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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, joi. 31 ianuarie, a avut 
loc ședința Comitetului Politie 
Executiv ai C.C. al P.C.R.

Au luat parte membrii Bi
roului Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale si Guvernului 
Republicii Socialiste România, 

în cadrul ședinței a fost 
dezbătut și aprobat Comunicatul 
cu privire la îndeplinirea Pla
nului național unic de dezvolta
re economico-socială a Republi
cii Socialiste România pe anul 
1984, care va fi dat publicită
ții.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că rezultatele obținute 
în îndeplinirea planului ne 1984 
— cele mai bune din actualul 
cincinal — au asigurat dezvol
tarea susținută a industriei, a- 
griculturii. a celorlalte sectoare, 
potrivit prevederilor celui de-al 
patrulea an al cincinalului. în 
acest sens, s-a subliniat că, in 
cursul anului trecut, industria 
a constituit, în continuare, fac
torul dinamizator al creșterii 
economice ; în agricultură, deși 
condițiile climatice nu au fost 
dintre cele mai favorabile, s-a 
obținut cea mai mare produc
ție de cereale din istoria tării; 
s-au dat în folosință importan
te obiective care au contribuit 
la întărirea potențialului 
nomic al tării. A crescut 
ductia materială, a sporit 
tia națională, creindu-se

• misele ridicării în continuare a 
nivelului de trai si a gradului 
de civilizație 
popor.

Anul 1984 
prin ritmuri mai inalte de pro
ducție, a marcat noi progre
se pe calea îmbunătățirii latu
rilor calitative, a dezvoltării In
tensive a economiei noastre so
cialiste. Astfel, valoarea produc
ției industriale nete a crescut eu 
8,4 la sută față de anul 1983, 
producția globală cu 7 la sută, 
iar producția marfă cu 6,7 la 
sută. Producția agricolă a cres
cut cu 13,3 la sută, față de 
anul 1983, iar volumul total al

eco- 
nro- 
avu- 
ore-

ale

s-a

a gradului 
Întrecutul

caracterizai

investițiilor eu 6,1 la sută. Pro
ductivitatea muncii in industria 
republicană a sporit cu 7J la 
sută.

Realizările obținute anul tre
cut au determinat sporirea acu
mulărilor, creșterea cu 7,7 Ia 
sută a venitului național, În
cheierea excedentară a bugetu
lui, asigurindu-se in acest fel 
consolidarea echilibrului finan
ciar, realizarea unei balanțe co
merciale active și reducerea, 
in continuare, a datoriei ex
terne.

Dezvoltarea producției mate
riale, ridicarea eficienței eco
nomice, politica de repartizare 
rațională a venitului național 
au asigurat aplicarea, in con
tinuare, a prevederilor Pro
gramului de creștere a nivelu
lui de trai și de ridicare con
tinuă a calității vieții, sporirea 
veniturilor tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, Înche
ierea, in luna august a anului 
1984, a acțiunii de majorare a 
retribuțiilor și pensiilor, îmbu
nătățirea aprovizionării popu
lației. Pe această bază s-a asi
gurat creșterea 
le in 1984 cu 6 
anul 1980, iar a 
le ale țărănimii

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că toate aceste succe
se sint rezultatul direct al ac
tivității desfășurate cu abnega
ție de clasa muncitoare, țără
nime și intelectualitate, de În
tregul nostru popor care, strins 

......................   al 
to-

__  .___ . a 
acționat cu energii sporite pen
tru Înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare economieo-socială a 
României in 1984.

Rezultatele pozitive obținute 
dovedesc, Încă o dată, juste
țea și realismul politicii Parti
dului Comunist Român, al eă- 
rel scop suprem tl constituie 
Înflorirea economico-socială a 
patriei, creșterea gradului

retribuției rea
la sută față de 
veniturilor rea- 
cu 11,4 ia sută.

unit in jurul partidului, 
secretarului său general, 
varășul Nicolae Ceaușescu,
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bunăstare și civilizație a! in- ă 
tregulul popor. In același g
timp, ele pun eu putere 
evidență hotărirea

In g 
oamenilor ș2I

ACEST RECONFORTANT 3-2 DE LA LISABONA, 0 VICTORIE
CARE STIMULEAZĂ CREAREA UNUI „11“ PENTRU... MEXIC
LISABONA, 31 (prin telefon). 

Cit de plăcut este pentru un 
cronicar să scrie despre victo
rie I Mal ales cind este vorba 
despre o splendidă revanșă in 
fața echipei Portugaliei după 
înfringerea de anul trecut de la 
Nantes, din turneul final al 
C.E., revanșă reușită de echipa 
României chiar la Lisabona. In 
fața formației aflată pe locul 
trei în clasamentul european 
pe 1984. Și ceea ce este mai 
important este faptul că victo
ria de miercuri noaptea (jocul 
s^a încheiat joi la ora 1, după 
ora Bucureștiului) nu a fost 
deloc rodul întimplării, ci ur
marea unui joc elaborat, victo
ria puțind fl chiar mai— ro
tundă. Intr-adevăr, chiar dacă 
portughezii au fost primii care 
au șutat la poartă (Frasco. min. 
5, minge respinsă cu capul de

Io turneul de handbal

de la Sofia

ROMÂNIA -
POLONIA 33-24
SOFIA, 31 (prin telefon).— 

în sala „Serdika" din capi
tala Bulgariei a început tra
diționalul turneu internațio
nal de handbal masculin, do
tat cu trofeul cane poartă 
numele acestei săli. In pri
mul med, echipa țării noas
tre a dispus de Polonia cu 
33—24 (14—15). Alte rezul
tate : Bulgaria—Turcia 27— 
20 01—8), R. D. Germană 
— Cehoslovacia 29—23 (19— 
8).

(Continuare In pag. a 4-a)

CLUB MARE, OBLIGAȚII MARI, PRETENȚII MARI
Miercuri dimineață a avut 

loc conferința de dare de sea
mă și alegeri la Dinamo Bucu
rești, moment — de lucru — 
important pentru sportivii ma
relui nostru club, moment de 
referință în ansamblul activi
tății sportive din țara noastră.

Eram, mărturisim, curioși să 
vedem cum se privește Dina
mo — pe sine — dinăuntru T 
Prin tehnicienii, prin sportivii, 
prin cel care conduc nemijlocit 
activitatea clubului.

Eram, de asemenea, recu
noaștem, curioși să vedem care 
este concepția unui club de 37 
de ani, a unul CLUB DE PER- 

T FQRMANȚÂ EUROPEAN de la 
noL club cu recunoscută anver
gură internațională, cu reușite 
internaționale, cu posibilități — 
obligații — pretenții internațio
nale.

Eram, mărturisim, dornici să 
aflăm optica de perspectivă — 
șl exigentele — unei 
elogiate adeseori, pe __.___
merit, pentru multele-i reușite. 
Lista este foarte lungă, dar tre
buie să amintim, între aceste 
reușite —. din anii 1982, 1983 
și 1984, — măcar cele 15 meda
lii olimpice (7 de aur. 4 de 
argint și 4 de bronz), cele 28 
de medalii la 
mondiale. 32 la 
europene. 177 la ____________
balcanice, ca și cele 503 titluri 
naționale și cele 121 de recor
duri republicane. Cum fotbalul 
este privit adeseori ca un „su
biect special" (iar nuanțarea 
caracterului ..special" se face 
de multe ori in registrul cri
tic), trebuie să spunem că fot
baliștii dinamoviști dezmint în 
ultimii an! o așa-zisă „regulă", 
ei cucerind In ultimele 3 ediții

de 3 ori titlul și de două ori 
Cupa României, performanta lor 
de vîrf — premieră remarcabilă 
in fotbalul românesc — ln- 
semnlnd calificarea alb-roșiilor 
ta semifinalele Cupei campio
nilor europeni 1

Cum acest mare club a obți
nut succese răsunătoare in une
le discipline, dar a Înregistrat 
Șl citeva insuccese notorii ta 
alte discipline (cazul cel mal 
recent : adevărata oontraper- 
formanță a voleibaliștilor ta 
fata campioanei cehoslovace),

Inscmnârl de Ia
Dinamo București

unități 
deplin

campionatele 
campionatele 
campionatele

am așteptat cu același legitim 
interes privirea autocritică, 
forța de analiză a nereușitelor, 
atitudinea fată de munca ne
corespunzătoare, față de mun
ca de slabă calitate. Demn de 
subliniat ni s-a părut faptul 
că la acest capitol jumătățile 
de măsură nu au existat, după 
cum nu au apărut nici cir- 
cuimstanțierile verbale ..care să 
mal îndulcească...", judecățile 
fiind severe, dar drepte I Spre 
exemplu, a fost criticat deschis 
chiar și vestitul luptător dina- 
movist Ștefan Rusu — fost cam
pion olimpic și mondial 1 —
pentru evoluția sa necorespun
zătoare la J.O. 1984. unde a ob
ținut doar locul 3... Nu mai 
vorbim de atletismul masculin, 
de gimnastica masculină, de e- 
chlpa de hochei de cea de 
handbal, de cea de volei etc~ 
marcate de un vizibil regres.

Departe de a ni se mai părea, 
ca ta trecut, doar o frumoasă am
biție. concepția majorității vorbi
torilor in conferință care sus
țineau că sportivii dinamoviști 
țintesc șl trebuie să țintească 
locuri fruntașe nu numai ta 
tară, d și ta Europa, ta lume, 
nl se pare perfect realistă, ta 
acord deplin cu posibilitățile 
umane și materiale ale clubu
lui, ca și cu destule— reușite 
internaționale ale luL

în acest sens, mărturisirea 
fetiței gimnaste Simona Păucă 
(una din marile stele la J.O. 
de la Los Angeles) — „Nu un 
avut nici o emoție pină in cli
pa urcării pe prima treaptă • 
podiumului olimpie, pină in clipa 
intonării Imnului drag al pa
triei" — are nu numai valoarea 
unui simboL ci și sensul unei 
demonstrații de mare capacitate 
competitivă internațională.

Se poate cu adevărat conta 
pe muiți sportivi dinamoviști 
atit in marile competiții națio
nale, cit și in cele internațio
nale — aceasta a fost conclu
zia puternic argumentată a 
unei conferințe extrem de in
teresante. In care analiza mun
cii și planificarea activității vii
toare s-au făcut realmente in
tr-un spirit de înaltă exigență, 
in lumina importantelor docu
mente ale Congresului al 
XlII-lea al partidului.

Firește, dună o asemenea 
conferință (în care locotenent 
colonel Nicolae Petricean a 
fost reales președintele clubului) 
aștepți cu nerăbdare faptele, 
fapte pe măsură, faptele fiind 
in fond expresia cea mai con
vingătoare a tuturor hotărîrilor.

Modus POPESCU

AL Nicolae), jucătorii noștri, 
prin Cămătaru, au trecut de 
două ori pe lingă deschiderea 
scorului in minutele 7 și 8 — 
două ocazii uriașe ale vîrfului 
nostru, la tot atîtea centrări ca 
la carte, de pe stingă, ale lui 
Klein. Și știți cum centrează 
Klein de pe partea stingă ! De 
fiecare dată „capul" lui Că
mătaru a făcut ca mingea să- 
ocolească cu puțin poarta, pri
ma dată prin f tînga, a doua 
oară prin dreapta lui Bento. 
Și așa cum se tntîmplă de obi
cei, ocaziile ratate se răzbună, 
și în min. 10 au înscris elevii 
lui Torres, prin extrema stingă 
FUTRE (19 ani, nume nou in 
naționala Portugaliei), care, in 
toată prima repriză, se va ară
ta deosebit de activ ; asta și 
datorită spațiului larg de ma
nevră pe care i l-a oferit Ne- 
grilă ; Futre a primit balonul 
de la— Mateuț, s-a dus ca glon
tul pe lingă linia de tușă. Ne
grită, AL Nicolae și Ștefănescu 
au fost depășiți și Lung n-a 
putut decit să scoată mingea

din plasă : 0—1. Și ca și cum 
cele două ocazii ale lui Cămă
taru nu fuseseră suficiente. In 
min. 24 Rednic, aflat in fața 
porții lut Bento și in fața... 
egalării, s-a grăbit și a șutai 
in fundașul centrai Eurico, ra- 
tlnd ca în meciul cu Spania de 
la Euro ’84. Deci, Încă o imen
să ocazie la această acțiune 1- 
nițiată de Coraș. care, avîndu-4 
pe Inacio în față, la 11 m de 
poartă, a preferat să-i paseze 
lui Rednic. Portughezii au sim
țit lipsa de promptitudine a Iul 
Negrilă și au construit mereu 
pe partea acestuia, cind prin 
atacantul Futre, cind prin mij
locașul Magalhaes sau prin 
fundașul Inacio, ultimul tnter- 
calîndu-se la fiecare acțiune de 
atac a semifinalistei campiona
tului Europei. Si repriza, ca
racterizată, totuși. printr-un joc 
destul de lent și cu puține șu-

Mircea TUDORAN

(Continuare In pag 2—3)

40 DE ECHIPE IAU STARTUL
1N DIVIZIA „A“ DE „6REC0R0MANE"

Ediția din acest an a Divi
ziei »A“ de lupte greco-ro- 
mane, care reunește 40 de e- 
chipe, va fi inaugurată dumi
nică, o dată cu întrecerile 
primei etape. îl vom revedea, 
așadar, In arenă, pe campio
nul olimpic Vasile Andrei, pe 
fostul campion olimpic, mon
dial și european Ștefan Rusu, 
pe cunoscuții luptători Iile 
Matei, Nicolae Zamfir, Mihai 
Cișmaș, Ștefan Negrișan, Con
stantin Uță ș.a. Cu mult inte
re» sint așteptate șl evoluțiile 
tinerilor luptători care, cu si
guranță, se vor strădui să

concureze cit mai bine pentru 
a întruni sufragiile selecționă
rii in loturile reprezentative, 

în această etapă sint pro
gramate multe întîlniri care 
se anunță aprig disputate șl. 
sperăm, de bună factură teh
nică. în Capitală, iubitorii a- 
cestui sport au prilejul să ur
mărească nu mai puțin de 10 
formații divizionare : in sala 
clubului Steaua se vor întîlni 
Bihoreana Marghita, C.S. Arad 
șl Steaua (grupă din Seria I), 
in sala Progresul iși vor dta-

(Continuare In pag. 2—3)

Tindrul Mihai Cișmaș (Steaua) te anunță favorit in parti
dele de la categoria ta, 52 kg. Iată-l Intr-un atac fără replici 
pentru adversar Foto : Aurel D. NEAGU

HUnc, la poligonul acoperit Dinamo din tapitalA

ÎNCEP CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE TIR REDUS ALE ROAAÂNIEI

Sîmbătă și duminică, la poli
gonul acoperit din parcul spor
tiv Dinamo din Capitală, se 
vor desfășura campionatele in
ternaționale ale țării noastre 
la tir pentru arme cu aer com
primat. La Întreceri vor fi 
prezențL alături de cei mai 
buni țintașl români. In probele 
de pușcă și pistol de la 10 me
tri, și o serie de trăgători de 
valoare din R.D. Germană și 
Ungaria, țări cu o recunoscută 
tradiție in această disciplină, 
întrecerea are în program pro
be rezervate seniorilor șt ju
niorilor, învingătorii primind 
titlurile de campioni intema- 
ționali ai tării noastre. Vineri 
are loc festivitatea de deschi
dere (de la ora 13). iar dumi

nică va fi organizată festivita
tea de premiere.

întrecerea din București pre
fațează o serie de competiții 
oficiale internaționale deosebit 
de importante, „capete de afiș* 
fiind Balcaniada din Grecia 
(11—14 februarie) Campionate
le europene din Bulgaria (27 
februarie — 3 martie) și Cam
pionatele mondiale din Mexlo 
(21—27 aprilie). Privite prin a- 
ceastă perspectivă Campiona
tele Internaționale ale tării 
noastre constituie o prețioasă 
trecere ta revistă a forțelor de 
care dispune în ac—moment 
tirul nostru redus și un ultim 
prilej de definitivare a echi
pelor reprezentative ale Româ
niei participante la aceste com
petiții.



® LA SFÎRȘITUL SÂPTÂMiNII, FINALELE .DACIADEI" 

LA SANIE © SCHIUL ALPIN : INCA O DISCIPLINA IN
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CARE FETELE SINT MAI BUNE DECIT... BĂIEȚII ’ • 

HARNICII PROFESORI DE LA .PIONIERUL* BRAȘOV 

• LOTURILE SCHIORILOR .NORDICI" PENTRU .CON- 

CURSUL PRIETENIA"
La sfirșitul acestei săptămînl. 

pe pîrtia de la Sinaia, se vor 
desfășura întrecerile finalei pe 
tară a „Daciadei* la sanie. In 
program, sanie simplu și du
blu pentru băieți și sanie sim
plu pentru fete. Participă cei 
mal buni sân ieri ai momentu
lui. Luna februarie se anunță, 
de altfel, bogată in finale ale 
„Daciadei* la sporturile de 
iarnă. Iată datele și locurile

SCHI FOND -----------------

• SECȚIA DE SCHI FOND 
„Pionierul” Brașov se remarcă 
descoperind, inițiind și promo- 
vtnd sportivi cu calități la 
marile cluburi. După ce. In 
anii trecuți, fuseseră oferiți 
Radu Lățea și Marian Cioacă 
la A.S.A. Brașov. Jn acest »e- 
zon, au plecat Liliana Eneseu 
(17 ani, locul 7 la recentele 
„naționale* ale senioarelor la 
dificila probă de 20 de kilo
metri) la Dinamo Brașov șl 
Stelian Țeposn. la Steagul 
roșu. Principalul resort al a- 
cestor realizări 0 constituie 
pasiunea pentru «chiul food șl 
priceperea remarcabilă pe care 
le dovedește tinărul profesor 
Gheorghe Cioacă, originar din 
Șimea (jud. Brașov). își nai 
dau concursul la obținerea a- 
cestor succese directorul Ca
sei pionierilor și șoimilor pa
triei din Brașov. Virgil Lăa- 
leanu, și. in mod voluntar, ua 
alt profesor. Nleolae Girbacea. 
cu specializare atletism (!). dar 
iubitor — și el — al alergării 
pe zăpadă, pe care și-o do
rește ca a doua specializare. 
Meritul acestor oameni este 
cu atit mai mare cu cft posi
bilitățile materiale ale secției 
sint mult mai reduse ea ale 
altor unități ea rezultate mal 
slabe.

de desfășurare stabilite pini 
in momentul de față : schi al
pin, senioare : 9—11 februarie, 
la Poiana Brașov ; sărituri și 
combinată nordică (seniori și 
juniori mari), sărituri (juniori 
miei și copii) : 11—13 februa
rie, la Valea Strîmbă ; schi 
alpin, juniori : 12—14 februa
rie, la Poiana Brașov. Finalele 
„Daciadei* la patinaj viteză și 
artistic vor fi programate In 
funcție de starea gheții pe 
patinoarele din Miercurea Cluc. 
Aceeași situație și in cazul fi
nalelor la bob, a căror desfă
șurare depinde de calitatea 
gheții pirtiei de la Sinaia.

SCHI ALPIN ------------------
• O COMPETIȚIE ORIGI

NALA a fast, de curtnd, or
ganizată in Poiana Brașov de 
către Federația română de 
•chl-biation. Aproape 30 de 
foarte tineri schiori alpini 
(copii „mari* șl .m:d*) au fost 
invitați la un trial desfășurat 
tntr-o formulă aparte : ei au 
trebuit să parcurgă, in doar 4 
sile. C manșe de slalom uriaș 
și 4 de slalom. Intrucit băieții 
au concurat pe aceleași trasee 

fetele, s-a putut constata 
că senioarele sint mai bune 
deci: schiorii : toate cele 10 
manșe din program au revenit 
— ntta bene ! — fetelor 1 La 
slalom uriaș. Claadia Posto- 
iacbe a cfștigat 2 manșe, iar 
Mit ort» Fera — 4 ; la sta tom. 
Postclarbe s-a impus de 3 ori. 
iar Fera o dată. In majorita
tea cazurilor și cea de a doua 
fată »-» clasat înaintea băle- 
țOcr. uneori la o diferență de 
o eecundă și mai bene— Cum 
însă scopul principal al tria
jului a fast de a depista e»e- 
menteie bine pregătite. In 
perspectiva participării la con-

Copi tăria, aceri nete cat izvor dl performantei— 
Fotografii de AUREL NEAGU

IN.„ SLALOM I -------------------------------------------------------------

Cele trei tperanfe ale tchiului 
alpin : Claudia Postolache, De

lia Parate și Mihaela Fera

cursurile internaționale din lu
nile februarie și martie, In a- 
fara celor două sportive și-au 
mai cucerit dreptul de a re
prezenta țara : Iudith Gorog 
(C.S.Ș. Baia Mare, antrenor A. 
Gorogi. Doris Bonfert și Ște
fana Palada (C.S.Ș. Șoimii Si
biu, antrenor M. Ungureanu), 
Cristina Radu (Dinamo Brașov, 
antrenori : Gh. Roșcnlet și D. 
Cristea), Sorana Văleanu și 
Codruți Căpitan (Pionierul 
Quj-Napoca. antrenor D. Că
pitan), Kinți Fleishman (Bra
șovia. antrenori : P. Cureu și 
Maria Cristea). Ia fete ; C. Be
ci asie (C.S.Ș. Sinaia, anttenor 
L Bogdan), V. Nichifor și L 
Pogan (C.S.Ș. Predeal, antre
nor C. Ciștuașiri. A. Boniș 
(CLS.Ș. Miercurea Ciuc. antre
nor F. Boniș), L Mânu (Di
namo) și L Raeoviceanu (Bra
șovia). la băieți. Ceea ce era 
de demonstrat : eficacitatea 
■uncii acestor antrenori și 
profesori, in comparație ea eea 
a colegilor de brea«!ă. al căror 
elevi n-iu .absolvit* trialul.

**J In Divizia „A'1 de hochei
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• în premieră, un cuplu de 
antrenori cum ar trebui să 
mai existe în biatlonul româ
nesc : Nicolae Bărbășescu (pen
tru tir) — Ion Olteanu (pentru 
fond, un specialist harnic și 
priceput), apărut la Începutul 
sezonului, la C.S.Ș. Brașovia ; 
așteptăm rezultatele muncii a- 
cestui tandem pe pîrtiile din 
tară și, mai cu seamă, in con
cursurile de peste hotare— • 
A fost alcătuit lotul juniorilor 
români care va participa. In
tre 7 și 10 februarie, la Între
cerile Concursului Prietenia, 
găzduite in județul Harghita : 
sărituri speciale : A. Mezel 
(Dinamo Brașov). R. Roman și 
Gh. Băilă (ambii Brașovia) ț 
combinată nordică : G. Naghi, 
W. Gross și D. Băiașu (toți 
A.S.A. Brașov) ; antrenor : 
Gheorghe Gerea. Să le urăm 
succes „nordicilor* noștri, cu 
atît mai mult cu cit ei În
cearcă să readucă pe linia de 
plutire, după multi ani, două 
sporturi spectaculoase. • Iată 
eîțiva dintre Inimoșii oficiali 
(arbitri) brașoveni ai concursu
rilor de schi alpin și de fond
care, din umbră, fac posibilă
(cel mai adesea pe vtnt și
frig) buna desfășurare a nu
meroase întreceri : Nleolae
Bidu (mecanic de locomotivă), 
loan Ginvercă (tehnician auto), 
Stefan Stoichit (șef bază spor

tivă), Anca Drăgbid (asistentă 
medicală), Nicolae Tiu (șef 
complex sportiv). Constantin 
Butnaru (pensionar). Ion Stă- 
nilă (funcționar), Gheorghe 
Luca (maistru). • Temperaturi 
de pină la plus 10 grade l-au 
pricinuit lui Nicolae Neagoe, 
responsabilul pirtiei din Sinaia, 
șl oamenilor săi multe bătăi 
de cap ; gratie unor mari e- 
forturi, jgheabul de gheață ae 
prezintă, In preajma începerii 
finalelor „Daciadei* la sanie, 
in condiții bune. • La con
cursul de schi fond al copii
lor (Vatra Dornei, 7—8 fe
bruarie), pot fi înscrise și e- 
chipe pentru probele de șta
fetă 3X5 km — sin tem anun
țați de la Federația română 
de schi-biatlon.

PROFIL ----------------------
IOAN fuAțtlA paze a a 

eel mat pes peod-s <tin ul
timii ani a! PredeajuM ta 
arta «chiulul a.-.n. a..—--e ta 
un mut aa de juniorat (s-a 
născu- Ia u octombrie 1SC7 ; 
a fost pregătit Ia C.S.Ș. «fin 
tocahtat* de an-renorul I I viu 
Fredeleanti, Frtțliâ alcătu
iește tmpre-jnă cu Peter 
Krtrrtily JCS-S. Miercurea 
Cluc) si eu Aurel Foieiue 
(Dlr.amo Brașov), eșalonul de 
la care se «șteaptâ umplerea 
goturtlor existente, de mal 
«raîți ani ta Schiul nostru 
alpin la nivel de seniori. 
Printre performanțele tlnăru- 
!ul schior se numiră S tit
luri de campion de copil, 3 
de juniori mid. unul de ju
niori mart. un loc 7 la con
cursul internațional de la 
SXofta Loka șl un loc S la 
„Concursul Prietenia* de a- 
nul trecut, din Polonia. Ma
rea problemă de depășit, 
chiar In sezonul viitor : tre
cerea la seniori, examen pe 
care, din păcate, nu prea 
mulțl schiori reușesc să-l 
treacă eu brio. Ar £1 de dorit 
deci ea secțiile la care vor 
activa loan FrâțUă șl colegii 
săi de generație să le acorde 
credit deplin, să-l sprijine 
moral să-1 Încurajeze șl să 
le pună la dispoziție materia
le de calitate pentru concurs 
și pregătire. Să fie, eu alte 
cuvinte ajutați pe măsura 
pretențiilor pe care le avem 
de la ei I

Prin amabilitatea serviciului 
prevederilor de scurtă durată 
din cadrul Institutului meteo
rologic și hidrologie, aflăm gro
simea stratului de z&padă din 
unele zone montane ale țării 
(meteorolog de serviciu — loan 
Stăncescn) : Sinaia — Cota 1500 
01 cm. Babele 50 cm. Predeal

65 cm, Cheia 54 cm, Vîrful 
O mu 25 cm, Fundata 42 cm, 
Bîiea-Lae 29 cm. Cumpăna 59 
cm, Cozia 126 cm, Obirșia Lo
trului 43 cm, Voineasa 41 cm, 
Paring 32 cm. Semenlc 16 cm. 
Țarcu 30 cm. Băișoara 20 cm. 
Stîna de Vale 35 cm. Vîrful Ie
zerul 10 cm. Rarău 55 cm, 
Ceahlăui-Toaea 40 cm. Lăcăuți 
38 cm, Brașov-oraș 10 cm. Ieri, 
in munții Bucegi ningea slab.

Rubrică realizată de
Radu TIMOFTE
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LUPTA PENTRU TITLU
A DEVENIT MAI INTERESANTĂ

Recent, la Galati, s-a dispu
tat al 4-lea „act" (au mai ră
mas doar 2) al oelei mai im
portante competiții interne a 
hocheiului, campionatul primei 
serii valorice a Diviziei „A". 
Fără să se ridice Ia un nivel 
tehnic și tactic superior. între
cerea. după cum opina și se
cretarul federației. Constantin 
Nicolae, a fost totuși foarte 
animată, cu multe si spectacu
loase răsturnări de scor, cu 
unele surprize, totul determi- 
nînd ca. de la o reuniune la 
alta, numărul de spectatori să 
crească.

Dintre surprize am nota în 
primul rînd faptul că turneul 
de la Galati a fost cel în care 
lidera clasamentului. Steaua, a 
suferit cea dinții înfrîngere din 
acest campionat : 2—4 cu S. C. 
Miercurea Cine. Sigur, un ast
fel de rezultat nu poate fi pri
vit chiar ca o mare surpriză. 
Hocheiștii din Miercurea Ciuc 
au fost în acest sezon aproape 
de a-i obliga pe valoroșii ju
cători de la Steaua să se re
cunoască învinși, dar — iată — 
nu au realizat acest lucru pe 
propria lor ... gheață (1—1). 
așa cum doresc înfocații lor 
suporteri, ci la Galați. Cum 
s-au petrecut lucrurile ? Se 
pare că echipa din Miercurea 
Ciuc (antrenori Z. Czaka și I. 
Bașa) și-a organizat mai bine 
jocul in apărare, reușind in 
partea a doua a meciului, după 
ce a condus cu 4—1 la începu
tul reprizei secunde, să rezis
te presiunii intense a hocheiș- 
titor bucureșteni și să păstreze, 
pină în final, un avans de două 
goluri, făcind mai interesantă 
lupta pentru titlul de campioa
nă.. Steaua a jucat Ia nivelul 
tehnic și tactic obișnuit, dar cu 
mai puțin aplomb, fără vigoa
rea obișnuită atunci cînd este 
condusă. în alt meci, tot la 
Galați, cu Dinamo, după pri
mele două reprize scorul era 
de 3—2 pentru Dinamo și in fi
nal Steaua a ciștigat cu 7—4.

De data aceasta povestea nu 
s-a mai repetat, pentru că — 
așa cum arătam — S. C. 
Miercurea Ciuc s-a apărat bine, 
organizat și foarte agresiv.

Surprind, de asemenea, pro
porțiile victoriei echipei Du
nărea Galați în meciul cu Pro
gresul Miercurea Ciuc ; 9—1 !
Tinerii hocheiști gălățeni, de 
la care așteptăm de mult un 
progres potabil, au prins o zi 
bună. Ej au reușit ca în nu
mai 4 minute și jumătate să 
înscrie 5 (!) goluri echipei din 
Miercurea Ciuc, care a acuzat 
astfel un adevărat... k.o., re- 
venindu-și greu, abia spre fi
nalul jocului.

O observație interesantă și de 
bun augur pentru hocheiul 
nostru, despre care ne-a vor
bit delegatul federal Nicolae 
Turceanu, este aceea a unei 
nete îmbunătățiri a spiritului 
de disciplină, fapt care a de
terminat ca numărul de elimi
nări să fie mai mic decît în 
turneele precedente. Deci se 
poate juca bine și corect, fără 
a trece dincolo de limitele re
gulamentului cu ..scuza" unui 
hochei zis modern, foarte as
pru. în acest sens este de no
tat și fantul — pe care l-am 
mai subliniat și după turneul 
de la București — că arbitra
jele, în majoritatea lor. au fost 
de bună calitate, contribuind la 
normala desfășurare a acestor 
jocuri. Noi nu dorim in acest 
sens decît să... repetăm aceas
tă observație și Ia următoarele 
turnee...

— c. a. —
CLASAMENT

1. Steaua M 17 2 1 168- 51 36
2. S.C. M. Cluc 20 15 3 2 139- 55 33
3. Dinamo Buc. 20 13 3 5 133- 83 27
4. VUt. Ghe. M 6 0 14 77-156 12
5. Pro®. M. C. 20 4 0 16 54-156 8
S. Dunărea M 2 0 18 55-125 4

în campionat mal sint de jucat 
doar dooă turnee, ambele fiind 
programate in luna aprilie, după 
disputarea competițiilor oficiale 
pe plan Internațional.

ȘTIRI DIN VOLEI
• Turneele cu numărul 3 a’.e 

campionatului masculin al pri
mei divizii de volei se vor des
fășura în Capitală (prima gru
pă valorică locurile 1—6). intre 
3 și 7 februarie, si la Baia 
Mare (grupa secvndă. locuri'e 
7—12) intre 6 și 1» februarie. 
Organizatoarea rurpculuj tran- 
tATcțor e**e de data aceasta E- 
pa’. sta „Cupei cupelor*. Steaua. 
Partid-'e vor fi găzduite <5e 
sala Floreasza. in ultima zi (joi) 
firttd de așteptat o mare afluen
ță de public la noul și foarte 
interesantul — acum — derby 
Steaua — Dinamo.

pelor europene : R. Farmuș, la 
„Cupa cupelor* (fi la Ankara, 
și V. Dumitru, la „Cupa con
federației (f) la Augsburg.

• La ” februarie, la tediul 
C.M B E.F S . începe ua nou 
cura de arbitri, organizat de 
comisia de specialitate bucu- 
fegteană. Aviz amatorilor care 
vor să devină „cavaleri in alb".

DIVIZIA „A“ DE
• Dinamo, lidera clasamen

tului. are dificultăți in pregă
tirea apropiatelor meciuri : 
GOnther Enescu are mina în 
ghips, iar Mihai Sizbu este ac
cidentat la Picior. Aproape si
gur. ambii nu vor putea juca.

• La rfteva zile după tur
neul de la B*?urești. Steaua va 
pleca in Fran‘1. la Saint-Na
zaire. pentru a lua parte la 
turneul fina! al „Cupei cupe
lor". programat în zilele de 35. 
16 și 17 februarie.

• Doi arbitri români vor 
oficia la turnee finale ale eu-

Aflăm cu tristete vestea 
încetării fulgerătoare din 
viață a ing. Gh. Lungu, ar
bitru internațional de hand
bal, activist al sportului 
brașovean. Toți cei care 
l-au cunoscut îi vor păstra 
o frumoasă amintire.

•VroU'e fM» peo D

pută întîietalea Aluminiu Sla
tina, Steagul royn Brașov, Pro
gresul și Tiirbomeeaniea Bucu
rești (Seria a Ii-a), iar la Di
namo vor concura Muscelul 
Cîmpulung, Dinamo și Metalul 
București.

Iată și celelalte partide. Se
ria L la Cluj-Napoca : Sima- 
red Baia Mare — CJS. Satu 
Mare — A.S.A. Cluj-Napoca ; 
Lugoj : Eledromureș Tg. Mu
reș — C.S.M. Reșița — C.F.R. 
Țămișoara — Metalul LU.R.T. 
Lagoj ; Seria a n-a, la Rin. 
VHcea : L.C. Dacia Pitești — 
CSmec.uI Țg. Jiu — Chimistul 
Rm. Vileea ; Craiova : Meta
lurgistul Băilești — Electropu- 
tere Craiova — C.S.M. Cra
iova ; Seria a IH-a, la Buzău : 
Carpați Sinaia — Progresul 
Brăila — A-S.A. Buzău ; Med
gidia : Delta Tulcea — Farul 
Constanța — Otelul Călărași 
— I.M.U. Medgidia : Seria > 
IV-a, la Rădăuți : C.S.M. Su
ceava — C.S. Botoșani — 
C^.M. Râdăufi ; Iași : Ceah

uwrvta.--
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ADMINISTRATIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT

IA Tragerea obișnuita LOTO de 
astăzi, 1 februarie a.c„, va avea 
ioc în sala clubului sportiv Pro- 
IgresuJ din București» str. Dr.

Si&icovici nr. 42, cu începere de 
U ora 17,15. Numerele ciști^A^ 
toare vor fi radiodifuzate la ora 

119 pe programul n și la ora 13
pe programul I, precum și aîm- 
bătă dimineața la ora t,55. tot 
pe programul I.

Ie ATI JUCAT LA TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO T
ASTA ZI ȘI MUNK ultimele 

zile pentru procurarea biletelor 
■ la această atractivă tragere, la 
I care se atribuie cîștiguri la auto- 
■ turisme „DACIA 1300*. mari 

«uitlj de bani șl excursii în

R- P. Polonă. Dacă încă nu ați 
cor-sustat prospectai tragerii, re
venim spre a vă informa asupra 
cîtorva dirv.re rele mai impor
tau* e elemente, printre care : e- 
fectuarea a 3 extrageri in două 
faze, cu un total de 72 de nu- 
mere, ext . erl .legate", două 
cîte două, cu cîștiguri pentru 3 
numere din !3 extrase ; varian
tele de 25 -ei participă Ia -teste 
extragerile oct obține cîștiguri 
cumulate ?a ambele faze ; în ab
sența ceăor întregi, variantele 
sfert pot obține cîștiguri cu va
lori de pir.ă Ia plafonul maxim 
inclusiv. Nai pierdeți prilejul șl 
jueațl neîntîrziat la această In
teresantă tragere care va avea 
loc duminică 3 februarie a.c.
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liul Dunării — Dacia" și s-a cla
sat, este drept, o dată, pe locul 
4, in „Raliul Gunaydîn" — com
petiție relativ ușoară —. dar in 
raliurile Bahica și. apoi, Sach
senring, a ocupat locurile 44 și 
32 în clasamentul general 1 Sin- 
gurele echipaje care au achitat 
o parte din datoria lor fațâ de 
culorhe pe care le-au reprezen
tat au fost L. Balint — C. Zăr- 
nescu și St. Vasile — O. Scobai, 
de la I.A.P.. restul de datorie 
neachitată fiind abandonuri șl 
clasarea cu o excepție (Balint — 
Zărnescu. un loc 2), pe poziții 
de la 7 în... jos.

Aflăm de Ja F.R.A.K., !n urma 
unei discuții purtată cu D. Ru- 
sănescu, secretar adjunct al fe
derației. că !n acest an există 
un bogat calendar de participări 
internaționale ale automobUiști- 
lor noștri. „Este bine, dacâ avem 
în vedere că în concursuri se 
clștigă experiență", ni s-a spus. 
Se poate... Dar dacă avem în 
vedere că în acest calendar sînt 
cuprinse și două etape de cam
pionat mondial — competiții în 
care nu s-a obținut pînă acum 
nici un rezultat meritoriu, 
s-au înregistrat abandonuri 
este firesc să punem cîteva 
trebări :

S-au elaborat criterii de 
lecție, altele dccît cele care 
adunat în lotul nostru campioni 
ai... abandonului ?
• Au fost analizate competiți

ile la care există șanse de cla
sificare. majoritară, către jumă
tatea de sus a clasamentului ge
neral ?
• Cît de utile sînt deplasările 

la competițiile care se desfășoa
ră la mari distanțe, avînd în ve
dere că. oricum, nu ne putem 
clasa în campionatul mondial din 
moment ce se preconizează par
ticiparea la numai 2 etape, din 
peste 10 ?

In fine, participarea la circui
tele de viteză, deși nu Identică 
din punctul de vedere al rezul
tatelor, este mult asemănătoare : 
din 27 de concurent!, cu ^.Dada- 
1300“. doar 13 s-au clasat, iar 
dintre aceștia doar 4 pe locuri în 
prima jumătate a clasamentului, 
dar nici unul pe primele 3 locuri. 
Cu excepția sportivului Nîcu 
Grlgoras (Î.A.P.), ocupant al u- 
nui loc 4 într-una din etape, cei
lalți 6 componenți al lotului re
prezentativ nu au reușit să con
vingă.

Concluzia ? Costă cam mult 
concursurile internaționale la 
care sportivii noștri automobilist! 
privesc cu calm către... jumătatea 
de jos a clasamentului.

Modern FFRRARINI 
Alexandru SOLOMONESCU

re, de convingere și instruire a 
oamenilor. De curînd, Secția de 
propagandă a C.N.E.F.S., îm
preună cu studioul „Alexandru 
Sahia*. au realizat o nouă pe
liculă remarcabilă, Întitulată 
„Sportul pentru toți", frumoa
să pledoarie pentru binefacerile 
mișcării, exercițiului fizic, spor
tului și turismului. Pe cei pes
te 500 de metri de peliculă co
lor se derulează imagini suges
tive și instructive pentru ama
torii de sport de toate virstele. 
conduși cu dibăcie și talent in 
atmosfera atit de seducătoare, 
în secretele și frumusețea mai 
multor discipline sportive, spe
cifice tuturor anotimpurilor, la 
îndemîna oricui. Filmul — ai 
cărui consultanți științifici au 
fost profesorii Teoharie Bozianu 
și Vasile Lupan — beneficiază 
de un comentariu pertinent, 
semnat de Victor Băneiulescu. 
Un film cu o splendidă imagis
tică, îmbogățind galeria de mij
loace metodico-propagandistice. 
Un film convingător, o invita
ție la mișcare, la sănătate și 
bună dispoziție.

I

I

O VICTORIE CARE STIMULEAZĂ
(Urmare din pag 1)

turi (cite 4 la fiecare poartă), 
s-a încheiat cu un avantaj mi
nim pentru echipa Portugaliei.

După pauză, jocul a avut o 
cu totul altă culoare și o va
loare mult mai ridicată dato
rită schimbărilor produce in 
ambele formații. Josă Torres a 
trimis in teren patru oameni 
noi, chiar din min. 46 : porta
rul Damas (38 de ani. 25 de 
selecții), fundașul central Ocea
no (22 de ani. debutant), mijlo
cașul Quim (25 de ani. debu
tant) și vechiul atacant Jordao 
(31 de ani, 38 de selecții). Me
dul a avut alt ritm, viteza de 
joc a crescut și apărarea noas
tră a fost luată prin surprin
dere în min. 48. tind șutul lui 
Jordao a fost respins de Lung 
Ia marginea careului de 16 m, 
de unde CARLOS MANUEL a 
trimis mingea in plasă : #—2. 
Două goluri primite din tot 
atîtea mari greșeli de apărare, 
primul dintr-o lipsă de concen
trare la trimiterea pasei. coro
borată cu o neatenție colectivă 
a flancului drept al defensivei 
noastre, celălalt dintr-o 
șeală individuală a lui

Și totuși se vedea că 
noastră nu joacă rău, 
trivă, ea. combina bine 
locul terenului, dar ca 
dată ratările făceau ca 
lanța" să nu se Încline de . 
tea noastră. Antrenorul Mircea 
Lucescu a făcut și el cîteva 
schimbări care s-au dovedit 
deosebit de inspirate. Mai tatii 
(min. 53) a fost înlocuit Ne
grii ă. fundaș dreapta devenind 
Rednic. care pînă atunci fuse
se mijlocaș cu sarcini ofensive, 
locul lui luîndu-1 Coraș (deo
sebit de activ și pînă atunci), 
atacant fiind introdus Lăcătuș 
(20 de ani. 6 selecții). Si alt
fel. mișcările de pe linia tai 
Jordao au avut corespondent în 
echipa noastră în viteza, dri
blingul, spontaneitatea îi 
perile de ritm ale Iul Lăcătuș, 
care avea să fie cel mai bun 
jucător de pe teren, martind 
și două goluri, ambele de pe 
poziție de atacant central. La 
numai patru minute după in
troducerea sa, LĂCĂTUȘ, pri
mind mingea de la BolSnl, 
l-a driblat și pe Oceano și pe 
portarul Damas și a Înscris 
nestingherit ; pentru ca ta min. 
77. la o altă acțiune perpendi
culară pe poartă, angajat iot 
da Boloni, LĂCĂTUȘ a trecut 
din non de Oceano șl a Înscris 
golul egalizator : 2—2. 
după ce în min. 67, la

șut năprazuic Ga o pasă de la 
același Boloni), cu stingul, de 
Ia circa 30 m, care a catapultat 
mingea in poarta lui Damas, 
spectator la un gol superb.

Finalul i-a arătat pe tricolori 
stăpinind terenul. Ei au înche
iat jocul în atac : Bozeșan 
(min. 90) și-a creat un bun 
culoar de șut. dar a alunecat Și 
a căzut in careu.

Pe scurt, o frumoasă victorie 
a reprezentativei noastre, eare 
a demonstrat o pregătire fizică 
și morală superioară gazdelor 
pregătire care i-a dat posibili
tatea să revină de la 0—2 și
să eîștige cu 3—2. O victorie 
meritată, care amintește de 
partida de pe Wembley, jucată 
in ianuarie 1969. și a 
nie de legătură a fost 
antrenorul de acum, 
de atunci. Acest 3—2. 
destule nume noi în 
poate duce la crearea unui 
care să atace cu succes califi
carea la C.M. din Mexic.

cărei li- 
Lucescu. 

căpitanul 
reușit cu 

echipă.
.11“
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Asta 
__„„ __ _ _____ .__ două 
centrări ale lui Coraș și B515ni, 
tot Lăcătuș să treacă pe Ungă 
gol, asa cum avea să o facă. In 
min- 77, și Jordao. Echipa noas
tră joacă mal bine ea forma
ția gazdă, domină cea mai 
mare parte a reprizei a doua, 
actionînd tot mai incisiv, dato
rită si jocului bun al noilor 
in’ratl. Bozeșan (25 de ani. o 
selecție) și Hagi (20 de ani, 15 
selecții), .tinge proaspăt* ta 
echipa națională. Ultimul, adică 
HAGI, deși gripat, a prins «n
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Alte comentarii și declarații
(prin telefon), 
după fluierul

LISABONA, J1 
La ctteva minute 
final al acestui med Încheiat cu 
victoria echipei României și ca
racterizat de deplina sportivitate 
a jucătorilor (arbitrul nu a scos 
niciodată cartonașele!, cei doi 
antrenori. Mlrcea Lucescu și 
Jose Torres, au luat parte la o 
conferință le presă. Desigur, 
sub tirul întrebărilor s-a aflat 
mal ales Torres, căruia 1 s-au 
reproșat unele schimbări efec
tuate, considerate ca neinspirate. 
El se apăra Joi dimineață In ..A 
Boia" : „A fost un joc căruia nu 
1 se putea prevedea desfășurarea 
finală. România s-a arătat o e- 
ehlpâ foarte bine pregătită șl a 
terminat prin a dștlga. Cit des
pre Înlocuiri, vreau să spun că 
acest meci ne-a servit excelent 
pentru viitoarele noastre, foarte 
apropiate, Intilniri oficiale, cele 
eu Malta și R. F. Germania. Nu 
pot să Închei declt fellcitindu-l 
pe Lucescu". Cit despre acesta 
din urmă, lată ce ne-a declarat: 
,A fost un foarte bun meci de 
pregătire. Încheiat cu un rezul
tat excelent. Miza partidei, re
vanșă după Înfrângerea din vară, 
in Franța, a întrecut cu mult ca
racterul unul joc amical. Victo
ria a fost obținută după o peri
oadă de pregătire generală de 
care aveam neapărată nevoie 
dacă vrem ea naționala să ob
țină rezultate bune. Dacă aveam 
timpul necesar pentru o astfel

de pregătire la Euro ’84 alte re
zultate am fl obținut atunci. Re
zultatul a fost obținut in partea 
a doua a partidei, eu băieți ti
neri, „programați" pentru a 
ajunge aicL Oamenii noi intro
duși in repriza a doua arată că 
fotbalul nostru are viitorul în 
față, că munca dusă tn perspec
tivă reușește «ă dea roade".

LĂCĂTUȘ : ..Mircea Lucescu
mi-a spus că voi juca tn repriza 
a doua, ceea ce m-a pregătit 
pentru un start bun. Cred că si 
în viitor vo< da satisfacție la e- 
chipa națională".

BOL.ONI : „Foarte bun examen 
după o perioadă de pregătire 
dusă la bun sfîrșit. Meciul a fost 
spectaculos, cu faze frumoase, 
eu o interesantă evoluție a sco
rului, s-au marcat 5 goluri. In 
general, sînt mulțumit de jocul 
nostru, mai puțin de greșelile 
eare au dus la primirea celor 
două goluri. Trebuie să fim mai 
atenți".

ȘTEFANESCU : „Prin dinamica 
și ambiția cu care s-a jucat, 
partida de miercuri noaptea a 
depășit caracterul amical. Și cred 
că puteam cîștiga la o diferență 
șl mai mare dacă n-am fl ratat 
trei ocazii rarisime. Victoria se 
datorește condiției noastre fizice 
excelente, peste cea a adversa
rului".

în tribună a fost prezent și 
directorul tehnic al echipei R. F. 
Germania, Franz Beckenbauer :

HAGI
„Am venit să văd echipa Portu
galiei, cu care vom juca in scurtă 
vreme, în preliminariile campio
natului din Mexic, dar am văzut 
o bună echipă a României, că
reia i-a aparținut a doua jumă
tate a meciului". Remarcindu-I 
pe Lăcătuș. Beckenbauer nu a 
uitat să adauge că echipa noas
tră are o pregătire fizică foarte 
bună șl că de la ea te poți aș
tepta oricind la surprize.

Și acum, cîteva spicuiri din 
ziarele apărute la Lisabona joi 
dimineața. Sub titlul „Ce face 
acum, Tories 7“ publicația Jor- 
nal de Noticias ti reproșează se
lecționerului portughez schimbă
rile făcute re.narcînd jocul bun 
al echipei României. Un alt ziar, 
Diario de Noticias titrează : „Un 
ocean de greșeli și un atac care 
a trăit doar prin Futre". Refe
rirea este la... Oceai.o. jucătorul 
lui Sporting, care i-a luat locul 
lui Eurico, și a făcut destule 
greșeli de plasament tn ultimele 
45 de minute. După ce arată că : 
„Români’ și-au luat promisa re
vanșă după campionatul euro
pean din 1984“ aceeași publica
ție notează : ..Selecționata por
tugheză de rotbal fuge de trecut, 
taeasind incâ o tnfrîngere. După 
ee a condus cu 2—0, a primit trei 
goluri consecutive de la echipa 
României, estom-’înd unele mo
mente bune".

tn sfîrșit. .,A Boia" publică 
două pagin', despre Joc. Iată 
cîteva titluri : „Fotbaliștii noștri 
(n.n. ce! portughezi) au existat 
pe teren doar o repriză"; „Ștefă- 
nescu, BSISni și Ungureanu — 
vedetele unei selecționate fără 
stele" : „Hagi a lansat de la mai 
bine de 30 m o „petardă" eare 
a „explodat" in plasa lui Damas 
aduclnd victoria României".

- m t -

Antrenorii divizionari „A“ la ora pregătirilor

Traian Ionesco „IN
LOTULUI SI a

De la 1 lanuaritf 1985, an
trenorul principal al lui _F.C. 
Olt este Traian Ionescu. 
nlcian recunoscut pentru 
petența sa profesională, 
Tr. Ionescu se angajează 
să lucreze cu o formație 
tru care sezonul de primăvară 
va trebui să Însemne o cursă 
de 17 etape pentru evitarea 
zonei retrogradării in care se 
află la jumătatea întrecerii (lo
cul 17).

In această perioadă de pre
gătiri, l-am lntnnit pe Tr, Io
nescu alături de noua sa for
mație, prilej pentru realizarea 
interviului ce urmează.

— In general, ați lucrat cu 
echipe fruntașe din campiona
tul nostru. F.C. Olt are insă 
o situație cu care nu prea 
sînteți obișnuit.

mai avut și alte o- 
s prelua conducerea 
unor divizionare 
F.C. Olt. De fapt, la 

an-

Teh- 
com- 
iată. 

acum 
pen-

— Am 
ferte de 
tehnică a 
Am ales 
orice echipă, obiectivele 
trenorulul sint dificile. Ori ți 
se spune să iei 
ori să scapi de 
Singura deosebire 
mul caz echipele 
loturi omogene, sînt mai bine 
organizate și n-an probleme 
deosebite. Dezavantajul la cele 
eare se află în zona- retrogra
dări! mai e și acela că o pe
rioadă de timp lucrezi In gol, 
cauți noi soluții, încerci să 
refaci un Iot care trebuie să 
depună mari eforturi pentru a 
ajunge la performanță.

— Deși înclinăm să credem 
că lotul lui F.C. Olt este su
perior locului din clasament — 
cităm cîteva nume, ca Donose, 
Nițu, M. Zamfir, Cățoi, Eftl- 
mie, Kallo, Turcu, Minea —, 
înțelegem că vor fi multe .mu
tații* in echipă.

campionatul, 
retrogradare, 
e ei in pri- 
(fruntașe) an

PRIM-PLAN, OMOGENIZAREA
EVITAREA RETROGRADĂRII"

— F.C. Olt are an lot ete
rogen, determinat de plecările 
nnora sau de ce s-a putut găsi. 
Intre cei rămași și cei găsiți, 
nu toți satisfac nevoile per
formanței.

— I-am văzut la pregătiri 
pe fostul internațional Crișan 
și pe Cervenschi, fundașul cen
tral de la Bistrița.

— Și, totuși, mai slnt pos
turi de rezolvat.

— Cum decurg pregătirile ?
— Nu pot reproșa nimic plnă 

acum, toți jucătorii au răs
puns conștiincios la solicitările 
mele.

— Am 
jucători 
tisme în
damentală de pregătiri.

— Așa l-am găsit și căutăm 
■ă rf'ncem terenul pierdut.

— Dar Bălăci ? Ce e cu We 
Bălăci, este antrenor secund 
sau ’urător ?

— Eu fac tot ce e posibil ca 
Bălăci să fie tniîl jucător și

văzut însă prea mulți 
care acuzau trauma- 
această perioadă fun-

apoi îl voi ajuta să fie, mal 
bine zis să se facă, și antre
nor. Ilie are insă nevoie de 
o mare doză de ambiție, de 
voință, să sc subordoneze a- 
eestui obiectiv.

— Dar Bălăci ne-a arătat 
genunchiul umflat și cu lichid 
după cîteva antrenamente.

— E un caz mai complex. 
Mai mulți factori au datoria 
să contribuie la recuperarea 
lui. Lucescu a făcut ceva, dar 
nn suficient, trebuie să se se
sizeze și federația.

— Ce noutăți sînt în lot ?
— Cei doi de care ati amin

tit, Sorohan, de la Craiova. 
Poate vor fi și altele, dar. in
diferent de acestea, obiectivele 
mele sînt următoarele : 1) e- 
ehipa să evite retrogradarea ; 
2) să formez un nucleu de 
jucători 
manțele 
ea, în 
Olt să 
național. Trebuie urmăriți ju
cătorii tineri, formați în Ideea 
fotbalului de performanță, tre
buie realizat un centru pro
priu de copii și Juniori șl să 
se închidă rob'netele de trans
ferare a acestora.

— De pe 
Olt trebuie 
rul numai 
uite că in 
5 victorii și _
eu 16 goluri marcate, dar 
28 primite, s-a situat cu mult 
sub posibilitățile sale reale.

— De aici trebuie să pornim, 
de la o pregătire fără fisuri, 
fără rabaturi, cu îmbunătățiri 
la toate capitolele jocului, in 
toate compartimentele echipei. 
Eu zic că vom găsi râ'nw’iti 
și soluțiile necesare.

Constantin ALOCE

nucleu
apți pentru perfor- 
viitoare. Mai doresc 

viitorul apropiat, F.C. 
dea jucători la lotri

locul 17. deci, F.C. 
să privească retu

rn... sus și să nu 
toamnă, cu doar 
două egaluri. doar 

cu
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muncii, a întregii națiuni, de 
a înfăptui neabătut Programul 
partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, istoricele 
hotărîri adoptate de Congresul 
al XIII-lea a! partidului.

Pentru toate aceste realizări. 
Comitetul Politic Executiv, 
secretarul general ai partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresează clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, tuturor oamenilor 
muncii din toate sectoarele e- 
conomiei naționale și ale vie
ții sociale calde felicitări, pre
cum și urări de noi și tot mai 
mari succese in activitatea vi
itoare consacrată progresului șl 
înfloririi patriei socialiste, ri
dicării nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al întregu
lui popor.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, eviden
țiind rezultatele bune înregis
trate în îndeplinirea indicato
rilor de bază ai planului pe 
1984, a apreciat că acestea ar 
fi putut fi mult mai bune dacă 
în toate sectoarele de activi
tate s-ar fi acționat cu toată 
fermitatea și răspunderea pen
tru înfăptuirea hotăririlor 
partidului și a legilor țării pri
vind realizarea planului de 
dezvoltare economico-socîală. 
Secretarul general al partidu
lui a subliniat că in spatele 
realizărilor obținute in 1984 — 
care demonstrează marile po
sibilități ale economiei noas
tre naționale — au continuat 
să se manifeste, în unele sec
toare, lipsuri serioase in or
ganizarea producției și a mun
cii, ceea ce a dus la utiliza
rea necorespunzătoare a po- 
tențialu.ui tehnic și uman, Ia 
nerespectarea termenelor de 
punere în funcțiune a noilor ca

pacități, la valorificarea insu
ficientă a resurselor ma
teriale și de reducere a cheltu
ielilor, influențind astfel ne
gativ îndeplinirea unor indica
tori de plan, in primul rind 
a producției fizice, și creind 
greutăți în asigurarea cu ma
terii prime, materiale, energie 
și combustibili a unor ramuri 
industriale, precum și a fon
dului de marfă pentru export, 
in îndeplinirea integrală a pla
nului de investiții. In acest 
context, a fost criticată preo
cuparea insuficientă a guver
nului, a Comitetului de Stat 
al Planificării și a celorlalte 
organe economice de sinteză, 
a conducerilor ministerelor e- 
conomice, pentru urmărirea 
sistematică a modului in care 
s-au îndeplinit prevederile de 
plan stabilite, pentru soluțio
narea operativă a tuturor pro
blemelor privind execuția in 
bune condițiuni a planului pe
1984.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pornind de la lipsurile care 
s-au manifestat, îndeosebi in 
ultima parte a anului trecut, 
in sectoarele minier, petrolier 
și al energiei electrice — lip
suri care au creat serioase 
greutăți în desfășurarea nor
mală a activității economice si 
sociale — a cerut ca, in cel 
mai scurt timp, in cursul lu
nii februarie, guvernul, minis
terele minelor, petrolului și e- 
nergieî electrice — împreună 
cu organele centrale de sinteză 
— să prezinte programe specia
le de măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor și realizarea în cele 
mai bune condiții a producției pe
1985, în ritmurile și Ia nivelele 
stabilite. Secretarul general al 
partidului a arătat că se impu
ne ca în fiecare ramură de pro
ducție, în fiecare minister, cen
trală și unitate economică să 
se acorde toată atenția folo
sirii întregii capacități a ma
șinilor și instalațiilor pentru a 

se obține realizarea producției 
fizice prevăzute si, in primul 
rind, a producției destinate ex
portului, pentru diminuarea 
consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibili și 
energie pe unitatea de produs, 
reducerea mai accentuată a 
costurilor de fabricație și în
deosebi a cheltuielilor mate
riale —, ca mijloace principale 
de creștere a venitului națio
nal, sursă de asigurare a fon
durilor necesare dezvoltării e- 
conomico-sociale și ridicării ni
velului de trai al întregului 
popor.

în vederea gospodăririi cu 
maximă răspundere a resurse
lor energetice ale țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu'a in
dicat, pornind de la experiența 
din perioada de iarnă, să se 
elaboreze din timp și să se 
prezinte conducerii partidului 
spre aprobare un program de 
măsuri privind regimul de lu
cru al unităților economice și 
sociale in perioada de vară, 
care să asigure gospodărirea 
și utilizarea cit mai rațională 
a energiei electrice, termice și 
a gazelor, atit in procesele teh
nologice, cit și in domeniul 
consumului public și casnic.

In cadrul ședinței, secretarul 
general al partidului a subli
niat că perfecționarea activită
ții in domeniul exportului con
stituie problema centrală a ac
tivității economice și a cerut 
guvernului, organelor de sin
teză, Ministerului Comerțului 
exterior si Cooperării Econo
mice Internaționale, ministere
lor producătoare să acționeze 
cu răspundere sporită in acest 
domeniu, să ia toate' măsurile 
pentru realizarea la timp și in 
cele mai bune condițiuni de 
calitate a tuturor contractelor 
încheiate cu partenerii străini, 
a tuturor livrărilor pentru ex
port.

Secretarul general al parti
dului a subliniat necesitatea 

de a se Întări spiritul de or
dine și disciplină in toate sec
toarele economiei naționale, de 
a se face totul și de a se ac
ționa cu cea mai mare răspun
dere pentru îndeplinirea in cele 
mai bune condițiuni a preve
derilor planului pe acest an, 
asigurîndu-se astfel realizarea 
întregului cincinal 1981—1985 — 
ceea ce creează o bună bază 
pentru trecerea cu succes la 
viitorul plan cincinal. Ia înfăp
tuirea hotăririlor si obiective
lor de dezvoltare economico-so- 
cială a tării stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului.

în cadrul ședinței, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat 
răspunderea deosebită ce revi
ne Comitetului Politic Execu
tiv, fiecărui membru al aces
tuia, pentru buna desfășurare a 
muncii în sectoarele ce le-au 
fost încredințate și a cerut ca 
fiecare să acționeze cu toată 
exigența și cu înalt spirit de 
răspundere pentru întărirea or- 
dinei și disciplinei, pentru 
aplicarea și respectarea ri
guroasă a hotăririlor partidului 
și statului privind realizarea 
întocmai a planului și progra
melor de dezvoltare economico- 
socială a țării.

S-a cerut, în același timp, ca 
organizațiile de masă și ob
ștești, și în mod deosebit Uniu
nea Generală a Sindicatelor, 
precum și Uniunea Tineretului 
Comunist, Consiliul Național al 
Femeilor să-și aducă o contri
buție sporită la mobilizarea tot 
mai largă a oamenilor muncii, 
a inițiativei și spiritului gospo
dăresc al acestora, in vederea 
îndeplinirii exemplare a sarci
nilor de plan pe 1985 și pe în
tregul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut organelor și organiza
țiilor de partid să acționeze cu 
toată fermitatea in direcția uni
rii și mai puternice a tuturor 
forțelor și energiilor celor ce 

muncesc, a întăririi spiritului 
de răspundere al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea prevederilor 
înscrise in planul național unie 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării, pentru pregătirea 
trecerii in cele mai bune con
dițiuni la înfăptuirea celui 
de-al 8-lea plan cincinal.

Comitetul Politic Executiv 
adresează muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor, tuturor oa
menilor muncii din industrie șl 
agricultură, din toate sectoarele 
economiei naționale, precum și 
organelor și organizațiilor de 
partid, organizațiilor de masă 
și obștești chemarea de a face 
totul pentru îndeplinirea ia 
cele mai bune condițiuni a pre
vederilor planului de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1985 
și pe întregul cincinal, de a ac
ționa in strinsă unitate pentru 
transpunerea neabătută in viață 
a hotăririlor și orientărilor stabi
lite de Congresul al XIII-lea 
al partidului privind dezvolta
rea României in cincinalul 
1986—1990 și in perspectivă 
pină in anul 2009. Comitetul 
Politic Executiv isi exprimă 
convingerea că întregul nostru 
nopor îsi va consacra toate 
forțele si capacitățile sale crea
toare pentru a întimpina cu rea
lizări tot mai importante. Iu 
toate domeniile de activitate, 
alegerile de deputati pentru 
Marea Adunare Națională sl 
pentru consiliile oooulare de la 
17 martie — eveniment de în
semnătate deosebită în viata 
social-politică a tării. în întă
rirea statului nostru socialist, 
în asigurarea mersului neabă
tut al României ne calea fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate si a trecerii 
spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme ale activității curente do 
partid si de stat.

INLUME
AU DEBUTAT CU O SURPRIZA

„MONDIALELE" DE SCHI ALPIN

BORM1O 31. Au început 
campionatele mondiale de 
schi alpin ’85. Pe pîrtia 
de la Santa Caterina (lun
gime 2 258 m. diferență de 
nivel de 607 m, 31 porți 
direcționale) a avut loc 
joi dimineață proba de co- 
borîre din cadrul combi
natei feminine. Este vorba 
de combinata celor trei 
probe alpine, care figu
rează în programul „mon
dialelor- (coborîre, sla
lom special și slalom u- 
riaș). întrecerea coborî- 
toarelor a fost foarte e- 
chilibrată șl desfășurată, 
realmente, la un înalt ni
vel. Cursa a revenit elve- 
țiencei Maria Walliser (în 
fotografie) care a parcurs 
distanța tn 1:16,25 ceea ce 
înseamnă că a coborît, cei 
2 258 m ai pîrtiei, cu o 
viteză medie de... 106,59
km !! Au urmat-o. la di
ferențe de sutimi de se
cundă. Traudl Hăcher

(R.F.G.) 1:16,41, Claudine
Emonet (Franța) 1:16.50 
Brigitte Oertli (Elveția 
1:16,40, Veronika Wallinger 
(Austria) 1:16.67. Sylvia 
Eder (Austria' 1:16,63. Mi
chels Fig (Elveția)
1:16,74. Elisabeth Kirchler 
(Austria) 1:1633, Marina 
Kiehl (R.F.G.) 1:16.93. Re
gine MOsenlechner (R.F.G.) 
1:16,96.

Faptul că principala fa
vorită a întrecerii, Michela 
Figini, a sosit abia a șap
tea lasă larg deschisă 
,,poarta- șanselor pentru 
mal multe candidate la 
cucerirea titlului la „com
binată-. Campiona „en ti
tre- elvețianca Erika Hess 
a fost a 16-a (1:17,47). dar 
fiind o reputată specialistă 
Ia slalom, ©a poate spera 
încă, să-șl păstreze titlul!

Vineri are loc la Bor- 
mlo coborîrea pentru 
combinată, la bărbați.

GAZDELE DORESC SĂ FIE IA... ÎNĂLȚIME
tinovici a alcătuit un intens pro
gram de pregătire, cele două se
lecționate susținînd, în 1983, nu 
mai puțin de 12 partide de veri
ficare. Urmărind, și in conti
nuare, o cît mai bogată experi
ență internațională pentru tinăra 
echipă, Milutinovici a menținut 
calendarul reprezentativei, in 
1984, la aceleași cote. între altele, 
prima selecționată a traversat O- 
ceanul. în luna august, pentru un 
turneu al cărui bilanț a depășit

Absentă cu totul surprinzător 
din arenele „Mundial*-ului spa
niol, cind Hondurasul și Salva
dorul i-au răpit dreptul de par
ticipare, reprezentativa de fotbal 
a Mexicului pregătește acum, cu 
multă atenție, revenirea tn scenă. 
Aceasta va fi cea de a noua sa 
participare la un turneu final, o 
cifră frumoasă. Mexicul fiind și 
singura țară care primește, iată, 
pentru a doua oară dreptul de 
organizare a unui turneu final.

Cum „dezastrul* 
ultimelor prelimi- 
nara nu putea trece 

măsură a forurilor Iot©
de specialitate a 
fost destituirea se
lecționerului Râul 
Cardenas. După multe, foarte mul
te discuții s-a decis ca succesorul 
acestuia să fie iugoslavul Velibor 
Milutinovici. Acum in vîrstă de 41 
de ani, „Bora* Milutinovici (ni
meni altul decit fratele celebru
lui Milos Milutinovici, care, în 
prezent, se ocupă de pregătirile 
.plavilor") a purtat culorile clu
burilor Partizan Belgrad, Monaco, 
incheindu-și cariera de jucător la 
formația mexicană U.N.A.M., pe 
care a și antrenat-o, de altfel, 
din 1976 pină în 1982. Numit în 
toamna aceluiași an la cîrma pri
mei reprezentative, „Bora" Milu
tinovici n-a stat prea mult pe 
gînduri și a convocat, pentru în
ceput, un lot destul de numeros 
— 36 de jucători —, pe care l-a 
divizat apoi în două selecționate, 
cu care a pornit la drum. Milu-

toate așteptările ; victorii
(2—0 cu Ungaria și 3—J cu Fin
landa), două „remize* 
R.D.G. și cu Suedia și 
gere, 0—3 cu U.R.S.S.

Cine sint elevii lui
viei ? Sigur că nume ca Larios. 
De los Cobos, Boy sau. Flores 
nu pot spune prea multe acum, 
Milutinovici este însă convins da

(1—1) cu 
o Infrin-

Milutino-

AU FOST STABILITE SEMIFINALISTELE
ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET

încep să se limpezească apele 
'a competițiile europene de bas- 
cnet inter-cluburi, meciurile des
fășurate In aceste zile stabilind 
clasamentele sferturilor de Ana
lă, pe baza cărora au fost de
cise semltlnallstele. In „CUPA 
CUP CB“, la bărbați e grupa 
,.A“: PAOK Salonic — LG Vlena 
93—96, CAI Zaragoza — Jalghlrls 
Kaunas 65—89. Clasamentul i 1. 
Kaunas 12 p, 2. Zaragoza 16 p, 
8. Viena 8 p, 4. Salonlo 6 p ; 
grupa „B“: Barcelona — VlUeur- 
banne 96—86, Hanoel Tel Avlv — 
Juventus Caserta 98—95. Clasa
mentul î 1. Barcelona 11 p. 3. 
Vllleurbanne 10 p, 3. Caserta 8 p, 
I. Hapoel 7 în semifinale (19 
șl 28 februarie) se întîlneso o 
Kaunas — Villeurbanne șl Bar
celona — Zaragoza. „CUPA KO- 
RACI” : grupa „A“ :t Cantu — 
Barcelona 92—80. Hapoel Haifa — 
Steaua reșie Belgrad 80—88. Cla
samentul : 1. steaua roșie 11 p 
(+4). 2. Cantu 11 p (—4), 3. Bar
celona 3 p. 4. Hapoel 6 p ț grupa 
„B”Fenerbahce Istanbul — 
Stade francals 88—91, Stroitel 
Kiev — Olimpia Milan 83—84. 
Clasamentul : 1. Olimpia Milan
12 p, 2. Stroitel 10 p, 3. Stade 
francals 8 p, 4. Fenerbahce 6 p ;

grupa „C“ : Gând — Orthez 
83—99, Varese — El Ferrol 105—89. 
Clasamentul: 1. Varese 11 p (+8),
2. Orthez 11 p (—8), 3. El Fenol
T P (+18). 4. Gând 7 p (—18) ; 
grupa „D” : Caja Madrid — Le 
Man3 94—90, Arts Salonic — 
vorno 83—72. Clasamentul : 1.
Aria 10 p (+5). 2. Livorno 10 p 
(—5), 3. Caja 9 p, 4. Le Mans 7 
p. Pentru semifinale (20 șl 27 fe
tru arie) s-au calificat : Steaua 
roșie Belgrad, Olimpia Milan, 
Varese, Aris Salonic.

„CUPA ronchetti” (femei) : 
grupa „A- : MTK Budapesta — 
Krenlkovți Sofia 58—67. Clasa
mentul : 1. Krenlkovți 8 p. 2.
MTK 6 p, 3. DBB Vlena 4 p ; 
grupa „B“ : Versailles — Viterbo 
59—67. Clasamentul : 1. Viterbo
I p, 2. Slavia Sofia 5 p (+4). 3. 
Versailles 5 p (—4) ; grupa „C* c 
TSKA Moscova — Steaua roșie 
Belgrad 110—38. Clasamentul : 1. 
TSKA 8 p. 2. Steaua roșie 6 p,
3. Mlnior Pernlk 4 p ; grupa 
„D“: Sparta Praga — BSE Buda
pesta 57—56. Clasamentul 1 I. 
sparta 7 p 2. BSE 6 p, 3. AvelU- 
no 5 p. Pentru semifinale (20 și 
27 februarie) s-au calificat : 
Krenlkovți, Viterbo, ȚSKA șl 
Sparta,

Ll-

FOTBAL meridiane
Echipa R. D. Germane și-a în

ceput turneul In America de Sud 
juclnd la Montevideo, cu Uru
guay. Gazdele au cîșțigat cu 
3—0 (1—0). prin golurile mar
cate de Âgu'lera (min. 37), Da 
Silva (min. " "
(min. 82). 
Cardelin a 
URUGUAY : Rodrigue? 
telongo (Diogo), Gutierez, Acevedo, 
Martinez — Barris (Saralegul), 
Boss! (Pereira), Francescoli — 
Aguilera, Nadal (Santin), Da Sil
va. B. d. germanA : Muller — 
Krecr, Dorner, Trautmann, Z5tz- 
sche — StObner (Rhode), Leb- 
ner, Doschner — Minge, Ernst 
(Steinbach), Thom. Au asistat 
70 000 de spectatori.
• In turneul din India, dotat 

cu „Cupa Jawaharlal Nehru”, 
Coreea de Sud — Algeria 3—1 
(1—0). Echipa învingătoare s-a 
calificat în semifinale.
• Surpriză tn „Cupa Angliei”

(turul '■ --------------
doua) 
(meci 
Oxford 
„Cupa ligii'
Wednesday — Chelsea 4—4 după 
prelungiri 1 Meciul se va rejuca.
• Campionatul Braziliei ou- 

prlnde 20 de echipe, calificate 
după terminarea campionatelor 
statelor, în prima fază formațiile

78) și Francescoli 
Arbitrul Uruguayan 

condus echipele : 
Mon-

4) : Wimbledon (liga a 
— Nottingham Forest 1—0 
rejucat). Alte rezultate: 

— Blackburn 0—1. In 
(turul 5) : Sheffield

sînt împărțite în două grupe de 
cite 10, urmînd ca primele 4 să 
formeze alte două grupe. Apoi 
cele i ‘ ’
locuri 
finale, 
nală.
nense 
Golaș
• In .. 

Aberdeen
Hamilton (liga 2) 
Midlothian “ ’ 
tort) 6—0, Motherwell (liga 2) — 
Dumbarton 4—0 1, Glasgow Ran
gers — Morton 3—1.
• In Paraguay s-a

campionatul de juniori 
rich de Sud. Ultimele I 
Brazilia — Paraguay 2—1, 
bla — Uruguay ' ' ~
final: 1. Brazilia 
2. Paraguay 3 p, 
4. Uruguay 0 p.
• Paolo Rossi,____  ___

plonatulul mondial din Spania, 
nu reușește să convingă în ac
tualul sezon, tn 17 etape el a In
serts doar două goluri. Titular 
de obicei Rossi a fost adesea 
schimbat tn cursul meciurilor, 
astfel Inctt se spune că la sfîr- 
șitul acestui sezon va fi pus pe 
lista transferurilor de către Ju
ventus. Unul dintre cluburile in
teresate este A, C. Milan.

clasate pe primele două 
se vor califica în semi- 
iar învingătoarele în fi

la prima etapă : Fluml 
— Santos 2—1, Botafogo — 
3—1.

„Cupa Scoției" (turul 3): 
Allos (liga 3) 5—0, 

Celtic 1—3, 
Caledonians (ama-

Hugo Sanchez, 
fotbalist mexican.

încheiat 
al Ame- 
meciurl : 

, Colum- 
4—1. Clasament 
6 p (neînvinsă) 
3. Columbia 3 p

golgeterul cam-

talentul și de dorința de afirmare 
a acestora la întrecerile viitorului 
Mundial. Cel care, poate, nu mal 
are nevoie de nici o prezentară 
este Hugo Sanchez, fotbalistul nr. 
1 al Mexicului, singurul compo
nent al reprezentativei care evo
luează. și 
club de 
Madrid.

Nici tn 
nu va fi 
această perioadă, la 5 si 6 februa
rie, ea va participa, alături de 
teamurile Elveției, Bulgariei și 
Poloniei, la un turneu organizat 
cu prilejul inaugurării stadionului 
de la Queretaro, situat la 200 km 
de Capitală, Iar tn luna iunie va 
primi replicile Italiei și Angliet, 
Iu cadrul unui „triunghiular" la 
Ciudad de Mexico.

Intr-adevăr puține clipe de ră
gaz pentru Sanchez et comp ,. .

Mihcr CIUCA

nu întîmplător, la un 
peste hotare. Atletico

1985 viața selecționatei 
mai liniștită. Chiar in


