
Sub președinția tovarășului

LKOEAE CEAUȘESCU
ȘEDINȚA COMITE TULUi POLITIC 
KECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

E C T r r u ProMart dîn toate (Srlte, nnlțt'-vif t

portul
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 18 martie, a 
avut Ioc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut RAPORTUL PRI
VIND ANALIZA PE BAZA DE 
BILANȚ A 
OBȚINUTE PE 
ECONOMIEI 
FORMAREA ȘI 
RESURSELOR 
IN ANUL 1987.

Raportul pune 
marile succese obținute de oa
menii muncii din patria noastră 
în dezvoltarea economico-so- 
cială a țării. Sînt subliniate re
zultatele importante înregis
trate în dezvoltarea intensivă și 
modernizarea industriei, în spo
rirea competitivității produselor 
românești pe piața internațio
nală. Este relevat faptul că în 
1987 s-a realizat cea mai mare 
producție de cereale din isto
ria țării. Rezultate deosebite 
s-au obținut și in celelalte sec
toare de activitate economică, 
precum și în domeniile învăță- 
mîntiilui, sănătății, culturii. A 
sporit venitul național și, pe 
această bază, bunăstarea ma
terială și spirituală a întregului 
popor. Toate acestea s-au re
flectat pozitiv în situația fi
nanciară de ansamblu a țării, 
asigurindu-se resursele necesa
re finanțării în bune condițiuni 
a obiectivelor de plan, menți
nerea echilibrului bugetar și fi
nanciar, realizarea unei circu
lații bănești sănătoase, aplica
rea fermă a politicii de stabili
tate a prețurilor.

Pornind de la datele prezen
tate în cadrul analizei pe bază 
de bilanț, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se tragă 
toate concluziile din activitatea 
desfășurată anul trecut și să 
se ia măsuri hotărîte pentru în
lăturarea neajunsurilor care 
s-au manifestat și îmbunătă
țirea întregii munci, pentru asi
gurarea în toate domeniile a 
unui nivel cit mai ridicat de 
calitate și eficiență, pentru în
deplinirea integrală a prevede
rilor de plan pe anul 1988.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat RAPOR
TUL CU PRIVIRE LA FON
DUL DE PARTICIPARE A OA
MENILOR MUNCII LA REALI
ZAREA PRODUCȚIEI, A BE
NEFICIILOR ȘI LA ÎMPĂR
ȚIREA BENEFICIILOR PEN
TRU ANUL 1987. După cum se 
relevă in raport, fondul de 
participare este nemijlocit de
terminat de nivelul de înde
plinire a planului. La stabi
lirea acestui fond pe ansam
blul economiei, pe ministere, 
pe centrale s-a ținut seama de

REZULTATELOR 
ANSAMBLUL 
NAȚIONALE, 
UTILIZAREA 
FINANCIARE

în evidență

gradul de realizare a indicato
rilor economico-financiari pe 
anul 1987, și, in primul rind, 
a beneficiilor. Ca urmare a re
zultatelor obținute in anul tre
cut, fondul de participare pen
tru unitățile economice de stat 
este mai mare în comparație cu
1986. Creșteri mai importante 
s-au înregistrat în acele sec
toare care au obținut rezultate 
superioare în sporirea produc
tivității muncii, în reducerea 
consumurilor materiale, dimi
nuarea cheltuielilor de produc
ție, asigurarea de beneficii su
plimentare.

Secretarul general al parti
dului a cerut să se ia de în
dată măsuri pentru perfecțio
narea, în continuare, a siste
mului de constituire a fondului 
de beneficii și de acordare a 
acestora, în scopul creșterii ro
lului său de stimulare în mo
bilizarea oamenilor muncii din 
toate domeniile de activitate 
pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a planului, pen
tru creșterea continuă a efi
cienței economice, a producției 
de export. Beneficiile trebuie 
să sporească nu pe baza majo
rării prețurilor, ci prin redu
cerea consumurilor, a cheltu
ielilor de producție.

S-a stabilit ca propunerile 
privind perfecționarea sistemu
lui de constituire și acordare a 
beneficiilor să fie prezentate 
spre dezbatere Marii Adunări 
Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat SITUAȚIA 
RILOR ’ ‘ “ —
1987.

Avînd 
categorii 
materiale stocurile 
mative se mențin încă la 
nivel ridicat, secretarul general 
al partidului a cerut să se a- 
nalizeze cu toată răspunderea 
situația existentă și să se 
intocmească in cel mai scurt 
timp un program pentru li
chidarea acestora, pentru in
troducerea lor în circuitul pro
ductiv. Totodată, s-a indicat să 
se asigure dimensionarea stocu
rilor de producție la strictul 
necesar, astfel incit să se înlă
ture imobilizarea nejustificată 
de materii prime și materiale, 
de produse solicitate de eco
nomia națională.

Comitetul Politic Executiv ’ a 
analizat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA APLICAREA, ÎN 1987, 
A PREVEDERILOR LEGII NR. 
18/1968 PRIVIND CONTROLUL 
PROVENIENȚEI UNOR BU
NURI ALE PERSOANELOR 
FIZICE, CARE NU AU FOST 
DOBÎNDITE ÎN MOD LICIT.

STOCU-
LA 31 DECEMBRIE

în vedere că la unele 
de materii prime și 

supranor- 
un

(Continuare in pag. a 4-a)
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Astăzi și miine, etapa a 20-a in Divizia A de fotbal

PARTIDE AȘTEPTATE CU MARE INTERES
• La Tg, Mureș, fața în față, ocupantele locurilor 10 și 
11 • La Moreni, Flacăra vrea să mențină contactul 
cu... U.E.F.A. • F.C.M. Brașov dorește să reciștige în
crederea suporterilor • La Ploiești, în derbyul codașe
lor, Petrolul păstrează (totuși) prima șansă • O par
tidă deschisă oricărui rezultat Iu Galați • La Pitești, 
un interesant duel tactic între „strategii" Halagian și 
Constantin • în „Regie", studenții între a fi sau a nu 
fi în „A“ • Victoria — în fața.., victoriei cu nr. 12? • 
La Slatina, Steaua și recordul ei absolut: 52 de me
ciuri fără infrmgere !

PROGRAMUL JOCURILOR-

STEAUA
BENFICA
ÎN SEMIFINALELE

CUPEI CAMPIONILOR
EUROPENI

Tg. Mure; : 
Moreni : 
Brașov : 
Ploiești : 
Galați : 
Pitești : 
București :

- „POLI"
- C.S.M. SUCEAVA
- „U" CLUJ-NAPOCA
- RAPID
- CORVINUL
- UNIV. CRAIOVA
- DINAMO

Astăzi
A.S.A.
FLACĂRA 
F.C.M. 
PETROLUL 
OTELUL 
F.C. ARGEȘ 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Sportul Studențesc)
VICTORIA - S.C. BACĂU

(Stadionul Victoria, din complexul Dinamo) 
Miine

Slatina : F.C. OLT - STEAUA
ioate partidele vor începe la ora 15,30.

București :

Ieri, Ia Geneva, a 
loc tragerea la sorți a 
tidelor din semifinalele 
pelor europene la fotbal

Campioana țării noastre, 
Steaua București, va evolua 
in compania campioanei 
portugheze, Benfica Lisa
bona.

Meciurile se vor desfășu
ra la 6 aprilie, la București, 
și la 20 aprilie, la Lisabona.

In pagina a IV-a este pu
blicat programul complet al 
semif nalelor in cele trei cu
pe europene.

avut 
par- 
cu-

LA CRAiOVA, NOI AMENAJĂRI DESTINATE ACTIVITĂȚII SPORTIVE
Aflați la Craiova, am popo

sit — nu se putea altfel — 
și pe la Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport 
Dolj. De cum am ajuns, atît 
președintele acestuia, cit și 
secretarul său — I. Rinderu 
și, respectiv, C. Bogdan — 
ne-au propus („n-o să regre
tați") să ne „rupem puțin" 
din timpul avut la dispoziție 
pentru treburile din reședința 
Doljului, pentru a vedea, 
va. Ce ? „O să vedeți !“.,

Răspundem invitației 
împreună in scurtă vreme, 
ajungem la cunoscutul Stadion 
Central. Neobișnuit, „vulcanul 
craiovean" de duminică este 
acum liniștit, lipsit de larma 
în care l-am aflat de atîtea 
ori. Urcăm scările exterioare 
și, ajunși sus. stadionul ni se 
înfățișează altfel. În jurul ga
zonului. al terenului de joc, 
sute de oameni trebăluiau, a- 
semeni unor furnici harnice, 
la... pista de atletism ce se

vedea de sus, albă (culoarea 
betonului din care era făcută).

— Dorim să facem din „Cen
tralul" nostru o modernă ba
ză pentru atletism. Să fie unul 
din cele mai frumoase din 
țară, dotat cu tot ceea ce este

Pe agenda actualității : plenarele organizați Hor sportive

necesar pentru atletism. După 
cum vedeți, întreaga supra
față a pistei, a sectoarelor de 
aruncări este gata betonată. 
Am început lucrările la 1 de
cembrie, vremea ne-a ajutat, 
așa că urmează acoperirea 
pistei eu Terolast, un material 
sintetic special. Totul este 
gata : canalul de pe margini, 
drenurlle, tuburile subterane 
ș.a.

Ne notăm. în continuare, 
alte amănunte privind amena
jările de pe acest stadion. 
Lucrările au fost făcute. în 
principal, de către Trustul An
treprize Generale Construcții

Industriale. Dar, ajutor s-a
primit de pretutindeni. De
monstrație a „pasiunii sporti
ve" de excepție 
lui : au ajutat 
menajare multe 
și meseriași, în 
ber. Tineri, care, laolaltă, au 
prestat numeroase ore de 
muncă patriotică. Moderniza
rea Stadionului Central 
Craiova, prin pregătirea 
specială pentru atletism 
model de inițiativă, oportuni
tate și hărnicie.

Părăsim stadionul și, nu 
prea departe, la cinca 300 m, 
altă noutate. într-un parc din 
Lunca Jiului — loc pe care 
se afla o clădire veche șl o 
suprafață de pămînt mlăști
nos — s-a ridicat un modern 
spațiu de antrenament, caza
re și recuperare. Exteriorul 
clădirii, dreptunghiular, cu te
restre colorate, care nu per
mit soarelui să pătrundă nedo
rit în clădire, camere — 4R 
de locuri. Oficiul de gazdă îl 
face N. Alexăndrolu. adminis-

a craiovea nu
la această a- 

întreprinderi 
timpul lor U-

din 
tui

Modesto FERRARIN1

(Continuare în vag 2-3)

mumii*: SEMNE ÎMBUCURĂTOARE PENTRU PERFORMANTA,
v 7

DAR CAMPIONII NUMĂRĂ NUMAI
C.J.E.F.S.
ca să zicem

Ialo- 
așa, 
Ra-

or-

Plenara 
mița a fost, 
o ședință la obiect. Atît 
portul de activitate, pe 1987, 
prezentat de președintele
ganismului analizat. Victor 
Mocioniu, cit și luările la 
cuvînt. 14 la număr, au mers 
direct la țintă, relevînd că 
— spre a rezuma — Ialomița 
a făcut pași importanți 
drumul 
dar și că 
departe ! 
procente.

pe 
afirmării sportive, 
mai e mult pînă... 
Cîteva cifre și 
din sectorul spor-

nucile.
cui'gem 
de plenară, i 
sportive din 
Fetești, orașe 
ca mărime, atunci ea 
net 
lui.

Dacă ar fi să re
ia o paralelă, sugerată 

între realizările 
Urziceni și 
asemănătoare 

ar fi 
în favoarea Urziceniu- 
Unde, de pildă, gim

nastica în producție efectuată 
la întreprinderea „Camping" 
a ajuns să fie model pe ju
deț, 
fotbal, s-au afirmat 
vînd i 
ționale)

Unde. zăbovind la 
(promo- 

pînă în loturile na- 
i Jercălău. Damas-

în

tului de masă și. deopotrivă. chin și Toader. plecați din-
al celui de performantă (13 tr-o echipă. Unirea, care
ialomițeni promovați în lo s-a comportat remarcabil în
turile naționale. 70 000 de Cupa României, cedînd re-
persoane cuprinse în Corn- cent. după un frumos spec-

Sănătate"plexul „Sport și
etc.), au sprijinit prima par
te a afirmației de mai sus. cu 

însă. absolut o- 
că multe dintre 

județului. Fe- 
si întîi dar si co- 

Cio-hina Jilavele 
Movilita etc. au 

datoare pe toate pla-

observația 
bligatorie 
localitățile 
testi întîi 
minele 
Băvcănești 
rămas

fața Corvinului 
Din cite am in

cit

ta col,
Hunedoara.
țeles, vor lua ființă aici, 
de curînd, cu ajutorul și sub 
îndrumarea unei primărițe. 
Eugenia Coman, energică si 
gata să-și găsească oricînd (în 
ciuda unei agende încărcate) 
timp pentru sport, o secție de 
box, una de volei și alta de

FINIS!
handbal, toate vizînd perfor
manța. Din păcate, în același 
timp, peisajul sportiv al Fe- 
teștiului se reduce, în condi
țiile unei baze materiale simi
lare, la o luptă oarbă intre 4 
echipe de fotbal din campio
natul județean (una dintre ele 
fostă în Divizia C), motiv 
pentru care ne-am fi așteptat 
ca, în cadrul plenarei, pre
ședintele C.O.E.F.S., Paul Drag- 
nea, să se arate mai autocri
tic! Pentru că, dacă omul sfin
țește locul, atunci tot el e a- 
cela care sfințește și stadionul, 
iar a pune la nesfîrșit rămîne- 
rile în urmă pe seama insufi
cienței bazei materiale nu poa
te fi o explicație plauz’bilă. 
din moment ce, cum spuneam, 
cu aceeași dotare alții fac per
formanță și scot campioni ! 
Cam în acest sens, adică pil
duitor, a vorbit președintele 
unei asociații sportive rurale

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare tn pag 2-3)

Naționale feminine de schi fond

TINERELE CONCURENTE DIN BISTRIȚA
IN PRIAA-PLANUL PROBEI DE- ȘTAFETĂ

PREDEAL, 18 (prin telefon). 
Traseu : 
proba : 
pentru 
vîrstă ;
13 ; 
temperatura : 
zăpezii — 0°C.

Primul schimb a 
minat 
bului 
haela 
du-și 
dat 
sale Ne'a Tirifan. A urmat-o 
Doina Melinte (C.S.Ș. V. Dor- 
nei). la 
doi și 
situație 
Daniela 
min. pe 
chipa. C.S.Ș. 
pe primul IOC. 
doua a 
Bistrița, prin tinăra

Rîșnoavei ;
km 
de

Valea 
ștafeta 4X5 

toate categoriile 
numărul echipelor : 

timp : înnorat, vînt : 
aerului : —1°C.

fost do- 
de reprezentanta clu- 
Tractorul Brașov. Mi- 
Țoc, care acoperin- 

tura î-n 17.47 min.. a pre- 
prlma ștafeta colegei

15 secunde. Schimbul 
prima răsturnare de 

a reusit-o dorneanca 
Filimon care cu 17.11 
bucla ei. și-a adus e- 

Vatra Domei. 
tn poziția a 

apărut, acum. C.S.S. 
Florica

Ureche 
anuntat.

(17,46 min.). care și-a 
astfel, pretențiile 

la cucerirea titlului. Velei
tăți care se dovedesc cu de
plină acoperire în schimburi
le 3 (Ioana Popandron — 
16,44 min.), și, mai ales. 4 
(Ileana Hangan — 15,46 min.), 
care instalează 
formația de junioare 
trițencelor pe locul 
clasamentul open și. 
al categoriei. Pe 
secundă a ajuns în 
chlpa Tractorul Brașov, grație 
mai cu seamă eforturilor și 
evoluției din ultimul schimb al 
Elenei Reit. al doilea 
individual t 15.44 min.
fine, pe locul 3. echipa C.S.Ș.

definitiv 
I a bis- 
întii în 
implicit, 

poziția 
fina] e-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)



n „TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX, ÎNAINTEA FINALELOR

I ÎNCEPUT DE NOU SEZON

I
I

I
I
I
I

Pină la ieșirile masive pe 
arenele în aer liber, să
lile de sport sînt, în con
tinuare, 
întreceri 
pentru 
cazul 
„Cupei 
gimnastică 
„secțiuni" 
trofeu 
rilor i 
tricolor.
a tenisului de masă, care 
— înoepînd de ieri și pînă 
duminică 
mate 
oalele 
riile 
ani).

Crosurile — neavînd ne
voie de terenuri speciale și 
extinzîndu-și tot mai mult 
aria lor de... 
au și 
loc sau altul, 
cesiune (de pr 
sporturilor. în 
orice-ar fi, 
iubi, schiul 
se vor 
vreme,

căutate 
ale 

toți".
etapei județene 

Pionierul*
sau
a 

destinat 
cravatei 

și anume

I
„TURNEUL PRIMĂVERII" a inaugurat sezonul de box pe plan intern. Întrecerile, la care au 

luat startul peste 300 de sportivi din intreaga țară, au loc in orașele Galați, Brăila și Buzău, 
lată relatări de la trimișii noștri :

CA
• d

I

pentru
„sportului 

Cum este
■ 
la 

a altei 
aceluiași 
purtăto- 

noșii cu 
aceea

are progra- 
la Alexandria, ți
pe țară (la catego- 
11—12 ani și 13—14

anotimp — 
„prefațat", intr-un. 

marea suc- 
irimăvară) a 
a curind, 

oricît le-am 
și patinajul 

„retrage" o 
pentru a face 

(firesc !) loc altor, atît de 
numeroase, discipline spor
tive. Mîine, în orașele 
dîmbovițene Titu și Fieni 
e ziua „Crosului Primă
verii". La fel in orașul

Buftea din Sectarul A- 
gricol Ilfov. Multe „cupe 
de primăvară", la diferite 
sporturi, organizate în 
toată țara, completează în
ceputul 
renuri 
trale" 
(cum 
le de 
nă).
Drobeta Tr. 
exemplu, 
competiția de handbal nu
mită „Cupa Mehedinți". 
Duminică, la Alba Iulia, 
un mare Festival al spor
tului 
dună 
finală 
pelor pe profesii, 
rial de „cupe" 
gendă și Capitala, mai a- 
les pentru școlari.

Și încă un argument că 
„vine, vine primăvara !“ 
La fine de săptămînă, în 
felurite „locuri pentru 
sport" din toate sectoa
rele bucureștene — de 
la Stadionul Tineretului 
la terenurile din parcuri 
și zone de agrement — 
sînt prevăzute ore de 
muncă obștească pentru 
curățirea, repararea și . 
înfrumusețarea bazelor 
sportive. Spor la treabă! I

Brăila ---------------------

de sezon, pe te
rnari și mici, „oen- 
sau „de cartier" 
anunță programe- 
6fîrșit de săptămî- 

Azi și mîine, la 
, Severin, spre 
se desfășoară

muncitoresc li a- 
într-o adevărată 
pe cîștigătorii cu- 

“• Un ,.J5e- 
are pe a-

I

I
I
I

Încapînd de luni, Sala Sportu
rilor din localitate găzduiește 
unul dintre cele trei concursuri 
din cadrul „Turneului Primăve
rii" la box. In acest vechi port 
dunărean sînt programate între
cerile la categoriile „semlmuscă", 
„pană", „semimijlocie" șl „semi
grea". Pugiliștii fruntași, ca și 
antrenorii lor, au manifestat in
teres față de această competiție, 
numărul mare de participanți și 
dispoziția lor de luptă fiind con
statări care susțin afirmația de 
mal sus. De pildă, la categoria 
semimijlocie s-au prezentat la 
Brăila un număr de 43 de boxeri, 
abundența înscrierilor obligln- 
d'U-1 pe organizatori să desfășoare 
întrecerile pe două grupe, fără 
să se mal dispute finala. In rîn- 
dul partlclpanților 1a această ca
tegorie l-am tatîtalt pe campio
nul mondial de juniori Franeisc 
Vaștag, antrenorii lotului simțind 
-nevoia să-i asigure mai multe 
meciuri de pregătire. Din păcate 
însă, cel doi adversari întâlniți 
pînă în momentul în care scriem 
aceste rlnduri, L. Sărac (Electro- 
mureș Tg. Mureș) șl V. Nlcules- 
cu (Steaua), nu i-au opus rezis
tența sperată, Vaștag termlnînd 
învingător prin abandon în pri
ma repriză în ambele meciuri.

Partidele din cadrul sferturilor 
de finală ale categoriei pană au 
fost foarte disputate, atractive și 
răsplătite cu aplauze de publi
cul brăilean. Ivan Lavrente (Vo
ința Mădin) l-a depășit prin for-

ța loviturilor pe bătăiosul mus- 
celean Ionel Cruceru, obligin- 
du-1 pe arbitru să oprească lupta 
în repriza secundă, dictind vic
toria prin abandon a lui Lavren
te. Pînă în acel moment, însă, 
avuseseră loc schimburi puter
nice de lovituri, Cruceru răspun
zând cu destulă promptitudine. 
Tînărul dinamovist Ion Dudău a 
cîștigat, cu o decizie asemănă
toare, partida cu brăileamil Ni
colae Ghețu, dar localnicul a 
răspuns ourajos, creindu-l unele 
momente dificile învingătorului. 
Superior numai în primele două 
ronduri, cînd adversarul său a 
fost șl numărat, Nicolae Talpoș 
(Dinamo) l-a depășit la puncte 
pe Ștefan Dincă (Metalul Bucu-

reștl). Ultimul meci al „penelor" 
s-a încheiat printr-un rezultat 
surpriză ; fostul campion mon
dial de juniori Marcelică Tudo- 
riu (Steaua) a fost întrecut la 
puncte, destui de clar, de un 
tînăr de la Olimpia București, 
Marian Leondrariu.

In întrecerile scml muștelor, s-au 
impus Marian Gindac (Steaua), 
Ovldiu Dragomir (Prahova Plo
iești), Vostoc Burcă (Nicolina 
Iași) și Marian Ciocioiu (Rapid).

Campionul categoriei semigrea, 
Mihai Vasilache (IMG București), 
are toate șansele să se claseze 
pe primul loc și la acest concurs, 
cel mai periculos adversar al 
său, Dumitru Senciuc (AEM Ti
mișoara), prezentîndu-se mult 
sub valoarea sa obișnuită.

Mihai TRANCA
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Campionatele Republicane de orientare pe schiuri

SUCCES DE PARTICIPARE, COMPETITIVITATE SPORITĂ
împrejurimile predealului (mal 

exact între Clăbucet sosire și Ca
bana Susai) au cunoscut zilele 
trecute „febra" marilor con
cursuri datorată întrecerilor din 
cadrul Campionatelor Republicane 
de orientare pe schiuri, la care 
au fost prezenți aproape 300 de 
orientariștl din 42 de cluburi și 
asociații sportive. A fost una 
dintre cele mal reușite ediții din 
ultimii ani, succesul competiției 
constând nu atît în numeroasa 
participare (Cea mai mare de 
pînă acum, mal ales la juniori), 
cit In faptul că, în condițiile di
ficile ale traseului (cu o zăpadă 
între 70—100 cm, moale, care a al
ternat în multe porțiuni cu alta 
cu crustă de gheață), numeroși 
sportivi au demonstrat calități ca- 
re-1 fac competitivi în oricare 
concurs c>u participare interna
țională.

Traseele, bine alese, au fost 
Situate la o altitudine maximă 
de 1450 m (1050 m la plecare și 
sosire), Iar lungimea lor cuprin
să între 3500—12 500 m în pro
bele Individuale șl între 10 000— 
24 000 m în cele de ștafetă, în 
funcție de categoriile de vîrstă.

Disputele au fost interesante și 
Ia individual, dar „sarea și pi
perul" campionatelor l-au con
stituit ștafetele. Ilustrativă în a- 
cest sens a fost întrecerea băie
ților, la categoria 19 ani. înain
tea ultimului schimb, cînd în 
concurs intrau cei mal buni ori- 
entariști din fiecare echipă, di
ferențele intre primele formații 
erau de cel mult un minut și 38 
secunde, în condițiile unui traseu 
de lungime maximă. Era de aș
teptat ca cel puțin proaspătul 
campion la individual, ștefan 
ApH (din reprezentativa Brașo
vului), să reușească o recuperare 
spectaculoasă în fața lui Mihal 
Vereș (Laminorul Zalău), clasat 
al treilea, dar experiența de con
curs a ultimului a făcut ca La
minorul Zalău să intre în pose
sia titlului național.

loan NOVAC

Rezultate, individual, feminin, 
categoria 11 ani : 1. Eva Szabo 
(Chemun Maratex Baia Mare), 
2. Ana Maria Ilieș (Tractorul 
Baia Mare), 3. Lucica Andruța 
Soare (Metalul Plopeni) ; 13 ani : 
1. Daniela Palincaș (Voința B. 
Mare), 2. Andreea Miszovitz 
(Chemun), 3. Agnes Simon (Me
talul Roșu Cluj) ; 16 ani : 1. 
Luminița Zete (Tractorul B. Ma
re), 2. Elisabeta Czompa (Voința 
B. Mare), 3. Fla via Bud (Voința 
Baia Sprie) ; 1:7 ani : 1. Ana 
Coste (Pietrosul B. Mare), 2. Ka- 
talin Keresteș (Voința Miercurea 
Ciue), 3. Beatrice Loboncz (Rul
mentul Brașov) ; 19 ani : 1. Ilea
na Jeler (Chemun), 2. Elisabeta 
Revesz (Someșul Satu Mane), 3. 
Miirela Mitroi (Voința Slatina) ; 
masculin, cat. 11 ani : 1. Sorin 
Pop (Pietrosul B. Mare), 2. Ga
briel Stroescu (Sănătatea Plo
iești), 3. Marius Marinău (Vul
turii Rapid Oradea) ; 13 ani : 1. 
Marius Crăciunescu (Voința Si
naia), 2. Istvan Naghy, 3. Iosif 
Bardoș (ambii, Vulturii) ; 15 ani:

1. Mihal Eftlmie, 2. Daniel Stro
escu (ambii, Voința Sinaia), 3. 
Laurian Ștefan (Voința Brașov), 
17 ani : 1. Paul Lupșan (Rulmen
tul Brașov), 2. Istvan CMfirtac 
(Vulturii), 3. Florin Bele) (Voința 
Sinaia) ; 19 ani : 1. Peter duel 
(Tractorul M. Ciuc), 2. Constan
tin Lungu (Voința Piatra Neamț), 
3. Nicolae Mihal (Voința Sinaia); 
21 ani : 1. ștefan Apli (CSU Bra
șov), 2. Emil Hecko (Voința Si
naia), 3. Mihai Vereș (Laminorul 
Zalău) ; ștafetă feminin, cat. 
11—14 ani : 1. Județul Brașov, 2. 
Vulturii, 3. pietrosul ; cat. 16—18: 
1. Maramureș, 2. Rulmentul Bra
șov, 3. Bihor ; cat. peste 19 ani: 
1. Maramureș (Lucia Pop, Lucia 
Rogoz, Miliaela Racz. Ileana Je
ler) ; masculin, cat. 11—14 : 1. 
Prahova, 2. Brașov, 3. Vulturii ; 
cat. 16—1B : 1. Maramureș, 2. 
Brașov, 3. Prahova ; cat. peste 
19 ani: 1. Laminorul Zalău (loan 
Mureșan, Istvan Naghy, Mircea 
Moldovan, Mihal Vereș), 2. Bra
șov, 3. Voința B. Mare.

LA CRAIOVA, NOI AMENAJĂRI
(Urmare din pag. 1)

tratorul bazei, care ne arată, 
pe rînd, camerele elegante, cu 
telefoane in Interior, găli 
de jocuri și proiecții ; sală de 
mese, bucătărie modernă, ba
zin de înot, saună : cabinet 
metodic pentru antrenori și... 
multe altele. Ieșim în parcul 
cu copaci uriași ce se întinde 
pe 4 hectare și jumătate. „S-a 
săpat mult aici, ne explică C. 
Bogdan. Uneori, pînă la 6 m 
adîncime. Pe urmă s-au cărat 
mii de metri cubi de balast 
pentru nivelare. Pe spațiul 
nou pregătit a fost amplasat 
terenul de fotbal pe care il 
vedeți, gata gazonat". Privim

parcul, bogat în vegetație, 
dar în care, reprezentanți ai 
Ocolului Silvic mai trebălu- 
iesc, încă, plantînd plopi, 
brazi, flori. _«L:i atîta vegeta
ție, ne spune administratorul, 
să nu vă surprindă că veți 
întîlni multe păsări cîntătoa- 
re, veverițe. Iar lanțul de 
nuci de aici este destinat să 
protejeze interiorul de (în
tări"...

Și la această realizare, rolul 
principal l-a avut C.J.E.F.S. 
Dolj, încrezător în „pasiunea 
craioveanului" pentru sport. 
Iată, deci, Craiova, care adu
ce încă două frumoase „flori" 
la buchetul de baze sportive 
ale județului Dolj și al țării.

A APĂRUT UN NOU NUMĂR AL REVISTEI 

„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"

1

--------------------- Galați ---------------------
Inițiativa federației de speciali

tate de a organiza și în acest an 
„Turneul primăverii", tradiționa
lul concurs pe categorii de greu
tate, a înviorat (din păcate nu
mai pentru o săptămînă) acti
vitatea pugilâstică, lipsită prea 
mult timp de gale. Aici, la Ga
lați, s-au prezentat la întreceri 
105 sportivi, reprezentând catego
riile „muscă" (24 boxeri), „semi- 
ușoară" (43), „mijlocie mică" (32) 
șl „grea" (6). Dacă din punct de 
vedere numeric participarea a 
fost mulțumitoare, nu putem spu
ne același lucru și despre va
loarea competitorilor. Prea pu
țini au fost boxerii (șl antreno
rii) care au privit cu seriozitate 
prezentarea la această competiție, 
în ciuda faptului că o evoluție 
de excepție le-ar fi oferit spor
tivilor șansa de a intra in lotul 
candidaților olimpici. Dar de așa 
ceva, o spunem cu regret, deo
camdată nu poate fi vorba. Deși 
pe ring au urcat șl pugiliști con- 
sacrați, șl tineri dornici de afir
mare, nici unul nu a reușit să se 
impună cu autoritate atenției. 
Refertodu-ne la sportivii cunos- 
cuți, ne vom opri la foștii cam
pioni Relu Nistor (Steaua) șl 
Ionel Panaite (Constructorul Ga
lați). tncercînd să revină prin
tre boxerii noștri de frunte, Relu 
Nistor, care a evoluat la catego-

ria muscă, a fost întrecu* la 
puncte de Florin Manea (Auto
buzul Buiourești), dmpă o partidă 
mode sită ca factură tehnică. Fără 
a fi soilicitat prea mult, găiățea- 
nul Ionel Panaite s-a impus co
mod în fața adversarilor, în po
fida faptului că evoluează în a- 
cest turneu, la o categorie supe
rioară de greutate, semiușoară. 
Bogata să experiență de luptă a 
fost suficientă pentru a-i asigu
ra reușitele de pînă acum.

Fără a fi atins cote valorice 
ridicate, a-șa cum ar fi fost de 
dorit, cîțiva boxeri (mult prea 
puțini, însă, din cei 105) s-au 
prezentat totuși, bine, demon
strând calități de performeri. Este 
vorba de tinerii Adrian Mărcuț 
(Metalul Salonita) și Liviu Ielcean 
(C.S.M. Cluj-Napoca) la catego
ria muscă, de semi ușorii Marian 
Dumitrescu (Dinamo București) 
și Aurel Manole (Mecanică Fină 
București).

Sîmibătă are loc ultima gală a 
turneului, în care regretăm că 
nu i-am putut urmări și pe pu- 
giliștii -.din lotul nostru olimpic, 
cu atît mai mult, cu cît ei se 
pregătesc în aceste zile .aici, la 
Galați. Ar fi fost un bun prilej 
de a se antrena în compania u- 
nor pugiliști dornici de afirmare.

Petre HENȚ
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---------------------Buzău -----------------------
Boxeril noștri au luat parte în a- 

ceastă săptămînă la prima com
petiție oficială a anului, devenită 
tradițională, la care este trecut 
în revistă tot ce are mal bun 
pugiilismuil nostru. La Buzău au 
loc disputele de la categoriile 
„cocoș" (30). „ușoară" (38), „mij
locie" (25' și „supergrea" (10), 
deci 103 sportivi. Buzoienii, iu
bitori ai nobilei arte, asistă în 
număr mare la reuniunile găz
duite în condiții excelente de 
Sala Dacia din localitate. Deși 
aflați la început de an competi- 
țional, trebuie să spunem că ma
joritatea boxerilor manifestă un 
real apetit pentru luptă, că am 
văzut destule meciuri de bun 
nivel, că brigada de arbitri con
dusă de către delegatul general 
Petre Epureanu s-a achitat fără 
reproș de misiunea avută pînă 
acum.

Șl, fiindcă reuniunile de box 
fără surprize nu sînt ...complete, 
trebuie să spunem că la Buzău 
au fost înregistrate și cîteva re
zultate nescontate. Astfel, „co
coșul" Nicolae Iancu (Voința 
București), pe care antrenorii lui 
nl-1 recomandă, de cîțiva ani 
buni, ca un posibil campion al 
categoriei, a fost învins, fără 
drept de apel (după ce a fost 
numărat de. patru ori), de săt- 
măreanul Radu Petric, un spor
tiv puternic, cu lovituri dure. 
Tot la această categorie poate fi 
trecut șl meciul internaționalului 
Ion Stan (Victoria București). 
Considerat favoritul „ușorilor",

| ■«■■KSSSSSffiESKidUUi

fostul dinamovist a suferit o in
fringer e fără dubii în fața cra- 
ioveanului Mihai Pîrvu. Meciul 
lor a fost echilibrat, dar oltea
nul cu un final considerat mai 
bun., și-a apropriat victoria.

O reapariție notabilă este aceea 
a fostului campion național al 
mijlociilor, Dorn Maxicescu. El 
s-a prezentat bine pregătit — 
alicii se vede munca pasionată și 
pricepută a antrenorului Ion 
Marconi de la C.F.R. Timișoara 
— și după o evoluție, aplaudată, 
cu multe virtuți tehnice, l-a în
trecut clar la puncte pe reduta
bilul Gică Adafinei (IMG Buc.). 
După victorie, Maricescu ne-a 
spus că este din nou pus pe fap
te mari, dar el a mai pro-mi® și 
altădată o schimbare în atitudi
nea sa, iar promisiunile au ră
mas neonorate. Poate că de data 
aceasta...

O surpr-iză plăcută, cocoșii Ni
colae Iancu (Dinamo București) 
și Cornel Silitră (CSM Reșița). 
în cel mai frumos meci al gale
lor preliminarii, ambii pugiliști 
au etalat frumoase calități și 
după o dispută echilibrată, diina- 
movistul a fost declarat învingă
tor, el aflîndu-se într-un evident 
salt valoric față de precedentele 
apariții în ring. Alte rezultate : 
cocoș : I. Tănase (AEM) b.p. 
I. Lupu (Voința Giurgiu) ; C. 
Dedu (ASA Ploiești) b.p. M. Stan 
(Unio Satu Mare) ; R. Petri (Undo 
Satu Mare) b.ab. 2 I. Boboc (Se
mănătoarea).

Paul IOVAN
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PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare utn pag I)

In sumarul acestui număr sînt urmă
toarele lucrări (în rubricile permanente 
ale revistei) : TEORIE — STUDIU — CER
CETĂRI — Contribuții privind folosirea calcu
latorului în prelucrarea investigațiilor psiho-mo- 
trice, de asist, univ. N. G. Oprișan șl tag. D. 
Voinescu ; sistem automat de prelucrare pe 
calculator și afișare video a timpilor și or
dinii de sosire la probele atletice de alergări, 
de lector univ. M. Alexei, ing. T. Szekely și 
tag. A. Szekely ; Necesitatea elaborării unor sis
teme informaționale eficiente ta sporturile des
fășurate în raport de adversitate, de prof. H. 
Șiclovan ; Particularități pslho-clbernetice ale 
memoriei afective specifice sportivilor de mare 
performanță, de psiholog Maria Șerban. EDU
CAȚIA FIZICA și sportul în InvAțamint 
— Combinații acrobatice pentru preșcolari, de 
prof. P. Dungaciu și educatoare Salomea Bulcă. 
TEHNICA — METODICA — ANTRENAMENT — , 
Posibilități de îmbunătățire a evoluției formei'

sportive în atletism — aruncări, de ing. D. Bos
tan Și prof. A. Bujor ; Pregătirea fizică in judo 
(II), de lector univ. I. Ilantău ; Pregătirea pen
tru sport a calului remont, de dr. E. Barna. 
medicină sportivă — Substanțe dopante, 
pericol pentru viața sportivă, de dr. Carmen 
Dumitru și farmacolog Gh. Popescu. OPINII — 
CONSULTAȚII — o interesantă manifestare ști
ințifică în slujba performanței, de conf. dr. 
I. Drăgan ; Influența instructiv-educativă a pro
pagandei sportiv-turistice asupra personalității 
elevilor, de prof. T. N. Tabrea ; Cine îl pre
gătește pe activiștii sportivi, de V. Bănciulescu, 
ziarist ; Unele considerații despre aruncarea 
discului, de prof. C. Bob ei.

Reamintim că ABONAMENTUL este calea cea 
mai sigură pentru a primi cu regularitate re
vista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT", revista 
profesorilor de educație fizică, a antrenorilor, 
a tuturor activiștilor mișcării sportive.

(dar cu fotbal în ,,C“), Gheor- 
ghe Ghiță, Erou al Muncii So
cialiste și președinte al C.A.P. 
Munteni Buzău, unitate care, 
din venituri proprii și prin 
lăudabilele eforturi ale coope
ratorilor, a amenajat un mo
dern complex polisportiv (do
tat, între altele, cu un miniho
tel!), o adevărată „bijuterie". 
Chiar dacă măsurată, așa cum 
îi stă bine unui „erou al pli
nii", mîndria lui Gheorghe 
Ghiță („nu zic vorbe mari, dar 
veți mai auzi despre fiii țăra
nilor din Munteni Buzău!") a 
luminat, prin simplitate și am
biție, ședința la care am fost 
martori.

La Slobozia, in capitala ju
dețului, principala unitate de 
performanță se numește Clu
bul Sportiv Școlar (director 
Tudor Sârbu). Ea a furnizat, și

în 1987, multe motive de satis
facție, asimilate victoriilor ob
ținute, între alții, de Tudorița 
Chidu, campioană națională de 
tineret la 800 m, și de scrime- 
rul Cătălin Frasin, încă junior, 
component al reprezentativei 
țării, campioană balcanică. Pe 
„cartea de vizită" a C.S.Ș. Slo
bozia se mai înscriu 5 promo
vări în loturile naționale și 7 
în formațiile divizionare Ă și
B, ca o dovadă elocventă că 
antrenorii unității, îndeosebi 
Ion Neacșu (atletism), Nico
lae Mihăilescu, Marius Pușca- 
șu (ambii scrimă) și Dan Do- 
garu (lupte libere, secție, cu se
diul la Țăndărei), au muncit 
cu pricepere și abnegație. Pro
blema care se pune însă (și 
se pune!) este legată de modul 
în care tinerii sportivi de la
C. S.Ș. au posibilitatea să-și 
continue, și după încheierea 
junioratului, ascensiunea în ca
drul județului. Dacă la scri
mă, prin fuziunea cu Voința
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TE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
MASCULIN, MECIURILE GRUPEI 7-12 
ÎN CENTRUL ATENȚIEI

lentru echipele 
I 1—6, dar pa
lele din grupa 
I fl caracteri- 
h a Diviziei A 
In. 4fci.r-adevăr, 
iDiSBOno Bucu- 
I fără echivoc, 
I I.C.E.D. și. 
I doar meciul1 
Militară și Di- 
lentînd interes 
lui că prima e- 
k est>e capabilă 
rădeni, ceea ce 

să facă și de
Ib, grupa —12 
prtlde în care 
ate de spectrul 
tace totul pen- 
esele necesare
In perspectivă, 
echilibrate, a-

Lrilor de azi și
1—6 • I.C.E.D.
ti — Steaua 

în clasament :

3 și, respectiv, 1 ; rezultate ante
rioare : 0—6 ; meciurile au loc 
In sala Construcția 
simbătă la ora 17 ț 
la ora 11,30) Rapid 
Dinamo București 
sala Rapid, ora 15 
Academia Militară
nă București — Dinamo I.M.P.S. 
Oradea (€—4 ; 1—5 ; sala Flo-
reasca ora 11 și ora 9,30) ; gru
pa 7—12 : RAMIRA Baia Mare — 
Balanța C.S.U. Sibiu (11—7 ; 1—5), 
C.S.U. T.A.G.C. Ind. Brașov — 
Farul C.S.Ș. 1 Constanța (10—8 ; 
3—3). ELECTROBANAT Timișoara 
— Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
(9—12 ; 2—4).

In Capitală, in cadrul Diviziei 
B de tineret duminică se dispu
tă jocurile : Automatica — Uni
versitatea C.S.Ș. Metalul Roșu 
Cluj-Napoca (masculin ;
Construcția, ora 9) și 
C.S.Ș. 5 București — 
C.S.Ș. I.P.E.P. Bacău

. sala Rapid, ora 8,30).

• HANDBAL : CAMPIOA- 
NELE EVOLUEAZĂ LA 

BUCUREȘTI

CÎTEVA PARTIDE 
LA VOLEI

Diviziei A de 
bte programată 
n care o par
itatea Sibiu — 
b s-a jucat în

! mai atractive 
n la Constanța 
h'tre două for- 
l^aspirante la

pe teren 
ama unei par- 

convingătoare 
t este de pre- 
etapa de mîine 
a Universitatea 

. neînvinse.
i multe partide 
n care gazdele 
Craiova, Săvi- 

— primesc, în 
vizita primelor 

echilibrată se 
îirea de la Tg. 

avînd, totuși, 
meci direct, ia 
'la față în față 
de pe ultimele 

singura 
xsa dhcă C.S.U.

din nou roca- 
timiișoreni la...

NOU JOC 
REPREZEN- 
RUGBY
(ora 10) va a-

iul de rugby al 
joc de

MHRia, care va 
I. săptămîni Ita- 
Isparring-partner 
Ineret, și ea în 
lernațional. Așa- 
b și experiența I cu tinerețea și 
| Din acest duel 
| decît un meci 
las.
[Tineret a între
it municipiului 
[20 (6—14).

CUPA F.R.R.
lă de campionat, 
la ordinea zilei, 
lăzi și mîine o 
lă programul : 
lăzi, stadion Me- 
I 15) î Energia 
iGrele (stadion 
Ea 10); Construc- 
I— Farul Con- 
tuceava — Poli- 
llmentul Birlad 
i î C.S.M. Sibiu 
metalurgistul Cu- 
rșa ; Știința Pe- 
rsitatea Timlșoa- 
N Baia Mare — 
pbr. Cluj-Napoca 
llde vor avea loc

1 Chimia Brăila 
Focșani (47—3)

liză în Divizia 
Im, prin dezvol
te la Olimpia 
I le apără Tu
li țară și peste 
litatea e rezol- 
b recente de- 
I privința lupte- 
I s-a găsit încă 
I existând riscul, 
It, ca unii din- 
Isorului Dogaru, 
ați, să se piar- 
h această direc- 
de un colectiv 

pbștesc) tot mai 
președinte (chiar 
iență) inimos și 

L C.J.E.F.S. Ia- 
L- și trebuie — 
ai direct, mai 
ît așteptînd de 
:ărui sprijin a 
în plenară, ci 
temeinicie dis- 

nane și mate- 
județului. Pe a- 
mei noi calități, 

n-a însemnat 
Campionii însă 
al la finiș !

I.C.E.D. : 
șl duminică 
București — 
(5—2 ; 0—6 ;

și ora 11,30), 
Mecanică Fi-

sala 
Rapid II 

Robotul 
(feminin ;

DE REAL INTERES,

programul complet al eta- 
duminică :

Iată 
pei de

FEMININ Î Penicilina Iași — 
Oltcit Craiova, Faruil Constanța
— Dacia Pitești, Chimia Rm. Vîl- 
cea — C.S.U. Rapid Galați, Di
namo București — Flacăra ~ 
șie București (sala Dinamo, 
10), Universitatea C.F.R. “
— Rapid București ;

MASCULIN : A.S.A. Electromu- 
reș Tg. Mureș — Tractorul Bra
șov, Universitatea C.F.R. Craiova
— Dinamo București, Relonul Să-
vinești — Steaua _
C.S.M.U. Suceava — 
namo Zalău 
Oradea 
Viitorul 
plorări 
Mare.

Ro
om 

Craiova

Bucureștd, 
Elcond Di- 

C.S.U. Sănătatea 
— Politehnica Timișoara, 
Dinamo Bacău — Ex- 
Moborul C.S.Ș. 2 Baia

Mîine se reia — după o pau
ză de aproape trei săptămîni — 
Campionatul Diviziei A la hand
bal (m + t), etapa a XV-a a- 
vînd în program cîteva meciuri 
de atracție care vizează, de as
tă dată, nu atît partea de sus 
a clasamentului, cît subsolul a- 
cestuia. Se Înțelege deci că e- 
chipele amenințate se află 
plină cursă de a salva ce 
poate fi salvat...

Programul etapei.
MASCULIN

BUCUREȘTI (sala noreasca, 
de la ora 11,30) : Steaua — Da
cia Pitești (arbitri : V. Dan — 
I. Mariș din Cluj-Napoca). TG. 
MUREȘ : A.S.A. Electromureș 
— Dinamo București (D. Gher- 
ghișan — C.Dr&gan din 
BRAȘOV : Dinamo — 
Bacău (M. Marin 
din București). 
Politehnica — 
Craiova 
Istrăuan 
PIATRA NEAMȚ 
vinești *
poca (J.Mateescu 
cu din 
Miinatir 
Bistrița

In 
mail

Iași).
Știința 

— Șt. Șerban 
TIMIȘOARA : 
Universitatea 

(A. Mărieș — Gh. 
din Satu Mare).

Relonul Să- 
Universitatea. Cluj-Na- 

V. Dănces- 
București). Partida H.C. 
Baia Mare — Metalul 
va fi reprogramată.

FEMININ
BUCUREȘTI (sala Rapid, de 

la ora W) : Rapid — Știința 
Bacău (VI. Cojocaru — I. Mihă- 
ilescu din Craiova). TIMIȘOARA: 
Constructorul — Confecția Bu
curești (C. Bening — S. Sticea 
din Brașov). PLOIEȘTI : Doro
banțul — TEROM Iași (H. Mar- 
zavan din București și M. T4- 
năsescu din Pitești). SIBIU : 
C.S.M. — Rulmentul Brașov (T. 
Șchiopa — D. Laub din Timi
șoara). GALATI : Oțelul — Mu
reșul Tg. Mureș (Tr. Popescu — 
S. Marghescu din București). 
CONSTANȚA : Hidrotehnica — 
Chimistul Rm. Vilcea (Al. Virto- 
peanu — șt. Georgescu din 
oureștl).

Bu>

• ASTĂZI SE REIA DIVIZIA A DE POPICE
In campionatul Diviziei A de 

potpice a fost o pauză de două 
săptămîni, datorată deplasării e- 
chipelor naționade la Berlin, care 
au susținut o dublă întâlnire cu 
selecționatele R.D. Germane.

Astăzi se reia campionatul, cu 
meciurile etapei a XH-a. Femi
nin, seria Sud : Voința Galați — 
Voința Ploiești, Rapid București 
— Mucava Molid Vama, Olimpia 
București — Carpați Sinaia, pe
trolul Băicoi — Voința București, 
Laromet București — Gloria 
București ; Seria Nord : Electro
ni u-reș Tg. Mureș — Hidromeca
nica Brașov, Voința Timișoara — 
Voința Tg. Mureș, U.T. Arad —

Tg.C.S.M. Reșița, Dermagant _ 
Mureș — Voința Craiova, Voința 
Odorheiu Secuiesc ~
radea ; masculin, 
V oi nța B ucurești 
București, Gloria 
C.F.R. Constanța,
— Olimpia București, 
Roman — Constructorul 
Rulmentul 
Constanța ; 
Baia Mare 
heiu Secuiesc, Chimica TÎrnăveni
— Electrom'ureș Tg. Mureș, Olim
pia Reșița — UNIO Satu Mare, 
C.F.R. Tg. Mureș — Metalul Hu
nedoara, Constructorul Tg. Mu
reș — Victoria C.F.R. Timișoara.

— Voința O- 
seria Sud : 

— Laromet 
București —

Carpați Sinaia
Metalul 
Galați, 

Brașov — Chimpex 
seria Nord : Auruil 

— Tehnoutilaj Odor-

CĂCIULA DE ZĂPADĂ...
Există un refugiu, o căbă

niță la Clăbucet.Sosire. Piti
tă cum e la început de pîrtie, 
lumea care vine la Predeal 
nu o prea descoperă. 2._ 
fapt, ce să descopere? O „că. 
ciulă de zăpadă" ascunsă 
printre brazi. Pentru schiorul 
începător, însă, e tot ce poa
te fi mai frumos rntr-o va
canță de iarnă petrecută la 
munteî Seara cînd, ostenit de 

„pluguri", e 
închidă 

se vede
fulgerând 

alături

In

va zile. N-ai schiuri, n-ai e- 
chipament și n-ai nici timp, 
nici chef de ele? Nu-i nimic, 
A.S. Predealul te invită la o 
partidă de tenis, volei sau 
șah, Serviciile sportive pen. 
tru cei aflați în stațiune sînt 
felurite...

Felurite sînt și serviciile ce
lor care, din dragoste pentru 
sportul 
pun la

Anghel lordănescu

„STEAUA CREDE

atîtea 
gata să 
pleoapele, 
din nou 
pe pîrtie, 
de instructor. Sigur, 
poate vedea și pe micul 
ecran, pentru că A.S. Pre
dealul e o unitate sportivă 
care ține pasul cu vremea.

— Cum a fost astăzi, to
varășe profesor ?

— păi, să vedem ce spune 
banda video. Să vedem, adi
că, unde a fost bine și unde 
a fost mai puțin bine.

Da, A.S. Predealul a luat 
inițiativa de a organiza un 
centru de învățare a schiu
lui. Pentru copii, pentru pă
rinți, pentru oricine. N_ai 
schiuri? A.S. Predealul te in
vită în căbăniță și îți împru
mută o pereche. N_ai echipa, 
ment? La fel. N-ai prea 
mult timp? A.S. Predealul se 
angajează să te învețe alu
necarea pe zăpadă în cîte-

practicat cîndva, își 
dispoziția iubitorilor 
de schi cunoștin
țele, răbdarea, tim
pul liber :
tuș (Călin 
un profesor 

o cooperatoare 
Ghioarcă), un

un lăcă- 
Nărea), 

(Ion 
(Ga- 

in-
Șuteu), 
briela 
giner (Radu Focșa) ș.a„ 
campioni naționali la 
alpin, performeri ai pîrtiilor 
din Predeal. Felurite 6înt, 
acolo sus, pe Clăbucet, și 
orele de lucru ale acestor in. 
structori sportivi: unul de la 
7,30 la 10, altul de la 11 la 
13 etc., după cum Ies din 
schimb, după cum își încheie 
programul de muncă.

Da, „căciula de zăpadă" 
trebuie să încălzească conti
nuu inimile amatorilor de 
schi. Altfel, cum spunea un 
bătrân fondiist, n-ar mai fi 
căciulă. Ar fi șapcă, o lași 
pe sprinceana timpului și zici 
că ai fost odată schior...

Vasile TOFAN

jidwnisirmia or siai lOTO-pnoNosponi (NronntAZA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 18 
MARTIE ; extragerea I :
33 23 17 29 31 26 75 41 49 ; 
extragerea a Il-a : 18 62 13 
59 54 37 52 73 4. FOND TO
TAL DE CÎȘTIGURI : 888.004 
LEI, din care 102.961 lei, re
port la categoria 1.

CÎSTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 MARTIE : 
cat. 1 (13 rezultate) : 1 variantă 
100% — autoturism Dacia 1300 și 
2 variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
2 (12 rezultate) : 9 variante 100% 
a 13.543 lei și 65 variante 25% a 
3.386 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 
63 variante 100% a 1.556 lei și 
1.213 variante 25% a 389 lei. Re
port la categoria 1 : 122.975 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300" a re
venit participantului Chirteș Ni- 
colae din Frunzeni, județul 
Mureș.

IW Vă reamintim că ASTAZI

este ULTIMA ZI în care vă mai 
puteți încerca șansele la TRA
GEREA MULTIPLA PRONOEX- 
PRES care va avea loc mîine, 
duminică, 20 martie.
• Tot astăzi este și TERME

NUL LIMITA pentru depunerea 
buletinelor la concursul PRONO
SPORT care se organizează mîi
ne, duminică, 20 martie.

gl Pretutindeni, puteți să vă 
încercați șansele la cel mai popu
lar sistem, LOZUL ÎN PLIC, care 
oferă numeroase satisfacții, prin 
operativitatea cu care atribuie 
cîștiguri în bani și autoturisme. 
De curînd, ținînd seama de nu
meroasele cereri ale panticipanți- 
lor, s-au introdus lozurile în va
loare de 10 lei și la unitățile 
mandatare din mediul rural.
• TRAGEREA MULTIPLĂ

PRONOEXPRES de duminică, 20 
martie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului dim str. 
Doamnei nr. 2, începând de la 
ora 16,30. *
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PUȚINE MECIURI CU FAVORITE CERIE
Să încercăm prezentarea 

celor nouă întâlniri ale etapei 
cu nr. 20, programată astăzi 
și mîine, prin prisma locu
rilor ocupate în clasament 
de cele 18 competitoare. A- 
șadar, la Tg. Mureș, față în 
față locul 10 (A.S.A.) și
locul 11 („Poli** Timișoara), 
unul dintre cele mai echi
librate meciuri sub raportul 
pozițiilor echipelor în compe
tiție. Mureșenii continuă a- 
plicarea unui fotbal de atac 
timișorenii au avut un înce
put ezitant de sezon, por
nind de la jocul de Cupă pînă 
la recentul insucces pe te
ren propriu. Flacăra (6) — 
C.S.M. Suceava 116) ; cele 
zeoe trepte care separă în 
clasament aceste echipe sînt 
în fapt mai multe față de 
raportul actual de forțe, 
gazdele prezentând și ar
gumentul partidelor de va
loare făcute pe teren propriu. 
La Brașov, locul 9 (F.C.M.)
are ca oaspete pe ocupanta 
locului 13 („U“ Cluj-Napoca) ; 
o partidă oare ane frumoase 
antecedente pe prima sce
nă, pe cane, sperăm, n'u le va 
dezminți nici meciul de as
tăzi. Deținătoarea „lanter
nei roșii**, Petrolul (18) — 
marcind o vizibilă creștere de

CLASAMENT
1. STEAUA 18 16 2 0 69-10 34
2. Dinamo 19 16 2 1 46-13 34
3. Victoria 19 11 1 7 31-22 23
4. Oțelul 19 10 2 7 28-23 22
5. Corvinul 18 9 2 7 34-28 20
S. Flacăra 18 8 4 6 20-20 20
7. Univ. Cv. 19 8 4 7 28-29 20
8. F.C. Olt 19 8 2 9 25-35 18
9. F.C.M. Bv. 19 6 5 8 30-26 17

10. A.S.A. 19 8 1 10 32-36 17
11. „Poli" Tim. 19 6 4 9 22-26 16
12. F.C. Argeș 19 6 4 9 20-27 16
13. „U" CIuj-N. 19 5 5 9 19-29 15
14. Sportul Stud. 19 5 4 10 21-30 14
15. S.C. Bacău 18 4 6 8 18-33 14
16. C.S.M. Sv. 19 5 4 10 19-38 14
17. Rapid 19 4 5 10 14-30 13
18. Petrolul 19 3 5 11 12-33 11

formă —, va da replica cole
gei sale de „zonă**, Rapid 
(17), care a manifestat și ea 
o „revenire de primăvară**. In 
perspectivă, o partidă viu 
disputată, determinată nu 
doar de pozițiile din clasa
ment. Oțelul (4) și Corvinul 
(5) promit un joc spectaculos 
și echilibrat, pe malul Du
nării. Gălățenii țin să de
monstreze că își nevin la 
cota cane i-a propulsat atît 
de convingător în toamnă, 
în vreme ce hunedorenii au 
și dovedit că dețin o formă 
atestată de rezultatele și 
comportările de pînă acum. 
In Trivale, o întâlnire de 
tradiție a campionatului cu 
F. C. Argeș (12), dorind să 
lase în urmă actuala poziție, 
în dispută cu Universitatea 
Craiova (7), și ea îmbrăcînd 
„haine tactice noi“ în ac
tualul sezon. Și, iată, și 
primul derby interbucureș- 
tean, Sportul Studențesc 
(14) — Dinamo (2), o partidă 
care găsește cele două for
mații în poziții de clasament 
și obiective competiționale 
diametral opuse. Valoarea 
jucătorilor din oele două 
loturi ne dau dreptul să spe
răm că, în ciuda mizei atît 
de mari, fotbalul de clasă va 
fi prezent în arenă. A treia 
echipă a podiumului, Victoria, 
întâlnește o parteneră a- 
flată, ca și Sportul Studen
țesc, în plină tentativă de 
a părăsi „zona nisipurilor 
mișcătoare", S. C. Bacău (15).

Mîine, la Slatina, recenta se- 
mifinalistă a C.C.E. și lideră 
a clasamentului, Steaua, va 
evolua în compania F. C. Ol
tului (8) într-un med în care 
rămîne favorită atît prin 
prisma oelor 52 de întâlniri 
fără înfrîngere, cit și prin 
omogenitatea și valoarea com
partimentelor sale.

IN ȘANSA El* 
Șl ÎN fata 

LUI BENFICA"
Vineri, la ora prînzului, Îna

intea tragerii la sorti pentru 
semifinalele cupelor continen
tale de la Geneva, telefoanele 
au zblrnilt tntr-una tn toate 
birourile redacției. Iubitori ai 
fotbalului din Capitală șl din 
tară, în primul rînd suporteri 
al campioanei noastre. Stea
ua, ne întrebau de zor : „Nu 
știți, vă rog, cu cine vor juca 
băieții noștri In semifinale?**.

...In sfirșit. Ia ora 13,33 te. 
lexul ne comunică : cu BEN. 
FICA Lisabona, primul joc la 
București. Deci, după 5 ani, 
din nou față în fată cu o mai 
veche cunoștință a fotbaliști
lor români ! Și tot într-o se
mifinală a fost atunci. în Cu
pa U.E.F.A., performera nu- 
mindu-se Universitatea Craio
va. Firesc, imediat, la afla
rea acestei vești, am sunat 
la clubul Steaua pentru a afla 
de la antrenorul Anghel Ior- 
dăncscu cîteva prime opinii 
despre noul adversar în Cupa 
Campionilor Europeni.

„Cînd s-a Încheiat meciul 
cu Rangers, firesc, glndurlle 
noastre zburau spre tragerea 
la sorți de la Geneva, 
ne-a spus lordănescu. Nu 
știam la ora aceea care echi
pe s-au calificat în semifina
le. Știam doar că în această 
fază atît de avansată 
greu de... op<tat pentru un 
versar sau altul, fiindcă 
a cernut mereu. Sigur, 
Realul ar ffi fost cel 
greu. Asta nelnsemnînd că 
Benfica este o adversară u- 
șor de eliminat. Se știe, echi
pa lusitană are un nume 
în întrecerile continentale, așa 
că nu ne rămîne altceva de 
făcut decît de a pregăti cu 
cea mai mane atenție dublele 
întîlnlrî, de la București și 
Lisabona. Pentru noi, meciul 
eu Benfica a început chiar 
din acest moment. Vom face 
tot ce ne stă în putință să 
ne cunoaștem bine adversara, 
să-l descoperim nu numai 
«fisurile», dacă se poate spu
ne așa, el și punctele forte, 
menite să ne ajute a le con
tracara. Ca și în acea fru
moasă primăvară a anului 
1986, noi credem în șansele 
noastre, motiv pentru care 
promitem tuturor suporterilor 
noștri, tuturor iubitorilor fot
balului din țară că nu vom 
precupeți nici un efort perî- 
tru a ne adăuga în palmares 
o nouă șl strălucită perfor
manță

este 
ad- 
sita 

cu 
mai

U.E.F.A. '88 : UN ASCENDENT MORAL PENTRU C. E.
Dintre reprezentativele de ju

niori, în stagiunea de primăvară 
doar selecționata U.E.F.A. ’88. se 
află conectată la „bornele" pre
liminariilor Campionatului Euro
pean A, ea mai avînd de suisți- 
nuit două partide — ambele în 
deplasare — extrem de dificile, 
cu Austria și Turcia. S-a intrat, 
acum, în ultima linie dreaptă a 
preparativeler pentru aceste două 
severe examene, obiectivul tine
rilor „tricolori", pregătiți de an
trenorii Nicolae Pantca și Vasile 
Kraila, este lesne de descifrat, 
fiind vorba de promovarea în 
turneul final al tradiționalei com
petiții juvenile.

Startul pe această porțiune a 
parcursului pregătitor l-a con
stituit dubla întîlnire amicală cu 
echipa similară a Bulgariei : 2—0 
la București și 1—0 la Ruse. 
Două victorii de palmares, însă 
mult mai important este ascen
dentul moral după meciul de la 
Ruse, „cînd angrenajul a mers 
Ia turația propusă, ideea jocului 
în deplasare, la cîștig, avînd un 
eficient corespondent în expri
marea de ansamblu a echipei" 
— apreciază antrenorul principal 
N. Pantea. Doar cu o asemenea 
„partitură", obiectivul poate fi

atins, dominanta celor două me
ciuri din deplasare fiind — repe
tăm — jocul la cîștig, în fapt 
cuvin tul de ordine în ca
drul Iotului. Care este el în pre
zent ? Arcanu, Constantin și Is- 
tode — portari, Aprodu, Stan, 
Bucur, Voica, Dumitru și Riviș 
— fundași, Minea, Ștefănică,

Selecționatele (le juniori 
Ia începutul noului sezon

Hanganu, Stănicî și Timar — mij
locași. Moldovan, S. Mihai, Ră- 
ducioiu, Selimesi șl Danciu — 
înaintași. Față de lotul folosit 
în stagiunea oficială de toamnă 
au apărut unele noutăți : Arca
nu (Viitorul Craiova), Riviș (Vii
torul Arad), Voica (Gloria Bis
trița), Timar (Viitorul Alba Tu
lia) și Danciu (C.F.R. Simeria).

Așadar, cea mai „bătrînă" se
lecționată de juniori pregătește 
sprintul de primăvară, care se 
dorește a fi unul lansat, astfel

îneît ea să treacă prima linia de 
sosire în grupa preliminară. Și 
pornește din bloc-starturi de la 
următorul „cont" prezentat de 
conducerea tehnică : la „PLUS" 
— o atitudine mult mai realistă 
față de joc, susținută de un an
gajament fără rabat • echilibru 
între compartimente, fiecare cu 
o valoare superioară, beneficiind 
de cîte un lider autorizat • per
sonalitate în joc crescută, confe
rită de încrederea acordată celor 
care joacă în Divizia A, unii 
fiind chiar titulari • „dubla" 
atac-apărare are mai multă efi
ciență ; iar la „MINUS" : slăbi
ciunea jocului în momentele 
startului • o oarecare lipsă de 
constanță pe parcursul celor 90 
de minute • insuficientă lucidi
tate la finalizare, procentul 
încă crescut de ratări.

Adrian VASILESCU

D/W DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Din nou, despre antrenori, 

despre felul cum înțeleg aceștia 
să se comporte în timpul me
ciurilor, despre, calmul și sporti
vitatea de care trebuie să dea 
dovadă, chiar și atunci cînd o 
decizie a arbitrilor este (sau li 
se pare că este !) nejustă. Un 
bun exemplu, în această privință, 
ni l-a oferit — și l-am relevat cu 
plăcere săptămîna trecută — 
Gheorghe Constantin, antrenorul 
echipei Universitatea Craiova. 
Dar, iată că alți antrenori își 
dau frîu liber nervilor, contes- 
tînd prin gesturi sau cuvinte u- 
nele decizii ale arbitrilor. Așa 
a făcut Florin Halagian, antre
norul echipei F.C. Argeș, în me
ciul cu A.S.A. Tg. Mureș și tot 
așa a procedat și Costică Rădu- 
lescu, antrenorul echipei Oțelul 
Galați, la jocul cu Steaua. Din 
vocabularul lui Costică Rădules- 
cu n-au lipsit nici injuriile, u- 
nele mai grave decît celelalte. în 
consecință, Comisia de discipli
nă l-a suspendat pe Costică Ră- 
dulcscu pe 3 etape, iar pe Flo
rin Halagian pe 2 etape. Toate 
aprecierile pentru munca și pen
tru rezultatele muncii acestor doi 
antrenori, dar asemenea ieșiri 
nu pot fi trecute cu vederea sau

tratate cu indulgență. Dacă ast
fel de manifestări au loc acum, 
cînd returul abia a început, la 
ce ne putem aștepta spre sfîrși- 
tul campionatului, cînd tensiunea 
e mai mare, iar exemplele rele 
sînt date fotbaliștilor chiar de 
către antrenorii lor ?
• Avertizat pentru joc brutal, 

în meciul cu Flacăra Moreni, 
Negrilă (Universitatea Craiova) 
a recidivat, atacînd periculos, cu 
ambele picioare. Rezultatul ? Cel 
care s-a accidentat în urma aces
tei intervenții a fost... Negrilă, 
atacul periculos fiind, de multe 
ori, o sabie cu două tăișuri. 
Negrilă a văzut și cartonașul 
roșu, ceea ce i-a adus o sus
pendare pe 2 etape.
• Trîmbițaș (Gloria Bistrița) 

a crezut, probabil, că n-are voie 
să înjure arbitrul sau un adver
sar, dar că pe ai lui, pe coechi
pieri, îi poate insulta în toate 
felurile, așa cum s-a întâmplat 
în meciul cu F.C. Maramureș. 
S-a înșelat, după cum i-a dove
dit-o cartonașul roșu al arbitru
lui și, apoi, cele 2 etape de sus
pendare dictate de Comisia de 
disciplină.

Jack BERARIU

CLUBUL SPORTIV
STEAUA pune în vinzare 
astăzi, 19 martie, între o- 
rele 12—17, și duminică, 20 
martie, intre orele 9—13, 
la sediul clubului, din bd. 
Ghencea, legitimații-abo- 
nament de intrare la me
ciurile echipei de fotbal.

MÎINE, START
ÎN RETURUL DIVIZIEI C

Așa cum am mai anunțat, 
miine își reiau cursa și cele 
192 de concurente din cele 12 
serii ale eșalonului numărul 
3, echipele din Divizia C. 
Precizăm că meciurile în
cep Ia ora 11.
• CENTRELE OLIMPICE 

VIITORUL LA STARTUL DE 
PRIMAVAKA. Joi, 24 martie, 
este programată prima eta
pă a returului Criteriului re
publican al centrelor olim
pice de juniori Viitorul. Iată 
meciurile etapei inaugurale : 
Iași — Buzău, Galați — Ba
cău, București — Brașov, Cra
iova — Pitești (seria I) ; Tg. 
Mureș — Timișoara, Arad — 
Alba Iulia, Oradea — Bistrița, 
Hunedoara — Sibiu (seria a 
Il-a). Meciurile încep la 
ora 16.
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Subliniind necesitatea respec
tării riguroase a prevederilor 
acestei legi, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a cerut să se inten
sifice munca educativă, activi
tatea tuturor factorilor de răs
pundere pentru prevenirea ca
zurilor de încălcare a normelor 
eticii și echității socialiste, pen
tru crearea unei opinii de ma
să împotriva tendințelor _ pri
vind dobîndirea de bunuri fără 
muncă. S-a indicat să se acțio
neze cu fermitate și exigență 
pentru combaterea oricărei 
manifestări de păgubire a a- 
vutului obștesc, de căpătuială 
și parazitism, de însușire de 
bunuri prin mijloace necinstite, 
pentru întărirea legalității so
cialiste.

S-a hotărît ca acest raport să 
fie înaintat și supus dezbaterii 
sesiunii Marii Adunări Națio
nale.

Comitetul Politie Executiv a 
analizat, în continuare, RA
PORTUL PRIVIND EFECTI
VUL. COMPOZIȚIA ȘI STRUC
TURA ORGANIZATORICA A 
PARTIDULUI LA 31 DECEM
BRIE 1987 ȘI ACTIVITATEA 
POLITICO-ORGANIZATORICA 
DESFĂȘURATĂ DE ORGANE
LE ȘI ORGANIZAȚIILE 
PARTID -------------
TUIREA 
DIRECTIVELOR 
LUI ; RAPORTUL 
ACTIVITATEA 
TA DE ORGANELE DE 
PARTID, DE STAT ȘI ORGA
NIZAȚIILE DE MASA ÎN A- 
N7JL 1987 PENTRU ÎNFĂP
TUIREA POLITICII DE 
DRE A PARTIDULUI. De 
menea, a fost examinat 
PORTUL CU PRIVIRE LA 
TIVTTATEA 1NTERNAȚIONA- 
LA A PARTIDULUI ȘI STATU
LUI ÎN ANUL 1987 ȘI PRIN
CIPALELE OBIECTIVE ALE 
POLITICII EXTERNE ÎN 1988. 
Comitetul Politic Executiv a 
aprobat aceste rapoarte și a 
stabilit ca ele să fie supuse 
dezbaterii plenarei C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței a fost fă
cută o INFORMARE CU PRI
VIRE LA VIZITELE OFICIALE 
DE PRIETENIE EFECTUATE 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU 
TOVARAȘA ELENA 
CEAUSESCU, ÎN REPUBLICA 
GHANA, LA INVITAȚIA PRE
ȘEDINTELUI CONSILIULUI 
NAȚIONAL PROVIZORIU DE 
APĂRARE AL REPUBLICII 
GHANA, JERRY JOHN RAW
LINGS ; ÎN REPUBLICA LI
BERIA, LA INVITAȚIA PRE
ȘEDINTELUI REPUBLICII, 
SAMUEL KANYON DOE ; ÎN 
REPUBLICA GUINEEA, LA 
INVITAȚIA PREȘEDINTELUI 
COMITETULUI MILITAR DE 
REDRESARE NAȚIONALĂ, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII, 
LANSANA CONTE; ÎN RE
PUBLICA ISLAMICA MAU
RITANIA, LA INVITAȚIA 
PREȘEDINTELUI COMITETU
LUI MILITAR DE SALVARE 
NAȚIONALĂ, ȘEF , 
LUI REPUBLICA 
M 1URITANIA, 
OULD SID" AHMED

Comitetul Politic 
subliniat cu deplină satisfacție 
că aceste vizite se înscriu, prin

PENTRU ÎNFĂP- 
HOTARÎRILOR ȘI 

PARTIDU- 
PRIVIND 

DESFĂȘURA- 
ORGANELE

CA- 
ase- 
RA- 
AC-

AL STATU- 
ISLAMICA 

MAAOUYA 
> TAYA.

Executiv a

R.O. GERMANA

rezultatele lor rodnice, ca mo
mente de cea mai mare _ in 
seninătate în dezvoltarea priete
niei, colaborării și solidarită
ții cu toate țările respective, a 
relațiilor româno-africane în 
general. în folosul și spre bi
nele popoarelor noastre. Comi
tetul Politic Executiv a relevat, 
totodată, că vizitele întreprin
se de președintele României în 
Ghana. Liberia, Guineea și
Mauritania — urmărite cu mîo 
drie patriotică și unanimă
aprobare de toți cetățenii tării 
noastre — reprezintă o stră 
lucită acțiune politică, de im
portanță și semnificație inter
națională, ele mareînd un a 
port de seamă la cauza păcii, 
înțelegerii și cooperării între 
națiuni.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere activi 
tății intense desfășurate T 
tovarășul Nieolae Ceaușescu 
timpul vizitelor, evidențiind 
cu acest prilej, contribuția 
determinantă Ia elaborarea 
înfăptuirea politicii externe

de 
in 

. și 
sa 

a 
partidului și statului nostru, la 
transpunerea neabătută in via
tă a orientărilor stabilite dc 
Conferința Națională și Con 
greșul al XIII-lea ale P.C.R 
privind extinderea și întărire: 
continuă a raporturilor Romă 
niei eu țările în curs de dez
voltare. cu statele care 
șit pe calea dezvoltării 
independente.

A fost reliefat, și de 
dată, rolul esențial al dialoga 
Iui la nivel înalt în promo
varea susținută a relațiilor bila
terale, în așezarea lor pe baze 
tot mai trainice. Comitetul Po 
litic Executiv a subliniat, în 
acest sens, importanta deosebita 
a intilnirilor si convorbirilor 
avute de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu eu conducătorii sta
telor vizitate, în cadrul eâora 
a fost exprimată voința eomu 
nă de a se acționa pentru a 
da dimensiuni tot mai ample și 
un conținut tot mai bogat con
lucrării reciproc avantajoase, 
corespunzător aspirațiilor de 
progres, bunăstare și pace ale 
popoarelor noastre. Această 
hotărîre își găsește o pregnantă 
expresie în înțelegerile conve
nite, în documentele semnate, 
care deschid noi orizonturi co
laborării multilaterale dintre 
România și țările vizitate.

Aprobînd, în unanimitate, re
zultatele acestor vizite. acor
durile convenite și documente 
le semnate. Comitetul 
Executiv a cerut 
ministerelor, 
centrale să 
ce se impun 
în cele mai 
înțelegerilor ________ ___
gură dezvoltarea și mai intensă 
a conlucrării dintre România 
și țările vizitate — Republica 
Ghana. Republica Liberia, Re
publica Guineea si Repub’ca 
Islamică Mauritania —, în inte
resul reciproc, al cauzei păcii, 
colaborării, independenței 
ționale și progresului social.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît convocarea PLENA
REI COMITETULUI CENTRA’ 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN pentru zilele de 28 și 
29 martie a.c.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, si alte 
probleme curente ale activită
ții de partid și de stat.

au pă- 
libcre

ace .st"

Politic 
____ guvern t!u‘ 

celorlalte organe 
ia toate măsurile 
pentru înfăptuirea 
bune condiții 

stabilite, care asi
a

na-

ROMÂNIA 2-2 IA POPICE
in continuarea testelor m 

vederea C.M. .de seniori (15— 
20 mai. la Budapesta), repre
zentativele de popice ale 
României au susținut, pe are
na cu 4 piste din Berlin, o 

puternicele 
D. Germa-

dublă întîlnire cu 
selecționate ale R. 
ne

Popicarii din 
țări ț 
în 
fetele 
cu 2516 
au cedat cu 5263 
doua zi s-au 
rile • echipa 
pierdut cu 2403 
masculină a 
5335 — 5205. 
confruntare 
tre 
Maria 
pășit 
lideră
rT-'-î nnq 
înțilnirea

cele două 
și-au împărțit victoriile : 
reuniunea inaugurală 

> noastre s-au impus 
2398 p.d., iar băieții 

5311. A 
schimbat rolu- 

feminină a 
— 2533. iar cea 

cîștigat cu 
Dacă în prima 

sportivele noas- 
cu o singură excepție 

Zsizsik — 389 au de- 
granița celor 400 p.d. 
fiind junioara

Anton esei cu 434.
revanșă toate

A-
în

ju-

Azi încep Campionatele Europene de tenis de masă

0 EDIȚIE MAI ECHILIBRATĂ C4 ORICÎND
I

I

în Palatul sporturilor Bercy 
dim Paris începe, astăzi, cea de 
a XVI-a ediție a Campionatelor 
Europene de tenis de masă pen
tru seniori și senioare, la care 
și-au anunțat participarea 30 de 
reprezentative masculine și 27 
feminine. O întrecere pe care 
specialiștii o consideră a fi cea 
mai echilibrată, mai ales în dis
puta echipelor din prima catego
rie, cele angajate direct pentru 
cucerirea medaliilor, dar și în 
probele individuale. Această a- 
preciere pornește de la actualele 
raporturi de forțe, care au su
ferit importante modificări de la 
Fraga ’86 prin apariția unor noi 
și valoroase talente și, de ase
menea, prin reconfirmările unor 
jucători cu recunoscute succese.

Conform tradiției, competiția 
va debuta cu întrecerile pe e- 
. iiiipe, ambele reprezentative ale 
Momâniei evoluînd în eșalonul 
le elită, din care fac parte 12 

țări. împărțite, prin tragere la 
sorți, în două serii preliminare, 
□e altfel, participantele, în func
ție de rezultatele de la ultima 
ediție, sînt grupate în 3 cate
gorii valorice la masculin și două. 
la feminin, ultimele două retro- 
‘radiind în timp ce în locul lor 
promovează fruntașele categoriei 
inferioare. Așadar, sportivii noș
tri vor lupta nu numai pentru 
menținerea printre cele mai bune 
formații ale continentului, ci și 
pentru o clasare superioară, deși 
au de înfruntat cele mai bune' 
.. palete" europene.

La feminin, reprezentativa 
României (C.E. ’86 — locul 7,
C.M. ’87 — nu a participat), cu 
Otilia Bădescu (locul 7 în clasa
mentul continental) și Maria Al- 
boiu (26) — ambele medaliate la 
Praga — și printre capii de serie 
ai probelor individuale —, va în
tâlni în ordine, formațiile An
gliei (C.E. — 6, C.M. — 11, cu 
Lisa Belinguer Lomas — 19, Ali
son Gordon — 29, Fiona Elliot — 
34), R.F.G. (C.E. — 3, C.M. — 1(4, 
cu Katija Nolten — 23. Jin Sook

Cords, Nicole Struse), U.R.S.S. 
(C.E. — 2, C.M. — 6. eu Fliura 
Bulatova — 3, Elena Kovtun — 
9, Valentina Popova — 11, Ralssa 
Timofeeva — 33). Iugoslaviei
(C.E. — 9, C.M. — 8, cu Jasna 
Fazlici — 12, Go-rdana Perkucta
— .15, Vesna Ojtersek — 30), și 
Danemarcei (C.E. — 14, C.M. — 23, 
cu Charlotte Polk, Karina Bast
man, Pia Toelhoj).

La masculin, echipa României 
(C.E. — 10). formată din Andras 
Fejer (32), Vasile Florea (47) și 
juniorul Călin Creangă, va avea 
în serie ca adversare : Polonia 
(C.E. — 3, C.M. — 5, cu A. Gru- 
bba — 3 L. Kucharski — 1 P. 
Molenda — 38, St. Dryszel — 41), 
Suedia (C.E. — 1, C.M. — 2, cu 
J. O. Waldner — 1, J. Persson
— 5. M Appelgren — 6, U. Carl- 
sson — io, U. Bengtsson — 20), 
Belgia (C.E. — 14, C.M. 20, cu 
J. M. Saive — 26, A. Podpinka
— 44, Th. Cabrera — 48), R.F.G. 
(C.E. — 8, C.M. — 7. cu J. Rioss- 
kopt — 15. R. Wosik — 25, St.

A.

Fetzner — 43) șl U.R.S.S. (C.E. — 
6, C.M. — 11, cu A. Mazunov — 
8, B. Rosenberg — 29, V. Dvo
rak — 29).

In funcție de lo-cul ocupat în 
serie după această fază' forma
țiile noastre vor întîlni una din 
echipele din ceaialtă serie, din 
care fac parte ungaria, Ceho
slovacia. Franța, Olanda, Bulga
ria Polonia (feminin). Franța, 
Cehoslovacia, Ungaria, Iugosla
via, Bulgaria. Anglia (masculin), 
fiecare alcătuită, la rîndu-1, din 
jucători de valoare. în sfîrșlt, 
competiția pe echipe se va în
cheia marți cu jocurile de cla
sament.

Așadar, o misiune dificilă pen
tru sportivii pregătiți de antre
norii Viorel Filimo-n și Șerba-n 
Doboș! dar sperăm ca ei să aibă 
o comportare pe măsura pregă
tirii și valorii care le-au adus 
frumoase succese și ou alte pri
lejuri.

Emanuel FĂNTÂNEANU

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• BUDAPESTA, 18 (Ager

pres). — In turneul interna
țional de polo pe apă de la 
Budapesta, echipa Dinamo 
București a întrecut cu scorul 
de 10—7 (2—1, 3—2, 1—3, 4—1) 
formația cehoslovacă C.H-K, 
din Kosice. Punctele echi
pei române au fost marcate 
de Vlad Hagiu (7), Eugen Io- 
nescu. Cristian 
tălin Moiceanu. 
partidă echipa 
cia) a învins cu 
franceză Nisa.

• TOKIO, 18
Meciurile

Dan și Că- 
într-o altă 

Glifada (Gre- 
9—6 ' formația

(Agerpres). — , 
disputate în ziua .

• Preliminariile Cupei Africii • 
Polonia -

a 4-a a Campionatului Mon
dial de hochoi pe gheața pen
tru juniori (grupa B), de la 
Sapporo, s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate : Franța
— România 6—3 (3—1, 1—1,
2— 1) ; Norvegia — Elveția
3— 2 (1—1, 1—1, 1—0) ' Japo
nia — Austria 10—7 (3—1, 4—3. 
3—3) ; Olanda — Iugoslavia 
2—2 . (0—0, x 1—1, 1—1). In cla
sament conduce Norvegia, cu 
8 puncte, urmată de Franța — 
6 p. România și Elveția — 
cite 4 p. Iugoslavia. Japonia, 
Olanda — cite 3 p. Austria
— 1 p.

BENFICA

8

în grupa preliminară olimpica : 
Grecia 5-1

olimpic, selecționata Poloniei a 
învins cu 5—1 (1—1) "
Greciei, Golurile au fost 
de Furtok (3), Wiezik, 
respectiv Ciolis.

ÎN SFERTURILE DE 
ale „Cupei Scoției", 
Dundee United și F.C. 
au terminat din nou la egalitate: 
2—2. în prima partidă scorul a 
foist 0—0. Cele două formații vor 
susține un al treilea joc pentru 
desemnarea echipei ce va întîlni 
în semifinale formația Aberdeen.

PROGRAMUL SEMIFINALELOR CUPELOR EUROPENE
Teri, Ia Geneva s-a efectuat tragerea Ia sorți a meciurilor 

lin semifinalele cupelor europene, care vor avea loc la 6 și 
20 aprilie. Primele echipe sînt gazde in partidele tur.

----------------  CUPA CAMPIONILOR EUROPENI -- ------- ,-------— 
Real Madrid - P.S.V. Eindhoven
Steaua București - Benfica Lisabona

CUPA CUPELOR
Olympique Marseille - Ajax Amsterdam
Malines - Atalanta Bergamo

CUPA U.E.F.A.
- Espanol Barcelona
- Werder Bremen

IN MAROC se desfășoară tur
neul preliminar al Cupei Africii. 
La Rabat, Nigeria a întrecut cu 
3—0 (3—0) formația Kenyei, iar
Cameron a învins Egiptul cu 
i—0 (1—0). La Casablanca, selec
ționata Marocului a susținut două 
irartdde : 1—1 (1—0) cu Zair (au 
marcat Krimau din 11 m, res
pectiv Nikama), după care a dis
pus cu 1—0 (0—0) de Algeria, 
prin golul înscris de Hadoui.

LA RYBNIK (Polonia). în meci 
pentru preliminariile turneului

formația 
marcate 
Lesniak,
FINALĂ 
echipele 
Dundee

I

F.C. Bruges 
Bayer Leverkusen

LISABONA

cătoarele au înregistrat o u-, 
șoară scădere de randa
ment.

Formația masculină, dim 
rîndul căreia și-au confir
mat integral valoarea „des
chizătorul pîrtiei" IMe Hosu

910 — 
Stelian 
și-ar fi 
ria în
Sandor 
tat de
aruncări
Donos - 
surprinzătoare

904 și ultimul schimb 
Boariu 971 — 938,

putut adjudeca victo- 
ambele meciuri
Szekely - 
începător) —

ta... gol) șî
831 nu ar fi

căderi.

REPREZENTATIVA DE HOCHEI
dacă

807 (rezul-
857

PARTICIPA LA „TROFEUL
(cu 7

Vasia
avut

THAYER TUTT"

în fotbalul european, Benfi
ca este un nume care nu mai 
necesită, credem,, nici un fel 
de prezentări. Cele două 
Cupe ale Campionilor, cuce
rite în 1061 (3—2 cu F.C. Bar
celona) și 1962 (5—3 cu Real 
Madrid), precum și prezența 
în alte trei finale ale aceleiași 
competiții, în anii 1963. 1065 
și L968, vorbesc de la sine. în 
întrecerile interne, Benfica a 
adunat în vitrina sa nu mai 
puțin de 26 de titluri de cam
pioană, ultimul, evident, în 
ediția precedentă, și 19 Cupe 
ale Portugaliei, ultima tot în 
1987.

Actualul sezon competițional 
o află pe Benfica, în campio
nat, în umbra lui F.C. Porto, 
care se poate considera deja 
noua laureată. Motiv pen-tr-u 
care toată atenția celor de la 
Benfica a fost îndreptată că
tre C.C.E, Iată cum au ajuns 
„alb-roșii" în semifinale : 
4—0 și 3—0 (forfait) cu Par
tizan Tirana, 0—0 și 1—0 cu 
Aarhus și, în fine, în ,,sfer
turi". 2—0 și 0—1 cu Ander- 
lecht. în momentul de față, 
după multe căutări și f ram în
tări. formația standard are 
următoarea configurație : Sil- 
vino — Veloso, Dito, Mozer, 
Alvaro — Sheu, EIzo, Diaman- 
tino, Pacheco — Rui Aguas, 
Magnusson. Remarcăm pre
zența a trei jucători străini : 
brazilienii Mozer și Elzo și 
suedezul .Magnusson. Din no
iembrie trecut, de preparati
vele echipei se ocupă fostul 
internațional lusitan Toni, 
care l-a înlocuit pe danezul 
Skovdahl, sosit la Benfica în 
vara trecută.

CAMPIONATELE FEMININE DE SCHI FOND
(Urmare din pap t)

Vatra Bornei, alcătuită și 
tot din junioare I, cu, 
cum aminteam 
iimon — solistă. Cel

ea 
așa 

Daniela Fi- 
mai 

bun timp individual al probei 
a aparținut Rodicăi Drăguș 
țC.S.M. Bistrița) — 15,32 min„ 
dar reușita sa n-a fost susți
nută îndeajuns de colegele 
ei, pentru ca și a doua forma
ție din Bistrița să urce pe 
podium.

REZULTATE TEHNICE : stafe. 
ta 4X5 km open — 1. C.S.S. Bis-

trița (Maria Burbulea, Florica 
Ureche, Ioana Popandron, Ilea
na Hangan) lh 08,33 — campioa
nă națională, 2. Tractorul Bra
șov lh 09,39. 3. C.S.S. Vatra Dor- 
nei lh 10,25. 4. C.S.M. Bistrița
lih 11,50 5. Steagul Roșu Brașov 
lh 13,45, 6. C.S. Ramira Baia 
Sprie lh 15,24 ; junioare I — 1. 
C.S.Ș. Bistrița — campioană na
țională, 2. C.S.S. Vatra Bornei. 3. 
Steagul Roșu Brașov ; junioare II 
— 1, Steagul Roșu Brașov, 2.

Ramira Baia Sprie 3. 
C.S.S M Ciuc lh 17.26 : juni
oare iii — 1. C.S.S. Viitorul 
Gheorghenl lh 19,50, 2. C.S.S.
M. Ciuc lh 20,37, 3. C.S.O. Buș
teni lh 20,52.

c.s.

Reprezentativa de hochei 
(seniori) a României a plecat 
ieri în Olanda, pentru a par
ticipa la „Trofeul Thayer 
Tutt“, competiție organizată 
în anii cu Jocuri Olimpice și 
fără campionate mondiale, 
între 20 ■ și 27 martie, între
cerile vor avea loc în cadrul 
a două grupe. Reprezentativa 
noastră face parte din grupa 
B și va avea ca adversare e- 
chipele din Danemarca, 
garia, R. D. 
Iugoslavia, 
formațiile 
niei. R. P. Chineze. R. 
Coreene. Austriei și Olandei.

Programul echipei noastre 
este următorul . 20 martie, cu 
Ungaria: 21, cu Danemarca. 
23, cu Italia; 24 cu R.D. Ger
mană; 26, cu Iugoslavia.

LIMOGES A CÎȘTIGAT

Un-
Germană. Italia și 
grupa A reunind 
Bulgariei. Japo- 

P. D.

„Cupa Cupelor'" 
masculin a fost 
echipa C.S.P. 1 
finala disputată 
baschet bali știi 

cu scorul 
prelungiri) 

Juventud

la baschet 
cucerită 

Limoges.
la Grenoble 

francezi au 
de 96—89 

formația 
Badalona.

de 
în

învins
(după 

spaniolă
în meci contînd pentru tur

neul final al „Cupei Camtro- 
nilor Europeni" la baschet 
masculin. echipa Aris Salo
nic a învins în deplasare cu 
scorul de 88—87 (52—45) for
mația olandeză Den Bos-K
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