
VIZITA onnAiĂ DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN REPUBLICA GHANA

Proletari gin toate țările, uniți-vâ I

portul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
plecat, luni, intr-o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Ghana, la invitația președin
telui Consiliului Național Pro
vizoriu de Apărare ai Repu
blicii Ghana. Jerry John Raw
lings.

Conducătorul partidului si 
statului nostru este însoțit de 
tovarășii Ion Dincă, prim- 
viccprim-ministru al guvernu
lui, Ioan Totu, ministrul aface
rilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Ceremonia plecării a avut 
Ioc pe aeroportul Otopeni.

Pe aeroport se aflau nu
meroși oameni ai muncii care 
au aclamat cu entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Ei 
au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și Poporul!", „Stima 
noastră și mindria, Ceausescu- 
România „Ceaușescu
Pace !“

Cei prezenți au adresat calde 
urări de drum bun, de deplin 
succes în noul itinerar de pace, 
prietenie și colaborare, eveni
ment politic de o deosebită 
importanță, care reafirmă do
rința României de a dezvolta 
și întări continuu colaborarea 
cu țările africane, de a con
lucra tot mai strîns cu țările 
în curs de dezvoltare pentru 
rezolvarea echitabilă, in inte
resul tuturor popoarelor, a 
problemelor lumii contempora
ne, pentru lichidarea subdez
voltării și edificarea unei noi 
ordini economice internaționa
le, pentru întărirea încrederii 
și colaborării între națiuni, 
pentru promovarea destinderii 
și asigurarea păcii.

La ora 11,00, aeronava pre
zidențială a decolat, îndrep- 
tîndu-se. spre Accra, capitala 
Republicii Ghana

★
Luni 7 martie a început vi

zita oficială de prietenie a 
președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la Accra, Ia invitația pre
ședintelui Consiliului Națio
nal Provizoriu de Apărare al 
Republicii Ghana, Terry John 
Rawlings.

Noua întîlnire româno-gha- 
neză la nivel înalt constituie 
un eveniment de mare însem
nătate în cronica relațiilor bi
laterale, menit să confere 
dimensiuni tot mai largi ra
porturilor de colaborare din
tre cete două țări și popoare. 
Totodată, vizita reprezintă o 
elocventă expresie a voinței 
României și Ghaneî de a dez
volta în continuare conlucra

DUMINICILE... FĂRĂ FOTBAL (dar bogate in rezultate)
ALE OLIMPIEI BUCUREȘTI

Nu puțini oameni de sport 
sînt de părere că un club 
sportiv nu poate deveni cu a- 
devărat „mare", nu-șj poate 
făuri un nume de rezonanță, 
fără a avea — în primul rînd 
— o echipă de fotbal capabilă 
să asalteze locurile de frunte 
ale primei divizii a țării. Și, 
la o primă vedere, dacă vom 
lua drept repere cluburile 
Steaua, Dinamo sau Rapid 
(pentru a nu face și un... ra'd 
internațional, prin dreptul 
unor Real Madrid, Dukla Praga 
ori Dinamo Moscova) s-ar 
părea că așa stau lucrurile. în 
acest caz, Olimpia București ar 
putea reprezenta excepția ce 
confirmă regula, reușind să-și 
clădească un nume nu doar in 
sportul românesc, ci și în cel 
internațional. Iar celor ce, e- 
ventual, afirmația 11 se va 
părea exagerată, să ne mulțu
mim a le reaminti că. de pil
dă ,.la J.O. de >a Los Angeles 
1984 reprezentanții acestei gru
pări sportive bncurestene au 
cucerit în total medalii de 
aur, 2 de argint și alte 3 de 
bronz, bilanț cu care s-ar fi 

rea dintre ele, de a-$i aduce 
o contribuție activă la solu
ționarea complexelor proble
me ce confruntă omenirea, 
pentru instaurarea unui cli
mat de destindere, securitate, 
pace, înțelegere și cooperare 
în Europa, Africa și in lume.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul internațional 
Kotoka, din Acera, împodobit 
sărbătorește. Erau arborate 
drapelele de stat ale Româ
niei și Ghanei, care încadrau 
portretele celor doi șefi de 
stat. Pe mari eșarfe se aflau 
înscrise, în limbile română și 
engleză, calde urări de bun 
venit adresate distinșilor oas
peți români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deosebită 
cordialitate la coborirea din 
avion de președintele Jerry 
John Rawlings și de doamna 
Nana Konadu Agyeman-Ra- 
wlings. Cei doi șefi de stat 
și-au strîns miinile cu prie-» 
tenie, s-au îmbrățișat.

Un grup de copii a oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

A urmat ceremonia urări
lor tradiționale de bun venit 
din partea populației, însoțite 
de dansuri și cîntece în onoa
rea înalților oaspeți. în con
tinuare, de pe un podium spe
cial amenajat, președintele 
României a primit onorurile 
rezervate șefilor de stat.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Ghana, 
în timp ce, în semn de salut, 
au fost trase 21 salve de ar
tilerie.

După raportul comandantu
lui gărzii de onoare,’ cei doi 
președinți au trecut în revistă 
unitățile armatei ghaneze ali
niate pe aeroport.

în continuarea ceremoniei, 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
Ic-au fost prezentați membrii 
Consiliului Național Provizo
riu de Apărare, celelalte per
soane oficiale ghaneze venite 
in întimpinare.

Se aflau de față șefii mi
siunilor diplomatice acredi
tați la Accra.

Locuitori ai capitalei gha
neze, în rîndul cărora se a- 
flau numeroși tineri care au 
studiat în țara noastră, pre
cum și membri ai Asociației 
de prietenie Ghana-România, 
au făcut înalților oaspeți ro
mâni o caldă și entuziastă 
primire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au răspuns cu simpatie mani- 

(Continuare in pag. a 4-a) 

clasat pe locul 14 în clasa
mentul general, devansînd... 
țâri de tradiție, ca Australia, 
Finlanda, Suedia, Mexic, Spa
nia.

Am reamintit momentul Los 
Angeles nu întîmplător, ci fi
indcă, o nouă ediție a Jocuri
lor Olimpice apropiindu-se, 
„febra medaliilor" este în con
tinuă creștere la acest club cu 
nume evocînd însăși marea com
petiție Am simjit-o din plin 
la recent desfășurata plenară 
a Olimpiei, cînd aproape fie
care frază din raportul pre
zentat, din luările Ia cuvînt, 
era impregnată de această i- 
dee. Iar mai grăitoare încă 
decît vorbele au fost faptele, 
adică performanțele care au 
punctat anul competițional 
1987 . 9 noi medalii la diferite 
Campionate Mondiale. 12 la 
Campionate Europene, 2 la 
Jocurile Mondiale Universi
tare. 34 la diferite Campionate 
Balcanice. Se mai adaugă în 
chip fericit 40 de titluri de 
campioni ai țării. 45 de noi re
corduri naționale, contribuția 
cu 59 de „tricolori" la diferite
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De Ziua femeii

OMAGIU ȘI RESPECT
Pentru că Ziua femeii este, sau ar trebui 

să fie, in fiecare zi a anului, s-a simfit ne
voia ca, măcar o dată, acest lucru să fie. 
spus răspicat. S-a ales, simbolic, o zi de pri
măvară, anotimp care sugerează, de-a pururi, 
lumina și speranța. A S-a, din fiecare mar
tie, devenită o sărbătoare tradițională, oma
giind ființa care dă viață, care leagănă și 
veghează, care educă, care muncește, care 
iubește. Ea este deținătoarea secretului abso
lut de-a aduna, in aceeași palmă, obrazul 
copilului mîngiiat cu gingășie, fruntea bărba
tului alinată cu tandrețe, mistria zidarului, 
condeiul intelectualului, secera țăranului, 
manșa pilotului, penelul artistului, mînuite cu 
fermitate, pricepere și har.

Femeile țării, angajate în opera de edificare 
a societății noastre socialiste își aduc o pre
țioasă contribuție la toate realizările măreței 
epoci’ pe care o trăim. Brațele lor, înfrățite, 
alcătuiesc o adevărată coloană infinită care

perpetuează toate aspirațiile unul popor decis 
să-și clădească un viitor fericit, tn acest nobil 
și permanent efort, un pilduitor exemplu il 
reprezintă viata și munca tovarășei academician 
doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, eminent 
om de știință si savant de renume, mondial, 
militant de seamă al partidului și statului 
nostru.

Femeile își aduc, deopotrivă, contribuția și 
la fala sportului nostru. De se află la vîsla 
schifurilor sau pe bîma gimnasticii, pe pista 
atletismului, în arena popicelor, pe planșa scri
mei, in unda bazinului de inot, ele știu să 
lupte bărbătește, să lăcrimeze feminin și să 
zimbească inegalabil, culegînd, pe toate me
ridianele, medalii,' intru gloria sportului româ
nesc.

Tuturor fiicelor patriei, tuturor sportivelor 
noastre, un călduros omagiu, un mulțumesc 
din preaplinul inimilor, o floare din grădina 
recunoștinței !

&

UN FRUMOS BUCHET DE COMPETIȚII
DEDICATE ZILEI DE 8 MARTIE

acest început de primă- 
iubitorii sportului din

$

în 
vară, 
întreaga țară au dedicat un 
uriaș buchet de frumoase 
competiții Zilei de 8 Martie. 
In Capitală, bunăoară, mii și 
mii de copii, elevi, tineri din 
întreprinderi si instituții au ți
nut să fie prezenți la între ■ 
cerile organizate, duminică, pe 
mai toate bazele sportive din 
cele șase setoare ale munici

piului București, precum și din 
Sectorul Agricol Ilfov. Au fost 
tradiționalele șl mereu atragă 
toarele acțiuni sportive de 
masă care, de obicei, anunță 
„rocada" dintre etapa de iarnă 
și cea de vară a marii Dacia- 
de, cu întreceri — îndeosebi 
— la cros, în Parcul Tineretu
lui, pe stadionul de la „Șo
sea", în Parcul I.O.R., peste 
tot 1

La „I.O.R." s-au aliniat la 
startul alergărilor în aer liber 
tinerii din Sectorul 3. Și cînd 
C.E.F.S. din. acest sector or
ganizează un cros, 
atlet în cartierul 
figurează pe lungile liste de 
concurs ! Asta la sport de ma
să, fiindcă la cel de perfor
manță vine, spre exemplu, 
vicepreședintele clubului Me
talul, Flaviu Filip, și mai or
ganizează — tot în parcul 
I.O.R. — o „Cupă 8 Martir'" 
la cros, însă rezervată atletp- 
lor din diferite secții de per- 

Ș formanță. Așadar, pe primul 
g loc : senioare (2 000 m) — Ma- 

tot ce e 
Pantelimon

$

reprezentative ale României. 
Un bilanț mai mult decît fruc
tuos, care — se cuvine subli
niat — aduce în prim-plan sec
țiile de haltere (antrenor Mihai 
Constantinescu), atletism (Ion 
Puică și Gheorghe Ghipu), ca
notaj (Ileana Pavel și Maria 
Drăghici) și tir (Ion Văcaru și 
Paul Goreti). S-a accentuat 
însă, și nu poate decît să ne 
bucure această statornică preo
cupare, că între toți sportivii 
fruntași ai Olimpiei, maxima 
atenție (înțelegînd prin aceasta 
condiții optime de pregătire și 
refacere) va fi acordată celor 
8 posibili olimpici ce vor intra 
în delegația pentru Seul — 
atletele Marcica Puică și Paula 
Ivan, canotoarele Livia Tieanu 
și Elisabeta Lipă, halterofilii 
Traian Cihărean, Andrei Socaci 
și Constantin Urdaș, trăgătoa- 
rea Anișoara Matei.

Spunînd aceasta, am enunțat 
doar unul din punctele incluse 
în Planul de măsuri vizînd 
activitatea în perioada urmă
toare. Altele, la fel de ambi-

Sorin SATMARl

{Continuare In pag. 2-3)

tn Parcul Tineretului, spre linia de sosire la crosul desfășurat 
duminică in cinstea Zilei de 8 Martie Foto: Aurel D. NEAGU

riana Răducănescu (Voința) ; 
junioare II (1200 m) — Clau
dia Pândele (Voința) ; junioare 
III (1 000 m) — Cristina Bercca 
(Olimpia) ; copile (800 m) — 
— Simona Plaga (C.S.Ș. nr. 190).

Un concurs de cros — tot cu 
două reuniuni distincte — 8 
avut loc pe ale;.e din veci
nătatea Palatului Sporturilor 
și Culturii. Intîi s-au întrecut 
liceenii și tinerii din între
prinderile și instituțiile secto
rului 4. Asta la categoriile de 
vîrstă 15—16 ani (au cîștigat 
Oana Manei u și Anghel Drago-

Crosul Păcii și Prieteniei Țărilor din Balcani

ALERGĂTORII ROMÂNI AU CIȘTIGAT

6 TITLURI DE CAMPIONI BALCANICI
ISTANBUL, 7 (prin telefon), 

în' prezența a peste 30 000 de 
spectatori, înșiruiți de-a lun
ga) traseului amenajat în 
marele parc Atatiirk, a avut 
loc duminică cea de a 33-a edi
ție a tradiționalei competiții 
Crosul Păcii și Prieteniei Ță
rilor din Balcani. Traseul, 
foarte dificil, a solicitat concu- 
renților eforturi în plus, mai 
ales că ultima sa porțiune, de 
aproape 500 m, se afla în pan
tă Dar cei mai mulți dintre 
concurenți, și în primul rînd 
alergătorii români, au avut o 
bună comportare. Alergătorii 
noștri, și cu acest prilei au 
obținut cele mai multe vic
torii, șase, față de cele cite 
două ale alergătorilor bulgari 
si iugoslavi.

Iată rezultatele: JUNIOARE 
(2000 m): 1. Lucia Olaru (Ro
mânia) 6:14,3. 2. Suzana Chirie 
(Iugoslavia) 6:22,5. 3. Adriana 
Veshalarya (Albania) 6:23,5, 4. 
Mihăela Vîrlan 6:25,1, 5. Simo
na Staicu 6:25,5... 7. Mirela
Borței 6:27,3. Ech pe; 1- Româ
nia 10 p, 2. Albania 20 p, 3. 
Iugoslavia 31 p, 4. Bulgaria 40 

mir de Ta școlile 189, respec
tiv 119), 17—19 ani : pe primul 
loc — Niculina Bucur (Lie. 
Ind. I.M.G.B.) și Paul Pachin 
(Lie. ind. nr. 27) ; peste 19 
ani : Iulia Kociș (Lie. ind.

, I.M G.B.) și Ion Voicu (mun
citor la întreprinderea de Ma
șini Grele). Apoi și-au dispu
tat întîietatea ceilalți atlețl 
prezenți la acest cros dedicat

Vasile TOFAN

(Continuare in vao 2-3) 

p, 5. Grecia 43 p, 6. Turcia 
44 p.

JUNIORI (6000 m) : 1. Vcnzîl 
Ceavdarov (Bulgaria) 18:12,3, 
...4. Sandu Rebenciuc (Româ
nia) 18:27,4.

TINERET (8000 m) : 1. Con
stantin Gavrilă (România) 
24:30.4. 2. ALexos Gadisis
(Grecia) 24:55,6. 3. Valentin
Coroja 24:58,3, ...6. Cristinel
Cristea 24:58.9, 7. Ștefănel Tipu 
24:59,0 ; echipe : 1. România 
17 p, 2. Grecia 32 p, 3. Bulgaria 
42 p, 4. Turcia 55 p

SENIOARE <4000 m): L Vio
leta. Beclea 12:55.2, 2. Viorica 
G’nican 12:59,2, 3. Iulia Beșliu 
13:01,4, 4. Anuța Cătuna (toate 
din România) 13:12,9 : echipe :
1. România 6 p, 2. Albania 28 
p, 3. Iugoslavia 31 p, 4. Gre
cia 39 p, 5. Turcia 54 p.

SENIORI (12 000 m) : 1. Mio
drag Creseg (Iugoslavia) 
36:04,5, 2. Ostevec Zeci (Turcia) 
36:16.8, 3" Spiros Adriopoulos 
(Grecia) 36:25,2... 7. Ilie Elena 
(România) 37:03.8 : echipe : 1.
Iugoslavia 30 p. 2. Bulgaria 
34 p, 3. Turcia 37 p, 4. Grecia



Campionatele Naționale de schi alpin

CLAUDIA POSTOLACHE (învingătoare și la slalom) -

Concursul republican d

PERFORMERA
PMba — slalom special fe

minin ; lungime traseu — 550 
metri i diferență de nivel 
280 metri ; număr de porți — 
43 + 44î număr de concu
rente — 57.

în ultima zi a campionate
lor, zi programînd proba fe
minină de slalom special punc
tul de interes l-a constituit 
disputa dintre cele trei prin
cipale favorite, Mihaela Fera 
(lidera detașată a sezonului 
’87), Claudia Postolache (în
vingătoare în ziua precedentă, 
la „uriaș") și oricînd posibila 
cîștigătoare Liliana Ichim. A- 
ceasta cu atît mai mult cu 
cît r- după abandonurile din 
cursa precedentă — ulțimele 
două se prezentau la start cu 
doze sporite de ambiție. Pîrtia, 
„îmbrăcată" într-un strat gros 
de zăpadă, a fost din acest 
punct de vedere una dintre 
cele mai bune din ultimii ani ; 
că pe plan internațional se 
concurează pe „suprafață rapi
dă", pe o pîrtie mult mai a- 
propiată de ideea de gheață 
decît cea de zăpadă, aceasta 
reprezintă o altă poveste, asu
pra căreia vom reveni mai pe 
larg într-un comentariu rezer- 
zat analizei globale a întrece
rilor...

Ca amănunt de interes : mica 
dispută psihologică ce precede 
orice asemenea întrecere, a- 
ceea a modalității de ame
najare a traseului, a ampla
sării porților, a fost soluțio
nată de către juriu într-un 
mod cît se poate de echita
bil — prima manșă a fost „de
senată" de către antren >rul 
Mihaelei Fera, cea secundă 
de către cel al Claudiei Posto
lache. Ei bine, elevele acesto
ra au cîștigat, într-adevăr, 
dar... pe cartea adversarului! 
în prima parte a întrecerii, e- 
voluînd fără greșeală atît la 
porțile-capcană, cît și la cele 
așa-zise „în fir de păr", Pos
tolache s-a impus destul de

In Divizia A de
Campionatul Diviziei A de po

pice a continuat sîmbStă cu 
desfășurarea eta.pel a Xl-a. De 
astă dată, gazdele și-au luat ro. 
Iul în serios, neoonsemnindu.se 
decît puține victorii ale forma
țiilor oaspete (cumulate la te. 
mlnin și masculin), tată rezul
tatele :

FEMININ '
CARPAȚI SINAIA — PETRO

LUL BAICOI 2309—2381 (2—4).
Petrolistele, avide de puncte, au 
luptat cu ardoare, în final adju- 
decîndu-și victoria la o diferență 
de 72 de popice doborîte. De la 
învingătoare, Marieta Oprescu — 
434 a avut cel mai mare punctaj. 
Gazdele, cu o 61tuație precară în 
clasament, au fost competitive 
doar prin Ioana Irimescu — 405 
și Emilia Bărbulescu — 405. (V. 
Feldman-coresp) • VOINȚA ORA
DEA — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 2421 — 2423 (4—2). Mec! 
viu disputat, campioanele clști- 
gînd datorită valorii pe ansam. 
blu a echipei. S-au remarcat Ol
ga Psihas — 430 și Ibolya Mattie 
— 429 de la gazde, respectiv Ma
ria Halalai _  420 și Melinda De
meter — 416. (I. Ghișa-coresp.) • 
VOINȚA BUCUREȘTI — LARO- 
MET BUCUREȘTI 2495 — 2459 
(3—3). Cele mai bune realizatoa. 
re au fost: Elena Andreescu — 
447, Mariana Marinescu — 426,
Liliana Băjenaru șl Nineta Ba
dea, ambele cu cîte 418, oaspe
tele punctînd în principal prin 
Silvia Boboc — 449, Elena Tran. 
dafir — 420 si Laura Andrei — 
419. (N. Tokacek, coresp.) • HI-

COMPETIȚII DEDICATE
(Continuare in vag a IV-a)

Zilei de 8 Martie. Asta la ca
tegoria „cu mult peste 19 ani" 
Cu cît ? Cu 40, 50 și chiar 
60 de ani, conform foilor de 
concurs din întrecerile rezer
vate atleților zetsran: !...„

Sigur, am fost și pe Stadio 
nul Tineretului. Aici, „doar" 
1 200 de iubitori’ ai atletismu
lui. Dintre eei mai buni la 
cros : categoria 9—10 ani : Ana 
Nacu (Șc. 118), 11—12 ani:
Norica Andrei (Șc 175) și Da
vid Chelariu (Șc. 192), 13-14 
ani : Dragos Zamfir (Lie. ind. 
Metaloglobus). Am fost, de a- 
semnea, la una din cele 73 de 
duminici sportive organizate
— în cinstea Zilei de 8 Martie
— în tot atîtea școli bucurește- 
ne. Ne-au invitat profesorii de 
educație fizică Ilinoa Geor
gescu și Constantin Pirvu de 
Ia „133", din cartierul Berceni:

ÎNTRECERILOR
confortabil, mai exact cu un 
avans de 40/100 față de Fera 
și, respectiv, 78/100 față de 
Ichim. In imediata apropiere a 
acestora, plăcută surpriză, a 
sosit Iudith Garog, schioare 
care va maj fi încă doi ani 
junioară.

Manșa a doua a fost deo
sebit de spectaculoasă, de 
disputată, fiecare sportivă a- 
runeînd totul în luptă. Mai 
concentrată, mai revenită par
că la „ora locală", Mihaela 
Fera a alunecat frumo spre 
linia de sosire, etalînd cele mai 
mari disponibilități tehnice din 
grupifl -fruntașelor noastre. 
Ea a și cîștigat această parte 
a întrecerii, dar cu un avans 
insuficient pentru a-și adju
deca titlul, Claudia Postolache 
izbutind la rîndu-i up traseu 
fără greșeală aproape, și deve
nind campioană și a acestei 
probe. Ceea ce, fără discuție, 
reprezintă o frumoasă confir- 
mare. în ceea ce o privește 
pe Ichim, am aprecia că se
cunda ce a despărțit-o în fie
care manșă de principalele sale 
adversare șe datorează unei 
tehnici mai puțin șlefuite ; nu 
este exclus însă ca forța ce 
o caracterizează să îi devină 
un prețios atu în probele de 
coborîre și super-uriaș. Probe 
care, fiindcă am amintit de 
ele, este posibil să se desfă
șoare săptămîna viitoare, fe
derația de specialitate urmînd 
să ia o hotărîre în acest sens.

Rezultate : Senioare : 1. Clau
dia Postolache (Dinamo Bra
sov) l-:20,54, 2. Mihaela Fera 
(CSȘ Șoimii IPA Sibiu) 1:20,59, 
3. Liliana Ichim (ASA Brasov) 
1:21,59, 4. Iudith Gorog (CSȘ 
Ramira Baia Sprie) 1:23,52. 5. 
Doris Bonfert (CSȘ Șoimii IPA 
Sibiu) 1:25,81, 6. Magda Ibolya 
(Dinamo Brașov) 1:26,55.

Junioare: 1. Claudia Posto
lache, 2. Mihaela Fera, 3. Iu
dith Gorog.

Sorin SATMARI

popice O ETAPA
DROMECANICA BRAȘOV — VO
INȚA TIMIȘOARA 2512 — 2442 
(4—2). Brașovencele continuă dă 
rămînă prin această victorie în 
plutonul fruntaș (în seria Nord), 
cele mai eficace sportive ale e- 
chipei fiind Mariana Constantin 
— 448, Maricica Radu — 442,
Viorica Botezatu — 421 (aceasta 
din urmă fiind cea mai bună în 
meciul precedent de La Arad cu 
461 p.d., Hidromecanica ciștigînd 
acel joc la individual cu 5—1). 
De la oaspete s-au remarcat 
Sanda Condurache — 426 și E- 
milia Elel — 418. (C. Gruia — co
resp.) • VOINȚA PLOIEȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 2607 — 2464 
(4—2). Rapidistele, la a doua în
frângere consecutivă în retur 
(e adevărat, tot în deplasare), 
mai coboară o treaptă în clasa
ment, implicîndu-se în lupta 
pentru evitarea retrogradării. 
Ploieștencele au jucat la cota 
lor ridicată, cîștigînd detașat un 
meci ce se anunța echilibrat. 
S-au impus atenției junioara 
Constanța Nuță — 438 și Minela 
Mihăilă — 438 de la gazde, fero. 
viarele evidențiindu-se doar prin 
Elisabeta Badea — 445 (o sporti
vă constantă ce ar trebui să in
tre în vederile selecționerilor de 
la lotul național) și Vasilica Po- 
metcu — 443. (O. Bălteanu-co.
resp.). • GLORIA BUCUREȘTI — 
VOINȚA GALAȚI 2603 — 2159 
<5—1). Victorie clară a bucureș- 
tencelor cu realizări, la toate 
sportivele, de peste 400 p.d. la- 
tă.le. în ordinea intrării pe pistă: 
Mirela Covaliu — 432, Silvia Plai- 
no — 409, Florica Neguțoiu —

ZILEI DE 8 MARTIE
director, prof. Lucia Patachi, 
directori adjuncți — Niculina 
Grigorescu și Constantin Vi- 
deanu. în sala de sport : 12 
formații de gimnastică, 12 e- 
chipe de handbal, 12 alte dife
rite teamuri din această școa
lă eu peste 2 000 de elevi. 
Plus sportivii oaspeți, veniți eu 
profesoarele Mariana Becic (do 
la Școala 190), Doina Bîrcă 
(de la Casa Pionierilor a sec
torului 4). Printre sportivii 
premiați: handbalfștii Petrieă 
Barbu, Mihai Jirus, Leonard 
Caraghiosu, Raluca Oniga, Cor
nelia Voinescu (de la Șc. 133), 
gimnastele Georgiana Fumea, 
Lpvinia Simion, Adelina Rădu- 
Iescu (Șc. 190), Simona Șcrban, 
Mihaela Corcheș (Șc. 133).

A fost O duminică cu mult 
sport, cu mii și mii de tineri 
la startul frumoaselor compe
tiții care au marcat, în Capi
tală, Ziua de 8 Martie.

MECIURI INTERESANTE 
IN GRUPA FINALA 9-12

In turneul pentru stabilirea e- 
chipelor care au retrogradat din 
Divizia A de baschet feminin, 
desfășurat în Sala sporturilor 
din Arad, in organizarea
2.J.E.F.S.,  am asistat la partide 
interesante, in care toate cele 
patru echipe s-au străduit și, în 
bună măsură, au reușit Bă ofere 
un spectacol bum, datorită mai 
ales ambiției cu care au luptat. 
Cîteva amănunte din ultimele 
două zile.

POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA — COMERȚUL C.S.Ș. 
TG. MUREȘ 73—61. Cu toate că 
timișorencele nu mai aveau nici 
o șansă în evitarea' retrogradă
rii, ele au vrut (prea tîrziu, 
însă) să demonstreze că dacă 
s-ar Si pregătit mai mult de-a 
lungul campionatului, n-ar fi 
trebuit să părăsească prima 
„scenă". Coșgetere : Kovacs 23, 
G. Nagy 14. Grădinara 13, res
pectiv M. Nagy 17, Șandor 10, 
Grunwald 9.

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI — 
METALUL IJH.P.S. SALONTA 
54—64. Ploieștencele au reușit, in 
prima repriză, să facă față ela
nului și jocului agresiv al tine
rel echipe dim Salonta, dar au 
cedat pasul în ultimele 10 minu
te ale partidei. Coșgetere : O- 
prescu 14, Lamfbrino 13, Brezo- 
ianu 10, respectiv Balogh 15, 
Leitner 14, Marchiș 16.

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
METALUL SALONTA 65—79 
(40—38). Baschetbalistele din 
Tg. Mureș, care nu mai aveau 
nici o grijă în acest turneu, au 
luptat doar o repriză, apoi, ln- 
troducînd rezervele, au cedat în 
fața ambițioasei echipe din Sa
lonta. Coșgetere : Șandor 26. 
Mate-Prăzaru 11. respectiv Leit
ner 26, Balogh 20.

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA
58—45 (29—21). Meci de Slab ni
vel, în care timișorencele, obosite 
după efortul din primele două 
zile, au pierdut în „d'erbyul" re
trogradatelor. Coșgetere : Lam- 
brino 16, Brezoianu 9, Micii 9, 
respectiv Grădinara 9, G. Nagy 
8, Rus 8.

DE LA F.R. TURISM-ALPINISM
Campionatul Republican de 

orientare pe schiuri se va des
fășura la Predeal, în perioada 
14—17 martie.

A GAZDELOR
455, Georgeta Neacșu — 402, Ana 
Petrescu — «91, Octavia Ctocir- 
lan — 444. De la gălățertce s-au 
impus Carmen Pilaf _  430, Ele
na Chiriloiu — 426 și Angelica 
Vaslle — 425. (N. ștefan-coresp.)
• c.s.m. Reșița — derma.
GANT TG. MUREȘ 2569 — 3326 
(6—0). • MUCAVA MOLID VA
MA — OLIMPIA BUCUREȘTI 
2448 — 2348 (5—1). • VOINȚA
CRAIOVA — VOINȚA ORADEA 
2413 — 2369 (4—2). • VOINȚA
TG. MUREȘ — U.T. ARAD 
2601 — 2560 (3,5 — 2,5).

MASCULIN
LAROMET BUCUREȘTI — 

GLORIA BUCUREȘTI 5311 — 5410 
(4—2). Un meci de bună factură 
tehnică, cu rezolvări de „figuri“ 
dintre cele mai inteligente. La- 
rometiștll și-au depășit condiția 
din clasament, dar fruntașa se. 
riei Sud, Gloria, a avut o zi de 
excepție — trei dintre compo. 
nenții ei având punctaje peste 
900. Evidențiat!: L. Popp — 961, 
Ai. Cătineanu — 960, T. Vasile — 
912, C. Stămătescu — 893 și N. 
Lupu — 889, de la oaspeți, res
pectiv M. Sabo — 965, Gh. Marin
— 896, F. Musceleanu — 882 și 
E. Niță — 875. (M. Robu-coresp.).
• CHIMPEX CONSTANȚA — 
VOINȚA BUCUREȘTI 4910 — 5j64 
(0—6). Victorie scontată a popi
carilor de la Voința, cu C. Ră- 
dulescu — 887 șl L. Muceag — 
883 în prim-pla-n. (C. Popa-co- 
resp.). • OLIMPIA BUCUREȘTI
— METALUL ROMAN 4987 — 4871
(5—1). Un meci slab, cu multe 
nereguli pe pistele de concurs, 
cu ratări exasperante din partea 
ambelor formații. Au dat satis
facție doar S. Belivacă — 859
(component al lotului nations) 
de seniori), M. Grigore — 858 de 
la gazde, iar oaspeții au avut ca 
lider pe juniorul F. Drăgan — 
841. (I. Pană.coresp.). • VICTO
RIA C.F.R. TIMIȘOARA — AURUL 
BAIA MARE 4995 — 4911 (3—3).
De nerecunoscut formația campi
oană care, lată, este la prima în- 
frîngere dip acest campionat. Ti
mișorenii s-au mobilizat exemr 
plar și au cîștigat pe merit. Ei 
au punctat prin S. Iosif — 852 
și M. Matei — 846. De la Aurul 
s-au evidențiat S. Boariu — 878 
și I. Rugge — 866. (C. Crețu-
coresp.) • RULMENTUL BRA
ȘOV — CONSTRUCTORUL GA. 
LĂȚI 5268 — 4949 (4—2). Victorie 
netă a brașovenilor. I. Tismănar, 
în vervă deosebită, a realizat 
990 p.d. (334 la izolat!). De la 
oaspeți s.a remarcat V. Ivan — 
895. (C. Gruia-coresp.). • C.F.R. 
CONSTANȚA — CARPAȚI SINA
IA 5081 — 4983 (3—3). • ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ — O. 
LIMPIA REȘIȚA 5045 — 4919 
(5—1). • TEHNOUTILAJ ODOR- 
HEIU SECUIESC — CHIMICA 
TÎRNAVENI 4996 — 4823 (4—2) • 
METALUL HUNEDOARA — 
CONSTRUCTORUL TG. MURES 
5249 — 5014 (5—1) • UNIO SATU 
MARE — C.F.R. TG. MUREȘ 
4948 — 4913 (4—2).

Turneul de )a Arad a demon
strat tă, dată nu s-ar fi ținut 
seama de rezultatele anterioare, 
oricare din cele patru echipe 
putea rămîne sau retrograda din 
prima divizie a țării. Meciurile 
au fost conduse bine de brigada 
de arbitri formată din A. Ion, 
M. Oprea, C. Cuțov șl M. CoIdea.

Nicoleta ALDEA

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
După disputarea turneelor pe 

grupe valorice (1—4, 5—8 și 9— 
12). clasamentul! final al ediției 
a 39-a a Campionatului Național 
de baschet feminin se prezintă 
astfel :
1. „U“ Cj.-N. 43 33 10 3615:3022 76
2. Voința. Buc. 43 31 12 3066-2931 74
3.
4.

Chimistul 
Olimp. B.

43 27 16 3157:3033 76
43 22 21 3091! 3626 65

5. Voința Bv. 3 3 0 248: 134 6
6. Rapid Buc. 3 1 2 174: 187 4
7. Pollt. Buc. 3 1 2 179: 226 4
8. Mobila S.M. 3 1 2 177 : 231 4
9. Com. Tg. M. 43 21 22 3128:3225 64

10. Met. Sal. 43 20 23 3136:3273 63
11. „Poli" Tim. 43 17 26 3151:S224 60
12. CSU PJ. 43 16 27 3019:3195 59

Clasamentul întrecerii mas-cu-
line Înaintea etapei a 15-a (sîm- 
bătă și duminică) ; aceasta cu
prinde și tradiționalul meci-derby 
Dinamo București — Steaua :

1. Steaua 28 26 2 2969:2348 54
2. Din. Buc. 28 2 2811:2224 54
3. ICED Buc. 28 1Q 16 2502 :2652 40
4. Din. Or. 28 9 19 2493:2623 37
5. Rapid * 28 9 19 2262:2578 36
6. Acad. Mii. 2-8 2 26 2104:2716 30
7. Balanța Sb. 28 21 7 2689:2366 49
8. Farul C-ța 28 16 12 2546:2470 44
9. CSU Bv. 28 13 15 2576:2720 41

10. RAMTRA 28 13 15 2508:2482 41
11. ELBA Tim. 26 12 14 2288:2307 38
12. PoMt. Iași 26 7 1.9 2254:2516 33

* Echipă sancționată.
Meciul restanță Politehnica 

lași — ELBA Timișoara se va 
disputa în zilele de 9 șl 10 mar
tie.

MAGDALENA JEREBIE 
A CUCERIT 

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Totalizînd 1149 puncte înscrise, 
internaționala Magdalena Jerebie 
(Voința Brașov) a cucerit pen
tru a șasea oară „TROFEUL 
SPORTUL" pentru eficacitate (a 
mal realizat performanța în 
anii 1982, 1983. 1984, 1985 și 1986; 
în 1987 a cîștigat Lucia Rusu, de 
la Robotul C.S.Ș. Bacău).

PARTIDE FRUMOASE IN „CUPA
Meciul de „Cupă" de pe sta

dionul Tei, care a deschis se
zonul rugbystic In Capitală a 
fosț realmente agreabil, SPOR
TUL STUDENTESC-CON-
STRUCȚH și RAPID furnizînd 
multe momente de joc bun. 
cursiv, cu numeroase acțiuni 
îftlănțuite. O notă bună, deci, 
concepției de joc (acum, la 
început de primăvară) chiar 
dacă posibilitățile fizice ale 
multor^ dintre tinerii rugbysti 
prezenți în teren au fost mai 
modeste. Partida s-a încheiat 
cu o semi-surpriză, au învins 
oaspeții (competitori în seria a 
Il-a a Diviziei A) cu 12—9

DUMINICILE OLIMPIEI BUCUREȘTI
(Urmare din pao Z) 

țioase, țintesc intensificarea se
lecției la secțiile de canotaj 
și baschet feminin, secții care 
au create toate condițiile pen
tru a putea deveni veritabile 
centre naționale : există aici 
un cămin pentru sportivi, o 
cantină modernă, un laborator 
medical beneficiind de servi
ciile a doi medici valoroși (St. 
Gherculescu și M. Păușescu), 
un cabinet metodic al cărui 
coordonator (prof. Vasile Petri- 
șor) are grijă ca documentarea 
să fie mereu reîmprospătată, 
mereu adusă la „ora noului" 
în sportul internațional. După 
cum șl pentru celelalte 9 sec
ții ale clubului, un obiectiv 
prioritar, de maximă impor
tanță, va fi cel al descoperirii 
și formării de noi și noi ta
lente, capabile să urce pe cul
mile performanței. Ceea ce, la 
urma urmei, n-ar însemna de
cît continuarea unei tradiții a 
clubului Olimpia, aceea de a 
fi un permanent și valoros 
furnizor al loturilor naționale.

La loc de cinste a stat și 
preocuparea pentru continua 
creștere a surselor de venituri 
proprii ; se caută în perma
nență soluții, unele dintre ele 
(centrul de gimnastică de în
treținere, cele de înot sau te
nis de cîmp) fiind puse în prac
tică de mai multă vreme, be
neficiul pe plan financiar, a- 
mintit, fiind dublat de posibi
litatea de practicare a exerci
țiului fizic oferită unui mare 
număr de cetățeni ce locuiesc 
în vecinătatea bazelor sportive 
ale Olimpiei. Sute șl sute de

MULTE SCORURI
Duminică, în București șl în 

alte loealltăți din țară s-au dis
putat întrecerile etapei inaugu
rale a actualei ediții a Diviziei 
A de lupte greco-romane, com
petiție oare se desfășoară după 
q nouă formulă de organizare, 
majoritatea partidelor închein- 
<u-se cu scoruri strînse. Cu 
acest prilej, în Capitală au fost 
programate patru reuniunii (în 
loc de trei, cum fusese anunțat 
inițial).

In sala de jocuri de la Progre
sul, formația organizatoare a 
priimdit vizita echipelor C.S.M.- 
I.U.G.T.C. Craiova, Carpați Si
naia șl Delta Tul cea, bucurește- 
nil reușind să-și valorifice a- 
vantajud de gazde prin cele trei 
victorii realizate : 8—2 ou Delta 
Tiflcea, 6—4 ou Carpați Sinaia și 
aceeași rezufltat cu C.S.M. Cra
iova.

în prima întâlnire, gazdele au 
punctat prim M. Plătărescu (un 
tînăr junior oare promite). Șt. 
Nicolae, D. O Iar iu, C. Alexan- 
drache, M. Constantin, M. Dru
gan^ C. Albuț și C. Olaru, iar 
tulcenii au obținut cele două 
victorii prin L. Gavriliu și I. 
Chitaru, echipa tulceană prezen- 
tîndu-se cu un potențial scăzut 
fată de alte ediții.

Sportivii! de la Progresul au
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Modlfiicări suirven.ite în ultimul 
moment în alcătuirea celor zece 
serii au făcuit ca formația mul
tiplă oamțpioană a țării, Dinamo, 
să nu mai lupte în Sala Giu- 
îești (In gru.pă cu Rapd’d), ci pe 
teren propriu, primind vizita e- 
chipelor Prahova Ploiești, Tur- 
bomecanica București și Electro- 
metalurgistul Băilești. Firește, 
luptătorii Clubului din Șos. Ște
fan cel Mare s-au dovedit net 
superiori adversarilor, obținînd 
victorii categorice. Echipa for
mată di’in I. Voicu, C. Chiriță, 
L. Jușcă, P. Onciu, C. Coșovan, 
I. Mavlea, Șt. Rusu, L. iacob, 
A. Glonț și I. Irimiciuc a cîș
tigat cu 10—0 întâlnirile cu Tur- 
bomecanica și Electra Băilești, 
dimamoviștii ced'înd două puncte 
numai in disputa cu Prahova 
Ploiești. Autorii celor două suc
cese parțiale prahovene fiind 
T. Cristea «57 kg) și I. Stignei 
(100 kg).

Turbomecanica a cîștigat cu 
7—3 partida cu Prahova, punc
tele victoriei fidnd obținute de 
C. Aldea, S. Dincă, D. Sima, N.
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(6—9), dar — credem — un re
zultat egal ar fi fost 
mai echitabil. Studenții aa În
ceput jocul mai bine și gră
mada, sub impulsul lui Ma
rin Ionescu, A. Stanciu și 
Covaci, a imprimat direcția aș
teptată : spre buturile adver
se ! Dar pentru că Rapidul s-a 
apărat corect, desprinderea nu 
s-a produs. Mai mult chiar, pe 
măsura trecerii timpului, Ra
pid, cu o formație mai sudată, 
a revenit (mai ales după pau
ză) și a construit cîteva atacuri 
periculoase. Oricum, ambele e- 
chipe au încercat (și au reu
șit) să-și depășească condiția, 

copii au învățat să înoate în 
vara anului trecut la bazinul 
din șoseaua Iancului, mulți 
dințre ei fiind dirijați ul
terior spre secții de perfor
manță, alte sute de adulți (cu 
precădere femei) beneficiind 
de orele de relaxare petrecute 
în sala de gimnastică sau pe 
terenurile de tenis. De aseme
nea, printr-o judicioasă acțiu
ne de amenajare și moderni
zare a unor baze proprii, apoi 
prin foarte buna programare 
a activității, s-a reușit ca 
Olimpia -să nu fie nevoită să 
cheltuiască nimic pentru închi
rierea de terenuri sau săli, 
dimpotrivă, încasînd de la alte 
asociații chirii pentru orele de 
antrenament puse acestora la 
dispoziție.

Președintele C.S. Olimpia, 
prof. Aurel Dobincă, ne spu
nea : „Un club sportiv de an
vergură este un mecanism 
complex, în care, firește, grija 
pentru performanța propriu- 
zisă trebuie să ocupe primul 
loc Dar oricare altă „rotiță" 
din acest angrenaj ar funcțio
na defectuos, lucrul s-ar re
percuta negativ tocmai asupra 
rezultatelor sportive. Așa că 
nu există amănunt de impor
tanță secundară, dacă vrei ca 
șansa de a atinge vîrful ierar
hiilor să-ți rămînă intactă".

Vor atinge reprezentanții 
Olimpiei București, și în acest 
an marcat de cele cinci cereuri 
simbolizînd tot atîtea conti
nente, vîrful ierarhiilor inter
naționale ? ' Premisele tehnice, 
organizatorice așa par a in
dica. Răspunsul exact va fi 
aflat în curînd...
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Mcdgi'dia

(București) și 
(Florin BRAS-

reuniune găz- 
a avut loc în

punctaverajul va face departa
jarea in clasamentul grupei. 
Dintre sportivi s-au remarcat :
N. Iordache și C. Pănoiu (Con
strucția), N. Nițu (Muscelul), T. 
Brezeanu (I.M.G.B.) și I. Grigo- 
raș (Medgidia).

Foarte bune arbitrajele pres- 
state de I. Gabor ~
V. Juncu (Bacău), 
I.A — coresp.).

Cea de a patra 
diuită de Capitală 
sala Giiulești, competitoare fiind 
Steaua, Feroviarul Buzău, Cesa- 
roun București și Rapid. Echipa 
militară a realizat două victorii 
la scoruri categorice (9—1) în 
fața sportivilor buzoienl și a ce
lor de la Cesarom, cîștigînd des- 
tuj de olar (7—2) șl meciul cu 
echiipa gazdă. Rapidul s-a im
pus, la aceiași scor (8—2), atît 
în fața sportivilor de la Fero
viarul, cit și a celor de la Ce
sarom, ambele învinse fiind e- 
chipe nou promovate în Divizia 
A. Cesarom București și Fero
viarul Buzău au terminat la 
egalitate : 5—5. Semnalăm com
portarea nedisciplinată a antre
norilor acestor două echiipe : V. 
Gheorghe (Buzău) și A. Bairam 
(Cesarom). așteptînd intervenția 
forului de resort. (Nlcolae 'IO- 
KACEK — coresp.).

GALAȚI. Echipa locală, Dună
rea, din rîndiul căreia s-'au evi
dențiat sportivii I. Cărare, C. 
Purghel și P. Ursu a obținut 
trei succese prețioase : 6—4 ou 
C.S.M. Suceava, 7—3 cu Progre
sul Brăila și 6—4 cu C.S. Boto
șani. Progresul Brăila a învins 
pe C.S.M. Suceava cu 5—4, iar 
botoșenenii au realizat două 
succese : 6—4 cu C.S.M. Suceava 
și 8—2 ou Progresul- Brăila. (T. 
SIRIOPOL — coresp.).

CRAIOVA. In sala de antrena
ment a clubului Electroputere 
din localitate s-au reunit forma
țiile Aluminiu Slatina, Metalul 
București, Minerul Motru și E- 
lectroputere. Formația din Sla
tina, mal omogenă și mai bine 
pregătită, a realizat victorii la 
aceiași scor în toate cele trei 
partide susținute : 6—4 cu Elec
troputere, cu Metalul București 
și cu Minerul Motru. Cra.i.ovenii 
au depășit cealaLtă echipă ol
teană (6—4), 
egalitate cu 
Minerul 6—4. 
resp.).

BOTOȘANI, 
de sportivii, 
calitate care 
de puternic
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Idar au terminat la 
Metalul. Metalul — 
(T. COSTIN — CO- I
întreceri dominate 

de la Rădăuți, lo- 
își menține poziția 

_  „______  centru de lupte. 
Metalul Rădăuți 7—3 cu A.S.A. 
Buzău, 6—4 cu Hidrotehnica Și
ret și 7—3 cu Mecanica Botoșani. 
Hidrotehnica 6—4 cu Botoșani și 
7—1 I cu A.S.A. Buzău ; Meca
nica — A.S.A. 8-3. CT. UNGU- 
REANU — coresp.).

TIMIȘOARA. Deși recent pro
movată în prima divizie. C.F.R. 
din localitate s-a străduit să se 
situeze la înălțimea partenerelor 
de întrecere : 5—5 cu Cimentul 
Tg. Jiu, 6—3 eu C.S.M. Reșița și 
3—6 cu Metalul IURT Lugoj. Lu
gojenii i-au învins și pe gorjenl 
(7—2), ca și pe reșițeni (6—3). 
Cimentul — C.S.M. Reșița 6—3. 
(C. CREȚU — coresp.).

TG. MUREȘ. Crișul Oradea, 
neavînd echipă regulamentar al
cătuită, a pierdut toate parti
dele cu 0—10. Celelalte rezultate: 
Eleetromureș — Dacia Pitești 
5—2 șl cu C.S. Arad 6—3. Dacia 
— C.S. Arad 6—1. Meciurile la 
trei categorii au fost amînate. 
(C. ALBU — coresp.).
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DACĂ Șl FINALIZAREA
Sigur, in calitate de gazdă și 

cu o zestre de puncte atit de 
mică. Sportul Studențesc nu a- 
vea în partida cu Universitatea 
Craiova declt varianta atacului 
și a victoriei atit de necesară. 
Se știa insă că nu va fi ușor, 
mai ales că din angrenajul echi
pei lipseau cîteva piese de bază, 
ca Tudorel Cristea și Stănici, și 
unul din jucătorii remarcați In 
ultimul timp, Ciucă.

Dar și așa, victoria trebuia 
forțată. Numai că echipa buci* 
reșteană avea să fie surprinsă 
de replica neașteptat de ..viva
ce** a echipei oltene, care, pe 
parcursul celor 90 de minute, 
avea să ne arate lucruri pe care 
le realiza în zilele ei de afirmare 
internațională. O apărare si
gură (mai puțin gafa lui Cioro- 
ianu, la primirea golului), in 
care Adrian Popescu a jucat 
libero parcă de cînd lumea ; o 
permanentă mișcare la mijlocul 
terenului, în care s-a remarcat 
travaliul Iul Geolg&u (destul de 
reușit în roțpl de conducător de 
joc) și Ciurea, fantezia cunoscu
tă a talentatului Badea ; iar in 
față jocul spectaculos al iul 
Stoica și pătrunderile frontale

DOUĂ DECIZII
Miza foarte importaintă a punc

telor constituia, și pentru me
ciul de la Piiteștd, principalul 
motiv de interes, iubitorii fot
balului din localitate venind, ca 
la un... derby, într.un număr 
care a solicitat la maximum ca. 
pacitatea stadionului din Triva
le. Victoria lui F.C. Argeș este, 
fără îndoială, meritată, piteștenii 
dominînd teritorial minute bune 
și creîndu-și miai multe ocazii 
de gol decît adversarii lor, dar, 
în tabăra acestei echipe și în 
tribune, emoții au existat pînă 
la fluierul final al arbitrului. 
Argeșenii, se poate spune, au 
jucat sub... spectrul seriei de 
eșecuri din ultimele etape ale 
turului, iar A.S.A. a dat o repli
că foarte aproape de așteptări, 
cu momente de exprimare vi
guroasă în apărare în prima re-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MÎINE, STEAUA — OȚELUL 

(DIN ETAPA A 19-A). Partida 
Steaua — Oțelul Galați, din ca
drul etapei a 19-a, a fost devan
sată, pentru a se permite e- 
chipei noastre campioane să 
pregătească ta bune conddțluni 
returul cu Glasgow Rangers din 
C.C.E. Mediul este programat 
mîine, pe stadionul Steaua, die 
la ora 15,30, și va Ii condus de 
următoarea brigadă de arbitri : 
C. Gheorghe (Suceava) — M. 
Axente (Arad) șl M. Florea 
(Craiova).
• ULTIMUL MECI DIN „16*- 

IMILE CUPEI. Partida Carpați 
Agnita — Sportul Studențesc, 
restanță din „șaisprezecimlle* 
„Cupei României, se va juca 
mîine, 9 martie, de la ora 14.36. 
Arbiltri : D. Buciuman (Timi
șoara) — D. Vătran și R. Clm- 
peanu (ambii din Arad).
• DUBLA ÎNTILNIRE DE JU. 

NIO-RI ROMANIA — BULGARIA, 
în această săptămînă, selecțio
nata de juniori U.E.F.A. *88 a 
țării noastre va susține un du
blu meci amical în compania 
echipei smmiilare a Bulgariei. Pri
mul dintre cele do-uă medUiri se 
va disputa miercuri 9 martie, 
pe stadion,ul Autobuzul (ora 
13,30) Iar revanșa, peste două 
zile, vineri 1’1 martie la Ruse.
• ORELE OFICIALE ALE 

meciurilor. Partidele din 
campionatul Diviziei A se vor 
juca după următorul orar : între 
1 și 20 martie de la ora 15,30 : 
între 21 și 31 martie de la era 
16. în Divizia B ora de începere 
este 11. Meciurile Campionatului 
Republican de juniori sînt pro 
gramate de la ora 13, așa cum 
s-au disputat și în tur, precum 
și în edițiile precedente. Orice 
modificare de la acest program 
trebuie să fie solicitată din timp 
(cel puțin zece zile) la F.R.F.
• DOUA PARTIDE AMICALE 

ALE SELECȚIONATEI DE TI
NERET. Prima urinează să se 
desfășoare, la 29 mar.ie in 
co-mpania reprezentativei simi
lare a R.D. Germane (probabil 
la Mo reni,), iar a doua are ca 
dată" 13 aprilie, în deplasare, cu 
echipa de tineret a Bulgariei.
• CORVINUL HUNEDOARA — 

JIUL PETROȘANI 5—1 (2—0). în 
mare vervă, hunedorenil au în
scris prin Hanganu (min. 14), 
Suciu (min. 30 și 70), Sedecaru 
(min. 80 — autogol) și petcu 
(imin. 89 — din penalty). Pentru 
Jiul a marcat Moromete, în 
min. 78. (I. Vlad — .coresp.).
• „CUPA 6 MARTIE**. S-a în

cheiat prima ediție a „Cupei 6 
Martie**, organizată de A.S. E- 
lectroaparataj din Capitală. Iată 
ultimele rezultate ; MECON — 
MECOS 0—0, Electromagnetica — 
I.O.M.E. 0—0, MECON — Visco
lii 1—0 (1—0). Electromagnetica
— Electroaparataj 2—1 (1—0).
Avînd o comportare mai con
stantă, echipa organizatoare a 
cucerit trofeul pus ta joc, acu- 
mulînd io puncte ; ea a fost ur
mată de divizionarele ..C 
I.M.G.B. și MECON, eu cîte 9 
puncte, despărțite de golaveraj. 
(Nlcolae TOKACEK — coresp.).

AR FI FOST BUNĂ...
ale Iui Blță au produs nu nu
mai o impresie bună, dar șt 
destule momente dificile pentru 
apărarea lui lorguleseu.

In aceste momente de dezlăn
țuire a Universității — al cărei 
joc poartă amprenta tostulu’ 
înaintaș Constantin —r ta evolu
ția Sportului au apărut și Iu 
cruri bune — dorință de v’cto- 
rle, angajare —, dar șl scăderi. 
In primul rlnd ia vîrfurile de 
atac. Răducanu șl-a revenit du
pă pauză, dar Țîrîea a fost ster» 
tot meciul ; Pologea a moța» 
undeva în anonimat. Iar reali
zările lui Coraș au fost spora
dice, ca să dăm doar cîteva e- 
xemple.

Oricum, meciul acesta a plă
cut numerosului public și dacă 
eficacitatea ar fi fost mai bună, 
partida s-ar fi ridicat la cote șl 
mai înalte. Dar S-A RATAT 
MULT și tiepermis, Bîcu, Biță, 
Răducanu, Țîrlea și chiar Geol- 
gău fiind exemple în acest «n». 
Raportul șuturilor pe spațiul 
porții (7—9) confirmă de asemn- 

»nea scăderile la acest capitol

Constantin ALEXF

PE... FAZĂ
priză șl cu apariții „tăioase** pe 
contraatac după pauză.

Acest „joc al contrariilor** a 
avut și cîteva momente de ten
siune, rezolvate prompt de „cen
tralul** Nicolae Dinescu. Unul 
dintre acestea s-a petrecut în 
primele 45 de minute ale parti
dei, clnd un atacant mureșean 
a primit o minge peste apărarea 
argeșeană, tușierul de pe acea 
parte, uluit de rapiditatea fazei, 
a... uitat să ridice steagu’ ia 
ofsaidul evident, arbitrul de cen. 
tru stopînd la timp o eroare ce 
putea influența tabela de scor, 
în repriza secundă, în care 
..băncile de rezerve** au devenit 
irascibile (?!), animate chiar de 
conducerile tehnice ale celor 
două echipe, dezacordul — ne. 
justificat — cu unele dintre de
ciziile din teren s-a soldat eu un 
episod nedorit. La un ofsaid clar 
(D. Zamfir), semnalizat de la 
tușă, antrenorul Florin Haiag*an, 
văzîind...diferit faza, s-a repezit 
„la fața locului**, pentru a cere 
socoteală arbitrului Gh. Constan, 
țin. Cum și cuvintele adresate 
nu au fost prea alese, „centra- 
lul“ meciului a luat o hoiărîre 
dt se poate de regulamentară 
trimlțîndu-1 la cabină. Scuzele 
de după joc ne-a.u dovedit că, 
ta vestiar, eliberat de tensiunea 
partidei. Florin Halaglan a re
cunoscut în mod sportiv că ar
bitrul avusese dreptate.

George ROTARU

Selecționatele de Juniori Ia startul noului sezon

INTRĂ ÎN SCENĂ
In fiecare an compețițional 

una dintre selecționatele de 
juniori U.E.F.A. părăsește sce
na fotbalului. Și, automat, o 
alta îi ia locul. Anul trecut 
și-a încheiat activitatea echipa
U.E.F.A. ’87, ea făcînd loc 
formației lui Gabor, Țicu, Să- 
voiu, Moisescu, Haidiner, Ar- 
timon, cea care va juca, peste 
două luni, la turneul final al 
Campionatului European din 
Spania. în vară, dacă nu se va 
califica — ceea ce nu dorim 
să se întîmple — își va în
cheia „rondul european1* și e- 
chipa lui Stănici și Răducioiu. 
Și va intra în scenă echipa 
U.E.F.A. ’91, cea mai tînără 
selecționată de juniori a țării. 
S-a ocupat de ea. de mai 
multă vreme, Grigore Sichitiu, 
cel care a devenit de curînd 
secretar al F.R.F. și care ne-a 
răspuns la cîteva întrebări pri
vind această echipă.

— Cînd a avut loc prima ac
țiune a acestui Iot ?

— Prima s-a derulat anul 
trecut și s-a numit Cupa Vi
itorul, competiție prin care 
s-a trecut în revistă un foar
te mare număr de jucători, a

• Astăzi, m-arți, 8 martie, este 
ULTIMA ZI in care ma* puteți 
să vă procurați bilete cu nu
merele favorite la TRAGE
REA extraordinara pro- 
NOEXPRES care va avea loc 
mîine. miercuri. 9 nr.rte 
Ca și în alte ocazii asemănătoa
re. tragerile de acest fel au in
trat în tradiție prin avantalele 
cu totul sneciale oferite oarUrl- 
panților. între acestea, se ru- 
mără și marile posibilități 
valorificare a șanselor prin 
faptul că se extrag. în total M 
de nuimere în cadrul a 10 extra
geri independente, cu po«ih*n- 
tntea de a se cîștiga și cu 3 nu
mere.

DINCOLO DE GOLUL LUI EFTIMIE...
„Noroc cu golul Iul Eftlmie. 

Altfel...** — spuneau spectatorii 
din Slatina la încheierea meciu
lui F.C. Olt — .,U“ Cluj.Napoca.

—Altfel, respectiva partilă ar 
fi putut să albă înscris la finele 
el un scor alb. care ar fi coborit 
formația F.C. Olt la —3 la „ade
văr**. ampllficînd in consecință 
grijile din tabăra olteană, mai 

„4“ (Augustin în dreapta)... contra „4“ (Stoicov), duelul fiind net 
cîștigat de „buldozerul" echipei Victoria. (Fază din partida Vic
toria — „Poli" Timișoara, 3—0) Foto: Eduard ENEA

ales că în următorul joc de pe 
teren propriu va da replica e- 
chipei campioane, Steaua. însă 
golul lui Eftlmie a consfințit 
victoria. Și grijile s-au risipit. 
Noi considerăm că nu, pentru că 
dincolo de suocesul în sine gri. 
jile persistă, și ele se referă la 
evoluția de ansamblu a echipei, 
o evoluție departe de condiția de 
start anticipată. Cu toate efortu
rile depuse, Pena, Eftlmie, Alinta 
et comp au reușit arareori să 
schimbe tiparele care nu aveau 
nici o șansă în tentativa de de
pășire a obstacolului clujean. 
Acțiunile au fost stereotipe, cu 
obsedante centrări lntr-un careu 
unde se putea observa foarte 
ușor că mingile au o adresă 
precisă... fundașul central Doboș 
și portarul Mia. Nu s-a încercat 
nici o pătrundere individuală, 
nici o combinație de „un-doi*. 
ca să nu mai vorbim de frec, 
ventele ezitări de a șuta atunci 
cînd exista poziția indicată. A 
plouat șl cu cornere, dar degea
ba. într-un cuvinl, jocul echipei 
F.C. Olt a fost departe de ce
rințe, și acest semnal de alarmă 
trebuie recepționat la timp.

PROMOJIA ’91...
doua, tot anul trecut, în vară, 
cu ocazia taberei centralizate 
de la Bistrița, iar a treia în 
această iarnă, la Snagov, unde 
am lucrat împreună cu antre
norul arădean Ion Pătrașcu.

— Cîți jucători au trecut 
prin „sita" selecției ?

— Foarte mulți. Sute. Ne-am 
oprit la 22. Iată-i: Monea (Chi
mia Rm. Vîlcea) și Gîrdea (Di
namo) — portari, Zară (Liceul 
2 Iași), Moacă (Carpați Sinaia), 
Avășan și Șoimușan (Gloria 
Bistrița), Soare (Petrolul), Tă- 
maș (Viitorul Tg. Mureș), Bă- 
trînu (Viitorul Timișoara) și 
Manea (Sportul Studențesc) — 
fundași, Năstase (Steaua), No- 
vane (Viitorul Arad), Crîvoi 
(Viitorul Tg. Mureș), Eniedi 
(C.S.Ș. Reghin), Enache (C.S.Ș. 
Piatra» Neamț), Troacă (Dina
mo), Ziman (Gloria Bistrița) șl 
Stingă (Viitorul Craiova) — 
mijlocași. Cuc (Viitorul Timi
șoara), Moldovan (Gloria Bis
trița), Ghiță (Petrolul) și Cîr- 
stea (Progresul-Vulcan) — 
înaintași. Sînt 22, dar asta nu 
înseamnă că porțile selecție* 
natei s-au închis. Nici vorbă 
de așa ceva, ar fi un nonsens.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 2 MARTIE 
1988. Cat. 1 : I variantă 25% a 
50.000 iei ; cat. 2 : 1 variantă
100% a 50.000 lei ; cat. 3 : 6 va
riante 100% a 4.134 led și 33 va
riante 25% a 1.033 lei ; cat. 4 : 
82,50 a 714 lei ; cat. 5 : 181.50 a 
365 ici ; cat. X : 134,50 a 438 lei: 
cat. Z : 2.697,25 a 108 lei. RE
PORT LA CAT. i : 14.311 iei ; 
REPORT LA CATEG 2 : 8.907
lei. Participantul Cillban Nlco- 
lae diin Tîrgovlște, jud. Dîmbo
vița, a cîștigat suma de 50.000 
lei la cat. 1 — 25%, iar Slăvesc»

..Altfel, partida ar fi putut să 
aibă înscris la finele ei un scor 
alb, care ar fi urcat pe „U“ Cluj. 
Napoca la —2 la „adevăr* ceea 
ce air fi îmbunătățit starea de 
spirit din tabăra clujeană etît 
de necesară în perspectiva difi
cilelor meciuri de pe teren pro
priu cu Sportul Studențesc, U- 
niversitatea Craiova. Dinamo și

Steaua (în ordine cronologică». 
Studenții au trecut pe lingă un 
punct mare, pe care îl meritau, 
pentru că aproape trei treimi 
din med au fost superiori pe 
plan tactic, dar mai ales a' an
gajamentului în joc. Dacă ar fi 
menținut „turația** ideii aplicate 
nu mai puțin de 60 de minute, 
el ar fi plecat cu un punct, în. 
să, o prematură schimbare de 
atitudine a oîțorva component! 
ai echipei, în principal vîrfurile 
Radar și Boeru. mal puțin dis. 
puși la presing șl marcaj, așa 
cum întregul angrenaj acționase 
pînă atunci, a înlesnit partenerei 
o evidentă superioritate. Bineîn
țeles, regretul este mare, dar 
principalul este acum faptul că 
tonusul compețițional trebuie 
menținut pentru că el se situea
ză la un nivefl pronuțăti»-. 
Clujenii au marea obligație <le 
a avea ta continuare o mare în
credere ta propriile forțe, pen- 
tn» că —' repetăm eie există.

Adrian VASILESCU

— Care dintre cel 22 au ară
tat însușiri deosebite?

— Monea, Avășan, Moacă, 
Soare, Novanc, Crivoi, Moldo
van și o mențiune în plus pen
tru atacantul Cuc.

— Ce urmează ?
— Urmează debutul interna

țional. Pînă la 1 septembrie se 
vor juca cel puțin opt meciuri, 
cite patru cu echipele similare 
ale Bulgariei și Poloniei, tur- 
retur. Am urmărit pînă acum 
— și vom urmări și în conti
nuare — încadrarea jucătorilor 
intr-un concept de pregătire 
timpurie, obișnuirea lor cu un 
program adecvat cerințelor, 
adică trei antrenamente pe zi. 
precum și educarea lor în spi
ritul performanței. După 1 sep
tembrie, activitatea echipei so 
va axa pe definitivarea forma
ției care va aborda jocurile 
din preliminariile Campionatu
lui European de juniori B, edi
ția 1989.

— Cînd se va cunoaște ad
versarul din accsto prelimi
narii ?

— în vară. Dar am dori să 
fie... adversarii, pentru că mult 
mai mari sînt șansele într-o 
grupă de trei, din care se cali
fică două. Rămîne de văzut.

Așadar, echipa U.E F.A. ’91 
se află la startul primelor ei 
„curse** europene. Pentru în
ceput, amicale. Să-i dorim 
DRUM BUN!

Laurențiu DUMITRESCU

Virgil din Mangalia, jud. Con
stanța, a cîștigat, de asemenea, 
suma die 50.000 lei, la cat. 2 — 
100%.
• Concursul PRONOSPORT de 

duminică 13 martie, are urmă
toarea alcătuire : 1. A.S.A. — 
Victoria : 2. C.S.M. Suceava — 
Sportul St. ; 3. S.C. Bacău —
F.C. Argeș ; 4. Rapid Buc. — 
F.c. Olt ; 5. Univ. Craiova — 
Fl. Morenl ; 8. Avellino — Ju
ventus ; 7. Cesena — Sampdoriaț 
8. Como — Homa ; 9. Ernpoll — 
Napoli ; 18. Pescara — Fioren
tina ; 11. Torino — Milan ; 12. 
Cremonese — Lazio; 13. Mes
sina — Bologna.
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUSESCU, SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII PESTE HOTARE

ÎN REPUBLICA GHANA
(Urmare din pag. 1)

festărilor pline de căldură ale 
locuitorilor capitalei ghaneze. 

După o scurtă oprire in 
Salonul de onoare al a- 
eroportului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
Președintele Jerry John 
Rawlings și doamna Nana 
Konadu Agyeman-Rawlings, au 
luat loc în mașini, escortate 
de motocicliști, indreptindu-se 
spre reședința rezervată dis
tinșilor soli ai poporului ro
mân.

Aceeași ambianță sărbăto
rească s-a regăsit de-a lungul 
principalelor artere ale Capi
talei.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreți
nut, într-o atmosferă cordială, 
cu președintele Jerry John 
Rawlings și doamna Nana 
Konadu Agyeman-Rawlings, 
manifestindu-și convingerea că 
noul dialog la nivel înalt ro
mâno-ghanez va marca un mo
ment de referință în dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
prietenească dintre România 
și Ghana.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Consiliului Națio
nal Provizoriu de Apărare al 
Republicii Ghana, Jerry John 
Rawlings, și doamna Nana 
Konadu Agyeman-Rawlings, au 
depus, luni, 7 martie, o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor din Piața Revoluției.

La încheierea ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat în Cartea de onoare.

Președintele Republicii 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întilnit, 
luni, cu președintele Consiliu
lui Național Provizoriu de A- 
părare al Republicii Ghana, 
Jerry John Rawlings, și doam
na Nana Konadu Agyeman- 
Rawlings.

Șeful statului ghanez a sa
lutat cu multă cordialitate vi
zita oficială de prietenie, pe 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o în
treprinde în Ghana, relcvind 
că aceasta constituie un . mo
ment important în cronica re
lațiilor de colaborare dintre 
cele două țări și popoare. în 
același timp, președintele Jer
ry John Rawlings și-a mani
festat satisfacția de a se în- 
tîlni și a avea convorbiri cu 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în probleme de interes comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit, în numele său 
și ai tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru invitația de a Vizita 
Ghana, pentru calda ospitalita
te de care s-a bucurat încă 
de Ia sosire, evidențiind că 
vede în aceasta o expresie a 
sentimentelor de prietenie pc 
care și le nutresc reciproc 
popoarele celor două țări. To
varășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat, de asemenea, încre
derea că noul dialog la nivel 
înalt româno-ghanez, convor
birile care vor avea loc cu 
acest prilej vor contribui la 
lărgirea și întărirea pe mai 
departe a colaborării pe mul
tiple planuri dintre România 
și Ghana.

Intilnirea și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere re
ciprocă.

So- i

i

SOFIA, 7 (Agerpres). — în 
primele meciuri disputate în 
cadrul competiției internațio
nale feminine de tenis de masă 
„Cupa 8 Martie" de la Sofia, 
echipa României a învins cu 
3—2 reprezentativa Ungariei, 
cu 3—0 formația Cubei si cu 
3—0 selecționata secundă a 
Bulgariei. Alte rezultate: Po
lonia — Bulgaria 3—1 ; Ceho
slovacia — R. F. Germania 3—0.

HAVANA, 7 (Agerpres). — 
Proba feminină de 400 m plat 
din cadrul competiției interna
ționale de atletism „Memoria
lul Barrientos", ce se desfă
șoară la Havana, s-a încheiat 
cu victoria sportivei române 
Daniela Pleșcan, cronometrată 
în 53:06. Pe locurile următoa
re s-au situat Alice Jackson 
(S.U.A.) 55,15 și Katty Rattray 
(Jamaica), 55,26.

rezultate : feminin ; 
Sabrina Dornrofer 

4:20,93 ; săritura în 
Silvia Costa (Cuba) 
aruncarea discului:

Alte
1 500 m : 
(S.U.A.) 
înălțime :
1,95 m ’,
Maritza Marten (Cuba) 65,7tfm) 
masculin : 100 m : James But
ler (S.U.A.) 10,22 ; triplu salt: 
Juan Miguel Lopez (Cuba) 
17,11 m.

F.C. BARCELONA-ECHIPA CARE SE CONFUNDĂ CU „NAȚIONALA" DE HANDBAL A SPANIEI
Cartea de vizita a adversarei lui n. C. '1 in aur in semifinalele „Cupei 1. III

8

în prima manșă a semifina
lelor „Cupei I.H.F." la handbal 
masculin singura noastră re
prezentantă rămasă în cursă, 
H.C. Minaur Baia Mare, ur
mează să susțină, conform tra
gerii la sorți, un foarte dificil 
examen, cu un partener deose
bit de valoros, F.C. Barcelona, 
pe terenul acesteia din urmă. 
Prezentă aproape an de an în 
cupele europene, formația bar- 
celoneză s-a distins mai puțin 
în C.C.E. și in „Cupa I.H.F.". 
în „Cupa Cupelor" deține însă 
un palmares impresionant, in- 
trînd de trei ori consecutiv în 
posesia trofeului : 1984 — 
pune în finală cu 24—21 
Stoga Bosnaprevoșz 
(Iugoslavia), 
scor general cu T.S.K.A. Mos
cova (dar Barcelona a înscris 
30 de goluri în deplasare, față 
de numai 20 ale handbaliștilor 
moscoviți), în sfîrșit, în 1986 
scor general 41—37 în finală 
pii TV GrORftwaldfifadt

dis- 
de 

Doboj 
în 1985 — 50—50

g .cu TV Groșswaldstadt. 
îs In actuala ediție a „Cupei 

I.H.F." echipa antrenată de 
Valero Rivero (34 de ani) este 
hotărîtă să cîștige trofeul, mo
tiv pentru căre a și făcut una 
dintre cele mal bune achiziții 
din ultimii ani, aducîndu-1 de 
la Atletico Madrid pe 
Rico (25 de ani, 108 
nări în „naționala" 
Pentru turneul final al

portarul 
selecțio- 
Spaniel). 
J.O. din

S-A ÎNCHEIAT „CONCURSUL PRIETENIA" LA SANIE
O importantă întrecere a tine

rilor sportivi din țările socialiste 
— „Concursul Prietenia" la sa
nie — s-a desfășurat, timp de 
două zile, la Sinaia.

întrecerea fetelor (20 concu
rente; pîrtie: 800 m lungime; 
temperatura: —3 grade; gneață: 
bună) a avut-o ca „prim-solistă** 
pe Axxlta Kunze (R.D.G.) care, 
cu coborîrl foarte bune in pri
mele două manșe “ ‘ ““
sec.), s-a instalat 
lonată, la numai 
echipiera sa Kati 
hoslovaca Lucie 
ziua a doua, în _____  ___ ,...
lidera a realizat cea mai rapidă 
coborîre (31.65) și a ocupat de
tașat primul loc Greșind pe vi
rajul 8, K. Herzog a rea’Jzat 
un timp cu 5 secunde mai slab 
și s-a clasat, în final, tocmai 
pe locul 11. Sovietica (rina Ve- 
resceaghina, reaiizînd o cobo
rîre sub 32 secunde, a urcat de 
pe locul 4 pe 2, 
Petra Matechova 
Palidă evoluția 
noastre.

Și băieții (20 _
900 de metri lungime, tempera
tura —3 grade ora primului 
start, gheață mai moale apoi) a 
oferit numeroșilor spectatori o 
întrecere captivantă. După pri
mele două manșe, în frunte se 
afla sovieticul A. Sementin, ur
mat la numai 4 sutimi de M. 
Walecki (R.D.G.) și la 20 sutimi 
de coechipierul acestuia O. 
Nautsch. Realizing In manșa a 
3-a cel mai bun timp de start 
(17,80) șl cea mai rapidă cobo
rîre (43,97), M. Walecki a reușit 
să cîștige întrecerea, făcînrt „ro
cada" cu Sementin. Și la băieți 
evoluție slabă a reprezentanților 
noștri.

întrecerea dublourilor (12 echi
paje; pîrtie: 900 m; temperatura: 
—1, gheața:-----
pe parcursul 
ultima zi de 
minată clar 
R.D.G., care 
două locuri 
locul 6. cuplul Cr.
Simionescu, singurii sportivi ro
mâni care au avut o evoluție la 
nivelul potențialului lor **eal.

CLASAMENTE: fete, simplu:
1. Anita Kunze fR.D.G.) i:35’6.
2. Irîna Versceaghîna (U.R.S.S.)
1:36,30; 3. Petra Mat?chova
1:36,38; 4. Lucie Spalenska (am
bele Cehoslovacia 1:36.65; 5. Ta
tiana Svizunova 1:36.66: 6. Ol ca

(31,50 și 31,03 
în frunte, ta- 
36 sutimi, de 
Herzog și ce- 
Spalenska. In 
ultima manșă.

iar cehoslovaca 
de pe 5 pe 3. 

reprezentantei or

sportivi; pîrtie:

moalel desfășurată 
a două manșe in 
concurs. a fost do. 
de sportivii din 
au ocupat or me> 

ale oodiumu’ul. Pe 
Florea + R-

Juanjo Uria (în dreapta foto
grafiei), jucător de bază la F.C. 
Barcelona, in „duel" cu coechi
pierul său de la „naționala" 
Spaniei, Luison Garcia (Atle

tico)
acest an (face parte din grupa 
B, alături de reprezentativele 
Ungariei, R.D. Germane, Co
reei de Sud. Cehoslovaciei și 
Japoniei) antrenorul echipei 
de handbal a Spaniei, Juan de

Dias Roman, și-a alcătuit un 
lot dintre cei mai buni jucă
tori, dar după cum el însuși 
declara, în „șaptele" de bază 
vor figura... cinci reprezentanți 
ai Barcelonei: Rico, Cecilio, 
Papitu, Serrano și De la Puen
te,acesta din urmă considerat 
printre cei mai buni pivoți, a- 
lături de Puîg (de Ia Grano- 
llers).

F. C. Barcelona ocupă acum 
primul loc în clasament (retu
rul campionatului a început la 
24 Ianuarie) și are următorul 
lot: Rico, Herreao (23 de ani, 
3 selecționări), Vallespia (19) — 
portari ; Grâu (23), Cecilio (29, 
99), Kalina (31, 44), De la 
Puente (31, 148), Papitu (25, 
44), Argudo (29), Uria (31, 153), 
Urdangarin (19, 12), Serrano
(27, 134), Herrero (23, 3), Ari- 
no (27), Sagales (28, 17), Bar- 
beito (18) și Etxaburu (22).

Sîntem însă convinși că toc
mai în compania unui adversar 
atît de puternic, antrenorul e- 
merit Lascăr Pană 'și colegul 
său Petre Avramescu, toți oa
menii de bine din jurul echi
pei, vor adopta cele mai efi
ciente măsuri. Iar Minaur ane 
forța necesară de a trece și de 
acest mare obstacol în dru
mul spre finala „Cupei I.II.F." 
— F. C. Barcelona...

Ion GAVRILESCU

Novikova (ambele U.R.S.S.) 1:37,14 
(locurile sportivelor noastre: 7. 
Corina Terecoasă, 10. Maria 
Duță, 13. Daniela Bădiță. 14. 
Enlkd Blro, 17. Rodica Morar 19. 
Dumitrlța Popovici), băieți, sim
plu: 1. M. Walecki (R.D.G.) 
2:13,46; 2. A. Sementin (U.R.S.S.) 
2:13,97; 3. O. Nautsch (R.D.G.) 
2:14,01; 4. O. Ermolin 2:14,41: 5. 
I. Popov (ambii U.R.S.S.) 2:14,71; 
6. J. Kohoutek (Cehoslovacia) 
2:14,91 (...11 or. Florea; 12. L.
Turea; 13. C. Lostun; 18. T. Bo. 
bea; 17. R. Simionescu; 20. C. 
Balint; E. Făcăleț a fost descali
ficat pentru depășirea greută’ii 
săniei de concurs); dublu, băieți: 
1. S. Skel + D. Bar 1:03,54: 2.

Nautsch + S. Zettl (ambele 
R.D.G.) 1 :03,95; 3. R. Sefr + .1. 
Kohoutek (Cehoslovacia) 1 :04,62; 
4. I. Popov + L Sizov 1:05.13; 5. 
A. Sementin + A. Luzeanin (am
bele U.R.S.S.) 1:05,43; 6. ~ 
rea + R. Simionescu ' 
1 1:06,37 (...8. L. Turea 
bea, 11. I. Chiță + G.

Frumoasa festivitate 
mdere In care sportivii ._ 
primele 6 locuri au fost răsplă
tiți cu frumoase cupe, diplome si 
medalii, n-a reușit Să șteargă 
profunda insatisfacție (vezi locu
rile ocupate ta clasamente) de
terminată de comportarea repre
zentanților noștri.

o.

C. Flo- 
(Romfinia 
+ T. Bo- 
Lascu). 
de nre. 
clasați pe

Horațiu SIMA

• ARBITRUL JOCULUI RETUR, GLASGOW RANGERS - STEAUA • 
CAMPIONATE : DERBYURI IN BULGARIA ȘI GRECIA; LIDERELE 
DIN R.D. GERMANA, FRANȚA Șl SPANIA - ÎNVINGĂTOARE •

ALTE MECIURI

IN ULTIMUL număr al Bule
tinului oficial ai Uniunii Euro
pene de Fotbal (U.E.F.A.) stat 
comunicați arbitrii meciurilor 
retur, de la 16 martie, ale sfer
turilor de finală ale -upelor eu
ropene. Partida Glasgow Ran
gers — Steaua București din 
„Cupa Campionilor Europeni" va 
fi condusă de elvețianul Galler.

IN ETAPA a 18-a din campio
natul BULGARIEI s-a desfășu
rat un meci foarte im,portant, 
între fruntașele clasamentului: 
Sredeț — Vitoșa 2—3, după ce 
Sredeț a condus cu 2—0 ! Astfel, 
pe primul loc în clasament a 
trecut Vitoșa cu 28 
de Sredeț 
Sofia ■ 
Vrața 
Trakla 
Plovdiv 0—0, 
2—0, ~ 
1—1, 
1—0, 
1—0,

ÎN ,
elștigat derbyul cu A.E.K. (2—0), 
în tiimp ce O.F.I. - --■ 
vlns pe Panionlos 
pentru primul loc 
chisă între Orei formații : 1. La-

p, urmată
Lokomotiv 
rezultate : 

Sofia 1—1,
Lokomotiv 
— Beroe 

— Minior

27 p,
23 p. Alte 
Lokomotiv

Plovdiv —
Slavia

Spartak Varna
Gorna Oreahovlța — Sliven 
Spartak Pleven — Etăr 

Cemomoreț — Plrln 0—9.
GRECIA (et. 24). Larissa a

Creta a to
ți—0). Lupta 
rămîne des-

rissa 32 p, 2. O.F.I. 30 p, 3. A.E.K. 
29 p. Ante rezultate : Ethnikos
— P.A.O.K. li—8. Panathinalkos
— Olympiakos 1—1, Heraklls — 
Serres 2—0. Levadla — Aris 2—0, 
Kalamarla — Panahaiki 9—0, 
Dlagonas — Verria 1—0.

REZULTATE din etapa a 15-a 
ta R. D. GERMANA : Dynamo 
Berlin — Union Berlin 2—1, 
Frankfurt pe Oder — Branden
burg 1—3, Karl Marx Stadt — 
Jena 1—1 ; Halle — .Riesa 3—0 ; 
Dynamo Dresda — - - 
Rostock — Aue _ 
ment, pe primul loc se află Dy
namo Berlin, cu . i 
mal puțin disputat), urmată de 
Lokomotive 
și Dynamo

MONACO 
Cannes ta 
FRANȚA șl 
în clasament (39 p), urmată de 
Racing Paris 35 p și Bordeaux 
34 p. La victoria lui Monaco a 
contribuit. In mare măsură, en
glezul Mark Hateley oare a În
scris două goluri (unul din pe
nalty). Alte rezultate : Lens — 
St. Etienne 1—0, Toulouse — 
Lille 2—1, Paris St. Germain — 
Toulon 1—0, Niort — Bordeaux

— Riesa 3—0 ; 
— Erfurt 5—1 ; 
2—0. în clasa-

22 p (un med

Leipzig 20 p (14 j) 
Dresda 20 p (15 j).
a dispus cu 4—1 de 
etapa a 27-a din 

continuă să conducă

0—0. Metz — Brest 1—1, Auxerre 
— Nice 2—0, Marseille — Nantes 
3—0, Le Havre — Racing Faris
1— 1, Montpellier — Laval t—1.

ÎN SPANIA (et. 26). -----
Logrones 0—0, 
1—0, ----- ”
2— 0 
F. 
0-0, 
0—0, 
Bilbao 0—1, 
lencia 2—1, Gijon — SeviMa 0—0, 
Zaragoza — Las Palmas 1 —3, 
Osasuna — Cadiz 1—1. Conduce 
Real Madrid 43 p, urmată de 
Atletico Madrid 36 p. Real So
ci edad 25 p. (un ioc mal puțini.

Vlgo —
Ma’lorca 
Espanol 

Sanch-'zi,
Sabadell

. Betis -
Real Madrid —
(Michel, Hugo

C. Barcelona —
Murcia — Atletico Madrid 
Real Sociedad — Athletic 

Valladolid — Va-

ȘTIRI
IN MECI pentru preliminariile 

C.E. rezervat echipelor de ju
niori n: R.F. Germania - Sco
ția 1—1 (1—0).

LA RIAD (Arabia Saudită), ta 
meci amical : Emiratele Arabe 
Unite — Kuweit 1—0 (1—0).

IN PRELIMINARIILE olimpice, 
la Melbourne : Australia — Israel 
2—0.

PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT * PE SCURT

AUTOMOBILISM • Raliul Por
tugaliei a revenit pilotului ita
lian Massimo Biaslon pe „Lan
cia", urmat de compatriotul său 
Alessandro Flori („Lancia") și 
Yves Loubet („Lancia"). In cla. 
samentul Campionatului Mondial, 
după patru probe conduce Ale
ssandro Fiori, eu 30 puncte, ur
mat de Markku Alen (Finlanda) 
— 26 puncte și Stig Blomqvist 
(Suedia) — 23 puncte.

BIATLON • Proba de 5 km 
din cadrul Campionatelor Mon
diale feminine de ia Chamonix 
(Franța) ș.a încheiat cu victoria 
sportive! vest-germane Petra 
Schaaf, cronometrată cu timpul 
de 19:33. urmată de suedeza Eva 
Kurnela 19:47,3.

BOX • Localitatea poloneză

Svidinke a găzduit meciul Inter
national amical dintre selecțio
natele de juniori ale Poloniei șl 
R.F. Germania. Tinerii pugiliști 
polonezi au obținut victoria cu 
scorul de 16—6.

CICLISM • Ediția din acest 
an — a 71.a — a Turului Italiei 
va începe la 23 mai la Urbino și 
se va Încheia la 12 iunie în lo
calitatea Vittorio Veneto. după 
parcurgerea a 3 631 km toipărtiti 
în 19 etape.

PATINAJ « Cupa Mondială la 
viteză a programat la Savalen 
(Norvegia) un nou concurs, to 
cadru! căruia proba masculină 
de 500 m a fost clștlgată de a- 
mericanul Dan Jansen, cronome
trat In 37.68. La 1 000 m pe pri
mul loc s-a situat olandezul T»t>

Ykema, cu timpul de 1:17,82.
SĂRITURI • Concursul inter

național de sărituri cu schiurlle 
de la Lahti (Finlanda) — tram
bulină de 90 m — a fost cîștl- 
gat de Hn.! an dezui Matti Nykae- 
nen, cu 214,8 p (sărituri de 87 m 
șl 86 m). Pe locurile următoare 
s-au clasat Jan Bokloev (Suedia) 
_  207,9 p si Erik Johnsen (Nor. 
vegia) ' *

SCHI 
slalom 
tla de 
cadrul 
cîștigată de ________ ____
Christian Orllansky cronometrat 
în două manșe cu timpul de 
l :33.02. L-au urmat norvegianul 
Fuireset 1:33,08 șl austriacul Pfef- 
fer 1 :33.43. • Cursa de fond

- 193,3 p.
• Proba masculină de 

special disputată pe ptr. 
la Celle (Iugoslavia). In 
„Cupei Europei" a tost 

schiorul austriac

șurată la Mora (Suedia» a reve. 
nit sportivului suedez Er*k 
Oestlund, înregistrat pe distanța 
de 5,2 km cu timpul de 16:38. Pe 
locurile următoare s-au situat 
coechipierul său Hans Persson 
17:35 și finlandezul Jari Nilmi- 
nen 17:38.

TENIS • Turneul internațional 
feminin de la San Antonio (SUA) 
a fost cîștigat de Steffi Graf 
(R.F. Germania) care a întrecut 
în finală, cu scorul de 8—4 «—1 
pe Katarina Maleeva fBulgana). 
• Turneul de la Indian Weîls 
(California) a fost cîștigat de 
Borts Becker, care l-a întrecut 
în finală ou 7—5. 6—4. ?—6 6—4 
pe Emilio Sanchez. Finala oro- 
bei de dublu : Becker Forget 
— Lozano. 0 4
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