 
pe primul loc al clasamentului 
se află Brian Boitano (S.U.A.), 
cu coeficient 2 urmat de Brian 
Orser (Canada) — 2,2 și Alek
sandr Fadeev (U.R.S.S.) — 4,2.

Din cauza condițiilor atmos
ferice nefavorabile (vînt pu
ternic) proba feminină de cobo- 
rîre și cea de sărituri de la 
trtimbulina de 90 m au fost 
amînate.

ȘAHISTELE NOASTRE
VARȘOVIA, 19 Agerpres». 

în penultima rundă a turneului 
international feminin, de șah 
de la Varșovia Szmacinska a 
cîstigat la Ghenova. 'ar parti
dele Sofieva — Nikolin, Hof
mann — Bădulescu, Mureșan — 
Lisovksa Sweczik — Lelciuk. 
Mije — Sikora, s-au încheiat 
remiză.

în clasament conduce Zoia 
Lelciuk (U.R.S.S.). cu 9,5 p, 
urmată de Hanna Erenska (Po
lonia) — 7,5 p (1), Grazina
Szmacinska (Polonia) — 7,5 p 

Cristina Bădulescu (România), 
Aihur Sofieva (U.R.S.S.) —
cîte 7 p. Margareta Mureșan 
(România), Bojena Sikora (Po
lonia) — cîte 6 p, Ruska Ghe
nova (Bulgaria) — 55 p. etc

C.C.E. LA BASCHET (masculin)
BELGRAD, 19 (Agerpres). La 

Belgrad, în meci contând pentru 
turneu.1 fiinal al ,,Cupei Campio
nilor Europeni" l>a baschet mas
culin, echipa locală Partizan 
a întrecut cu scorul de 92—85 
(49—47) formația Tracer Milano. 
In cadrul aceleiași competiții, 
echipa vest-g sărmană Saturn 
Kbln a învins pe teren propriu, 
cu 84—75 (45—38), formația fran
ceză E. B. Orthez.

AGENDĂ 
ATLETICĂ
• BRUXELLES, 19 (2igerPres).

în cadrul concursului interna
țional desfășurat în orașul bel
gian Gând, atletul kenyan Kip- 
doech Cnerlyot a cîștigat proba 
de 1 500 m cu timpul de 3:42,92, 
iar sprinterul canadian Desai 
Wil'liams a trecut primul linia 
de sosire în cursa de 60 m pliat, 
fiind cronometrat în 6,54. Alte 
rezultate : masculin : 800 m :
Tony Morrel (Anglia) — 1:45,72; 
săritura în lungime : Larry My- 
ricks (S.U.A.) — 8,05 m, arunca
rea greutății : JLm Doehring 
(S.U.A.) — 20,55 m ; feminin : 
60 m : Nelly Cooman (Olanda) 
7,23 ; 60 m garduri : Laurence
Elloy (Franța) — 8.03.

• HAVANA, 19 (Agerpres). —
tn ziua a doua a concursului de 
atletism de la Havana, sportiva 
cubaneză Ivonne Lîal a cîștigat 
proba de aruncarea suliței cu
rezultatul de 67,04 m.

• VIENA, 19 (Agerpres). —
Atletul austriac Gerhard Hart
man a terminat învingător în 
crosul de la Furth (R. F. Ger
mania), fiind cronometrat pe
distanța de 10,500 km cu timpul 
de 35:40.

Proba feminină, disputată pe 
un traseu în lungime de 6 km, 
a fost cîștigată de campioana 
elvețiană Cornelia Buerki — 
24:06.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA - SELECȚIONATA
R.P. CHINEZE 28-27 LA HANDBAL FEMININ

ÎN MECI retur pentru semifi
nalele „Cupei-. Spaniei" echipa 
F.C. Barcelona a învins pe te
ren propriu, cu scorul de 3—0, 
formația Osasuna și s-a calificat 
în finala competiției. în primul 
joc scorul a fost egal : 0—0. In 
finală F.C. Barcelona va întîlni 
pe Real Sociedad.

AFLATA în turneu în Bah
rein, Austria Viena a întâlnit la 
Manama formația țării gazdă. 
Fotbaliștii din Bahrein au obți
nut victoria cu scorul de 2—0

LA SPLIT (Iugoslavia), în 
meci amical., echipa austriacă 
Voest Linz a terminat la ?ga-

• FINALA CUPEI SPANIEI, 
ÎNTRE F.C. BARCELONA Șl 

REAL SOCIEDAD • AZI, MiCl 
AMICAL: ITALIA - U.R.S.S.
• ÎN CUPA CUPELOR FIN 
LANDEZII DE LA ROVANIE
MI JOACĂ ACASĂ... IN

DALIA I I

Selecționata feminină de 
handbal a R.P. Chineze, care 
întreprinde un turneu amical 
în tara noastră a susti lut ori- 
mul meci la Rm. Vîlcea. In 
Sala Sporturilor, cu toate locu
rile ocunate. la caoit tl unui 
ioc de foarte bun nivel Chi
mistul a cîstiirat la • imită cu

28—27 (14—13). Au înscris: Ve- 
rigcanu 10. Bloju 8. Lazăr 5. 
Dincă 2. Nedelcu 2. Romele 1 
— centru Chimistul: Chen-Znen 
7. He-Jamsing 6. Sun-Xiluan 
6. Li-Lirong 5. Li-Jie 3 Au 
arbitrat J. Mateescu si V. Dăn- 

cescu (București), (P. GIOR- 
NOIU-coresp.).

— REÎNTOARCEREA ÎN STRADĂ —
Fotbalui’ francez traversează un moment greu. Deși campi

oană continentală en titre, reprezentativa „cocoșului galic" a 
ratat calificarea la „Euro ’88", pierzând pînă și ultimul meci 
al grupei (0—1 cu R.D.G., la Paris), chit că el nu mai era 
decît unul de orgoli-u, selecționata lui Henri Michel fiind mai 
demult ieșită ddn cursă. Și mai grav pare faptul oă înviorarea, 
presupusă de promovarea masivă a „noului val", întârzie, 
recentul (doar) 1—1 cu Israelul apărând La fel de nemulțumi
tor.

în contextul a tot felul de căutări, menite să realizeze ieși
rea din impas, una a atras cu osebire atenția, generând discu
ții ample și nostalgii. La sugestia unuia dintre foștii săi an
trenori, care hotărâse să pună ideea în aplicare la Geneva 
(unde a lucrat scurtă vreme), la ideea lui Jean-Maro Gulllou 
deci, proaspăta divizionară A, A.S. Cannes, a înființat mai 
deunăzi așa-zisa „Academie a fotbalului de stradă", încre
dințând conducerea ei lui Gilles Rampillon și lui Aladn Moizan, 
adică antrenorului secund al echipei și unuia dintre cei mat 
reptitați jucători (în paranteză fie spus, Moizan e mai tînăr 
decît chiar Jean Fernandez, managerul Lud Cannes fiind născut 
în 1954!). Pe marginea acestei Inițiative, care a născut (cum 
aminteam) destule controverse, „I’Equipe" nota : „Imaginea 
(n.n. recomandată de Cannes) ține de trecut. Cîndva, unele 
cârti *re trăiau în ritmul balonului rotund, copiii umplând 
străzile și locurile virane cu Jocul și zarva lor. Astăzi, rare 
sânt spațiile necompetițlonale în care să mad respire fotba
lul 1 Rampillon șl Moizan asta urmăresc : să reînvie o tradi
ție pierdută Demersul lor merită, credem, tot interesul".

Visând să selecționeze (măcar) 20 de copil între 8 șl 12 ani, 
cei doi tehnicieni vor cutreiera străzdile orașului oferind puș
tilor mingi și un minimum de echipament, încercând să dea 
întrecerilor lo-r un caracter cît de cît organizat.. Se preconi
zează pînă și o finală între cartiere, programată a se desfă
șura chiiar pe stadionul Pierre de Coubertin", pe care evo
luează A.S. Cannes, cu cunoscuții ed internaționali Emon, Guy 
Lacombe Primorac sau Elsner. Mulți susțin că povestea nu 
va duce nicăieri. Că investițiile care se vor face, firește mici 
vor fi bani aruncați. Greu de dat, nu-1 așa ?, un verdict, căci 
acțiunea e abia la început, doar timpul fiind în măsură să 
furnizeze un răspuns. Pînă atunci însă, să subliniem că fot
balul se întoarce în stradă, ca un pas spre trecut și — de ce 
nu ? — spre vidtor. *

Ovîdiu IOANIȚOAIA

- ►

• CLUBUL SPORTIV Oergryte (OcIS) 
din Goteborg este una dintre oele mai ve
chi unități sportive din Suedia. Anul tre
cut, în decembrie. OelS a aniversat un se
col de existență. Deși un club polisportiv, 
el s-a făcut cunoscut. îndeosebi, prin re
zultatele secțiilor sale de atletism și fot
bal Cei mai cunoscuți performeri de la 
OelS au fost semifonddstul Dan waern 
(fost recordman mondial pe 1000 m cu 
2:18.1 în 1958 și 2:17,8 în 1959) și actualul 
recordman al lumii la săritura în înălțime 
Patrick Sjobcrg (2.42 m în 1987). precun' 
și fotbaliștii internaționali Gunnar Gren 
Bune Boerjesson și Ăgne Simonsson, care 
au strălucit însă sub soarele Italiei. în 
campionatul lui ..il caleio" • SPORTIVE 
în vîrstă de peste 35 ani și sportivi' de 
peste 40 ani din mai mult de 50 de țări 
ale lumii, și-au anunțat dorința. încă de 
pe acum ca să ia parte anul viitor, la 
Tocurile Mondiale ale veteranilor. Această 
competiție de anvergură va avea loc la 
Eugene în statul american Oregon. între 
29 iulie și 20 august 9 DOI ALPINTȘTI. 
unu’ din Coreea de Sud Heo Voung-ho, 
șî altul din Nepal. Ang Rita, au izbutit să 
atingă cel mai înalt vârf al Everestului 
(8848 mi urcând. pe timp de iarnă, fără a 
fi recurs la butelii de oxigen. Același vîrf 
mai fusese atins de doi polonezi patru 
japonez? și un nepalez. dar eu butelii de 
oxigen a TN 1987 BASCHETBALISTUL 
cel mai eficace din Europa a fost jucăto
rul grec Nickos Gallis. La C.E. de la A- 
tena cîstigat d? Grecia. Gallis a realizat

299 puncte, în opt meciuri, ceea ce revine 
37 de puncte înscrise de meci. In cadrul 
C.C.E. (1987—88), în patru partide el a în- 
soris 159 p, adică 39,7 p de partidă. Gal
lis a fost declarat jucătorul nr. 1 al bas
chetului european în 1987 • DAR APROPO 
de baschet și de ierarhizări. Jucătoarea 
italiană Caterina Pollini (21 ani, 193 cm), 
pivotul .squadrei ăzzurra" a fost desem

nată cea mai bună baschetbalistă euro
peană. Este pentru a patra oară, din 1983, 
eînd Pollini e desemnată în fruntea to
pului european • FEDERAȚIA DE FOT
BAL. din Malta a angajat ca antrenor al 
echipei naționale pe vest-germanul Horse 
Heese, fost jucător în Bundesliga. la SV 
Hamburg șî la Eintracht Frankfurt £ 
FAIMOSUL CICLIST francez Bernard Hi
nault, câștigător al Turului Franței și al 
altor mari curse de lung kilometraj, care 
a abandonat precum se știe, activitatea 
oompetlțională. își scrie acum memoriile. 
$1. cu siguranță. Hinault are ce scrie din 
toate cîte a văzut și a făcut a „GHEATA 
DE AUR“ nu este doar un trofeu care re
compensează p? cei mai buni fotbaliști 
europeni. Ea este atribuiită. de asemenea, 
și rugbyștilor. Recent o „gheată de aur"

i-a fost dată lud Philippe Sella, centru al 
echipei din Agen și all 15-Iui Franței • 
CAMPIONATUL MONDIAL masculin de 
baschet din 1990 a fost încredințat spre 
organizare Federației de specialitate din 
Argentina. Dar cum aceasta nu a trans
mis încă Ia F.I.B.A. cuvenitele garanții 
financiare este posibil ca locul de desfă
șurare să fie schimbat, în Porto Rico, 
Statele Unite sau Canada, celelalte țări 
care au candidat, de asemenea, la orga
nizarea C.M. ’90 • MINISTRUL CANA
DIAN al sporturilor, Otto Jelinek, a fă
cut cunoscut că guvernul canadian va 
susține candidatura orașului Toronto pen
tru organizarea Jocurilor Olimpice de 
vară din 1996. Precum se știe, în acel an 
se va împlini un secol de la desfășurarea 
primei Olimpiade moderne, în 1896, la 
Atena. Capitala Greciei candidează și ea 
pentru organizarea J.O. ’96 avînd, se pare, 
un oarecare avantaj — simbolic — față 
de alte contracandidatul. Dar pînă la a- 
legerea de către C.I.O. a gazdei Jocuri
lor din 1996 mai este încă destul timp • 
AVI COHEN, libero-ul echipei Israelului 
(31 ani 55 de selecții), este, în fapt, legi
timat al echipei scoțiene Glasgow Ran
gers, Peste numai cîteva zile îl vom ve
ci ?a. probabil, la București la meciul din 
cadru1 C.C.E. cu Steaua • PILOTUL 
FRANCEZ Marcel Hugueney, la 75 de ani 
ai săi. a fost concurentul col mai vîrst- 
nic la recentul raliu Paris — Dakar.

Romeo VILARA

liitale — 1—I (0—0) — cu forma
ția locală Jedinstvo.

LA CAIRO s-a disputat me
ciul dintre echipa Egiptului și 
selecționata olimpică a U.R.S.S» 
Fotbaliștii sovietici au obținut 
victori^ cu scorul de 2—8 (1—0), 
prin golurile marcate de Koli- 
vanov (min. 37 șl min. 75).

LA ABU DHABI, în prelimina
riile Campionatului Asiei, selec
ționata Emiratelor Arabe Unite 
a întrecut cu scorul de 4—0 
(2—0) echipa Bangladeshului.

AZI LA BARI, în meci amical, 
se vor întîlni primele reprezen
tative ale Italiei și U.R.S.S. 
Partida face parte din cadrul 
pregătirilor pe care ambele for
mații le fac în vederea turneu
lui final al C.E. Selecționata 
sovietică se află de cîteva zile 
într-un stagiu de pregătire în 
Italia.

REÎNCEPE campionatul vest- 
german... După o pauză de iarnă 
de aproape trei luni, azi vor 
avea Loc meciurile din etapa a 
20-a. Cele mad importante par
tide : Borussia Monchengiad- 
bach — Stuttgart. Mannheim — 
Bayern Mdnchen, Hannover — 
Hamburger S. V. In prezent, 
Werder Bremen are un avans 
de 4 puncte față de F. C. Kiiln 
șl 5 puncte față de Bayern 
Munchen !

PARTIDA din sferturile de fi- ' 
nală, ale Cupei Cupelor, dintre 
Marseille și Rovaniemi p. S. 
(Finlanda) va avea loc la 1 mar
tie, în Italia, în orașul Lecce, 
deoarece în această perioadă 
cl'iima în Finlanda este deosebit 
de rece. Meciul retur est 2 pro
gramat la Marsilia, la 15 martie.

TURNEUL ECHIPEI 
STEAUA IN ITALIA

După meciul cu Fiorentina, 
disputat miercuri, în nocturnă. 
La Florența, și încheiat cu un 
remarcabil rezultat de egalitate, 
1—1 (golul echipei noastre fiind 
înscris de Pițurcă), Steaua a 
susținut joi un al doilea joc în 
cadrul turn eu iui de pregătire pe 
oare îl efectuează în Italia, în- 
tîlnin.d formația Empoli, din pri
ma divizie. Și de această dată 
rezultatul a fost 1—1. Echipa 
noastră a deschis scorul în min. 
14, prin Hagi, fii-nd egalată în 
min. 63. De remarcat că steliștil 
și-au creat și alte ocazii de gol, 
trimițînd de două ori mingea în 
bară. Iată și formația aliniată în 
acest meci : Liliac — Iovan, Be- 
lodedici, Bumbescu, Ungurcanu
— Stoica, Hagi, Rotariu, Majaru
— Lăcătuș, Pițurcă. în repriza 
secundă au mai jucat : Bălan, 
Balint, Cojocaru șl Gh. Popescu.

Ieri, Steaua a evoluat în insula 
Elba, în compania unei selec
ționate regionale (rezultatul nu 
ne-a parvenit pînă la Închide
rea ediției), iar duminică va 
susține- o nouă partMs n-tare 
interes, cu Milan
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