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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Komin, a avut loc. vineri, 26 
februarie, ședința Comitetului 
Politie Executiv al C-C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv • 
dezbătut: RAPORTUL PRI-
VIND MODUL DE REALIZA
RE, LA 31 DECEMBRIE 1987, 
A PRINCIPALILOR INDICA
TORI TEHNICO-ECONOMICI 
APROBAȚI LA CAPACITĂȚI
LE DE PRODUCȚIE INDUS
TRIALE PUSE ÎN FUNCȚIU
NE; RAPORTUL PRIVIND U- 
TILIZAREA MAȘINILOR,. UTI
LAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR 
DIN INDUSTRIE, CONSTRUC- 
ȚII ȘI TRANSPORTURI, IN 
ANUL 1987; RAPORTUL PRI
VIND ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI DE REPARAȚII CA
PITALE, REVIZII GENERALE 
ȘI MODERNIZĂRI ALE FON
DURILOR FIXE, IN ANUL 
1987; RAPORTUL PRIVIND 
ÎNCADRAREA ÎN CONSUMU. 
RILE NORMATE DE MATERII 
PRIME, MATERIALE, COM
BUSTIBILI ȘI ENERGIE E- 
LECTRICĂ IN ANUL 1987; 
RAPORTUL PRIVIND MODUL 
DE ÎNDEPLINIRE A PLANU
LUI COSTURILOR DE PRO- 
DUCTIE ÎN INDUSTRIA RE- 
PUBLICANĂ, ÎN ANUL 1987; 
RAPORTUL PRIVIND CORE
LAȚIA DINTRE PRINCIPALII 
INDICATORI DE MUNCA ȘI 
RETRIBUIRE Șl ÎNDEPLINI
REA PLANULUI PRODUCTI
VITĂȚII MUNCII, IN PRIN- 
CIPALELE RAMURI ALE E- 
CONOMIEI NAȚIONALE, ÎN 
ANUL 1987; RAPORTUL CU 
PRIVIRE LA CONTRACTAREA 
PRODUCȚIEI ȘI A OBIECTI
VELOR PREVĂZUTE ÎN PLA
NUL PE 1988 ÎN INDUSTRIE 
ȘI INVESTIȚII-CONSTRUCȚII.

în legătură cu rapoartele su
puse dezbaterii, au luat cuvin- 
tul membri ai Comitetului Po
litic Executiv și membri ai gu
vernului, care au raportat des
pre modul cum s-a acționat, in 
1987, pentru realizarea acestor 
importanți indicatori de plan, 
despre acțiunile întreprinse in 
vederea inlăiurării neajunsuri
lor manifestate și îmbunătăți
rii întregii activități, pentru 
îndeplinirea sarcinilor prevă
zute pe 1988

Secretarul general a! parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cerut să se tragă 
toate concluziile din activitatea 
desfășurată anul trecut, din 
lipsurile care au existat în a- 
ceste domenii, pentru ca ele să 
nu se mai repete. S-a subliniat 
necesitatea de a se acționa cu 
mai multă hotărîre pentru a- 
tingerea parametrilor proiectat! 
la toate capaeitătile puse in 
funcțiune, precum și la cele ce 
urmează să fie date în folosin
ță. aceasta avind o mare în
semnătate pentru realizarea 
producție) planificate, a planu
rilor de dezvoltare economico- 
socială a tării. în acest scop, 
s-a eerut ministerelor, centra
lelor sl Întreprinderilor să ela
boreze programe corespunză
toare de măsuri, să urmărească 
permanent înfăptuirea lor, să 
creeze toate condițiile și să re
zolve operativ toate problemele 
privind realizarea, tn termene 
eit mal scurte a nivelurilor 
prevăzute la noile capacități de 
producție.

Totodată, s-a subliniat eă 
este necesar să se asigure fo
losirea eu maximă eficiență • 
mașinilor, utilajelor si instala
țiilor. modernizarea continuă « 
fondurilor fixe, efectuarea, ia

timp și de bună calitate, a re
parațiilor capitale și reviziilor 
generale, in vederea desfășură
rii in bune conditiuni a întregii 
activități productive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că in toate unității* 
trebuie să se acționeze cu răs
pundere sporită pentru reduce
rea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili 
șl energie, pentru realizarea 
producției eu respectarea stric
tă a normelor de consum apro
bate, pentru recuperarea ma
terialelor, pieselor” și subansam- 
blelor refolosibile și 
cerea lor in circuitul .

Secretarul general a! parti
dului a relevat că o sarcină 
prioritară o constituie crește
rea mai puternică a producti
vității/ asigurîndu-se, în acest 
sens, organizarea temeinică a 
producției și a muncii, moder
nizarea proceselor de fabrica
ție, mai buna folosire a forței 
de muncă, a timpului de _ lu
cru, întărirea ordinii și disci
plinei. ridicarea nivelului de 
pregătire a personalului mun
citor. astfel incit, în toate sec
toarele de activitate, să se ob
țină o sporire substanțială a 
productivității muncii, potrivit 
prevederilor înscrise în pro
gramul special pe care îl avem 
în această privință. _

Analizîndu-se activitatea în 
domeniul contractării produc
ției si a obiectivelor prevăzute 
în planul pe acest an, s-a indi
cat să fie încheiate, într-un 
termen cit mai scurt, toate con
tractele pe 1988, atît la intern, 
cit si la export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
apreciind că sînt create toate 
condițiile pentru realizarea 
importantelor sarcini stabilite 
pe 1988. a cerut guvernului, 
ministerelor, centralelor si în
treprinderilor să revadă si să 
îmbunătățească, pînă la 1Q 
martie, programele de masuri 
privind soluționarea tuturor 
problemelor de care depinde 
realizarea la un înalt nivel de 
calitate si eficientă a tuturor 
indicatorilor planului pe acest 
an și pe întregul cincinal.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a examinat RA
PORTUL PRIVIND EVOLU
ȚIA PRETURILOR SI TARI
FELOR ÎN ANUL 1987. S-a 
apreciat că situația în acest 
domeniu este bună, preturile 
si tarifele continuînd să se 
mențină si anul trecut sub ni
velul olani ficat. tn general, 
preturile s-au menținut Ia ace
lași nivel iar în unele dome
nii s-au înregistrat chiar scă- 
deri ale acestora : In această 
oerioadă un a avut loc nici o 
creștere a preturilor. Aceasta 

pune, încă o dată, în evidență 
stabilitatea lor, ilustrind jus
tețea măsurilor luate in acest 
sens precum sl caracterul să
nătos al economiei naționale 

S-a indicat să se acționeze in 
continuare pentru 
riguroasă a tuturor 
stabilite In vederea 
preturilor în limitele 
pe 1988 a menținerii 
Udării stabilității lor.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, in continuare. RA
PORTUL CU PRIVIRE LA RE. 
ZULTATELE RECENSĂMIN- 
TULUI ANIMALELOR LA 1 
FEBRUARIE A C. SI PROGRA
MUL DE MĂSURI PENTRU 
REALIZAREA EFECTIVELOR 
DE ANIMALE IN ANUL 1988. 
A fost subliniat fantul ci oe

reinlrodu- 
productiv.

aplicarea 
măsurilor 
Încadrării 

olanului 
sl conso-

(Continuare in pag. a 4-a)
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MANȘA A DOUA A SFERTURILOR DE FINALA
ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

Cele trei formații românești de handbal an
gajate in cupele europene susțin duminică man
șa a doua a sferturilor de finală: STEAUA — 
in Cupa Campionilor Europeni. H.C. MINAUR 
BAIA MARE (m) si RULMENTUL BRAȘOV (f) 
— în Cupa I.H.F. meciuri de mare responsabi-

lilate. toate cele trei echipe avînd de surmon- 
tat un handicap, identic, de cinci goluri, centra 
a accede in semifinalele competițiilor continen
tale. Iată oiteva notatil ale redactorilor noștri 
in legătură cu partidele amintite.

i Cupa Campionilor Europeni
£ _______________________________

cupa tar.

i
£

£

I

&

STEAUA - H.C. MINAUR BAIA MARE RULMENTUL BRAȘOV
TUSEM ESSEN HELLERUP COPENHAGA EGLE VILNIUS

Interesul iubitorilor handba
lului este polarizat. în primifl 
rind, în jurul bartidei Steaua — 
Tusem Essen din cadrul com
petiției continentale nr. 1. Cum 
se știe, handbaliștii pregătiți 
de maeștrii emeriti ai sportului 
Radu Voina și Ștefan Birtalan 
vor aborda partida de dumini
că. de la Palatul Sporturilor și 
Culturii (începînd de la ora 
17,30) cu un handicap de cinci 
goluri (11—16 în partida de 
Essen). Două elemente rețin 
tentia în mod deosebit: pe 
o parte, faptul că Steaua 
practicat un ioc destul de bun 
în apărare (punct nevralgic a- 
deseori semnalat și criticat) în 
meciul tur. dovadă fiind cele 
(numai) 16 goluri primi e în 
deplasare într-un meci cu miză 
foarte mare, este aspectul să-i 
zicem pozitiv: iar ne de altă 
parte, atacul, care a deziluzio
nat total, adică punctul forte 
al acestei formații fruntașe a 
handbalului nostru, iată aspec-

la 
a- 
de 
a

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

Rezultatul, dar mai ales jo
cul bun prestat de Minaur în 
meciul de campionat, joi. cu 
Știința Bacău au mai descrețit 
frunțile suporterilor băimăreni 

. și ale antrenorilor Lascăr Pană 
și Petre Avramescu. Fantezia, 
precizia în acțiuni, dezinvoltu
ra lui Măricel Voinea, Porumb. 
Covaciu, Stamate, Marta și Ră- 
dulescu, siguranța în interven
ții ale lui Petran și Neșovici, 
toate acestea au arătat că Mi
naur poate să joace si foarte 
bine, la Baia Mare, dar și 
foarte slab, la Copenhaga. Și 
iarăși toată lumea știe că una 
este să ai un adversar de talia 
băcăuanilor și alta este să te 

confrunți, într-o dispută cu o 
extraordinar de mare miză, cu 
o echipă puternică, cum este 
Hellerup Copenhaga. Oricum, 
oaspeții de duminică dimineață 
ai băimărenilor dețin avantajul 
celor cinci goluri, astfel că Mi
naur va trebui să se lanseze 
într-o palpitantă cursă de ur-

lon GAVRILESCU

Inimoșii suporteri ai hand
balului brașovean se află, din 
nou. Z_ __ i_______
rilor partide, ei urmînd a se 
afla.
Sala

conectat! la tensiunea ma-

miine. de la ora 11. în 
Sporturilor, alături de 

sportivele de la Rulmentul 
Brașov în încercarea lor de a 
depăși puternica formație Egle 
Vilnius, una dintre cele mai 
bune echipe sovietice în actu
alul campionat Și. cînd spu
nem să depășească, nu ne gîn- 
dim doar la victoria in sine, 
ci, desigur la mult dorita ca
lificare în semifinalele „Cupei 
I.H.F." performantă pentru 
care elevele antrenorilor Re
mus Drăgănescu si Mircea Bu
că vor lupta eu toată ardoarea. 

Va fi posibil să fie recuperat 
acel handicap de 5 goluri de 
la Vilnius? Un răspuns cert 
este, firește, foarte greu de 
dat dar. tinînd seama de da
tele oferite de meciul tur. per
formanța este realizabilă, deși 
fetele noastre au avut un timp

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag a 4-a) (Continuare in pag a 4-a)

Azi și inline, In „șalsiirczccimnc'' Cupei României Ia fotbal

MECIURI DE INTERES MAJOR IN GIULEȘTI Sl LA PLOIEȘTI
> 9 9

Steaua și Dinamo - mari favorite în partidele lor cu Voința București și Mon• Steaua și Dinamo - mari favorite în partidele lor cu Voința București și Mon
tana Sinaia • Intîlniri echilibrate la Reșița, Satu Mare, Brăila, Baia Mare, Tg. Jiu 
și Bistrița • „Micile buturugi" se numesc Granitul Babadag, Partizanul Bacău, Uni
rea Urziceni și Oțelul Oraș Dr. Petru Groza • Noul sezon oficial necesită un plus 

de calitate pe toate planurile

Multi solicitanți. în cursul a- 
cestei săptămîni, la casele de 
bilete ale stadionului Giulești! 
Firesc să fie așa. din moment 
ce partida Rapid — A.S.A. Tg. 
Mureș se constituie într-unul 
dintre marile puncte de atrac
ție ale „16“-imilor Cupei Româ
niei. Este de așteptat deci ca 
mîine. la ora 11. tribunele ce
lei mai vechi arene bucurește- 
ne să fie pline, suporterii fe
roviarilor așteptînd ca echipa 
lor de suflet să pășească hotă- 
rîtă. cu dreptul. în noul sezon 
competitional. reeditînd spec
taculoasa victorie (4—3) din 
campionat In fata acestei for
mații tinere și ambițioase cum 
s-a dovedit a fi A.S.A. în 
toamna trecută Rapid reintră 
în arenă și cu cîteva noutăți 
în formație (Mustățea. Rada — 
revenit în Giulești —, Vlad, Ni- 
ca) și faptul acesta este un 
motiv în plus centru cei care-o

îndrăgesc de a se deplasa la 
stadion.

Același „scenariu" și la Plo
iești. unde o altă formație de 
tradiție în fotbalul nostru, Pe
trolul, va primi replica unul 
„unsprezece" bine cotat. Otelul, 
revelația primei iumătăți a În
trecerii divizionarelor' A. Cu 
cei trei jucători noi — Tălnar. 
Iordache șl Caciurcac —. Pe
trolul va încerca să-și întăreas
că ofensiva, atît de deficitară 
la finalizare. Va reuși echipa 
din orașul aurului negru să se

- — • - PROGRAMUL JOCURILOR

revanșeze in fața Oțelului 
după înfrîngerea din turul cam
pionatului pe același teren pe 
care se dispută acum si me
ciul din Cupă? 24 
mal rămas pină 
răspunsului.

Insistăm asupra 
partide pentru că 
la București si Ploiești se ioa-

de ore au 
la aflarea

celor două 
tntr -adevăr.

Laurentiu DUMITRESCU

BOXERII NOȘTRI FRUNTAȘI MUNCESC CU RIVNĂ PENTRU

O CIT MAI BUNA REPREZENTARE INTERNAȚIONALA
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După pregătirile specifice 
iernii, prin care s-a urmărit 
creșterea capacității generale 
de efort a organismului sau. 
așa cum se obișnuiește să se 
spună. „încărcarea bateriilor" 
boxerii noștri fruntași ș-au re
unit la Sibiu pentru continua
rea pregătirii prin antrenamen
te specifice în vederea parti
cipării la o serie de turnee in
ternaționale. Alergările prin 
zăpadă, pe teren variat, schiu- 
rile au cedat locul lucrului la

sacul ca nisip, săriturilor cu 
coarda și luptei cu mănuși.

...în sala de box de sub tribuna 
stadionului sibian. în fata an
trenorilor Calistrat Cutov (co
ordonator) și Valentin Vrîncea- 
nu — ajutat! de maestrul Ion 
Popa — ș-au aliniat Rudei O- 
breja. Daniel Dumitrescu. 
Francisc Vaștag. Gian) Gogol 
Miklos Paizs. Petre Buliga, 
Vasile 
taghi, 
oeilalți

Petre Buliga. 
Damian, Richard Si- 
Octavian Stoica și 
component! ai lotu-

iul olimpic. După obișnuita 
„încălzire" individuală pe rin
gul din fundul sălii au început 
să urce, pentru trei reprize la 
mănuși. Dumitrescu — Stoica. 
Gogol — Silaghi (perechi care 
nu-si cruță forțele si nici nu 
slăbesc tăria loviturilor cînd 
acestea își ating tinta) Obreja 
— Buliga, Damian... După

Mihoi TRANCĂ

(Continuare In pag. 2-3)
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Astăzi
- Steaua
- ora 15)
- „Poli* Timișoara

BUCUREȘTI :

BAIA MARE

Miine

Voința
(stadionul ..23 August* -

F.C Maramureș 
(ora 14)

SATU MARE Olimpia - „U* Cluj-Napoca
ORAȘ DR. P. GROZA Otelul — Univ. Craiova
REȘIȚA : C.S.M. - F.C.M. Brașov
URZICENI : Unirea — Continui
TG. JIU : Parcuri! - S.C. Bacâu
BISTRIȚA ; Gloria - Victoria București
SINAIA : Montane — Dinamo București P
PAȘCANI : CF.R. — Flacăra Moreni
BUCUREȘTI : Ranid - A.S.A. Tg. Mureș N

(stadionul Giulești) s
BABADAG : G-anitul — F.C Argeș H
PLOIEȘTI ; Petrolul - Oțelul Galati
BACĂU : Partizanul - F.C. Olt
BRĂILA : F C.M Progresul - C.S.M. Suceava [J

t

Agnita Sportul Studențesc a fostMeciul CarPa ti 
am i nat.

Toate partidele __ _____ __________„______ __ . ....
tia aceleia de la Urziceni programată la ora 14.

După 90 de minute de ioc tn caz de egalitate partidele 
se vor Prelungi cu cîte două reprize a 15 minute. Dacă 
egalitatea va persista se va recurge la executarea lovitu
rilor de la 11 metri, oină la departajarea uneia dintre 
echipe.
p

de mtlne vor tncene la ora 11 eu excen-

p



FINAL (de iarnă)

Șl... „CROSUL
După finalele la sportu

rile de iarnă de săptămîna 
trecută iată, astăzi și mfi- 
ne. pe pîrtiile de la Vatra 
Do mei și pe patinoarul de 
la Miercurea Ciuc. se des
fășoară ultima etapă a altor 
două competiții : .Cupa
U.G.S.R." Ia schi fond și 
schi alpin și .Cupa U.T.C." 
la patinaj viteză. Două zile 
„de vîrf“ (toți concurenții 
speră și., un virf de formă 
sportivă) din calendarul 
„Daciadei albe", primul 
start fiind deja dat la ora 
cînd cei mai mulți dintre 
dumneavoastră citiți aceste 
rînduri.

Ceva mai jos de Dorna, 
la Gura Humorului, ca sila 
Voineasa. frumoasa intre mult 
frumoasele stațiuni ale Vîl- 
cei, duminică e ziua .Ma
ratonului sănătății pe 
schiuri". De fapt, localita
tea vîlceană este tncă de 
vineri reședința unei mai 
ample Întreceri denumită 
.Festivalul iernii lotrene", 
ceea ce vrea să În
semne că acolo este aduna
tă Întreaga suflare sportivă 
din zonă dornică să aibă

GHIOCEILOR**
parte de ultimele bucurii 
ale zăpezii.

în Capitală, organele 
sportive ale sectorului 1 a- 
dresează invitația la _ un 
Festival pe gheață al tine
retului, cu program de o 
mare varietate (alegorii, în
treceri de patinaj viteză, 
demonstrații cu „liber ale
se" ale patinatorilor artis
tici, un joc de hochei In
tre reprezentativele de ju
niori ale sectoarelor 1 și 3...).

între timp continuă eta
pele județene ale tradițio
nalei „Cupe a Pionierului" 
la alte sporturi : șah și te
nis de masă, între concu- 
renți nefiind deloc exclus 
să-1 numărăm și pe Ana
liștii de săptămîna trecută 
la „probele iernii".

Spuneam. în avancronica 
din sîmbăta precedentă, că 
pe aproape e și... primă
vara. Dacă vreți încă un 
semn sportiv al ei, vi-1 o- 
ferim din Rîmnicu Vîlcea. 
unde mîine are loc o com
petiție a... alergătorilor, nu
mită, credem, mai mult de- 
cît sugestiv : .Crosul ghio
ceilor".

Pregătiri pentru returul Diviziei A la rugby

SPORTUL STUDENȚESC
O VACANTĂ ACTIVĂ

Echipa de rugby a vechiului 
club bucureștean Sportul Stu
dențesc a cunoscut un total 
Insucces in turul ultimului 
campionat: 11 înfrîngeri din 
tot atitea partide (1), lipsa de 
eficacitate fiind principala 
cauză a acestui eșec. Și cu toa
te acestea, jocul ethipei uni
versitare e plăcut, vioi, carac
teristici imprimate de tinerețea 
XV-lui studențesc, cu cea mai 
mică medie de vîrstă dintre 
participantele la fntrecerea e- 
șalonului de elită al rugbyulul 
românesc. Pentru a redresa 
baza performanței, antrenorii 
lng. Nicolae Ureche șl Marin Io- 
nescu au impus formației un 
program riguros de pregătire, 
care-și va arăta roadele — se 
speră — In chiar returul cam
pionatului, tncepînd din luna 
aprilie. Toate echipele, de la 
seniori șl pînă la copii, nu au 
cunoscut vacanta. Iar echipa- 
fanion. cu un lot întărit (36 
de rugbyști), se prezintă bine, 
dovadă cîteva succese de bun 
augur pentru viitoarea etapă, 
cea a meciurilor oficiale.

Să amintim astfel cele două 
partide, susținute în Italia, stu
denții din Capitală întrecînd 
la scor pe R. C. Messina cu 
47—0 șl o Selecționată de ti
neret a Siciliei cu 67—13. Re
venit tn tară Sportul Studen
țesc a continuat seria meciu
rilor amicale, jucînd cu Gri- 
vita Roșie (46—6 pentru stu-

denți 1), apoi cu fosta cam
pioană de juniori a țării, CSȘ 
Locomotiva București: 108—4.
In fine, un ioc cu divizionara A 
Rapid București (din grupa a 
doua valorică) — o nouă victo
rie : 21—7. Ultimele trei jocuri 
ș-au disputat în decursul unei 
singure săptămîni. De remarcat 
că echipa de tineret a Româ
niei — care-și pregătește cu 
sîrg sezonul Internațional — 
și-a ales printre viitorii ad
versari XV-le Sportului Studen
țesc, întotdeauna un 
partner

Iată 
pentru 
returul 
ca Sportul Studențesc să-și îm
bunătățească poziția în clasa
ment. (Gh. F.j.

valoros.
deci, cîteva 
o comportare 

campionatului,

sparring-

premise 
bună în 

astfel

OFICIILE JUDEțENE DE
ÎN ACEST ANOTIMP, ÎN

ȘTIRI DIN TENIS
Calendarul competițional in

tern mai prevede, pînă la sfîr- 
6itul sezonului de sală, urmă
toarele concursuri:
• „Cupa Mărțișorului", re

zervată copiilor și juniorilor 
Aceasta se va desfășura în trei 
săli din Capitală — „23 Au
gust". IPB Militari șl Progre
sai — între 5 ți 11 martie.
• „Cupa 8 Martie" pentru 

•enioare Si Junioare, care se va 
disputa la Cluj-Napoca. in 
Sala Polivalentă și în cea a 
Armatei, 
martie.

în perioada 7—12

★ 
concurs în aer liber 

„Cri-
Primul

▼a fi, conform obiceiului, 
terțul primăverii", care va avea 
loc la începutul lunii aprilie și 
la care sînt așteptați să se în
scrie cei mai buni jucători și 
cele mai bune jucătoare din 
țară (s+j).

Comisia municipală de 
tenis anunță că începînd 
de luni, 29 februarie 1988, 
orele 17. la sediul Te
nis Club-ului Bucuresu 
va Începe un nou curs 
de arbitri. Informații 
suplimentare: tel. 14.88.59.

'I

i 

i

I

AZI Șl MÎINE, ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE

ATLETISM: IN CONCURS, JUNIORII

Miine și duminică, sala de 
atletism din Bacău găzduiește 
Campionatul Republican al ju
niorilor I, Întrecere care se a- 
nunță deosebit de disputată, 
ținînd cont de replica puter
nică dată de cei mai buni 
juniori la recentele Campio
nate Naționale pe teren aco
perit ale seniorilor, dar si de

importanța acestui sezon care 
deschide anul celei de-a doua 
ediții a Campionatelor Mon
diale de juniori. Luni și marți, 
în aceeași sală se vor desfă
șura întrecerile probelor com
binate (pentatlonul și octatlo- 
nul), ale acestei categorii de 
virstă.

Jocurile din Capitală au_toc 
în sălile Construcția 
(I.C.E.D. — Dinamo, 
la ora 17, duminică 
10,30) și Rapid (Rapid 
demia Militară, ora 
respectiv ora 10,30).

DIVIZIA B DE TINERET

I.C.E.D. 
sîmbătă 
la ora 

— Aca- 
16,30 ți

Fim

SPORT
ÎNVIN

BASCHET: ULTIMUL ACT AL DISPUTEI PENTRU TITLU 
LA FEMININ • ETAPA A 13-a LA MASCULIN

Mult așteptatul turneu final 
al Campionatului Național de 
baschet feminin se desfășoară, 
de azi pînă luni, tn sala 
C.S.Ș. din Satu Mare. Punctul 
principal de atracție al între
cerii îl constituie lupta pentru 
titlu, la care candidează echi
pele Universitatea C.S.Ș. Viito
rul Cluj-Napoca și Voința 
C.S.Ș. 2 București. In mod 
normal, locul întîi va fi decis 
de meciul dintre aceste forma
ții (luni la ora 18,30), dar nu 
este exclus ca celelalte două 
participante la turneu, Chi
mistul C.S.Ș. Rîmnicu Vîlcea 
și Olimpia București, să reali
zeze surprize cu efecte directe 
asupra disputei dintre prota
goniste.

Clasamentul 
neului:

„U* CJ.-Np, 
Voința Buc. 
Chimistul 
Olimpia Buc.

Voința Brașov și Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare. întrecerea pornește 
de la zero puncte pentru fie
care formație.

★

înaintea tur-

1.
3.
3.
4.

40 30 10 3350:2111 70
40 29 11 2803:2745 W 
40 27 13 2959:2798 07
40 21 19 2390:2794 «1

Programul zilei inaugurale — 
de la ora 17: „U" — Olimpia 
șl Voința — Chimistul.

*
Turneul final al grupei 5—8 

■e va disputa, luni, marți și 
miercuri, în Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca, participante 
fiind echipele: Rapid C.S.Ș. 8 
București, Politehnica Mine- 
Energie C.S.Ș. 4 București,

LUPTE: FAZA DE ZONA 
A ÎNTRECERILOR INDI

VIDUALE LA SENIORI
Campionatele Naționale de 

lupte greco-romane ale seniori
lor, Întreceri care constituie un 
test înaintea „europenelor", se 
vor disputa la Brașov, tn zilele 
de 11—13 martie. Faza de zonă a 
competiției sus-amlntlte va avea 
loc In zilele de 27 șl 28 februa
rie, la Craiova șl municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (nu Ba
cău, cum fusese anunțat inițial).

TURISM IA
URMĂTOARELE

BORȘA : stațiune balneoclimaterică mărginită

INVITĂ
STAȚIUNI

____ . _____ ,____ _______________ ____ de munții 
Rodnei șl Maramureșului, situată la altitudinea de 850 m șl 
la circa 157 km depărtare de Bala Mare (82 km de Vatra 
Dornei)

BUȘTENI : așezată la poalele munților Caraiman, Jepll Mari 
șl Jepll Mici, stațiunea Bușteni se află la o altitudine de 
800—900 m, la distanța de 135 km de București și 37 km de 
Brașov.

CHEIA : stațiune situată pe cursul superior al Teleaje- 
nulul, la poalele munților Clucaș șl Zăganul. Depărtare față 
de Ploiești — 60 km, față de Brașov — 49 km șl față de 
Vălenii de Munte — 38 km, altitudine 870 m.

DURAU : situată Intr-o zonă de atrăgătoare frumuseți turis
tice, la poalele legendarului Ceahlău, la 8 km depărtare de 
lacul de acumulare Izvorul Muntelui și la 89 km de Piatra 
Neamț. Altitudine medie — 800 m.

IZVOARELE : stațiunea se află la 25 km depărtare de Baia 
Mare și ia altitudinea de 910 m. In Imediata apropiere, mun
ții Gutin.

PĂLTINIȘ : aflată In munții Clbinului, este stațiunea situată 
la cea mal mare altitudine din țară : 1400—1450 m. Depărtare 
de Sibiu — 32 km.

SEMENIC : altitudine 1400 m. Stațiunea este situată pe largul 
platou al masivului Semenic, la 33 km de Reșița.

LACUL ROȘU : așezată In apropierea vestitelor Chel ale Bi- 
cazului în depresiunea înconjurată de munții Tarcăulul, Hăș- 
mașulul Giurgeulul și Suhardulul, pe malui lacului care a 
dat numele stațiunii Distanțele, față de Blcaz — coa. 35 km. 
față de Gheorgheni — cea. 25 km. Altitudine — 980 m. Pe 
Suhardul Mare este una dintre cele mal bune pîrtii de schi 
<Hn tară (2400 m lungime. 600 m diferență de nivel).

IMPORTANT DE REȚINUT

• In stațiunile menționate stnt mari posibilități de practi
care a sporturilor de iarnă și In mod special a schiului. In 
cele mai multe se află instalații moderne de transport pe ca
blu (telecabine. telesoaune, teleschiuri, babyschiuri). De la 
centrele speciale se pot închiria materiale sportive.
• Se organizează drumeții în munți, excursii la obiectivele 

turistice din împrejurimi. Amfitrionii garantează un concediu 
plăcut asigurîndu-vă posibilități de confort optim în hoteluri, 
case de odihnă cabane iar masa la restaurante sau pensiuni, 
dună preferințe.

Biletele pentru cură balneară șl odihnă' In aceste stațiuni se 
pot obține de la toate agențiile oficiilor județene de turism, 
ale I.T.H.R. București, precum șl de la comitetele sindicate
lor din întreprinderi.

în Divizia masculină A, azi 
și mîine au loc meciurile eta
pei a XIII-a — grupa 1—6: 
I.C.E.D. C.S.Ș.- 4 București — 
Dinamo București (locurile ocu
pate în clasament: 3 și respec
tiv 2; rezultate anterioare: 
0—4), Rapid C.S.Ș. 5 București
— Academia Militară Mecanica 
Fină București (5—6 : 3—1) ; 
grupa 7—12: Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași — Balanța C.S.U. 
Sibiu (12—7; 1—3), RAMIRA 
Baia Mare — Farul C.S.Ș. 1 
Constanța (9—8; 2—2), C.S.U. 
T.A.G.C. Ind. Brașov — ELBA 
Timișoara (10—11; 2—2). Me
ciul Dinamo I.M.P.S. Oradea
— Steaua a fost amînat pen
tru zilele de 2 ți 3 martie.

Rezultate din Divizia B de ti
neret la baschet — MASCULIN, 
■erla I: Politehnica Mine-Energie 
București — CSU Oțelul Galați 
89—71 (45—36), URBIS București
— Sodlstul CSȘ Rm. Vîlcea 101— 
93 (58—39), CSU oțelul Galați — 
oțel INOX Tîrgovlște 93—81 (42— 
45); seria a n-a: Universitatea 
Metalul Roșu CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca — Automatica București 
98—67 (45—30). Metalotehnica CSȘ 
Tg. Mureș — Pandurii CSȘ Tg. 
Jiu 121—58 (57—16). Olimpia CSȘ 
Arad — Mecanica CSȘ Mediaș 
69—64 (39—42). Universitatea Cluj- 
Napoca — Pandurii Tg. Jiu 127— 
62 (66—27), Automatica București
— Olimpia Arad 105—44 (51—24);
FEMININ, seria I: Robotul IPEP 
CSȘ Bacău — Rapid II CSȘ 5 
București 88—77 (41—33), Voința
CSȘ Unirea Iași — CSȘ 1 
CONPREF Constanta 68—67 (36— 
35). Electro CSȘ Botoșani — Con
fecția CSȘ Focșani 77—67 (37—33). 
Rapid II București — Electro Bo
toșani 75—74 (38—46). Robotul 
Bacău — CSȘ 1 Constanta 75—68 
(45—34); seria a Il-a: Crișul CSS 
2 Oradea — CSM Viitorul Gheor
gheni 87—59 (40—23), Constructo
rul TAGC Craiova — Mobila II 
CSȘ Satu Mare 109—59 (48—32),
Constructorul CSȘ Arad — Co
merțul CSȘ Sf. Gheorghe 68—62 
(40-31).

Oorespondențl: M. Radu, C. 
AIbu, V. Popovlci, Al. Nour, I. 
Ghișa, E. Telrău, I. Nicolescu, 
N. Ștefan, A. Soare, N. Tokacek.
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HANDBAL: GAZDELE - FAVORITE IN MECIURILE 
FETELOR • DOAR PATRU JOCURI LA BĂIEȚI

Iubitorii handbalului benefi
ciază de un bogat program 
competițional la sfințitul aces
tei săptămîni, program doipi- 
nat, firesc, de returul partide
lor echipelor Steaua, H. C. 
Minaur Baia Mare și Rulmen
tul Brașov în competițiile 
continentale, ajunse în faza 
sferturilor de finală. Dar, cota 
interesului pentru meciurile 
din campionatele interne nu 
este cu nimic în scădere. în 
competiția feminină, se pare 
că vom asista 
care cele mai 
succes le dețin 
Totuși, nu sînt 
zele. Programul__ _________ __
de mîine, cuprinde jocurile: 
BUCUREȘTI — Confecția — 
Hidrotehnica Constanța (Sala 
Floreasca, ora 10,30 — arbitri : 
Al. Isop, din Pitești și Gh. 
Mihalașcu, din Buzău); RM. 
VÎLCEA — Chimistul — Rapid 
(R. Antochl — I. Boschner, 
din Brașov); BACAU — Știința 
— Oțelul Galați (H Marzavan, 
din București — M. Tănăsescu, 
din Pitești); TG. MUREȘ — 
Mureșul — C.S.M. Indepen
dența Sibiu (V. Dan — I. Ma- 
riș, din Cluj-Napoca); TEROM 
Iași — Constructorul Timișoara 
(M. Dumitrescu — E. Niță, din 
București). Partida Rulmentul 
Brașov — Dorobanțul Ploiești 
se va disputa în ziua de 2 
martie.

la o etapă în 
mari șanse de 
echipele gazdă, 
excluse surpri- 
etanei a XlV-a,

în campionatul masculin vor 
avea loc numai patru meciuri. 
Steaua și Minaur amînîndu-și 
jocurile. Celelalte partide se 
vor caracteriza, cu siguranță, 
prin dispute aprige, echilibrate,

In 
vor 
de 

cum

în care formațiile aflate 
subsolul clasamentului 
căuta asiduu depărtarea 
zona periculoasă, după i 
.cele scutite de griji vor face 
tot posibilul pentru a-și mări... 
siguranța. Foarte interesant se 
anunță meciul de la București, 
In care dinamoviștii primesc 
vizita studenților clujeni, cu 
evoluții în'general bune în ac
tualul campionat. Să amintim 
că în tur s-a înregistrat rezul
tatul de egalitate — 24—24 — 
considerat atunci ca o surpriză. 
Un meci, cu implicații directe 
asupra configurației finale a 
clasamentului, se va desfășura 
la Tg. Mureș, unde ambițioasa 
formație pregătită de Ștefan 
Orban, A.S.A. Electromureș, 
primește vizita dinamoviștilor 
brașoveni, cu Cezar Nica la 
timonă. Ambii antrenori, co
legi de națională cu ani In 
urmă, vor încerca acum — mai 
mult ca sigur — să-si facă reci
proc... clipe grele. Etapa cuprin
de meciurile : BUCUREȘTI — 
Dinamo — Universitatea C.U.G. 
Cluj-Napoca (Sala Floreasca, 
ora 11,45 — Al. Boier — E. 
Iavorschi, din Timișoara); 
CRAIOVA — Universitatea — 
Relonul Săvinești - (M. Stăncilă, • 
din București — I. Nicolae, din 
Ploiești); BISTRIȚA — Metalul 
Politehnica Timișoara (Tr. Po
pescu — S. Marghescu, din 
București); TG. MUREȘ — 
A.S.A. Electromureș — Dinamo 
Brașov (Al. Vîrtopcanu — St. 
Georgescu, din București). 
Jocurile Dacia Pitești — H. C. 
Minaur Baia Mare și Știința 
Bacău — Steaua se vor disputa 
la 4 martie.

• ÎN DIV 
formații ma: 
șl-au disputai 
etapă a cam 
aceeași road 
dente, sne-jBi 
două form 
A.S.A. I Cra 
roni C.S.Ș. ] 
lin)) și-au 
fruntea cla 
De asemene; 
Tehnoutilaj 
culin), care, 
venit in divi 
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ajuns pe i 
Insă, pînă Ii 
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1. Spartac Bl
2. Juventus^
3. MetalurB
4. C.S.M. CJ.l

GR

1. Știința C-f
2. Constr. Tg
3. C. S. Arac
4. Tractorul

S
1. Hldrotehn
3. Energetic
3. Elcond
4. Constr.

1. Univ. 'A.!
2. C.S.M. Cj
3. Constr. T,
4. UnlvA.S.

VOLEI: DERBYURILE AU LOC LA BUCUREȘTI Șl BACĂU
Din nou o etapă interesantă, 

a 15-a, in cadrul Campionate
lor Naționale de volei. cu 
partide ce se vor desfășura în 
zece orașe din țară.

La feminin se detașează der- 
byul bucureștean între Rapid 
și Flacăra roșie (Sala Rapid,
duminică ora 12.00). După cum 
se știe, în tur, rapidistele 
cîștigat în deplasare cu 
Vor reuși victoria și 
sau?... Ușoară misiunea 
pioanei. Universitatea 
Craiova, care va primi 
Penicilinei Iași, grea a 
șelor" clasamentului ce
vea de luptat pentru a bene
ficia de avantajul terenului eu 
formații mai bine cotate. Chi
mia Rm. Vîlcea (locul 10) va 
întîlni pe Oltcit Craiova; 
C.S.M. Sibiu (11) va primi re
plica formației Dacia Pitești, 
aflată pe poziția a doua a cla
samentului. iar Știința Bacău, 
„lanterna" (12) va avea de în
fruntat fetele lui T. Vilsan, 
respectiv. C.S.U.. Rapid Galați. 
Meciul Dinamo București — 
Farul Constanta — amînat

au 
3—2. 

acasă 
cam- 

C.F.R. 
vizita 

„coda- 
vor a-

La masculin, în tur, victoria 
a revenit, în linie, numai gaz
delor. Ar fi de astă dată rîn- 
dul... învinselor, acum gazde. 
Puțin probabil, însă, la prima 
vedere. Oricum, etapa se „joa
că". Relonul Săvinești va în
cerca să învingă pe Tractorul 
Brașov pentru a-și mai îmbu
nătăți situația în clasament, 
C.S.M. Suceava are meci greu 
cu Universitatea C.F.R. Cra
iova, mai bine cotată (5 puncte 
avans în clasamente ca și Ex
plorări Motorul 
care va întîlni 
Steaua. Piatră 
pentru Viitorul 
revenită spectaculos în 
(locul 3!) care va înfrunta 
partidă derby pe Dinamo Bucu
rești, de asemenea In formă. In 
prezent lideră. Codașele — 
C.S.U. Sănătatea Oradea (loc 
11) și „Poli" Timișoara (loc 12) 
— întîlnesc. „cu speranță", pe 
A.S.A. Electromureș, respectiv 
pe Elcond Dinamo Zalău. Va 
reuși vreuna din ele cea de a 
doua victorie In campionat ?

C.S.Ș. B. Mare 
campioana — 
de Încercare 

Dinamo Bacău, 
retur 

In
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ORI LA 15 km FOND

Paul IOVAN

atace dezlănțuit ei 
sale indiscutabile 
posesia titlului 

national, realizînd

aS- 
ales

la sporturile de iarnă

c
5
4
3

KM
Boitiș
Lun-

10 
era neschimbată. 

, Viorel

• LA CRAIOVA se va desfă
șura, in perioada 4—6 martie 
Concursul republican al juniori
lor II (echipe).

• URMĂTOAREA etapă va 
avea loc ta zilele de 28—30 mal 
la Cluj-Napoea, Constanța (m); 
Cluj-Napoca, Constanța și Za
lău (f).

in- 
cu 

a 
de

I Pe teme actuale

DE LA A.S.A. BRAȘOV-| PLUSUL CARE ÎNCLINA balanța

rin telefon), 
concurs pen- 

ire si-au 
de cam. 
km. La 

ninsoarea 
burniță si 

evendt ex- 
o zăpadă 
leme deo-

a fost 
e. mai___
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revansă in 
la Dinamo
In prima 

Și previziu-

ă de 7,5 km 
gociu (Di- 
Itis (A.S.A.). 

10—20 de 
buc (A.S.A.) 

ză — si 
de km.

o). Pe ul- 
aseulul. deși 
un evident 

1 Boitis a 
și, cu un

-a desprins

Duta iunio- 
si distantă, 
anco (Di- 

r la 30 km 
na (A.S.A.) 

und. După 
conducea

curile. El era secundat de 
Tanco sl de un ait schior de 
la A.S.A., Viorel Șotropa (ple
cat în urma lor. cu nr. de start 
25). care a controlat atent ce 
se Intim plă In fată. La 
km. situația <__ _____‘
dar din acel moment,
Șotropa (criticat Dentru evolu
ția slabă de la 30 km) a 
ceput să 
calitățile 
intrat tn 
campion 
cum se spune — eventul pen
tru schiorii de la A.S.A. Sin
cere felicitări campionilor si 
antrenorilor lor, Constantin 
Enache și Gyula Kiss.

Rezultate tehnice. 15 
SENIORI : 1. Ga vrii
(A.S.A.) 50:45,5. 2. Ion___
gociu (Dinamo) 52:03,0. 3. An
ton Bulbuc (A.S.A.) 52:11,5, 4. 
Karol Kope (Dinamo) 52:50,1, 
5. Constantin Dobre (A.S.A.) 
54:23,7. 6. Basarab Abriham 
(Ramira Baia Mare) 54:28,3 ; 
JUNIORI : 1. ViorcI Șotropa 
(A.S.A.) 51:51,0, 2. Valentin
Cacina (A.S.A.) 52:06,8. 3.
Elemer Tanco (Dinamo) 52:10,2.
4. Ion Păvălean (A.S.A.) 56:42.9.
5. Radu Răsan (Dinamo) 57:12,9.
6. Eugen Popa (Dinamo) 
57:51,9-.

întrecerile continuă simbătă. 
cu proba de ștafetă 4x10 km 
si se încheie duminică cu pro
ba maraton pe distanța de 
50 km.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ce’e 24 de 
1 feminine 
e din prima 
i. Față de 

ă prece
dă doar

niversitatea. 
ipartac Sti- 
jti (mascu- 
locurile, In 
r seriilor, 

că C.S.Ș. 
iese (măs
lini. a re- 
ma turneu- 
ce ta seria 
nstructorul 
litatea era
tă lideră a 
c. Desigur, 
campiona- 

jocuri.

GRUPA A n-a
ISeria

1. Spartac Buc. 3 3 0 27— 6
2. Sticla B-ța 3 2 1 21—20
3. Voința S. M. 3 1 2 15—25
4. I.M.G. București 3 0 3 15—27

Seria a Il-a
1. Tehn. Od. S. 3 3 0 27—20
2. știința C-ța 3 2 1 26—23
3. Mec. Fină Buc. 3 12 19—23
4. Hidrot. Bz. 3 0 3 17—27

8
S
4
3

A DIN CAUZA recepțlonării ero
nate, lată rezultatele corecte ale 
meciurilor : SpartacStirom C.S.Ș. 
1 București 9—3 cu Sticla Bis
trița și 9—2 cu Voința S. Mare; 
C.S.Ș. Energetica I.P.C. Slatina 
5—3 cu Constructorul TAG CM 
Universitatea Craiova.

I
I
I
I
I
I

Nu spunem, desigur, o nou
tate afirmînd că viitorul fot
balist performer acumulează, 
neîncetat, pe multiple planuri. 
După cum a putut rezulta și 
din suita articolelor apărute, 
în ultimul timp, la această 
rubrică, o primă atenție, în 
procesul de instruire, se acor
dă pregătirii tehnice, jucătorul 
insușindu-și, de la 7—8 ani, 
secretele diferitelor procedee 
în condiții din ce în ce mai 
apropiate de joc.

Pe acest fundament repre- 
„partea specifică", 
printr-un lucru

zentat de 
perfectibilă 
continuu, se acumulează apoi 
și ceilalți factori ai jocului: 
fizic, tactic, psihic și teoretic. 
Altfel spus, jucătorul competi
tiv în fotbalul actual este doar 
acela care manevrează bine 
balonul, care se orientează ra
pid în spațiul de joc, care prin 
autocontrol își poate prelungi, 
cît mal mult cu putință, vîr- 
ful de formă sportivă, necesar 
îndeplinirii normei duble.

Ridicînd acest tip de jucător 
la „puterea a ll-a“ vom a- 
junge, firește, la tipul de e- 
chipă competitivă, Asemănătoa
re în multe privințe cu forma
țiile puternice, redutabile de 
peste hotare, pe care, întîl- 
nindu-le, an de an, în presti
gioase întreceri, dorim să le 
învingem. Ceea ce, nu o dată, 
echipele noastre reușesc să o 
facă, apelînd la un plus de 
inteligență, de ' 
care, în cele 
înclină balanța 
Și «cest plus 
planul creației

imaginație, 
din urmă, 
In favoarea 

sensibil —
— adus pe te

CU 
ele 
lor.

în

renurile noastre de un Petchov- 
schi, Ozon Dobrin, Ion Io- 
nescii, Dumitrache, Iordănescu, 
Bălăci, Hagi, Lăcătuș. Pițurcă 
ș.a., nu se înregistrează atit 
într-o zonă neutră a terenu
lui, cît mai ales acolo unde 
este mai greu, în apropierea 
și în interiorul suprafeței de 
pedeapsă, și unde trebuie să 
răzbați în condițiile dificile 
cauzate de supraaglomerare.

Fiind vorba de calități în 
care sportivii români excelea
ză, gîndul ne poartă desigur, 
și la plusul eu care Ilie Năs- 
tase se Impunea cu precădere 
în di^nuta de lîngă fileu Cris
tian Gațu la semicerc Nadla 
Comăneci șl Aurelia Dobre la 
exercițiile liber alese, unde 
fantezia, creativitatea, în ul
timă analiză, măiestria, soli
citau, deopotrivă, acel 10 ra
risim.

Revenind printre fotbaliști, 
puține zile îi mai despart pe 
cei mai reprezentativi dintre 
ei, componenții formației noas
tre campioane, de examenul pe 
care îl vor susține în compa
nia echipei de școală anglo- 
saxonă, Glasgow Rangers.

Un nou prilej li se oferă, 
așadar, lui Belodedici, Hagi, 
Lăcătuș, Pițurcă și celorlalți ste- 
liști de a apela, o dată în 
plus la atuul lor major în 
scopul de a înclina, iarăși, 
balanța în favoarea lor. La 
acel „grăunte" de inteligență, 
care, aruncat pe gazonul din 
Ghencea, ca, de altfel, și pe 
alte terenuri, a rodit, nu o 
dată, rezultate prestigioase.

Gheorghe NICOLAESCU

Priviri spre eșalonul secund

NOUTĂȚI LA STRUNGUL ARAD
Echipa Strungul Arad a în

cheiat sezonul de toamnă cu 
un bilanț mulțumitor: locul 6 
In clasamentul seriei a III-a 
și zero la .adevăr" • Noută
țile încep cu conducerea teh
nică ; Dumitru Uncbiașu (prin
cipal) și Gicu Clipa (secund) 
au fost numiți la 10 ianuarie, 
cînd au început si antrenamen
tele. Jucătorii noi sînt Strc- 
die, fundaș, de la Dacia Me
canica Orăștle. Bogdan, fun
daș. de la Motorul Arad, Să- 

la în- 
Nicolac, 
Progre- 

tnaintas 
și Gbi- 
Metalul

lăgean, mijlocaș, de 
frățirea Oradea, Titi 
mijlocaș, de la A.S.A. 
sul Timisoara . Ficu. 
de la I.C.I-M. Brașov, 
țaș, înaintaș, de la 
Bocșa. Au plecat : Szucs (la 
înfrățirea Oradea), Blaj (la 
Strungul Criș) și Urs (la Strun
gul Șoimii Lipova). Lotul îi 
mai cuprinde De : Clipa (func
ționează 
cund).
Murar.
Pîrvu. ____ ______ _
Mihalache, Zflrner, Cîmpcan — 
miilocasi Petrescu. Iancu — 
Înaintași. • în perioada 18 ia
nuarie — 2 februarie, echipa 
s-a pregătit la Tușnad. în 
programul de pregătire, pină 
la reluarea activității oficiale, 
au fost incluse mal multe me
ciuri amicale, printre care cu 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, Spor-

și ca antrenor 
Nae —

Ujvari.
Bodi -

sc- 
portari : 

Balint. 
fundași :

tul Studențesc, C.F.R. limi- 
șoara, Unirea Sînnicolaul Ma
re, Unirea Tomnatic, F.C.M.
Brasov Electromures Tg. Mu

reș. • Cam multe transferări
ati efectuat în acest an... Art 

fost nevoiti să le facem, ne-a 
răspuns prof. Gheorghe Ivan, 
membru In biroul secției de 
fotbal. Am făcut implantări pe 
posturile deficitare, asigurînd 
astfel ,o concurență apropiată 
a valorilor, 
trebui să 
orlntr-o comDortare cit 

bună", 
cupărilc 
tăm o 
zătoare, 
și pină 
Divizia
Ivan. Acum avem o activitate 
așezată piramidal, începînd cu 
centrul de copil de la A. S. 
Strungul, secția de copii de 
la C.S.Ș. Strungul, precum și 
la Strungul Criș și Strungul 
Șoimii Lipova (ambele cu cen
tre de copii ;i juniori — 
propulsînd talente la Centrul 
olimpic Viitorul), iar ca echipe 
de seniori — Strungul Criș și 
Strungul Șoimii Lipova, ambe
le activînd in Divizia C. Tre
buie să subliniez că avem toa
te condițiile create de între
prinderea de mașini unelte 
spre a realiza saltul dorit".

Pompiliu VINTILA

care in retur ar 
fie materializată 

--------------- ... mai 
Care mai sînt preo- 

secțici ? .Să dezvcl- 
bază umană corespun- 

tncepînd de la copii 
la echipa noastră de 

B, ne-a mai spus Gh.

ȘTIRI
CRAIOVA 
CRAIOVA 

al partidei

• MECIURI AMICALE CUPA ROMÂNIEI

8
5
4
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3 0 15— 8

I J
a

14— 9 
11—10
2—15

3 0 15^- 6
2 1 12— 8
1 2 10—11
0 3 3—16

3 0 15— 3
2 1 13—12
1 2 12—13
0 3 6—15

3 0 27— 6
2 1 20—11
1 2 12—20
0 3 5—27

6
5
4
3

6
5
4
3
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• UNIVERSITATEA
— ELECTBOPUTERE 
1—8 (1—0). Unicul gol 
a fost Înscris de Drînceanu (mln. 
44 — autogol). UNIVERSITATEA : 
Lung — Negrllă, Ad. Popescu, 
Mănăilă, Ciurea (mln. 65 Iri- 
mescu) — Cioroianu, Stoica, Bl
eu (min. 61 Ghiță) — Biță (min. 
75 Blca), Geolgău, Badea. <1. 
Costin-coresp.).
• A.S. DROBETA TR. SEVE

RIN — MUREȘUL DEVA 2—1 
(2—0). Autorii golurilor: Tiță
(min. 12 si 32). respectiv Tirchi- 
neci II (min. 56 din 11 m). (S.
Manaf u-coresp.).
• PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI

— MECANICA FINA BUCUREȘTI 
5—0 (2—0). Au marcat: Dragomtr 
(min. 5). Ioniță (min. 14). Puș
caș (min. 65), Gălățeanu (mln. 
82) șl Cecman (mln. 90 — auto
gol). (O. Bălteanu-coresp.).
• FINALA CUPEI MUNICIPIU

LUI BRAȘOV. Astăzi, pe stadio
nul I.C.I.M., de la ora 15, va 
avea loc finala Cupei municipiu
lui Brașov care se va disputa în
tre echipele Precizia Săcele și 
Cimentul Hoghlz.
• SPORTUL MUNCITORESC 

SLATINA — INTER SIBIU 2—0 
(0—0). Au marcat: Mladin (min. 
52) și M. Leța (min. 79). Retu
rul acestei partide va avea loo

mîine, la Sibiu. (D. Mibail-co- 
resp.).
• OLIMPIA I.U.M. SATU SLA

BE — U.T. ARAD 3—0 (3—0). Au 
Înscris: Bolba (min. 20 șl 24) și 
Palcsa (min. 30). (Șt. Vida-co- 
resp.).
• STRUNGUL ARAD — F.CJW.

BRAȘOV 0—1 (0—0). Golul a
fost marcat de Fillp (min. 73). 
Divizionara A a folosit forma
ția: Polgar — Bălan, Pătru, 
Naghl, P. Lucian — ștefan. A- 
vădanel. Mărgărit — Terheș, 
Barbu, Clgan. Au mai Jucat ; 
Bucur, Andrașl, Moldovan, Fi
lip, Harșani șl Fîșlc. (O. BER- 
BECARU — coresp.).
• C.F.R. TIMIȘOARA — F.C.

V1RȘEȚ (Iugoslavia) 1—0 (0—0).
A marcat '
• A.S.A.

ȘOARA — 
6—0 (3—0).
coresp.).
• INTER VASLUI — C.SJW. 

SUCEAVA 0—1 (0—1). A marcat 
Susanu (mln. 41). C.S.M. : Bucu 
n — Crlstescu. Ghencean, Clo- 
banu. Golan — Gălușcă, Susa- 
nu. Buldga. Gafencu — Buțer- 
chl, Cașuba. Au mal jucat : 
Brenluc, Sfrijan. Mucllean, Șu- 
mulanschl. State, Moraru. (M. 
FI.OREA — coresp.).

Bungău (min. 89).
PROGRESUL TIMI- 

UNIREA TOMNATIC 
(St. MARTON —

• PE UNUL DIN TERENURI
LE complexului sportiv „23 Au
gust" din Capitală s-au dispu
tat noi intîlnirl în cadrul „Cu
pei 8 Martie", organizată de a- 
sociația sportivă Electroapara- 
taj. Divizionara „B“ METALUL 
a întrecut pe VISCOFIL cu 4—0 
(0—0) prin golurile marcate de 
NIca (2). Puchca șl Ctacă.

Intr-un alt meci, întreprinde
rea de Cabluri șl Materiale E- 
lectroizolante a cîștigat partida 
cu I.M.G.B. cu 2—1 (2—0). Alte 
rezultate : MECON — Electro
magnetica 3—0 (0—0). Electro- 
apara'aj — MECOS 1—0 (0—0).
(Nicolae TOKACEK — coresp.).
• ȘI ASOCIAȚIA CHIMISTUL

BUCUREȘTI organizează o Inte
resantă competiție, dotată cu 
.Cupa 8 Martie", la care parti
cipă 10 eehtoe. Tată primele re
zultate : Chimistul — Metalul 
I.C.M.C. 1—1, Metalul București 
— I.O.R. 3—0, Petrolul Videle — 
Flacăra Roșie 1—1, Abatorul — 
I.A.P. Pantelimon 2—0, Chimis
tul — Petrolul Videle 1—1, Aba
torul — I.O.R. 2—0, Chimistul — 
Metalul București 0—3, Metalul 
Videle — C.I.L. Pipera 2—1, Chi
mistul — Abatorul •—3.
PEANA — coresp.).

(Urmare din pag I)

că meciurile cele mai „tari", 
cele mai interesante, fiind vor
ba de confruntări între forma
ții de Divizia A, situație cel 
puțin ciudată, cauzată de un 
regulament de desfășurare care 
necesită numeroase si grabni
ce îmbunătățiri

In programul „șaisprezecimi- 
lor". de azi și mjine. mai e- 
xistă însă și o a doua catego
rie de meciuri echilibrate, care 
pot fi cîștigate la fel de bine 
și de echipele gazde, dar și de 
cele vizitatoare. Este vorba de 
întîlnirile dintre formații frun
tașe in Divizia B și diviziona
re A aflate în a doua jumătate 
a clasamentului:
mureș 
C.S.M. Reșița — F.C.M. Brașov, 
F.C.M. “ _
C.S.M.

F.C. Mara- 
„Poli" Timișoara,

(P-

BOXERII NOȘTRI FRUNTAȘI MUNCESC CU RÎVNĂ
(Urmare din pap Z)

terminarea lucrului în ring, 
sub atenta supraveghere a an
trenorului Vrînceanu, sacii au 
început să fie zguduiti de pu
ternice lovituri izolate, urmate 
de serii prelungite, contra- 
cronometru, ca și cînd băieții 
abia atunci ar fi început 
trenamentul.

Am asistat la o lecție 
pregătire obișnuită, cu

an-

de 
un

STAT lOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SXTRASE 
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nele 
iru

eu 
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e mllne, 
nu ui- 

1 precis, 
avea loo 
zat spe- 
nților șl 
rtide din 
zind in 
MPIQUE

MARSEILLE — ROVANIEMI P.S. 
(Finlanda) se va disputa la 1 
martie, pe un teren neutru (din 
Italia), partidpanțil vor trebui 
ca, in locul acestei tntllnlrl (pro
gramată inițial ta concurs șl În
scrisă pe nuturașil-program la 
poziția #), să avanseze un pro
nostic pentru rezultatul la pau
ză al medului Verona — Werder 
Bremen.

& ia
IAUTOTURISMEI
• La celelalte sisteme, dumi

nică, 28 februarie, nu este pro
gramată nici o tragere, astfel că 
partidpanțil vor avea răgazul 
necesar pentru a se pregăti să 
participe la TRAGEREA EXTRA
ORDINARA LOTO A MĂRȚIȘO
RULUI. ocazie unică a sezonu
lui. cu posibilități de valorifi
care a șanselor pe măsura nu
melui șl renumelul acestei ac
țiuni.

volum mare de lucru și cu o 
intensitate apreciabilă, la sfir- 
șitul căreia — cu prilejul con
cluziilor antrenorului coordo
nator Calistrat Cuțov — aveam 
să aflăm că, în ziua următoare, 
la Mediaș, componenții lotului 
olimpic vor susține meciuri de 
verificare în compania unor 
pugiliști din tară, care au în
țeles necesitățile de pregătire 
a selecționabililor și s-au pre
zentat la Sibiu sau Mediaș.

I-am însoțit pe boxerii noștri 
fruntași în autobuzul care i-a. 
transportat la sala Casei de 
cultură a tineretului din Me
diaș. La solicitarea tehnicieni
lor lotului au răspuns prezent 
boxeri de la Dinamo și Tim
puri Noi din București, Niixj- 
lina Iași, Metalul Plopeni, iar 
la Mediaș acestora li s-au a- 
dăugat și doi sportivi de la E- 
lectromures Tg. Mureș. Pro
gramul a fost alcătuit pe loc. 
în funcție de greutatea concu- 
renților. dar și de nevoile lo
tului. astfel că unora dintre se- 
lecționabili le-au fost opuși 
chiar si dte doi adversari.

Reuniunea a fost frumoasă, 
publicul, numeros, i-a răsplă
tit cu vii aplauze 
componenții lotului,
du-le succes în competiți
ile Internaționale din acest 
an, tn primul rtnd la Jocu
rile Olimpice. Sperăm că teh
nicienii lotului, ajutați de dr. 
Alexandru Toacă și asistentul 
medical Nicolae Liurea, au 
tras concluziile care s-au des
prins tn urma pregătirilor de 
pînă acum si a meciurilor de 
verificare susținute, acestea 
urmînd să constituie punctul 
de plecare în preparativele vi
itoare.

1 j'
țf

Boxerii din lotul 
la Sibiu

olimpie. In timpul unui antrenament. In said, 
Foto : N. PROFIR

In urma an* 
a meciurilor

Ce putem spune 
trenamentelor si 
de verificare pe care le-am 
urmărit ? în lotul de 14 spor
tivi există mai multi tineri ta
lentat! care pot realiza însem
nate salturi valorice in anii ce 
urmează (firește. cu condiția 
unei pregătiri corespunzătoa
re). dar orea outine valor- au
tentice capabile facă fată 
acum unui turneu de duritatea 
cunoscută a celui olimmc ir 
rîndul acestora din urmă se si 
tuează — in ordine valorică — 
doar Rudei Obreja Pnil’oci* 
mică) Daniel Dumitrescu toa
nă). Francisc Vastag (scm’mti- 
locie). Giani Gogul (ușoară) 
Richard Silaghî (semiiisn-arăi 
Si. eventual. Miklos Pairs 
(grea).

In ziua in care aceste rin

duri văd lumina tiparului. o 
parte dintre componenții ac
tualului k>t olimpic susțin me
ciuri in cadru) turneului 
temational „Strandjata" 
Bulgaria : N. Aliuță, A. Anton, 
I) Dumitrescu. R. Silaghl, O. 
Gogol. V. Damian și M. Paizs. 
In perioada 1—6 martie, A. 
Amzăr I. Guzganu, O. Stoica. 
P. Bull ga. R. Savu. R. Obreja 
st P Golumbeann 
zenti la un turneu 
Ia Halle. Vor mai 
comnetitii. Sperăm 
mi nnstn să-si urmărească 
’ent e’ev't si să 
concluziile cele mai 
nentru a se orienta 
bine în pregătirile

tal Incit boxul românesc să 
ftp reprezentat cu demnitate la 
Jocurile Olimpice.

in- 
din

vor B pre- 
asemănător.

B si alte 
ea tehnide- 

a- 
desprlndă 
potrivite 

dt mai 
viitoare.

Progresul Brăila — 
Suceava, Gloria Pandu- 

■ rii Tg. Jiu — S.C. Bacău, Olim
pia I.U.M. Satu Mare — „U“ 
Cluj-Napoca. De o parte se va 
afla marea ambiție a celor din 
„B“ de a se arăta cel puțin 
egali divizionarilor A. de cea
laltă orgoliul și experiența 
competițională mai mare a aces
tora din uijnă, ..forte contrarii" 
din care sperăm să cîștige fot
balul de calitate, care să-i sa
tisfacă pe cei ce vor lua loo 
în tribunele stadioanelor res
pective.

în sfîrșit, un al treilea grup 
de meciuri, cele în cane există 
mari favoriți.. Steaua și Dina
mo, cele două protagoniste ale 
Diviziei A întîlnesc echipe 
modeste, care au lăsat însă o 
frumoasă impresie pină acum 
în Cupă: Voința București șl 
Montana. Un număr impresio
nant de jucători internaționali 
fată In fată cu jucători necu- 
noscuți, pșa pot fi caracteriza
te succint cele două partide. 
Victoria și Flacăra, fruntașe 
ale Diviziei A, se deplasează 
la Bistrița si. respectiv, Paș
cani. N-au meciuri ușoare, dar 
valoarea rămîne valoare și nu 
vedem cum ar putea fi ea in
firmată. Si mai rămîn „buturu
gile mici". Se numesc Granitul 
Babadag, Partizanul Bacău, O- 
♦ciul Oraș dr. Petru Groza și 
Unirea Urziceni. Vor reuși ele, 
oare, să infirme toate calculele 
htrtiei? Vor reuși ele să se 
autodepășească pentru a anula 
marea diferență — la toate ca
pitolele — care le desparte de 
echipele cu care se confruntă, 
F.C. Argeș, F.C. Olt. Universi
tatea Craiova și Corvinul Hu
nedoara? Sau Radu II, Stancu. 
Eftimie. Pena, Lung, Negriiă, 
KIein și Gabor vor accelera se
rice si vor ciștiga fără dubii?

Numai că. de cînd e ea, Cu
pa n-a prea tinut cont de cal
cule. de favoriți. de categorii.' 
de locuri în clasamente, ofe
rind mereu surprize, unele 
chiar de proporții. Să facă 
„șaisprezecimile" din acest ar 
excepție?



ffffiJA COMlIflULOl POLITIC
TURNEUL DE BOX

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.B.
LUPTĂTORI ROMAN! REMARCAȚI LA TURNEUL

&
(Urmare din pag. I)

ansamblul agriculturii, efecti
vele de animate au crescut la 
maloritatea speciilor. In com
parație eu recensămîntul de la 
l februarie 1987

Analiztnd rezultatele Inregis- 
trate. Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că ele sini ne
satisfăcătoare Îndeosebi la bo
vine sl ovine nu se situează 
la nivelul posibilităților, al 
prevederilor programelor sta
bilite, al cerințelor noii revo
luții agrare.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut Ministerului Agriculturii, 
o-ganelor agricole județene, 
unităților agricole socialiste, 
consiliilor oooulare sl organis
melor specializate să ia cele 

mai hotărîte măsuri pentru 
schimbarea radicală a situației 
ta efectivele de bovine si ovi
ne oentru sporirea tuturor 
efectivelor de animale si a 
oroductiilor acestora. oentru 
realizarea integrală a olanului 
în zootehnie, oe acest an sl ne 
întregul cincinal. S-a indicat .ca 
organele agricole consiliile 
oooulare să urmărească lunar 
evoluția natalității la toate sne- 
ciile de animale sl îndeosebi, 
la bovine să ia măsuri oentru 
sporirea numărului de animale 
la nivelul stabilit nrin olan. In 
același tiran s-a indicat să se 
acționeze cu fermitate oentru 
resocetarea rieuroasă a nor
mativelor orivind regimul de 
tăiere a animalelor asigurarea 
unei ereutătl ootime Ia tăiere, 
în vederea realizării tuturor 
cantităților de carne prevăzute 
în orogramul de autoaorovîzio- 
nare

in legătură cu problemele 
discutate. Comitetul Politic 
Executiv a aorobat un program 
de măsuri oentru realizarea 

efectivelor de animale în anul 
1988 sl a cerut ca oe această 
bază in fiecare 1udet în fie- 
care unitate agricolă. în fie

care comună să se acționeze cu 
toată holărîrea oentru reali
zarea în bune conditiunl a tu
turor orevederilor olanului in 
zootehnie.

tn continuare în cadrul șe
dinței Comitetului Politic Exe
cutiv n fost orezentat un BA. 
PORT IN LEGĂTURĂ CU 
APLICAREA PREVEDERILOR 
RECENTULUI DECRET PRI
VIND AMNISTIEREA UNOR 
INFRACȚIUNI Sl REDUCEREA 
UNOR PEDEPSE

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că această măsură, 
luată din inițiativa sl la pro
punerea secretarului general al 
partidului tovarășul Nicolae 
Ceausescu se înscrie în cadrul 

politicii umanitare a partidului 
sî statului nostru ea fiind bine 
orimită de opinia nublică din 
tara noastră sî bucurîndu-se de 
un lare »cou international.

De efectele acestei măsuri 
au beneficiat circ» 90 la sută 
din oersoanele care au suferit 
diferite condamnări sap se 
aflau in anchetă penală. Prin 
griia Ministerului Muncii a, 
consiliilor oooulare a direc
țiilor oentru oroblemele de 
muncă si ocrotire socială sî cu 
soriîinnl unor organizații com
ponente ale F.D.U.S„ al colec
tivelor de oameni ai muncii sl 
al farriiiilor, pînă în prezent.

practic, aproape totalitatea ce
lor eliberați au fost încadrați 
în muncă, intr-o activitate utilă, 
asigurindu-se integrarea socio- 
profesională si influențarea lor 
pozitivă în vederea prevenirii 
comiterii de noi fapte antiso
ciale. S-a subliniat ca trebuie 
să se oună. în continuare, un 
accent deosebit pe reeducarea 
la locul de muncă, oe creșterea 
rolului educativ al colectivelor 
de oameni ai muncii, ai fami
liei si al societății in comba
terea sl prevenirea oricăror 
încălcări ale legilor statului si 
ale normelor de conviețuire 
socială. S-a hotărit. în princi
piu. să se revadă situația in 
acest domeniu sl. în mod co

respunzător, să se aducă une
le îmbunătățiri Codului penal.

In cadrul ședinței, secretarul 
general al partidului a propus 
să se reexamineze prevederile 
legale referitoare la pedeapsa 
cu moartea, nentru ca aceasta 
să se mențină, in mod excep
țional. oentru un număr limi
tat de fapte, deosebit de gra
ve îndreptate împotriva secu
rității statului si suveranității 
patriei.

Comitetul Politic Executiv, a 
analizat. în continuare. RAPOR
TUL PRIVIND EVOLUȚIA 
PRINCIPALELOR FENOMENE 
DEMOGRAFICE ÎN ANUL 1987. 
Potrivit datelor cuorinse în 
raport, natalitatea a avut, anul 
trecut, o evoluție pozitivă fa
tă de 1986.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut Consiliului Sanitar _ Su
perior Ministerului Sănătății, 
direcțiilor sanitare. întregului 
aparat medico-sanitar să acțio
neze cu întreaga răspundere 
oentru înfăptuirea neabătută a 
politicii oartîdului si statului 
în domeniul demografic. S-a 
subliniat că este necesar să 
fie luate toate măsurile oen
tru aplicarea fermă a oreve
derilor legale privind crește
rea demografică sporirea na
talității, ocrotirea și consolida
rea familiei, oentru îmbunătă
țirea stării de sănătate a popu
lației oentru realizarea unei 

noi calități a asistenței medi
cale, asigurindu-se menținerea 
vigorii si tinereții întregii noas
tre națiuni. S-a cerut ca. in 
cursul lunii martie. Ministerul 
Sănătății să prezinte un Dro- 
gram concret de măsuri meni
te să ducă la creșterea natali
tății si diminuarea mortalită

ții, Ia mărirea sporului ua- 
tural al copulației.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat. anoi RAPORTUL 
PRIVIND ACTIVITATEA DE 

REZOLVARE A PROPUNERI
LOR. -SESIZĂRILOR RECLA- 
MATULOR ȘI CERERILOR 
OAMENILOR MUNCII ADRE
SATE CONDUCERII PARTI
DULUI ORGANELOR LOCA- 

LE DE PARTID Șl DE STAT, 
ORGANIZAȚIILOR DE MASA 
ȘI OBȘTEȘTI PRESEI SI 

RADIOTELEVIZIUNII IN A- 
NUL 1987 Aorobînd acest ra
port, Comitetul Politic Executiv 
a hotărit ca el să fie supus 
dezbaterii Plenarei Comitetului 
Central al Partidului.

Comitetul Politic Executiv ă 
dezbătut, de asemenea. unele 
probleme privind relațiile in
ternaționale ale României, pre
cum sl alte orobleme curente 
ale activității de oartid si de 
stat

INTERNAȚIONAL DE
tn cadrul pregătirilor pe care 

le efectuează în vederea parti
cipării la Campionatele Euro
pene de la Manchester (17—19 
aprilie), luptătorii noștri frun
tași de la stilul libere au par
ticipat. zilele trecute. Ia un 
turneu internațional la Ulan
Bator. Trei dintre reprezen- 

g tanții țării noastre au avut com- 5»__ . V . ... . . . -g portări remarcabile, situîndu-se

ÎN C. C. E

LA ULAN BATOR
printre fruntașii concursului. 
Aron Cindea a terminat învin
gător la cat. 68 kg. 
patru victorii înainte 
tă. Dorinei Bîrcu (52 
clasat pe locul secund.
vins — discutabil —. tn finală, 
de mongolul H. Gambold, iar 
Alexandru K8tele$ s-a clasat 
al III-lea la categoria 90 kg.

obtinînd 
de Hmi- 
kg) s-a 
fiind in-

LA BASCHET

DE LA SOFIA
SOFIA, 26 (Agerpres). In tur

neul international de box ..Cu
pa Strandjata“. de la Sofia, în 
limitele categoriei pană pugi- 
listul român Daniel Dumitrescu 
l-a întrecut la puncte (decizie 
5—0) pe campionul cehoslovac 
Jiri Vrba. La aceeași catego
rie. polonezul Tomas Novak a 
cîștigat tn fata lui Kirkorov 
(Bulgaria), iar cubanezul Sua- 
res și-a adiudecat victoria în 
meciul cu Kezebir (R.D.G.). La 
categoria ușoară. Eduardo 
Correa (Cuba) l-a învins prin 
k.o pe Todorov (Bulgaria), în 
timp ce la categoria semiușoa- 
ră, Khrandzhi (Siria) l-a între
cut la puncte pe Marsikovski 
(Polonia).

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
STEAUA

(Urmare din pag. 1)

tul negativ îngrilorător. Cam 
acestea au fost caracteristicile 
succinte ale locului de la Essen. 
Ce va fi duminică în meciul 
retur? Greu de antidoat. Ori
cum sîntem convinși că hand- 
balistil tn primul rtnd, condu
cerea tehnică a - campioanei 
noastre, au tras toate învăță
mintele ce se impun. Există si 
motive de îngrijorare. două 
dintre oiesele de bază ale echi
pei șl ale naționalei, conducă
torul de ioc Adrian Ghimes șt 
extrema Dumitru Berbece vor 
lipsi fiind accidentați- In a- 
ceste condiții se impune o 
creștere a mobilizării celorlalți 
comoonentl ai echipei lueători 
cu mare experiență internațio
nală cum sînt Nicolae Muntea- 
nu Marian Dumitra. Vasfle 
Stingă. Cezar Drăgănîtă. Adri
an Simian. Cristian Ioncscu. Ei 
și ceilalți component! ai for

mației Steaua, au datoria să 
demonstreze că sînt „purtăto
rii de cuvînt" ai unei școli de 
handbal stimată și respectată.

Nutrim speranța că la sfirși- 
tul meciului de mîine bilanțul 
general să fie pozitiv, că Stea
ua se va califica tn semifina
lele competiției continentale 
supreme asa cum a mai făcu- 
t-o sl tn alte ocazii tn edițiile 
1968 și 1977 cucerind trofeul

Partida va fi condusă de ar
bitrii suedezi Krister Borman 
șl Kjlel Eliasson- Observator 
I.H.F. — Fr Duschka (Austria).

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

mărire! Chiar Lascăr Pană 
spunea: -Din punctul meu de 
vedere este mal greu de refă
cut un handicap de cinci eoluri 
dectt unul de 10. Ce spune lu
mea? Băieții lui Pană n-au 
probleme! Au trecut el de 
Drott Halmstadt și să nu reu

-5 PARIS, 26 (Agerpres). Tur- 
g neul final al „Cupei Campioni- 
g lor Europeni" la masculin a 
g programat alte două meciuri, 
g încheiate cu victoria echipelor 
g oaspete. Partizan Belgrad a în- 
g trecut cu scorul de 73—70 (34—

33) formația franceză E.B. Ort- 
hez. Iar Tracer Milano a dispus 
cu 85—80 (39—38) de echipa

§ olandeză Den Bosch.

PARIS, 26 (Agerpres). Rezul
tate înregistrate în turneul fi
nal al „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la feminin: S.F. Ver
sailles — Primigl Vicenza 72— 
76 (37—40); Dinamo Novosi
birsk — Jedinstvo Tuzla 117—90 
(63—56); Agon Dusseldorf — 
Sparta Praga 76—91 (30—59).

în clasament conduc echipele 
Dinamo Novosibirsk și Primigi 
Vicenza, cu rite 17 puncte.

TURNEUL HANDBALISTELOR CHINEZE
în ultimul meci al turneului 

De care l-a întreprins tn tara 
noastră, reprezentativa femi
nină de handbal a R.P. Chine
ze a intîlnit. la Bacău, for
mația Știința. Scor : 31—31 
(19—16). Principale realizatoa
re : Mariana Tîrcă (14 goluri) 
și. respectiv. Sun Xiulan (8 
goluri).

JOCURILE OLIMPICE DE IARNA
g CALGARY, 26 (Agerpres). — 
g Proba masculină de SLA- 
g LOM URIAȘ a fost cîștigată de 
g unul dintre favoriți, italianul 
g Alberto Tomba, înregistrat în 
g două manșe cu timpul de 
g 2:06,37. Pe locurile următoare 
g s-au situat austriacul Hubert 
g Strolz — 2:07,41 și elvețianul 
g Pirmin Zurbriggen — 2:08.39.
g In prima manșă pîrtia a fost 

pichetată cu 47 de porți, iar în 
cea de-a doua — cu 48 de porți.

Concursul de SCHI-FOND a 
programat pe pîrtia de la Can- 
more proba feminină de 
20 KM, în care victoria a reve
nit sportivei sovietice Tamara 
Tihonova, cu timpul de 55:53,6, 
urmată de coechipierele sale 
Anfisa Rezțova — 56:12,8 și 
Raisa Smetanina — 57:22,1.

La Palatul sporturilor Saddle- 
; HOCHEI

— —- ...— _~, .. .. un
g meri pentru clasament (locurile 
g 7—8), oel dintre selecționatele 
g S.U.A. și Elveției. Hocheiștii a- 
g mericani au obtinut victoria cu 
g scorul de 
g In urma 
g samentul 
g consolare

S.U.A.; 8. Elveția; 9. Austria; 
10. Polonia; 11 Franța; 12. 
Norvegia.

In proba individuală femi
nină din cadrul concursului 
de PATINAJ ARTISTIC,

după executarea „programului 
scurt", pe primul loc al 
clasamentului a trecut Debbie 
Thomas (S.U A.). cu 2 puncte, 
urmată de Katarina Witt (R.D. 
Germană) — 2,2 puncte. Eliza
beth Manley (Canada) — 3,6
puncte și Kira Ivanova (URSS) 
— 5.6 puncte.

Expoziție filatelică „OLIMPIADA ALBĂ ’88“

și

I —
dome, în turneul de ___

g PE GHEAȚĂ, s-a disputat

5

$&

8—4 (2—1, 3—0, 3—3). 
acestui rezultat cla- 
final al turneului de 
este următorul: 7.

ATLETISM • cu prilejul unul 
concurs Internațional, desfășurat 
la Senftenberg, sportiva Anke 
Behmer (R.D. Germană) a sta
bilit cea mal bună performanță 
mondială pe teren acoperit la 
pentatlon, cu un total de 
puncte. Iată rezultatele ei : 60 m.g. 
— 8,27; înălțime — 1,83 m; greu
tate — 14,95; lungime — 6,66 m; 
800 m — 2:08,03.

BOX • Turneul „Italia ’88“ se 
va desfășura la Veneția în peri
oada 7—12 martie șl va reuni 
peste 100 de puglliști din Bulga
ria. Tanzania. Turcia. Egipt. 
Ghana, Franța. R.F. Germania. 
Maroc și alte țări.

CICLISM • Turul Siciliel a 
continuat cu etapa a 5-a, în care 
victoria a revenit la sprint rutie
rului Italian Guldo Bontempi. în
registrat pe distanta de 174 km 
cu timpul de 4h 10:59. Lider al 
clasamentului general se menține 
Italianul Adriano Boffi. urmat la 
numai o secundă de coechipie
rul său Camillo Passera.

4 955

șească el acum un examen 
doar pe... Jumătate mai ușor, 
cu Hellerup?"...

Antrenorul are dreptate: da
nezii „au învățat" bine lecția 
suedeză și este cert că vor fi 
prudenți, vor încerca prin toate 
mijloacele să-și păstreze avan
tajul. Cu toate acestea, luîn- 
du-și măsurile (pe care nu este 
cazul să te enumerăm) băimă- 
renil se pot califica în semifi
nale. pentru că cel puțin un 
lucru este foarte limpede : Mt- 
naur deține cel puțin o clasă 
peste Hellerup.

Meciul va tncepe la ora 11 șl 
va fi condus de P. Szendrey și 
Z. Ambrus. din Ungaria. Ob
servator I.H.F. va fi Petar 
Bucu (Iugoslavia).

RULMENTUL BRAȘOV
(Urmare din pag. 1)

foarte scurt pentru recuperare 
și. mai ales pentru refacerea 
deplină a jucătoarelor acciden
tate. Programul din aceste zile 
a fost, totuși astfel alcătuit.

A intrat în tradiția Clate- 
liștilor sportivi din țara 
noastră ca, de fiecare dată, 
în anii olimpici, să organi
zeze diferite manifestări. 
Astfel, de la 27 februarie 
pînă ia 3 martie, va avea 
loc la Sinaia (o secțiune va 
ființa la 
fes tare 
Jocurilor 
Calgary.

W OUMPiAO 
alba-

Ploiești) 
filatelică 
Olimpice 
Expozi tia.

o mani- 
dedicată 
de la 

intitula

RUniMCA«2Z^

tă sugestiv „Oljmpiada Al
bă ’88“. reunește cele mai 
bune 83 de colecții filatelice 
din tară, ea avînd o clasă 
internațională.

Deschiderea festivă va a- 
vea loc la ora 17 în foaierul 
hotelului Montana din Sina
ia, astăzi. 27 februarie. Mil
ne va avea loc un simpozion 
pe teme sportive și va fi 
prezentat palmaresul expozi
ției.

Dan VINTILA
A.F.R. Brașov

• PE SCURT •
NATAȚIE • In cadrul campio

natelor unionale, ce se desfășoară 
la Moscova, Igor Polianski și-a 
adjudecat victoria în proba de- 
50 m spate, cu timpul de 25,90. 
iar Vadim Iaroșciuk a cîștigat 
proba de 100 m fluture în 54,90. 
Rezultate înregistrate în con- 
cursul feminin: 200 m liber: Na
talia 
bras: 
50 m 
30,94.

ȘAH • Partida a 4-a a meciu
lui de baraj dintre marile maes
tre sovietice Nana Ioseliani și 
Elena Ahmîlovskaia s-a încheiat 
remiză. Scorul este de 2,5—1,5 
puncte în favoarea Nanei Ioseli
ani. care mai are nevoie doar de 
o remiză pentru a deveni șalan- 
gera campioanei mondiale de 
șah. Maia Cl'burdanidze. • în 
runda a doua a turneului de la 
Linares. Chandler a cîștigat la

Trefilova — 2:01,60: 200 rn 
Iulia Bogaceva — 2:31.26;
spate: Lidia Samarina —

Nikolicl, iar partidele Iusupov — 
Beliavski, Timman — Portlsch, 
Liubojevici — Nunn s-au înche
iat remiză.

TENIS • în primele două par
tide din optimile de finală ale 
turneului internațional de tenis 
de la Philadelphia, campionul 
cehoslovac Ivan Lendl l-a învins 
ou 6—2, 6—2 pe americanul Ri
chey Reneberg iar Jim Graob 
(SUA) l-a întrecut cu 6—7. 6—3. 
6—4 pe Tomas Smid (Cehoslova
cia). • In turneul de la Fairfax 
(Virginia), jucătoarea sovietică 
Larisa Savcenko a dispus cu 6—1. 
6—3 pe americanca Barbara Ger
ken, iar Natalia Zvereva (URSS) 
a cîștigat cu 6—4. 6—2 partida cu 
Robin White (SUA).

TENIS DE MASA • Tn mec! 
contînd pentru ..Cupa ligii euro
pene*'. selecționata Poloniei a în
trecut. pe teren propriu, cu 4—3, 
formația Cehoslovaciei In par
tida decisivă. Andrzej Grubba l-a 
învins cu 2—0 (21—16. 21—14) pe 
Tomas Jancz.

In așa fel incit la ora meciului 
„7“-le Rulmentului să acțione
ze ca un mecanism cît mai bi
ne pus Ia punct Rodica Marian, 
Nicoleta Borîceanu, EnikB De
meter, Manuela Ilie, Anca Ba
tea. Cristina Tache și colegele 
lor au capacitatea necesară de 
a se concentra și de a depăși 
apărarea echitzel din Vilnius, 
tn care excelează Sighita Stre- 
cen (omul nr. 1 de gol). Laima 
Gaudaskyte (principala realiza
toare a aruncărilor de la 7 m: 
cu 5 din 6 transformate în ur
mă cu o săptămînă). Miroslava 
Trainovskaia Elena Berciuni- 
ene (cu infiltrări abile pe se
micerc). Liana Sadzon (o por
tări ță neașteptat de agilă) s.a.

Fără îndoială, publicul bra
șovean va fi alături de echipa 
favorită, tncura1înd-o sl susti- 
nînd-o în dificila sa încercare 
de a intra în semifinalele aces
tei prestigioase competiții con
tinentale.

Partida va fi condusă de ar
bitrii iugoslavi A. Benjamin și 
A. Mitrovici. observator din 
partea I.H.F fiind D. Davidov 
(Bulgaria).

FOTBAL MERIDIANE
• La MURCIA, tn C.E. de ti

neret, echipa Olandei a dispua 
de selecționata Spaniei cu 1—0 
(0—0) prin golul înscris de 
Plomp (mln. 89). • MECI restant 
tn campionatul Olandei : Feye- 
noord — Haarlem 0—1. rezultat 
care nu afectează poziția frun
tașelor : P.S.V. Eindhoven 41 p 
(22 j). AJax 33 p (23 !), Tilburg 
27 p (23 j). • IN ELIMINATO
RIILE „Supercupel" Americii de 
Sud t Racing Buenos Aires — 
F.C. Santos 2—0 (1—0). Au mar- 
oat Iglesias Șl Colombattl. • 
COMISIA de dlșelpHnă a fede
rației Italiene l-a suspendat pe 
o etapă pe Ruud Gullit, care a 
avut o comportare nesportiva 
tn partida ou Ascoll. • tNTlL- 
NIRE AMICALA la Sofia: Vitosa
— L.A.S.K. 1—1 (1—0). • ,«N
PRIMA semifinală a Cupei ligii 
engleze (meci retur) î Arsenal
— Everton 3—1 (în tur i 0). 
Arsenal — calificată tn finala. 
• REJUCARE tn optimile de 
finală ale Cupei Angliei •
— Q.P. Rangers 1—0. • 
ootlmile -de finală ale 
Scoției (meci rejucat) : 
nlan — Celtic Glasgow

"3 48
: Luton 
TOT tn

Cupei 
Hiber- 

0—1.
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