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NICOLAE CEAUȘESCU
PE ȘANTIERUL CENTRALEI NUCLEARO 

ELECTRICE DE LA CERNAVODĂ
portul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, o vizită de lu
cru pe șantierul Centralei nu
clearo-electrice de Ia Cerna
vodă.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul construc
torilor, montorilor și energeti- 
cienilor care iau parte la reali
zarea primei centrale nuclearo- 
electrice românești ilustrea
ză preocuparea constantă a 
secretarului general al parti
dului pentru transpunerea în 
viață a programelor și hotărî- 
rilor adoptate de Congresul al 
XlII-lea și Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român 
privind dezvoltarea bazei ener
getico a țării, obiectiv priori
tar, de o deosebită însemnă
tate pentru progresul economic 
și social al patriei noastre.

Vizita a prilejuit o analiză 
cuprinzătoare, la fața locului, 
a stadiului lucrărilor, precum 
și a modului cum se înfăptu
iește programul special stabilit 
pentru buna desfășurare a tu
turor activităților ce concură 
la realizarea la termen și în 
condiții de înaltă calitate a a- 
cestei investiții dc primă im
portanță.

Mîndri de a participa Ia 
înălțarea acestei construcții ce 
se înscrie printre ctitoriile de 
seamă ale Epocii Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii de 
pe șantier au făcut secretarului 
general al partidului o primire 
entuziastă. In numele lor, al tu
turor locuitorilor Județului, au 
fost exprimate, cu stimă și 
respect, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu călduroase urări de 
bun venit de către primul 
secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., Mihai 
Marina.

La vizită au participat to
varășii Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Ion Radu, Silviu 
Curticeanu.

S-a vizitat Ia început primul 
din cele cinci grupuri ale cen
tralei nuclearo-electrice, fie
care dintro acestea avînd o 
putere de 700 MW.

Secretarul general al parti
dului a fost informat în le
gătură cu mersul lucrărilor de 
construcții-montaj, atât la par
tea nucleară, cît și la centrala 
clasică. Pentru a urmări modul 
cum se desfășoară lucrările Ia 
prima unitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat cîteva 
puncte de înaltă complexitate 
tehnică ale acesteia : reactorul, 
camera de comandă principală, 
iar în sala mașinilor — turbina 
și generatorul aflate în stadiu 
final de montaj.

A fost prezentat de ase
menea, stadiul desfășurării lu
crărilor din clădirea reactorului 
și de la unitatea numărul doi 
a centralei unde, pînă în pre
zent, au fost parțial instalate 
principalele echipamente.

Pornind do la rezultatele ob
ținute și, îndeosebi, <fe la ce-
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O ÎNTREPRINDERE DE FRUNTE

baschet va încerca să se impună în lupta pentru 
calificarea în prima divizie

fruntașa seriei I
B încearcă să acu-

necesare

Platforma Militari ; cîteva 
intreprinderi-gigant, cu pon
dere însemnată in producția 
industrială a Capitalei,' își de
senează semeț Contururile, 
între ele, prezență devenită 
familiară de cițiva ani buni, 
se interpune o veritabilă oază 
de verdeață și... bitum — baza 
sportivă a întreprinderii 
I.R.E.M.O.A.S. Se află acolo 
terenuri de fotbal și volei, de 
baschet și tenis, o excelentă 
pistă de atletism, săli desti
nate luptătorilor și halterofi
lilor. Și se mai afla, la ora 
vizitei noastre, o mulțime de 
sportivi, cei mal buni ai între
prinderii, prinși in susținute an
trenamente. îi distingem de 
departe pe baschetbaliști, si
luetele înalte impunîndu-i 
îndată. Sub conducerea an
trenorilor Doru Popa și Emil

Comitetului•
tovarășul 

a subliniat

rințeio pe care le impune con
strucția centralei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să 
so acționeze cu întreaga răs
pundere pentru organizarea cit 
mai bună a muncii pe șantier, 
pentru realizarea unor lucrări 
de înaltă calitate, potrivit nor
melor existente în acest dome
niu pe plan internațional, în- 
tr-un ritm de lucru corespun
zător programului special sta
bilit pentru această investiție.

In repetate rînduri, secretarul 
general al partidului s-a oprit 
și a discutat cu muncitori și 
cadre tehnice în legătură cu 
condițiile existente pentru în
cheierea lucrărilor de montaj 
șl pregătirea punerii în func
țiune a primei unități.

După vizitarea șantierului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu cadre de condu
cere din ministere, centrale in
dustriale și întreprinderi, din 
institute de cercetare și pro
iectare, cu alți factori cu răs
punderi în construcția și ex
ploatarea centralei nuclearo- 
electrice de la Cernavodă.

Informînd despre preocupă
rile Comitetului județean de 
partid pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-i revin in legătură 
cu finalizarea importantei in
vestiții de la Cernavodă, primul 
secretar a arătat că indicațiile 
primite pe parcursul vizitei vor 
constitui un mobilizator program 
de acțiune pentru colectivul 
muncitoresc de pe șantier, pen
tru consiliul oamenilor muncii, 
pentru organizația de partid de 
aici, pentru Biroul 
județean de partid.

Luicd cuvîntul,
Nicolae Ceaușescu ___ ......
importanța deosebită pe care o 
are terminarea lucrărilor și 
darea în funcțiune a centralei 
nuclearo-clectrice de la Cer
navodă.

Ea încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat 
cu sentimente de aleasă dra
goste și prețuire de oamenii 
muncii de pe șantier. Adresîn- 
du-se miilor de constructori și 
mor.tori aflați pe platforma din 
apropierea grupului energetic 
numărul 1, secretarul general 
ai partidului a arătat că a ți
nut să viziteze din nou șantie
rul centralei nuclearo-electrice 
de la Cernavodă pentru a dis
cuta probleme legate de ter
minarea și punerea în funcțiu
ne a primului grup energetic 
și, în continuare, a celorlalte 
grupuri prevăzute.

îndemnurile secretarului 
general al partidului au găsit 
un larg ecou în rîndurile miilor 
dc oameni ai muncii de pe 
șantier, hotărîți să facă totul 
pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor primite, a tutu
ror recomandărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date cu pri
lejul vizitei, pentru finalizarea 
în celo mai bune condiții a 
Centralei nuclearo-electrice de 
Ia Cernavodă, pentru creșterea 
contribuției lor Ia realizarea o- 
biectiveior programului ener
getic național.
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Echipa de

Niculesctl, 
a Diviziei 
muleze 
propulsării 
valorică. Mihai Toma (coșge- 
terul echipei), „veteranul" 
Ion Mitrică, Constantin Voicu, 
Florică Zgîrie sau Cristian 
Beliciu trec zilnic testul citor-

atuurile
în prima categorie

ziar al Consiliului national pentru educație fizica și sport

| ANUL XLV - Nr. 12 195

Simbdtă și duminica, in Sala de atletism din lași

FINALELE DACIADEI LA JUDO
Sala de atletism din Iași va 

deveni pentru două zile — 
sîmbătă și duminică — gazda 
finalelor de judo ale marii 
competiții naționale Daciada. 
196 de concurenți din 22 de 
județe își vor disputa întâie
tatea la cele 8 categorii de 
greutate.

Această ediție va sta, mai 
mult ca sigur, sub semnul e- 
chilibrului. Doar la categoria 

Ștefan 
pare a 
în rest, 

pentru 
fiecare

Astfel, dinamo- 
bucureștean Silviu La-

„ușoară" orădeanul 
Nagy (Constructorul) 
fi un favorit cert, 
șanse aproape egale 
mai mulți judoka la 
categorie.
vistul

„Cupa F.R Popice" — test concludent pentru C.M. ie juniori

MULTE REZULTATE PROMIJATOARE, DM...
\U TOII StLIIJlONAIUlII SINI IN FORMA

Campania pregătirilor tine
rilor noștri popicari în vederea 
C.M. de juniori de la Celje 
(Iugoslavia), din a doua decadă 
a lunii mai, se află în plină 
desfășurare. Jucătoarele și ju
cătorii vizați să reprezinte țara 
noastră la cea mai mare com
petiție juvenilă a anului au fost 
convocați marți șl miercuri la 
un nou test, de data aceasta 
în cadrul etapei a 2-a a „Cu
pei Federației", pe arena Vo
ința din Ploiești.

Pistele cu planeitate aproa
pe perfectă, scîndurile de lan
sare aduse la parametrii regu
lamentari și popicele compe
titive au supus pe membrii 
celor doua loturi republicane 
lărgite la un serios examen, 
încheiat cu rezultate promi
țătoare pentru actualul stadiu 
al preparativelor. In confrun
tările feminine, 11 din cele 19 
concurente au atins sau au 
depășit 400 p d. Principalele 
realizatoare au fost Elena 
Pușcașu și Katalin Lukacs, 
care au doborît din 100 bile 
mixte cîte 430 popice, ultima 
ureînd pe cea mai înalta 
treaptă a podiumului datori
tă punctajului superior acu
mulat la manșele „izolate". Și 
în trialul masculin (proba 

va sute de aruncări la 
sprinturi sau sărituri, 
că numai așa se poate 
plini obiectivul propus, 
trenorul de haltere

COȘ, 
știind 
inde- 
An- 

Marin

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2—3)
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zăr va încerca, firește, să facă 
totul pentru a reedita succesul 
de anul trecut la „superușoa- 
ră“. Dar Lazăr va avea cîteva 
meciuri extrem de dificile. 
Florin Băjenaru (Steaua) este 
nerăbdător să se revanșeze 
după finala de anul trecut, în 
dispută contînd și Dan Agapie 
(Dinamo Brașov), Eugen To- 
rigen (Petrochimistul Pitești) 
și, îndeosebi, colegul de 
club Dragoș Bolbose, care re
vine la categoria sa după o 
suită de eșecuri în arena in
ternațională
Campionul
Ilie Șerban (Dinamo Buc.), s-a 
accidentat la unul din ulti- 

la „semiușoară". 
„semiușorilor".

clasică de 200 bile mixte) s-au 
înregistrat două performanțe 
remarcabile, autorii lor nu- 
mindu-se Nicolae Lupu — 931 
p d și Constantin Neguțescu
— 907 p d. Atît în întrecerile 
feminine, cît și în cele mas
culine, rezultate mai mult de- 
cît mulțumitoare au mai ob
ținut Zoica Scarlat — 422 p d. 
Mariane Halalai — 421, Laura 
Andrei — 419, Daniela Popa
— 417. Marius Ghețea — 896, 
Francisc Majos — 821. Ion O- 
vidiu — 871, Grigore Blaga — 
867, care au dovedit că au res
pectat programul indicat 
specialiștii federației.

Bilanțul ar fi fost pozitiv: 
pentru conducerea tehnică a

de

I. TRAIAN

(Continuare în pag. a 4-a)

MOTOCICLIȘTII NOȘTRI ACCELEREAZĂ

ta
in

con-
A-

Cele trei genuri clasice de 
întreceri la motociclism, 
cursele de motocros, de vite
ză pe șosea și de dirt-track, au 
cunoscut în ultimii ani o in
contestabilă dezvoltare la noi. 
Iar cea mai importantă reali
zare a motociclismulul nostru 
rămîne faptul că, avînd un 
bogat calendar competițional, 
eî și-a mărit aria de practica
re, cuprinzînd numeroase 
lente, potențiale valori 
perspectiva viitoarelor 
fruntări internaționale, 
ceste aspecte (și altele) au fă
cut obiectul discuției purta
te acum, la început de sezon, 
cu secretarul responsabil al 
federației de resort. Corneliu 
Voiculescu.

— In ultima vreme, ne-a 
spus interlocutorul, în pro
gramul diferitelor competiții 
republicane au fost introduse 
clase speciale pentru tineret, 
juniori mari și mici la toate 
cele trei ramuri ale sportului 
nostru cu motor. Tabloul u- 
man al campionatelor națio
nale s-a modificat de la un an 
la altul, foștii copii au cres
cut și au devenit piloți de nă
dejde. Cei mai buni au fost 
apoi supuși pretențioaselor 
programe ale loturilor repre
zentative, pentru că în noul 
an competițional seniorii și ti
nerii motocicliști se vor afla 
In fața unei ștachete mai 
înalte ca oricind. Fiindcă în 
zilele de 6 și 7 mai alergătorii 
de dirt-track vor încerca pe 
arenele din Bulgaria — la ti-
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mele antrenamente și nu poa
te să-și apere titlul, lăsîndu-i 
un culoar favorabil tânăru
lui Zoitan Teszari, de la a- 
celași club. Dar steliștii 
Cristian Țifra și Stelian Pă- 
treșcu sînt deciși să profite 
și ei de situație. La „ușoară", 
Ștefan Nagy va fi... talonat de 
George Ciuvăț (Steaua), Tra
ian Șerbănescu (Rapid Buc.) 
și de Adrian Ștefan („Poli" 
Iași). Nici la „semlmijlocie" 
nu concurează campionul 
Florin Lascău (Steaua), urcat 
Ia „mijlocie". Bun prilej pen-

Costin CHIRIAC

(Continuare tn vaq 2-3)

in Divizia A dc handbal (ml

DINAMO BUCUREȘTI - DACIA 
PITEȘTI 33-20 (16-8) 
î* Sala „Dacia" din Buzău 

s-a disputat, joi dimineață, 
partida dintre Dinamo Bucu
rești șl Dacia Pitești contînd 
pentru etapa a II-a a returu
lui Diviziei A la handbal mas
culin. Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 33—20 (16—8) în fa
voarea bucureștenilor. care au 
avut inițiativa tot timpul jo
cului, făcînd o utilă verificare 
înaintea primei manșe a sfer
turilor de finală ale „Cupei 
Cupelor", ce va avea loc în a- 
ceeași sală, duminică după- 
amiază, în compania formați
ei Empor Rostock din R.D. 
Germană. Marcatori : Mo-
canu, 0, Licu 8, Bedivan 4, 
Durau 3, Ștefan 3, Zaharia 3 
și Jianu 3 pentru Dinamo, res
pectiv Mihăilă 10, Paraschiv 4, 
Bălășescu 2, Anton 1. Barbu L 
Costache 1 și Oprea 1. Au ar
bitrat : Al. Csoma și V. Fe
renc, din Sf. Gheorghe.

Vasile DRAGOMIR
— coresp.

de
Premii in
ia Havana, 

(R.D.G.) sau 
dorim nespus

neret și Iugoslavia — la 
niori să se califice in etapa 
următoare a C.M., iar specia
liștii traseelor denivelate și 
ai celor de pe șoselele asfal
tate vizează un loc pe podium 
la „Concursul Prietenia" la 
motocros și viteză. De aseme
nea, și unii și alții vor de
buta, totodată, intr-o serie de 
competiții prestigioase ca. 
exemplu, Marile 
ternaționale de 
Sofia, Wolgast 
Chișinău, unde 
să fim Ia înălțime.

— Am intrat deci într-un an 
cu obiective importante. Ce 
măsuri v-ați propus pentru 
obținerea unor rezultate 
cotele cerințelor actuale ?

— Am pornit cu îndirjire 
muncă. Pe baza comportării 
sezonul trecut și a testelor 
după lunga perioadă a pregă
tirilor din timpul iernii, am 
stabilit loturile republicane și 
conducerea lor tehnică : Ma
rius Șoaită, Sorin Ghibu Da
niei Stoica, Dan Bogdan, An
ton Hack. Mircea Agrisan, A- 
lexandru Toma, Aurelian Oa- 
neș — la dirt-track (antrenori : 
Gheorghe Voiculescu și Ni
colae Rîureanu) ; Florin Pop, 
Cătălin Duță, frații Dorin și

la

la 
in

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag. 2-3)



„ALERG PENTRU A-MI MENȚINE SANATATEA
SI A a

La 63 de ani (.aproape îm
pliniți" cum ține să ne prevină 
cu o oarecare discreție), depa
natorul IV Constantin Vasiles- 
cu arată cu cel puțin 20 de ani 
mai puțin... Aceeași ținută zvel- 
tă pe care o avea și prin 69 
cînd l-am cunoscut, aceeași u- 
șurință tn mișcări, în gîndire 
și in exprimare. Care-i secre
tul 7 Poate fi el cunoscut ? 
„Nu-i nimic de ascuns alerg 
pentru a-mi menține sănătatea, 
pentru a fi... mereu tinăr". • 
Demult? „Cu cițiva ani înainte 
de pensionare. Spre 55 de ani 
mă gindeam ce voi face după... 
Ideea aceasta devenise o ob
sesie. nu-mi dădea pace mei 
noaptea. Vedeam mutți foști 
tovarăși de muncă, prieteni 
sau cunoscuți care o dată ajunși 
la această etapă de viață își 
petreceau o parte din timp stind 
prin parcuri, robi ai jocului de 
table și ai țigării. Două prac
tici cu care nu m-am împăcat 
niciodată. Nu doresc să Intro 
In amănunte...’ • Totuși, a 
sta intr-un parc, în aer liber, 
a face o plimbare, puțină miș
care... „Asta, da! A face puțină 
mișcare este cu totul altceva, 
întreaga mea viață mi-a plă
cut să mă mișc, meseria n-a 
Însemnat doar muncă in ateli
er. Unele distanțe le-am par
curs pe jos. mai ales cind no 
eram constrins de timp, de o 
anumită oră". • Așadar, n-a 
existat nici un obstacol în con
cretizarea acestei noi preocu
pări personale... „Pentru a res
pecta adevărul, trebuie să 
spun că in același timp am dat 
curs invitației unor prieteni 
din cartier. Dumitru Sîrbn șl 
Traian 
ca și 
făcind 
liber, 
Cu un „„___________ ----------
la tntîmplare? „La început, fără 
nici un obiectiv, alergam doar 
din nevoia de a face mișcare. 
Cu parteneri e mai interesant 
mai atractiv. Te poți controla 
mai bine, cit de departe poți 
forța propria rezistență fizică 
sau cit de proaspăt ești după 
parcurgerea unui anumit tra
seu" • Cît alergați pe zi? 
„Fină la 15 kilometri, de regu
lă în zone mai puțin aglomera
te. In ultima vreme preferin
țele noastre s-au îndreptat că
tre autostrada București-PI- 
iești" • Totuși, o asemenea 
porție zilnică, în orioe condiții 
de timp, de pildă, vara, cînd 
soarele încinge asfaltul, nu v-a 
determinat să mai reduceți din 
distanță sau să mai faoeți cîte 
»> „.fereastră în program,

Popa. foști muncitori 
mine, In compania Ier 
primele ieșiri In aer 
primele alergări- • 

țel anumit sau spontan.

FI MEREU TÎNĂR..."
mai săriți cite o zi? .Nicioda
tă! Și aceasta cu atit mai mult 
cu cit porția de alergare sta
bilită a avut efecte deosebite 
asupra sănătății. O alergie 
pulmonară pe oare am avut-o 
încă din tinerețe, a dispărut 
după cîteva luni. Nu mai știu 
de mult nici ce este aceea o du
rere de stomac sau de cap, 
Junghi in articulații. Fină

vîrsta de 55 de ani primeam 
asemenea avertismente, ajun
sesem să le înregistrez aproa
pe zilnic. Și să vă mai spun 
ceva: intre cunoscuții pe care 
i-am convins de foioasele aler
gării se află unii care au avut 
diverse forme de hepatită și 
chiar preinfarcturL Cazul lui 
Sigismund Botoș. Ei bine, 
acum, printr-o astfel de prac
tică a alergării, starea lor s-a 
ameliorat simțitor, nici unul nu 
mai acuză vreo durere. Iar 
Botos — vă rog să rețineți — 
a trecut de *0 de ani!..." • 
La această practică zilnică a 
alergării asociați și uin anumit 
mod de alimentație? „Bineîn
țeles! Consum foarte multe le
gume șl fructe, nevoia de pro
teine mi-o asigur prin folosi
rea năutului. Boabele de nătil 
le coc ea pe alune, tn același 
timp consum multă miere, mal 
ales dimineața si seara, înain
te de culcare, tn general evit 
orice fel de abuz, Imi rezerv 
pentru odihnă pină la ? ore. 
Urmarea : în ultimii 8 ani ten
siunea mi s-a menținut aceeași, 
13 cu ^, iar greutatea corpora
lă a rămas constantă : la o 
înălțime de 1.86 metri nu de
pășesc 90 de kilograme" • Ce 
altceva, în afară de alergare, 
includeți în programul dvs. 
zilnic? „Cîteva exerciții de 
gimnastică și, obligatoriu, 100 
pină la 150 de flotări, in etape, 
de obicei inainlea meselor". • 
Comisia de resort a federației, 
care coordonează activitatea 
atleților veterani, consideră că 
sînteți printre cei mai activi 
membri. E adevărat? „Am răs
puns întotdeauna Ia acțiunile 
federației, am luat parte la n 
serie de concursuri organizate 
în Canifală, în țară șl chiar 
peste hotare, tn februarie am 
luat parte la un cros, la Slă- 
nicul Prahovei, după ce, mai

REZULTATELE PROBELOR 
COMBINATE 

întrecerile atleților pollatlo- 
nisti. derulate în continuarea 
concursului republican al junio
rilor II de la Bacău, s-au sol
dat cu următoarele rezultate : 
pentatlon tete : Elena Dumitrașcu 
(CSȘ Mangalia, încă aflată la 
vîrsta Junioarelor III !) 3 614 p
(60 mg — 9,40. înălțime — 1,55 
m, greutate — 10,61 m, 60 m — 
8,23, lungime — 5,74 m) ; Ma
nuela Vlădău (CSS C-lung Muscel) 
3 505 p ; Serafima Agafițel (CSȘ 
Șoimii Sibiu) 3 457 p ; hexatlon 
băieți : E. Teohar (Prahova CSȘ 
Ploiești) 3 608 p (60 m — 7,58, 
lungime — 6,69 m, înălțime — 
1,62 m, greutate — 9,71 m, 60 mg 

' ** m) ;
3 515

— 8,74. prăjină — 2,60
I. Constantin (CSȘ 3 Steaua) 
p ; D. Ion (CSȘ 4) 3 458—p.

SE EXTINDE 
ARIA ATLETISMULUI

La ora bilanțului, un fapt 
cu pregnanță în evidență : , 
ta- performanței în 
nostru juvenil este în continuă... 
extindere I Argumentul 7 Cele 28 
de titluri puse în joc au fost 
cucerite de reprezentanții a 22 
de cluburi sau asociații, din nu 
mai puțin de 17 centre din în
treaga țară, în timp ce pe po-

iese 
__  jtiar- 
atletismul

diurnul de premiere au urcat ex
ponent a 36 de unități din 27 
de localități. Așadar, numai pa
tru (!) cluburi au reușit să-și 
„aproprie" mai mult de un titlu, 
un clasament al — să zicem — 
eficacității avînd următorul as
pect : 1. CSȘ 2 Sf. Gheorglie
3 „aur" + 1 „argint" + 2 „bronz", 
2. CSȘ 2 Galați 3+1+0, 3. CSȘ 3 
Steaua București 2+1+0, 4. CSȘ 2 
Constanța 2+0+1. Apropo de co- 
vâsneni, trebuie remarcat că ei 
s-au impus în toate probele de 
semifond, prin Florin Karoly la 
400 m șl 800 m șl Gyula Szasz 
la 1 500 m (locul secund la 
3 000 m).
PERFORMERI... PERFORMANȚE

Credem că ar fi Interesantă o 
paralelă între recentele Campio
nate Republicane ale juniorilor 
mari și cele ale juniorilor de 
categoria a Il-a, desfășurate la 
Interval de o săptămînă. Astfel, 
printre cei care și-au confirmat 
— de ce nu î — valoarea, a 
fost și „vitezista" constănțeană 
Caria Popa, care, de vreo trei 
ani, își domină copios colegele 
de generație, ba chiar șl pe cele 
mai vîrstnice. Așa s-a întîmplat 
și in acest sezon, cînd Carla a 
cîștigat proba vitezei pure, 60 m. 
atît la juniori mari (7,55 — re
cord de jun. II), cît șl, după

ce

.a

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, 10 martie, va avea loc in 
București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, incepînd de 
la ora 15,50. Aspecte de la tra
gerea respectivă vor fi radiodi
fuzate pe programul I, la ora 
16,35, iar numerele extrase vor 
B retransmise, pe același pro
gram, la ora 23,05, și mîine, sîm- 
bătă, 11 martie, la ora 8,55. Tra
gerea va fi urmată de un film 
artistic.
• Nu uitați că au mal rămas 

numai două zile și pină la TRA
GEREA LOTO 2 de duminică, 12 
martie (ultima programată In

numărat printre 
la un concurs 

de „U.R.B.I.S.".

înainte m-am 
participanții 
organizat 
Sînt solicitat, în aprilie, la tra
diționalele crosuri ale vetera
nilor din Cehoslovacia și R.D. 
Germană" • Prin urmare, re
alizați cu mult mai mult 
decit împlinirea nevoii zilnice 
de mișcare ?! „Știți și dv. cum 
vine vorba : pofta vine min- 
cind... Dacă mă simt in pu
tere și medicii afirmă că am 
suficiente resurse fizice și 
pentru o activitate competiți- 
onală, de ee aș sta deoparte ? 
Repet: tot ce fac, fac cu mă
sură, echilibrat, din dorința de 
a-mi menține sănătatea și ro
bustețea, de a fi mereu tinăr. 
Cum mă simt și cum le doresc, 
desigur, și cititorilor ziaru
lui pe care, firește, ii indemu 
să-mi urmeze exemplul. Ii a- 
sigur că nu vor regreta!..."

Veteranul Constantin Vaei- 
lescu vă invită la alergare. 
Cine ee înscrie?

Tiberiu STAMA

Noutăți editoriale sportive

cunoașterea și 
viitorilor judoka ș.a,

Noua . lucrare

PENTRU VIITORII PERIORMERI IN JUDO

I
i

!

III
l

Amatorii și, Îndeosebi, 
tinerii interesați să devină 
performeri în judo, au — de 
puțin timp — un nou pri
lej de a pătrunde „secrete
le" acestui sport. Le-a ve
nit în ajutor prof. Anton 
Muraru cu lucrarea „JUDO 
— pregătirea juniorilor", 
apărută la Editura Sport- 
Turism.

După publicarea altor 
valoroase lucrări — printre 
care „Judo" și „Lecții de 
judo" — A. Muraru revine 
Ia sportul îndrăgit. înaintea 
amănuntelor specifice sînt 
subliniate cerințele selecției 
și depistării elementelor do
tate pentru marea perfor
manță, pregătirea multila
terală a viitorilor judoka 
(cu metodele, criteriile și 
etapele necesare), caracte
risticile procesului de in
struire la copii și juniori.

aprecierea

cuprinde 
metodica procesului de pre
gătire, cu „dirijarea știin
țifică a antrenamentului", 
„periodicitatea creșterii e- 
fortului", „factorii 
formanței", „oboseala 
supraantrenamentele". 
racteristicile judoului mo
dem", „modelul general de 
pregătire și de concurs", 
„tehnica luptei în picioare 
(nage-waza) și la sol (ne- 
waza)“, „tactica aplicării 
acțiunilor tehnice", „tac
tica desfășurării luptei in 
limitele spațiului regula
mentar" și multe altele.

Peste o sută de ilustrații 
ușurează mult însușirea 
procedeelor tehnice atit 
complicate, cel puțin 
prima vedere. Să mai 
bliniem că în această

de 
la 

su- 
lu-

crare 
date stati 
gate la s 
românesc 
de 
de 
din 
etc,
crane peri 
formeri î

la ini 
speci 

are> 
etc.
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Seninele bune de la început 
de an s-au adeverit o dată cu 
venirea primăverii. Șahistele 
noastre — fiindcă este și săr
bătoarea lor I — au fost pri
mele in a ne aduce proaspete 
satisfacții. Margareta Mureșan 
a cîștigat turneul „open" de 
Ia Bled, Elisabeta Polihro- 
niade figurează pe lista can
didatelor la Oscar-ul șahului, 
tinăra otilia Ganț a obținut 
un loc bun, al ’ ‘ 
ternicul turneu 
Dar șl mugurii, 
floare, cele mai . .
toare, se dovedesc în formă. 
Așa cum ne-a mărturisit re
cent maestrul FIDE Daniel 
Savin, antrenorul lotului na
țional de copil și juniori, re
venit de la un stagiu de pre
gătire cu elevii săi, ținut la 
Tușnad.

Iată o demonstrație avînd-o 
„la tablă" pe premianta Co
rina Peptan, deținătoarea 
titlului mondial la categoria 
10 ani. într-o partidă jucată 
în cadrul antrenamentelor lo
tului : Ramona Munteanu — 
Corina Peptan (Tușnad, 1989) 
l.Cf3 Cf6 2.C4 g6 3.CC3 d5 
4.c:d5 C:d5 5.Da4+ Nd7 6.Db3 
Cb6 7.Cg5 e6 8.d4 Ng7 9.CI3 
CC6 10.e3 0—0 ll.Ne2 De7 12.0—0 
Ca5 13.DC2 C5 14.Nd2 c:d4 
15.e:d4 Tac8 16.Taci Cac4 
17.Ne3 C:e3 18.f:e3 Nh6 19.Dd3 
Cd5 2O.C:d5 e:d5 21.Ce5 Dg5 
22.T:c8 D:e3+ 23.Rhl N:c8
24.NI3 D:d3 25.C:d3 Ne6 26.Cc5 
b6 27.C:e6 fe6 28.Tdl Tc8 
Z9.Rgl Tel 30.RflT:dl+ 31.N :dl 
Ne3 32.Re2 N:d4 33.b3 Rf7 

34.R<13 Nul 35.h3 e5 și con
ducătoarea pieselor negre șl-a

valorificat avantajul peste alte 
cîteva mutări (0—1).

CUPA ROMÂNIEI LA HA

4-lea, în pu- 
de la Tallin, 
care dau în 
micuțe jucă-

et 8 f
Desigur, lupta a fost de- j 

clsă prin .frumoasa ieșire a i 
damei 21...Dg5 l Combinația 1 
se bazează pe slăbiciunea ■ 
pionilor albi din centru și , 
posibilitatea de a pătrunde i 
pe linia de fund (29...Tel). ' 
Dar, la a 22-a mutare, albul ' 
nu avea posibilități de con- , 
tinuare mai bune ? Iată, de i 
data aceasta, tema noastră de i 
analiză.

Deocamdată, o revenire la ] 
poziția finală a partidei Ce- , 
balo — Gurevici (Rgl, Tdl, d2, i 
Ne3, Pb5, e4, f2. g2, h2 ; Rg8. 1 
Tc8, d8, Nf8, Pa7, b6, d4, 16, 
g7, h7). După 3O...d:e3, de ce ■ 
cedează albul ? ’
ternatlve 
32.T :d2 
T:d8 
dată 
tru

sînt :
Tcl+

32.T :d8 e2 
cu cîștigul 
negru.

Singurele al-
31.f:e3 T:d2 

sau 31.T:d8 
! de fiecare 
asigurat pen-

«• uucatoarea pieselor negre și-a

cîteva zile, la juniori II (7,56, dar 
șl 7,52 — din nou record, în 
semifinală). Ba mai mult, după 
25,15 la 200 m (locul 2). la ju
niori I, a urmat 24,94 — record 
la competiția celor ceva mai ti
neri.

Un „bls“ a realizat șl săritoa- 
rea in înălțime Oana Mușunot, 
care, după o controversată (ca 
ținută sportivă) evoluție la „ju
niori mari", cînd a renunțat să 
mal sară după ce și-a văzut 
titlul asigurat (Ia 1,78 m), și-a 
demonstrat calitățile incontesta
bile reușind, într-o evoluție so
litară, 1,85 m și fiind extrem de 
aproape (în special ‘ 
tentativă) de 1,90 m. 
cea mai îndreptățită 
deținătoarea recordului 
— 1,88 m (realizat la 
cum cîteva zile) este, 
la... amenințarea „solitudinii1 
cote înalte a Alinei Astafei. Dar 
pentru împlinirea unui posibil 
duel la 2 m (și mai... sus, de 
ce nu ?) Astafei — Muțunoi, mai 
este nevoie încă de multă muncă 
șl, mai ales, seriozitate.
CURSA DE 800 DE METRI ARE 

TOTUȘI... 800 DE METRI
Seria favoriților la 800 m ar 

merita, sîntem siguri, un pre
miu de frumusețe : recentul 
recordman al juniorilor n (1:57,96), 
Daniel Bălașa (Prahova CSȘ 
Ploiești), medaliat la întrecerile 
Juniorilor I, a luat, încă din 
start, cursa pe cont propriu, con- 
ducînd — uneori cu avans apre
ciabil — 798 din cei 800 m ai 
probei. Aceasta nu l-a fost însă 
și suficientă pentru victorie, care 
a revenit iul FI. Karoly, tntr-un

Ia ultima 
Oricum, 

candidată 
categoriei 
Sofia, a- 
se pare. 

‘ ■’ la

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cursul acestui trimestru) șl con
cursul PRONOSPORT din aceeași 
zi, a cărui alcătuire o redăm 
mai jos, din nou (în paranteze, 
în dreptul fiecărei echipe, locul 
pe care se află în clasament în 
momentul de față și respectiv 
numărul de puncte acumulate 
pînă la această dată) : 1. Rapid 
(16, 14) — Inter Sibiu (4, 22) ; 
2. Flacăra Moreni (6, 17) — F.C. 
Argeș (10, 16) ; 3. „U" Craiova 
(14, 14) — S. C. Bacău (11, 15) ; 
4. A.S.A. Tg. Mureș (18, 6) — 
F.C.M. Brașov (12, 15) ; 5. AscoH 
(18, 12) — Sampdoria (3, 29) ; ». 
Bologna (10, 18) — Atalanta (6,

A.S.A.

24) ; 7. Como (16, 14) — Lazio (12, 
16) ; 8. Verona (9, 18) — Pescara 
(11, 17) ; 9. Milan (4, 25) — Ju
ventus (5, 24) ; 10. Napoli (2,
31) — Cesena (13, 15) ; 11. Pisa 
(17, 13) — Lecce (14, 15) ; 12. Ro
ma (8, 20) — Inter (1, 34) ; 13. 
Torino (15. 14) — Fiorentina (7, 21).
• Unitățile din rețeaua Loto- 

Pronosport și vînzătorii volan ți 
din întreaga țară au în perma
nență spre vînzare lozuri în plic 
de diferite valori cu cîștlguri în 
bani și autoturisme. Oriunde vă 
aflațl, jucațl la cel mal simplu 
și popular sistem de Joc — LO
ZUL IN PLIC I

Radu VOIA

incandescent final de cursă, în 
care ultimul a realizat și un 
record : 1:57,06.

GAZDELE, MEREU 
LA ÎNĂLȚIME

Acum, la încheierea unul 
sezon atletic desfășurat în ___
cu pistă circulară de la Bacău 
(iată, deja au trecut 4 ani de 
la inaugurare) se cuvin cîteva 
cuvinte de mulțumire gazdelor, 
de la C.J.E.F.S. Bacău, care — sub 
îndrumarea pref. Nicolae Mlha- 
lache, același inimos șl neobosit 
organizator — au fost mereu la 
înălțime. De asemenea, o apre
ciere sinceră și- corpului local de 
arbitri, din ce în ce mai sigur 
și competent.

Rubrică realizata de 
Andi VILARA

CONCURSUL

nou

nou 
sala

DE MARATON REDUS
constanta 9. (prin telefon). 

Pe Litoral s-au desfășurat în
trecerile tradiționalei competiții 
de maraton redus. Concursul a 
fost deschis cu precădere alergă- 
. ,. —- secțjjie de atletism

pentru maraton, 
pe 15 km, urmărite 
de un numeros 

pe traseu, au dat 
rezultate : senioare : 

Andreescu (Rapid

torilor din 
nominalizate 

întrecerile, 
cu interes 
public aflat 
următoarele
1. Adriana _________
Buc.) 1.47:47. 2. Elena Radu (Me
talul Buc.) 1.56:29, 3. Olga Gheor- 
ghe (Metalul Tîrgoviște) 2.01:33 ; 
junioare : 1. Ana Clubotaru
(C.S.Ș. Bacău) 2.15:45. Elena Ciu- 
câ (C.S.ș. steaua) 2.15:50. Maria
na Găvănescu (C.S.Ș. Hidroteh
nica Buzău) 2.17:45 : seniori : 1. 
Eugen Enăchioiu (C.S.M. Sucea
va) 1.37:46. 2. Gbeorghe Sandu 
(Rapid Buc.) 1.37:49, 3. A. Toa- 
der (C.C.I.A.G.B.) 1.37:56 ; tineret: 
1. Mihai Grigea (C.S.M. Univer- 
sit. Craiova) 1.38:07, 2. Aurel
Bălăită (A.S.A. Sibiu) 1.40:24. 3. 
I. Moisa (C.C.I.A.G. Buc.) 1.41:56: 
juniori : 1. Pavel Bulaî (C.S.Ș. 
Bacău) 1.56:06. 2. Valerlcă Stoe- 
nică (C.S.Ș. Drobeta Tr. Severin) 
1.56:12. 3. Petru Nelcu (Metalul 
Buc.) 1.56:26.

Dacă In disputa senioarelor 
Adriana Andreescu a cîștigat de
tașat cu aproape 10 minute di
ferență. la alte categorii (seniori, 
juniori etc) disputa a fost echi
librată.

C. POPA-coresp.

MECANICA fina buc. 
— CONFECȚIA bucurești 
24—24 (11—14). In meciul
retur pentru ocuparea locu
rilor 7—8 în Cupa Româ
niei, handbalistele de la 
Mecanica Fină au reușit să 
păstreze rezultatul obținut în 
tur, 29—27. Conduse în oca 
mai mare parte a întâlnirii 
(1—9 în min. 12), elevele an
trenorului Nicolac Diaconu 
refac din handicap (la pauză 
11—14), pentru a egala Și a

lua apoi 
24—22). 
Confecție 
dar nu 
pe o tre 
diurnului 
6 Finari 
ian 3, ( 
Giura 1, 
bece 11 
țescu 3
3, Popes

Alexa'
E=3

MOTOCICLIȘTII NOȘTRI t
(Urmare din nan +

Petrișor Titilencu, Paul
Schmidt, Alexandru Ilieș,
Osaba Tompa, Ionel Bogdan, 
Ovi<1 iu Spîrchez, Traian 
pan, Peter Gagyi — la 
cros (antrenori : Ștefan 
și Teodor Bălănoiu) ; 
Chlriță, Tiberiu Troia, 1 
tru Ciuraru, Octavian 
toru, Marcel Crețu, 
Festo, Constantin Șerb, 
nașe Drăghici, Gabriel Brato- 
vici, Șandor Șoverfi, Jeno Ne
meș — la viteză (antrenori : 
Traian Mihăilescu și Petre 
Paxino). Selecționabilii s-au 
reunit la Păltiniș, Sinaia și 
respectiv Sovata, pentru un 
scurt program de acumulări 
fizice generale.

— Presupunem că nu s-au, 
închis... porțile loturilor repre
zentative. ,

— Nu. Vom pune în balan
ță doar munca, vom face to
tul ca in motociclism să nu 
mai aibă circulație „moneda" 
renumelui sau a senatorismu- 
lui de drept. Am convingerea 
că nc-am oprit la alergători 
care știu să-și onoreze... căr
țile de vizită, mai ales că, prin 
eforturile C.N.E.F.S., s-a îm
bunătățit parcul de mașini, (și 
accesorii 
rea și 
cletelor), în așa fel incit com
plexul om — ~~
funcționeze precum 
cui.
- în 

al unor 
locuitori 
lor ?
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nu. Se știe că valorile nu 
peste noapte. In regula-

dată 
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mentele noastre au apărut noi 
concursuri importante, care
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O ÎNTREPRINDERE c
(Urmare din pag. 1)

Lugojan ar avea cu ce să se 
mindrească : elevii săi au cij- 
tigat trei titluri de campioni 
la juniori, un loc secund la 
concursul republican de seni
ori, dețin in palmares alte fi 
alte locuri fruntașe la diferite 
intreceri interne. Ca fi colegul 
de la lupte, Neculae Parepa, 
ai cărui sportivi activează în 
divizia A, seria l valorică. 
Nicolae Dinu a devenit 
pion national la juniori, 
goria 88 kg, lonuț Bălan 
clasat pe un onorant loc
turneul speranțelor olimpice. 
Fiindcă tot sintem la capitolul 
„atleticii grele", să nu-i ui
tăm pe boxeri, „cocoșii" (la 
figurat) antrenorului Dumi-

cam- 
cate- 

s-a 
II la

tru Fier 
meda/'a 
juni: < 
mitru £ 
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Echipele noastre participante 
Ia cupele europene s-au anga
jat, îndată după disputatera par
tidelor de campionat din etapa 
a 19-a, in pregătirea întilniri- 
lor decisive de la 15 martie. 
Steaua va evolua atunci, cum 
bine se știe, pe propriul sta
dion, în vreme ce Dinamo și 
Victoria vor juca în deplasare. 
Se cuvine să subliniem, din 
capul locului, că cele trei au 
beneficiat de primele două în
tâlniri din divizie, care, în 
orice caz, le-au ajutat să-și 
consolideze pregătirea de an
samblu pentru meciurile difi
cile care le așteaptă. Notînd 
în treacăt că toate au înregis
trat victorii, factor demn de 
reținut pentru moralul jucăto
rilor. să vedem care sînt per
spectivele ambasadoarelor noas
tre pentru partidele retur cu 
I.F.K. Gotebrog, Sampdoria și 
Dynamo Dresda.

Steaua este preocupată de 
revenirea la „turația" normală 
a mecanismului ei de joc, în
cercat atît în meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș, cit și în cel cu Cor- 
vinul Hunedoara. în ambele, 
marea majoritate a titularilor 
au arătat multă poftă de joc. 
posibilitatea de a realiza ac
țiuni surprinzătoare. în întîl- 
nirea de la Hunedoara, forcin- 
gul lansat după egalarea Cor- 
vinului a demonstrat resursele 
fotbaliștilor antrenați de A. Ior- 
dănescu și D. Dumitriu. Așa 
cum mărturiseau după prima 
manșă, experimentații fotbaliști 
ai campioanei sînt. deciși să 
realizeze la 15 martie una din
tre acele partide europene care

au atins nu numai înalte cote 
de spectaculozitate, dar și sub
stanțiale diferente pe tabela de 
marcaj. Suedezii anunță, în li
nii mari, formația din partida- 
tur. Ei urmează să sosească la 
București in cursul zilei de 
luni.

Subiecte

de actualitate

Dinamo a încheiat, de ase
menea, cu rezultate conclu
dente ambele confruntări din 
campionat. Și formația pregă
tită de M. Lucescu și FI. Che- 
ran a demonstrat o vizibilă dis
poziție de joc, apetit ofensiv, 
deci atuuri pentru o angajare 
cu multe șanse a întîlnirii care 
se va disputa la Cremona, oraș 
care dispune de un stadion de 
25 000 de locuri. Motivul aces
tei hotărîri a clubului din Ge 
nova este acela că propria a- 
renă se află în radicale repa
rații în vederea turneului final 
al C.M. din 1990. Dinamoviștii 
iși pot pune în valoare forța de 
finalizare, cu atit mai mult cu 
cit compartimentul defensiv al 
Sampdoriei va fi lipsit de a- 
portul fundașului Carboni. Iar 
din atac va absenta Vialli. Nu 
se știe ce soluție va alege an
trenorul V. Boskov, dar im
portant rămine ca „alb-roșii" 
să creadă cu toată convinge
rea în șansele lor.

Pe stadionul din Dresda, e- 
chipa pregătită de FI. Halagian 
și Gh. Timar poate asipra și 
ea la calificare. Nu nuniai pen
tru că gazdele nu-1 vor utiliza 
pe principalul realizator, Kirs
ten, suspendat, ci pentru că 
Victoria a făcut, în meciuri în 
deplasare, dovada că este ca
pabilă să răspundă prin ac
țiuni foarte tăioase, adeseori 
soldate cu materializări pe ta
bela de marcaj. Repetițiile ge
nerale" din campionat, cu Uni
versitatea Craiova și „U" Cluj- 
Napoca, soldate și ele cu rezul
tate favorabile, au arătat creș
terea potențialului formației 
bucureștene, motiv de a anga
ja cu încredere returul de la 
Dresda.

Iubitorii fotbalului din țara 
noastră așteaptă cu încredere 
partidele decisive de miercuri, 
partide care pot aduce noi per
formanțe de ridicată valoare 
în palmaresul reprezentantelor 
românești în competițiile cele 
mai importante ale cluburilor 
de pe continentul european. A- 
ceste performanțe se iv>t ma
terializa . printr-o angajare to
tală, lucidă, punînd în valoare 
punctele forte ale echipelor 
noastre, argumente cu care ele 
au ajuns, de altfel, și pină în 
această etapă a marilor com
petiții.

Eftimie IONESCU

JUNIORII I

in » doua partida amicală a juniorilor II

ROMANIA
BRAILA, 9 (prin telefon). In 
doua partida amicală dintre

R. 0 GERMANĂ 2-0 (1-0)

Duminică reiau întrecerea șl 
cei mal mari juniori fotbaliști, 

•- startul returului Cam- 
Republican, o compe- 
se bucură în ulti.Wil 
atenție sporită, ea a- 
menire aparte, aceea

Și caravana celor 54 de divizionare B reia duminică cursa pentru 
promovarea pe prima scenă sau, respectiv, evitarea căli care duce
spre eșalonul nr. 3. Vă prezentăm pozițiile de pe care se reia in-
trecerea.
1. PETROLUL 17 10 5 2 28- 8 25 mul eșalon. Dar. se nare, riunâ2. Gloria Bz. 17 11 0 6 31-17 22 transferurile efectuate. si Electro-3. „Poli" Iași 17 10 1 6 35-16 21 mureș este decisă să luDte centru4. Progr. Br. 17 9 1 7 28-19 19 locul întîi al seriei. în care mai5. Steaua Mizil 17 9 1 7 25-21 19 multe echipe încep returul cu6. C.S.M. Sv. 17 8 3 6 22-18 19 emoții cu dorința de a evita zo-7. Unirea F.
8. FEPA ’74

17
17

9
7

1
3

7 19-16 19
7 21-20 17 na periculoasă 3 retrogradării.

9. Ceahlăul 17 8 1 8 23-23 17 1. ’„POLI" TIM. 17 12 3 2 40-14 2710. Met. Plopeni 17 8 1 8 20-22 17 2. U.T.A. 17 13 1 3 41-16 2711. C.S. Botoșani 17 7 3 7 20-22 17 3. Olimpia S.M. 17 10 4 3 33-14 24
12. Poiana 17 6 3 8 16-24 15 4. Gloria B-ta 17 9 2 6 35 19 20
13. Aripile Bc. 17 5 4 8 18-27 14 5. Armătura 17 9 2 6 20-19 2014. Șiretul 17 S 2 9 16-26 14 G. F.C Maram. 17 8 3 6 29-16 19
15. CFR Pașcani 17 5 3 9 14-21 13 7. A.S.A. Progr. 17 8 3 6 27-24 19
10. Delta 17 4 5 8 19-26 13 8. C.S.M. Reș. 17 8 1 8 23-23 17
17. A.S.A. Expl. 17 6 1 10 18-34 13 9. Strungul 17 6 4 7 16-21 16
18. Prahova 17 6 0 U 11-24 12 10. Unirea 17 7 1 9 32-28 15

După cum se vede, 
deja un avantaj fată 
pretendentă (Gloria) la șefia se
riei. Dar pînă Ia linia de sosi
re mai sînt 17 puncte de control... 
In zona fierbinte, șapte formații 
vor incerta să urce pe locuri fe
rite de emoții, iar reușita va de
pinde de felul cum s-au pregătit 
în pauza competițională.

Petrolul are 
de cealaltă

11. Dacia O.
12. Min. Cavnic
13. A.S. Paroș.
14. Chimica
15. Gloria Reșița
1G. C.F.R. Tim.
17. Met. Bocșa
18. Avîntul R.

17 
17 
l?
17
17
17
17
17

7 1
6 2
6 2
6 1
6 1
5 2

9
9
9

10

16-30 ÎS
21-29 14
19- 30 14
20- 27 13

10 20-30 13
10 19-27 12

S 2 10 20-34 12
3 3 11 11 35 9

duel intre două 
A — Chimia

1. CHIMIA 17 11 2 4 2G-11 24
2. Jiul 17 10 3 4 27- 9 23
3. Electromureș 17 9 3 5 24-22 21
4. Tractorul 17 8 3 6 24-22 19
5. Pandurii 17 7 5 5 14-18 19
6. Electroputere 17 8 1 8 24-20 17
7. Sp. .,30 Dec." 1? 8 1 8 15-12 17
8. C.S. T-viște 17 8 1 8 15-18 17
9. Metalurgistul 17 7 2 8 24-24 16

10. Dacia P. 17 7 2 8 20-22 16
11. Gaz Metan 1? 7 2 8 22-25 16
12. Dunărea 17 6 4 7 24-30 16
13. A.S. Drobeta 17 6 3 8 30-22 15
14. I.C.I.M. Bv. 17 7 1 9 16-19 15
15. F.C.M. Car. 17 7 1 9 23-30 15
16. Metalul M. 17 5 4 8 20-21 14
17. Met Mija 17 6 2 9 17-27 14
18. Min. Motru 17 5 2 10 11-27 12

Un interesant 
foste divizionare „ ______
și Jiul — pentru revenirea in pri-

După frumoasa 
toamnă, cînd cele ____ ___ „„
au făcut dese rocade tn fruntea 
clasamentului Politehnica și 
U.T.A reiau disputa cu același 
număr de puncte, „separate" de 
golaveraj, o a treia pretendentă. 
Olimpia nu a renunțat la reve
nirea în Divizia A. O formație, 
Avintul. nu mai noate evita — 
probabil — reîntoarcerea în... C.

dispută din 
două echipe

Reamintim corespondenților 
noștri din tară că duminică, 
12 martie, se reia campiona
tul Diviziei B la fotbal. 11 
rugăm deci să ne telefone
ze i eu taxă inversă / imediat 
după terminarea meciurilor la 
unul din numerele-: 10.34.60, 
11.04.28. 11.10.05. 11.79.70. sau 
437 interurban.

LA STARTUL RETURULUI

a doua particta amicala dintre 
reprezentativele de juniori II 
ale României și R.D. Germa
ne, găzduită de stadionul Mu
nicipal din localitate, echipa 
noastră nu a mai făcut gre
șelile din meciul disputat 
marți la Focșani, realizîud c 
meritată revanșă, cu 2—0 
(1—0). Ea s-a apărat mult mai 
bine, l-a marcat foarte strict 
pe Seifert, cel mai periculos 
înaintaș al oaspeților, iar în 
atac a acționat mai lucid eu 
mai mult calm, punindu-1 des
tul de des la încercare pe por
tarul Bol. Jucătorii pregătiți 
de antrenorii Gh. Ola și I. Pă- 
tra-șeu au reușit in min. 20

I DUMINICA LA IAȘI
1)

de la 
a reuși 
de Ilie 
și de 
(Gloria 

cate- 
mijlo- 
(T.C.I. 

I trecut, 
Croito-

- care 
la edi- 

Simion 
>t. Din- 
mpionul 
[Dinamo

Buc.), Ștefan Cristescu (Rapid 
Buc.) și Valentin Oiței (Dina
mo Bv.), învingător în '87, e- 
mit pretenții îndreptățite. în 
fine, și la ,,grea‘‘ lucrurile 
sînt încurcate. deoarece cu
noscutul Mihai Cioc (Dinamo 
Bv.) s-a accidentat din nou și 
nu participă. Deci, Valentin 
Bazoo (Dinamo Buc.), cam
pion în '88. Arcadie Mariași 
(Strungul Arad), Petru O- 
priș (Constructorul Arad), A- 
drian Clinei (Dinamo Buc.) și 
Costel Năftică („Poli." Iași, 
pentru ultima oară pe tatami), 
iau startul de la aceeași... 
cotă, dar cine se va impune 
este greu de anticipat.

(exact minutul în care au pri
mit golul în meciul de marți) 
să deschidă scorul : Soare e- 
xecută o lovitură liberă din 
marginea caicului urmează 
„lobul" lui Stingă și PAPA 
pătrunde viguros printre fun.- 
dașii centrali și înscrie plasat 
pe lingă Bol. Oaspeții ies mai 
deciși în ofensivă, însă. pe 
contraatac, Moldovan (min. 
22), Ștefan (min. 24) și Stin
gă (min. 36) puteau mări a- 
vantajul - pe tabela de marcaj.

Foarte frumos jocul in 
priza 
mari 
(min. 
chipa 
te de . 
de cei 10 000 de spectatori, pe
rioadă în care a izbutit să 
înscrie și cel de al doilea gol. 
in min. 54, autor STINGĂ, 
dintr-un unghi dificil. In mi
nutul următor, putea fi 3—0, 
dar a ratat Papa, iar pină în 
final ocaziile au alternat la 
cele două porți, ultima fiind 
a lui Ridlevicz (min. 79).

Arbitrul Gr. Macavei a con
dus foarte bine formațiile:

ROMANIA: Molnar — Zară, 
M. Marius, DICU. Soare 
STÎNGA (min. 65 Banc), ȘTE
FAN. Moldovan (min. 71 Ma- 
nole), BATRÎN’J - Cuc (min. 
70 Petrof). PAPA.

R.D. GERMANA: 
PETZOLD, Manke. 
Kanerhof — BLECK, 
(min. 
rina 
bein

re-
secundă. După două 

ocazii ratate de Seifert 
45) și Lope (min. 41'), e- 
noastră a avut 10 minu- 
sprinturi mult aplaudate

Bol —
Mohler, 

Reich 
62 Ridlevicz). Lobe. Se- 

(min. 65 Knut) — Long- 
(min. 41 Seib). SEIFERT. 
Lourențiu DUMITRESCU

aliniați la 
pionatulul 
tiție care 
timp de o 
vînd și o ___  _____
de a pregăti cit mai" bine parti
ciparea primei reprezentative de 
juniori, ‘ ”
nariile 
Altfel 
trebuie 
rat un 
rampă de lansare a .. ______  ,
respectivei generații spre rezul
tate superioare în arena interna
țională.

Evident, fiecare echipă are ca 
obiectiv și o clasare superioară 
pe scara ierarhiei interne, locu
rile fruntașe in cele 8 serii o- 
ferind dreptul de participare la 
turneele finale, la încheierea că
rora vom cunoaște campioana ac
tualei ediții. Cine va fi ea 7 Cu 
siguranță, numele respectiv ii 
găsim in cele 8 podiumuri, în 
ordinea seriilor : 1. C.S.Ș. Su
ceava 23 p, 2. c.s.ș. P. Neamț 
23 p, 3. C.S.Ș. Botoșani 22 p ;
1. F. C. Farul 26 p, 2. F. C. Pro
gresul Brăila 23 p, 3. C.S.Ș. Con
stanța 22 p ; 1. Steaua 26 p, 2. 
Sportul Studențesc 21 p, 3. Pe
trolul 20 p ; 1 Dinamo 21 p,
2. Viitorul Pitești 21 p, 3. F. C.
Argeș 21 p ; 1. Universitatea
Craiova 21 p, 2. Viitorul Craiova 
21 p, 3. Chimia Rm. vilcea 18 p, 
1. C.S.Ș. Timișoara 21 p, 2. Vi
itorul Timișoara 20 p, 3. Gloria 
Reșița 20 p ; 1. C.S.Ș. Brașovia 
25 p, 2. Inter Sibiu 24 p, 3. C.S.Ș. 
Unirea Alba Iulia 23 p ; 1. Vi
itorul Oradea 27 p, 2. Gloria Bis
trița 27 p, 3. F. C. Maramureș 
Baia Mare 25 p.

După cum se poate observa, 
în majoritatea seriilor lupta pen
tru întîletate este extrem de 
strînsă, anunțînd in consecință 
o pasionantă dispută în partea a 
doua a întrecerii, care se reia 
duminică, de la ora 13, după, ur
mătorul program :

seria I : C.S. Botoșani — S.c. 
Bacău, Șiretul Pașcani — Politeh
nica Iași, C.S.M. Suceava — C.S.Ș. 
Olimpia P. Neamț, C.S.Ș. Vaslui 
— A.S.A. Explorări Cîmpulung. 
F.E.p.A. ’74 Birlad — C.F.R. Paș
cani, Ceahlăul P. Neamț — Ari-

U.E.F.A. ’90, Ia prelimi- 
Campionatului European, 

spus, întrecerea internă 
să constituie cu adevă- 
laborator, o autentică 

,vîrfurilor“.

pile Bacău, C.S.Ș. Iași — C.S.Ș. 
Fălticeni, Viitorul Bacău — C.S.Ș. 
Suceava.

SERIA A Ii-a : Unirea Focșani
— Oțelul Galați, F.C. Progresul 
Brăila — Dunărea Călărași, Del
ta Tulcea — F.c. Farul Constan
ța, C.S.Ș. Medgidia — Viitorul 
Buzău, C.S.Ș. constanța — C.S.S. 
Slobozia, C.S.Ș. Călărași — Rapid 
București, C.S.Ș. Galați — C.S.Ș. 
Focșani, C.S.Ș. Tecuci — Metalul 
Mangalia.

SERIA A IH-a : C.S.Ș. Ploiești
— Poiana ~ ‘~
Brașov — 
Progresul 
Plopeni, Gloria Buzău ____
Iul Ploiești, C.S.Ș. 1 București— 
Prahova Ploiești, steaua Mizil — 
Steaua București, sportul 30 De
cembrie — I.C.I.M. Brașov.

seria A iv-a : Flacăra Moreni
— Dacia Pitești. Victoria Bucu
rești — F.C. Olt, F.C.M. Caracal
— Victoria Giurgiu, F.C. Argeș
— Dinamo București. C.S. Tîrgo- 
viște — C.S.Ș. Alexandria, C.S.S. 
Electroaparataj București 
talul Mija. Metalurgistul
— Viitorul Pitești.

SERIA A v-a : Dacia
— Universitatea Craiova, 
rif Tg. Jiu — C.S.Ș. Craiova, Chi
mia Rm. Vilcea — A.s. Drobeta

Cîmpina, Tractorul 
Sportul Studențesc, 

București — Metalul 
Petro-

— Me- 
Slatina

Orăștie 
Pandu-

Tr. Severin, Jiul Petroșani — 
C.S.Ș. Drăgășani, A.2.
— Minerul Motru, Viitorul Cra
iova — C.S.Ș. Rm. Vilcea, Elec- 
troputere Craiova ------------
Jiu.

SERIA A Vl-a : ___
gul Arad — Gloria Reșița, ____
lui Bocșa — Viitorul Timișoara. 
Politehnica Timișoara — Viitorul 
Hunedoara, C.S.Ș. Timișoara — 
Viitorul Arad. A.S.A. Progresul 
Timișoara - U.T. Arad, Corvinul 
Hunedoara — C.F.R. Timișoara. 
C.S.M. Reșița — C.S.Ș. Caransebeș.

SERIA A VII-a : C.S.Ș. unirea 
Alba Iulia — A.S.A. Tg. Mureș, 
C.S.Ș. Odorhei — Viitorul Tg. Mu
reș, F.C Inter Sibiu — C.S.Ș. 
Brașovia, F.C.M. Brașov — Avîn- 
tul Reghin. Gaz Metan Mediaș — 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe. Viitorul Se
beș Alba — Viitorul Brașov, Elec- 
tromureș Tg. Mureș — C.S.Ș. Si
biu, C.S.Ș. Tg. Mureș — Chimica 
Tîrnăveni.

SERIA A vin-a : Gloria Bistri
ța — Viitorul Oradea „U“ Cluj- 
Napoca — C.s.ș. Oradea. Armă
tura Zalău — Sime-ed Baia Mare, 
C.S.Ș. Sighet — Foresta Bistrița. 
Minerul Cavnic — C.S.Ș. Dej, F.C. 
Maramureș Baia Mare — C.S.Ș. 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Baia Mare — 
Olimpia Satu Mare. F.C. Bihor 

Satu Mare.

A.S. Paroșeni

— C.S.Ș. Tg.
C.s.ș. strun-

' i, Meta-

- c.s.ș.

MEMBRII r a. c nEXCURSII PENTRU
0TZ.

Federația A.C.R., prin 
Clubul Municipal de Au
tomobilism și Karting 
București, organizează 
excursii combinate în 
U.R.S.S. și R.P. Bulga
ria cu următorul pro
gram: cinci zile de sejur 
in vilele din stațiunea 
Bușteni și două zile în 
străinătate — mijloc de 
transport fiind autotu
rismele proprietate per
sonală. Iată orașele că-

se va pleca și

JTE I.R.E.M.O.A.S.

tre care _ .. _____ T.
datele respective : Tir- 
novo (9 mai), Cernăuți 
(16 mai), Plevna (22 
mai). Chișinău (30 mai), 
Tîrnovo (5 iunie), Cer
năuți (13 iunie), Plevna 
(19 iunie), Chișinău (27 
iunie). înscrierile se fac 
cu minimum 60 de zile 
înainte de data plecării.
Relații la
35.41.40 și 35.02.15

telefoanele:

0 recomandare pentru sezonul de iarna primăvara:

: altele, 
de 

ft Du- 
„Cen- 

Grecu). 
de fot- 
lecu) a 
iromova 

acum 
imposi- 
și pen- 
iți de 
i asaltat 
s pri- 

N-au 
eia — 
e un 
alistele 
Sîngă- 
eocam- 
ieții în 
l a a-

vut mereu o frumoasă tradiție 
la U.R.B.l.S.. acesta fiind nu
mele asociației sportive, așa 
că este de așteptat o ascen
siune la cu totul alte cote. O 
secție mai recent constituită e 
cea de orientare turistică, a- 
filiată in anul trecut la federa
ția de specialitate.

Numai că, amintind de 
ceastă secție, am trecut, cum 
s-ar spune, puntea 
vitatea sportivă de 
fă și cea de masă, 
altfel, exact ideea

«-

dintre acti- 
performan- 

Este, de 
pe care o 

va sublinia și însoțitorul nos
tru Ștefan Neacșu, președin
tele Asociației sportive 
U.R.B.l.S. : „La fel de mult 
cu reușita sportivilor noștri 
în diferitele competiții de ni
vel național ne preocupă și 
angrenarea unui număr cit

mai mare de oameni ai mun
cii într-o statornică practica
re a \.............................
conștienți de rolul pe care îl 
are orice asociație sportivă in 
menținerea unei cit mal bune 
stări de sănătate a muncito
rilor, iar sportul, se știe bine, 
este cel 
dicamcnt». - 
prioritar în 
zi cu zi se 
ganizate in 
mai precis 
și duminici 
festivaluri ale tineretului, lun
gul șir al excursiilor și drume
țiilor de la final de săptămînă, 
organizarea cu continuitate a 
campionatelor asociației la 
diferite discipline. Evident, 
fotbalul se află și la noi, ca 
pretutindeni, la loc de cinste, 
aici Înregistrăm cea mai nu
meroasă participare, dar și 
competițiile de handbal sau

tr-o statornica practica- 
exerci țiului fizic. Sîntem

mai indicat «me- 
De aceea la loc 
munca noastră de 
află acțiunile or- 
cadrul «Daciadei», 
tradiționalele zile 

cultural-sportive.

«populate». 
fără a a- 
inițiate a- 

de către

volei sînt la fel de 
Nu putem încheia 
minți de crosurile 
proape săptămînal 
inimosul om de atletism care
este Dumitru Buiac ; oameni 
de toate vîrstele se prezintă la 
aceste starturi, alergînd pen
tru sănătatea lor, și este evi
dent că noi nu scăpăm prile
jul de a selecționa pentru sec
ția de atletism pe cei mai ti
neri și mai talentați".

Ne pregătim să plecăm, dar 
ne mai este propus un scurt 
popas. In imediata vecinătate 
a bazei, la clubul întreprin
derii, aveam să ne intîlnim 
tot cu sportul, protagoniști 
fiind de data aceasta șahiștii 
și jucătorii de tenis de masă. 
Nu erau vizate performanțe 
deosebite, nivelul era, cum se 
spune, unul „de asociație" t 
dar, parcă, nu aceasta con
tează...
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EFORIE NORD SAU MANGALIA
Invitația este foarte actuală. Pentru că cele două sta

țiuni, atît de solicitate în timpul verii, sînt la fel de 
atrăgătoare și tn această perioadă a anului

Cu baze de tratament bine utilate, incorporate în hote
luri moderne, confortabile, EFORIE NORD și MANGALIA 
sînt stațiuni tn care persoanele cu diferite afecțiuni ale 
aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, der
matologice, ginecologice, metabolice pot veni la o cură 
balneară.

Bazele de tratament din EFORIE NORD și MANGALIA 
dispun de cabinete specializate pentru aplicații cu nămol 
cald, bazine cu apă sărată pentru kinetoterapie, săli de 
gimnastică, băi de plante: au condiții pentru aplicarea 
a numeroase alte proceduri majore si asociate.

Optînd pentru EFORIE NORD șl MANGALIA, puteți be
neficia și de o nouă- formă de asistență medicală In 
stațiuni :

CURA BALNEARA PROFILACTICA ACTIVA
Biletele pentru cură sau odihnă In cele două stațiuni, 

precum și orice Informații suplimentare se pot. obține de 
la agențiile oficiilor județene de turism, ale I.T.H.R. Bucu
rești și de la comitetele sindicatelor din întreprinderi și 
instituții.
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CEA MAI SPECTACULOASA PROBA
A ZILEI: COBORÎREA

ATLETII NOȘTRI Șl „MONDIALELE" DE SALĂ
J

La cea de a doua ediție a 
„mondialelor" de atletism pe 
teren acoperit țara noastră a 
fost reprezentată de o delega
ție alcătuită din 9 atlete și_ 2 
atleți. Dintre aceștia, Doina 
Melinte a avut evoluția cea 
mai bună, cîștigînd titlul de 
campioană a lumii în proba 
de 1 500 m, într-o manieră 
pentru care a primit meritate 
aplauze din partea spectatori
lor și aprecierile specialiș
tilor. Cu acest prilej, Doina 
Melinte a înregistrat cel mai 
bun rezultat mondial al sezo
nului de concursuri indoor 
căruia i s-a pus punct. Rezul
tatul de 4:04,79 arată cit se 
poate de clar largile disponi
bilități ale acestei valoroase 
alergătoare, aflată acum în
tr-o formă de vîrf la momen
tul trebuincios.

în acest context se înscrie, 
de asemenea, și rezultatul 
Margaretei Keszeg, medalia
ta noastră cu bronz în proba 
de 3 000 m, cel mai bun al său 
din acest an. De asemenea, 
Violeta Beclea, la 800 m, și-a 
realizat' nu doar cea mai bună 
performanță a sezonului, ci a 
carierei sale ! Dar, dacă a- 
cestea au obținut șl locuri 
fruntașe în întrecere, Ioîanda 
Oanțâ, la 400 m, cu 52,93 s nu 
a putut depăși faza semifina
lelor, iar ceilalți au realizat 
la „mondiale" cifre mal 
puțin valoroase decît. cele pe 
care le-au avut înscrise în bi
lanțul ■ a iitlui ’89. Marieta 
Ilcu, de pi’, 'ă, a sărit 6,86 m

(anul acesta a avut două re
zultate de peste 6,90 m), cu
care, e drept, a obținut „ar
gintul" la C.M.. dar pentru a 
fi putut avea âștig de cauză 
în fața noii campioane a lu
mii l-ar fi fost necesară o să
ritură de 7 metri.

Proasipăta campioană euro
peană Alina Astafei nu s-a a- 
flat, fizic și psihic, la ora con
cursului budapestan, - în cea 
mai bună dispoziție. Din acest 
motiv a realizat numai 1,91 
m, dar și acesta din a treia 
încercare. Dacă, firesc, ar fi 
trecut din prima încercare, ar 
fi ocupat, în orice caz, locul 
V. iar dacă ar fi reușit la
1.94 m, înălțime care-i este, 
de acum, familiară, ar fi pu
tut avea chiar șansa medaliei 
de bronz.

Mihaela Pogăccanu, la o0 mg. 
și Mitica Constantin, la 1500 
m. s-au clasat pe locul V, cu
7.95 s și, respectiv, 4:09,74, 
George Boroi, debutant într-o 
mare competiție, a concurat 
cu mult curaj, dar în semifi
nale a sosit doar pe locul IV 
și n-a avut acces în finala 
probei de 60 mg. în semi
finală a arătat multă hotărîre 
(trei garduri l-a și condus pe 
Roger Kingdom, care avea să 
cîștige proba), dar și unele 
inexactități tehnice. Astfel, el 
a doborît patru din cele cinci 
garduri, ceea ce, normal, a în
semnat o pierdere de cîteva 
sutimi de secundă.

Tudorița Chidu, la 800 m, și 
Liviu Gturgian, la 60 mg, nu

au trecut de primul tur al 
probelor respective, fiind eli
minați din concurs. Aceste eli
minări au fost decise de timpii 
realizați. La 800 m, spre exem
plu, calificarea în finala de 6 se 
făcea astfel : primele două cla
sate în serii și alte două aler
gătoare după timp. în seria I, 
primele clasate au fost Wach
tel — 2:02,29, Grebenciuk — 
2:02,35, Chidu — 2:02,85. în
seria a doua, locurile 3 și 4 au 
obținut însă 2:01,96 și 2:02,20, 
astfel că Tudorița a fost ne
voită să vadă finala din tri
bună. La 60 mg. Liviu Giur
gian a fost depășit, chiar pe 
linia de sosire, de spaniolul 
Sala, cu o infimă sutime de 
secundă !

Cîteva observații care me
rită insă o discuție mai am
plă : • pentru mulți dintre 
competitorii noștri la C.M. 
participarea aceasta n-a fost 
pregătită de alte concursuri, 
astfel că unii n-au mai luat 
parte la întreceri de la Cam
pionatele Naționale, de la Ba
cău din 4—5 februarie ! •
alergătoarele noastre, în spe
cial, ar trebui să fie mai 
„prezente" în curse, cu mai 
multă inițiativă și să nu se 
mulțumească doar să întrea
că, acolo, cîteva concurente 
codase și să obțină astfel 
locuri, tntr-un fel, mai puțin 
valoroase, altele decît cele la 
care ar putea aspira în mod 
firesc.

Romeo VILARA

SOFIA, 9 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). în 
sfîrșit, profitînd de o „fereas
tră" de vreme bună pe tot 
masivul Vitoșa, gazdele au 
programat proba de coborîre. 
Fetele, 40 la număr, s-au în
trecut pe un traseu lung de 
1850 m, cu start la 2012 m, 24 
porți direcționale și cu o dife
rență de nivel de 512 m, o 
pîrtie rapidă așadar, care le-a 
solicitat intens pe concurente, 
cu atît mai mult cu cit și ză
pada a fost favorabilă lunecă
rii. întrecerea s-a soldat cu o 
„dublă" austriacă, Christine 
Zangler cîștigînd în fala co
legei sale Uhlrike Werdereger 
și mai cu seamă înaintea so
vieticei Natalia Buga, iiivln- 
gătoarea de la superuriaș, 
grație unei zile excelente, 
probată și de cel mai bun 
timp la antrenamentul crono
metrat înaintea probei oficiale. 
Mihaela Fera a avut și ea un 
„cronometru" de loc 6 la an
trenament — promițător —, 
dar, o dată intrată în cursa o- 
ficială, a manifestat o emoti
vitate exagerată și nu a mai 
repetat coborîrea curată pe 
care o anticipam, ea s’.tuîn- 
du-se pe locul 14. Cu un plus 
de atenție și hotărire în par
tea a doua a traseului, unde 
a pierdut un timp prețios, 
prin două ocoliri exagerat de 
largi, putea fi mai bine.

Demonstrînd o cădere mai 
degrabă de natură psihică, vi
zibilă clar de la o cursă Ia al
ta, șchioapele noastre fondiste 
au avut o comportare cu mult 
sub posibilități (45:26,90). în 
primul schimb Ileana Hangan 
a cedat — inexplicabil — 1:12.0 
față de Popleluch (Polonia) 
care a predat prima ștafeta, 
totalizînd 16 2 minute, adică 
un timp pe care nu l-a mai... 
reușit de multă vreme. Din 

toate concurentele (30) a fost 
al 28-lea timp! Adina Țuțulan 
a alergat cel mai bine dm e- 
chipa noastră (14:10), dar evo
luția sa n-a avut darul să ri
dice formația noastră decit cu 
un singur loc, de pe 9 pe 8, 
păstrat, de altfel, și de ultimul 
schimb, Mihaela Cîrstoi (14:14) 
pînă la linia de sosire. Un loc 
slab, evident sub așteptări.

REZULTATE TEHNILE: SCHI 
FOND, ștafeta SXâ km: 1.
U.R.S.S. 41:33,10, 2. Polonia
42:08,80, 3. Suedia 42:47,50... 8.
România 45:26,90 ; 15 km, mas
culin: 1. M. Janduditek (Ceho
slovacia) 42:55,0, 2. P. Lisichan 
(Cehoslovacia) 13:09,9, 3. T. Ha
mitov (U.R.S.S.) 43:18,9; SCHI 
ALPIN, coborîre feminin: L 
Christine Zangler (Austria) 
1:08,90, 2. Uhlrike Werdereger 
(Austria) 1:09,16, 3. Natalia Bu
ga (U.R.S.S.) 1 :09,38... 14. Miha
ela Fera 1:11,47; BIATLON. 20 
km.: 1. J. Matouș (Cehoslova
cia) 59:41,06 (2 mln. per.), 2. L. 
Reztov (U.R.S.S.) lh 00:30,4 (2), 
3. G. Karplnkov (U.R.S.S.) 1»
02:28,0 (6) ; 10 km, feminin : 1. 
Maria Manolova (Bulgărim 38:13 
(3), 2. Elena Batevicl (U.R.S.S.) 
39:38 (3), 3. Jingge Wang (R.P. 
Chineză) 39:43 (2); HOCHEI:
s.u.A. — Japonia 13--2 (4—0,
3—1, 6-1).

Radu TIMOFTE

IN C.C.E. LA BASCHET (m)
PARIS. 9 (Agerpres). Tur

neul final al C.2.E. la mascu
lin a programat două partide. 
La Limoges, echipa locală 
C.S.B. a învins cu scorul de 
104—101 (56—60) formația
B.C. Barcelona.

în cadrul aceleiași competi
ții, formația olandeză Nashua 
den Bosch a întrecut cu 95— 
69 (55—32) formația italiană 
Scavolinî Pesaro.

„INTERNAȚIONALELE"
ATENA, 9 (Agerpres). în 

cadrul concursului interna
țional de atletism pe teren a- 
coperit de la Atena, america
nul Koger Kingdom a egalat 
recordul mondial în proba de 
60 m garduri : 7,36. La înălți
me femei a cîștigat Ștefka 
Kostadinova cu 2,04 m- Alte 
rezultate. Masculin : 60 m 
plat — Andreas Berger (Aus
tria) 6,61 ; 800 m — Jose-Luis

PE GHEAȚĂ §1 PE ZĂPADA
BOB

Concursul de 4 persoane dispu
tat pe pîrtia olimpică de la Cal
gary a fost cîștigat de echipa
jul Austriei, care a realizat în 
patru manșe timpul de 3:43,76, 
urmat de echipajul Elveției 
3:43,86.

SĂRITURI

Cupa Mondială de la Oernsk- 
deldsvih (Suedia) a progra
mat un concurs în care 
victoria a revenit lui Jens 
Weissflog (R. D. Germană), eu 
un total de 231,4 p (sărituri de 
84 m șl 83 m). L-au urmat fin
landezul Ari Pekka Nlkkola — 
228,3 p și suedezul Jad Bokloev 
227,1 p.

SCHI

• Proba feminină de slalom u- 
rlaș pentru Cupa Mondială, 
disputată în stațiunea japoneză 
de sporturi de iarnă Shiga Ko- 
gen, a revenit schioarei elvețiene 
Vreni Schneider, cronometrată pe 
o pîrtie în lungime de 1 239 m 
(50 porți) cu timpul de 2:22,57. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Mateja Svet (Iugoslavia) 
2:23,34, Christine Meier (R.F.G.) 
2:23,89.

MULTE REZULTATE
(Urmare din paa I)

loturilor reprezentative (prof. 
Apostol Anastase — la fete 
și antrenorul emerit Roger 
Cernat — la băieți), dacă ju
niorii susceptibili de a fi titu
larizați, printre care și unii 
dintre cei evidențiați la Plo
iești, nu ar fi ratat nepermis 
de mult la „izolate". Să con
cretizăm : Anemărta Kresens- 
zki — 10 bile... goale. Cris
tina Prigogel — 10, Floren
tina Dumitru — 9. Sorina Du
mitru — 8, Mircla Marton — 7,

DE LA ATENA
Barbosa (Brazilia) 1:45,43 ; 
lungime — Lerry Myricks 
(S.U.A.) 8,34 m ; greutate — 
Ulf Timmermann (R.D.G.) 
21,55 m ; prăjină — Rodion 
Gataulin (U.R.S.S.) 5,90 m ;
triplusalt — Mike Conley 
(S.U.A.) 17,06 m. Feminin : 60 
m — Merlene Ottey (Jamaica) 
7,12 ; 800 m — Ellen Kies- 
sling (R.D.G.) 2: 02,60.

PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • Etapa a doua a 

Cursei Paris — Nisa, disputată 
pe traseul Moulins — St. Etienne 
(207 km), a revenit rutierului bel
gian Etienne de Wilde în 5h40:26. 
In clasamentul general conduce 
de Wiide. Unul din favoriții 
cursei, Laurent Fignon (Franța), 
a abandonat!

GIMNASTICA • In concursul 
de . gimnastică ritmică modernă 
de la Thiais (Franța) victoria a 
revenit sportivei bulgare Theo
dora Blagoeva, cu 37,90 p, ur
mată de coechipiera sa, Atana
sova Kotceva — 37,85 p.

LUPTE • La Leipzig, în întîlni- 
rea de lupte libere dintre echi
pele R. D. Germane șl Turciei, 
victoria a revenit cu 6—1 luptă
torilor turci, dintre care s-au re
marcat Kaplan, Demir și Sukru- 
logu. '

tenis • Tn turneul de la 
Scottsdale (Arizona), Ivan Lendl 
l-a eliminat cu 6—2, 6—4 pe Paul 
Annacone, iar Stefan Edberg a 
dispus cu 6—2, 6—4 de Michael 
Chang (S.U.A.). • Turneul fe
minin de la Indian Weis (Ca
lifornia) a programat ultimele 
partide din primul tur : Hana 
Mandlikova — Akiko Kijimuta 
3—6, 6—3, 6—2 ; Nathalie Tauzlat 
— Laxmi Foruri 6—1, 6—3 ; Anne 
Minter — Jo Durle 6—3 6—2 ;
Jenny Byrne — Anne Faul 6—2. 
6—2.

PROMIȚĂTOARE
Liliana Băjenaru — 7, Filof- 
teia Boncan — 6, Florin Dăr- 
gan — 15, Romică Pricopi — 
14, Iosif Grama — 14, Nico- 
Iae Popescu — 12, Iulian 
Ghcrghel — 10, Marius Ghe- 
tea — 8, ca să amintim nu
mai o serie de sportivi care 
au ratat exasperant la „singu
ratice" sau la diverse figuri, 
au arătat evidente carențe de 
ordin fizic și tehnic. După un 
simplu calcul, jucătoarele și 
jucătorii vizați, care au irosit 
prețioase bile din cauza lip

Fel bal meridiane  — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —2.
in meciurile de miercuri din preliminariile C. M.

ECHIPELE BRITANICE S-AU IMPUS
In pauza dintre cele două man

șe ale „sferturilor" cupelor eu
ropene intercluburi, calendarul 
fotbalistic internațional de pe 
continent a programat miercuri 
cîteva partide din preliminariile 
Campionatului Mondial. Rezul
tatele înregistrate vin să cla
rifice, în oarecare măsură, situa
ția echipelor fruntașe în clasa
mentele respective. Miercuri au 
evoluat trei echipe britanice, 
care s-au comportat onorabil, 
realizînd două victorii și un 
scor egal. Deci 5 puncte din 6 
posibile.

GR. 2 : ALBANIA — ANGLIA 
0—2

La Tirana, echipa engleză a ob
ținut prima victorie în actuala 
ediție a C.M., după ce a... pășit 
cu stîngul în partida de debut 
(0—0) cu Suedia, pe teren pro
priu. Bobby Robson, după „eșe
cul" la „Euro ’88", s-a reabilitat 
în mare măsură, cu atît mai 
mult, cu cît autorii celor două 
goluri au fost mult discutații 
Barnes și Bryan Robson. în 
prezent, primul loc este vizat de 
trei formații : Anglia, Suedia și 
Polonia. Care va fi verdictul fi
nal ? Greu de spus acum, cînd 
la activ sînt prea puține parti
de. în orice caz, fiind o grupă al
cătuită din patru echipe, prima 
se califică direct pentru turneul 
final. Dar, conform regulamentu
lui, pentru turneul final se 
vor califica, în afară de 
cele 7 cîștigătoare ale grupe
lor, alte două din grupele cu cite 
4 formații, care acumulează cele 
mal multe puncte sau vor avea, 
în caz de egalitate de puncte, cel 
mai bun golaveraj (în această 
categorie cu 4 reprezentante in
tră grupele : 1 — România, Da
nemarca, Bulgaria, Grecia ; 2 — 

sei de concentrare în momen
tele dificile, alegerea unei 
poziții improprii pe seîndura de 
lansare ori a unor mișcări 
greșite în elanul de lansare au 
înregistrat scăderi de ordinul 
zecilor de popice doborite. 
Prin urmare. selecționabilii 
trebuie să fie supuși unui 
program suplimentar de e- 
xerciții la „izolate". Șl ar 
mai fi o problemă : exis
tența unor discrepanțe de 
exprimare pe parcursul • pro
belor și chiar pe cel al 
aceleiași manșe denotă că 
se lucrează sub cerințele 
actuale ale volumului și inten

Anglia, Suedia, Polonia, Albania 
și 4 — R.F.G., Olanda, Țara Galilor 
și Finlanda). Dar iată cum se 
prezintă clasamentul grupei a 
doua :
1. ANGLIA 2 1 1 0 2—0 3
2. Suedia 2 1 1 0 2—1 3
3. Polonia 1 1 0 0 1—0 2
4. Albania 3 0 0 3 1—5 0

Următoarele partide : 26.4 : An
glia — Albania; 7.5 : Suedia — Po
lonia și 3,6 : Anglia — Polonia.

GR. 5 î SCOȚIA — FRANȚA
2—0

Un joc foarte important, pe 
„Hampden Park" din Glasgow. 
Scoțienii au cîștigat pe merit cu 
2—0 (1—0), prin golurile marcate 
de Johnston (în min. 28 și 53). 
După această înfrîngere echipa 
lui Platini nu mai are mari spe
ranțe de calificare, decît dacă 
francezii vor cîștiga toate par
tidele, cu Scoția și Iugoslavia 
(ambele acasă) șl cu Norvegia 
(în deplasare), iar actualele pri
me două clasate n-ar pierde pe
parcurs puncte...

Iată clasamentul la ora actuală:
1. SCOȚIA 4 3 1 0 8—4 7
2. Iugoslavia *3 2 1 0 8—3 5
3. Franța 4 1 1 2 3— 5 3
4. Norvegia 3 1 0 2 4—3 2
5. Cipru 4 0 1 3 3—11 1

Următoarele jocuri. în aprilie
22 : Scoția — Cipru 29 : Franța
— Iugoslavia.

GR. 6 î UNGARIA — IRLANDA 
0—0

La Budapesta, decepție, căci 
Bognar, Kiprich și Detari n-au 
putut străpunge apărarea irlan
dezilor, așa îneît meciul dintre 
Ungaria și Irlanda s-a încheiat 
cu un scor alb : 0—0. Formația 
lui Jackie Charlton, care s-a 
prezentat surprinzător de bine la 
,,Euro ’88“, poate viza locul se
cund și, deci, calificarea, prima 

sității. Perioada de titulari
zare s-a cam prelungit peste 
măsură, în detrimentul omo
genizării formațiilor. Nu este 
însă destul de tîrziu ca antre
norii loturilor reprezentative 
să poată asigura definitivarea 
echipelor.

CLASAMENTE : feminin
— 1. Katalin Lukacs (Voința 
Odorhei) 430, 2. Elena Pușca- 
șu (Voința Galați) 430, 3. Zoi- 
ca Scarlat (Gloria București) 
422 ; masculin — 1. Nictilae 
Lupu (Voința București) 931,
2. Constantin Neguțescu 
(Garpați Sinaia) 907, 3. Marius 
Ghețea (Minerul Vulcan) 896.

• Reprezentativa 
Greciei a cîștigat 
primul meci amical 
in 1989 • Un cla
sament al celor mai 
bune echipe din 
Europa, cu Steaua 
printre fruntașe

șansă avînd-o Spania. Iată clasa
mentul :
r. SPANIA 4 4 0 0 10—0 8
2. Ungaria 3 1 2 0 3—2 4
3. Irl. Nord 5 1 1 3 3—7 3
4. Irlanda 3 0 2 1 0—2 2
5. Malta 3 0 1 2 2—7 1

Următoarele meciuri : 22.3: Spa
nia — Malta : 12.4 : Ungaria — 
Malta ; 26.4 : Malta — Irlanda de 
Nord și Irlanda — Spania ; 16.5 ; 
Norvegia — Cipru.
UN NOU JOC DE VERIFICARE 

AL ECHIPEI GRECIEI
In vederea preliminariilor C.M. 

echipa Greciei se pregătește in
tens. Miercuri a susținut cel de 
al 4-lea joc amical, obținînd 
victoria cu 3—2, la Atena. în par
tida cu R.D. Germană (după ce 
a fost învinsă acasă de Portuga
lia șl Anglia și a terminat la e- 
galltate, în deplasare, cu Alba
nia). tn partida de miercuri, în
vingătorii au aliniat formația : 
Ikonomopoulos — Manolas (min. 
46 Koutoulas, apoi în min. 79 
Vakalopoulos), Apostolakis. Ka- 
litsakis, Hadjiathanasiou, Tsa- 
louhidis, Saravakos, Bonovas, 
Kavouras (min. 81 Borbokis), Ni- 
oblias, Tsiandakis (min. 85 Ma- 
ragos). După cum se vede, din 
nou o serie de nume noi...
• în meci amical de tineret. Ia 

Atena : Grecia — R.D.G. 2—1 
(0—1).
• In C.E. de juniori, la Glas

gow : Scoția — Franța 2—3 
(1-0).

ROMA 9, (Agerpres). Ziarul 
„La Gazetta dello Sport", din 
Milano, a publicat un clasament 
al celor mal bune echipe europe
ne de fotbal, clasament alcătuit 
pe baza rezultatelor obținute de 
diferite formații în cupele conti
nentale și la campionatele națio
nale în ultimele 5 sezoane. Pe lo
cul I a fost clasată echipa Real 
Madrid, cu 488 puncte, urmată 
de Bayern Milnchen 476 p. F.C. 
Porto 438 p. F.C. Barcelona 434 
p. Steaua București 431 p, Ben
fica Lisabona 428 p. P.S.V. Eind
hoven 424 p. Anderlecht Brux
elles 422 p, Intemazionale Mila
no 412 p, Ajax Amsterdam 406 p. 
Juventus Torino 405 o. Dundee 
United 404 p. Celtic Glasgow 402 
p. F.C. Liverpool 402 p. Everton 
399 p. Napoli 386 p. Sampdoria 
Genova 386 p, Aberdeen 386 p, 
Werder Bremen 384 p. Altetico 
Madrid 382 p. Pentru alcătui
rea acestui clasament specialiștii 
ziarului italian au analizat 40 000 
de partide susținute de 800 de 
echipe în ultimii 5 ani.

Ion OCHSENFELD
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