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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi au în
ceput, în Capitală, lucrările celei 
de-a IV-a Conferințe pe țară a 
președinților consiliilor populare.

La sosirea în Sala Palatului 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
cu deosebită căldură de parti- 
cipanți, care au aplaudat și 
aclamat îndelung pentru partid 
și secretarul său general.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în prezidiul confe
rinței, ales în unanimitate de 
participanți, au luat Ioc membri 
și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai Comite
tului Central al partidului, pre
ședinți ai consiliilor populare 
județene, municipale, orășenești 
și comunale.

La lucrări iau parte, ca invi
tați, cadre de conducere din 
ministere, instituții centrale, ac
tiviști de partid, ai organizați
ilor de masă și obștești, prim- 
vicepreședinții comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București.

Participanții la conferință au 
adoptat, în unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la sar
cinile ce revin consiliilor popu
lare în lumina hotăririlor Con
ferinței Naționale a partidului, 
a indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului,, 
pentru realizarea planului de 
dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial pe anul 1938 și 
pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

_ 2. Sarcinile ce revin consi
liilor populare pentru înfăp
tuirea Programului de sistema
tizare și modernizare a localită
ților urbane și rurale, in ve
derea folosirii cu maximă efi
ciență a terenurilor și restrîn- 
gerea perimetrelor construibile ; 
ridicarea continuă a nivelului 
edilitar-gospodăresc a! tuturor 
localităților.

3. Cu privire la activitatea 
desfășurată de consiliile popu
lare pentru înfăptuirea sarcini
lor noii revoluții agrare reali
zarea planului de iezvoltare a 
agriculturii și asigurarea apli
cării cu fermitate a programe
lor de autoaprovizionare teri
torială.

4. Sarcinile ce revin consiliilor 
populare din hotărîrile de 
partid și de stat cu privire la 
activitatea cultural-educativă și 
de asistență sanitară a popu
lației.

5. Perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale consi
liilor populare, organizarea te
meinică a activității acestora 
pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a tuturor atribu-

țiilor încredințate ; folosirea ca
drului democratic de participa
re a cetățenilor la îndeplinirea 
sarcinilor ce revin organelor lo
cale ale puterii și administrației 
de stat.

S-a intonat Imnul de stat a) 
Republicii Socialiste România.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Dîndu-se glas dorinței fier
binți a tuturor participanților, 
a fost
Nicolae Ceaușescu, cu profund 
respect, 
prețuire, 
cuvîntul în cadrul Conferinței 
pe țară a președinților consi
liilor populare.

Primit cu deosebită însuflețire, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
rostit o amplă cuvintare, care a 
fost urmărită cu deosebit inte
res și deplină aprobare, fiind 
subliniată, in repetate rinduri, 
cu puternice și îndelungi aplauze.

Cei prezenți au ovaționat cu 
înflăcărare, au scandat minute 
în șir numele partidului și al 
secretarului său general.

Un grup de pionieri a urcat 
la prezidiu și a oferit cu dra
goste tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

In continuare, s-a trecut la 
dezbaterea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi, care s-a des
fășurat în lumina sarcinilor, 
ideilor și orientărilor de inesti
mabilă valoare. teoretică și 
practică, cuprinse în cuvîn tarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în deschiderea lucră
rilor conferinței.

Tn cadrul ședinței plenare de 
dimineață, au luat cuvîntul to
varășii Constantin Olteanu, pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al 
municipiului București, Dumitru 
Prună, președintele Consiliului 
popular al Centrului industrial- 
agrar Rovinari, județul Gorj, 
Maria Onofrei, președintele 
Consiliului popular a) comunei 
Podu J. , . . .
Mircea Zlotea, președintele Con
siliului 
Mihail 
Constanța, 
președintele Consiliului popular 
al orașului Calafat, județul Dolj. 
Vasile Ștefan, președintele Con
siliului popular al comunei 
Flămînzi, județul Botoșani, Ana 
Gyarmathy, președintele Consi
liului popular al comunei Sîn- 
zieni, județul Covasna, Ion Ivan, 
președintele Consiliului popular 
al comunei lanca, județul Bră
ila. Niculina Pițigoi, președinte
le Consiliului popular al orașu
lui Curtea 
Argeș.

In cursul 
ferința s-a 
țiuni, pe grupe de județe.

Lucrările conferinței continuă

adresată tovarășului

înaltă stimă și aleasă 
rugămintea de a lua

Iloaiei, județul lași.

popular al comunei 
Kogălniceanu, județul 

Ileana Georgescu

de Argeș, județul

după-amiezii, con- 
desfășurat în sec-

După victoria obținută miercuri de Steaua asupra campioanei Scofiei

UN PAS PPOMIfATOR SPRE
Cel de al 60-lea meci pe care 

Steaua l-a susținut, miercuri, 
in cupele europene, avînd de 
această dată ca adversară pe 
campioana Scoției, Glasgow 
Rangers, se anunța ca deose
bit de dificil și, intr-adevăr, a 
și fost așa. Anticipările privi
toare la replica viguroasă pe 
care o va da echipa scoțiană 
— considerată ca una dintre 
reprezentantele de frunte ale 
fotbalului de tip britanic, o a- 
devărată selecționată interna-

țională, avînd in componență 
șl jucători din afara Scoției — 
s-au confirmat, după 
ne-am putut cu toții 
Dar replica oaspeților 
nit. din păcate, în 
in sensul așteptat, 
înalt nivel de joc al 
zecelui" scoțian, ci cu precă
dere prin jocul în forță, cu 
tendințe vizibile spre durita
te. în fapt, scoțienii — con- 
știenți, desigur, de ceea 
poate campioana noastră

cum 
convinge, 
nu a ve- 
totalitate. 
printr-un 
„unspre-

în meciul cu Glasgow Rangers, Ungureanu (nr. 3) a urcai de 
multe ori in atac, cum o dovedește și această imagine, care tl 

surprinde intr-un duel cu Souness (in stingă)
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$

Campionatele

de schi alpin

POIANA BRAȘOV, 3 (prin 
telefon). Proba — slalom uriaș. 
Pirtia — Sulinar. Lungime tra
seu — 1290 m. Diferență de 
nivel — 354 m. Număr porți — 
cite 54 in ambele manșe. Nu
măr 
cîteva 
cadă 
acum 
Motiv 
de aproape 50 cm, căzut în a- 
iunul probei masculine de sla
lom uriaș, punea, la un mo
ment dat. sub semnul întrebă- 
“ii posibilitatea disputării aces
tei probe. Eforturile organiza
torilor au fost însă remarcabi
le. astfel că. nu numai că în
trecerea s-a disputat la orele 
stabilite initial, dar. mai mult, 
traseul a fost excelent, foarte 
aproape — spuneau specialiștii 
— de cele pe care se evoluează 
la marile concursuri interna
ționale.

concurent! — 72. După 
luni -uscate", fără ză- 

prea multă, aici ninge 
parcă ... în recuperare, 

pentru care stratul gros

Imaginea nouă, luminoasă a local ităfilor patriei

BABADAGUL VA AVEA Șl UN CENTRU CULTURAL-SPORTIV

SEM1IINAI t
n-au făcut. altceva decit sâ se 
apere, în cea mai mare parte 
a timpului, încercînd să tem
pereze — destul de frecvent și 
prin apelarea la mijloace nere
gulamentare. ajutați fiind și de 
maniera de arbitraj a italia
nului Luigi Agnolin — elanul 
ofensiv al gazdelor. în atac, ei 
au contat 
neneușind 
marcat si
— să-și creeze nici măcar n si
tuație cu adevărat clară de a 
marca gol, ceea ce — chiar da
că avem în vedere faptul că 
apărarea stelistă s-a dovedit 
din nou la înălțime — ne apa
re ca surprinzător .pentru o 
formație cu palmaresul si ve
leitățile lui Glasgow Ranișors. 
care a eliminat pe Dinamo Kiev 
în actuala ediție a competi
ției.

In condițiile unui asemenea 
joc practicat de adversara ei 
la care s-a adăugat și dificul
tatea terenului, a fost firește 
greu ca Steaua să etaleze în
treaga gamă a posibilităților 
sale, să ofere un .spectacol fot
balistic de înaltă calitate de 
care s-a arătat capabilă alte
ori. Totuși, echipa antrenată de 
Anghel lordănescu și Radu Troî 
a avut, după părerea noastră, 
nerioade de loc foarte bune în

neașteptat de puțin 
— așa cum am re
in cronica meciului

Constantin FIRANESCU

(Continuare tn duo 2-3)

0 PREMIERĂ: DOI ÎNVINGĂTORI CRONOMETRAȚI
CU ABSOLUT ACELAȘI TIMP LA SLALOM URIAȘ!

A nins la Poiana Brașov nu 
doar cu fulgi uriași, ci și cu 
surprize la fel de mari: bună
oară, campionul național de a- 
nul trecut, Ioan Pinke, a ratat 
manșa a doua și a fost elimi
nat din concurs, la fel ca și 
un alt favorit, Ion Frățilâ, tn 
timp ce liderul autoritar al 
primei manșe. Vili Podaru, a 
fost de nerecunoscut în cea de 
a doua parte, agătind cîteva 
fanioane (pe unul din acestea 
l-a și tîrît cîteva zeci de me
tri). fapt care l-a făcut 
piardă secunde prețioase si... 
patru locuri în clasament. în 
final, victoria avea să revină 
celor ’ _
A.S.A. Brașov. Emilian Focșe- 
neanu și Ferencz Biro, ultimul 
fiind autorul unui spectaculos 
come-back, după ce în prima 
manșă se 
poziția a 
campioni 
manșe cu 
iată o premieră absolută la noi 
în tară (dacă nu cumva și pe 
plan international) mal ales a- 
cum. în condițiile în care tim
pii se măsoară, după cum știm,

să

în

doi reprezentanți ai

afla clasat abia in 
șaptea. Deci. doi 
notați după două 
absolut același timp.

in fracțiuni mergînd oină la 
sutimi de secundă.

In întrecerea juniorilor des
fășurată pe același traseu, re
prezentanții A.S.A. au avut sa
tisfacția de a fi „coautori" la 
titlul național. învingător fiind 
Ionel Pogan, un tînăr provenit 
de la C.S.Ș. Armata Predeal — 
una din pepinierele în care 
prestigioasa asociație brașo- 
veană crește cu grilă schimbul 
de mîine.

Clasamente. SENIORI. 1. E- 
milian Focșeneanu și Ferencz 
Biro (A.S.A. Brașov) 3:04.76. 3. 
Constantin Viorel (Dinamo Bra
șov) 3:05.21. 4. Friin Ortvin
(Dinamo Brașov) 3:05.23 5.
Vili Podaru (Dinamo Brașov) 
3:05,69, 6. Csaba Portik (A.S.A. 
Brașov) 3:05,80 JUNIORI: 1. 
Ionel Pogan 
Predeal). 2. 
(C.S.Ș. Armata
Cătălin Benasie

Vineri se va 
de slalom rezervată seniorilor 
și juniorilor.

(C.s.s
Dan
Predeal) 

(C.S. Sinaia), 
disputa proba

Armata
Popescu

3.

Sorin SATMARI

Despre Babadag s-a vorbit, în 
ultimul timp, mai mult ca ori- 
cînd. Localitatea a intrat in a- 
tenție datorită... Granitului, „e- 
chipa de fotbal a orașului", a- 
vansată, sub semnul surprizelor, 
pînâ în „șaisprezecimile- Cupei 
României. Tot fotbalul!?... Tot 
dar în acest caz performanța a 
proiectat, dintr-o dată un fel 
de fascicul de lumină asupra 
realităților sint?tizate in punctul 
de pe hartă reprezentînd Ba 
badagul în actuala structură te- 
ritorial-administrativă a tării. 

Pe scurt: un oraș cu... urme de 
locuire de peste două milenii, 
cu ; populație ,1a zi - de circa 
10 000 de locuitori, cu un profil 
industrial agrar... Ambii ter
meni definitorii pentru acest 
profil au căpătat. în douăzeci 
de ani. a seamă de extensii de 
semantică economică, inglobînd 
calități noi și preocupări noi. 
Orașul s-a integrat în sfera in
dustriei republicane prin dife
rit? întreprinderi și fabrici pro

prii, prin „ateliere-anexă" ale 
unor întreprinderi județene, 
care au dat unor îndeletniciri 
tradiționale o altă putere de a 
produce. Valoarea producției 
industriale a crescut astfel de 
la 50 milioane lei in 1968 la 836 
milioane anui trecut. Concomi
tent, pe temelia străvechii așe
zări au apărut și o serie de o- 
biective social- edilitare care 
i-au conturat orașului o siluetă 
modernizată Cîteva asemenea 
„volume" arhitectonice sint a- 
proape de „ora predării". Schi
ța de sistematizare a Babada 
gului — așa cum ne-o prezintă 
însuși primarul Radu Fierea — 
ilustrează o personalitate ur
bană în devenire. Intre repe
rele viitorului : o nouă casă de 
cultură (cea actuală urmînd să 
„se specializeze" în teatru) un 
teatru d? vară cu 2 00C de 
locuri, un muzeu și un bazin 
alimpic acoperit

Sportul are deci un .teren" 
al său pe care își va trasa for

mele în raport cu înnoirile ar
hitecturale si cu cerințele ...be
neficiarului — populația (în 
creștere) a orașului. Poate nu 
intîmplător acțiunea de remo
ntare a început cu ...fotbalul, 
prin popularitatea lui, prin tra
dițiile lui locale (...Tufan, Peniu. 
Stănescu, ultimul încă divizio
nar A de nădejde), prin tenta
tiva de a-și depăși condiția 
cvasi-anonimatuiui. Cert este că 
spectaculoasa ascensiune a e- 
chipei Granitul în actuala e- 
diție a Cupei României a gră
bit ceea ce era „în plan" : mo
dernizarea și dezvoltarea bazei 
materiale a sportului în loca
litate. în scurt timp, stadionul 
din Babadag a luat, cu spriji
nul organelor locale de partid 
șl de stat prin eforturi comu
ne ale unităților economice și

George ROTARU

(Continuare in pag 2-3)

CÎND IUBEȘTI COPIII...
Iru „scacnlc" mcnc<lln(cnc cu scmnllicadi «puric

In recenta analiză amplă 
a problemelor sportului mehe- 
dințean s-a trecut mai rapid 
(și bine s-a făcut) peste reali
zările obținute (destule), fiind 
subliniate îndeosebi neîmplini- 
rile. precum și ceea ce trebuie 
făcut în viitor pentru realiza
rea saltului de calitate nece
sar. Din cele multe spuse de 
participanții la dezbateri am 
desprins trei „secvențe" care 
ni s-au părut nu doar intere
sante prin ele însele, prin 
ceea ce semnifică ci șl prin 
făptui că ele pot deveni e- 
xemple de urmat. Iată despre 
ce este vorba.

„MICA GIMNASTA". Scurt 
dialog cu profesoara Maura 
Băla-Lobodă. directoarea 5co- 
111 generale din satul Halînga,

localitate de lîngă Drobeta Ir. 
Severin. O întrebăm în finalul 
consfătuirii ce activități spor
tive aparte sînt organizate la 
această școală. Ne vorbește 
frumos despre foarte talentata 
Crina Săvoiu din clasa a 
VIII-a, care împreună cu alte 
11 fetite au alcătuit un an
samblu de gimnastică modernă 
cu care s-a participat si în 
festivalul național ..Cîntarea 
României", obținîndu-se un loC 
I și un loc II pe tară. „Acum, 
afirmă profesoara -lin f-îalțnoa 
avem în plină desfășurare con
cursul dintre clase pe care

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag 2-3)



Pe agenda de lucru a edililor gălăfeni O NOUĂ FORMULĂ DE ORGANIZARE

BAZE SPORTIVE Șl DE AGREMENT MEREU MAI FRUMOASE
Municipiul Galați a cunoscut — în anii pe care cu mîndrie 

patriotică îi numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" — o impetuoasă 
dezvoltare economică și socială, care a dat o înfățișare tot mai 
modernă acestui oraș de pe malurile Dunării. Noi dimensiuni 
a căpătat și activitatea sportivă, baza sa materială. Despre acest 
aspect am stat de vorbă cu tovarășul loan Caranghel, primarul 
municipiului Galati,

cu tovarășul loan Caranghel, primarul

social 
___ să a- 

cordăm toată atenția dezvoltării 
bazei sportive, atît pentru spor
tul de masă, cît și pentru cel 
de performanță. Ne face plăcere 
să afirmăm că municipiul Galați 
se numără printre orașele cu 
bogat patrimoniu sportiv. După 
cum se știe, înainte de 23 Au
gust 1944, zestrea sportivă a o- 
rasului nostru se rezuma doar 
la un mic stadion și la cîteva 
amenajări nesemnificative. în 
anii luminoși ai socialismului, 
concomitent cu impetuoasa dez
voltare economică pe care a 
cunoscuț-o urbea 
dezvoltat și baza 
sportului. Astfel, 
prezent de patru 
un mare complex
(care cuprinde o sală de sport, 
popicărie. bazin olimpic desco
perit) de un patinoar artificial 
cu o capacitate de 5 000 de 
locuri de un complex sportiv 
studențesc, precum și de alte 
numeroase săli de antrenament

— Conștienți de rolul 
al sportului, este firesc

noastră: s-a 
materială a 

dispunem în 
stadioane, de 

polisportiv

și competiții pentru popice, 
lupte, box, haltere, gimnastică, 
atletism. Avem, de asemenea, 
cel mai modern și funcțional 
kartodrom din țară, patru mari 
complexe pentru tenis de cîmp, 
la care se adaugă numeroase 
baze și săli de sport pentru 
pionieri, elevi și oameni ai 
muncii. Dintre ultimele realizări 
țin să amintesc amenajarea 
complexului sportiv al între
prinderii de utilaj greu, precum 
și a unei săli pentru tenis — 
cu două terenuri — construită 
cu sprijinul nemijlocit al cetă
țenilor din municipiul nostru.

— Ce ne puteți spune despre 
amenajările destinate agremen
tului, sportului pentru toți, care 
include, 
piilor ?

— Nu 
cruri au 
nei ședințe în care am analizat 
realizările, dar mal ales posi
bilitățile de dezvoltare a agre
mentului, cu tot ce cuprinde a- 
cest capitol. în ultimii ani s-au

desigur, și joaca co-

întîmplător aceste lu- 
constituit subiectul u-

A DIVIZIEI A DE LUPTE

DACA „SPORTUL PENTRU TOȚI"

0 CEHE...

executat Importante lucrări de 
amenajare a zonei de trecere 
cu bacul peste Dunăre, precum 
și a falezei care a devenit o 
adevărat oază de sănătate si re- 
creere pentru gălătenl. S-a a- 
menajat, de asemenea, o mare 
plajă în zona cartierului Dună
rea, lucrările de la debarcade
rul pentru ambarcațiunile de a- 
grement sînt în curs de termi
nare, iar la dispoziția copiilor 
au fost puse încă 15 noi spații 
de joacă în cartierele I.C. Fri
mu, Siderurgiștilor-Vest Maze
pa 2 etc., fiind amplasate, tot
odată, un număr de 25 de mese 

de sah în diferite zone ale o- 
rașului.

— Care sînt preocupările mu
nicipalității în ceea ce privește 
amenajările și dotările viitoare?

— Avem pe agendă o serie de 
importante măsuri de întregire 
a patrimoniului sportiv și de 
agrement al municipiului Galați. 
Dintre acestea aș aminti: trans
formarea în zonă de agrement 
și sport a terenului din Valea 
Țiglinei, noi amenajări în pă
durea Gîrboavele, opt noi spații 
de joacă pentru copii, amenaja
rea unui complex pentru tenis 
în Valea Grădinei, extinderea 
capacității stadionului Oțelul, 
bitumizarea unor terenuri de 
sport aparținînd unităților șco
lare. Aceste obiective decurg 
din propunerile făcute de cetă
țeni, care doresc să-și vadă o- 
rașul cît mai înfloritor. Și vor 
fi transpuse în fapt cu spri
jinul lor.
Telemac SIRIOPOL — coresp.

Duminica, prima clapă a actualei ediții la „greeo romane"
La sfîrșitul acestei săptămîni 

se dă startul într-o nouă ediție 
a Diviziei A la lupte greco-ro- 
mane. duminică fiind progra
mată prima etapă a întreceri
lor.

Campionatul Național pe e- 
chipe din acest an se va dispu
ta după o nouă formulă orga
nizatorică, cele 42 formații fi
ind împărțite în zece serii, 
după criteriul geografic, pen
tru a se evita unele deplasări 
lungi și costisitoare. Competiția 
se va desfășura în opt etape, 
ultima fiind programată în 
luna octombrie. Echipele clasa
te pe primul loc în cele zece 
serii se vor califica în turneul 
final, iar cele situate pe ulti
mele locuri wr

SERIA A IV-a: 
talurgistul 
București 
Turbomecanica București și Di
namo (organizează Rapid).

Electrome-
Băilești. Rapid 

Prahova Ploiești.

SERIA A V-a: C.S.M. TUG 
Craiova, Delta Tulcea, Progre
sul București, Carpați Sinaia 
(organizează Progresul).

SERIA A Vl-a : Nicolina 
Iași, Feroviarul Buzău, Steaua 
și CESAROM București (orga- 
nizează Nicolina).

retrograda.

celor zece se- 
organizatoare

Iată alcătuirea 
rii și echipele 
ale întrecerilor primei etape.

SERIA I: C.F.R. 
Metalul IURT Lugoj. I 
Reșița și Cimentul Tg. 
(organizează C.F.R.).

Timișoara
C.S.M.

Jiu

SERIA A II-a: Aluminiu Sla
tina, Electroputere Craiova. 
Minerul Motru. Metalul Bucu
rești (organizează 
re).

SERIA A IlI-a : 
gidia, Muscelul 
I.M.G. București. 
București 
strucția).

Electropute •

I.M.U. Med-
Cîmpulung. 
Construcția 

(organizează Con-

SERIA A VII-a: Dunărea Ga
lati. Rulmentul Suceava. Pro
gresul Brăila, C. S. Botoșani 
(organizează Dunărea).

SERIA A VIII-a: A.S.A. Bu
zău Mecanica Botoșani. Hidro
tehnica Șiret, Metalul Rădăuți 
(organizează Mecanica).

SERIA A IX-a : A.S.A. 
Napoca. SIMARED Baia 
re. Someșana Satu 
gul Roșu Brașov, 
trița (organizează

Cluj- 
Ma- 

Stea-Mare.
C.P.L. Bis-

A.S.A.).

SERIA A X-a :
dea. Electromureș 
C.S. Arad. L.C. Dacia Pitești 
(organizează Electromureș).

Crișul Ora- 
Tg. Mureș.

Duminică 13 martie sînt pro
gramate întrecerile primei eta
pe a Diviziei A de lupte libere, 
competiție care se va desfășura 
după același sistem.
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Zilele trecute, conform tra
diției (și ...calendarului) Da- 
ciadei, la Vatra Dornei s-a 
„lansat" pe pîrtae finala pe 
țară a „Cupei U.G.S.R." la 
schi. A fost — cum se scria 
șl in ziarul nostru — o com
petiție cu o reușită generală 
șl cu mai multe talente din 
rîndul cărora s-au ales cîștlgă- 
toril. Au participat reprezen
tanți al majorității județelor, 
chiar dacă unele dintre ele nu 
au relieful oel mal propice 
pentru acest sport preponde
rent montan. Cîteva (6 la nu
măr) au lipsit de la startul 
finalei. Motivul invocat : toc
mai ...nes'pecificitatea schiului 
t>e teritoriul județelor respec
tive. Fapt ușor de contrazis 
prin (chiar) argumente de la 
fața locului!. Casa sub munte 
nu o au nici teleormănenii, 
nici bucureștenii. nici alții, 
care luați „după domiciliu", 
sînt — să spunem așa — de 
pe șesul cel mai ...șes. Unii 
dintre ei (cei mal buni din 
județele lor) au participat 
însă, la această finală, deși a- 
veau puține șanse să fie și 
aici cîștigătorl. în fața „mon- 
taniarzilor" de origine. Au ve
nit, desigur, ca să capete ex
periență (cine știe, poate, la 
anul...) și, mai ales, pentru a 
face sport. Mai exact spus, și 
acest sport de iarnă atît de 
fortiflcator. Șl-au apropiat, 
pur și simplu, muntele, de- 
monstrînd fără ostentație că 
totul e să vrei.

Se pare, totuși, că sînt șl 
...factori sportivi care nu vor. 
Persoane, în fond, care au a- 
nurnite atribuții în domeniul 
„sportului pentru toți" și care 
iau decizii cel puțin contesta
bile. Județul Tulcea a absentat 
nemotivat la amintita „cupă" 
a schiului de masă nu fiindcă 
nu ar fi avut cine să urce la 
Dorna între finaliști. Mai 
mult, reprezentanții Tulcei 
s-au și pregătit pentru „aler
gările pe schiuri", C.J.E.F.S.- 
ul 
ce 
organism pentru ca și tulcenii 
să fie prezenți la finală. O 
prezență care, se știe, înseam
nă — între altele — și ...punc
te în clasamentul (pe județe) 
al Daciadei. Numai că micul 
grup de sportivi (3 tineri și 
3 tinere) „gata de start" a ră
mas acasă neprimind avizul 
responsabilului comisiei de re
sort din cadrul Consiliului ju
dețean al sindicatelor. Replica 
tovarășului Mărgărit Verone — 
cum ni s-a relatat — a fost 
una... comparativă în negativ: 
„Dacă nu participă Constanța 
și Brăila, noi de ce să parti
cipăm ?" Mal firesc ar fi fost, 
desigur, să (se) fi întrebat 
altfel : „Dacă se duce Teleor
manul, dacă se duc și alții de 
pe lîngă Dunăre, noi de ce 
să nu mergem ?" Chiar și la 
munte pentru schi, dacă 
sportul de masă o cere...

a făcut 
depindea

George ROTARU

în Campionatele Naționale de

VOINȚA BRAȘOV A CÎȘTIGAT
CLUJ-NAPOCA, 3 (prin tele

fon). Conform previziunilor, tur
neul grupei 5—8 a Campionatu
lui Național de baschet feminin 
a fost cîștigat de echipa Voin
ța Brașov (antrenor C. Moraru), 
învingătoare în cele trei partide 
susținute. Voința a totalizat 6 p. 
fiind urmată în clasamentul gru. 
pel de : 2. Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești 4 p, 3. Politehnica Mine — 
Energie C.S.Ș. 4 București 4 p, 
4. Mobila C.S.Ș. Satu Mare 4 p 
(departajarea a fost făcută de 
coșaverajul în întilnirile directe).

In ultima zi a turneului, Mo
bila a dispus de Politehnica: 
84—83 (51—39). Sătmărencele au 
condus cu 16—6 (mln. 9), 36—22 
(min. 15). 72—58 (min. 29); bucu- 
reștenoele ou 74—72 (min. 34) și

TREI „SECVENȚE"
(Urmare din pag 1)

baschet

3...C:f4 (
4.Td2 (4.N 
6.Re3 Ce5 
I):f3 6.Nd 
6.Rfl Dh3

GRUPA 5-8 LA FEMININ
83—80 (min. 39), dar Melinda 
Szocs și Monica Așteleanu au 
înscris punctele necesare victo
riei formației Mobila. Ati marcat: 
Szocs 30, Szencs 26, Chindriș 11, 
Așteleanu 11, Moldoveanu 6, pen. 
tru Mobila, respectiv Laszlo 20, 
Pandrea 15, Hora 12, Koșianu 13, 
Zldaru 11, Făgărășanu 5, Dăian 
7. Arbitri: Al. Guță și I. Georgiu.

în cealaltă partidă, Voința — 
Rapid 79—52 (36—34). Au marcat; 
Jerebie 38, Kloss 3, Cășvean 4. 
Turtoi 6, Menihardt 7. Hînda 6, 
Vrapciuc 1, Duma 3, Cicio 6, 
Grecu 5 pentru Voința, respec
tiv Lefter 21, Popa 6, Pîrvan 3, 
Trică 6, Biduianu 2, Iancn 9, 
Cristescu 6. Arbitri: R. Vaida si 
A. Columban.

Mircea RADU, coresp.

DINAMO ORADEA SIEAUA
0-2, LA MASCULIN

ORADEA, 3 (prin telefon). In
Sala sporturilor din localitate 
s-au desfășurat cele două parti. 

cadrul. grupei 
A de

de restante din ____
valorice 1—6 a Diviziei __ 
baschet masculin dintre echipe
le Dinamo Oradea și 
Bucureștenii au obținut 
scontate : 98—81
122—100 (60—53). . Au
Antochi 24+16, Nicoară 
Pascu 10+6, Kosa 10+4, 
7+2 Flaundra 6+23, 
4+4. Cristea 3+22, 
respectiv Reisenbiichler 
Cernat 14+24. Cristescu 
Brănișteanu 13+19, 
11+0, Ardelean 11+9, 
11+18, Netolițchi 3+0. 
2+11, Munteanu 0+16.

Ilie GHIȘA

Steaua, 
victorii 

(52—39) și 
marcat : 

17+18. 
Fodor 

Rădulescu 
Szabo 0+5, 

18+4, 
13+21. 

Ermurache 
Căpusan 
V. loan
coresp.

MEHEDINȚENE CU SEMNIFICAȚII APARTE

QtURTie1988
TRAGERI EXIRAOROINABA

PRONOEXPRES

DIN NOU 
O MARE 
OCAZIE

M atribute cHtiguri in

BANI. AUTOTURISME. EXCURSII
PESTE HOTARE

• 60 de nume
re, cuprinse în 
10 extrageri • 
18 categorii de 
cîștiguri • Bile

le de 25 de 
beneficiază 

întreaga su- 
de avantaje 
ULTIMA ZI 

pentru numerele 
favorite, MARȚI, 

8 MARTIE!
O SURPRIZA 

CUM NU SE 
POATE MAI 
PLĂCUTĂ !

A

ANUNȚ
O.N.T. „Carpați" București anunță că în perioada 

4—23 martie 1988 va avea loc examenul de reatestare 
cu ghizii-interpreți colaboratori externi, atestați și 
reatestați in anul 1986.

Documentele cu care candidați! se vor prezenta în 
mod obligatoriu la examen sînt afișate la sediul O.N.T. 
„Carpați" București și la sala Dalles. Informații supli
mentare pot fi obținute zilnic, între orele 10—15, la Cabi
netul metodologic (14.51.60/292) sau la telefon 15.80.96, 
între orele 17—19.

l-am numit „Mica gimnastă". 
Este o întrecere care, cu fie
care ediție, devine tot mai pa
sionantă, fiecare clasă dorind 
mult, pregătindu-se cu 
duitate, pentru a 
primul loc...".

„Mica gimnastă" 
dar, inițiativa de 
nei profesoare căreia îi place 
sportul și care a înțeles, nu 
de azi sau de ieri, că fetițele 
de 7—8 ani o îndrăgesc nespus 
pe campioana lumii Aurelia 
Dobre, tot așa cum. la vre
mea lor, altele de aceeași vîrs- 
tă o iubeau De Nadia cea fără 
de egal.

LÎNGA INIMA COPIILOR. 
Daniel Mujescu este instructor 
la secția sport-turism a Con
siliului județean al Organiza
ției Pionierilor, fn cuvîntul 
său s-a oprit la cîteva aspecte 
pe care tocmai ei, profesorii 
de educație fizică, n-au voie să 
le ocolească. „La copii nu se 
admit rabaturi de la exercițiul 
fizic. Profesorul de sport tre
buie să fie 
de sufletul 
iubit cadru 
Pentru a se 
nu-i suficient 
minge copiilor _ _ ___
apoi s-o bată în voie pînă se 
termină ora ! E adevărat, am 
avut rezultate bune Ia turism, 
am realizat multe trasee ale 
„Expedițiilor Cutezătorii". Nu 
la toate s-a urmărit însă și 
scopul lor educativ si-am fost 
surprinși că nu 
sport au cîștigat 
tor întreceri, ci 
matică. E foarte 
fesorul de matematică de la 
Ponoarele s-a dovedit cel mai 
bun, toate felicitările i se cu
vin. Cum s-a simțit însă cel 
de educație fizică de Ia aceeași 
școală cind colegul lui de ma
tematică i-a luat-o înainte în- 
tr-un domeniu care era al lui, 
al celui de sport ? Nu vreau eu 
să dau lecții, dar consider că

asi- 
termina pe

este, așa- 
suflet a u-

ce) mai apropiat 
copilului, ce! mai 
didactic în școală, 
face îndrăgit însă, 

să arunce o
si să-î lase

profesorii de 
trofeele aces- 
ceî de mate- 
bine că pro-

despre rolul profesorului de 
sport, despre ceea ce trebuie 
el să facă, despre contribuția 
lui la creșterea unui tineret 
viguros e necesar să se dis
cute serios și competent, mo
tiv pentru care ne și gîndim 
să organizăm in acest an un 
simpozion cu lucrări care să 
fie asimilate apoi pentru exa
menul de grad".

UN PIC DE BUNĂVOINȚĂ. 
Ca peste tot în întreaga țară, 
și în Mehedinți s-au construit 
numeroase grădinițe în car
tierele noi. Cea cu nr. 16 nu 
se deosebește prea mult de 
celelalte din orașul reședință 
de județ. Are totuși ceva în 
plus. Are mai multe dotări 
(amenajate prin forțe proprii) 
pentru practicarea exercițiului 
fizic și are în special educa
toare pricepute, care vor șl 
se străduiesc să iasă din ti
parele obișnu.'te, să-i învețe pe 
preșcolari mult mai mult de- 
cît fac alții. Ce anume ? o în
trebăm pe Adriana Bălteanu, 
directoarea grădiniței.

— In primul rînd activități 
pentru educarea mișcărilor na
turale : mersul corect, alerga
rea corectă, săritura corectă 
peste obstacole, menținerea e- 
chilibrului. în 1987 am organi
zat întreceri 
grupe de șoimi 
rîate, drumeții 
pădure Crihaja, 
orientare cu marcaje viu colo
rate, Cupa Fluturașul la gim
nastică avînd caracter de se
lecție pentru Clubul sportiv 
școlar, concursuri de trotinete, 
triciclete, biciclete mici. Multe, 
foarte multe se pot face dacă 
există puțin? preocupare, un 
pic de bunăvoință si o mare 
dragoste pentru copii.

— Generalized, ce conside
rați că este necesar să se în
treprindă la nivelul acestor u- 
nități pentru ca marea majo
ritate a copiilor să fie inclusă 
în sfera exercițiului fizic bine 
organizat ?

— Cred ea că ar trebui mai

întîi organizată (de Inspectora
tul școlar și C.J.E.F.S.) o ac
țiune de perfecționare a tu
turor îndrumătoarelor grupe
lor de copii privind educația 
fizică și sportul, după care să 
se treacă la realizarea unor 
grădinițe model în municipiu 
și județ cu ajutorul întreprin
derilor patronatoare și al pă
rinților, prin amenajări nece
sare practicării exercițiilor fi
zice. Și cum în orașul nostru 
este aproape gata un bazin o- 
limpic, ar fi foarte bire ca 
acolo să se organizeze acele 
atît de necesare cursuri de în
vățare a înotului. Esențialul e 
că trebuie să facem din acti
vitatea fizică un prilej de 
bucurie pentru copii, s-o în
drăgească și, crescînd, s-o con
sidere ca ceva obișnuit, firesc, 
ca ceva absolut necesar".

într-adevăr, esențialul.

IMAGINEA NOUĂ,
(Urmare din pag. D

sportive între 
pe terenuri va- 

în frumoasa 
mici trasee de

ale secției de fotbal (președinta: 
ing. Gheorghe Tarară) prin 
munca voluntară a cetățenilor, 
o înfățișare, dacă vreți, mai 
sportivă, impunînd și jucători
lor, și spectatorilor liti obișnuiți 
un anumit respect, ca și o gri
jă pentru „arena lor“. care — 
se vede, acum — poate și tre
buie să fie mai aspectuoasă, mai 
confortabilă, mai funcțională. 
Următoarele „puncte de lucru", 
în ...regie proprie sau prin în
trajutorare mereu necesară, vor 
fi deschis t. începînd din aceas
tă primăvară. în diferite peri
metre unde există deja terenuri 
pentru jocuri (baschet, handbal, 
volei, tenis), dar care se cer 
reamenajate pentru a atrage 
mai mult pe amatorii de sport. 
Două dintre unitățile economice 
ale orașului — întreprinderea 
avicolă și Fabrica de zahăr —
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VARIANTE
(7.Rh2 Df4+) 7...D:e2, iată-ne 
intr-un final cu 2 pioni în 
plus pentru negru, care tre
buie să cîștige ușor.

Partea amuzantă este că 
nici una din variantele de 
mai sus n-a apărut pe eși
chierul partidei Norwood — 
Gelfand. Conducătorul albe
lor, aflat și el în criză de 
timp, a preferat să... piardă 
mult mai simplu și rapid, 
lucind 3.g5(?) D:c8 4,g:f6 + 
R:f6 5. N:h4+Rg7 S. T:d3 
Dcl+ și 0—1.

Pe noua diagramă, un mic 
,.Mărțișor" oferit cititoarelor 
noastre. Stop-cadru dintr-un

după

:2 mat) 
! NI14+ 
5.N:f3

Ch3+ ;
7,T:c2

Albul mută si ctștigă 

recent meci disputat între 
Selecționata mondială femi
nină și o echipă de mari 
maeștri, încheiat egal: 16—16 
Cu albele, fosta campioană 
mondială Nona Gaprindaș- 
vili își demonstrează convin
gător superioritatea asupra 
marelui . maestru vest-ger- 
man Erich Lobron. „Cheia" 
combinației nu e greu de 
găsit.

Radu VOIA

MIXT LA ȘAH
iciațiel mulat cite 9 puncte, trofeul re- | 
omoti- venind primului (datorită unui 
:ul lu- coeficient B jcholtz superior). | 
deose- Pe locul al treilea s-a clasat I
t cu principalul favorit. Dan Negu- ■
idunat reanu (Calculatorul) cu 8.5 p.
®.l°aZ Dintre fete cel mai bine s-a I 
ina a comportat Liliana Chis. 6 n. re- |

run_ prezentantă a clubului gazdă.
ogdaiî iar 061 mai *>un ^uni°r « fost I

• TRAGEREA EXTRAORDI
NARA LOTO A MĂRȚIȘORU
LUI. de astăzi, vineri, 4 martie, 
va avea loc în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, din Bucu
rești, începînd de la ora 15,15. 
Aspecte de la operațiunile de 
tragere vor fi transmise ta ra
dio. pe programul l. la ora 
16,35. Numerele extrase vor fi 
transmise în reluare 1a radio 
pe același program, la ora 23,05 
și mîlne, sîmbătă, la ora 8.55. 
După efectuarea tragerii va ru
la un film artistic. Sînt Invitați 
să asiste la efectuarea tragerii 
toți cel Interesați, Intrarea fi
ind liberă.
• Redăm mal jos rezultatele

Theo- Cristian Niță. 5 p de aseme- I
acu- nea de la Locomotiva. 1

PATINATORILOR ARTISTICI
>e pa- juniori vor avea loc între 18 și 
-urea 20 martie la Patinoarul 23 Au- 
sursul gust din Capitală, iar întrece- 
rtistic rile seniorilor sînt programate 
piilor. între 15 șl 17 aprilie, la Gheor- 
î de gheni.

LOCALITĂȚILOR ȚĂRII
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albă de ales, dintre cîte vor fi 
amenajate — prin forțe proprii, 
cu muncă proprie — pentru a 
face, și așa, dintr-un oraș mic 
o certitudine mai mare decît 
propriul său punct de referin
ță pe hartă.

Două zile pinâ la reluarea campionatului

NOUTĂȚILE DIN LOTURI
AȘTEPTATELE LOR EFECTEȘI

I

I 
I
I

I
I
I
I
I

Doar aouă zile ne mai des
part de reintrarea în arenă a 
campionatului de fotbal. Cele 
18 concurente ale Diviziei A se 
realiniază la startul celei mai 
populare competiții interne, a- 
tacînd lungul parcurs, de 17 e- 
tape, care se prelungește pînă 
în săptămînile din iunie. Un 
sezon important prin examenele 
pe care liderul cămpetiției, 
Steaua, le va da pe parcurs, e- 
xamene care au demarat prin- 
tr-o victorie prețioasă, una din
tre cele mai clare din întregul 
tablou al sferturilor de finală 
din C.C.E., 2—0 cu renumita 
formație scoțiană Glasgow Ran
gers. Rămînînd la obligațiile 
internaționale ale campionatului 
să amintim și despre partidele 
echipei olimpice, o selecționată 
care, pentru cele nu mai puțin 
de PATRU întîlniri din preli
minarii, are nevoie de „inspi
rații" cît mai multe oferite de 
campionat în alcătuirea lotului. 
Reprezentativa olimpică se va 
alinia la 30 martie, în deplasa
re. pentru jocul cu Polonia ; 
la 13 aprilie pentru întîlnirea, 
pe teren propriu, cu formația 
Greciei , la 18 mai pentru dis
puta, cu aceeași echipă, dar pe 
terenul acesteia și — în fine — 
la 31 mai, pentru meciul tot din 
deplasare, cu selecționata R.F 
Germania. în eforturile care se 
fac pentru consolidarea acestui 
lot, observațiile tehnicienilor au 
ca principală bază comportarea 
jucătorilor susceptibili de se
lecționare în campionat.

Aminteam de aceste „inspira
ții noi", gîndindu-ne atît la ju
cătorii care apar, prin transfer, 
în alte echipe, cît si la cei pro
movați din propriile pepiniere. 
După cum rolurile noi primite, 
în multe cazuri, de fotbaliști 
de recunoscută valoare pot să 
ducă la o propulsare a lor pe 
scena campionatului și în ve
derile selecționerilor. O primă 
vedere de ansamblu a capitolu
lui „noutăți în formațiile divi
zionarelor A" ne-a fost oferită 
de partidele din „Cupa Româ
niei", etapa „16“-imilor. Par- 
curgînd formațiile, am constatat 
că o serie de jucători care a- 
par din acest sezon sub alte 
tricouri sau unii care au urcat

I
CLASAMENT! TRADIȚIONALt

Jucătorii primei scene fotba
listice se află în fața unei noi 
stagiuni, care pe lîngă întrece
rea propriu-zisă va fi punctată 
și de pasionanta dispută pentru 
obținerea unor poziții fruntașe 
în tradiționalele ierarhii indivi
duale: clasamentul prezențelor în 
Divizia A, precum și cel al gol. 
geterilor absoluți.

Care sînt „liniile de start“ în 
aceste două clasamente?

STEFĂNESCU, 
11 MECIURI PiNA 

LA „COTA 500"
Grupul divizionarilor A care 

au la activ cel puțin 400 de par
tide jucate în primul eșalon îl 
are ca lider pe Costlcă ștefănes- 
cu care a agonisit pînă în pre
zent 489 de meciuri. Celelalte 
două trepte ale podiumului lon
gevității sportive sînt ocupate de 
Ispir 485 și BOl&ni 484. Ei sînt ur. 
mâți de Cazan 465, Dinu 454, Du
mitru 441, Dobrin 409, M. Sandu 
și Mulțescu 408, Vigu 404 și An. 
tonescu 400.

Dintre jucătorii în activitate 
următorii vizează să întregească 
„grupul 400": Stancu 370, Moraru 
369, Augustin 359, Radu n și 
Bărbulescu 354, Caval 350, Bălăci 
347. Negrllă 339, Cămătaru 337, 
T. Stoica 333, Iorgulescu 318, 
Dragnea 313, Cristian 312, Agiu 
311. Țicleanu 301 și Fanicl 300.

Șase divizionari A au posibi
litatea în acest retur să între în 
„grupul 300": Ungureanu 297.

PLENARA ANTRENORILOR BUCUREȘTENI
Luni 7 martie, la ora 16, în

Isala I.S.B. din str. Berzei va 
avea loc plenara antrenorilor de 
fotbal din municipiul București 
șl Sectorul Agricol Ilfov, convo. 
cată în legătură cu reluarea ac- 

Itlvitățil competiționale. Cu acest 
prilej, președintele Colegiului 
central al arbitrilor. Kevork 

ADMINISTRAȚIA IM STAT IOTO-PRONOSPOIH INFORMEAZĂ
concursului PRONOSPORT din 
2 martie 1988 : 1. Steaua — 
Glasgow Rangers (pauză) .1 ț 2. 
Steaua — Glasgow Rangers (fi
nal) 1 ; 3. Bayern Munchen — 
Real Madrid 1 ; 4. Benfica Li
sabona — Anderlecht 1 ; 5. Gi
rondina Bordeaux — Eindhoven 
X ; 6. F.C. Malines — Dinamo 
Minsk 1 : 7. Atalanta — Spor
ting Lisabona 1 ; 8. Yopng Boys 
Berna — Ajax Amsterdam anu
lat ; 9. Verona — Werder Bre
men (pauză) X ; 10. Verona — 
W. Bremen (final) 2 ; 11. Pana- 
thinaikos — F.C. Bruges X ; 12. 
Espanol Barcelona — Vitkovice 

prețioasa treaptă a promovării 
în prima divizie s-au remarcat 
în partidele de duminica tre
cută. Iordache (Petrolul), Uleșan 
(Victoria), Maleș (Oțelul), VÎad. 
M. Stoica, Bozeșan I (Rapid). 
Sabău (A.S.A. Tg. Mureș) Chi- 
riță (Flacăra) Doboș („U“ Cîuj. 
Napoca) au fost printre cei mai 
buni jucători ai echipelor lor. 
Să sperăm că nu e vorba doar 
de „un foc de paie" alimentat 
de schimbările de echipă și că 
și cei cîțiva citați mai sus și 
alții care au apărut în „distri
buții" noi vor demonstra că 
alegerile făcute de antrenorii în 
cauză sînt justificate. Bineîn
țeles că nota determinantă a 
îmbunătățirii cotei generale de 
calitate a campionatului trebuie 
să o dea restul masei de jucă
tori ; acolo aflăm valorile con
sacrate ale fotbalului nostru, 
întregul grup de internaționali 
A, alături de candidații la lo
tul olimpic și de „probabilii" 
lotului de tineret.

Fiindcă vorbim despre atît de 
așteptata urnire a campionatu
lui din „zona mediocrității", a- 
mintim aici și despre necesita
tea unor perfecționări de ordin 
tactic în cadrul echipelor din 
eșalonul nr. 1. Eforturile antre
norilor trebuie să se concen
treze spre aceste îmbunătățiri 
ale potențialului formațiilor pe 
care le conduc. în perioada 
pregătitoare, mulți dintre ei au 
anunțat intenția de a remania 
chiar componența unor linii în 
dorința de a realiza aceste a- 
meliorări. Partidele de pînă a- 
cum au adeverit, într-o serie 
de cazuri, proiectele tehnicieni
lor din „A". Urmează ca parti
dele de campionat să ne arate, 
în mod convingător, în ce mă
sură dorințele au devenit fapte, 
fapte pozitive, de natură să per
fecționeze modul de exprimare 
a echipelor de pe prima scenă.

Cele 1530 de minute de joc, 
pe care echipele de „A“ le au 
de-disputat pînă la încheierea 
ediției actuale, le așteptăm cu 
dorința de a putea vorbi, la în
cheierea lor, despre un veritabil 
start spre un fotbal cu adevă
rat de prima categorie.

Eftimie IONESCU

ÎNAINTEA STARTULUI
Lung și Vâetuș 295, Speriatu 293, 
Tălnar 291 și I. Peteu 290.

CĂMĂTARU - 
PE URMELE LUI 

DUDU GEORGESCU
După frumoasa sa premieră, 

obținerea „Ghetei de aur", Că
mătaru s-a lansat mult mai vi
guros în urmărirea actualului 
lider al golgeterilor Diviziei A, 
Dudu Georgescu, fostul interna, 
țional avînd — după cum se știe 
— două „Ghete de aur". Care 
este în prezent diferența de go
luri dintre D. Georgescu și Că
mătaru? 73 de goluri. Este ea 
recuperabilă? Dacă Rodion Că
mătaru va reedita totalul goluri
lor cu care a devenit golgeterul 
Europei, el îl va depăși pe D. 
Georgescu în ediția de camplo. 
nat 1989—90.

Iată clasamentul golgeterilor 
Diviziei A de-a lungul anilor :

D. Georgescu 252.
Cămătaru 179, 
Radu II 174.
Oblemenco și Dumitrache 170, 

M. Sandu 167, Adam 160, Ozon 
157 lordănescu 156, Gh. Constan, 
tin 149, Dridea I 142, Dobay 130. 
Pițurcă 127, Vaczi 125. N. Naghl 
118. Ene II 116. Fl. Voinea șl 
Cîmpeanu II 115. Bodola 114. 
Dobrin 111. Mulțescu 110, I. Petcu 
109, Dembrovschi 108, I. lonescu 
și Cîrțu 107, Augustin 106. Ene 
I 103, Baratkl șl Broșovschl 100.

Nelu TRIFU

Ghemlgean, va prezenta un refe. 
rat privind relațiile arbitru-jucă- 
tor. arbitru.antrenor si arbltru- 
conducător de echipă.

Sînt invitați să participe la 
plenară antrenorii, instructorii 
delegații șl căpitanii echipelor 
de toate categoriile. *

1 ; 13, Bayer Leverkusen — F.C. 
Barcelona X. Fond de eîștlguri : 
1.601.520 lei.
• Mal slnt NUMAI DOUA 

ZILE pînă la TRAGEREA LOTO
2 de duminică 6 martie. Mîlne. 
sîmbătă 5 martie, este șl ter
menul limită de depunere a bu
letinelor PRONOSPORT la con
cursul din 6 martie cînd cen
tru prima dată In acest sezon, 
sînt înscrise si o 9erie de par
tide din campionatul național 
al României.
• Nu uitați că tn aceste zi

le se află în vînzare sl bilete 
pentru TRAGEREA EXTRAOR-

LA PLOPENI, UN FOTBAL BUN,

PRECUM... GAZONUL
• La Plopeni, de ani și ani, 

vin loturile naționale și joacă. 
Juniorii tricolori sînt ca Ia ei 
acasă. Secretul ? Aici este un 
cochet stadion și un tersn cu 
gazonul excelent. Au recunos
cut-o toate echipele care au e- 
voluat pe acest „covor de iar
bă". Iată de ce, cînd l-am în
trebat ce-și dorește echipa de 
fotbal în returul campionatu
lui ?, mai in glumă, mai în se
rios, entuziastul președinte al 
asociației Metalul. Ion Radu, 
ne-a spus : „Să practice un fot
bal bun, precum gazonul pe 
care joacă". Sigur, e un joc de 
cuvinte, dar cu mult adevăr în 
îl, pentru că Metalul are o si
tuație bună în clasament, este 
la +1 la „adevăr", și și-a pro
pus să încheie întrecerea pe u- 
nul din primele șase locuri, mai 
ales că acasă nu mai are me
ciuri grele decit cu Constanța 
și Brăila, cu F.C.M. în ultima 

etapă. După perioada de oregăti- 
re fizică, meciurile amicale au 
arătat lucruri bune și rezultate 
promițătoare : 1—3 cu echipa
națională care a jucat în Israel;

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ora de Începere a 

PARTIDELOR DE DIVIZIA A. 
începînd de duminică, cînd sînt 
programate meciurile primei e- 
tape a returului campionatului, 
ca și pe întreaga durată a lu
nii martie, ora de începere a 
jocurilor de Divizia A este 15.
• DUMINICA, ÎN CAPITALA, 

în prima etapă a retu-rului Di
viziei A, sînt programate două 
partide care se desfășoară ast
fel : meciul Sportul Studențesc 
— Universitatea Craiova, pe 
stadionul din „Regie", iar în
tîlnirea Victoria — „Poli" Timi
șoara, pe stadionul Victoria, din 
Complexul sportiv Dinamo.
• „CUPA 6 MARTIE" LA DRA- 

GĂȘANI. Jocuri reușite în acest 
turneu de minifotbal la care 
au participat cîte patru echipe 
la fiecare categorie de vîrstă. 
La grupa mică (10—11 ani), vic

DUPĂ VICTORIA OBȚINUTĂ DE STEAUA
(Urmare din pag. 1)

prima repriză. Ea a inițiat ac
țiuni ofensive derulate în vite
ză. viguroase, penetrante, ade
vărate asalturi asupra careului 
advers, care au produs uneori 
panică în rîndurile scoțienilor, 
constrînși să se retragă în de
fensivă cu aproape întreg efec
tivul. Din păcate aceste mo
mente de accentuată dominare 
n-au fost fructificate în pro
porția posibilă și necesară pe 
tabela de scor, fie din cauza 
portarului scoțian Woods, care 
a avut cîteva intervenții ex
cepționale. fie a lipsei de con
centrare. pripelii sau neinspi- 
rației (poate chiar a încrede
rii prea mari că asemenea oca
zii de gol se vor mai ivi pe 
durata meciului) dovedite de 
jucătorii noștri.

Este drept că. după pauză, o 
bună bucată de vreme. Steaua 
n-a mai fost aceeași din prima 
jumătate a partidei. slăbind 
vizibil alura și înlesnind astfel 
misiunea destructivă de joc a 
adversarei sale. Există însă. în 
acest caz. și o scuză. forța 
ofensivă a echipei nemaiputînd 
fi aceeași în absenta lui Lăcă
tuș (nevoit să părăsească tere
nul înainte de pauză din cauza 
unei întinderi), ale cărui lan
sări produc mai de fiecare da
tă un real pericol pentru butu
rile adverse, ca si în situația 
accidentării lui Hagi (care a 
rămas în teren, dar cu poten
țialul evident diminuat).

DINARA PRONOEXPRES DE 
MIERCURI. 9 MARTIE CU suita 
largă și variată de eîștlguri 
constînd în autoturisme. bani 
și excursii peste notare.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 26 FEBRUARIE 1988. 
Cat. 1: 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1300“ (70.000 lei) și 
6 variante 25% a 17.500 lei: eat. 
2 : 3 variante 100% a 8.366 lei 
și 30 variante .25% a 2.092 lei : 
cat. 3: 30.25 a 2.904 lei; cat. 4 : 
58 75 a 1.495 lei: cat. 5: 315.50 a 
278 lei ; cat. 6 275.50 a 200 
lei : cat. X : 2.594,75 a ’00 lei.
REPORT LA CAT. 1 : 28.884 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a re
venit participantului Șerban O. 
vidiu din București.

2—1 cu Gloria Buzău , 5—0 cu 
Minerul Filipeștii de Pădure 
etc. • Noutății" din lotul Me
talului ar fi : venirea portaru
lui Niculescu, de la Petrol uL 
revenirea tinerilor jucători, 
după stagiul militar, C. Vasile, 
Dumitrache. Coman si Filosta- 
che. Ca întotdeauna Metalul a 
mai dat un Jucător Petrolului, 
pe fundașul Popa. Așa stînd lu
crurile. antrenorul T. Manola- 
che, care e aiutat de Gh. Gru
ber, art la dispoziție următorul 
lot ■ Niculescu, Bojoagă și Cio- 
boată — portari : Andrei, Niță I, 
Bălan, Dumitrache. Coman, 
Voicilă, Cringașu II — fundași ; 
Toma, Savu, Argăseală, Luncă, 
Niță II șl loniță — mijlocași : 
Pană, Moidoveanu, Paul Preda 
și C. Vasile — înaintași. Cîteva 
nume cunoscute, de la Petrolul, 
pa Toma, Moidoveanu și vete
ranul Paul Preda, masivul vîrf 
de atac. care, la 36 de ani. e 
un exemplu în pregătire, de 
disciplină si dragoste pentru 
fotbal.

Constantin ALEXE

toria a revenit echipei C.S.S. 
Rm. Vîlcea, iar la grupa mare 
(13—14 ani) a cîștigat Viitorul 
C.S.Ș. Drăgășani.
• RETURUL CAMPIONATU

LUI DE JUNIORI. La 13 martie 
se va relua și Campionatul Re
publican al juniorilor. Reamin
tim echipele care se află pe 
primul loc în cele 12 serii : Po
litehnica Iași. S.C. Bacău, Stea
ua. Dinamo, C.S.Ș. Aripi Pi
tești, Universitatea Craiova, 
C.S.M. Reșița. C.S.Ș. Sibiu, O- 
limpia IUM Satu Mare. Forest,a 
Bistrița, C.S.Ș. Tg. Mure?;. și 
F.C.M. Brașov. Partidele retu- 
rudtui sînt programate de la 
ORA 11.
• INTER SIBIU — „U“ CLUJ-

NAPOCA 2—0 (2—0). Au marcat: 
Stănescu (min. 10), C. Zamfir 
(min. 16). (I. BOȚOCAN — co.
resp).

Sigur că. într-un meci cu 
miza celui de miercuri și în 
perspectiva partidei retur, de 
la Glasgow, era bine ca Stea
ua să valorifice în măsură 
mai substanțială superioritatea 
manifestată asupra adversarei 
sale, să fructifice încă una sau 
două din ocaziile pe care și 
le-a creat în prima repriză 
obtinînd astfel o victorie mai 
consistentă, care era posibilă și 
pe care o merita. Apreciem 
însă că si așa. cu acest avan
taj de două goluri cu care 
se va prezenta la Glasgow, 
campioana noastră a făcut un 
pas important în cursa califi
cării pentru semifinalele com
petiției numărul 1 a echipelor 
de club europene. Fără a mi
nimaliza dificultatea meciului 
de la 16 martie, este greu dc 
crezut că Steaua — cu apăra
rea ei atît de solidă si experi
mentată — foarte greu de stră
puns. va putea fi învinsă, 
chiar pe terenul adversarei sa
le si chiar la maniera acesteia 
aspră de 1oc. la un scor mai 
mare. Dimpotrivă, avem moti
ve să sperăm că Steaua va 0 
în măsură să pună probleme și 
la Glasgow echipei scoțiene. 
Valoarea si experiența cam
pioanei noastre probate în 
confruntări si mai di0cile. pre
gătirea ei temeinică tn vederea 
meciului retur cu Rangers ne 
îndreptățesc să privim cu în
credere șansele sale. De pe a- 
cum, îi dorim deplin succes !

Clubul Sportiv Dinamo 1
București anunță că s-au 
pus in vînzare legitlma- 
țli-abonament valabile 
penitru toate jocurile de 
fotbal Interne si Interna
tionale organizate de că
tre club tn cursul anului 
1988 Legitlmațille-abo-
nament se vor elibera a- 
vtnd specificate sectorul 
rîndul si locul din trîbu- 1 
nă .

Doritorii se pot prezen
ta zilnic. între orele 8—15. i
la sediul clubului. iar 1
sîmbătă tmtre orele 8—12.



Timp de d&uă zile, la Sinaia

„CONCURSUL PRIETENIA" LA SANIE
După Campionatele Naționale 

de sanie, cei mai buni tineri 
sănieri s-au mutat la Sinaia 
unde, simbătă și duminică, se 
va desfășura o importantă în
trecere internațională a junio
rilor : „Concursul Prietenia". 
Alături de echipajele noastre, 
la întreceri vor mai participa 
sportivi din R.D.G., U.R.S.S.,
Cehoslovacia. Polonia și Bulga
ria. Programul de desfășurare 
erte următorul: astăzi: antre
namente oficiale; mîine: primele 
două manșe în probele de sim
plu (fete + băieți)! duminică : 
manșele 3 și 4 la simplu și 
coborîrile dublourilor.

Antrenorii loturilor naționale 
— lacob ispas. Victor Ifrim și 
Constantin Țigănuș — au la 
dispoziție următorii sportivi : 
Corina Terecoasă Dumitrița 
Popovici, Diana Chifu, Eniko 
Biro, Daniela Topirceanu, Ro- 
dica Morar. Ana Prodan, Da

niela Bădiță, Eusebiu Făcăleț, 
Liviu Turea, Tonia Bobea Flo
rin Lostun, Cristian Florea, 
Csaba Balint. Romeo Simiones- 
cu și Constantin Boroșoiu.

• Pe pîrtia de la Sărmaș s-a 
desfășurat recent, ediția a VI-a 
a „Cupei Harghita" la care au 
participat sportivi de la 10 clu
buri și asociații Iată rezultatele 
— fete : 1 Liliana Boronea
(Sport Club M. Ciuc +• CSȘ 
Toplița) 118,27 : 2. Cecilia Co- 
mărniceanu (Voința Sinaia) 
120,56 : 3. Gabriela lacob (CSȘ 
Bistrița) 120,64 , băieți : 1. I.M. 
Pop (Sp. C M. Ciuc + CSȘ 
Toplița) 104,25 ; 2. S. Ganea
(IACED Buc.) 104,59 ; 3. Al.
Comșa (Nitramonia Făgăraș) 
105,02: dublouri — 1. C. Un- 
gureanu + S. Barteș (Voința 
Sinaia), 2. D. Jugănaru 4- V. 
Filote (CSȘ Sinaia), 3. Șt. Folea 
4- Șt. Jejeran (CSȘ Petroșani). 
(H.S.).

CAMPIONATUL MONDIAL
PARIS. 3 (Agerpres). — Pro

ba de 10 km din cadrul Cam
pionatului Mondial feminin de

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ

FEMININ LA BIATLON
biatlon, ce se desfășoară la 
Chamonix (Franța), a fost ciș- 
tigată de sportiva norvegiană 
Anne-Elisabeth Elvebak, cu 
timpul de 36:53. Pe locurile ur
mătoare s-au situat coechipiera 
sa Elin Kristanssen 37:35,3 și 
Venera Cernikova (U.R.S.S.) 
38:01,7.

GLASGOW CANDIDEAZĂ
1.A ORGANIZAREA J.O.

DE VARA DIN 1996

CALGARY (Agerpres) Aflată 
la Calgary în timpul Jocurilor 
Olimpice de iarnă, o delegație 
a orașului scoțian Glasgow și-a 
prezentat candidatura la orga
nizarea Olimpiadei de vară din 
1996 aceasta urmînd să se rea
lizeze în colaborare cu orașele 
Manchester și Birmingham.

După cum se știe, ediția din 
1992 a J.O. de vară va fi găz
duită de Barcelona.

DEBUT IN SEZONUL COMPETITION AL 
LA CICLISM

• Prima competiție a sezo
nului competițional la ciclism 
— „Cupa 8 Martie" — se va 
desfășura duminică dimineață, 
începînd de la ora 9.30, în or
ganizarea A.S. Confecția, pe un 
circuit în Drumul Taberei.

• Clubul Sportiv Voința din 
București organizează la sfîr- 
șitul săptămînii viitoare — vi
neri. sîmbătă și duminică — o 
competiție pe etape, dotată cu 
„Cupa Voința".

• Biroul federal a aprobat 
următoarele transferuri de 
sportivi ; M. Grancea (CIBO 
Brașov), D. Catană (Voința P.

Neamț), P. Șanta (Olimpia) — 
la Steaua ; S. Moldoveanu 
(Stirom), Șt. Anton (Stirom) — 
la Dinamo ; FI. Simion (Stirom) 
— la C.S.Ș. 1 Buc. ; T. Drăgan 
(Stirom) — la Feroviarul Buzău; 
M. Mărginean (Steaua), Oc. Tu- 
dorache (Steaua), P. Pătrunjel 
(C.S.Ș. 1 Buc.), Cr. Ivancea
(C.S.Ș 1 Buc.), S. Dine (Dina
mo) — la I.M.G. București ; P. 
Radu (Dinamo), Val. Tufan (Sti
rom), N. Manolache (Metalul 
Plopeni), Gh. Nefliu (Steaua) — 
la Voința București ; L. Kovacs 
(Dinamo). V. Gocan (Voința 
Clu’-Napoca) — la Voința Arad; 
Fi. Gali (CIBO Brașov). D. Re
bel (C.S.M. Iași). FI. Pușcaș 
(Steaua) — la Torpedo Zărnești.

MADRID. 3 (Agerpres). — 
In runda a 7-a a turneului in
ternațional de șah de la Linares 
(Spania), Beliavski a cîștigat la 

Portisch, Ciburdanidze a pierdut 
la Timman, în timp ce partide
le Nikolici — Nunn și Iusupov 
— Liubojevici s-au încheiat re
miză. Lider al clasamentului se 
menține marele maestru olan
dez Jan Timman, cu 5,5 p (1), 
urmat de Beliavski (U.R.S.S.) 
4.5 o (1). Nunn (Anglia) 4 p. 
etc.

HAVANA. 3 (Agerpres). — 
Tînărul maestru cubanez Juan 
Borges, cu 6 puncte din 8 po
sibile. conduce în campionatul 
panamerican de șah ce se des
fășoară la Havana. Pe locurile 
următoare sînt clasați Garcia 
cu 5,5 p, Espinosa. Abreu și 
Rodriguez, cu cîte 5 p. în run
da a 8-a, Borges a remizat cu 
mexicanul Espinosa.

MtJNCHEN 3 (Agerpres). — 
în sferturile de finală ale „Cu
pei Campionilor Europeni" echi
pa Ț.S.K.A. Moscova a întrecut 
cu 8,5 — 3,5 puncte formația 
Bayern Mtlnchen. La prima 
masă. Serghei Makaricev a cîș
tigat ambele partide susținute 
cu Stefan Kindermann. Din 
echipa sovietică au mai făcut 
parte Tukmakov, Lputian, Ce- 
hov, Vladimirov. Haritonov, 
Vizmanavin.

• PE SCURT • PE
AUTOMOBILISM • După pri

ma etapă, în clasamentul general 
al competiției internaționale „Ra
liul Portugaliei" conduce plotul 
Italian Massimo Blaslon („Lan
cia"). Pe locul doi, la numai o 
secundă, se află suedezul Mlkael 
Eriksson, care concurează tot pe 
o mașină „Landa".

BASCHET • In prima manșă 
a finalei competiției mas mllne 
„Cupa Koraci". echipa Real Ma
drid a întrecut, pe teren pro
priu, cu scorul de 102—89 (53—46) 
formația Cibona Zagreb. Meciul 
retur se va disputa, la 9 martie, 
la Zagreb. • La Praga, în meci 
contînd pentru turneul final al 
„Cupei Campionilor Europeni" la 
feminin, echipa iugoslavă Je- 
dinstvo Tuzla a dispus cu scorul 
de 93—88 (43—36) de formația lo
cală Sparta.

NATAȚIE • Campionatele A- 
mericii de Sud se vor desfășura 
la Bogota, intre 22 șl 28 martie, 
șl vor reuni înotători și înotă
toare din 11 țări, printre care 
Argentina, Brazilia, Columbia, 
Paraguay, Uruguay, Peru și Ve
nezuela.

SCHI • Proba feminină de 
slalom special desfășurată la 
Ljubljana în cadrul „Cupei Eu
ropei" a revenit sportivei elve
țiene Sandra Burra, Înregistrată ~

SCURT • PE SCURT •
in cele două manșe cu timpul 
de 2:04,81. Pe locurile următoare 
s-au clasat Heiddi Gapp (Aus
tria) 2:05,25 și Yva Nohen (Sue
dia) 2:05,54 • Cursa de mare 
fond desfășurată în împrejuri
mile orașului Moscova a fost 
cîștigată de sportivul sovletla 
Valeri Sidnev, înregistrat pe dis
tanța de 60 km cu timpul de 
2.57:42. In proba feminină a ter
minat învingătoare Irlna Krt.ova, 
3.41 -.14.

TENIS • în clasamentul gene
ral al „Marelui premiu" continuă 
să conducă tenismanul suedez 
Mats Wilander, cu 1 200 puncte, 
urmat de compatriotul său Ste
fan Edberg 948 puncte, austra
lianul Pat Cash 935 p., francezul 
Yannick Noah 695 p„ americanul 
Tim Mayotte 625 p„ australianul 
John Fitzgerald 578 p, și ceho
slovacul Ivan Lendl 543 p. • în 
turul II al turneului internatio
nal de la Indian Wells (S.U.A.), 
jucătorul australian Pat Cash l-a 
eliminat cu 6—3, 6—4 pe france
zul Thierry Tulasne, iar vest- 
germanui Boris Becker a cîștigat 
cu 6—3, 6—4 partida cu ameri
canul Tim Wilkinson. * în finala 
turneului de la Sindelfingen 
(R. F. Germania), Jucătorul vest- 
german Helner Moralng l-a în
vins cu 6—3, 6—2 pe coechipierul 
său Ugo Riglewskl.

DUPĂ PRIMA MANȘĂ A „SFERTURILOR" DIN CUPELE EUROPENE

MARILE PREMII AUTOMOBILISTICE OIN 1988
Federația Internațională de 

Automobilism (F.I.S.A.) a dat 
publicității programul celor 16 
Mari Premii, rezervate „bolizi
lor" de Formula 1. Iată datele 
și țările care vor găzdui între
cerile din acest an .

3 aprilie : Brazilia : 1 mai : 
San Marino ; 15 mal : Monaco ; 
29 mai: Mexic; 12 iunie : Ca
nada ; 19 Iunie : S.U.A. (De-

troit) 3 iulie : Franța ; 10 iu
lie : Marea Britanie (Silver
stone); 24 iulie : R. F. Germană 
(Hockenheim) ; 7 august : Un
garia (Budapesta) ; 28 august : 
Belgia ; 11 septembrie : Italia ; 
25 septembrie : Portugalia ; 2
octombrie : Spania ; 30 octom
brie : Japonia ; 13 noiembrie : 
Australia.

• Echipele spaniole au luat un start promițător : Real Madrid - 
de la 0-3 la 2-3, la Miinchen (I), F.C. Barcelona - meci egal in 
deplasare, Espanol - învingătoare • Werder Bremen cîștigă la 

Verona ți Marseille la Lecce

SURPRIZĂ ÎN „CUPA LIGII EUROPENE"
La Sofia, tn cadrul „Cupei 

ligii europene" la tenis de 
masă, selecționata Bulgariei a 
Întrecut cu 5—2 formația Fran
ței. Din echipa învingătoare

s-a evidențiat Ivan Stoianov, 
care a dispus cu 2—0 (21—14. 
22—20) de Olivier Marmure și 
a ciștigat tot cu 2—0 (21—14,
21—13) la Patrick Chilas.

Cu prima manșă a sferturilor 
de finală au fost reluate meciu
rile pentru cupele europene, 
competiții așteptate cu foarte 
mare interes pe continent, tn a- 
fară de prețioasa victorie obți
nută de Steaua (in fața celebrei 
Glasgow Rangers), pe care co
mentatorii de peste hotare o e- 
logiază tn mod deosebit, șl alte 
meciuri au stat în centrul aten
ției. Cel de la Milnchen, tot din 
C.C.E.. unde s-au confruntat 
două formații de mare calibru, 
a fost considerat „capul de afiș" 
al programului. Joc de mare sus
pans pe Stadionul Olimpic: Ba
yern Milnchen a cîștigat cu 3—2 
(2—0), dar are șanse minime de 
calificare deoarece, la Madrid. 
Realului ti trebuie doar o vic
torie, cu I—o sau 2—1, scoruri pe 
care gazdele le pot realiza. Ce

s-a Intîmplat la Munchen t tn 
general, Bayern a dominat cu 
autoritate, în timp ce adversarii 
au contat pe contraatacuri. La 
un moment dat scorui a indicat 
3—0 în favoarea bavarezilor. Și 
notați : era minutul 47 li Pîltigler 
a deschis scorul tn min. 39, 
apoi, tn mta. 45. Eder I-a majo
rat, pentru ca la numai două mi
nute după pauză, Wohlfarth să 
inscrie din nou. Se putea pre
vedea deci că diferența se va 
majora. Dar n-a fost așa. Mi
nutele treceau și se părea că 
scorul va rămine 3—0. S-a ajuns 
tn minutul 85 cînd Butragueno a 
redus din handicap, dar tn pen
ultimul minut, mexicanul Hugo

tn semifinale, evenimentul va fi 
deosebit pentru fotbalul peninsu
lar, Atalanta fiind singura re
prezentantă din liga secundă 
prezentă tn cupele europene. 
Malines a dispus de Dinamo 
Minsk cu 1—0 (0—0), abia în ul
timele minute (88, DeWilde), iar 
Marseille a ciștigat (la Lecce, in 
Italia) partida cu P.S. Rovaniemi: 
1—0 (Papin — mln. s7). Pentru 
francezi, promovarea nu va con
stitui, credem, o problemă, avînd 
tn vedere că la 15 martie el vor 
juca pe teren propriu. După cum 
am anunțat întîlnirea dintre 
Young Boys șl Ajax a fost a- 
mlnată pentru 9 martie.
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O PATINA VECHE 
DE MILENII

La Muzeul de Istorie 
Galați a fost expusă o 
tină de os. Ea a fost desco
perită tn pămtnt de 
Dragomlr tn anul 1958. 
□avadlneștl. 
lui (județul 
dtncime de 
ouință din 
epocii 
patină are,

I.T. 
la în Rîpa Dracu- 

Galați) la o a- 
1,65 m, tntr-o lo- 
perloada 

bronzului.
. deci o 

de aproximativ 3300 
Patina este perforată 
versal la unul din 
probabil la locui de 
era prinsă de picior. ____
fața ei fiind șlefuită, datorită 
frecării pe gheată.

CA DE LA RM. VILCEA 
LA BUCUREȘTI I

Rtul Parana este unul din
tre cele mai mari din Ar
gentina. De-a lungul iui, e- 
vident spre vărsarea tn A- 
tlantto. o întreagă expediție 
de vaporașe șalupe ori 
chiar simple bărci au inso- 
țit-o pe tinăra innotătoare 
italiană Sonia Rossini, de 26 
ani tn tentativa pe 
ceasta a făeut-o de 
za un nou record 
de marș fond. tn 
Încercare, important 
timpul realizat ott 
parcursă tnot de 
italiană. Ei bine ea a 
butit să rea.1izeze ’58 
metri. Adică pentru ■ 
țetege mai bine ce Înseam
nă acest record Sonia Ros
sini a înotat cam de la... 
Rm. Vtlcea (Piteștii la Bu
curești t

ttrzie a 
Această 
vechime 
de ani. 

trans- 
oapete 

unde 
supra-

care a- 
a reall- 
mondia! 
aceasta 
nu era 
llstanta 
sportiva 

iZ- 
kilb- 

tn-

SAFARI PE ZĂPADA
Competițiile de ralyuri a- 

uto-moto se diversifică tot 
mai mult, traseele fiind tot 
mal diferite aproape de la o 
cursă la alta. In afara curse
lor desfășurate pe macada
mul obișnuit al șoselelor, 
altele au loc pe nisip (a- 
vem tn vedere, tn primul 
find, acel infernal Paris — 
Dakar), ori pe drumuri Im
provizate și, cel mai adesea 
desfundate (faimosul ralyu 
din Kenya) dar șl oe... ză
padă. „Safari“-ul finlandez a 
avut ioc recent la Rovanie
mi, tn nordul țării pe o ză
padă abundentă șl la tem
peraturi toarte scăzute. tn 
afara cursei automobilelor 
cu roțile avtnd lanțuri pen
tru gheată, cu Juha Kankku- 
nen tn prim-plan. o disputa 
toane interesantă șl urmă
rită cu emoție a fost cea a 
scuterelor pentru zăpadă 
oare, tn anumite zone. tși 
reclamă tot mai serios drep
tul ia o existentă competltio- 
nală.

SPORTIVII CEI MAI IUBIȚI
Cel mal iubit sportiv din 

R.P. Chineză pentru activi
tatea desfășurată anul tre
cut. a fost desemnat tn ur
ma unei anchete de mari 
proporții 1a care au 'uat 
parte 248 000 ft) de slmpati- 
zanțl ai sportului. Cel mat 
mare număr de voturi 'e-a 
totalizat ttnăruî halternen 
He Shuoeiang. tn virată te 
*0 ani. autor a trei -ecrr- 
dur! mondiale de lurloH F’ 
ti precede pe gimnastul 
Lou Yun. care ta .mondia-

lele" de la Rotterdam, a ciș
tigat titlurile de campion al 
lumii la cal șl la sol, pre
cum — -----------
sista
UN
De 

oilor 
sumedenie de goluri, 
rece copiii, adeptl ai 
sivei, pun un accent 
mare, ca să nu zicem 
primordial, pe acțiunile 
atac, preocuptndu-se 
tntr-o mai mică măsură 
apărare (Invers de cum pro
cedează fotbaliștii ma
turi !...). tn campionatul de 
copil al iandul-ul Baden — 
Wtlrtenberg activează si e- 
chlpa F.C; Eublgheim. oare, 
tn paranteză fie spus, arată 
o preocupare deosebită pen
tru descoperirea și creșterea 
micilor fotbalist! (clubul are 
echipe de fotbal pentru co
pii A, B. C. D. E). In turul 
campionatului F.C. Eublg
heim a ciștigat toate cele 11 
locuri susținute reahzlnd un 
golaveraj de excepție : 112
puncte tnscrlse sl doar 2 go
luri primite 1 Gotgeterul e- 
chioel este Klemens Wees- 
teln. care a realizat 45 de 
goluri. împreună cu Thorsten 
Scholz autor al 23 de go
luri el au tnscrls deci ms! 
mu-l. de jumătate din tota
lul punctelor lui F.C. Eublg- 
neitn !... Antrenorul echl- 
nel Peter Bahner este con
vins că nu va trebui să 
treacă orea multă vreme pi- 
nă e auzi de numele micilor 
săi elevi foarte talentat! 
rare s-ar putea face remar- 

1a juniori șl apoi la se
niori...

Rubrlco realizată de 
Romeo Vil. AR A

și pe tnotătoarea bra- 
Huang Xiaomin. 
GOLAVERAJ-RECORD I 
regulă, meciurile ml- 

fotballștl prllejuieso 
deoa- 
ofen- 

mal 
chiar 

de 
doar 

de

• •
■ •
• •

« -
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In comentariile pe marginea primei manșe a sferturilor de fina
lă ale cupelor europene de fotbal, corespondenții agențiilor inter

naționale de presă menționează, intre altele, șl victoria clară. cu 
scorul de 2—0, a echipei Steaua București asupra redutabilei for
mații scoțiene Glasgow Rangers.

Astfel AGENȚIA D.P.A. — Hamburg notează : „Steaua București, 
ciștigătoarea „Cupei Campionilor Europeni" în 1986, și-a confirmat 
din nou valoarea și se menține tn cursa de calificare pentru semifina
lele actualei ediții a celei mai importante competiții continentale 
intercluburl. Campionii României au învins miercuri, la București, 
In prima manșă, cu 3—0. pe Glasgow Rangers".

La rîndul său, corespondentul AGENȚIEI PRENSA LATINA sub
liniază succesul formației române : „Cîștigătorii C.C.E. în 1986 și 
ai Supercupei Europei anul trecut — premiere pentru fotbalul 
românesc — au etalat un joc spectaculos, de bună factură teh
nică, cu formația scoțiană".

De asemenea, agenția iugoslavă TANIUC consemnează victoria 
fotbaliștilor români, la două golul diferență, tn fața campionilor 
Scoției. (Agerpres)

Sanchez, printr-un șut de mare 
măiestrie, a adus formației sale 
al doilea gol, spre stupefacția 
spectatorilor și bucuria nespusă 
a oaspeților. Celelalte rezultate 
din C l s-au încheiat cu rezul
tate scontate. Bordeaux n-a pu
tut trece de puternica echipă o- 
landeză P.S.V. Eindhoven, gaz
dele au condus prin golul sem
nat de Toură, din lovitură liberă 
(mln. 21). dar Klett a egalat 
(mln. 40). Benfica a ciștigat me
dul cu Ahderlecht (care se află 
In criză de formă, cu toate că 
acum director tehnic este fostul 
selecționer belgian Raymond 
Goethals) la scorul de 2—0 (2—0). 
prin punctele Iui Magnusson șl 
Chiquinho. Gazdele sperau insă 
intr-o victorie mai categorică..

O surpriză plăcută a furnizat-o 
pentru „tlfosii" italieni tn Cipa 
Cupelor echipa din dga secundă 
Atalanta Bergamo: 2—0 (t—0; cu 
cunoscutul „11“ Sporting L.se- 
hona. Nlcotini a valorificat un 
penalty acordat de arbitru! Kir- 
schen (R.D.G.) tn urma unui 
nenț 
ehez 
cuiul 
tr-ttn 
Cantaruttî. Crainicul 
rădic Italian afirma 
In care Atalanta se

(R.D.G.)
comis de un fundaș bortv- 
(min. 44). Spre 
se pecetluiește 

gol splendid
sfîrslbjl 10- 
scortil orin. 
marcat de 
postului de 
că tn căzu’
va califi'’3

Unele surprize In Capa 
U.E.F.A. Werder Bremen — li
dera campionatului vest-german 
— a ciștigat în deplasare 1—0 
(0—0) 
min. 49), _ .
verkusen, jucînd la Koln 
are o capacitate mai mare a sta
dionului) n-a reușit decit un re
zultat egal (0—0) cu F. C. Bar
celona. în mod normal, catalani! 
se vor califica în semifinale. 
Panâthlnaikos n-a putut trece de 
reputata formație belgiană F. c. 
Bruges; 2—2 (0—0). deși atenienli 
au condus de două ori. Au mar
cat tn ordine Saravako» (min. 
54). Ceuiemans (min. 57). Anto- 
niou (min 65) șl Degryse (mln. 
85). tn retur, prima șansă apar
ține belgienilor. In fine vom mal 
consemna tncă un succes al for
mațiilor spaniole: Espaflot Bar
celona — Vitkovlce 2—0 n— 0). 
prin golurile marcate de Laur'.d- 
sen (min. 3» si Pineda (mln. 39).

Meciurile retur stnt programate 
la 16 martie (tn afară de partida 
de ia Marseille dintre olymnione 
sf Rovaniemi) sl desigur că «e 
vor bucura de același suc -es de 
spectatori ca și tn prima manșă 
fînnooo la Lisabona. 75 non ia A- 
tena. 70 000 !a Mtlnchen et"«.

cu Verona (Neubarth — 
, în timp ce Bayer I.e- 

(care

Ion OCHW“”


