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tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
duminică, 13 ianuarie, 
loc Ia Predeal ședința

Sub președinția 
Nicolae — 
general 
Român, 
a avut 
Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

în cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat și 
dezbătut un PROGRAM PRI
VIND ASIGURAREA PRO
DUCȚIEI DE ENERGIE ȘI 
FOLOSIREA RAȚIONALA A 
ENERGIEI ELECTRICE, TER
MICE, A GAZELOR NATU
RALE, PRECUM ȘI REGI
MUL DE LUCRU AL UNITĂ
ȚILOR ECONOMICE ȘI SO
CIALE PE PERIOADA DE 
IARNĂ,

Elaborat pe baza indicațiilor 
și orientărilor secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste ~ 
tovarășul 
programul 
ferme și eficiente de organiza
re a producției și de utilizare 
cu maximum de spirit gospo
dăresc a energiei electrice, ga
zelor 
să se 
țiior 
sebii 
de gerurile extrem de 
care au afectat, in 
timp, tara noastră și care au 
dus Ia înghețarea Dunării și 
a riurilor interioare, ceea ce a 
determinat reducerea energiei 
electrice produsă în hidrocen
trale, funcționarea necorespun
zătoare a centralelor pe cărbu
ne, diminuînd in mod 
producția de energie 
necesară desfășurării 
a activității economice 
ale.

Pornind de la 
situație, secretarul 
al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 
guvernului și i 
precum și comitetelor județe
ne de partid, organelor și or
ganizațiilor de partid să ia

România,
Nicolae Ceaușescu, 

stabilește măsuri

și căldurii, astfel incit 
asigure depășirea greută- 

create de Condițiile deo- 
de grele ale acestei ierni, 

l mari 
ultimul

simțitor 
electrică 
normale 
și soci’

această 
general 

tovarășul 
a cerut 

ministerelor.

toate măsurile pentru ca toate 
centralele electrice să funcțio
neze la întreaga capacitate și 
să asigure livrarea de energie 
în conformitate cu prevederile 
pianului. în mod deosebit, s-a 
indicat să se acționeze cu cea 
mai mare energie pentru 
marile 
cărbune — Mintia, 
Paroșeni, Oradea, 
Turceni, Onești și altele — să 
funcționeze in bune condițiuni 
și să se asigure economiei 
tități mult mai sporite 
energie față de cele pe 
le livrează in prezent. In 
Iași timp, s-a cerut Ministeru
lui Minelor și tuturor comite
telor județene de partid, pe 
teritoriul cărora există mine 
de cărbune, să ia măsuri ener
gice de a se lucra zi și noapte 
pentru sporirea producției de 
cărbune in vederea aprovizio
nării termocentralelor cu căr
bune, in cantitățile stabilite și 
de calitate 
Trebuie făcut 
prin 
energie 
care se 
nergia 
carburi 
— să se 
totală de energie care să asi
gure satisfacerea corespunză
toare a cerințelor producției, 
ale consumului public și popu
lației. In acest scop, trebnie 
mobilizate toate forțele exis
tente în județe — muncitori, 
tineretul, militarii — pentru a 
se asigura tot ce este necesar 
bunei funcționări a sistemului 
energetic național.

O dată cu măsurile pentru 
sporirea 
producției de energie. Comite
tul Politic Executiv a stabilit 
reorganizarea regimului de lu
cru in întreprinderi, prin eșa
lonarea mai rațională a schim
burilor dc producție, incit să 
se asigure desfășurarea nor
mală a activității in toate uni
tățile economice, evitindu-se

ca 
pecentrale electrice 

Ișalnița. 
Rovinari,

can- 
de 

care 
ace-

corespunzătoare, 
in asa fel incit, 

producției de 
cărbune — la
adăuga și e-

pe hidro- 
hidrocentrale

sporirea 
pe 

va 
obținută 
și in 
ajungă la o produc'ie

corespunzătoare a

(Continuare in pag. a 4-a)

leri, in cupele europene de handbal

DOUĂ VICTORII Șl O INFRÎNGERE 
REPREZENTANTELE NOASTREPENTRU

cupele europene la handbal, ieri s-au desfășurat partide- 
finală. In această fază s-au aflat și 
Steaua (m) și Știința Bacău (f) in

In 
le-tur din sferturile de 
reprezentantele noastre . . _
„Cupa campionilor europeni", care au Intllnit prima (în de
plasare) pe Melaloplastik» Sabac, a doua (pe teren propriu) pe 
Radnicki Belgrad, campioanele Iugoslaviei, precum șl H.C. Mi
naur Baia Mare, care a jucat acasă cu Lokomotiva Trnava 
(Cehoslovacia) in „Cupa I.H.F.”.

REZULTATE : Motaloplastika — Steaua 24—19 (14—10), Știința 
Bacău — Radnicki Belgrad 22—19 (12—11). H.C. Minaur Baia 
Mare — Lokomotiva Trnava 37—22 (19—10). Partidele retur se 
vor desfășura la 27 ianuarie.

DlffRENJA RECUPERABILA
Metaloplastika Sabac -
Steaua 24-19 (14-10)

telefon). —

Știin(a Bacău - Radnicki

deoșe- 
Bacău. 

să-și 
mai

BACĂU, 13 (prin telefon). 
Pentru ca cititorii să-și imagi
neze cit de cit disputa dintre 
cele două echipe — cistigată 
cu 22—19 (12—11) de studente
le băcăuance — trebuie să de
rulăm filmul meciului cel pu
țin in citeva momente 
bite ale sale. Știința 
hotârită de la început 
asigure o diferență cit
mare de goluri, a evoluat im
pecabil in debutul partidei. A- 
părarea (mart ales prin Uzam, 
in prima repriză) a fost imba
tabilă, dar și 
portat fără 
cind cu 5—2 
8—4 în min.
această aproape 
jucătoare care 
Oacă — și-a majorat avansul 
la 10—5. in min. 18. Alături de 
ea. Ciubotam si Danilof. cu 
„buchete” de douâ-trei jucă
toare in spate, au înscris go
luri de mare frumusețe, băcă- 
uancele lăsind impresia că sînt

atacul s-au com- 
greșeală.
in

14.

Condu- 
min. 10 $i eu 
Știința — prin 
de neegalat 

este Mariana

In primele finale (de tir) ale „Daciadei" — 1985

Belgrad 22-19 (12-11)
dintre 

carierei
cele mai bune 
lor.

19.

intr-una 
zile ale

A venit insă, minutul 
cind handbalistele de la Știința
au cedat din ritmul de joc in
fernal impus pină atunci, su
ficient ca Radnicki, cu Dasici-

SABAC, 13 (prin
In sala „Zorka“ din localitate 
a avut loc partida-tur din sfer
turile de fiinală ale C.C.E. din
tre Metaloplastika Sabac și 
Steaua București. La capătul 
unui joc dârz, chiar prea. . . 
dirz, din partea gazdelor (doi 
jucători au fost descalificați 
pentru cite trei eliminări, iar 
Vukovid, definitiv), victoria a 
revenit formației iugoslave la 
5 puncte diferență : 24—19 (14— 
10). Metaloplaslika a obținui, 
totuși, o victorie meritată, gra
ție unei omogenități mai pro
nunțate și unei apărări avansa-

Ion GAVRILESCU Călin ANTONESCU

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

H. C. Minaur Baia Mare - Lokomotiv Trnava 37-22 (19-10)
BAIA MARE, 13 (prin te

lefon). Precedată de o fru
moasă demonstrație a lotului 
olimpic de gtmnastică. In care 
„stelele” de la Los Angeles au 
incintat din nou. partida in
ternațională de handbal din
tre H.C. Minaur Baia Mare și 
Lokomotiva Trnava, manșa- 
tur a sferturilor de finală din 
„Cupa I.H.F.”, a însemnat o 
nouă și mare bucurie pentru 
iubitorii de sport din locali
tate. Peste 3000 de spectatori 
au aplaudat frenetic jocul de 
excepție al handbaliștilor pre"- 
gătiți de antrenorul emerit

Lascăr Pană, precum 
toria lor la 15 goluri 
țâ, care le asigură practic as
censiunea în semifinalele pres
tigioasei competiții continen
tale : H.C. Minaur Baia Mare 
— Lokomotiva Trnava 37—22
(19—10).

Meciul a început în nota de 
dominare a gazdelor, care 
vor afla în permanență 
cîrma jocului. Oaspeții au răs
puns prompt printr-un joc

și vic- 
diferen-

se 
la

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)
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MULȚI CONCURENȚI EXCELENT PREGĂTIȚI
Primele finale 

ale „Daciadei” 1985 
pentru sportul de 
performanță s-au 
desfășurat, timp de 
două zile, la poli
gonul acoperit Di
namo din Capitală. 
La întreceri a par- 
număi record de 

trăgători și trăgătoare, se
niori șl juniori, specialiști 
în probele de tir redus cu puș
ca și pistolul, peste 250, re
present! nd 23 de cluburi și a- 
s-ociații din 13 județe ale țârii 
în care este practicată această 
disciplină sportivă. Succesul 
numeric a fosit diublat șl de o 
organizare pe măsura întrece
rilor, asigurată de federația_de 
specialitate și de clubul 
namo : rezultatele au fost

DACIAM |

ti ci,pat

Dl- 
în-

scrise operativ pe table, ar
bitrajul corespunzător, progra
mul întrecerilor respectat în
tocmai. Toate aceste condiții 
au favorizat obținerea u- 
nor rezultate bune, prin care 
trăgătorii an ținut să onoreze 
primele finale ale „Daciadei” 
din acest an.

La loc de frunte trebuie a- 
minti.t trăgătorul Ilie Petru, de 
la Olimpia, învingător fără 
contracandidat (6 puncte dife
rență, față de următorul cla
sat) în proba de pistol 10 me
tri a seniorilor. Totalul rea
lizat — 581 p — este ridicat, 
situîndu-se la numai un punct 
de recordul național al probei, 
deținut de Constantin Tîrloiu. 
Pe decade, cele 581 p au fost 
împărțita astfel : 98—97, 98—98, 
96—94, ceea ce înseamnă o con
stanță excelentă de-a lungul 
primelor 4 serii (de... record 
mondial !), dar și o nedorită 
cedare psihică în finalul între
cerii. Cum aceeași caracteris-

tică (cădere 
petiției) Ilie 
registrat-o 
cursuri, antrenorii săi, 
club și mai ales de 
național (atenție la 
natele europene din 
bruarie, de la Varna 
să găsească cele mai 
mijloace de pregătire 
ca noul campion să mențină a- 
celași ritm constant la nivel 
înalt, de la primul pină la ul
timul foc.

Interesantă a fo6t și Între
cerea pușcașelor senioare, care, 
și ele, au înregistrat un salt 
față de întrecerile precedente, 
din anul trecut. Surpriza a 
venit însă din partea unei țta- 
tașe de la C.S.Ș. 1 București,

spre finalul com- 
Petru a mai in
și in alte cori

de la 
la lotul 
Campio- 

luna fe
ll trebuie 

potrivite 
pentru

Iu liana Crăciun, și a două de 
la CJS.U Oradea. Gabriela An- 
dor și Maria Popa, creditate cu 
mai puține șanse de victorie 
înaintea întrecerilor, de vreme 
oe la start se aliniau 
eratele Eva OI ah, 
der sau Dumitra 
ma” adversarelor 
pled r at insă pe 
tașe să se situeze, in 
nea menționată, pe podiumul 
laureatelor „Dariadei”.

Dintre celelalte rezultate, de 
menționat sînt : 379 p (Olimnia 
Rus, la pușcă junioare), 578 p

consa-
Daniela Toa- 
Matei. „Fir- 
mi le-a îm- 
eele 3 țin- 

ordi-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

PE TWICKENHAM PENTRU RUGBYSTII>

Interviu cu antrenorul federal VALERIU
Un eveniment inedit a marcat 

recent activitatea 
tre naționale de 
efectuat, intr-o ] 
blșouită pentru 
nița dintre ani 
solicitant turneu, Început in Spa
nia, continuat In Franța și în
cheiat hi Anglia. Rezultatele nu 
au avut darul să mulțumească. 
Pe marginea lor șl, mai cu sea
mă, a concluziilor desprinse, am 
purtat, la reîntoarcerea lotului, o 
discuție cu antrenorul federal 
Valeria Irimeseu, responsabil al

echipei noas- 
rugby, care a 

perioadă neo- 
ea — la gra- 

—, un lung șl

NOȘTRI ?
IRHWESCU

„XV“-lui reprezentativ împreună 
ou Theodor Bădulescu.

— Rememorînd faptele, să In- 
oepem, firește, cu... momentul 
inițial.

— Am jucat și am clștigat 
(33—19) la Madrid. O victorie lo
gică, In Spania, pentru invingă- 
toarea Scoției (realizatoare a Ma
relui Slem in Turneul celor cinci

Gao RAEȚCHI

(Continuare în pag 2—3)

FLORETISTII SI
LIDERII DIVIZIEI

Simbătă și duminică, ultime
le două zile ale reuniunii de 
scrimă din sala Floreasca din 
Capitală, au fost destinate 
primei etape a diviziei națio
nale „A“ și „B“ la floretă 
masculin și sabie.

In competiția pe echipe a 
floretiștilor „capul de afiș” al 
etapei inaugurale din noua 
ediție divizionară „A“ îl deți
nea disputa dintre actuala e- 
chipă campioană, Steaua, și 
mai tînăra formație a C.S. Sa- 
tu Mare, care încă din anul 
trecut își anunțase veleitățile 
la supremație. Pină la con
fruntarea lor directă ambele 
formații au mers din victorie 
în victorie, chiar dacă Steaua 
a fost nevoită în partida cu

SABRERII DE LA STEAUA,
„A“ DUPĂ PRIMA ETAPĂ

Progresul București să se mul
țumească cu victoria •smulsă 
la tușaveraj. Dar, apropo de 
această întîlnire, Steaua — 
Progresul, să menționăm fap
tul că scrimerii din strada dr. 
Staicovici au considerat acest 
meci cu echipa campioană 
drept un punct de orgoliu, e- 
voluînd cu multă ambiție, la 
cota superioară a posibilități
lor lor. Rezistența de concurs 
n-a fost însă la aceeași înăl
țime și ulterior Marcvart, Ni- 
colae, Georgescu, Gogoașe și 
Roșu au fost nevoiți să în
cline steagul și în fața „puști
lor” de la C.T.A.S. Aceștia din 
urmă, lipsiți de experiență 
(dar nu și de valoare !), au 
opus o dîrză rezistență echi-

Cel mai interesant 
meci din prima eta
pă a Diviziei „Au 
la floretă masculin 
a fost cel dintre 
Steaua și C.S. Satu 
Mare. In fotografie, 
asaltul Buzan (Stea
ua), in stingă, și 
File (C.S. Satu Mare) 
Foto: A. D. NEAGU

pei Steaua (Predescu i-a 
trecut pe Husti, Buzan 
Iile !), pierzînd însă, net, 
„Poli” Timișoara...

Meciul dintre cele două can
didate la titlu, Steaua și C.S. 
Satu 
pută 
tiști 
tiva 
cind

în-
Și 
la

Mare, a prilejuit o dis- 
echilibrată, tinerii flore- 

sătmărenl deținînd iniția
ta prima parte a întîlnirii, 
au și condus în perma-

nență. Luînd însă conducerea 
cu 6—5,, prin victoria catego
rică a lui Iile (5—0) în fața 
lui Costa, Steaua se detașea
ză net și la a tușaveraj. deci 
șansa unei victorii pentru săt
măreni, în eventualitatea unui

Paul SLĂVESCU

(Continuare In pag 2—3)



Echipele noastre între cele două manșe ale cupelor europene la volei
■ - ni i

RULMENTUL BRAȘOV ÎNTR
VICECAMPIONII PRIVESC SPRE TURNEUL FINAL

CAMPIONII AU DEZAMĂGIT
Cele două reprezentante ale voleiului nostru 

masculin in cupele europene — Dinamo, in 
C.C.E. și Steaua, In Cupa cupelor — s-au întors 
de la Praga și, respectiv, Pieksamaki, unde au 
susținut prima manșă din penultimul act al

competițiilor, cu recolte și perspective diferite 
pentru partidele-retur, programate miercuri 
după-amiază in Capitală.

Iată dteva considerații asupra evoluției 
echipelor noastre In prima manșă.

STEAUA A JUCAT BINE LA PIEKSAMAKI
Prima performanță a echipei 

masculine de volei Steaua a 
fost aceea de a fi— ajuns la 
Pieksamaki, în Finlanda. Ple
carea (luni 7 ianuarie) s-a fă
cut de pe aeroportul Otopeni 
cu o intîrziere de 6 ore, după 
care, la Berlin, unde era pro
gramată o escală, s-a aflat că 
se pierduse cursa spre Helsin
ki. Abia a doua zi s-a ple
cat spre Helsinki, după care a 
urmat un drum cu trenul de 
circa 400 km pină la Pieksa
maki, unde s-a ajuns la ora 19 
(deci, cu o întîrziere de 24 
ore). Un oraș frumoB, inveș- 
mîntat in alb. in care termo
metrele — așezate pe clădiri 
— indicau —30*C. Și. după 38 
de ore de călătorie si aștep
tări. marți, la ora 20. In ele
ganta sală de sport a orașului 
a avut loc un antrenament. (Și 
in ziua meciului altuD.

In aceste condiții, medul cu 
NMKY Pieksamaea a fost deo
sebit de dificil. Atit datorită 
oboselii acumulate de sportivii 
noștri, cit r. reciidi date de 
echipa finlandeză, foarte pu
ternică. mal ales în atac, care 
se execută cu forță deosebită, 
de la fileu, dar îndeosebi din 
Unia a doua. Uukkonen (de

DINAMO A PRIMIT 0 LECȚIE USTURĂTOARE
Nici cei mal optimiști su

porteri ai campioanei ceho
slovace Ruda Hvezda Praga 
n-ar fi cutezat să pronostiche
ze o victorie atlt de conclu
dentă ca joc si detașată ea 
scor : 3—0 (45—17) a tavoriți- 
lor lor ta fața dinamoviștilor 
bucureșteni, a căror carte de 
vizită nu era una oarecare. Cu 
toată părerea de rău, trebuie 
să spunem că miercurea tre
cută Dinamo nu Si-a coorat 
cartea de vizită. Pur ti sim
plu, nu a jucat, lăstnd total
mente (Intr-an med de nivel 
mediu) inițiativa •dveraaniiul. 
Nld unu] din cd I jucător! 
trimiși ta teren : Căta-Chltiga. 
(Slabu), Eneacu, Glrleanu, Pop. 
Vrtacuț, Păușescu fGbeorghe) 
nu a dat vreun moment semn 
că se află ta rol 1 Dezorienta
re, imobilitate, execuții de în
cepători (la preluare, servicii, 
pase, lovituri de atac), nepu
tință — era tot ea m putea 
vedea ta terenul dtaamovtsti- 
lor. Nu mal aducea ta dlseo- 
tie aspectul tactic, oricum să
rac, deoarece Dinamo a mal 
riști gat M dștlgl mereu ta 
campionatul intern) prin joc 
simplu, dar eu torță de atac 
d blocaj solid. La Praga n-a 
reușit nld măcar atlt I

2,01 m). Parkkali (d, 20 de
ani) și Kanicki (polonez), apă
reau pe rind in atac, fiind 
foarte eficienți. Și, să nu omi
tem, Pieksamaen a fost susți
nută frenetic de către circa 
1200 spectatori care, atunci 
rfnd este vorba de sport se 
dovedesc deosebit de tempera
mentali.

Cum s-a comportat Steaua 
In fața acestui adversar care 
se intilr.ește destul de des in 
antrenamente comune CU echi
pa de volei a U.R.S.S.? Bine, 
am spune noi. mai ales în 
condițiile descrise. Punlndu-și 
în valoare tehnica deosebită 
(joc in viteză, atacuri surprin
zătoare si derutante cu 2—3 
oameni la fileu). Steaua a tis- 
tigat primul set la 12. S-a re
laxat Insă si l-a pierdut pe al 
doilea. A fost destul să apese 
pe accelerator si a rfstieat se
tul 3 la H. Bdndu-ne să spe
răm intr-o victorie eu 3—1. 
N-a fost așa. tntrodt n-au 
mal fost resurse fizice- Servi- 
eil multe greșite (cu Dascălu 
ta rolul principal!). joc cu
hnia a doua descoperită si ost
iei s-a ajuns la 3—2. Se știe, 
ta setul 3 a fost • luptă eoo- 
tzantă rfjtixatl ta prehmgiri

Cum a fost pcsăbOă o astfel 
de prestatei Ce »-• tattmpjt 
ea D-r-omo 1 A fost vorba de 
un soc paflvdogic 7 Toți erau 
uhriti- V-.-’ nu găsea rls- 
punsul mzlT-=uscr Îs astfel 
de întrebări. N:d chiar iueă- 
torti anamoviști ; nld antre
norul Schreiber, tio rafia lțL

ȘL totuși, arest răspuns nu 
VEL* Dl PREGĂTIRE « FOR
MĂ de concura TOARTE SLA
BE. Pentru că jocul paiboto- 
gic* ta • echipă așa de ver- 
satâ — ca jocĂtori care acum 
4 ani eta&gaa tatr-o manieră 
rtrălodU trofeul ecrcpean (e 

van—) — eu putea coootitiu 
un argument DinamovUth au 
făcut antrenamente pentru »- 
eect med. dar a-au fast ele. 
oare, doar jre forma* ? Nu 
au fost puține fi Inconsistente? 
Nu s-au făcut pe fondul onor 
acumulări atletice derizorii 
(spuneam, după medul m 
C.UA Torino, că Dinamo este 
echipă de n set dar evoluția 
ei ulterioară a dovedit ei nu 
mal este nld de un set 5, ceea
ee ■ dat explicați* concretă 
NEPUTINȚEI evidente de an

de gazde. (După 150 minute 
de joc). Steaua păstrează insă 
mari șanse de calificare in 
turneul final, la București ur- 
mînd să joace miercuri in ple
nitudinea forțelor. La Pieksa
maki principala calitate a e- 
chipei noastre a fost omoge
nitatea. Jucătorii, oarecum de 
forte egale, au luptat pină la 
epuizare pentru un rezultat 
bun. La extreme s-au situat 
Mina — cel mai bun — si 
Daseălu care, ta loc de a fi 
„vioara I". așa cum se aștepta, nu 
s-a regăsit. Mai buni Pralea si 
Macavei — cum aprecia antre
norul G. Bartha, aproape de 
nivelul lor. ambițioși, rft le-au 
permis forțele. Penteleseu (a 
jucat cu o mină umflată)), Io- 
ii eseu (coordonare sigură, ser
vicii derutante). Constantin. 
Săniuță. Spinu si Păduretu. 
Excelent arbitrajul suedezilor 
(veniti ta ultimul moment, ta 
locul titularilor care n-au a- 
jtms) R Torsten si L. Berzil.

Așteptăm ca ta meciul retur 
Steaua să joace si mai bine 
pe teren propriu si să obțină 
așteptata calificare ta turneul 
final al Cupei cupelor. Succes!

Modesto FERRARINI

gajare ta luptă ? Iar faptul că, 
la sosirea la Praga. luni sea
ra, ft a doua zi dimineața e- 
ehipa n-a făcut antienament 
taid n-a soBdtat aceasta), că 
Gir lean u si compania au ajuns 
supraponderali. concurând la 
cintar eu— luptătorii de la ru- 
pergrea. nu explică imobilis
mul. reacțiile tardive, lipsa de 
detentă etc, ?

La aceste întrebări trebuie 
să mediteze specialiștii din 
secția puternicului club bucu- 
resteon care ne-a adus pină nu 
demult reale satisfacții și are 
tonte posibilitățile să mai adu
că si altele voleiului masculin 
românesc. Meciul de la Praga 
n-a fost un accident ei con- 
secinia onor mentalități ee se 
cer curmate 1

Un Dinamo ta zi extraordi
nară si o mare șansă ar putea 
aduce campionilor români o 
nesperată calificare. Am vrea 
sj asistăm la o asemenea reu
șită sau măcar la reabilita
rea dinamoviștilor. printr-un 
Joc bcn p o victorie de pal
mare» Dar fondul chestiunii 
rimtae. Lecția de ta Praga a 
fost prea nsturătcare—

Aurețion BREBLANU

Campionatul divizionar .,A“ 
feminin de handbal a progra
mat ieri prima etapă a retu
rului, dominată de derby-ul de 
la Iași, în care gazdele au fost 
întrecute de brașovencele de la 
Rulmentul cu un scor destul 
de sever, după cum Confecția 
a micșorat la minimum șansele 
handbalistelor de la Progresul 
de a supraviețui in primul e- 
șalon. Mai trebuie amintit e- 
galul de la Tg. Mureș, care le 
menține pe constănțence în 
lupta pentru titlu. Iată amă
nunte de la meciurile dispu
tate:

CONFECȚIA — PROGRESUL 
32—20 (17—10). încă de la în
ceput s-au văzut clar intenți
ile ambelor echipe: pe de o 
parte. Confecția a căutat să 
prelungească atacurile pentru 
a mai tempera pe tinerele, dar 
mai puțin experimentatele 
handbaliste de la Progresul, 
iar pe de altă parte, dorința 
jucătoarelor de la Progresul de 
a impune partidei un ritm cât 
mai alert, singura soluție care 
le-ar fi adus satisfacție. Din 
acest duel, experiența mal bo
gată a Rodicăi Grigoraș și a 
colegelor sale și-a spus repede 
cuvintul: exploatînd fiecare
greșeală, dt de mică, și apli- 
ctad ferm arma contraatacului, 
handbalistele de la Confecția 
conduceau în min. 18 cu 12—4, 
de pe atunci putîndu-se anti
cipa deznodâmîntul partidei, 
tntr-adevăr. și după aceea, pe 
tot parcursul meciului am a- 
sistat la o adevărată vînătoa- 
re de greșeli fructificate

Campionatele naționale de șah

ACEIAȘI LIDERI ÎN FINALE
Multe remize în cele două run

de «tispuiate ta Capitală slmbă- 
tâ șl duminici ta finala mas
culină a campionatului național 
de șan. Dac ceie rfteva partide 
decee au adus modificări sen- 
MbKe ta fruntea clasamentului. 
Astfel, liderul totrecerH, C. Io- 
aescu. dșUgtad, ieri, la M. Ma
ne. s-a distanțat la un punct 
de restul urmăritorilor. la 
schimb, M. Tratatov.d pierde 
teren, Jnvlns de P. Joița. Ega
litatea a fost consemnată in 
partidele Ghițescu — Nicolalde, 
Foișor — M&rășescu. Grdnberg
— Ionescu, Marin — Oltean, Pav
lov — Bărbulescu (runda t) ; 
GMțescu — Joița. Tratatovici — 
Foișor. Mărășescu — Grunberg, 
Radovici — Pavlov, Oltean — He- 
gheduș (runda 7). Remize ș! 
douâ partide anterioare, Nlco- 
lalde — Pavlov și Marin — Bârbu- 
lescu. In clasament : C. lonescu 
5 p, M. Pavlov, Th. Ghlțescu, O. 
Foișor ș! S. Grfinberg — 4 p, 
V. Nicolalde 1.5 P O), I. Mărâ- 
țescu, M. Tratatovtd șl P. Joița
- SJ P.

In finala feminină, la Băile 
HercuLane. după disputarea a 4 
runde continuă să conducă Ga
briela Olărașu, ou 5 p. urmată 
de Dana Nuțu șl Marina Poșore- 
vtd — 4.5 p (cite o partida mal 
pupe.) OtUia Ganț S..S p. O'.ăcaev 
a etatigat la Boicu »i Ghindă, 
iar N-jțu la Ionițâ șl Stroe. 

prompt de handbalistele de la 
Confecția, care au ciștigat le
jer o partidă ce se anunța e- 
chilibrată. Au marcat: Grigoraș 
8. V. Constantinescu 8, Simion 
5, Mălureanu 4, G. Constanti
nescu 3, Nuțu 2, Pădureanu 1 
și Petrescu 1 (C), Ivan 7, Că- 
mui 4, Arvatu 2, Guță 2. Ig
nat 2, Ion 2 și Biro 1(P). Ar
bitrii V. Dăncescu și J. Mate- 
escu, ambii din București, s-au 
achitat în general bine de 
misiunea primită.

Mihail VESA
TEROM IAȘI — RULMEN

TUL BRAȘOV 15—24 (7—8).
Prima repriză a fost mai echi
librată, după care oaspetele 
s-au desprins în învingătoare 
merituoase. Gazdele au jucat 
slab, atît jucătoarele de cîmp 
dt și portarii comițînd multe 
greșeli. Brașovencele au fost 
superioare tehnic și tactic, cu 
o bună circulație a mingii, ele 
Înscriind la un moment dat 
opt goluri consecutiv! Cei 
peste 2500 de spectatori pre- 
zenți la meci au aplaudat, 
sportiv, pe Învingătoare. Mar
catoare: Cozma 6, Anton 3, 
Nisipeanu 2, Vișan 2, Harga 
1, Haidău 1 (pentru gazde). 
Beschi 10, Demeter 4, Neică 3, 
Marian 2, Călin 2, Vascu 1, 
Drăgușcl 1, Căpraru 1 (pentru 
învingătoare). Au arbitrat M. 
Stăncilă (București) — I. Ni- 
colae (Ploiești). (Al. Nour-co- 
resp).

CHIMIST! 
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STEAUA A CIȘTIGAT TU
SI CONDUCE DETAȘA

V 4

La Miercurea Ciuc s-a în
cheiat simbătă cel de-al trei
lea turneu al campionatului 
național de hochei, grupa I. 
Ca și în precedentele două, pe 
primul loc după disputarea ce
lor 15 jocuri s-a clasat cam
pioana țării, STEAUA BUCU
REȘTI. Echipa antrenată de 
I. Gheorghiu și A. Crișan a 
terminat întrecerea cu o vic
torie clară în fața lui DI
NAMO : 5—1 (1—0, 2—1, 2—0), 
după o partidă care nu s-a 
ridicat la nivelul așteptărilor. 
Mai puțin pasionantă (firește) 
decit acel 5—5 din turneul de 
la București, Intilnirea de la 
Miercurea Ciuc ne-a arătat pe 
Steaua impunindu-se de la 
început prin jocul său tehnic, 
in viteză. în plus. Steaua are 
o știință a jocului care, cu 
toate eforturile formației di- 
namoviste, nu a putut fi con
tracarată. Este drept, Dinamo 
a evoluat din nou multă vreme 
fără Solyom. unul dintre oa
menii săi de bază, prezent 
șase minute pe banca de pe
depse, cite două in fiecare 
repriză.

Steaua iși manifestă supe
rioritatea de la început, iar in

min. 4 Caz 
ori pe d 
deschiderea 
pină in nJ 
șut putern 
cui deviaz 
namoviștild 
cu tot efoi 
Huțan, exl 
partidei, 
exactă In < 
sigur și cil 
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ERA POSIBIL UN REZULTAT MARE PE TWICKENHAM ?
DIVIZIA „A" DE

(Urmare din pag. 1)
(Urmare din pag. 1)

națiuni). SA predzAm doar el ea 
a fost obținută ta fața unui ad
versar mai a<reslv ea orlclnd șl 
că echipa noastră a Indus patru 
debutanți.

— După acest med oficial, ta 
competiția continentală de sub 
egida F1R.AM după îndeplini
rea obiectivului ded, ați plecat 
ta Franța. De ce ta Franța î

— Vremea nefavorabilă nu ne 
permitea efectuarea ta țară a u- 
nor antrenamente și, mal ales, 
jocuri, cu adversari puternici, 
ceea ce se putea realiza ta Fran
ța. Prin înțelegere cu federația 
din această țară, am susținut trei 
partide, ta compania unor se
lecționate de reală valoare, cu 
jucători de pe prima scenă a 
excelentului rugby francez, In
clusiv cu internaționali ta com
ponență. De la bun taceput, am 
privit aceste intfinlri ca pe niș
te jocuri strict de pregătire. Si
gur, rezultatele puteau fi altele, 
însă, repet, ne aflam In căuta
rea formulei ideale pentru Twic
kenham, drept care am rulat tot 
Iotul. In plus, fără a încerca să 
dăm vina pe arbitri, trebuie să 
subliniez subiectivismul „cavaleri
lor fluierului" francezi, ce a con
tribuit, împreună cu — in pri
mul rfnd — greșelile noastre, Ia 
bilanțul știut, o victorie și două 
tafrîngeri. Important mi s-a pă
rut însă faptul că am plecat din 
Franța cu o echipă cristalizată, 
tatr-o anume creștere.

— Bilanțul dîtn Anglia vă con
trazice. ..

— Sub aspectul rezultatelor, e 
drept, sînt nemulțumit, mal ales 
că succesul era posibil, chiar în 

mult așteptatul joe-test. Dar, nn-i 
nld • exagerare, am avut șl 
destule momente de evoluție con
vingătoare. La Birkenhead Park, 
după un început mai slab — eu 
șase puncte primite ta primele 
două minute ! —, Înaintarea noas
tră s-a impus tot mal dar, ter- 
minlnd medul lingă spațiul de 
țintă advers. A Învins Insă Se
lecționata engleză de Nord 
(17—8), pentru că V. Ion a ratat 
totul, la cele două eseuri (sem
nate de Toader și L. Constantin), 
de pildă, trimlțînd balonul In 
bară. în plus, Dumitraș a mar
cat eseu la centru, neacordat, 
iar Bucsan, dezechilibrat, a scă
pat balonul ta butul advers. La 
Gloucester, in compania Selec
ționatei de Sud și Sud-Vest, am 
odihnit cinci titulari ai grămezii, 
apel în d la tineri, care nu au e- 
voluat rău, scorul (3—15) ex- 
plicîndu-se, iarăși, prin ratări 
— de această dată ale Iui Ale
xandru, care nici nu și-a condus 
inspirat linia de treisferturi.

— Am ajuns, in fine, la pre
miera de pe Twickenham, mo
ment memorabil prin semnifi
cațiile sale. . .

— Un moment egal cu recu
noașterea deplină a competitivi
tății rugby ului românesc. O par
tidă așteptată cu mare interes 
de ambele părți (de fapt, pre
tutindeni), forul englez anunțînd, 
de altfel, pentru prima dată, 
„XV“-le reprezentativ abia după 
meciurile precedente ale tur
neului nostru. Rezultatul se 
știe bine (15—22).

— Putea fi altul din c>e am vă
zut la televizor 1

— Fără îndoială. Un rezultat 
mare pe Twickenham era .posibil!

Dar, deși se credea că înaintașii 
români vor domina pachetul ad
vers, ei au reușit numai U e- 
egaiizeze jocul. Surprinzător, cei 
dnd titulari păstrați pentru test 
(Buean, Grigore, IXnmtru. Râ- 
duiescu. Murartu) au evoluat 
mult sub valoarea lor. Apoi, dacă 
Alexandru a reușit transformarea 
a dnd lovituri de pedeapsă, el 
a dovedit tacă • dată slabă o-
rientare ta teren, lipsă de co
ordonare a Întregii linii da trei
sferturi. In ce-4 privește pe Po- 
dărescu, 1 s-ar putea aduce 
scuze pentru că a evoluau in 
mod forțat, pe postul de fundaș, 
dar dnd scapi șapte baloane r.u 
se mai pune problema speciali
zării, se pune cu totul alta. A- 
dăugînd plasamentul defidtax al 
lui A’.dea îa singurul eseu pri
mit, lipsa de șansă a lui Toader 
la balonul de urmărire bine bă
tut, vom avea un răspuns com
plet Ia întrebare.

— Trăgînd linie, aduntad sau 
(poate, mai aies) scăzînd, Între
barea se naște firesc : ce e de 
făcut ?

— Unii jucători cu vechi 
de serviciu in națională 
xandru, Aldea, Dumitru, 
ghescu) sînt, e limpede, 
fizic și mai ales psihic.

state 
(Ale- 
Mar- 
uzațl 
AlțLi

(Gh. Fierea, Podărescu, Caragea. 
Șt. Constantin.) mal tineri, pot 
fi urmăriți în continuare* In evo
luțiile interne. Dar mai întîl șl 
Intîi, trebuie să ne orientăm
spre tineri. M. Toader, David.
T. Co man, Moraru, Dumitraș. 
Ilca. Leonte, chiar Grigore au 
confirmat că sînt posibilii titu
lari de mîine.

— Nu sînt sen gurii. Ne-am ma
nifestat, de altfel, la momentul 

potrivit, nedumerirea pentru ne- 
induderea ta lot a unor jucă
tori ca C. Korea, Piloțschl, Pon- 
g^acz ș-a.

— Am alcătuit lotul eu mai 
mult timp înainte, ultimele evo
luții din campionat neputind răs
turna (NJL — oare ?) opțiunile 
inițiale. B așteptăm insă, acum, 
pe toți cei ee vor dovedi do
rință de afirmare, calități reale, 
dan tineresc. Să nu-i omitem, 
de pildă, pe Capraare sau Copil, 
accidentați cind Începusem să 
contăm pe ei. Folosind in con
tinuare experiența unor jucători 
eonsacrați — nici in rugby nu 
se poate fără experiență — e 
nevoie, intr-adevăr, de mal mult 
entuziasm constructiv ta rugbyuî 
nostru. Pentru ca viitoarele bi- 
tnniri internaționale, In primul 
rind meciurile rămase de dispu
tat ta C.E., să fie abordau cu 
succes, e imperios necesar ca 
jucătorii să se prezinte la lot 
aducind In... bagaj o foarte 
bună pregătire fizică și cit nir 
multe elemente de exprimare 
tehnico-tactică. Vrem, trebuie să 
alcătuim un pachet de Înaintași 
puternic, capabil să asigure bh- 
Ioane bine filtrate de la gră
mezi șl margini, iar la nivelul 
trei sferturilor, care păcătuiesc 
prin lipsă de încredere, vom re
considera maniera de joc, chiar 
cu riscul Indispensabil de la 
început. Prin urmare, numai co
laborarea noastră, a tuturor an
trenorilor, a tuturor oamenilor 
rugbyului românesc, va conduce 
Ia realizarea altor performanțe 
de valoare, care să reprezinte 
rodul și, in același timp, satis
facția comună a tuturor celor ce 
contribuie la acestea !

8— 8, indepărttndu-se $i mai 
mult. Scorul devine 7—5 pen
tru Steaua (Zaharia ciștigă la 
Borșodi), echipa din Satu 
Mare remontează apoi prin 
promițătoarea victorie a Iui 
File asupra lui Husti (in asal
tul primilor trăgători din cele 
două echipe), dar Buzan con
sfințește victoria finală a echi
pei militare (8—6) în urma a- 
saltului ciștigat Ia Costa, me
ciul oprindu-se intrucit tușa- 
verajul era net superior de 
partea echipei campioane (60— 
46 t.d.).

Iată clasamentul Diviziei 
„A“ Ia floretă masculin, după 
prima etapă : 1. Steaua 10 p 
(9—7 cu C.T.A.S., 8—8, 64—51 
t.d. cu Progresul, 9—2 cu „Poli“ 
și C.S.Ș. Constanța, 8—6 cu 
C.S.S.M.), 2. C.S. Satu Mare 
8 p (9—4 C.T.A.S.. 9—5 Pro
gresul și „Po!i“. 9—1 C.S.S,), 
3. Progresul 4 p, +8 (9—3
„Poli", 9—1 C.S.S). 4. C.T.A. 
Steaua 4 p, —3 (9—5 Progresul,
9— 1 C.S.Ș.), 5. „Poli" Timișoa
ra 4 p, —5 (9—3 C.T.A.S. și 
C.S.S.), 6. C.S.Ș. Constanța 0 p.

în disputa sabrerilor, mul
tipla campioană națională, 
Steaua, neînvinsă de ani de 
zile, și-a continuat șirul vic
toriilor, chiar dacă la debutul 
actualei ediții, din cvartetul 
consacrat al vechilor interna
ționali, Marin n-a tras. Mus
tață a evoluat puțin, iar Pop
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condus cu 5—1 și 9—5, 
oaspetele au 
pauză echilibrul 
aproape tot timpul; in min. 50 
oaspetele conduceau cu 16—14. 
Au marcat: Laszio 6, Biro 4, 
Stroea 2, Buciumau 2, Bărbat 
1, Kibedi 1, Albeș 1 (M). Gheor
ghe 10, Bocăneală S, Sanda 2 
și Manea 2 (H), Au arbitrat 
ploieștenii D. Purică și V. Er- 
han, (A. Szabo-coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — TEXTI
LA IAS ZALĂU 37—21 (15—5)

9
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1. Maria Verlgeanu (Chimis
tul) 126 de goluri. 2. Rodica 
Covaliuc (TEROM) 93. 3. Ma
riana Oacă (Știința) 88, 4. Ele
na Gheorghe (Hidrotehnica) 77, 
5. Rodica Grigoraș (Confecția) 
76. 6. Valentina Cozma (TE
ROM) 72.

I
I
I
I

: tg. 
IHNICA 

(9-9). 
ediocru. 
ile au

CLASAMENTUL

1. Știința Bc. 12 10 1 1 328-243 33
2. Chimistul 12 10 0 2 322-270 32
3. Hd. C-ța. 12 8 3 1 255-222 31
4. Rul. Bv. 12 7 0 5 229-208 26
5. Terom Iagd 12 8 1 5 294-261 25
6. Mureșul 12 5 3 4 254-248 25
7. Tex. ZailAu 12 5 0 7 256-277 22
8. Con-f. Buc, 12 4 1 7 246-253 21
9. A.E.M. Tlm. 12 4 1 7 W2-261 21

10. Textila PI. 12 3 1 3 208-264 19
11. Rapid Buc. 12 3 1 9 226-266 17
12. Prag. Buc. 12 2 0 10 204-281 16

I
I
I
I

-------- — .--------------
• F.C. Bihor a vrut parcă 

să confirme un lucru atît de 
cunoscut în sport : e greu să 
cucerești o poziție fruntașă, 
dar și mai greu este s-o păs
trezi. Doar cu un h In urmă, 
la sfirșitul turului 1983—’84, e- 
chipa orădeanj ocupa locul 5 
In clasament, în imediata a- 
propiere a celor „patru" (Di
namo, Steaua, Univ. Craiova, 
Sportul studențesc), poziție, e- 
vident, onorantă. Acum, insă, 
doar după un an, F.C. Bihor 
a coborît nu mai puțin de 
șapte trepte, după cum se 
vede din cifrele de bilanț :

1983— ’84 :
5. 17 8 4 5 29—22 20

1984— ’85 :
12. 17 6 3 8 19—27 15 
Scăderi

Să fi 
tit de 
Greu 
trivă, 
rizarea acestei formații, al că
rei joc, mai ales In deplasare, 
fusese de atitea ori, pe merit, 
lăudat. • In stagiunea de 
toamnă a campionatului 1984— 
’85, F. C. BIHOR A RAMAS 
CORIGENTA. Acesta e adevă
rul adevărat și el nu trebuie

puncte

puncte 
planurile. 
Bihor a-

pe toate 
lmbătrinit F.C.
mult doar intr-un an ? 

de crezut. Ba, dimpo- 
mulți credeau în matu-

tamo (5-1) I 12. F.C. BIHOR

E LA MIERCUREA CIUC I
NATUL DE HOCHEI I

GROSU

Grosu și-a păstrat procentul de 
eficacitate, dar Georgescu, de 
la 6 goluri In turul trecut, a 
ajuns doar la 2 goluri, Ile (re
velația de anul trecut) de la 
4 goluri a ajuns la un goi 
marcat in 14 meciuri jucate, 
iar Cri șan, noul venit, ambi
țios, iute, puternic, a stat și 
el prost cu eficacitatea, mar- 
cind doar 2 goluri, tot in 14 
partide. • Dar apărarea ? La

17 6 3 8 19-27 15
realizate acasâ s 13 (a pierdut doua cu

le două 
pmînă... 
[ amină 
la un 
ță, pu- 
ul“ di
pt i—o. 
i Gh. 
lungul 

mai 
ică mai 
kmoviș- 
Keresz- 
rf de 
[aua va 

(min. 
secun- 
irosise 
Unicul 

fi rea- 
), după 

cu

M.I. Becze — E. Both ți 
Presneanu.

în cursul dimineții : SPORT 
CLUB MIERCUREA CIUC — 
VIITORUL GHEORGHENI 9—3 
(2—0, 3—1, 4—2), după un 
meci mal disputat decit arată 
scorul și care a evidențiat din 
nou un jucător In plină for
mă : Gereb, de la Sport Club. 
Au marcat : L. Bartalis 2, 
Gereb, J. Bartalis, B. Nagy, 
Gall, Miklos, Horvath, E. An- 

Korpos, Ger- 
Au 
N.

I
I 
I
I

• Puncte 
Rapid).
• Puncte_ ,____ _____ . _ _____ _ _____ _____ _______ r

Politehnica lafl).
• Golgeteril echipei t Grow 9 goluri. Crițan. Gwxgescv ți Diana — 

— cit. 2. Filip, Mur^or, Zar. ți II. — cit. 1.
• Jucâtori folosiți : 19 ; Dionu șl Tămaș — cit. 17 meciuri. Zar., 

Grosu, Mur^on șl G.org.scu — cit. 14, Crișon, Ile șl Dumitrescu - 
cit. 14, Blszok șl Balasz — cite 13, Nițu șl I. Gheorgh. — cit. 11, Filip 
șl Florean — cit. 7, Liliac, Harșonl șl Boci co — dt. 4, Radulescu 1.

obținute In deplasare : 2 (cit* unul cu S.C. Bocdu ți

cars

A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m, toate transformate de Grosu. 
Jucâtori eliminați : nid unul.
Cartonașe galbene î 10 ; cele mai multe : Cri șan 2.
A expediat 183 de șuturi (128 ocosâ - 55 In deplasare), dintre 
89 de spațiul porții (63 acasâ — 26 In deplasare).W d. spațiul porții (63 acasâ

dat
Ins de 
lui. Pe 
curgea, 
lei a 
Li dacă 
Da în- 
ți Hă- 
ambele 

Cu 
yom și 
nu va 

•bitrat :

tai (Sp. Club), 
gely, Șandor (Viitorul) 
arbitrat Fl. Gubernu - 
Enache ți E. Both.

în deschiderea galei de după- 
amiază : 
CUREA 
GALATI 
în ciuda 
care au 
ință. mai lntil pentru victorie 
și apoi pentru un scor cit mai 
mic. Joc plăcut, 
echipe cu elan. 
Ferencz, Szentes, 
sis. Au arbitrat 
M. Dinu ți Gb.

în urma acestor rezultate, 
clasamentul arată astfel :

PROGRESUL 
CIUC

4—0 (1—0, 0—0, S-O), 
eforturilor gălățenllor 
luptat cu multă vo-

MIER- 
DUNAREA

fntre două 
Au marcat : 

Pali ți Koe- 
Si. Enein — 
TasnadI.

BIE

1. Steaua Buc. 19 19 3 i ui- u a
3. S.C. M. duc 11 1« 1 3 UO- 47 23
3. Dlnamo Buc. 10 (1 3 93< 98 21
4. VHt. Gheorg. 10 «• 11 90-117 8
5. Prog. M. duc 19 6 1 11 45-103 0
6. Dunărea Gl. 19 1 1 U »- M 3

I

I
I
I
I
I
I

tandard 
Szabo, 
in a- 
forma- 

poar 15 
te in 
victori- 
ța Slo- 
acandi- 

trecut 
greutate 
[perica- 
aj. To
ise află 
aere de 
I al lui 
indu-se 
echipa 

pază in 
două 

pericol

(Deși are un golaveraj, prin 
diferență, mai bun decit Viito
rul Gheorgheni, Progresul 
Miercurea Ciuc ocupă locul S 
pentru că raportul victoriilor 
directe este favorabil Viitoru
lui cu 2—1).

Mircea TUOORAN

PRIMELE FINALE
(Urmare din pag D

I
I

I
I

ocolit. Echipa nu este, desigur, 
intr-o situație alarmantă, nu 
trebuie văzut totul în negru, 
dar o analiză lucidă se im
pune. • Impresia artistică a 
rămas aceeași eficacitatea Insă 
a scăzut serios. F.C. Bihor are 
jucători talentați (unii poate... 
prea talentați, ceea ce îi duce 
uneori la superficialitate, la 
comoditate in pregătire ți joc). 
Ne gindim, in primul rlnd, la 
Grosu, Zare (acum transferat), 
Georgescu, Dianu, Tămaț, care 
au imprimat echipei un stil 
curat, tehnic, plăcut. Dar poe
zia in fotbal (mai ales azi. eu 
apărări supraaglomerate. eu 
sarcini duble ți travaliu ne
măsurat) a devenit o frumoasă 
poveste eu_ „a fost odată*— 
• F.C. Bihor datorează locul 
modest pe care a terminat tu
rul tocmai modestei evoluții 
din jocurile in deții aaars. Anul 
trecut obținuse orari 14 puncte. 
Iar acum IX Nu « mare dife
rență- Dar ht tarul campiona
tului trecut adusese din depla
sare 6 puncte (5 victorii ți 2 
egaluri), iar de data aceasta 
n-a mai realizat decit două 
remize ți aceat deficit de 4 
puncte a trim* n epre perife
ria dasamentakzL • Rimlnfnd 
tot în domentai men parallel, 
constatăm că echipa arădeană 
a avut e eficacitate mal «că
zută ți a primii goluri mai 
multe (aceasta «fin urmă e o 
carență mal vecbe). Gcdgeterul

fel de poetică, ca și In trecut, 
deși „șeful- ei, Zare, a ajuns 
de nivel internațional ,A- la 
Eu r o-84, deși portarul Balasz 
a făcut destule meciuri bune. 
Dianu, cindva extremă, se lasă 
prea des furat de faza de atac. 
In timp ce fundașul central de 
marcaj (ba Biszok, ba Dumi
trescu) și lateral rtinga (Mița 
L Gheorghe) au rămas in faza 
improvizațiilor. • Echipă dis
ciplinată, frumoasă la vedere. 
F. C. Bihor are nevoie de îm
bunătățiri pe toate planurile și. 
mai ales, de SOBRIETATE. Va 
reuși, oare, noua conducere să 
rezolve aceste probleme intr-o 
iarnă ? Dacă nu. atunci, pe 
bună dreptate, ee vor întreba 
suporterii echipei : -Ac ee M 
fost schimbați ic«m A. Kon 
și AL Mnta șl de ee an bnn 
președinte de elob (L Num) 
1 fost transformat fn_ antre
nor se read 7—

Constantin ALEXE

ALE „DACIADEI"

ici .A” 
kpă: k 
Dinamo 
torul și 
Ha), 2. 
ointa și 
, 70—66 
ța Slo- 
irul și 
U.C.B.), 
actorul, 
al Bra-

C.S.M.

floretă 
I.E.F.S. 
ra Satu 
pe pri- 

C.T.
p) Si

(C. Stan, la pușcă seniori), 
570 p (M. Soki, La pușcă ju
niori).

REZULTATE TEHNICE, pistol, 
seniori : 1. L Petru (Olimpia) 
581 p, 2. L. Stan (Steaua) 575 p, 
3. I. Neagu (Dinamo) 573 p ; se
nioare : 1. Anițoara Matei (Di
namo) 378 p, 2. Ana Clobanu (Di
namo) 375 p, 
namo) 372 p ; 
șan (Dinamo) 
zaru (Steaua) 
(I.E.F.S.) 563
I.E.F.S. 1673 p, 2. Steaua 1648 p 
3. Dinamo 1643 p : junioare : 1. 
Varvara Brehar (Steaua) 361 p, 2. 
Magdalena Mițllcă (Letea Bacău) 
357 p, 3. Gabriela Demșa (Letea 
Bacău) 357 p ; echipe s 1. Steaua 
1050 p, 2. Letea Bacău 1049 p, 3. 
Dinamo 1021 p ; pușcă, seniori ! 
1. C. Stan (Steaua) 578 p, 2. E. 
Antonescu (Dinamo) 576 p, 3. I. 
Codreanu (Steaua) 574 p ; seni
oare : 1. luliana Crăciun (C.S.Ș. 
1 Buc.) 382 p, 2. Gabriela Andor 
(C.S.U. Oradea) 382 p, 3. Maria 
Popa (C.S.U. Oradea) 381 p ; ju
niori : 1. M. Soki (Ă.S.A. oradea) 
570 p, 2. C. Opriț (C.S.U. Oradea)

î.

î.

3. Elena Ene (Dl- 
junlorl :
573 p, 2.
568 p, 3.
p ;

1. O. VI- 
N. Pin- 
A. Dina 

echipe : 1.

C. Cioc (Metalul) » p ; 
L Steaua M» p, X. U- 

nlversltatea Cluj-Napoca iei P, 
3 Olimpia «1» p ; junioare : 1. 
Olimpia Rua (AAa. Oradea) 
S7Ș p, *. Ana Florea (Olimpia) 
Z7S p, 3. Stela Cristea 37J p : e- 
chipe : L Olimpia H15 p, 2. Uni
rea Focșani nos p, 3. Dinamo 
W99 p.

W O, 1 
echipe :

EXTRASE LA TRA
DIN' 13 IA-

NUMERELE
GEREA „LOTO 2'

NUARIE 1385
EXTRAGEREA im 11 « fi
EXTRAGEREA A n-a: 2 32 69 55 
EXTRAGEREA A IH-a: 13 10 4 5 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI 

(PROVIZORIU) : 834.936 lei, din 
care 14.821 lei, report la catego
ria 1.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 IANUARIE

1. Ascoll — Internaționale X ; 
2. Atalanta — Sampdoria X ; 2. 
Avelllno — Verona 1 ; 4. Floren
tina — Napoli 2 ; 5. Juventus — 
Lazio ANULAT ; «. Milan —
Como 2 ; 7. Roma — Torino 1 ; 
8. Udlnese — Cremonese 1 ; 9.
Cagliari — Perugia X ; 10. Cata-

Pe această temă s-a
Nu o dată.
Și mai scriem.
Din același motiv.
Pentru că problema
Am spune chiar că

ca și acum 6 luni, ca și acum un an, un an și jumătate.
Lipsesc „oamenii de gol“, lipsesc atacanții (virfurile) 

de gol, lipsesc șuteurii din linia I — iată o realitate 
asupra căreia sînt de acord — în deplin consens — 
specialiștii și marea masă a iubitorilor fotbalului nos
tru Nici nu ar putea fi altfel în fața statisticilor, care 
spun totul.

Nu am repune astăzi în discuție, pen tiu a „n“-oară, 
subiectul vîrfurilor de gol, al oamenilor de gol, dacă 
nu am asista în ultimul timp la așa-zise încercări de 
rezolvare a problemei... prin ocolirea ei. Auzim astfel 
tehnicieni (capabili) care vor să suplinească „omul de 
gol din față" printr-o circulație superioară, care să 
ofere — cît mai des — măi multor jucători (din toate 
liniile) situația șutului și șansa golului ; pe de altă 
parte, se spune (pe drept) că atacantul trebuie să lupte 
să ia mingea de la apărătorul advers, să facă destule 
alte lucruri ajutătoare. Teorii interesante (chiar dacă 
nu sînt absolut noi) care conțin adevăr în ele (iar 
aplicarea lor va aduce fără îndoială foloase), dar care 
nu pot șterge și nici măcar contesta ideea prioritară 
că este nevoie de atacanți-golgeteri, care să marcheze, 
în primul rînd să marcheze !

Cele mai inteligente circulații de minge, de jucători, 
ca și scoaterea baloanelor din picioarele apărătorilor 
adverși nu înlocuiesc golurile, nu înlocuiesc șuturile 
imparabile, nu înlocuiesc oamenii de gol.

Oricit ar părea de prozaic, soluția-soluțiilor rămîne 
— pur și simplu — cântarea, găsirea și cultivarea omu
lui de gol.

în atletism, un mare specialist român, Nicolae Mără- 
șescu, caută ani de zQe 3—I elemente foarte dotate 
pentru semifond și lucrează cu ele tot 
a le aduce printre vîrfurile mondiale.

Plin analogie, antrenorii noștri de 
soluție pentru oamenii de gol. Să-i 
cu ei ANI DE ZILE !

Se întimplă așa ceva în fotbalul nostru ? 
La echipele divizionare „A* sau „B“ ? 
Măcar la ele ?
Răspunsul n știm cu toții.

mai scris.

nu s-a rezolvat.
stadiul nerezolvării ei este la fel

ani de

fotbal 
caute.

Marius

zile pentru

au aceeași 
Să lucreze

POPESCU

CAMPIONATBL REPUBLICAN DE JUNIORI
Clasamentele torului [seriile V-VIII]

I

SERIA a T-a SERIA a. Vil-a

L Sportul stod. 11 11 1 33-13 28 1. Șoimii Sibiu n 9 2 0 36- 5 20
L Mecanică fină n n i in 17 L C.S.S. Rm. V. 11 7 2 2 30-11 18
3. Metalul Buc. 11 7 3 3 >»-U 18 3. C.S.S. Sebeș 11 7 3 2 26-20 18
4. Dlnamo Boc. u 6 3 1 14- 5 15 4. C.S-S. Sibiu 11 5 4 2 29- l 14
L F.CJC Giurgiu 11 5 3 4 1»-17 12 5. Gloria Bistrița 11 5 3 3 18-14 13
<. CSS Electroap. Ulii 13-14 n 8. Chimia Rm. V. 11 4 4 3 21-14 12
7. Autobuzul Buc. H 4 3 4 17-M 11 7. C.S.S. Drâgăș. 11 8 0 5 24-21 12
1. Gloria Buzău 11 3 3 5 11-M 9 8. Gaz metan M. 11 4 3 5 10-14 10
9. C.S.S. > Buc. UIU 13-30 8 9. C.SJS. Mediaș 11 3 5 4 19-24 9

IC F.C.M. Brăila 11 3 1 7 »-» 7 IC C.S.S. A. I. 11 3 1 8 16-2Î 9
ÎL CLS.S. Pajura 11 1 1 1 4-11 5 11. Carpațî Mîrșa 11 1 3 8 14-35 4
n. CAR. Călărași 11 1 I » 13-23 3 12. C.S.S. Blaj 11 0 1 10 10-44 1

SERIA a VI-a SERIA a VIII-a
L C.S.S. Pitești U 5 3 3 33- 7 19 1. Jiul Petroșani 11 9 2 0 33-ie 20
2. C.S.S. Craiova n 1 1 1 37-10 19 2. Strungul Arad 11 8 1 2 32-2t 17
3. F.C A-gej n » • 1 4i- 4 11 Metalurg. Cugir 11 0 3 2 23-U 19
4. Unirea Alex. 11 7 0 4 16-13 14 4. Corvin ul 11 7 0 4 26-11 >4
9. I.PJ4. Slatina 11 t 1 4 25-13 13 5. F.C.M. Arad 11 8 2 3 26-13 14
C Univ Craiova 11 t 5 5 29-12 12 8, C.S.S. Arad 11 0 3 3 20-15 14
7. F.C. Olt 11 4 3 4 20-10 11 7. Mureșul Deva 11 4 0 7 16-21 8
8. C.SR. Caracal >1320 31-3( 8 8. C.S.S. Huned. 11 3 3 8 13-24 7
9. Minerul Motru 11 1 2 7 11-44 8 >. Rapid Arad 11 2 3 0 9-24 7

18. C.S.S. Tg. Jiu Ulii 14-31 4 10. Minerul Lupenl 11 3 1 7 10-24 7
n. CS.S. Corabia 11 3 1 5 13-37 4 11. Unirea A. I. 11 3 0 8 22-24 8
ii C.S.S. Slatina Ulii 12-47 4 12. Aurul Brad 11 1 1 8 10-24 9

La jumătatea drumului în Divizia „C“

DUNĂREA cal arași- performera SERIEI a IV-a
Nu exagerăm dacă afirmăm că 

Dunărea Călărași este una dintre 
cele mal bune echipe ale campio
natului. Retrogradată anul trecut 
din eșalonul secund, acum con
duce detașat — fără nici o In- 
frlngere — in seria a IV-a. Sub 
Îndrumarea tehnică a fostului 
jucător divizionar „A“ Vlad Ma
rțea, echipa C.S.M. Oțelul-DnnA- 
rea Călărași a reușit în sezonul 
de toamnă o performanță remar
cabilă, dștigarea a 10 puncte In 
meciurile disputate In deplasare. 
Pe teren propriu. Dunărea a pier
dut doar un singur punct, 1—1 cu 
ȘJ4. Oltenița, o formație bine co
tată în seria respectivă, cti ani In 
urmă a jucat In Divizia „B*. Du
nărea Călărași, deși cu handicapul 
de un punct (penalizarea din

campionatul trecut, pentru nein- 
depllntrea baremului de punctaj), 
are o situație excelentă In grupa 
sa și mari șanse, firește, pentru 
revenirea In „B“. Antrenorul Ma- 
rlca a format un lot destul de 
valoros, cu cîtlva jucători bine 
pregătiți tehnic, la nivelul eșalo
nului respectiv. Printre jucătorii 
remarcați In tur s-au numărat V. 
Bogatu (golgeter cu 8 goluri în
scrise), FI. Mlhăilă, N. Valentin, 
D. Isacov, M. Banu șl foarte ti
nerii M. Borcan și N. Farin. Du
nărea a condus autoritar, fiind 
în 11 etape pe primul loc.

Nu putem trece cu vederea 
buna comportare In prima jumă
tate a competiției, a noii promo
vate în Divizia „C“ Olimpia Slo
bozia, aflată pe un loc onorabil 
(3), In opoziție cu fosta divizio-

ADMINISTRATE DE STAT LOTO PRONOSPORT IMORMEAZA

IV-a :

nară .,B“ Unirea Slobozia, echipă 
intrată în mediocritate. (T. R.|.

Clasamentul seriei a

1. Dunărea CI.* 15 8 7 0 29-12 22
3. Chimia Buzău 15 8 3 4 29-17 19
3. Olimp. Slobozia 15 7 5 3 24-16 19
4. Ș.N. Oltenița 15 7 3 5 16-12 17
5. Metalul Buzău 15 6 4 5 25-17 16
6. Viit. Chirnogi 15 5 6 4 19-19 18
7. Unirea Slobozia 15 7 1 7 20-2! 15
8. Rapid Fetești 15 7 1 7 14-ia 15
9. Carpați Nehoiu 15 6 2 7 21-18 14

10. A.S.A. Buzău 15 6 2 7 20-21 14
11. ICPB Bolintin 15 5 3 7 16-16 13
12. Constr. Giurgiu 15 5 3 7 11-19 13
13. Petrolul Berea 15 5 2 8 19-23 12
14. Victoria Lehliu 15 5 2 8 16-28 12
15. ISCIP Ulmenl 15 4 3 8 16-25 11
16. Vict. Tăndărei 15 5 1 9 15-28 11

• — penalizată cu 1 p.

L : 772,25 a 300 lei cat M

TRAGERII EX- 
LOTO A REVE- 

1 IANUARIE 1985

nla — Pisa 1 ; 11. Empoll — Ta
ranto X ; 12. Lecce — Tiiestina 
X ; 13. Padova — Bari X. FOND 
TOTAL DE CIȘTIGURI : J.107.500 
lei (provizoriu).
CIȘTIGURILE 
TRAORDINARE 
LIONULUI DIN

FAZA I — Cat. A : 3 variante 
100% — autoturisme Dacia 1300 și 
5 X 25% a 17.500 lei ; cat. B : 8 
X 100% a 22.016 lei șl 43 x 25% 
a 5.504 Iei ; cat. C I 100 a 4.128 
lei ; cat. D : 337,75 a 1.222 lei ; cat. 
E : 762,25 a 300 led ; cat. F s 
1.117,75 a 200 -lei ; cat. G : 7.336,75 
a 100 lei.

cat. 1 : 6 X 
ți 

2 :

FAZA A n-a
100% autoturisme Dacia 1300 
95 X 25% a 17.500 lei ; cat.
20 X 100% a 20.827 Iei și 132 X 
25% a 5.207 lei ; cat. 3 : 210,75 a 
5.238 lei ; cat. 4 : 1.065,75 a 1.036 
lei ; cat. 5 : 2.885 a 300 lei ; cat. 
6 : 4.269,25 a 200 lei ; cat. 7 :
24.808 a 100 lei.

FAZA A III-a — Cat. H : 4 X 
100% — autoturisme Dada 1300 șl 
13 X 35% a 17.500 lei ; eat. I : 
16 x 100% a 5.000 lei, In cadrul 
cărora o excursie de un loo In 
R.S. Cehoslovacă și 59 X 25% a 
1.250 Iei ; cat. J : 91,75 a 1.000 
lei ; cat. K : 393,75 a 400 lei ; cat.

1.593.25 a 200 lei ; cat. N : 8.323,75 
a 100 lei.

Autoturismele „Dada 1300“ au 
revenit particlpanților : Rada Mi
hai din Died jud. Arad, Ismail 
Samedin din Constanța șl Peanca 
Mircea dm Blejești jud. Teleor
man (la faza I) ; Irimescu Livia 
din Cimpulung jud. Argeș, Su
gar Ioan din Baia Mare, Dzitac 
Gheorghe din Poienii de sub 
Munte jud. Maramureș, Roșu Ion 
din Tg. Neamț, Ionescu Naica 
din București și Solacu Lauren- 
țiu din București (la faza a 
Il-a) ; Damian Costel din Foc
șani, Martescu I. Ion din Tlrgo- 
viște, Mărăcineanu Gheorghe din 
Sibidu jud. Buzău șl Bodea Ilona 
din Oradea.
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consumurile mari de energie 
in perioade de virt.

In toate întreprinderile in
dustriale cu foc continuu, pre
cum si în cele care lucrează 
în trei schimburi complete, s-a 
indicat să se aplice măsuri 
ferme pentru reducerea con
sumului de energie electrică, 
combustibili si gaze, prin în
cadrarea strictă în normele de 
consum aprobate, care vor fi 
considerate maxime.

Inslalafiile cu foc continuu, 
cere nu pot lucra la întreaga 
capacitate din lipsă de materii
prime sau din alte cauze, vor 
fi programate să lucreze la 
întreaga capacitate, pe un 
timp limitat 
raport de 
care le au 
vor fi oprite, 
se va realiza

pe lună. in 
condițiile pe 
asigurate, sau 

Producția ce nu 
în aceste insta

lații va fi preluată de alte 
unități sau secții similare din 
alte întreprinderi — stabiite 
de ministere împreună eu co
mitetele județene de partid 
—care vor lucra la întreaga 
capacitate.

Celelalte întreprinderi sau 
secții organizate pe trei 
schimburi, care nu au mate
riile prime sau comenzile ne
cesare, vor lucra in două 
schimburi sau intr-un sin
gur ixhimb prelungit, po
trivit programului stabilit 
peutru astfel de unități.

Se vor lua măsuri pentru e- 
fectuarea, în perioada de 
iarnă, a repa iilor capitale 
la un număr m. mare de in
stalații, prin devansarea ce
lor prevăzute pentru trimestrul 
II sau chiar trimestrul III, ur- 
mînd ca în perioada de vară 
— cind erau prevăzute aceste 
reparații — să se lucreze și să 
je asigure realizarea inte
grală a producției planiiicate. 
S-a cerut ministerelor, comite
telor județene de partid 
să analizeze 'U toată răspun
de, ea prc’Tema reprogramă- 
rii repa'ațiilor capitale. ast
fel incit eșalonarea și organi
zarea acestora să nu afec

teze. în nici un fel, desfășu
rarea normală a producției.

Atelierele de reparații $1 
întreținere, sectoarele auxi
liare și orice alte secții și sub
unități, care nu sînt direct le
gate de funcționarea insta
lațiilor tehnologice cu foc 
continuu, vor lucra in două 
schimburi sau chiar intr-un 
singur schimb prelungit, în așa 
fel incit să se evite consumul 
de energie în perioada de 
vîrf.

întreprinderile industriale
care lucrează în două schim
buri de cite 8 ore și au sec
toare calde vor trece la re
gim de lucru de două schim
buri de eîte 6 ore, organizate 
continuu, astfel incit să se rea
lizeze o perioadă de lucru de 
12 ore pe zi, timp de 7 zile 
pe săptămină, respectiv 42 de 
ore de lucru săptăminal.

Programul de lucru al între
prinderilor care vor lucra 
in regim de două schimburi a 
cite 6 ore va fi organizat, al
ternativ, eu alte întreprinderi, 
astfel incit să se asigure un 
consum energetic uniform in 
cele 24 de ore ale fiecărei zile.

în sectoarele calde ale aces
tor unități, cum sint turnătorii, 
tratamente termice, forjele, a- 
copericile metalic și alte sub
unități se va trece la organi
zarea producției intr-un ciclu 
de 3—5 zile pe săptămină. in 
regim de lucru de trei schim
buri de cite 8 ore pe zi. in 
cadrul căruia să se realizeze 
producția de piese turnate, for
jate, semifabricate necesare 
pentru întreaga săptămină. In 
același regim de lucru vor 
funcționa secțiile de vopâtorie 
apreturi și finisaj din industria 
ușoară.

De asemenea, se vor lua mă
suri pentru a se lucra intr-un 
ciclu de 2—3 zile pe săptămină 
și in sectoarele calde in unită
țile care își desfășoară activi
tatea intr-un singur schimb.

După realizarea ridurilor de 
producție, secțiile, atelierele 
respective vor fi oprite com
plet pentru • perioadă in care 
se vor lua măsuri pentru buna 
aprovizionare eu materialele 
necesare, pregătirea șarjelor și 

a rețetelor de fabricație, efec
tuarea lucrărilor de reparații 
și întreținere, astfel incit în 
ciclul de fabricație următor să 
se asigure folosirea maximă a 
capacității de producție.

în organizarea activității de 
producția pe cicluri, ministe
rele și centralele, împreună cu 
comitetele județene de partid 
vor asigura alternarea funcțio
nării sectoarelor, astfel incit 
să se realizeze un consum e- 
nergetic echilibrai. Se interzice 
funcționarea oricăror instalații 
în aceste sectoare în regimuri 
reduse in care să se consume 
energie și combustibil fără să 
se asigure producția stabilită.

Celelalte întreprinderi, care 
lucrează în două schimburi sau 
care trec să lucreze in două 
schimburi și nu au sectoare 
calde, vor lucra la fel ca și 
întreprinderile organizate pe 
două schimburi a 6 ore, adică 
12 ore continuu pe zi. Fiecare 
schimb va lucra 42 ore pe săp
tămină, iar întreprinderea va 
lucra, alternativ cu alte între
prinderi, pentru a echilibra 
consumul linear de energie pe 
24 ore.

întreprinderile care iși des
fășoară activitatea intr-un 
singur schimb de 8 ore pe zi 
vor fi programate să lucreze 
prin rotație — unele in schim
bul I. altele în schimbul II și 
restul in schimbul ni — ast
fel incit să se asigure un con
sum energetic echilibrat pe 
toată durata zilei de 24 de ore. 
In situațiile in care întreprin
derile care lucrează intr-un 
schimb pot asigura realizarea 
intro perioadă mai scurtă a 
producției planificate pentru 8 
ore. tot fi programate să lu
creze 5—7 ore pe zi. asigurind 
si pe această cale economisirea 
energia și a căldurii.

In lunile de iarnă ne se vor 
efectua luerări de ronrimetii 
propriu-r:se. în acearii perioa
dă vor fi realizate lucrări de 
montaj a mașinilor și instala- 
tiilor. in incintele construite 
sau in exterior, dacă tehnolo
gia de montaj permiie efectua
rea lucrărilor Ia temperaturi 
seărete. Se va acorda priorita

te lucrărilor de montaj Ia 
obiectivele care se află in pro
be sau recepție, cu termene de 
punere în funcțiune apropiate.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilii ca, In afara măgurilor 
de sporire a producției de e- 
nergie electrică și de reorga
nizare a regimului de lucru in 
unitățile economice, să se asi
gure reducerea in continuare a 
consumurilor de energie elec
trică, termică, de gaze, atit în 
activitatea întreprinderilor si 
unităților economice, a institu
țiilor social-culturale, cit și in 
celelalte sectoare de activitate.

Au fost stabilite, de aseme
nea, măsuri pentru reducerea 
consumurilor de combustibil și 
energie in unitățile de trans
port, prin optimizarea trans
porturilor, folosirea și încărca
rea la întreaga capacitate a 
tuturor mijloacelor de trans
port.

Organele centrale și locale 
ale administrației de stat, ce
lelalte instituții centrale și lo
cale, institutele de proiectare 
și cercetare își vor stabili pro
gramul de activitate în perioa
da in care se va putea folosi 
lumina naturală a zilei.

Pentru activitatea de comerț 
și din servicii, în general, 
se va stabili un program de 
lucru numai pe timp de lumi
nă. S-a stabilit, de asemenea, 
ea toate restaurantele și alte 
unități de acest fel să se în
chidă cel mai tirziu la ora 
21,90.

Unitățile cultural-artistice vor 
trebui să-și reorganizeze in 
așa fel programul incit să re
ducă consumul de energie în 
perioadele de vîrf.

In ceea ce privește consumul 
de energie electrică, termică și 
gaze naturale pentru popu
lație, se va avea în vedere 
respectarea strictă a programu. 
lui stabilit pe fiecare județ și 
localitate. Programele de dis
tribuire a energiei electrice și 
termice vor fi aduse din timp 
la cunoștința populației și a 
celorlalți consumatori. Ilumina
tul public, inclusiv in magazi
ne. și iluminatul casnic ur

mează să fie reduse cu 50 la 
sută față de consumul stabilit 
pentru iarna anului 1984.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca guvernul să ia toate 
măsurile oare se impun pentru 
realizarea in cele mai bune 
condițiuni a programelor de _ 
asigurare a energiei electrice 
și combustibilului, de respec
tare riguroasă a normelor de 
consum stabilite precum și da 
aplicare a măsurilor de reor
ganizare a activității întreprin
derilor și tuturor unităților e- 
conomico-sociale.

Totodată, Comitetul Politic 
Executiv cere organelor și or
ganizațiilor de partid, consili
ilor de conducere ale ministe
relor, consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi și in
stituții, consiliilor populare 
județene, municipale, orășe
nești și comunale să ia toate 
măsurile pentru realizarea tu
turor programelor stabilite și 
să desfășoare o largă muncă 
politică pentru mobilizarea ma
selor de oameni ai muncii la 
aplicarea și respectarea strictă 
a acestor măsuri de mare im
portanță pentru depășirea gre
utăților create de iama grea 
din acest an și pentru asigu
rarea îndeplinirii tuturor indi
catorilor de plan și desfășu
rarea normală a activității în 
toate domeniile.

Comitetul Politic Executiv a- 
dresează oamenilor muncii de la 
orașe și sate, tuturor cetățenilor 
țării chemarea de a acționa 
cu toată răspunderea și spiri
tul patriotic pentru asigurarea 
energiei și combustibilului con
form normelor stabilite, pentru 
gospodărirea cit mai judicioasă 
a acestora, eliminarea oricăror 
forme de risipă a acestei avu
ții naționale, de a participa cu 
cel mai înalt spirit de răspun
dere la această acțiune de in
teres general, adueîndu-și ast
fel contribuția la înfăptuirea 
în bune condițiuni a obiective
lor și hotărîrilor partidului șl 
statului nostru privind dezvol
tarea economico-socială a țării 
și creșterea, pe această bază, 
a nivelului de trai material șt 
spiritual al întregului nostru 
popor.

«

CUPELE EUROPENE DE
ȘTIINȚA BACĂU

(Urmare din veg ’)

Kitici, Durica și Ergtci în for
mă excelentă, să înceapă să re
facă puțin eîte puțin din han
dicap. iugoslavele au inserts 
de patru ori consecutiv (10—9 
pentru Știința in min. 23). 
pentru ca patru minute mai 
tirziu să reușească egalarea: 
11—11, în min. 27. Hrișcu, care 
a înlocuit-o pe Moszi (a făcut 
cîteva erori), înscrie și repriza 
ia sfirșit cu avantaj minim 
pentru românce.

Al doilea mare moment al 
jocului l-am reținut in min. 
42, acum Radnicki conduce cu 
17—15, dar băcăuancele se mo
bilizează exemplar, înscriu 
de cinci ori prin Oacă, Ciu- 
botaru și Danilof, preluind 
iarăși conducerea cu 20—17, 
în min. 53, Radnicki avan
sează cu apărarea pină a- 
proape de centrul terenu
lui. Oacă este ținută de 
trei jucătoare (!) și mizind pe 
contraatacuri în momentele de 
derută ale studentelor echipa 
iugoslavă mal înscrie două go
luri (tot atîtea ca și Știința) 
ajungînd la o înfrângere de 
numai trei goluri diferență. Au 
înscris: Oacă 9 (3 din 7 m), 
■"'an.lof 4, Lunca 4, Ciubotaru 
- și Hrișcu 2 (au mai jucat 
Vasîlea — înlocuitoarea lui 
Uzum în min. 41 —, Moszi și 
Ccrvenciuu), respectiv Durica 7, 
Urgiei 4, Buda 3, Dasici-Kitici 
3 și Jankovici 2,

Au arbitrat impecabil, fiind 
de u corectitudine exemplară, 
W. Pritzkow — II. Ramp 
(rLD.G),

STEAUA
(Urmare din vag I)

te, agresive, care a anihilat în 
mare măsură punctele forte 
ale formației bucureștene, jo
cul celor doi interi (Stingă și 
Dumitru). Steaua a ratat nu
meroase acțiuni, mai ales pe 
contraatac (Berbece s-a aflat 
de_ cinci ori singur pe extre
mă), Stingă nu a reușit să 
scape de „strînsoarea" mar

catorilor săi, iar Muoteanu ou 
a avut o zi bună, așa că, ia 
repriza a doua a apărat — b_nc 
— tinărul Sknion. Echipa noas
tră a jucat mai bine la început 
(8—9 în min. 21) și in fnalal 
meciului, cind de la 14—21 a 
adus scorul la proporții mai 
acceptable.

Marcatori : Isakoviei 8. Vuje- 
viei 6, Kuzmanewski 4, V«- 
koviei 3, Cvetksviei 2. Portner 
1, respectiv Stingă 7 (6 de la 
7 ml). Drâgâniti 6. Dumitru 
5. Mirică L

Corect arbitrajul norvegieni
lor Sjong și Ludwigssen Efipă 
opinia noastră. Steaua poate 
remonta diferența acestor 5 
goluri in partida de la Bucu
rești.

H. C. MINAUR
(Urmare din pag 1)

aspru, dar echilibrul n-a durat 
decit 11 minute (4—4). De 
aici bâimărenii se vor detașa 
permanent (min. 14 : 7—5.
min. 18 : 9—8. min. 18 : 11—7. 
min. 20 : 13—7, min. 26 : 16—9, 
min. 29 : 18—10), folosind
foarte bine contraatacul faza 
I și faza a doua, pregătiți mai 
ales datorită blocajului bun 
realizat in defensivă.

H.C. Minaur Baia Mare a 
făcut unul dintre cele mai

★

Alte rezultate din competiți
ile continentale : .C.C.E." :
Gladsaxe HG Copenhaga — 
Atletico Madrid 11—27 ! 1 ; 
„Cupa cupelor” : CF Barcelona 
— USM Gagny (Franța) 25—17; 
FEMEI: „C.C.E." : Sulstadt
Viena — Polisens Stockholm

• TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Raliul Pa

ris — Alger — Dakar a continuat 
cu o nouă cursă Specială desfă
șurată noaptea, pe distanța de 
313 km, între Iferouane șl Agadez. 
Pe primele locuri s-au clasat Co- 
wan-Syer (Anglia) pe „Mitsu
bishi- — 2 h 07:56, urmați de 
Metge-Lemoine (Franța) pe „Por
sche- — 2 h 10:54, și Zanlroli-Da 
Silva (Franța) pe „Mitsubishi* — 
2 h 53:38. In clasamentul general 
pe primele trei locuri se află Za- 
niroli Da Silva — 22 h 37:00, Co- 
wan-Syer — 22 h 47:19 și foștii

HANDBAL
bune jocuri ale sale din ulti
mul timp, apărindu-se mobil 
și agreriv și atacând variat. 
aCt cu linia de la 9 m. rit 
Si cu semicercul. Oaspeții, ca
re au avut in Brestovansky 
un jucător de excepție, s-au 
văzu: stopați nu numai de ela
nul gazdelor, ci și de supe
rioritatea lor teimico-tactică. 
N-au existat momente de de
gringoladă in echipa locală, 
evoluția lor fiind la fel de 
txmă din minutul 1 pină în 
minutul 60. in același ritm 
debordant. întreaga echipă 
băimăreaxă s-a evidențiat, dar 
chiar si în aceste condiții me
rită subliniate evoluțiile lui 
Măricel Vsinea. Gbeorgbe Co- 
Taeis și Iosif Boroș.

Avem credința că in meciul- 
retur (27 ianuarie, la Tmava) 
H.C. Minaur Baia Mare va 
lupta nu numai să se califice, 
datorită avantajului de acasă, 
cj si să-și urmeze drumul vic
torios in această competiție în 
care pină acum a terminat în
vingătoare in toate cele cind 
partide disputate. Au înscris : 
M. Voinea 10. Covaein 8. Mi- 
roniue 6. FTangea 4. N. Voinea 
3. Boroș 3. Porumb 2 și Mar
ta 1. respectiv Brestovansky 
10. Sule 4. Baliș 3, Martinet 
3 și Nora 2. Au arbitrat bine 
ZIatko Mosnicka șl Branco 
Horwath (Iugoslavia).

★ ★

28—10. Bayer Leverkusen — 
Spartak Kiev 14—21, SC Leip
zig — VIF Gheorghi Dimitrov 
Sofia 24—18 ; „Cupa cupelor" : 
SC Magdeburg — Buducnost 
Titograd 30—19, VfL Sindelfin
gen — Topolniky (Cehoslova
cia) 15—21.

• TELEX • TELEX
lideri Colsoul-Lopes (Franța) pe 
„Opel Manta- — 23 h 14:06. De 
notat că echipajul Jacky Ickx 
(Belgia) și Claude Brasseur 
(Franța), care se afla pe poziția 
a doua în clasamentul general 
înaintea acestei etape a fost ne
voit să abandoneze în urma unei 
derapări, căd mașina lor „Por
sche- s-a izbit de o stîncă. In 
cursa de motociclete conduce ita
lianul Franco Picco pe „Yamaha" 
— 40 h 18:49.

CICLISM • Cea de a 6-a etapă 
a „Turului Tachira-, competiție

VICTORII ALE TINERILOR VOLEIBALIȘTI ROMÂNI
SOITA, 13 (Agerprcs). — In 

turneul internațional de volei 
pentru juniori de la Sofia, e- 
chipa României a întrecut cu 
scorul de 3—1 (15—7, 15—9, 
9—15,15—11) formația Poloniei. 
Alte rezultate : Ungaria —

McENROE - LENDL IN FINALA ..MASTERS '84"
• In sferturile de finală ale 

turneului „masters" de la New 
York au fost consemnate re
zultatele : Ivan Lendl — Joa
kim NyStrom 6—4, 7—6. Jimmy 
Connors — Eliot Teltscher 
6—2, 6—4. Simbătă au avut 
loc semifinalele dintre care 
cea mai așteptată era partida 
McEnroe — Wilander, consi
derată ca revanșă pentru re
centul joc din „Cupa Davis". 
De data aceasta McEnroe nu 
a lăsat nici o speranță adver
sarului său pe care l-a învins 
net cu 6—1. 6—1. Tot meciul, 
în care McEnroe realmente a 
fost strălucitor, a durat mai 
puțin de o oră (28 de minute 
primul set si 30 al doilea !). 
Cealaltă semifinală în schimb, 
a dat loc unei lupte deosebite 
Ivan Lendl ciștigind la limi
tă in fața lui Jimmy Connors 
cu 7—5. 6—7, 7—5.

In finala desfășurată ieri, 
dar al cărei rezultat nu ne-a 
parvenit pină la închiderea 
ediției, datorită diferenței de 
fus orar, s-au întilnit deci 
McEnroe și Lendl. Tot ei au 
fost in finală și anul trecut 
cind McEnroe a cîștigat cu 
6—3, 6-4. 6—4.

în proba de dublu, în se
mifinale : John McEnroe, Pe
ter Fleming — Tomas Smid, 
Pavel Slozil 6—3, 6—2. Mark

• TELEX • TELEX
rezervați amatorilor și care are 
loc In Venezuela, s-a încheiat cu 
victoria ciclistului din țara gazdă, 
Leonardo Hernandez, care a par
curs 83,5 km (între localitățile 
Tovar — Merida) în 1 h 50:33. In 
clasamentul general conduce Jose 
Llndarde (Venezuela) — 18 h 
08:81.

TENIS DE MASA • Liga eu
ropeană : Italia — Luxemburg 
6—L

VOLEI • In „C.C.E.* (f) la
Sofia : Levski Spartak — Lonhof 
(R.F.G.) 2—3 !

Franța 3—0 : Bulgaria — R. F. 
Germania 3—0. In competiția 
de junioare echipa României a 
cîștigat cu scorul de 3—1 me
ciul cu formația R. F. Germa
nia.

Edmondson, Sherwood Stewart 
— Kevin Curren, Steve Denton 
6—3. 4—6, 6—2.

• In turenul țeminin de la 
Washington, în sferturile de 
finală : Navratilova — Sukova 
6—0, 6—4, Garrison — Turn
bull 6—2, 7—6, Maleeva — 
Jordan 6—1. 6—3, Rinaldi — 
Mandlikova 6—4, 6—2.

<

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

BUDAPESTA. Participînd a- 
lături de alergători din Aus
tria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană și Ungaria, patinatorii 
de viteză aparținînd C.S. Trac
torul Brașov au urcat pe po
dium: femei: 500 m — 1. Edith 
Hamuri (Ungaria) 47,21, 2. Mi- 
haela Dascălu 48,01 ; 1000 m — 
1. Hamuri 1:36,39, 2. Gabrieli 
Voina 1:38,47, 3. Dascălu 1:39,49; 
clasamentul general — 1. Ha
muri 191,365 p, 2. Dascălu 
195,760 p, 3. Voina 196,800 p 5 
bărbați : 500 m — 1. T. Jan
kowski (R.D.G.) 40,36... 3. D. 
Csata 42,56 ; 1000 m — 1. Jan
kowski 1:23,28... 3. Csata 1:26,85; 
clasamentul general — 1. Jan
kowski 165,065 p... 3. Csata 
172,765 p.

GRONINGEN. Andrea Scho- 
ne (R. D. Germană) a cîștigat 
titlul de campioană europeană 
de patinaj viteză (4 distanțe). 
A fost urmată de olandeza 
Yvonne Van Gennin și Sabine 
Brehm (R.D.G.).

MINSK. Proba de 10 km din 
cadrul competiției de biatlon 
a avut următorul podium : 1. 
Iuri Kașkarov (URSS) 32:17,2 
(2 tururi de penalizare), 2. Al
gimantas Salna (URSS) 32:33,1 
(3), 3. Tchell Sobak (Norvegia) 
33:07,9 (3). După două probe
în „Cupa mondială" conduce 
Kașkarov cu 30 p.


