
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

■Proletari din toate țările. unifl-vd I

portul
ZIAR Al CONSILIULUI NAJIONAl PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, luni, 16 decembrie, 
a avut loc Plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și 
finanțe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întimpinați la sosirea in 
Sala Palatului Republicii, unde 
s-au desfășurat lucrările ple
narei, cu deosebită căldură, cu 
urale și ovații. Cei pre- 
zenți au aclamat îndelung, 
cu însuflețire, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, exprimind vibrant sen
timentele de nețărmurită dra
goste, de profundă stimă pe 
care oamenii muncii, întreaga 
națiune le poartă secretarului 
general al pariidului, președintele 
Republicii, pentru activitatea 
neobosită ce o consacră dez
voltării multilaterale a țării, 
edificării socialismului și comu
nismului pc pămintul patriei, 
ridicării bunăstării și gradului 
dc civilizație al întregului po
por, afirmării tot mai puterni
ce a României în rîndul na
țiunilor lumii.

împreună cu 
Ceaușescu, in 
loc tovarășa 
membrii Biroului Executiv 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, a fost aproba
tă, în unanimitate, următoarea 
ordine de zi :

tovarășul Nicolae 
prezidiu au luat 
Elena Ceaușescu, 

al

1. Raport cu privire la mă
surile întreprinse de organele 
de conducere colectivă din mi
nistere, centrale și întreprinderi 
pentru perfecționarea organizăm 
rii producției și a muncii și 
înfăptuirea prevederilor pro
gramului de ridicare a nivelu
lui tehnic 
duselor în 
activitate.

2. Raport _ __ ____ ______
Planului national unic de dez
voltare economico-socială pe 
anul 1985 si proiectul Planului 
național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1986.

3. Proiectul Bugetului de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1986.

4. Raport privind îndeplinirea 
și depășirea prevederilor pro
gramelor speciale de asigurare 
a producției de cărbune, a 
producției de petrol, gaze, mi
nereuri neferoase, de energie.

5. Raport privind realizarea 
productivității muncii planifica
te, aplicarea corectă a acordu
lui global și respectarea pre-

si calitativ al pro- 
toatc seetoarele de

privind îndeplinirea

RETROSPECTIVE - 1985
PERSPECTIVE - 1986

CARE SE CER
Un bilanț ca al anului 1984, 

dominat de cele nouă medalii 
olimpice, dintre care trei de 
aur ale Doinei Melinte, Mari- 
cicăi Puică și Anișoarei Stân
cii!, este greu de egalat sau 
de întrecut de către generați
ile viitoare de atleți români. 
Este greu, dar în nici un caz 
imposibili Deci, să ne păs
trăm intact optimismul și să 
așteptăm cu încredere alte și 
alte ediții ale Jocurilor Olim
pice.

Față de 1984, bilanțul reali
zărilor din 1985 n-a fost, in 
nici un caz. mult inferior. 
Chiar dacă — așa cum se în- 
tîmplâ în mod obișnuit în 
primul an al unui nou ciclu 
olimpic — s-a produs, din 
mers, o schimbare a generați
ilor, motivația pregătirii a fost 
o alta, nivelul performanțelor 
atlcților noștri fruntași n-a 
mai coborît ci, am putea 
spune, a fost cel puțin la ni
velul trecutului sezon compe-

vederilor legale privind norma
rea personalului muncitor.

— Proiectul Legii cu privire 
la creșterea productivității mun
cii, perfecționarea organizării și 
normării producției și a muncii.

6. Măsuri organizatorice.
Lucrările s-au desfășurat 

in plen, precum și în ca
drul a nouă secțiuni organi
zate pe ramuri economice și 
pe domenii de activitate.

Participant!! la plenară
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în bazinul de

25 m din Sibiu

g

Participantii la plenară au 
dat o înaltă apreciere contri
buției determinante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului nostru, la fundamentarea 
și realizarea marilor obiective 
ale dezvoltării țării, la perfec
ționarea întregii activități eco- 
nomico-sociale, la mobilizarea 
energiilor și forțelor creatoare 
ale națiunii pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului, care asigură 
progresul neîntrerupt al patriei, 
creșterea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor.

în același timp, ci au relevat 
aportul esențial al secretarului 
general al partidului la adînci- 
rea democrației noastre munci- 
torești-revoluționare, în cadrul 
căreia oamenii muncii iși în
deplinesc rolul ce lc revine 
în societate, de proprietari, 
producători și beneficiari, 
participînd direct la decizia 
economică, socială și politică, la 
opera istorică de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate si de înaintare a 
României spre comunism.

în spiritul indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
participanții la plenară au 
dezbătut, cu exigență și răs
pundere muncitorească, proble
mele înscrise Ia ordinea dc zi, 
mai ales programele care tre
buie realizate anul viitor.

A fost analizată activitatea 
desfășurată de organele de con
ducere colectivă din ministere, 
centrale și întreprinderi, de toți 
oamenii muncii pentru realiza
rea prevederilor planului 
anul 1985, i 
cu succes 
cincinal, l 
experiența 
lective muncitorești din întreaga 
țară.

S-a subliniat că succese
le înregistrate demonstrează 
justețea politicii partidului, for
ța economiei noastre socialiste, 
voința fermă a celor ce mun
cesc de a transpune neabătut în 
viață orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
planurile și programele dc dez
voltare economico-socială a pa
triei.

în cuvîntul lor, vorbitorii au 
pus în evidență măsurile stabilite

pe 
pentru încheierea 

i a actualului 
fiind evidențiate 
dobindită de co-

(Continuare in pag a 4-a)
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PERFORMANȚE DE REALA VALOARE
ALE TINERILOR ÎNOTĂTORI

Trei zile de întrecere în bazi
nul de 25 metri din Sibiu. Cinci 
reuniuni de ridicat nivel, valo
ric șl spectacular, în cadrul 
concursului republican al îno
tătorilor noștri și, concomitent, 
al tradiționalei competiții Inter
nationale „Cupa Carpațl“, des
chisă tinerilor performeri (14 
ani). La finele disputelor din 
piscina „Olimpia**, un foarte 
frumos bilanț, cu un număr im
presionant de recorduri, unele 
de reală, înaltă competitivitate 
internațională, care au făcut din 
aceste 
vîrf al concursurilor 
la noi în

Cu 4:43,56, Noeml Lung nu 
numai că a depășit cu peste 
șase secunde realizarea anteri
oară la 400 m mixt, dar a reu
șit o performanță excelent co
tată în lume, concretizată în ta
bela de punctaj cu 971 p. Băi- 
măreanca a împărțit, de altfel, 
poziția de frunte în „topul** în
trecerilor de la Sibiu cu Anca 
Pătrășcoiu, cronometrată — după 
o cursă de toată frumusețea cu 
Carmen Bunaciu — în 1:02,15 la 
100 m spate (acest procedeu fi
ind foarte bine punctat). Lung 
a înotat impecabil șl proba de 
200 mixt, doborînd un reoord 
vechi de șase ani, aducîndu-1 
acum sub 2 minute șl 
cunde.

Continuîndu-și în ritm 
de susținut ascensiunea, 
Pura a primit „Cupa Carpați** 
pentru acel 1:59,69 la 200 liber, 
tînăra de 14 ani fiind prima ro
mâncă care coboară sub două 
minute (următoarele clasate. 
Anca Pătrășcoiu și Eniko Pa- 
lencsar, au înotat și ele sub ve
chiul record). Dar șl alte rezul
tate ale elevei lui Gh. Dimeca 
sînt de deosebită valoare, îndeo
sebi la 800 m liber, unde 8:29,91 
înseamnă un progres de aproape 
20 de secunde față de perfor
manța precedentă în bazin de 
25 m.

întreceri un

.25 m“.
veritabil 

disputate

ÎS se-

extrem 
Stela

Tamara Costache și-a demon
strat, la rîndu-i, marile posibi
lități, înscriind alte rezultate 
competitive la sprint — 26,17 pe 
50 m, 56,51 și 56,26 la 100 m. 
Robert Pinter a făcut cinci 
curse de record, 3:54,03 la 400 
liber fiind notat cu 970 p în 
tabelă, si cu... primul loc în 
ierarhia performanțelor băieților. 
Carmen Bunaciu a coborît sub 
1:02, pe „suta44 fluture, probă în 
care colegul său de club Fla
vius Vișan a înregistrat, de a- 
semenea, progrese. Ca și brasis- 
tul Dan Drăguleț șl Laszlo Bay, 
ca și J. Bart la mixt, sprinterii 
Ionuț Mușat și Paul Osorlanu, 
„spatistul4* Cristian Stavriu, sau 
mai tinerii Andreea Szigyarto 
(șase recorduri la categoria ei, 
13 ani, cifră... record, egalată, 
la „12 ani44, de Corina Dumitru), 
Simona Spaia, Alexandru Moldo
veanu, Laurențiu Nicolescu, Ra
mona Terșanschi, Carmen Geor
gescu, Daniel Boncea, Marian 
Satnoianu, Teodor Irimia. 
alți sportivi de prim-plan 
fost aproape de realizări 
vîrf (Cristina Deveseleanu, 
pildă, dublă învingătoare 
bras). Dar despre întrecerile 
la Sibiu vom mai reveni...

sen., jun., 14 ani; Palencsar 
8:33,32; Spaia 8:57,16, rec. 13 ani; 
1500 liber, b — PINTER 16:51,62, 
rec. sen., jun.; E. Nan (Steaua) 
15:56,83; R. Grumaz (CSMȘ) 
16:26,96; Al. Moldoveanu (CSȘ 
Ploiești) 16:33,26, rec. 14 ani; 100 
spate, b — C. Stavriu (Dinamo) 
59,75, rec. jun. (în serii 1:00,21, 
rec.); L. Tache (Steaua) 1:00,43; 
L. Volculet (CSȘ Brăila — CO 
Baia Mare); f — Pătrășcoiu 
1:02,15; Carmen Bunaciu (Dina
mo) 1:02,36; Laura Ghilik (Lie.

CONCURSUL REPUBLICAN, 
m liber, f — 1. STELA PURA 
(CSMȘ Baia Mare) 1:59,69, rec. 
sen. jun. 14 ani; 2. Anca Pă
trășcoiu (Dinamo) 2:03,14; 3. Eni
ko Palencsar 2:03,72, ...5. Simona 
Spaia (CSMȘ) 2:07,59, rec. 13 ani; 
b — ROBERT PINTER (CSMȘ) 
1:52 09, rec. sen., jun.; B. Nan 
(Steaua) 1:53,5; C. Negrea (Di
namo) 1:53,73; 400 m mixt, f — 
NOEMI LUNG (CSMȘ) 4:43,56, rec. 
sen.; Andreea Szigyarto (CSMȘ) 
5:00,33, rec. 13 ani; Maricica Cu- 
lică (CSMȘ) 5:04,34; ...Corina Du
mitru (C.I. Brașov — C.O. Baia 
Mare) 5:09,9, rec. 12 ani; b — 
JURGEN BART (CSMȘ) 4:35.60, 
rec. sen., jun.; L. Bay (Crișul) 
4:39.20; C. Ponta (Dinamo) 4:43.58: 
800 liber, f — PURA 8:29,91, rec.

Stela Pura, multiplă învingătoa
re ?i recordmană la Sibiu, câș

tigătoare a „Cupei Carpa(i“
37 Buc.) 1 :06,35 (în serii, Szigyar- 
to 1:06,46, rec. 13 ani); 100 bras, 
b — Dan Drăguleț (Lie. 37 Buc.) 
1 :06,54; Bay 1 :08.39, rec. jun, 
Băcuieți (Dinamo) 1 :09.53; . 
nlel Boncea 
1:14,14, rec 
Deveseleanu

: o.
Da- 

(Pionierul Constanța) 
13 ani; f — Cristina 
(Lie. 37) 1 :14,47; Ma-

Geo RAEȚCH!

(Continuare in pag. 2-3)

in Divizia „A“ la volei masculin

AZI ÎNCEP PRIMELE TURNEE PE GRUPE VALORICE
Campionatul primei divizii 

masculine de volei programea
ză, începînd de astăzi șl 
sîmbătă, primele turnee 
grupe valorice, din turul 
doilea.

în Sala 
ceava se 
formațiile 
valorică, în care se vor între
ce — în ordinea actuală a cla

ss samentului — echipele: Steaua 
g neînvinsă, cîștigătoarea primu- 

lui derby cu campioana „6n

pînă 
pe 
al

Uni- 
Ex- 

Mare, 
și 

este 
din

g

sporturilor din 
vor afla față-n 
din prima

Su- 
față 

grupă

Sâptămina atletismului

REALIZĂRI MULTE Șl FRUMOASE,
CONSOLIDATE Șl DEZVOLTATE
tițional. Dovada cea mai eloc
ventă este însuși bilanțul rea
lizărilor, pe multiple planuri, 
al acestui an. Acest bilanț cu
prinde, între altele, zeci de 
recorduri naționale pentru toa
te categoriile de vîrstă. Dintre 
acestea, pe primul plan se si
tuează Maricica Puică, cu șap
te noi recorduri naționa
le de seniori. în aer li
ber, intre care unul european 
la o milă, iar mai multe fete 
(Doina Melinte, Cristieana Co- 
jocaru-Matei, Fița Lovin, Ma
ricica Puică) realizînd, de ase
menea, recorduri continentale, 
dar pe teren acoperit.

In afara recordurilor, trebuie 
consemnată prezența intr-un 
număr mare în topul european 
și mondial ale anului 1985, cu 
tînăra Ella Kovacs pe primul 
loc în cursa de 800 m, și

Romeo VILARA

(Continuare in pap 2—3)
Maricica Puică, realizatoarea 
a șapte recorduri naționale

titre", Dinamo București, 
versitatea C.F.R. Craiova, 
plorări — Știința Baia 
Politehnica Timișoara 
C.S.M.U. Suceava. Cum 
firesc, iubitorii sportului
Cetatea de scaun a Moldovei 
vor face neîncăpătoare Sala 
sporturilor, pentru a-și susține 
echipa favorită, aflată la ega
litate de puncte cu băimărenii 
și timișorenii, dar departajați 
de setaveraj, iar în ultimul 
act al turneului sucevean eter
nul derby Steaua — Dinamo, 
devenit șl mai interesant prin 
prisma formei bune a vice- 
campionilor, manifestată In 
partida cu Sanitas Madrid in 
„Cupa cupelor", după cum di- 
namoviștii vor face tot posi
bilul pentru egalarea situației 
în fruntea clasamentului.

La Piatra Neamț (organiza-

tor Relonul Sâvinești) vor 
avea loc partidele din grupa 
valorică secundă. Vor fi pre
zente, tot în ordinea actuală a 
clasamentului, formațiile: 
Ionul, Elcond-Dinamo 
Calculatorul București, i 
Alumina Oradea, Electromureș 
Tg. Mureș și Tractorul Brașov. 
Grupa valorică secundă este 
mai echilibrată, cele șase echi
pe fiind despărțite de numai 
trei puncte.

Jocurile de la Suceava vor 
fi conduse de V. Vrăjescu si 
Al. Dragomir (București), C. 
Antonovici (lași), O. Manițiu 
(Brașov), C. Pitaru (Sibiu) și 
Ov. Pop (Buzău), iar cele de 
la Piatra Neamț de : C. Mușat 
și S. Popescu (Constanța), C. 
Gogoașe (București), FI. Scor- 
țaru (Galați), E. Mendel (Si
biu) și O. Drăgan (Timișoara).

: Ke- 
Zalău. 
C.S.C.

Turneul clujean al Diviziei „A" de baschet feminin

CONTINUA SERIA MECIURILOR ECHILIBRATE
CLUJ-NAPOCA. 16 (prin tele

fon). Șl în ziua a treia a celui 
de al patrulea turneu al Cam
pionatului național de baschet 
feminin s-au desfășurat meciuri 
echilibrate. încheiate la diferente 
mici. Rezultate și unele amănunte:

OLIMPIA BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 7»—78 
(46—36). Ambele formații șl-au o- 
norat „cartea de vizită**, oferind 
spectatorilor o dispută atractivă, 
de un nivel tehnic mulțumitor, 
cu un final dramatic. Din min. 
6, Olimpia a trecut la „cîrma“ 
jocului și a avut Inițiativa pînă 
în final datorită preciziei în a- 
runcările de la semidlstanță a 
întregului „5“ din teren. Politeh
nica a contat ta atac, în prima 
repriză, aproape in exclusivitate 
pe Doina Prăzaru-Mathe, iar din 
partea a doua a tatîlnlrli Maria 
Roșlanu a secundat-o cu succes. 
Din min. 37 (76—65 pentru Olim
pia), sportivele de la Politehnica 
au trecut la presing pe tot tere

nul, Mihiela Netolițclii a avut o 
serie de patru aruncări reușite șl 
scorul a deveni’ egal: 78—78 (min. 
40). Cu cîteva secunde înaintea 
fluierului final Alexandrina Bîră 
a transformat o aruncare liberă, 
aductad victorie la limită echi
pei sale. Au marc it: Cristea 10. 
Stingă 14, Bîră 7. Marinache 22. 
Andreescu 16 Simioană 10, res
pectiv Bărăgan 10 Zidaru 6. Fă- 
gărășanu 2 Ionescu 2. Prăzaru- 
Mathe 30. Netolițchi 15. Moldo
veanu 3.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 73—67 
(36—34). Partidă echilibrată ta 
prima repriză, după care Progre
sul, cu trio-ul Luminița Mărin- 
guț — Melania Marina (foarte bu
nă șl ta apărare) — Emilia A- 
lixandru s-a desprins ta min. 
27 : 56—42. La timișorence. o dată

Mircea RADU-coresp.

(Continuare In pag. 1—J)



—— DIJV SPORTURILE—

Simpozio»« national șl Cam
pionatul republicai, ele creație 
tehnică in domeniul railio-amato- 
risaiului. erganizate de Federația 
Română Ue Radioamatorism, cu 
sprijinul redacției revistei «Teh- 
nîum*. se numără printre fru
moasele acțiuni tradiționale ce 
reunesc anual ,nerl pasionați ai 
sportului desfigurat pe calea un
delor.

Cea de a l-a ediție a acestor 
manifestări văzduite de primi
torul ora° de pe plaiurile Moldo
vei Plitra Neamț ș-a desfășurat 
sub egida „Dariadei* și a .Anu
lui Internațional al Tineretului", 
reunind t» Casa Sindicatelor din 
loeafitate peste 360 de partici
pant! din întreaga Iară.

Simpozionul national s-l făcut 
remarc», prin .imita științifică a 
comunicărilor susținute cu com
petentă de actori -e au abordat 
variate și complexe aspecte ale 
problemeloj radioamatorismului 
si au prezentat ap irate de Înaltă 
tehnicitate utilizate in traficul de 
radioamatori.

Printre eele mal Interesante co
municări susținute cu acest pri
lej se pot menționa: «Despre eo* 
munleațil RTrV" — eu noutătl 
dl» tehnica transmisiilor de acest 
gen (auter- log. C. Colonati — 
VOtt'Q Brăila). „Translatoare 
pentru radioamatori* (autor : I- 
Andruțca. YO9BMB), „Aplicații 
ate calculatoarelor I» radioamato
rism* (autor: N. Paullan, yO3NP, 
București' „RadlocomunieațU prin 
sateliți* (autor: V. loneseu,
YO9CN. Ploiești), „Complex pen
tru experimentarea, verificarea ți 
testarea circuitelor logice* (au
tor) : Simona Roșianu. Y06-5006 BV 
Si L. Bărbos Y06-5(H)7 BV), «Etaj 
final pentru banda de t m* (au
tor: V. Sandu, Y06MD. jud. Bra
șov). „Folosirea calculatorului 
ZX-Speetrum in traficul UUS* 
(autor: I, Derecskel Y05DJM jud. 
Maramureș).

Cu prilejul Campionatului de 
creație tehnică a fost deschisă o 
„Expoziție de aparatură* eu zeci 
<Se realizări ale radioamatorilor, 
de un înalt nivel tehnic și cu o 
mare îplleabilltate.

Este de remarcat faptul că în 
actuala ediție a manifestărilor ra
dioamatorilor s-au prezentat și 
lucrări cu aplicabilitate Imediată 
In Industrie si cercetare, care au 
rezolvat de multe ori probleme 
complexe șl au eliminat costisi
toare Importuri. Astfel, un mem
bru al Radioclubului județean din 
Piatra Neamț, Gheorghe Ciocan, 
a prezentat lucrarea „Complex de 
aparate utilizat In industria fi
brelor sintetice* care, aplicată la 
Combinatul de fibre sintetice din

făcut

săvineștl. a adus Importante e- 
conomll valutare, ridicarea pro
ductivității muncii și a- siguran
ței în funcționare, eu consum mi
nim de energie.

La aceîstă ediție s-au
pregnant simțite și preocupările 
radioamatorilor din Întreaga ța
ră de a conjuga eforturile crea
toare din domeniul aparaturii 
destinate radiocomunicațlilor 
cele din domeniul tehnicii 
calcul, zonă de activitate 
largi orizonturi de aplicabilitate 
șl concretizare în tehnicile de e- 
mlsle-rcceptle.

Pentru stimularea creației teh- 
nico-știlnțifice în rindurile tinere
tului, redacția revistei „Tehntum", 
generoasă gazdă a activităților 
aplicative » acordat 4 premii. De 
asemenea, au fost decernate di
plome ale Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
precum, și titlurile de campioni 
naționali. Ială-1 pe primii elasați 
la fiecare categorie:

SENIORI, unde scurte: 1. loslt 
Cuibuș, Y63AT, Satu Mare, cam
pion republican, 2. Vtorel Stroia 
Y06DTS, Brașov; Ioan Pop, 
Y66AWR. Brașov; 3. Aristide Șer- 
băneseu. Y06PA, Gabriel Mușat. 
y66BlB, Brasov șl Gheorghe Ioan 
Pipa, Y08BTU Piatra Neamț ; 
unde ultra scurte: 1. Vlearion
Sandu, Y06MD, Brașov, campion 
republican: 2. Iosif Derecskei.
Y95D.TM. Maramureș și Irina San
du, Y06ALD Brașov: 3. loan An- 
drusca, Y09BMB. Prahova: radio
goniometric de amator: 1. con- ’ - - ■ - ymaoM, Satu

republican; î.

cu 
de 
cu

s tanti n Frisch.
Mare, campion 
Candiano Breabăn. Y03BNK. Su
ceava: telegrafie de sală: 1. Ioan 
Icniră. YMAHO. Adrian Tărîtă, 
TMAXN. Mihai Mihalcea, Y08DOF. 
Ion Radu. Y08 15524NT — echipă 
campioană republicană. Radioelu- 
b«l judefean Neamț; 2. Gheorghe 
Vinenean — Y05PK. Radu Mos- 
teanu — Y05BPE, Tiberîu Custos 
— V05CAT,. Bda Bartha — Y05TP. 
A.S. Unirea Cluj.

JUNIORI, unde scurte: 1. 
minița Militam, Y06-50«0/BV, 
mo na Roșianu, Y06-5006'BV. 
clan Bărbos, Y06-5007/BV, A.S. U- 
ceul nr. 1 — Brașov, campioni 
republicani; 2. Cristian Stanciu, 
Y06-5357/BV; radiogoniometric de 
amator: 1. Alexandru Stănescu, 
Y06-5400/BV; 3. Cosmin Balaban, 
Y04DTIB, Galați, campion republi
can; 2. Crina Frisch, Y05-1G.660/SM 
și Marta Cuibuș, Y05-l«641/SM; 3. 
Vasile Manei, Y46-5000/BV; tele
grafie de sală: I. Gcorgc-Răzvan 
Corjin, Y08-15508/NT, campion re
publican; 2. Sorin Nicolaescu, 
Y04FBB. Giurgiu.

Ilie MînAESCU — YO3CO

Lu- 
Si-

Lu-
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BOGAT PROGRAM DE ACTIVITĂȚI

PE MELEAGURI BRAILENE
Competiția 

lă „Daciada" 
climat tot mai propice și în 
județul Brăila. Organele jude
țene cu sarcini și atribuții in 
activitatea sportivă de masă și 
de performantă, printr-o strîn- 
să colaborare, au organizat 
startul celei de a 5-a ediții a 
Daciadei, etapă de iarnă, des- 
chizind cu acest prilej anul 
sportiv școlar și de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei. La acest eveniment 
în parcul Monument au fost 
prezenți peste 2000 de sportivi 
din municipiu și județ. Alături 
de numeroase competiții spor
tive de atletism, handbal, vo
lei, tenis etc., în program a 
figurat si crosul pe categorii 
de vîrstă, contînd pentru eta
pa județeană a 
republican. Iată 
categorii: lt—12 
Manca (Sc. gen. 
Tone* (Șe. gen.

sportivă naționa- 
își găsește un

campionatului 
câștigătorii pe 
ani — Alina 

•TI) și Romieă 
10); 13 -14 ani 

— Ștefana Mangiurea (Se. gen. 
din comuna Ciocile) și Sanda 
And one (Sc. gen. 32 Brăila) ; 
15—16 ani — Giulia Stoian 
(Liceul industrial nr. 3 Con
strucții) și Marian Dobre (Li
ceul petroliștilor din corn.

S5B53I

IAKUM

Ianca); 17—19 ani — Florenti
na Alexandru (I.U.G. Progre
sul) și Leonard Mirza (Liceul 
industrial 3 Construcții); peste 
19 ani — Constantin Mica 
(I.U.G. Progresul).

în același timp, pe terenuri
le bazei sportive „Pescărușul" 
s-au desfășurat întreceri 
handbal, cîștigătoare fiind 
chipele Școlii generale 27 
fete ți Școlii gen. 29 Ia băieți. 
la fotbal primul loc a revenit 
echipei Școlii

Interesante 
desfășurat și 
de sport din 
ale liceelor agricol și 
trial Progresul, ale Șantierului 
naval, ale școlilor generale 23, 
13, 17, 33, precum pe cel din 
comuna Ciocile.

Noua etapă de iarnă a Da
ciadei a debutat, așadar, în 
județul Brăila cu preocupări 
mai susținute pentru organiza
rea competițiilor sportive. în 
ceea ce privește activitatea 
specifică sezonului rece, iubi
torii de mișcare vor 
cadru adecvat pe 
special amenajate și 
noarul artificial dat în 
ță ani») trecut.

Traian ENACHE —

ia 
fi
la

gen. 2. 
competiții s-au 
pe alte terenuri 
municipiu, cele 

indus-

găsi un 
terenuri 
Ia pati- 
folosin-

coresp.

TIMIȘOARA. De la a S-a run
dă, finala campionatului național 
masculin de șah are un singur 
lider, în persoana tînărulul maes
tru internațional Dan Bărbu- 
leseu. Acesta a fost unicul eîș- 
tlgător, din rindul fruntașilor, 
înscriind un punct prețios in 
fața lui M. I.upu. Remize s-au 
încheiat partidele Șubă — Ghin
dă, Mozes — Gheorghiu, Ghlțes- 
cu — Georgescu, iar în continua
re c. loneseu — Joița 1—0, Stan- 
ciu — Foișor 1—0, Stoica — 
Arm aș 1—0, Pavlov — Ciolac 
0,5— 0,5, Marin — D. Oltean 1-0, 
Grilnberg — Cosma 1—0, Cr. Io- 
neseu — Savin 0,5—0,6, Mărășes- 
eu — Ștefanov 0,5—0,5, L. Ol
tean — Miluț 1—0. Așadar, sin
gur In fruntea clasamentului este 
acum Dan Bărbulescu, care to
talizează 4 p. urmat de M. Șubă 
șl M. Ghindă, cu cite S.5 p. Iar 
apoi un pluton de 8 Jucători, 
compus din Th. Ghițeseu, FI. 
Gheorghiu, Val. Stoica, C. lones-

DIVIZIA DE BASCHET

(Urmare din pa#. 1)

cu scurgerea timpului, eforturile 
Marcetel Bortea au mal fost sus
ținute doar de Monica Neusatz, 
ceea ce a diminuat evident po
tențialul echipe). Au marc»* : 
I-anabrino 3, Marina 17, Măringuț 
26, Cioean 3, Allxandru 24, res
pectiv Neusatz i». v, Chepețan 
0, Dedea 32. Blindnl 5, Stamin 9.

VOINȚA BVCUBEȘTl — RAPID 
BIJCWREȘTI 79-68 (91—33). Fero
viarele au fosl la un pas de a

ÎNTRECEREA celor mai bone gimnaste din școlile generale
Să-Recent, în comuna 

cele din județul Brașov, din ini
țiativa prof. Kovacs Elod 
desfășurat o interesantă și fru
moasă acțiune in cadrul com
petiției naționale „Daciada", 
care a avut un puternic ecou 
nu n-umai pe plan local, ci și in 
multe alte localități ale tării. 
Spunem aceasta deoarece la 
Concursul interjudefean de gim
nastică al școlilor generale, reu
nind eleve în vîrstă de 7-10 ani, 
dotai și cu „Cupa 1 Decembrie, 
Săccie-1985", au participat cele 
mai bune 16 echipe din țară la 
Campionatul școlilor generale, 
întrecerile, urmărite de peste 
2 500 de spectatori, s-au desfă
șurat în sala de sport a grupu
lui școlar Electroprecizia din 
localitatea Săcele. fiind aplau
date cu căldură. Ni se pare in
teresant să subliniem că, în a-

s-a

Ta 
cu

însemnări BRAVO, PLUTONUL DOI! I

N-au fost mu:ți cei care se 
așteptau Ia mare lucru din 
partea echipelor feminine din 
plutonul secund al diviziei 
„A“ de volei, în turneul turu
lui al doilea, găzduit de Sala 
sporturilor din Iași, în orga
nizarea „Penicilinei" (ca de o- 
biceî la înălțime). Și n-au fost 
mul ți încrezători în capacita
tea celor șase formații parti
cipante, poate și datorită im
presiilor lăsate de majoritatea 
acestora în sezonul trecut. De 
aceea nici tribunele nu au 
fost îndeajuns de populate de 
Ia începutul competiției. Dar 
numărul spectatorilor a cres
cut de la o zi la alta, pînă 
ce sala a devenit plină. Ves
tea că, totuși, nelăudatul pom 
merită totuși laude s-a răs- 
pîndit în tot „dulcele tîrg", iar 
cel ce au fost Ia sală n-au 
putut să nu spună, Ia sfîrșit: 
„Bravo, plutonul doi !*.

O spunem și noi, în primull , —' JJ-» l.».-J(^» 11UI, *11 prilliui
1, rînd pentru că, in cele 5 iile1 > pnnpurc vntai a —de concurs, voleibalistele a- 

cestei grupe ne-au oferit spec
tacole adesea interesante, cu 
faze lungi, palpitante, în care 
vigoarea atacului a fost con
curată mai puternic de' apă
rări mobile eficiente, ceea ce 
denotă atît o pregătire fizică 
corespunzătoare, cit și o preo
cupare sporită a echipelor 
pentru a face acest „călcîi al 
lui Achile" (care a fost si ră- 
mîne încă defensiva) mal pu
țin vulnerabil.

La calitatea crescută a par-

tidelor a contribuit, firește, 
precizia execuțiilor de bază. 
Îmbucurător a fost faptul că 
tehnicienii și sportivele au 
Înțeles că SERVICIUL, poște 
deveni o puternică armă de 
atac, aducind nu numai pre
țioase puncte directe, ci și 
impiedicînd echipa adversă să 
construiască acțiuni combina
tive periculoase la fileu. Au 
făcut o impresie deosebită și 
asupra publicului, adesea de- 
cizînd soarta seturilor, servi
ciile planate ale vîlcencel ioa
na Cotoranu, „ghiulelele* pi- 
teștencei Felicia Popescu, cele 
excelent orientate tactic 
altei vilcence, Marilena 
binciuc, sau ale altei piteș- 
tence, Marla Enache, cele în 
forță ale rapidistei Georgeta 
Popescu etc. Interesant de 
subliniat faptul că echipa lo
cală, Penicilina, a realizat vic
torii spectaculoase pe baza 
forțării serviciului de către 
toate jucătoarele ! Deși nu În
totdeauna la Înălțimea servi
ciului, PRELUAREA a marcat 
un sensibil progres, unele e- 
chlpe datorînd succesele lor și 
siguranței in execuți» acestui 
procedeu: Chimia Rm. Vîlcoa 
(lideră Dubincilic), Dacia Pi
tești (Enache), în timp ce al
tele (Rapid, Știința Bacău și 
chiar Calculatorul) au plătii 
uneori tribut greu inexactită
ților...

La valoarea turneului a con
tribuit de asemenea, „pasul 
înainte" făcut de coordonatoa-

ale 
Du-

re în general, îndeosebi la e- 
chipe care acuzau slăbiciuni 
pe acest post. Astfel, au dat 
satisfacție, mai ales Georgeta 
Popescu (Rapid), Dorina Gher- 
ghev (Chimia) și chiar Valen
tina Rădulescu (Dacia). Multe 
remarcări și In jocul la fileu: 
Camelia Iliescu și Ioana co- 
toranu (deși aceasta nu a fost 
mereu Ia valoarea recunoscu
tă), Maria Enache și Felicia 
Popescu (ultima nu întotdeau
na pusă in valoare cu pasa), 
Tațiana Popa și Daniela Don- 
ciu și, mai ales, trăgătoarea 
de detentă notabilă și remar
cabilă eficacitate Carmen An
gliei, de Ia Calculatorul.

Dar impresia poate cea mal 
plăcută a lăsat-o afirmarea 
unor junioare de real talent, 
folosite cu curaj în posturi 
de titulate sau prime rezerve, 
alături de sportive experimen
tate: Corina Ilolban, Felicia 
Popescu, Valentina Rădulescu, 
Mihaela Marian (la Daeia), 
Cristina Blaga (la Penicilina), 
Daniela laeob. Aurelia Preda 
și Florica Vasile (la Rapid), 
riarmen Tililiuc șl Liliana llo- 
leieiuc (la știința Bacău), Da
niela Bratu (ia Calculatorul) 
etc.

Și din acest punct de vedere 
se poate spune -Bravo, pluto
nul doi I" așteptînd ca și la 
următoarele turnee să se spu
nă tot astfel...

Aurelian BR EBE ANU

SATIM A CtȘTIGAT ALERGAREA DE FOND

;!

în alergarea de fond de du
minică, Melinte a trecut repede 
la conducere, urmat Îndeaproape 
de Relativ și Satim, apoi de un 
pluton din care făceau parte Cor- 
nlș.-.n. Hematie, Trudin șl Răsad. 
Pe partea opusă a tribunei, Sa
tim a trecut ta atac, iar pe ulti
ma turnantă a aiuns în frunte, 

luat de Me
dii» alergare. 

Satim a res- 
atac dat de 

a terminat la 
merită, 
modul 

condus 
a pre- 

în

în urma galoputui 
linte, care a ieșit 
Înainte de sosire, 
pins un puternic 
Cornișon eu care 
fotografie. G. Popescu 
astfel felleitat pentru 
cum și-a prezentat șl 
pensionarul. Suditu, care _ 
zentat o formă mal bună 
acest final do stagiune, a reușit 
prima lui victorie din acest an, 
Honorlcă, de asemenea in formă 
maximă, a obținut cei de al doi-

lea succes consecutiv, grație gre
șelilor de la sosire ale adversari
lor, iar Jeni a învins fără pro
bleme. CCI doi antrenori anga
jați în lupta pentru titlu (G. Tă- 
nase și D. Toduță) au reușit fie
care cîte o victorie, în cursele 
cailor de __ ,1,
respectiv. Cămlța. Au mai eîști- 
gat Zela, f - -------- • -
Marciu la
ușor handicapată, și Felcter, ex
celent condus de M. Ștefănescu.

2 ani, cu Rizoriu ți,
frumos susținută de G. 

i sosire, Or^nița, cam

REZULTATE TEHNICE: Cursa
I: 1. Oranița (V.T. Mihai) 1:31,6, 
2. Trufanda. Cota: cîșt. 1. Cursa 
a II-a: 1. Zela (Marciu) 1:35,8, 2. 
Marcela. Cota: cîșt. 4 
Cursa a IlI-a; 1. Felcer (M. Ște
fănescu) 3:29 5.^ 2. Oazan, 3. For
midabil. Cota: cîșt. 2, ev. 26, ord. 
triplă 978. Cursa a IV-a: 1. Su-

ev. 160.
3.

ditu (R.T. Nicolae) 1.26,5, 2. Van- 
dalie, 3. in. Cota: cîșt. 1,8», ev. 
10, ord. triplă 152, triplu n—in— 
IV 293. Cursa a V-a: 1. Satim 
sPopescu) 1:28,9. 2. Cornișon, 3. 
Răsad. Cota: eîșt. 4, ev. 28, ord. 
tripift 90S, triplu I—III—V "" 

a Vl-a:
1:31,7, 2. Hurduc
eîșt. 2, , ev. 63, ord. triplă 165. 
Cursa a Vil-a: 1. Cămița (Flo- 
rea) 1:34,4, 2. Surina, 3. Comana. 
Cota: cîșt. 3, ev. 14, ord. triplă 
75. Cursa a VllI-a: 1. Rizorlu (Tă- 
nase) 1:34,4, 2. Dedițel, 3. Craidon. 
Cot»: cîșt. 2,20, ev. C. ord. triplă 
203. Cursa a lX-a: 1. Ilonorică 
(lonescu) 1:29,2, 2. Robust. Cota: 
cîșt. 8, ev. 25, ord. 69.

Curea
2, ev.

1614.
1. Jeni (lorgi)

3. Fraza. Cota:

A. MOSCU
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— COMl 
REȘ 70-

fara concursului propriu-zis, 
participanții au fost angrenați 
și in alte activități deosebit de 
interesante, care s-au bucurat 
de interesul tuturor. Astfel, a 
fost organizată o excursie 
Brașov și Poiana Brașov,
care prilej au fost vizitate mo
numente istorice de interes na
tional, s-au făcut vizionări de 
filme patriotice, au fost orga
nizate jocuri de iarnă și pro
grame artistice cu conținut pa
triotic. Unii dintre cei mai buni 
gimnațti de la C.S.S. Brașovia 
(antrenori Ileana Diaconeseu și 
Gheorghe Hristov) au partici
pat la demonstrații de gimnas
tică efectuate in făta participan
telor la concursul interjudețean. 
S-au oferit medalii, diplome, 
cupe, ecusoane. alte obiecte 
sportive celor mai buni eon- 
curcnți, după cum urmează : cel 
mal bun ansamblu — Școala 
generală nr. 7 Deva ; cea mai 
(înără echipă din concurs — 
Școala generală nr. 7 Focșani ; 
cele mai frumoase costume — 
Școala generală nr. 1 Sohatu ; 
cel mai bun sol : Lavinia Milo- 
șovici, de la școala generală nr.

7 Deva. La reușita acestei a 
doua ediții a concursului intec- 
judetean de gimnastică aî școli
lor generale și-au adus contri
buția directorul Casei pionieri
lor și șoimilor patriei din Să- 
cele. Ștefan Bartha, Gbeorgbc 
Munteanu, secretar al Corni te
iului de partid comunal. Toaitcr 
Tronaru, secretar a! comitetului 
U.T.C. Săeete.

Iată rezultatele finale ale a- 
eestei frumoase acțiuni din ca
drul ..Daciadei" : ansambluri: 1. 
Școala generală rar. 7 Deva, 2. 
Școala generală nr. 1 Satu 
Marc. 3. Școala generală nr. 7 
Focșani ; soluri : 1. Lavinia
Miloșovici, 2. Ileana Sunei (am
bele de la școala generală nr. 7 
Deva), 3. Tamara Marica (Școa
la generală nr. 3 S&celc) ; Cla
sament general : 1. Școala gen. 
nr. 7 Deva (profesori Mirela 
Cionca și Petru Șebu), 2. Școa
la gen. nr. 1 .Satu Mare (prof, 
lulia Bus Și Franeisc Czumbil), 
3. Școala gen. nr. 3 Săcete (prof. 
Kovacs Elod), 4. Școala gen. 
nr. 7 Focșani. 5. Școala gen. nr. 
1 Baia Mare. 6. Școala gen. rar. 
3 Cugir.
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PERFORMANȚE ALE ÎNOTĂTORILOR
(Urmare din pag. 1)

rina Miclea (Dinamo) 1:14,55; 
Lung 1:14;60 (în serii, Tamara 
Costache 1:32,23, rec. sen., jun.);
100 fluture, b — FLAVIUS VIȘAN 
(Dinamo) 56.26, rec. sen.; G. Lupu 
(Lie. 37) 58,46; M. Iliescu (CSȘ
Ploiești) 1:00,74; f — BUNACIU 
1:0188, rec. sen.; Pura 1:03,51, rec. 
14 ani; Timea Toth (CSȘ Reșița) 
1:04,51; ...Spaia 1:07,00, rec. 33 
ani; ...Dumitru 1:09.22, rec. 12 ani; 
400 liber, b — PINTER 3:54,03, rec. 
sen. jun.; B. Nan 4:00,72; Bart 
4:04,99; ...Moldoveanu 4:11,94, rec. 
14 ani; f — PURA 4110,31, rec. 
sen., jun., 14 ani; Palencsar 
4:16,76; Lung 4:22,08 (în serii, Ra
mona Terșanschi, de la CSMȘ 
4:25,82, rec. 13 ani); 200 spate, b 
— Stavriu 2:08.21, rec. jun.; Voi- 
culeț 2:10,04; Tache 2:10,09; M. 
Satnoianu (CSȘ Brăila) 2:14.10 rec. 
14 ani; f — Pătrășcoiu 2:33,41; 
Szigyarto 2:39,78, rec. 13 ani (in 
serii, 2:20,62, rec.); Lung 2:23,10;
200 fluture, b — Pintcr 2:03.29, 
rec. jun.; Lupu 2:09,63; D. Beko 
(CSȘ Reșița) 2:1136; L. Nicolescu 
2:12,45, rec. 14 ani; f — PURA 
2:33,75, rec. sen., jun., 14 ani; Ca
lică 2:38.56; Spaia 2:22,79; Dumi
tru 2:24,63, rec. 12 ani (în serii, 
2:27.43. rec.): 200 bras, b — DRA- 
GULET 2:25,04, rec. sen. (2:25,50 
în scrii, rec.) ; A. Toth (CSȘ Re
șița) 2.27.70; Bay 2:27,79; 
cea 2 ;40 69. rec. 33 ani; f 
vesel can n 2:41,70; Miclea 
Mioara Constantin (CSȘ 
2:46.74; 100 liber, b ■— I.
(Dinamo) 51,93; Pinter 52,90, rec. 
jun.; Răcuieți 53,03; f — TAMA-

...Bon- 
— De- 
2:41,02; 
Brăila)
Mw.șat

RA COSTACHE (CSȘ Ploiești) 
56,26, rec. sen., jun. (în serii 
56,51, rec.); Pura 57,20: Pătrășcoiu 
57,66; 200 mixt, b — Bart 2:09,62, 
rec. jun.; Ponta 2:12,14; Iliescu 
2:14,532; Drăguleț 2:14 536; I — 
LUNG 2:15,95, rec. sen.; Bunaciu 
2:21.28; Szigyarto 2:25,89, rec. 13 
ani; ...Dumitru 2:31,30, rec. 12 ani.

CÎȘTIGATORn PROBELOR „CU
PEI CARPATI": F — 100, 200. 400, 
60» liber, 100, 200 fluture: Stela 
Pura (România); 100, 200 m spate: 
Andreea Szigyarto (Români») ; 100, 
200 bras: Corina Maser (R.D.G.) 
1:14,82 — 2:38,6?; 200, 400 mixt: 
Viola Lippmans» (R.D.G.) 2:23,78
— 4:58 4î; B — 100 liber: R. Szur 
kala (Polonia) 56,10; 200, 400 li
ber: J. Smigielskl (Polonia)
1:59,80 — 4:10.83; 1500 liber: Al. 
Moldovean» (România); 100, 200

^apate: Szukaia 1:01,20 — 2:13,87; 
100, 230 bias: R. Farber (R.D.G.) 
1:08,44 — Z:31,73; )00 fluture:
Szukala 1:00,o:; 200 fi.: Nicolescu 
(Români»); 260. lOO mixt; V. Bil- 
lig (R.D.G.) 2:15,36 — 4:45,61. Cla
sament final: F — 1. STELA PU
RA 970 p (260 liber), 2. Corina 
Maior 80» p (200 bras), 3. An
dreea Szîgyarto 840 p (200 spa
te); B — 1. J. Smigielski 780 p 
(200 liber), 2. Al. Moldovcanu 776 
p (4M liber) 3. V, Billig 763 p 
(200 mixt).

Tentative reușite de record: 59 
liber b — Musat 23.24. rec. sen.; 
P. Osolanw (Lie. 37) 24,03, rec. 
jun.; T. Irimia (CSȘ Brăila) 25,60, 
rec. 14 ani; 50 bras t — Carmen 
Georgescw (CSS 2 Buc.) 35.40, ree. 
13 ani; 50 liber f — Tamara 
Costarh- îO.s?. rec. sen., jun.

Dumitr 
mondia 
mărind

î.
3.

LOTO-PROMeSPQRT BF8RMEAZA
CIȘT1GUBILE TRAGERII

1 C1ȘTIGURI PRONO-
D1N II DEC. 1985. 

cat. 2: 7 variante 25% a 
cat. 3* 23.75 variante a 
eat. 4: 5150 a 11W lei;

cat. 133.00 a 447 lei; cat. 6: 
5 458,00 a 40 lei; cat. 7: 174,25 a 
200 lei; caL «: 2 739.00 a 40 lei. 
FAZA A II-a: Cat. A: 1 variantă 
300% ==> autoturism „Daeia 1300“ 
(70 000 lei) șl 1 variantă 25% «a 
17 500 lei; cat. B: 17 variante 100%

•MARILOR 
EXPRES 
FAZA I: < 
8 8)8 le);
2 838 lei

Sr
3*
4:

a H 6« Iri, 1:a cedrul căreia O 
excursie rte 1 kv ta R. P. Bulga
ria și diferența în numerar și as 
variante Z5% a 2ăl2 lei; cat- G: 
859,9» a 19’ lei. Report la cat. 1 : 
93 928 le)........................ “ '
13»S" (70 999 
fost eîștigat 
Oradea.
• NUMAI .
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PRES ce se va desfășura mîine 
33 decembrie. Nu lăsați pînă în 
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PE PBIMOl IOC
Pe pa tinea rut din localitate au 

luat sfirși-t, după cinci zile de în
treceri, partidele din cel de al 
n-!ea turneu al grupei a in-a 
valorice a Campionatului de ho- 
cnei pe gheața. Turneul ploieș
tean 1 fost mult mai echilibru 
decît primul, a oferit cîteva parti
de spectaculoase șl a dovedit 
preocuparea majorității antreno
rilor pentru pregătirea fizică șl 
tehnică a sportivilor. Se men
țin insă deficiențele de ordin 
tactic, problemă care trebuie să 
intre în atenția tehnicienilor.

Iată rezult stele înregistrate In 
ultima manșă a turneului.

ELECTROMUREȘ TO. MUREȘ 
— C.S.M. SUCEAVA 9—4 (4—1,
3—1, 3—2). Au marcat: Teodoriu 
3, Gyorgypal 2. Engelbart 3, Mar
ton 1, Szakaes 1 pentru mure
șeni. respectiv Curelușă 2, Con- 
stantinescu 1, Roznovat 1. Au ar
bitrat: C. Mureșan — I. Becze 
șl G. Lupu.

TIRNAVA ODORHEIU SECU
IESC — C.S.U. CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 6—3 (2—3, 2—0, 2—0). 
Au înscris: Balint 3, Tarcsl 3, 
Csergd 1 șl Baier 1 pentru Tirna
va, Ungureanu 2 și Neagu 1 pen
tru bueureștenl. Au arbitrat: M. 
Dinu — I. Becze șl C. Covaliu.

PETROLUL PLOIEȘTI — PE
TROLUL BRAȘOV 4—3 (2—1, 1-2, 
1—0). Au marcat: Sersea 2, M. 
Ioncscu 1 șl Grădinaru 1 pentru 
Învingători, respectiv Ghlmpețea- 
nu i, Nisipeanu 1. Au arbitrat: 
M. Presneanu — G. Lupu ți M. 
Dinu.

La sflrșitul turneului, clasamen
tul arată astfel: I. Tirnava Od. 
Sectîiese 18 p, 2. C.S.U. Construe- 
tii Buc. 14 p. 3. Eleetromureș Tg. 
Mureș 1,1 p, 4. Petrolul Ploiești 
9 p, 5. C.S.M. Suceava 8 p, 6. 
Petrolul Brașov 2 p.

Octavian BALȚEANU — coresp.

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

Divizionarele ,.A“ la jumătatea campionatului

MOMENTUL HONVED OBLIGA
Steaua are două mari puncte 

de sprijin în această toamnă : 
victoriile în deplasare, care 
s-au succedat obsedant pentru 
rivalii din .cvartet", și victo
ria netă asupra Iui Honved, o 
victorie așteptată de multă 
vreme.

Steaua 1985, înainte de a fi 
O echipă mai bine potrivită ea 
in anii trecuți, e o stare de

gustarea culoarelor. Cei patru 
sînt atleți bine făcuți, cu o 
alonjă care elimină pericolul 
mingilor pe sus și care se simt 
asigurați doar cu prezența în 
antecameră a lui Bălani, marea 
cheie a Stelei in acest sezon. 
Am putea spune că între Steaua 
care încerca să cîțtigo cam
pionatul ți cea caro l-a eîțti- 
gat anul trecut (luînd șl un

1. STEAUA 17 14 3 0 34-6 31
• Punctajul .acasă**: 17 (a pierdut un punct cu Sportul stu

dențesc).

• Punctajul „In deplasare": 14 (a obtlnut cite două puncte 
cu F.C. Argeș, F.C. OH, A.S.A., Rapid, Gloria șl SC. Bacău, 
cite unul cu Victoria ți F.C. Bihor).
• Golgeterii: Pițurcă 11 goluri, Lăcătuș 3, Iovan, Boloni, Ba

lint ți Majaru — cite 3, Petcu, Bărbulescu, Weissenbaeher, Be- 
lodedici, Stoica și Radu n — cite 1.
• Lotul: Ducadam, Bumbescu, Belodedlcl, Balint, Lăcătuș ți 

Pițurcă — cite 17 meciuri, Bărbulescu Bâloni șl Majaru — 
cite 1«, Iovan ți stoica — cite 10, Bălan ți Radu n — elte 19, 
Weissenbaeher (, Petcu 4, Stîngaciu ți Pistol — cite 1.
• Cartonașe galbene: 18; cele mai multe: Iovan. Bolănl — 

elte 3.
• Cartonașe roșii: stoica (etapele a 4-a și a 13-a).
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m: 3 transformate (Ma

jaru 3, Pițurcă), 2 ratate (ambele Majaru).
• A expediat 263 de șuturi (177 acasă — 88 in deplasare), 

dintre care 143 pe poartă (99 acasă — 44 In deplasare).

i ATLETISMULUI
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ediție a Jocurilor Mondiale de 
sală de la Paris-Bercy unde 
Crisîicana Cojocaru-Maiei a 
ciștigat Ia 800 m, probă la 
care Maria Simeanu a fost a 
treia, iar Fița Lovin a sosit a 
doua la 1500 m.

A urmat sezonul în aer li
ber la care, de asemenea, 
campionatele europene de ju
niori (trei victorii românești) 
de Ia Cottbus și tradiționalul 
Concurs Prietenia de la Pi
tești (șapte victorii ale atleți- 
lor români) au însemnat cele 
mai bune prestații de pînă 
acum ale sportivilor noștri. în 
acest context se înscrie și 
Crosul Balcanic, exemplar or
ganizat la Băile Felix, unde 
alergătorii români au egalat 
recordul lor de eficiență, obți- 
nind opt din zece victorii in
dividuale și pe echipe.

Dintre marile competiții ale 
sezonului în aer liber, la două 
(este vorba de Jocurile Balca
nice de la Stara Zagora și de 
finala grupei B a Cupei Eu
ropei — Bruno Zauli de la 
Budapesta) echipele noastre 
feminine au avut, în ansamblu, 
comportări frumoase și doar 
unele inexactități le-au privat 
de succesele dorite și, am zice, 
logice.

La fel s-au petrecut faptele 
și cu marea competiție indivi
duală. în premieră Marele 
Premiu I.A.A.F.-Mobil la 
care, in final, Doina Melinte, 
Maricica Puică au fost clasate 
pe locul secund iar Mihaela 
Loghin pe al treilea și Ia care 
o necunoaștere a realității au 
privat-o pe Maricica Puică nu 
doar de primul loc în cursa 
de 3000 m, ci și de câștigarea 
întregii competiții feminine. 
Dar despre toate acestea vom 
avea prilejul să revenim.

în sfîrșit vom sublinia suc
cesul lui Dumitru Negoiță la 
Universiada de la Kobe (vic
torie la aruncarea suliței), 
unde Crisîicana Cojocaru (800 
m și 400 mg), Margareta Kes- 
zeg (1500 m) au obținut me
dalii de argint iar Marieta 
Ilcu (lungime), Daniela Cos- 
lian (disc) și Liliana Năstase 
(heptatlon) au ciștigat medali
ile de bronz.

In linii mari acestea au fost 
principalele realizări ale aces
tui prim an din noul ciclu o- 
limpic. Fără a exagera cu 
ceva, considerăm însă că nu
mărul și amploarea lor ar fi 
putut fi și mai mari, la nive
lul condițiilor de activitate pe 
care acest sport le-a avut 
create, cu precădere în ulti
mele decenii. Nutrim însă spe
ranța că, învățînd din greșe
lile care, de altfel, au exis
tat, 1988 va fi un an mai bun. 
Nu uităm, de pildă, că anul 
viitor au loc două mari com
petiții. campionatele europene 
de seniori de la Stuttgart și 
prima ediție a campionatelor 
mondiale de juniori de la 
Atena, în afara concursurilor 
să le zicem,.de acum, obișnuite...
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spirit pe care o sugerează foar
te bine o recentă declarație a 
lui Iovan. in interviul din a- 
ceastă rubrică, In care visează 
să joace în finala C.C.E. A- 
ceastă declarație — prea opti
mistă pentru unii — confirmă 
faptul că Steaua, dincolo de 
mijloacele tehnico-tactice In 
creștere, a-e un entuziasm a- 
semănător cu cel al suporteri
lor săi. care, ca și Iovan, vi
sează Parisul finalei.

Dar pentru că aceste rînduri 
încearcă să creioneze și profi
lul tehnic al liderului, să înce
pem prin a spune că punctul 
forte al acestei echipe cu gus
tul atacului este, in primul 
rînd, apărarea imediată, cu 
cele numai șase goluri primite.

Dacă ar fi să simplificăm de
senul, reducîndu-1 la cîteva li
nii, ar trebui să spunem că 
Steaua esto una din puținele 
noastre echipe în care apărăto
rii nu au nevoie neapărat de 
sprijinul mijlocașilor pentru în-

mare avans pentru cel care se 
află la jumătate) momentul de 
cotitură este legat, in primul 
rînd, de ziua în care mureșa- 
Rul a intrat în arena din Ghen- 
eea.

Deci, o apărare atletică, de 
semi-grei siguri pe forțele lor, 
un cerber de fier în anteca
meră (Boloni), care devine in
stantaneu starter pentru ștafe
ta Balint — Stoica — Majaru, 
care așteaptă plecarea din start- 
blocuri deîndată ce mingea a 
fost recuperată, și două vîr- 
furi mobile (Pițurcă — Lăcă
tuș), care reușesc încrucișări 
derutante, partea leului reve- 
nindu-i Iul Pițurcă, golgeterul 
echipei, care s-a detașat In due
lul teoretic cu ex-brașoveanul.

Steaua a ajuns la o' formulă 
stabilă, adică Ia acel moment 
in organizarea echipei eînd to
tul apare firesc în mintea an
trenorilor și a jucătorilor, cînd 
discuțiile încetează — în ju
rul formației — și cînd totul 
se leagă. Nu întîmplător, lide
rul acestei toamne a avut cîș-

BOGATĂ AGENDĂ A JUNIORILOR 
LA ACEST SFÎRȘIT DE AN

tig ae cauză u> duelul cu Di
namo „în retacere". cu o Uni
versitate Craiova în care a ră
mas doar... apărarea imediată 
și chiar eu un Sportul studen
țesc a cărui linie de mijloc nu 
poate fi reprodusă nici de su
porterii „alb-negri"-lor. Steaua 
a ajuns la ceea ce se cheamă 
formula clasică, așa cum a fost 
cu decenii în urmă un Rapid 
cu Sîpos, Moldoveanu, Baratki, 
Auer, Bogdan, ața cum a fost 
în anii *50 CCA-ul lui Voi- 
neseu. Zavoda. Apolozan ț.a.m.d. 
ața cum avea să fie Dinamo 
din perioada Guadalajareî sau 
Craiova lui Lung — Negrită. 
TiHhoi, Ștef&nescu, Ungureanu, 
Ticleanu, Donose. Bălăci. Bel- 
deanu, Crișan, Cămătaru...

Steaua este astăzi fntr-un 
moment în care — față de a- 
vansul luai în campionat — tre
buie să accelereze pe cont pro
priu pentru ca visul lui Iovan 
să prindă contur. Cînd spunem 
accelerare nu ne gîndim nea
părat doar Ia o creștere a 
tempoului, ci la eliminarea pe
telor care mai apar din cînd 
In cînd în jocul echipei, fie 
că e vorba de perioadele „în 
Sol** ale Iui Majaru („stingă" 

in „troika" lui BolSnî), fie că 
e vorba de Lăcătuș, care a cam 
uitat să dribleze, pierzînd des
tule mingi din cele multe 
„scoase" din grămadă de a- 
proape toți mijlocașii Stelei 
Pentru că, să nu uitam, acești 
mijlocași care sprintează spec

taculos spie poarta adversa, au 
disciplina recuperării, ei asu- 
mtndu-și rolul sarcinilor duble, 
fără de care succesele din a- 
cest an nu ar putea fi expli
cate doar prin entuziasmul o- 
nei echipe care așteaptă de 
mult consacrarea.

A venit momentul ca Steaua 
să-ți tncunune eforturile din 
ultima vreme, cu atît mai molt 
eu cit echipa !ui Jenei nu este 
una numai de perspectivă, do
vadă că în formația liderului 
sînt destui jucători care au a- 
tins vîrsta maturității (Bolânl, 
Stoica, Pițurcă, Bărbulescu), 
ceea ce obligă echipa campioa
nă să dea totul In această pri
măvară pe care o începe de pe 
trambulina numită Honved, 
care este una europeană. In a- 
cest scop. Steaua nu mai poa
te alerga comode curse tactice, 
cum se întîmplă deseori In 
atletism, cînd vedetele aleargă 
In urma „iepurilor" de trenă. 
Steaua, dacă vrea să egaleze 
ți să doboare recordurile 
realizate de echipele Univer
sitatea Craiova și Dinamo, 
trebuie să joace mereu ca ți 
cum ar avea in față pe Hon
ved, ața cum se întîmplă — 
de pildă — cu Liverpool In 
campionatul englez, cînd e- 
chipa lui Dalglish joacă fără 
să se întrebe cite puncte are 
adversarul.

Marile momente ale partidei 
cu Honved obligă.

loan CHiRILA

După incheierea turului Diviziei „C“

CE ARATĂ EXPERIMENTUL CU 3 PUNCTE
PENTRU VICTORIE
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• BALCANIADA, LA KAVA- 
LA. Aminată de mal multe ori, 
Balcaniada de juniori se va dis
puta, totuși, în ultima decadă a 
ultimei luni a acestui an. Vor 
participa cinci echipe. care-și 
vor disputa primul Ioc sistem 
turneu simplu. Iată programul 
echipei noastre:

33 decembrie cu Albania
34 decembrie cu Bulgaria
26 decembrie cu Turcia
27 decembrie cu Grecia
Lotul juniorilor noștri țl-a 

continuat, In aceste zile, pregă
tirile sub conducerea antrenori
lor Gbeorghe Ola ți Petre Ga- 
vrilă: pregătiri la care partici
pă următorii jucători: Volcilă,
Lucescu, Crișan, Lungu, Mitici, 
Teodorescu, Stoicov, Magda, Sa- 
bău, Labu, stan. Bănică, Stere, 
Bunaciu, Ad. Vasile, Bondoc, 
Dochia, Cheregl șl Sologub. Ple
carea la Balcaniadă este prevă
zută pentru sîmbătă 21 decem
brie.

• SELECȚIONATA U.E.F.A. *86, 
echipa care mai are de susținut 
un singur meci — dar foarte 
greu, cel cu juniorii sovietici — 
In preliminariile C.E. de juni
ori I. se va reuni în 19 decem

brie. Acest lot (antrenori Glieor- 
ghe Staicu și Constantin Frățilă) 
îșl va continua pregătirile și va 
efectua un turneu peste hotare. 
Din lot fac parte: Hristca, Șer- 
ban, Petrescu, Bejenaru, Sede- 
caru, Stroia, Răducanu, Pojar, 
Gh. Popescu Oloșutean, Giur
giu, D. Sava, Nuță, Cr. Sa va, 
Jercălău, Costăchescu.
• F.C. ARGEȘ, IN BULGARIA. 

Nu este vorba de echipa de se
niori țl nici de cea de tineret, 
ci de un lot de copii al clubu
lui piteștean (născut! în 1970 țl 
1971), care, pe două categorii de 
vîrstă, va participa în aceste 
zile Ia un turneu de sală la Ve- 
lico Tîrnovo.
• CONSFĂTUIRE CU ANTRE

NORII. Tehnicienii care îsl des
fășoară activitatea în centrele de 
copii șl juniori ale echipelor di
vizionare „A" șl „B“ participă
— pînă In 19 decembrie inclusiv
— la o consfătuire organizată în 
Capitală. Printre cursantl-antre- 
nori din toate generațiile: Gh. 
Cristian, Domide, Oprișan, Măn- 
doiu, C. Jurcă. Mares. N. Zam
fir. Tilvescu, P. Emil, I. Radu, 
știrbei etc. Printre lectori: N. 
Petrescu, N. Alexe, Gh. Ola, Gr. 
Sichitiu.

După cum se știe, in actualul 
campionat al Diviziei „C“ s-a 
schimbat sistemul de punctare al 
victoriilor. Echipa care elștigă un 
meci, acasă sau în deplasare, 
este răsplătită In clasament cu 
3 puncte ți nu cu a puncte cum 
se procedează în restul competi
țiilor de fotbal. Această măsură, 
aplicată ca experiment, a fost 
luată de către F.R. Fotbal cu In
tenția de a promova jocul ofen
siv, atit acasă dar, mai ales, în 
deplasare, de a deschide „apeti
tul* înaintărilor spre a înscrie cit 
mal multe goluri. Totodată noul 
sistem de punctare are menirea 
de a pune capăt așa ziselor „re
mize de salon", a ciupelii unui 
punct în deplasare. Acum, un 
meci egal centru echipa gazdă 
înseamnă, practic, pierderea a 
două puncte, ceea ce contează e- 
norm. Unii tehnicieni afirmă că 
noul sistem nu este echitabil, că 
ar fi mai bine ca această notare 
cu 3 puncte să se aplice numai 
pentru victorie în deplasare, 
deoarece „afară" se cîștigă mult 
mal greu ca acasă. Este și aceas
ta o temă de discuție, însă, con
siderăm că experimentul este util, 
se observă unele Influente pozi
tive după Încheierea turului. Pri

mele concluzii ar fi — deci — 
favorabile acestui sistem de 
punctare. Se constată o ușoară 
scădere a numărului de meciuri 
încheiate la egalitate, 174 fată de 
225 Înregistrate tn turul campio
natului trecut, a crescut simțitor 
numărul golurilor marcate (dar 
nu șl ta deplasare), ca și ccl al 
victoriilor — toate acestea în pri
vința primelor trei clasate In cele 
12 serii. Nu același lucru putem 
spune șl despre numărul victo
riilor in deplasare care, ți în 
acest sezon, a fost destul de re
dus (doar 120). Primele clasate in 
serii au acum o situație mal bu
nă ca cele aie turului ediției pre
cedente a ampiohatului; au mai 
mult? victorii șl goluri marcate, 
ți, firește, un număr mult mai 
mare de puncte. Dar să concre
tizăm cele afirmate printr-un cla
sament care nune față în față si
tuația primelor trei clasate din 
flecare serie după încheiere! tu
rului 1985/86 cu aceea din turul 
ediției trecute. Din care reies 
cîteva cifre concludente, ca de 
pildă cele ale victoriilor (305—28S) 
și golurilor marcate (1017—920) 
ambele In favoarea acestui sezon.

’85-’86

în ziuaDate de plecare: 29 și 30 decembrie 1985. înapoierea 
de 2 ianuarie.

REVELION
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURAN

TE BUCUREȘTI a pus spre valorificare locuri pentru Revelion 
la :

Eforie Nord — hotel „Europa" țt complexul Agigea („Steaua 
de mare", „Meduza", „Delfinul"), Gheorgheni (hotel „Mureș") 
Ocna Sibiului (vile), Sueeava (hotel „Bucovina"), Alba lulla 
(hotel „Cetate"), Bazna (vile), Băltățești (vile). Pucioasa (vile), 
Sibiu (hotel „Continental" șl „Bulevard"), Olănești (vile), Go
vora (hotel), Slănic Prahova (hotel), Covasna (hotel „Bradul"), 
Sf. Ghcorghe (hotei „Bodoc").

I.T.H.R. 
Tonitza 

14.08.08), 
__ _ ________ __ _ _____  __ _ (telefon 
14.03.81)teCalea Moților bl 55 bis (telefon 19.28.50), Bd. Metalur
giei nr.’3 — Poșta Bercenl (telefon 83.44.39). Bd. I.B. Tito nr. 
41__— Poșta Matei Ambrozie (telefon 74.59.50), oraș Buftea
str. 16 Februarie nr. 16 (telefon 909/2.07.42).

înscrieri șl informații li toate agențiile de turism ale 
București, din str. Luterană nr. 4 (14.21.77/2958), str. 
nr. 13 (telefon: 14.95.94), Bd. Republicii nr. 68 (telefon 
Bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11), Bd. 1848 nr. 4 
14.03.81)taCaIe ” --------- -------- ----------- ---------- —
giel nrt^ —

Toma RABȘAM
turul camp. 1985/86 turul camp. 1984/85

Sena Iloc 1 — 12 victorii 36 p 24 goluri • 9 V 19 p 22 gloc 2 — 10 v 32 p 30 g • 7 v 18 p 29 gloc 3 — 9 v 29 p 23 g • 8 v 18 p 24 g
Seria a n-aloc 1 — 10 v 33 p 28 g • 10 v 21 p 33 gloc 3 — 11 V 31 p 41 g • 9 V 21 p 28 gloc 3 — 9 v 30 p 31 g • 9 v 18 p 37 g
Seria a ni-aloc 1 — 9 v 30 p 28 g • 8 v 20 p 30 gloc 2 — 8 v 26 p 27 g • 9 V 19 p 24 gloc 3 — 8 v 26 p 22 g • 7 V 18 p 23 g

Seria a tv-a
loc 1 — 10 V 30 p 37 g • 8 V 22 p 29 gloc 2 — 9 v 29 p 25 g • 8 v 20 p 24 gloc 3 — 9 v 27 p 30 g • 7 v 19 p 29 g

Seria a V-a
loc 1 — 10 v 32 p 29 g • 10 v 20 p 22 gloc 2 — 9 v 30 p 26 g • 10 v 20 p 18 gloc 3 — 9 v 29 p 23 g • 7 v 18 p 23 g

Seria a Vl-a
Ioc 1 — 10 ■ 31 p 33 g • 11 V 23 p 30 gloc 2 — 9 v 30 p 25 g • 8 v 17 p 19 gloc 3 — 8 25 p 25 g • 8 v 17 p 13 g

Seria a Vil-a
loc 1 — 10 v 32 p 26 g • 12 V 26 p « gloc 2 — 10 v 30 p W g • 7 V 19 p 20 g
loc 3 — 8 v 28 p 25 g • 8 v io p 19 g

Seria a VHI-a
loc 1 — 8 v 26 p 31 g • 9 V ai P 32 g
loc 2 — 8 v 28 p 23 g • 7 v 17 P 25 g
Ioc 3 -- 8 v 36 p 23 g • 7 v 1G p 35 g

Seria a IX-*
loc 1 — 10 v 33 p 39 g • 9 v 20 p »9 g
loc 2 — 10 v 31 p 39 g • 8 V 19 p 23 g
loc 3 — 8 v 25 p 40 S • 7 v 18 p ?e g

Seria a X-a
Ioc 1 — 10 v 33 p 37 g • 12 V 97 p 35 g
loc 3 — 7 v M P 17 g • 8 V 18 p 25 g
loc 3 — 8 v 25 p 31 g • 8 V « P 24 g

Seria a Xl-a
loc 1 — 9 v 29 p 26 g • 9 V 20 p 29 g
Ioc 2 — 9 v 28 p 35 g • 9 v 20 p 23 g
loc 3 — 9 v 28 p 28 g • 7 v 17 P 20 g

Seria a xn-a
loc 1 — 11 V 34 p 30 g • 10 v 22 p 33 g
loc 2 — 9 v 29 p 39 g • 9 v 21 p 34 g
loc 3 — 8 v 25 P 19 g • 10 V 21 p 25 g



(Urmare din pag. 1)

in vederea înlăturării neintir- 
ziate it neajunsurilor manifes
tate, pentru ridicarea întregii 
munci la cote superioare de 
calitate și eficiență.

Dezbaterile au reliefat preo
cuparea susținută a colective
lor de oameni ai muncii pentru 
înfăptuirea programelor priori
tare privind dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime, 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, introduce
rea pe scară largă a cuceririlor 
revoluției tchnico-științifice, u- 
tilizarea cu maxim randament 
a tuturor resurselor, sporirea 
competitivității mărfurilor româ
nești pe piața externă, crește
rea mai accentuată a producti
vității muncii, diminuarea 
sumurilor, a costurilor de 
duefie.

Farticipanții la plenară 
exprimat aprobarea unanimă 
față dc prevederile proiectului 
Planului national unic de dez
voltare economico-socială a tă
rii și proiectului Bugetului de 
stat pe anul 1986, apreciind că 
acestea reflectă intru totul o- 
rientările secretarului generai al 
partidului și sini in deplină 
concordantă cu hotărîrile Con
gresului al XlII-lea al P.C.R.

Farticipanții și-au manifestat 
totala adeziune la politica ex
ternă a partidului și statului 
nostru, promovată cu strălucire 
de -secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, slujind cu inepuizabilă 
energie și devotament patriotic 
interesele vitale ale poporului 
român, cauza edificării socia
lismului și comunismului in 
tara noastră. s-a afirmat, 
totodată, in conștiința lumii ca 
un neobosit luptător pentru 
prcmovarca păcii, destinderii, 
dezarmării, securității, înțele
gerii și colaborării internațio
nale, pentru realizarea idealu
rilor dc libertate, independență 
și progres ale tuturor națiuni
lor.

In continuarea lucrărilor, la 
propunerea prezidiului, care a 
informat că în cadrul dezbate
rilor in plen și in secțiuni au 
luat cuvintul 198 de tovarăși, 
participanții au aprobat sista
rea discuțiilor.

Plenara a adoptat, apoi, in 
unanimitate, documentele su
puse dezbaterii.

Trecindu-sc la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, Plenara, 
avind în vedere faptul că unii 
tovarăși din Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii si-au schimbat locul 
de muncă, a aprobat următoa
rele măsuri organizatorice :

— eliberarea tovarășului Ilie 
Verdet din funcția de vicepre
ședinte al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și alegerea în a- 
ccastă funcție a tovarășului 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al partidului, 
președintele Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale;

con- 
pro-

și-au

Af/RMAREA
TALENT

fsA htlltiu liAHAMADA

— eliberarea tovarășei Elena 
Burtea din funcția de vicepre
ședinte al Biroului Executiv al 
Consiliului National al Oame
nilor Muncii și alegerea in a- 
ceastă funcție a tovarășei Lina 
Ciobanu, președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor ;

— eliberarea tovarășului Mihai 
Moraru din funcția de secretar 
al Biroului Executiv ai Consi
liului National al Oamenilor 
Muncii și alegerea in a- 
ceastă funcție a tovarășului 
Dimitrie Ancuța, consilier al 
secretarului general a! parti
dului și președintele Republicii.

DE BASCHET - JUNIORI
Ediția a 23-a a Campionatu- 

lui balcanic de baschet-juniori, 
^desfășurată la Atena, a fost 
g câștigată de reprezentativa Iu- 
g goslaviei, învingătoare în toate 
g cele cinci meciuri susținute. 

Clasament final : 1. Iugoslavia 
8 p, 2. Grecia 7 p, 3. Turcia 
6 p, 4. Bulgaria 5 p, 5. Româ- 

0 nia 4 p (77—79 cu Turcia, 73—76 
cu Bulgaria. 68—92 cu Grecia, 
74—116 cu Iugoslavia). Singurul 
baschetbalist român care a co

gs respuns integral a fost CI. 
g Munteanu, pe locul secund în 
g clasamentul coșgeterilor — 80 
jg p (locul I : iugoslavul George- 
J; viei cu 108 p) și autor a nu- 
g: meroase recuperări.
g

meroase recuperări.

Primit cu multă căldură, a Șs 
luat cuvintul, in încheierea Iu- 
crărilor plenarei, tovarășul g 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar g 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.

conducătorului 
statului nostru a 

cu deosebit in
satisfacție, cu

Pe

CUPA MONDIALA
Spectaculoasele

.oamenilor păsări'
«5 cu schiurile de la trambulină — 

reunite șl ele, în

zboruri ale 
— săritorii

cadrul unul 
5; circuit ai întregului sezon, sub 
g titulatura „Cupei Mondiale", și-a 
g derulat primele întreceri pe con- 
g

Cuvintarea 
partidului și 
fost urmărită 
teres, cu vie . .
unanimă aprobare, fiind subli
niată in repetate rinduri cu 
entuziaste și îndelungi aplauze, 
cu urale și ovații.

Cei prezenți au aclamat din 
nou, cu înflăcărare, pentru 
Partidul Comunist Român,
pentru secretarul său general.

într-o 
late de cuget 
scandează 
mulți ani !“. 
urarea f 
cetățenii 
sează < 
dorindu-i, 
nă putere de muncă și nese
cată energie, ani mulți in 
fruntea partidului și statu
lui, pentru a călăuzi, pe mai 
departe, cu aceeași strălucire, 
țara și poporul pe drumul Iu- g 
minos al socialismului și co- 
munismului. în aceste cli
pe de profundă semnificație și 
vibrație 
firmă 
tregii ,__ ____  .
urma cu credință și devota
ment pe secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in tot ce întreprin
de spre binele și ferici
rea poporului, spre gloria și 
măreția tării, a neamului 
românesc.

Puternic insufletiți de apre
cierile și îndemnurile, (' 
urările tovarășului 
Ceaușescu, participant» 
dat glas hotăririi 
muncii din industrie, 
♦ii, transporturi, din 
circulației mărfurilor 
nanțelor de a acționa 
re și fermitate 
pentru 
încă din primele zile ale nou
lui an, a sarcinilor prevăzute 
pentru 1986, pentru realizarea 
mărețelor obiective stabilite de 
cei de-ai XlII-lea Congres al 
partidului, pentru ridicarea 
României pe culmi tot mai 
inalte de progres și civilizație.

uni
ci
Ia

g

impresionantă 
și simțire, 

„Ceaușescu,
Este exprimată g 

fierbinte pe care toți g 
României o 

conducătorului 
i, din inimă,

adre- 
iubit, 

depli-

patriotică, se rea- 
voința neclintită a în- 
noastre națiuni de a

REZULTATE DIN SEMIFINALELE C. M
FEMININ DE HANDBAL [grupa

OBENSTROHE, 16 (prin telefon). 
Luni s-au desfășurat partidele 
din seriile semifinale ale C.M. 
feminin de handbal, grupa valo
rică „B“. In cel de al doilea meci 
susținut In această fază a compe
tiției, reprezentativa Ungariei a 
întrecut cu 22—19 (9—8) echipa
României. Pentru formația noas
tră au înscris: Tache 8, Gheor- 
ghe 4, Nițoiu 4, Torok 2, Cova- 
liuc 1. Marți este zi de pauză. Iar 
miercuri formația României o va 
întîlni pe cea a Austriei (la Ver-

“1
den), în tentativa de a juca finala 
locurilor 7—8 și de a obține, în 
eventualitatea '' "
floarea pentru 
anul viitor.
• Rezultate 

nică. Seria I: 
Suedia 26—’3 
mană — Franța 26—16 
Norvegia — Polonia 22—17 (10—9). 
Seria a n-a (din care face parte 
șl echipa României) : Ungaria — 
Bulgaria 24—11 (10—6), U.R.S.S.— 
Austria 27—17 (16—8).

gheață și pe zăpadă

unei victorii, cali- 
C.M. grupa „A" de

înregistrate dumi- 
R. F. Germ inia — 
(13—5). R.D. Ger- 

(14-3).

A SĂRITORILOR DE LA TRAMBULINA
matic miniatural de care amin
team...

Iată rezultatele concursului de 
la Lake Placid, trambulină de 
90 m: 1. V. Opaas (Norvegia) 
206,3 p (cea mai lungă săritură: 
110,5 m), 2. P. Ulaga (Iugosla
via) 202,8 m (116,5 m), 3. P. Ploo 
(Cehoslovacia)

Fuorsa
m), 5.
194.6 p
190.6 p

mai mult plutesc de- 
la trambulină! „So- 

priml, desigur, o re- 
în încercările lor de 
primele poziții ale 

altor 
Andreas 

Vettori, ceho-

telor și că 
cît sar de 
liștll" vor 
plică dîrză 
a-si oferi 
clasamentelor din partea 
„zburători": austriecii 
Felder și Ernst 
slovacii Pavel Ploc și Jiri Par
ma, americanul Mike Holland, 
iugoslavii Primoz Ulaga și Miran 
Tepes. După cum se vede este 
vorba fie de nume deja consa
crate, fie de altele, noi, ale unor 
tineri care 
zborurile lor, dar 
concomitent, acelui

tinentul nord-american. Prima, 
la Thunder Bay, în Canada (re
zultatele publicate), a doua, la 
Lake Placid, stațiune care-și 
păstrează încă rezonanțele olim
pice, în S.U.A. în acest sezon, 
calendarul competițional al ce
lor mai buni săritori ai lumii 
integrează 19 reuniuni, în cadrul 
cărora figurează 8 întreceri pe 
trambuline de 70 metri și alte 
15 („proba adevărului"!) pe 
trambuline de 90 de metri, în 
America de Nord, în Europa și 
în Asia. Iată popasurile pe bă- 
trînul continent: Franța — 2, 
R.F.G. — 2, Austria — 2, Ce
hoslovacia 2, R.D.G. — 2, Nor
vegia 1, Elveția 3, Finlanda 
— 1, Iugoslavia 1.

Ce-i caracteristic noului sezon? 
Menținerea, în primul rînd, la 
înalt nivel, a tipului de „săritor 
de buzunar" a cărui reprezen
tant! continuă să fie finlandezul 
Matti Nykanen (22 ani, 1,76 m 

„Cupei 
campion 

la 90 m 
și Jens Weissflog din R.D. Ger
mană (21 ani, 1,72 m, 53 kg), 
campion olimpic și el, dar la 70 
metri. S-a și afirmat, de altfel, 
despre acești sportivi că oferă 
o replică... masculină la dimen
siunile minuscule ale... gimnas-

g
g Si 59 kg), cîștigătorul 
g Mondiale" precedente, 
g olimpic la Sarajevo,

Ig
I

s-au remarcat prin 
corespund, 

model so-

PE SCURT,

201,5 p (108,5 m), 
(Finlanda) 199,2 p

R.Ageberg (Nor- 
(107,5 m) 7. ■" 

(106 m); 70 m:

4. P. 
(109,5 
vegia) 
kanen
N. Neulandtner (Austria) 224,1 
2. E. Vettori (Italia) 223,8 p,
5. Collins (Canada) 223,1 p.

Radu TIMOFTE

Ni- 
li 
P. 
3.

DIN SPORTURILE HIBERNALE
PATINAJ VITEZA 

pa Mondială" de la 
proba de 5000 m a 
Gustaffson (Suedia), 
A Din Alma Ata, ne 
unui nou record mondial stabi
lit în cadrul Campionatelor uni
onale, de către Igor Jelezovski, 
în proba de 1500 m: 1:53,0. bob 
• O spectaculoasă răsturnare în 
fruntea clasamentului concursu
lui de 4 de la Cortina d’Am
pezzo, echipajul Austria II tre- 
cînd înaintea celui al Austriei I, 
aflat, după prima manșă, cu un 
avans confortabil, pe locul prim:
1. Austria II (Bellekardt) 3:48,19;
2. Austria I (Kienast) 3:48,40; 3. 
Marea Britanie (Phipps) 3:48,49; 
4. Italia I (Wolf) 3:48,81; 5. Ca
nada I (Haydemluck) 3:38,82.

• In „Cu-
Eindhoven, 
revenit lui 

în 7:25,64 
vine știrea

sanie • „Cupa Sarajevo", din 
cadrul „Cupei Mondiale", femi
nin: 1. Marie Luisa Rainer (Ita
lia) 2:07,176; 2. Maria Jesenkano- 
va (Cehoslovacia) 2:08,618; 3.
Annefried Gollner (Austria) 
2:08,791; dublu: 1. Schwab — 
Staudeinger (R.F.G.) 1 :24,562; 2.
Raffl — Huber (Italia) 1:24,795; 
3. Ilsander — Hackl (R.F.G.) 
1:24,796. HOCHEI • Aseară, in 
„Trofeul ziarului Izvestfa", de la 
Moscova, pînă la închiderea edi
ției : Suedia — Cehoslovacia 3—3 
(0—2, 2—1, 1—0). 
O nouă victorie 
Gunde Svan, de 
cursa de 30 km, 
Ridge (S.U.A.) S
ștafeta de 4x10 km, feminin: 1. 
Finlanda lh 05:57; 2. U.R.S.S. 
lh 06:21 ; 3, Norvegia’ lh 06:41.

SCHI FOND • 
a suedezului 

: astă dată. în 
de la Giants 

în lh 14 : 47 ;

F 0 V B L mei'i d iane

dc 
Nicolae 

au 
oamenilor 
construc- 
domeniul 
și al fi- 
cu dărui- 

revoluționară 
înfăptuirea exemplară,

UN(// T/NAR
IN TENIS

Clasamentul w.t.a. (Wo
men's Tennis Association) la 
zi ne-o Indică pe Manuela 
Maleeve pe locul 8. Desigur, 
tlnăre campioană bulgară nu 
mal e s necunoscută. De 3—4 
ani este prezentă la toate ma
rile concursuri. Are 18 ani șl 
nu a clștigat nici unul din 
cele 4 „clasice". în schimb, 
este... abonată la fazele su
perioare ale acestora, adică 
sfert, sau semifinală. Manuela 
Maleeva domină tînăra gene
rație de jucătoare, care 
cuprinde printre altele, 
Steffi Graf, Gabriela Sabatini. 
Andrea Temesvari și pe sora 
sa m-.l miră Katerina. Dumi
nică a cîștigat concursul de 
la Tokio, obțlntnd două victo
rii de prestigiu, la Helena Su- 
kova (în semifinală) 
Bonnle Gadusek (în 
Printre învinsele sale 
numără Zina Garrison, 
Turnbull, Barbara Potter.

Manuela Maleeva este pose-

le 
pe

șl la 
finală), 
se mal 
Wendy

soarea unul joc de foarte ma
re regularitate. In care se Îm
bină tehnica cu Ingeniozitatea: 
șirul „bombelor" trimise de 
pe fundul terenului este În
trerupt din cînd în cînd, evi
dent, cînd adversarul (sau 
spectatorul) se așteaptă mai 
puțin, de un stop, de rever, 
dar cu .. ’ mîlni ! Intuiția o 
duce mereu Ungă minge, 
exact In momentul cînd aceas
ta atinge solul, dacă nu cu 
o fracțiune înainte. Nu lovi
turile Impresionează la aceas
tă fată blondă, ci deplasarea 
rapidă în teren..........................
ambiția cu care 
flecar; minge.

Va reuși, oare, 
leeva să spargă __
lor 10 ani, cînd în fruntea cla
samentelor feminine s-au aflat 
Chris Evert-Lloyd șl Martina 
Navratilova ’ Judecind după 
seriozitatea ctre o caracteri
zează, probabil că da I

tenacitatea și 
luptă pentru

Manuela Mi* 
zidul ultimi-

Doina STĂNESCU

CAMPIONATE
SPANIA (et. 16). Echipele de 

prim-plan au obținut victorii 
în deplasare : Sporting Gijon — 
Real Madrid 0—2, Valencia — 
C.F. Barcelona 1—2, Zaragoza — 
Athletic Bilbao 0—1. Alte re
zultate : Las Palmas — Celta 
Vigo 1—1, Real Sociedad — Va
lladolid 2—1, Betis Sevilla — 
Cadiz 4—1, Espanol — Hercules 

Santander — F. C. Sevilla 
Atletico Madrid — Osasuna 

1—0. Pe primele locuri : Real
Madrid 25 p, C.F. Barcelona și 
Atletico Madrid cu cite 22 p, 
Gijon 21 p, Athletic Bilbao 20 p ; 
pe ultimele : 16—17, Osasuna și 
Las Palmas cu cîte 11 p, 18. Cel
ta Vigo 8 p.

FRANȚA (et. 24). Paris St. 
Germain se menține neînvinsă ! 
Jucînd la Marseille (locul 15) a 
terminat la egalitate (0—0) cu e- 
chipa locală. Auxerre — Nancy
3— 0, Nice — Brest 2—2, Bastia — 
Sochaux 0—0, Toulouse — Nan
tes 4—2, Lille — Rennes 2—0, 
Bordeaux — Toulon 2—1, Laval — 
Lens 2—1, Le Hâvre — Stras
bourg 4—1, Metz — Monaco 3—2. 
Pe primele locuri : Paris St. 
Germain 39 (un joc mai puțin) 
Bordeaux 33 p, Nantes 33 p, Lens 
28 p ; pe ultimele: 18. Sochaux 18 
p, 19. Bastia 17 p. 20. Strasbourg 
15 p.

BELGIA (et. 18). Echipele frun
tașe se mențin detașat cu vic
torii în fruntea clasamentului : 
F.c. Bruges a dispus cu 2—1 de 
Charleroi, iar Anderlecht a în
vins cu 3—2 pe La Gantoise. Alte 
rezultate : Beerschot — Lierse
4— 1, Cercle Bruges — Standard 
Liege 2—2, F.C. Liege — Ware
gem 1—0, Molenbeek — Lokeren 
1—2. Pe primele locuri : F. C. 
Bruges 29 p, Anderlecht 27 p, 
Beveren 23 p ; pe ultimele : 16-17. 
Courtrai și Waterschei cu cîte 
11 p. 18. Molenbeek 10 p.

C.M. A... ÎNCEPUT!
printre care oficialitățile F.I.F.A., 
delegații țărilor participante, sute 
de ziariști, operatori T.V. șl crai
nici al posturilor dc radio.

DE DESFĂȘURARE
poziția a treia, dar avînd puncte 
mai multe și golaveraj mai bun. 
Deci, în optimile de finală se 
vor alinia la start 16 echipe,
care vor juca după sistemul eli
minatoriu (cupă) — un singur
meci. Această perioadă este sta
bilită între 15 și 22 iunie. Semi
finalele sînt programate la 25 
iunie. Reprezentativele învinse în 
semifinale îșl vor disputa, la 28 
iunie, locul 3. Finala este progra
mată pe data de 29 iunie. Majorita
tea jocurilor încep la ora 21 
României (inclusiv finala), 
cîteva la ora 1 noaptea.
TRAGEREA LA SORȚI
FRANZ BECKENBAUER 

rectorul tehnic al reprezentativei 
R.F. Germania). „Am impresia 
că este cea mal grea grupă. 
Iată de ce va trebui să trecem 
de Uruguay, Scoția și Danemar
ca, ceea ce nu este atlt de ușor".

HELMUTH SCHON (fost antre
nor al selecționatei R.F.G.). „Nu e- 
xistă grupe tari și slabe. C * 
surpriză este posibilă. Să 
folm trecutele ediții șl ne 
convinge de acest lucru*.

JOSE FARIA (antrenorul 
roculul). „Anglia și Polonia 
echipe puternice. Dar la 1 
terrey nu vom avea probleme de 
altitudine (n.n. 538 m) șt asta este 
In favoarea noastră...*

TURNEUL FINAL AL
sala „Auditorium National" 

Ciudad de Mexico s-au tras 
urne cele șase grupe ale 

..................................Au fost 
invitați,
SISTEM
privind 

al tur- 
materie.

In 
din 
din grupe 
turneului final al C.M. ‘ 
prezenți peste 1500 de

UN NOU
Iată cîteva amănunte 

sistemul de desfășurare 
neului, o noutate în ____
După cum se știe, el se va des
fășura între 31 mai și 29 iunie, 
iar meciul de deschidere este 
programat la Ciudad de Mexico, 
la 31 mai : Italia — Bulgaria. 
Pînă la 13 iunie, se vor desfă
șura meciurile din cele 
grupe : sistem campionat, 
care selecționată susținînd 
trei partide. Primele două clasate 
în grupe se vor califica în opti
mile de finală. Deci vor fi 12 
echipe. La acestea se vor mai 
adăuga încă 4 echipe situate pe

PRIMELE ECOURI DUPĂ
Așa cum era de așteptat agen

țiile de presă transmit primele 
ecouri de după tragerea la sorți* 
Iată cîteva dintre numeroasele <
declarații.

ENZO BEARZOT — directorul 
tehnic al echipei Italiei : „Sînt 
alte grupe mai grele decît cea 
a noastră (n.n. alături de Bul- 

§ garia, Argentina și Coreea de 
g Sud). Sînt mulțumit că jucăm 

primul meci contra unei formații 
g europene — Bulgaria. Vom în- 
g tîlni pentru a treia oară Intr-un 

turneu final echipa Argentinei..." 
g MIHAIL KOLOSKOV (U.R.S.S.. 
g vicepreședinte al F.I.F.A.). „Cu- 

noaștem foarte bine adversarii 
0 din grupă — Franța. Canada și 
g Ungaria — și sper in calificare".

șase 
fie- 
cîte

ora 
iar

(di-

Orice 
răs- 
vom

Ma- 
i sini 
Mon-

F. C.

g
g CICLISM a După 3 zile de în- 
#: treceri, în „Cursa de 6 zile" de 
g la Maastricht (Olanda) conduce 
g cuplul Danny Clark — Anthony 
g Doyle (Australia, Marea Brlta- 

nie) cu 225 p, urmat de pere- 
chile Rene Pijnen — Gert Frank 
(Olanda, Danemarca) — 160 p, 
Gerrie Kneteman — Roman Her
mann (Olanda, Llehtenstein) —
138 p șl Etienne de Wilde —
Stan Tourne (Belgia) 98 p.

HANDBAL • La Ancone (Ita
lia), finala 
U.R.S.S. — 
locul 3: 
23—22.

JUDO •

C.M. de 
Suedia 32—27. 
Iugoslavia —

juniori: 
Pentru 
R.F.G.

La Vlena s-a i
„_________ . a 2-a a finalei
î?pei campionilor europeni"

tat manșa o
dispu- 

l ,Cu- 
intre

TELEXTELEX • TELEX •
echipa locală Manner 
mația franceză U.S. 
tntllnlrea s-a încheiat la 
te: 2—2. învingători tn 
meci, sportivii francezi 
cerit trofeul.

SCRIMA • Concursul 
contînd pentru „Cupa 
ală", de la Nancy s-a 
cu victoria polonezului 
Kostrzawa care, în finală, 
învins pe Laszlo Csongradi (Un
garia).

ȘAH • în meciul (de pregăti
re) de la Hilversum (Olanda), 
Gări Kasparov l-a Învins. cu 
piesele negre, pe Jan Timman, 
la mutarea a 51-a,<aupâ 6 h 20

șl for- 
Orleans. 
egalita- 
primul 

au cu-

de sabie 
mondi- 

tnchelat 
Andrzej 

l-a

minute de joc.
TENIS • La Auckland (Noua 

Zeelandă), finală (f): Anne 
Hobbs — Louise Field 6—3, 6—1 
• Finală de dublu (m) la Syd
ney: Odlzor. Dowlen — Masur, 
Dyke 6—4, 7—6 • tn finala tur
neului demonstrativ de la San
tiago: Ricardo Acuna — Hans 
Glldemelster 6—4. 1—6, 7—5 »
Finală de dublu (m) la Loreto 
(Mexic): McEnroe, Ramirez — 
Smld, Vilas 6—1, 6—2 • In fi
nala „Cupei continentale' 
tru junioare, de 
Beach (Florida): 
Italia 2—0 • în finala 
Sunshine" 
Plantation 
— Suedia 2—6.

pen- 
la Pompano 

Argentina — 
_ Cupei
pentru juniori de la 
(S.U.A.): Argentina


