
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Proletari din toatt țările, unifî-vă I

bortulir

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 27 decembrie, a 
avui loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat ACTIVITATEA DELE
GAȚIEI ROMANE LA ȘEDIN
ȚA A 41-A (EXTRAORDINA
RA) A SESIUNII CONSILIU
LUI DE AJUTOR ECONOMIC 
RECIPROC, ținută la Moscova, 
in zilele de 17—18 decembrie, 
apreciind că aceasta s-a des
fășurat in conformitate cu 
mandatul încredințat de con
ducerea partidului, cu indicați
ile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in spiritul politicii 
partidului și statului nostru de 
extindere și întărire 
a colaborării 
tilatcrale, cu 
alo C.A.E.R., 
socialiste.

în cuvintarea rostită tn ca
drul ședinței, 
Nicolae Ceaușescu, 
general al partidului, s-a refe
rit pe larg la importanța adop
tării Programului complex al 
progresului tehnico-științific a! 
țărilor membre ale C.A.E.R. 
pînă în anul 2000, la necesita
tea luării celor mai corespun
zătoare măsuri pentru realiza
rea lui in viață.

în spiritul aprecierilor 
considerentelor prezentate 
tovarășul Nicolae 
cuvintarea sa, 
Politic Executiv a 
tivitatea delegației 
ședința a 41-a (extraordinară) 
a sesiunii C.A.E.R., Programul 
compîcx al progresului tehni
co-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă în 
2000, . precum și
gramul de măsuri 
îndeplinirea angajamentelor a- 
sumate de partea română la â- 
ceastă ședință, pentru realiza
rea in cele mai bune condiții 
a obiectivelor cuprinse in acest 
important document.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, in continuare, PRO
PUNERILE DE AMPLASARE 
A PORTULUI CAPITALEI PE

continuă 
prietenești, mul- 
statele membre 
cu toate țările

tovarășul 
secretarul

șt de 
Ceaușescu în 

Comitetul 
aprobat ac- 
rom An o la

anul 
pro- 

pentru

o
CANALUL DUNĂRE-BUCU- 
REȘTI ȘI DE REALIZARE A 
LACULUI, REZULTAT PRIN 
BARAREA ARGEȘULUI, IN 
ZONA MIHĂILEȘTI-CORNE- 
TU. Propunerile supuse apro
bării au Ia bază orientările și 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu referitoare 
la construcția întregului cana! 
Dunăre-București, care va asi
gura folosirea cu maximă efi
ciență a resurselor de apă ale 
Argeșului pentru irigații, navi
gație, producerea de energic 
electrică, alimentarea cu apă 
potabilă și industrială a unor 
localități și obiective economi
ce, pentru apărarea terenuri
lor din zonă împotriva inunda
țiilor, pentru desecarea și dre- 
narea suprafețelor cu exces de 
umiditate. S-a apreciat că dis
punem de tot ce este necesar 
pentru ca lucrările acestui im
portant obiectiv hidrotehnic și 
de navigație — care vor în
cepe anul viitor — să se des
fășoare in bune condițiuni și la 
un înalt nivel de eficiență.

In continuare. Comitetul 
Politie Executiv a analizat și a- 
probat Raportul privind BA
LANȚELE — 
PRODUSE
RE DIN RECOLTA 
1985.

In cadrul ședinței, 
Nicolae Ceaușescu a 
O INFORMARE CU 
LA VIZITA DE PRIETENIE 
EFECTUATĂ ÎN TARA NOAS
TRĂ, ÎN PERIOADA 20—22 
DECEMBRIE, DE TOVARĂȘUL 
TODOR JIVKOV, 
general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Republicii Populare 
ria.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat și a dat o deosebită 
apreciere rezultatelor noului 
dialog Ia nivel înalt românn- 
buigar, care se inscrie în ca
drul tradiționalelor întîlniri ce 
s-au statornicit intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov și care, de fiecare dată, 
au dat noi impulsuri colaboră-

PRINCIPALELOR 
AGROALIMENTA- 

ANUL.UI

tovarășul 
prezentat 
PRIVIRE

secretar 
Central 
Bulgar, 
de Stat 
Bulga-

(Continuare In pag a 4-a)
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La întreprinderea de fevi „Republica"
V

TINEREȚE FĂRĂ VÎRSTĂ — 
PRIN INTERMEDIUL SPORTULUI!
fiecare dată cind ne a- 
printre muncitorii Intre- 

___  .1 „Republica" din Ca
pitală ne impresionează tinere
țea lor. Este adevărat că a- 
proape 70 la sută dintre anga- 
jații acestei uriașe unități so
cialiste, care produce o largă 
gamă sortimentală de țevi pen
tru întreaga economie națio
nală, sint oameni sub 30 de 
ani, dar și cei care au trecut 
pragul acestei vîrste degajă un 
optimism viguros, nu par, cituși 
de puțin, a avea numărul ani
lor care-i au...

Explicația acestei tinereți 
fără... vîrstă se află și în 
bucuria muncitorilor de la 
„Republica" de a se apropia de 
sport. „Cit mai mulți și cu cit 
mai multă convingere", așa 
cum ne-o spune, de la început, 
maistrul Dumitru Tudor de la 
secția energetică. Propulsorul 
in practicarea sportului este 
însuși directorul întreprinderii, 
inginerul Constantin 
Așa l-am cunoscut i

De 
flăm . 
prinderii

i Giogu. 
cu ani în 

urmă, cind era secretar al co
mitetului de partid, așa a ră
mas și astăzi. Ne amintim eu 
cită emoție urmărea meciurile 
din barajul pentru Divizia „A“ 
susținute de rugbyștii între
prinderii, ce fericit a fost cind 
echipa Gloria a promovat, cit 
s-a zbătut pentru a le asigura 
un teren pentru pregătire, ce 
sentiment de amărăciune a 
trăit la retrograded formației. 
„Acum avem toate motivele să 
nădăjduim în revenirea în pri
ma divizie !“, ne mărturisește, 
cu convingere, tehnicianul Mi
hai Gavrici, din Secția Cazane, 
fost jucător al echipei, apreciat 
arbitru divizionar „A" și în pre
zent și... antrenorul Gloriei. 
Motive de optimism există, fi
rește, de vreme ce Gloria a

terminat turul pe locul I, fără 
nici o înfrîngere. E drept, și e- 
chipa este alta, masiv întine
rită, disciplinată și integral le
gată de locurile de muncă. Să 
mai reținem faptul că în vede
rile „echipei mari" se află 
lălăit antrenor, al copiilor 
juniorilor, Ștefan Popescu 
la Secfia INOX, și el fost 
cător, coleg de generație 
Mihai Gavrici. Era firesc ca ei 
si hi dea mina și si colaboreze 
peste ani, ti contribuie la men
ținerea neștirbită a faimei rug-

DEDICATE

acest puternic co-

ce-
de 

iu- 
cu

byului din 
lectiv muncitoresc.

Sportul cu balonul oval 
la „Republica", • bază 
masă, așa cum au și popicele, 
handbalul, șahul, atletismul 
(prin intermediul crosurilor) și 
fotbalul. Adică „se dorește ca 
prin sportul pentru toți să se 
ajungă la performanță", cum 
ne-a explicat Florin Panaltes-

are, 
de

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

Pe întreg cuprinsul țării

AMPLE Șl ENTUZIASTE
MANIFESTĂRI SPORTIVE

ZILEI DE 30 DECEMBRIE
Pe Întreg cuprinsul țării au loc numeroase si 

manifestări sportive omagiale dedicate zilei de 30 ___
Întrecerile reunesc — în săli și pe stadioane — mii și mii d„ 
tineri și oameni ai muncii de la orașe și sate dornici să se 
afirme în aceste competiții — devenite tradiționale — dotate 
„Cupa 30 Decembrie".

Iată citeva relatări de la corespondenții noștri prezenț! la 
aceste ample si îndrăgite concursuri.

entuziaste 
Decembrie.

i do
ca

Portretul unui tinăr campion de ciclism

. . . ABIA AM INTRiniSCHIS PORflLE PfRfORMANJEI
DAR ViilAIJ SA LE DESCHID LARG“

Un drum de munte, în ur
cuș pronunțat ; de la baza lui, 
o siluetă zveltă începe cățăia- 
rea cu bicicleta, spre linia de 
sosire, în ultima tură a cam
pionatelor naționale de ciclo- 
cros seniori, după o extenuan
tă cursă pe profil accidentat, 
în lungime de 24 km. In aplau
zele numeroșilor 
trece primul linia 
Valentin Buduroi

bați— De mai multă vreme 
cu insistență la porțile perfor
mantei. Acum le-ai deschis, 
chiar la nivelul seniorilor...

Horațiu SIMA

(Continuare In pag 2—3)

BUCUREȘTI. în toate sec
toarele din Capitală continuă 
întrecerile — acum aflate tn 
faza finală — dotate cu „Cupa 
30 Decembrie". La primele 
starturi In această mereu a- 
trăgătoare competiție s-au ali
niat mii de elevi aflați in va
canța școlară de iarnă, nume
roși tineri, oameni ai muncii 
din intreprinderi și instituții. 
Organizatorii au programat — 
sub egida „Daciadei" — între
ceri de volei, baschet, hand
bal, fotbal in sală, fir, patinaj, 
șah, tenis de masă, inot etc. 
De un frumos succes s-au bu
curat concursurile desfășurate 
în sectorul 5 (cu finale la te
nis de masă și șah la Casa de 
copii nr. 10), cele din clubu
rile de vacanță din cartierele 
Berceni, Drumul Taberei, Ti
tan si Sectorul Agricol Ilfov, 
întrecerile organizate de mari
le asociații sportive Republica,

Pirtla Clăbucetului din Pre
deal va găzdui luni întrece
rile de schi — probe alpine 
— din cadrul celei de a III-a 
ediții a „Cupei U.A.S.C.R.-, 
dedicată anul acesta zilei de 
30 Decembrie. Participă stu- 
dențl din toate centrele u- 
nlversltare aflațl la odihnă in 
stațiunile de pe Valea Pra
hovei, aproximativ 250 de 
concurenți, băieți și fete. La 
Predeal, în vederea acestui 
concurs, intrat în tradiția în
trecerilor sportive studențești, 
s-au făcut pregătiri speciale 
pentru reușita lui, prin efor
tul comisiei de resort a 
U.A.S.C.R., C.J.E.F.S. Brașov. 
Consiliului U.A.S.C. din cen
trul universitar Brașov șl 
Consiliului popular al stațiu
nii Predeal

Timpuri 
Vulcan, 
I.M.G.B ș.a.

Noi, Semănătoarea,
F.R.B., Flacăra,

(Continuare tn pag. 2—3)

spectatori, 
de sosire 

(STIROM).
— Felicitări pentru dublul 

succes realizat — campion de 
juniori și seniori. Pentru ama
torii de ciclism ai vrea să faci 
o scurtă prezentare autobiogra
fică?

— Am 
iulie, fac 
cadrul 
STIROM, 
la seral, 
nr. 19 și

Boxul in patru... reprize (II)

împlinit 18 ani la 15 
ciclism de 6 ani, în 
aceleeași asociații, 
tint elev în anul V 
la Liceul industrial 
angajat la I.A.S.P.

SINGURA SOLUȚIE: „NOUL VAL“!

Turneele Diviziei „A“ de volei feminin

C.S.U. I. GALAȚI,
LA A PATRA VICTORIE IN TURNEU!

Vineri au continuat întrecerile 
celui de-al doilea turneu feminin 
de volei, Divizia „A", grupa va
lorică 1—6 la Sibiu șl 7—11 la 
Pitești. Amănunte de la jocurile 
disputate.

SIBIU, 27 (prin telefon). In 
primul joo al penultimei zile de 
Întreceri s-au întîlnlt învinsele 
din ziua precedentă — Universi
tatea C.F.R. Craiova șl Flacăra 
roșie București. Scor : 3—1 (15,
2, —13, 11) pentru studente,

care-și înscriu astfel prima vic
torie In turneu. Seturile 1 și 
au avut - — - ■
Identice, dar cu sensuri diferite, 
echipele împărțlndu-și perioadele 
de dominare șl cîștlgînd fiecare 
— cralovencele în prelungiri, 
bucureștencele la limită. Setul 2 
a fost la discreția studentelor,

Gheorghe DEOiU

3
desfășurări aproape

(Continuare In pag 2—3)

Că redresarea pugilatului 
nostru nu se poate realiza de- 
cît printr-o serioasă și perse
verentă muncă cu tinerii bo
xeri nu mai este un secret 
pentru nimeni. A devenit clar 
pentru aproape toti iubitorii 
sportului cu mănuși din țara 
noastră că a continua să ape
lăm la vechii selecționabili 
(încercați pînă acum de nenu
mărate ori, în general fără re
zultatele așteptate în marile 
competiții). înseamnă, nici mai 
mult, nici mai puțin, decît a 
pierde pe mai departe vremea. 
Singura soluție clară, fără 
replică, este pregătirea și pro
movarea tinerelor talente. Și 
boxul nostru dispune de ase
menea elemente. Ne-a demon
strat aceasta, cum nu se poa
te mai elocvent, echipa pregă
tită de Eustațiu Mărgărit pen
tru cea de a III-a ediție a 
Campionatelor mondiale de ti
neret, desfășurată în luna sep
tembrie la București.

Mărturisim că, ținind seama 
de eșecurile din acest an ale 
seniorilor, am așteptat mondia- 

tineret cu strîngere

Campionul mondial tineret
Daniel Măeran, cel mai tehnic 

boxer al C. M. de la București

de inimă. Știam că participa
rea va fi deosebit de valoroa
să, avînd în vedere prezența pe 
ringul bucureștean a pugiliști- 
lor cubanezi, sovietici și ame
ricani, marii performeri ai e- 
dițiilor anterioare (și nu nu
mai ă lor). Cu atit mai mult 
ne-a bucurat și ne-a surprins 
plăcut, dindu-ne mari speranțe 
Dentru viitor, comportarea în
tregii echipe a României. Spu
nem „întregii echipe", deoare
ce nu doar cei 7 medaliațl 
ne-au impresionat prin pregă
tirea și cunoștințele lot tehni
ce, ci și ceilalți colegi. Tre
buie să subliniem faptul că 
succesul tjnerilor pugiliști la 
mondialele de la București nu 
a fost o reușită de conjunctu
ră (înțelegînd prin aceasta, mal 
ales, o tragere la sorți favora-

Petre HENJ 
Paul IOVAN

(Continuare tn pag. 2—3)



Bob: LOCUL 3 LA SARAJEVO

FRUMOASA IMPRESIEPRODUS O

A început înghețareaSanie

către 
de

3 de 
pilotat

(echipieri : 
, Gildo Tu-

cu prilejul
2 persoane din 
națiunilor". (D,

scama de ultimele reglemen
tari impuse de F.I.B.T.". Su
bliniem că următorul „examen" 
al boburilor și hoherilor va 
avea loc Intre 2 șl 5 ianuarie, 
la Igsl-Innsbriick, 
concursului de 
cadrul „Cupei
St.).

Ocuparea locului 
echipajul român 
Dorin Began 
Gheorghe Lixandru, 
dor și Costel Petrariu) în proba 
de bob 4 a concursului desfă
șurat recent pe pîrtia olimpică 
de la Sarajevo, a produs o 
frumoasă impresie specialiș
tilor. cu atît mai mult, cu 
cît in urma bobului nostru 
s-a clasat și echipajul U.R.S.S. 
1, pilotat de Poikans, ctștigă- 
tor la bob 2. Despre acest 
concurs. Gheorghe Lixandru — 
antrenor coordonator al lotu
lui ne-a declarat : „Pe
lingă importanța conferită de 
includerea in „Cupa Mondia
lă", concursul a constituit șl 
un bun prilej de testare a bo
burilor de către toți partici- 
panții, care au prezentat 
vehicule noi. fie vechi, 
modificate, toate ținind

schiului Foto : Aurel D. NEAGUvacanță, e iarnă, e timpulE

PIRAMIDA RUGBYULU
In ultima toamnă rugbystică, 

In Divizia „A" sau în... Marca 
Britanie (avem în vedere, de
sigur, turneul de cinci jocuri 
dincolo de Canalul Mînecll), 
campioana noastră, Steaua, a 
cedat o singură dată — Ia 
Sibiu ! Adică acolo unde, în 
primăvară, părăseau terenul 
învinse și celelalte două echi
pe din trioul de elită, Dlnamo 
șl Farul. Chiar șl numai aces
te rezultate sînt e- 
dificatoare : 
Sibiu nu 
tlmplător 
ta a 
ierarhiei 
oare are

păți Mîrșa 
fir) și ap 
Dacii I.P.A 
N. Gangan] 
podiumul i 
în virf, în 
că C.S.M., 
neobosit ar 
B. Boboc 
D. Bășcant 
său ascens 
a doua

Vineri și sîmbătă la biatlon

DINAMO BRAȘOV"

„CUPA

POATE SE..,

fie 
dar 

insă

La sfîrșitul săptămânii tre
cute pîrtiile și poligonul din 
Valea Rișnoavel au găzduit 
primul concurs oficial al sezo
nului de biatlon, dotat cu 
„Cupa A.S.A. Brașov". Cei mai 
buni specialiști ai genului, in
clusiv membrii Iotului națio
nal, își vor măsura din nou 
forțele în cadrul „Cupei Dina
mo Brașov". Vor avea loc 
curse individuale și de ștafe
tă, pentru seniori și juniori.

PÎRTIEI (refăcute)
Înapoiat din Sărmaș (județul 

Harghita), unde a fost pen
tru omologarea pîrtiel de sa
nie din comuna ardeleană, se
cretarul F.R.B.S., Horia nieșu, 
ne-a furnizat o serie de vești 
interesante si imbuourătoare : 
„Renovată și lungită, pista res
pectivă măsoară acum 846 m, 
are 10 viraje, eabane de ple
care și sosire și corespunde 
integral cerințelor tehnice ale 
unei pirtii care să găzduiască 
chiar și concursuri republica
ne. Zilele trecute a Început 
înghețarea el, care va fi În
cheiată, bineînțeles, dacă vor 
permite condițiile atmosferice,

DIN SARMAȘ
în prima jumătate a lunii ia
nuarie". Se cuvine să adău
găm că la realizarea acestei 
pîrtid, oare va fi utilizată pen
tru antrenamente și de către 
componenții loturilor republi
cane, o importantă contribuție 
au avut Consiliul popular co- 
munal, Școala generală nr. 1 
(director, prof. loan Rizea) și 
C.JJE.F.S. Harghita. Mal tre
buie precizat că Sărmașul . a 
și promovat cite va elemente 
cu reale calități, printre care 
Adina To th și Liliana Boro- 
nea, componente ale lotului 
de junioare" (D. St.>.

do 
a- 
de

Prin amabilitatea Institutului 
Meteorologie și Hidrologie am 
flat pentru iubitorii sporturilor 
iarnă grosimea stratului de zăpa
dă în principalele zone montane : 
Predeal 
Sinaia (1500) 
Babele 
Brașov 
BHea Lac 
Paring 
Semenlc 
Stâna de Vale 
Iezer 
Rarău 
Lăcăuți 
Păltiniș

17 cm
26 cm

5 cm
4 cm

J55 cm
30 cm
30 cm
41 cm
17 cm
20 csm
41 cm
11 cm

DELEGAȚII GENERALI Al CONCURSURILOR

LUNII IANUARIE
La recenta Instruire da la Si

biu a oficialilor concursurilor 
de schi, au fost stabiliți dele
gații generau ai F.R.S.B pentru 
toate competițiile sezonului. Ia
tă-1 pe cei ce vor asigura buna

RĂZGÎNDEȘTE !
Pentru a face scbioarele noastre fondiste cit mai competi

tive în arena internațională federația de resort a hotărât în
ființarea Centrului Olimpic de schi foud fete. Pregătirea celor 

mai dotate sportive este asigurată de cea mai reputați antre
nori, în condiții dintre ceie mai bune. Toate secțiile din țară, 
toți antrenorii au subscris la această inițiativă șl senioarele 
convocate s-au prezentat la lot. Iată, însă, că antrenorul Oc
tavian Pungovscbi, de la C.S.Ș. Vatra Dornei, a interzis 
ca elevele sale Dina Titienar șl Doina Mellnte (coincidență de 
nume eu cunoscuta atletă), selecționate, să se prezinte pentru 
pregătiri la Centrul Olimpic. O atitudine greu de înțeles. Spe
răm insă că pînă la urmă va Înțelege că cele două sportive 
au nevoie de o pregătire adecvată, științifică, la parametri 
Inalți, așa cum poate fi asigurată la Centrul Olimpic.

Dar ce părere au CJ.E.F.S. Suceava și conducerea Clubului 
sportiv școlar din Vatra Dornei î (P. Iv.).

CI

C.S.M. 
se află în- 

pe treap- 
doua a 
primei serii, 

___  toate șansele să se 
mențină și după retur, spre 
a-și disputa, în final, „bron
zul" campionatului 1

Pentru a ajunge aici. „XV- 
le" siblan a urcat încet, dar 
sigur. Locul 8 (la egalitate cu 
7) acum trei ediții, locul 6 în 
următoarea, poziția a 5-a în 
cea recentă. Explicația acestui 
drum ascendent nu e greu 
de aflat : rugbyul are la Si
biu și tradiție, șl... prezent. 
Mai exact, o veritabilă pira
midă a performanței, cu echi
pe la toate nivelurile

Să privim de la bază. In ju
deț sint, la această oră (au 
fost șl mai multe), două echi
pe de juniori in campionatul 
republican. Și nu niște parti
cipante oarecare, pentru că, în 
seria a patra, „Șoimii" (pregă
tită de I. Stanciu și E. Sîrbu) 
se află după tur pe locul 6, 
iar lidera nu e alta decât Car- 
pați Mîrșa, formația pregătită 
de I. Lomotă. tn eșalonul se
cund, în seria cu același nu
măr, IV, revine numele Car-

de masă, 
sprijin. Aș 
noi, rugbyș 
biu, toată 
tare greu s 
de oameni 
Ia țoale ni 
mai curind 
foarte bun 
brava, desj 
byști cresc 
pînă la nit 
nale (Ungu 
rac, Negru, 
etc), despri 
amintiți m 
noștri juc 
dinții și m 
promova ci 
in reprezen 
ne, credeți- 
tribui conc 
sportului n< 
val“.

La Sibiu, 
lui există c 
monstrează 
te mai bim

desfășurare a Întrecerilor din 
prima lună a anului 1986.

BIATLON i Predeal (16—19 I) 
„Cupa Steagul roșu" : Al. But- 
naru sau Gh. Luca ; Rîșnov (29
1 — 2 II) „Cupa Rîșnov" : I. 
Stănilă sau N. Tiu ;
FOND : Poiana Brașov : (9—11 

I) „Cupa C.J.E.F.S. Brașov" : Gh. 
Luca sau N. Tiu ; Piatra Fîn- 
tînele (17—19 I) „Cupa C.JXJ.S. 
Bistrița" : D. Dobrescu sau D. 
Ștcf ; Piatra Fîntinele (29 I —
2 n) „Cupa Carpați" concurs 
Intern aționat, concomitent cu 
Campionatele naționale de ju
niori : D. Dobrescu sau D. Ștef.

AI.PINE : Poiana Brașov (9— 
JO I) „Cupa B-rașovia" : I. Glu- 
velcă sau M. Dărăban ; Poiana 
Brașov (16—18 I) „Cupa Suli- 
nair" : Șt. Stoichiț sau N. Bl du ; 
Poiana Brașov (23—25 D 
Steagul roșu' ~~ 
I. Glnvelcă ;
—31 D
N. Bidu sau C. Petcu ; 
(29 I — 2 n) „Cupa C.S.Ș. 
deal*  : C. Iovan sau C.

. ..Cupa 
: M. Dărăban sau 

Poiana Brașov (23 
,Cupa Valea Lupului" :

Predeal 
Pre- 
Dan.

PORTRETUL UNUI TiNÂR
CAMPION DE CICLISM

(Urmare din pag. 1)

— Nu le-am deschis, cred, ci 
le-am întredeschis. Vreau să 
le deschid larg, iar pentru 
asta știu că trebuie si mai 
muncesc mult, foarte mult. In 
afara sprintului, unde mă simt 
în elementul meu, trebuie să 
mă pregătesc intens pentru 
contratimp.

— Tn multe curse ale junio
rilor din 
ansamblu 
fost sub 
Lipsa de 
ile orare 
cruri care au șocat. Dacă în 
concursurile voastre se întâm
plă așa este firesc ca, apoi, la 
seniori, nivelul performanțelor 
să nemulțumească...

— Este adevărat, in unele 
curse cauza ar constitui-o con
dițiile obiective improprii — 
vint, ploaie, frig (de unde frica 
de căzături fi rulajul prudent) ; 
in altele — tactica indicată de 
antrenori înainte de cursă. Un 
exemplu : 'dacă liderul are un 
substanțial avans, orice altă 
tentativă este sortită eșecului, 
tactica indicată fiind protecția 
lut...

acest an evoluțiile în 
ale participanților au 
nivelul așteptărilor, 
combativitate, medi- 
scăzute au fost lu

— Pentru a revigora ciclis
mul nostru trebuie schimbată 
mentalitatea de pregătire și de 
concurs de la niveiiH juniori
lor. Care sînt preocupările ex- 
trasportive ale unui tînăr an
gajat în lupta pentru reușita 
pe două fronturi : sport și în
vățătură ?

— Ar trebui să fie mai mul
te, dar timpul fuge repede, așa 
cd nu-mi mai rămine timp de- 
cit pentru un film sau, uneori, 
acasă, muzică. Iar cărțile de 
școală mă însoțesc in toate de
plasările. Dacă am ajuns in 
anul V, sper să nu mă opresc 
aici. Totul depinde numai de 
mine...

MANIFESTĂRI SPORTIVE DEDICATE ZILEI
mure am pag. h

BRAȘOV. Suita de 
țări sportive cu care 
brașovean întâmpină 
rea Republicii a fost 
ca de obicei, în ultimul timp, 
de întrecerile studenților în 
cadrul competiției „Cupa cămi- 
nistului", aflată la a patra edi
ție. Au luat parte peste 100 de 
concurcnți care și-au disputat 
întâietatea la șah, tenis de ma
să și popice. Cîștigători ai a- 
cestor pasionante dispute au 
fost : Simona Darie și Andrei 
Rus (Căminele 1 și, respectiv, 
15 „Tractorul") la tenis de ma
să, Feria Cealîcu (Căminul 
„Tînăra gardă" Hidromecani
ca) și Gheorghe Gherman 
(Căminul I.A.B.V.) la popice, 
Aurel Gavrilă (Căminul nr. 1 
Autobaza 2 I.T.A. Ciad) la șah.

Carol GRUIA
ARAD. Vacanța de iarnă este 

un prilej binevenit pentru

manifes- 
lineretul 

aniversa- 
deschisă,

multi dintre elevii din munici
piul de pe Mureș de a fi pre- 
zenți în competițiile inițiate în 
cinstea zilei de 30 Decembrie. 
Se disting, prin bogată parti
cipare, elevii școlilor nr. 1 
(șah, tenis de masă), 3 (gim
nastică), liceelor „Ion Slavici" 
(șah, gimnastică), industrial de 
transport (volei) etc. Iau parte 
la întreceri și echipe ale clu
burilor sportive școlare, care 
continuă astfel pregătirea in 
vederea competițiilor anului 
1986.

Semnalăm 
stațiunile cu 
județului și 
Moneasa au 
tabără foarte mulți elevi ară
deni care, de asemenea, iau 
parte în aceste zile premergă
toare lui 30 Decembrie Ia con
cursuri și competiții omagia
le. Teodor STEȚCO

C1MPULUNG MOLDOVE
NESC. Tn localitate sînt în pli-

totodată că în 
profil montan ale 
in mod special la 
făcut popas de

DE 30
ași 

Ue
nă o 
țiate 
mint în ci 
ccmbrie, î 
la nr. 4 ( 
patinaj), I 
(baschet ș 
silvic (voi 
baschet). I 
unitate de 
fi gazda 1 
al preșc 
sportive ș 
țară, in iți 
C.C. al U 
operațiile 
zelor Sa,/r 
întrece cei 
la „jocuri 
muri de si 
lui alb : ] 
Riuțe.

1 
preș 

orășe

E3

SINGURA SOLUȚIE: „NOUL VAL"!
TURNEELE DIVIZIEI DE J

. rmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

bilă, așa cum adesea se ln- 
timplă in turneele de box). 
Trebuie reținut faptul, în acest 
sens, că încă din primul tur al 
competiției aproape jumătate 
din echipa noastră (5 sportivi) 
a fost opusă boxerilor cuba
nezi, veniți și Ia București cu 
o formație valoroasă, așa cum 
ne-au obișnuit la toate marile 
competiții internaționale din 
ultimii ani. Și duelul acesta de 
debut s-a încheiat favorabil 
pentru tinerii boxeri români, 
dînd aripi întregii echipe. Și 
dacă la sfîrșitul competiției nu 
a mai existat, ca la celelalte 
ediții, o echipă care să-și ia 
„partea leului", aceasta s-a da
torat și excelenților pugiliști 
români care s-au impus în 
lupta pentru intîietate, răstur- 
nînd calculele hîrtiei, situin- 
du-se pe primul loc în clasa
mentul medaliilor de aur, la 
egalitate cu boxerii cubanezi, 
sovietici și cei din R. D. Ger
mană. Ne bucură, evident, per
formanța în sine, dar parcă și 
mai mult maniera de luptă a 
băieților noștri, mai curajoși 
și mai bine pregătiți decât ne 
așteptam. A fost o surpriză 
plăcută, reflectată într-o bo
gată recoltă de medalii : 2 de 
aur, 2 de argint și 3 de bronz !

Dincolo de acest bilanț con
cret, după cum spuneam, ne-a 
incintat faptul că unul dintre 
campionii noștri mondiali, Da
niel Măeran (pană), a fost de
semnat cel mai tehnic pugilist 
al întrecerilor. Și. să reținem, 
Daniel Măeran a boxat în în
tregul turneu nu in plenitudi
nea forțelor sale, ci acciden
tat la o mină ! Tehnica sa su
perioară l-a permis, însă, reu
șite categorice în fiecare meci 
susținut. La capitolul tehnicii

a excelat și celălalt campion 
mondial al nostru, Marcelică 
Tudoriu (muscă). Vorbind insă 
de tinerii cu o bună tehnică 
din formație, nu-i putem omi
te nici pe ceilalți medaliați — 
Giani Gogol, Dumitru Beșliu 
(argint), Ion Pal, Vasile Da
mian și Iulian Drăghici (bronz). 
O mențiune din acest punct 
de vedere și pentru „cocoșul" 
Daniel Dumitrescu (care nu a 
urcat pe podium). Din păcate, 
se pare că talentul său nu este 
dublat și de disciplina absolut 
necesară marii performanțe.

Sînt oare băieții noștri pre
zentați pe ringul mondialelor 
fruntașii generației lor ? Ne 
punem această întrebare gîn- 
djndu-ne că antrenorul Eusta- 
țiu 
ție 
s-a 
nul 
lor 
fiecare dintre ei avînd contra
candidat de valoare foarte a- 
propiată. Un exemplu edifica
tor : un selecționat aproape si
gur în echipă, „semiușorul" Mi
hai Leu, și cl un excelent teh
nician, a... căzut în meciul de 
selecție cu colegul de lot Giani 
Gogol, aflat într-o formă spor
tivă mai bună în preajma com
petiției. Și nu este singurul e- 
xemplu.

Iată deci că numărul tineri
lor talentați care ar putea urca 
piramida performanței nu se 
reduce la cei 12, în țară exis- 
tînd numeroase talente, care ne 
îndreptățesc să sperăm că ge
nerația lui Daniel Măeran și 
Marcelică Tudoriu va readuce 
boxul românesc pe poziția frun
tașă ocupată ani în șir. Pen
tru aceasta, însă, antrenorii din 
întreaga țară care se ocupă de 
pregătirea tinerilor pugiliști 
trebuie să urmeze exemplul de 
muncă, profesionalitate și ab-

Mărgărit, avînd la dispozi- 
un lot destul de numeros, 
oprit la ei doar... în aju- 
competiției. Fără îndoială, 

le-a suris și șansa, aproape

negație oferit cu prilejul 
„mondialelor" de la București, 
de cei trei antrenori ai lotului 
nostru reprezentativ — Eusta- 
țiu Mărgărit, Relu Auraș și 
Emil l’opa. Felicitări pentru 
succesul nostru de la mondiale 
mai merită desigur, și nu în 
ultimul rind, antrenorii celor 
7 medaliați : Ion Armenean — 
Metalul Bistrița (Daniel Măe- 
ran), Gheorghe Baltă — Voin
ța Brăila (Marcelică Tudoriu), 
Constantin Vasiliu — CSM Iași 
(Giani Gogol), Constantin Dră
ghici — CSM Drobeta Tr. Se
verin (Dumitru Beșliu), Relu 
Auraș — S. C. Ba^ău (Ion Pal), 
Ilie Dascălu 
Damian), Ion 
țul Mangalia 
Toți aceștia, 
nonimi pînă 
nostru, si-au 
ca învestită

— Farul (Vasile 
Dinu — Comer- 
(Iulian Drăghici). 
parte dintre ei a- 
acum în boxul 
făcut, prin mun- 
în elevii lor, o 

frumoasă carte de vizită 
prilejul marii competiții de la 
București. Ei pot afirma cu 
mîndrie : „Am scos un campion 
mondial !...“ sau „Elevul meu 
a fost medaliat la mondiale !“ 
Ce satisfacție mai mare poate 
avea un antrenor ? Din păcate, 
însă, sînt destul de puțini cei 
care pot afirma : „Am scos un 
campion". în cazul acestora din 
urmă nu na referim neapărat 
la un „campion mondial", ci 
măcar la un „campion națio
nal" sau, și mai puțin, la pu
giliști bine pregătiți, a 
prezență pe ring să nu 
stituie doar o formalitate, 
nem aceasta deoarece în 
te. foarte multe secții de box 
din țară activitatea 
fășoară așa cum 
fapt care constituie 
cîpală a impasului prin 
trece pugilatul senior din 
noastră. Despre acestea, 
în... repriza următoare.

cu

căror 
con- 
Spu- 
mul-

nu se des- 
ar trebui, 
cauza prin- 

care 
țara 

însă,

care au controlat lot timpul 
jocul, introducerea Lilianei Her- 
meneauu, în locul Monicăi Suș- 
man, laud inspirată. Setul 4, și 
ultimul, a fost început tare de 
craioveoce, care au condus re
pede cu 14—6. La acest - scor, 
bucureștencele au avut o reve
nire spectaculoasă, dar nu șl 
torța necesară pentru a egala. 
Oboseala din meciul cu Dinamo, 
din ziua precedentă, a fost evi
dentă. s-au remarcat, de Ia în
vingătoare, Mirea, Hermeneanu, 
Dinu și Cuejdeanu,

Un spectacol voleibalistic de o 
rară frumusețe au oferit în con
tinuare C.S.U. I.M.N. Galați și 
Dinamo. Echipa gălățeană antre
nată de Traian Vilsan, în sex
tetul : Cojocarii, Berdilă, Miti- 
telu, Găman, Dinică, Buzilă (Ne- 
delcu) a practicat un joc 
dern, în viteză, cu acțiune 
torță, derutante. Ia fileu, 
preluări exacte șl blocaje efi
ciente. Ea s-a impus cu scorul 
de 3—1 
punctele 
rel 
din 
printr-o

După două 
cel de-al 
11—0 pentr 
nele nu < 
14—14 șl c. 
giri, însă 
tru a înt< 
ultimul sei 
pentru înv

C.S.M. L 
rul consta.

Meciurile 
rect de : / 
lă, C. Păd 
I. Covaci •

mo- 
In 
cu

(1?, 10, —14, 1), găsind 
mai slabe ale adversa

ri ea a acuzat 
ziua precedentă), 

prestație de

ef orturile 
dar și 
excepție.

PITEȘTI, 
primul jo< 
întîlnit Pe 
Bacău. Sci 
pentru ieș 
de formă, 
ușor, dupS 
set. Rema 
șl Olteanu 
Chimia R 
București 
Bucureșter 
surpriză < 
categoric 
țiate : Iac 
ffi). Cale-. 
Dacia Pite 
-H).
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TINEREȚE FARA VIRSTA
..uiare, din pag. 1)

cu, președinte al asociației 
snor'v'', d*n  1978, dar legat de 
v:aa sportivă din întreprin
dere d? un sfert de veac. 
„Ăsta in'e mnă —• își continuă 
ideea președintele asociației -— 
erii'e în toate cele 11 cercuri 
sportive, un campionat organi
zat și desfășurat cu regulari
tate. Pe-manența în sport este 
o cond'ție, și pentru sănătatea 
oamen ’or, dar șl în perspectiva 
desco'-' ■' ii "-or... noi titulari. 
La r""'”’, dar și la popice, 
unde '.c-n d^uă formații divi- 

t>\“ ri alte două în în- 
t-e-- ?a ' •'•’orilor, Ia fotbal — 
— o c '-a în „Onoare", la 
șah, ca o participare notabilă în

divizia rr 
tot în „O

Există 
cerile de 
genericul 
măsură s 
valori. D 
voia să 
pentru Sj 
țiile Trăț 
tism), St 
(șah) și 
colective 
pe stadia

Apropo 
„Republu 
in'elegeri 
lui muni 
asigurat 
spor‘:v a 
cui Pan*  
tru. rugi



Stere a

Lun-

Dimiter
condus

Sarlaski 
satisfăcă-

la faultul 
asupra Iui 
ratat pe-

| ROMANIA-GRECIA 0-2 (0-1)

Divizionarele ,,A" la țumâiatea campionatului

UN START LUAT IN ETAPA A... 10-a!

KAVALA, 27 (prin telefon).
Ultimul joc al selecționatei de 
juniori a țării noastre, susținut 
împotriva Greciei, s-a soldat 
cu o lnfrîngere la seorul 0—2 
(0—1). A fost un meci disputat 
pe un teren foarte greu, alu
necos (a plouat tot timpul par
tidei), ceea ce a reprezentat un 
handicap pentru echipa noas
tră, mai tînără cu cel puțin un 
an față de adversara ei, o 
formație tenace, atletică și foar
te agresivă. în plus, juniorii 
noștri n-au reușit decit în par
tea a doua a întâlnirii să se 
desprindă de marcajul „om la 
om“ aplicat și, din această cau
ză, n-au găsit decit rareori 
drumul spre poartă. Echipa 
gazdă a deschis scorul în min. 
17, în urma unui penally a- 
cordat cu multă ușurință de 
arbitru, la o deposedare prin 
alunecare a lui Mitici asupra 
Iui Nolis, lovitură transforma- 

Ită de PAKATURIDIS. în con- 
• tinuare, „tricolorii" noștri în
cearcă să echilibreze jocul prin 
gradul ridicat de tehnicitate și, 
în min. 25, Dochia este foarte 
aproape de egalare.

La reluare, împotriva cursu
lui jocului, în min. 52 forma
ția elenă majorează scorul prin 
DOKMASIS, care a expediat un 
șut de la distanță $1 mingea a 
deviat dintr-un apărător, prin
zi ndu-1 pe picior greșit pe por
tarul Crișan. Condusă cu 2—0,

i ini- 
văță- 
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Prima e- 
de Vergu.
a revenit 
1984 cel 
mijlocașul

De zece ani încoace, Ia Km. 
Vîlcea, după ultimul med al 
turului campionatului se dă 
startul unei întreceri pe dt de 
originale, pe atît de intere

sante și utile. îndeosebi UTI
LA. „Pentru că, argumenta, cu 
citeva zile în urmă, Traian 
Popa, șeful centrului de copii 
ți juniori al clubului Chimia, 
în acest fel menținem In pre
gătire încă o perioadă bună de 
timp pe eci mai ialentați jtr- 
cători ai elubuiul. Și-i mare 
lucru».

Despre ce ■ întrecere este vor
ba 7

I s-a zis campionat de teh
nicitate. în realitate este vorba 
de acele atractive partide de 
tenis cu piciorul, atît la sim
plu, cit și Ia dublu, 
diție a fost cîștigată 
De două ori victoria 
portarului Pavel. In 
mai bun s-a dovedit 
Dinu. Cum s-a desfășurat edi
ția a 10-a 7 „Am alcătuit 8 se
rii a cite patru, jucind fiecare 
Cu fiecare, după care au urmat 
turneele pentru locurile 1—8 
și 9—16. Au fost în total 120 
de partide (cu două seturi, pină 
ia 21, ca la tenis de masă), fi
nala dispotîndu-și-o fundașul 
central Cărămidă și mijlocașul 
Coca.^Primu! a cîștigat cu 2—0. 
La dublu, victoria a revenit cu
plului Dinu — Gîurcă. în fond, 
a continuat antrenorul vîlcean, 
consider că toți au cîștigat 
multe ore de pregătire și
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bal,
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tu- 
e-a 
xul 
Id
en
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tre- 
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in 
noi 
ne
nea 
tec- 
tle- 
tnic 
al), 
>re,

— copii, juniori, seniori), 
clubului Olimpia (pentru hand
bal) și asociației sportive Lu
xor, a întreprinderii Progresul- 
ineălțăminte (pentru fotbal).

Citeva cuvinte și despre ac
tivitatea turistică de masă, bo
gată în reușite, cum sugerează 
programul drumețiilor și ex
cursiilor organizate aproape 
săptămină de săptămină, in 
mod obișnuit, în stațiunile de 
pe Valea Prahovei și în ma
sivul Bucegi. Meritul revine, 
in principat, uteeiștilor, < 
sint animatorii turismului 
«ta să, dar nici cei virstnici 
pregetă să urce pe cărări 
munte, întărind in acest 
ideea tinereții fără vîrsti, 
nwițetă la început...

echipa noastră mizează totul pe 
atac, gazdele sint obligate să 
se retragă în defensivă, dar 
ratam prin Teodorescu (min. 
55) și Bondoc (min. 57 —
cînd Petropoulos a respins de 
pe linia porții). în min. 76 ju
niorii noștri beneficiază de o 
lovitură de la 11 m, 
comis de Pakaturidis 
Dochia, dar 
naltyul.

Arbitrul
(Bulgaria) a 
tor formațiile :

ROMANIA : Cri șan
gu, Mitici, Teodorescu, Stoicov 
— Cheregi, Labu, Sabău (min. 
57 Bănică), Stan (min. 70 Ste
re) — Bondoc. Dochia.

GRECIA : Vukelatos (min. 74 
Markos) — Pakaturidis, Petro
poulos, Volonadis, Kidikidis — 
Nolis, Mutas, Vaitis, Dokma- 
sis — Karageas (min. 78 Teke- 
lidis), Popoulidis.

în cealaltă întîlnire, disputa
tă la Drama, Bulgaria a întrecut 
Albania cu 2—1 (1—1). Sim- 
bătă sint programate ultimele 
două jocuri, unul Ia Drama, în
tre Grecia și Bulgaria (ambele 
au cîte 5 puncte), care practic 
va stabili ciștlgătoarea Balca
niadei, Iar celălalt la Kavala, 
intre Turcia și Albania.

Gheorghe NERTEA

disciplină de concurs care-i 
ajută foarte mult atit pe ei, 
cit și pe noi, antrenorii lor—”

După a 10-a ediție a campio
natului de tehnicitate care, an 
de an, se bucură de un succes 
tot mai mare tn cadrul pepi
nierei vîlcene (organizarea lui 
fiind — prin eforturile antre
norului coordonator — irepro
șabilă) , urmează tradiționalul 
turneu de sală, o altă inițiati
vă demnă de laudă, la care 
participă patru grupe de ju
niori. „E și firesc să-1 lăsăm 
să joace, din moment ce se 
află în vacanță și au suficient 
timp Ia dispoziție» a mai spus 
Traian Popa. Ne-a vorbit apoi 
despre copiii in care își pune 
mari speranțe pentru viitorul 
apropiat. Printre ei, portarul 
L. Fier, fundașii L Cărămidă

AȚI JUCAT NUMERELE PREFERATE î

Agențiile Loto-Pronosport, împodobite sărbătorește, vă 
așteaptă pină marți 31 decembrie, inclusiv, 

vă încerca și dv. șansele I

ORICINE JOACA POATE CÎȘTIGA :

pentru a

TRAGERfA EXIBAOBDIBABA 
LOTO A REVELIONULUI

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI, din Bd. Magheru 6—«, 

drează de urgență, pentru Depozitul Militari, 
Cascadelor nr. 24, sector 6 :
• lucrători gestionari subunitate depozit!
• reeepționeri piese auto;
9 primitori mărfuri piese auto.
Solicitanții trebuie să aibă domiciliul stabil
Relații suplimentare la sediul întreprinderii, din Bd. Magbcru 

S—S, sector 1, telefon 11.39.50 — Interior 131 sau 142.

, „Poli» 
primind 
tercnu- 
care a 

Drumul

Cu un an în urmă, 
a început campionatul j 
un gol de la... centrul 
lui. A fost o lovitură 
clătinat-o, a amețit-o. 1 
ei a fost și în continuare șo
văielnic, terminînd turul pe 
locul 13 cu un bilanț nu prea 
încurajator : 5 5 7 15-27 15 p.

Anul acesta, la fel. Nimeni 
n-a făcut o tragedie din faptul 
că „Poli" (în alcătuirea : Leu 
— Pascu, Șunda, Ionuț (74 Mu
reșan), Lehman — Dumitru, 
Rotariu, Oancea (74 Bozeșan), 
Bărbosu — Bolba, Giuchici) a 
fost Învinsă Ia scor în Zăvoiul 
vîlcean (1—4). Cînd însă a 
pierdut acasă, mai întîi cu F. C. 
Olt (1—2), apoi cu Univ. Cra
iova (1—2) și a treia oară cu 
Rapid (1—3), fără să aducă 
nici un punct din deplasare, 
gluma s-a îngroșat și antreno
rii echipei, Ion Dumitru și Vio
rel Vișan, au trebuit să lase 
locul altora. Era după etapa 
a 6-a. „Poli" nu ‘ " 
NICI UN PUNCT ! 
frîiele conducerii 
trecut în mîinile 
noiu, fostul jucător 
a cărui inimă s-a ____ ____
de tot în timpul meciului din 
Regie, unde se afirma, înainte 
de primul fluier al arbitrului, 
că Sportul studențesc își va 
rotunji serios golaverajul. Dar, 
surpriză de proporții I „Poli» 
joacă bine, ca echipa care nu 
mai are ce pierde și CÎȘTIGA 
PRIMUL EI PUNCT I A fost 
meciul lui Claudiu Bozeșan. A- 
lături de el și ceilalți băieți 
s-au remarcat prin vitalitate și 
ambiție : AJmășan — Șunda (17 
Andreaș), Ionuț, Șulea, Leh
man — Mureșan, Rotariu, Vlă- 

obținuse 
Provizoriu, 

tehnice au 
lui Șerbă- 
al echipei, 
făcut mică

și S. Ungureanu, mijlocașii P. 
Dinu, D. Coca și M. Nițu, toți 
promovați de la juniorii repu
blicani Ia echipa de speranțe a 
clubului, de pregătirea căreia 
se ocupă, din etapa a 11-a, an
trenorul Traian Popa, tn eta
pa a 10-a, Chimia avea un 
punct I La sfîrșitul turului are 
11, printre învinsele ei aflîn- 
du-se două 
hor și S.C. 
pregăti mai 
cu speranța 
jucători vor

Iotul primei echipe. La asta 
gindim mereu și concursul 
tehnicitate și turneele de * *a-  
nu sint decit părți compo

CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN 22 DECEMBRIE 1985

Cat. 1: 1 variantă 100% a 
lei șl 3 variante 25% a 
lei ; cat. 2 : 6,50 variante a 
lei ; cat. 3 : 18 variante a 
Id ; cat. 4 : 72,25 variante 
1.033 lei ; cat. s : 321,25 variante a 
300 lei ; cat. 6 : 1900,25 variante a 
100 lei. REPORT CATEGORIA I ! 
31.772 Iei. Cîșligul de 50.000 lei 
a revenit participantului BADEA 
VASTLE din Brăila.

AU MAI RAMAS 3 ZILE LA 
DISPOZIȚIA PARTICIPANTILOR 
PENTRU PROCURAREA BILE
TELOR LA TRADIȚIONALA TRA
GERE EXTRAORDINARA LOTO 
A REVELIONULUI DIN 1 IA
NUARIE 1986 !

• Ca în fiecare an, pirticl- 
panților la sistemele de joc orga
nizate de Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 11 se oferă și 
de această dată, în prima zi a 
noului an. o surpriză dintre cele 
mal plăcute : TRAGEREA EX
TRAORDINARA LOTO A REVE
LIONULUI, la care se vor atribui 
importante cîștiguri în AUTOTU-

nente ale procesului de instru
ire, căruia vrem să-i dăm ast
fel și nuanțe de atractivitate".

fruntașe, F.C. Bi-
Bacău. „Ne vom 

bine pentru retur, 
că unul sau doi 

reuși să urce pînă
in 
ne 
de
Ii

L D.

„DACIA

DE BANI

• AUTOTURISME 
1300“

• MARI SUME
(variabile și fixe)

• EXCURSII IN U.R.S.S. 
FORMULA TEHNICA A- 
VANTAJOASĂ
12 extrageri in trei faze, 
cu un total de 120 nu
mere.
Un bilet la această tra
gere tradițională — O 
ȘANSA DE SATISFACȚII 
PENTRU DV., un cadou 
plăcut pentru cei dragi I 
Nu lăsați pină in ultimul 
moment și procurați-vă 
din timp biletele I 
MART! 31 DECEMBRIE - 
ULTIMA ZI

sector 1, taea- 
din str. Valea 

in București.

tănescu, Oancea (63 Vușcan) — 
Giuchici, Bozeșan.

Aceeași echipă obține, o săp- 
t&mină mai tîrziu, ÎNTÎIA 
VICTORIE în campionat, 3—2 
cu „ll“-le Hunedoarei, dar du
pă un efort epuizant, Giuchici 
mareînd în min. 89, atunci cînd 
puțini mai credeau să mai fie 
posibil. La Buzău însă, „Poli" 
nu poate evita infrîngerea la 
scor și acum apare momentul 
luării unei dedizii îndrăznețe și 
înțelepte: Robert Cosmoc. în
drăzneață, pentru că antreno
rul „admis» venea pe un tra
seu... romantic, Șiret — 
I.C.S.I.M. București (pe ulti
mul loc în „B", seria a Il-a). 
înțeleaptă, pentru că se cu
noșteau capacitatea și 
experiență a celui care 
flat o vreme chiar Ia 
națională. Și o astfel de 
era absolut necesară 
trio-ul tînăr Dembrovschi

marea 
s-a a- 
echipa 
soluție 

după

11. ,,POLI“ TIMIȘOARA 17 7 1 9 33-31 15
• Punctaj „acasă» : 12 (a pierdut cîte două puncte cu 

Olt, Universitatea Craiova și Rapid).

• Punctaj „în deplasare» : 3 (a obținut două puncte ca 
torla, unul cu Sportul studențesc).
• GolgeterU : Giuchici 9‘goluri, Rotariu 7, Vlătănescu 5, ..... 

ba 3, Șunda, Bozeșan n și Oancea — cîte 2, Lehman lonu» 
și Sabou — cîte 1.

F.C.

Vic-

Bol-

• Lotul : Rotariu șl Oancea — cîte 17 
zeșan II —cite 16, Ionuț șl Lehman —___ ___________ ____
Giuchici și Bolba — cite 13, Sabou șl Șulea — cîte 12, Moise și 
Mureșan — cîte 11, Vușcan șl Andreaș — cite 6, Paseu 5, Dumi
tru, Păuna și Almăjan — cîte 4, Bărbosu 3, Leu 2, Olușutean 
ți Foaie — cite 1.

• Cartonașe galbene : 13 ; cele mal multe : Șulea și Moise 
cite 3.

m : una transforma-

• Cartonașe roșii : Vușcan (etapa a 3-a), Sabou (etapa a 6-a) 
și Mureșan (etapa a 11-a).

• A beneficiat de două lovituri de la lă 
tă (Giuchici), una ratată (Giuchici).

• A expediat 231 de șuturi (162 acasă 
dintre care 122 pe poartă (81 acasă — 41 în

as-
Banat, 
liniște

condu- 
de fintehnice a fost unul 

pedagogic. Ni I-a redat cu 
de amănunte antrenorul.

Dumitru — Șerbănoiu. Era eta
pa a 9-a, „Poli" avea 3 puncte 
și —11 la golaveraj.

Care a fost primul lucru fă
cut de Cosmoc 7 A vrut mai 
întîi să se convingă ce poate 
(fizic) fiecare jucător. Un ra
pid control la centrul de me
dicină sportivă ti releva o si
tuație uluitoare : un singur ju
cător corespundea cerințelor 
Diviziei „A". Cum campionatul 
era întrerupt, „Poli» s-a... 
cuns pe undeva prin 
pentru a recupera în 
din terenul pierdut.

AI doilea pas al noii 
ceri 
tact 
lux
Era vorba să-1 determine pe 
dificilul Giuchici să joace așa 
cum îi... cînta el, antrenorul. 
Cînd, In ultima clipă dinain
tea meciului cu Dinamo, i-a o- 
ferit banderola de căpitan de 
echipă, Cosmoc i-a spus : 
„Joacă pentru echipă mai în
tîi și numai după aceea pentru 
tine». Și „Poli" a apărut pe 
teren cu Giuchici In fruntea 
monomului. Iată echipa din 
meciul cu Dinamo : Moise — 
Șunda, Ionuț, Șulea, Lehman 
— Sabou, Vlătănescu (min. 87 
Bozeșan II), Rotariu, Giuchici 
(min. 61 Mureșan) — Oancea, 
Bolba.

Ce-a urmat a depășit pînă 

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

50.000
13.500
15.485
4.147

•

și cele mai optimiste așteptări; 
A cîștigat toate cele cinci me
ciuri programate acasă : 2—0 
cu Dinamo, 5—0 cu S.C. Ba
cău, 2—0 cu F.C.M. Brașov, 
2—0 cu F.C. Bihor, 3—0 cu 
A.S.A. Tg. Mureș. 14 goluri 
marcate, nici unul primit ! 
„Poli" a impresionat însă și în 
deplasare : 2—4 cu Steaua (sin
gura echipă care a înscris de 
două ori în curtea campioni
lor), 4—2 cu Victoria, 3—4 cu 
F.C. Argeș (după ce a condus 
cu 3—0, pierzîndu-i pe Giu
chici și Bolba, accidentați în 
primele minute). 9 goluri mar
cate, 10 primite !

Căror cauze se datorează, to
tuși, această schimbare de 
180 de grade ? Ne vom opri 
doar la două dintre ele, după 
părerea noastră, cele decisive. 
Prima se deduce din parcur
gerea celor trei formații in
serate mai sus. E vorba de

meciuri, Șunda și Bo
cite 15, Vlătănescu 14,

— 79 tn deplasare) 
deplasare}.

patru mutări făcute de antre
norul Cosmoc : readucerea lui 
Moise între buturi, stabilirea 
lui Șulea pe postul de libero 
(post pentru care a și fost a- 
dus la Timișoara),' împingerea 
lui Oancea în prima linie, In 
locul lui, la mijloc, apărînd ca 
„închizător" Sabou. Aceste mu
tări au dat dintr-odată altă 
față echipei, oferindu-i echili
brul care-i lipsea. A doua cau
ză constă, indiscutabil, în 
schimbarea radicală survenită 
fn jocul acestui real talent al 
fotbalului nostru care e Giu- 
ehici. Și în ultimele opt me
ciuri ale turului Giuchici a mai 
ținut mingea, a mai driblat, 
dar a fost și altruist, așa cum 
stă bine unui adevărat căpi
tan de echipă. Și ar mai fi 
ceva. „Poli" joacă mai iute, 
mai direct pe poarta adversă 
(din caseta de mai sus se vede 
că doar Moise 
marcat goluri), 
taculos. Toate 
toresc, desigur, 
nice, dar si lui 
tănescu, Bolba
Lehman și Șunda, deveniți mai 
inventivi, mal harnici în joc, 
mai receptivi.

In a doua jumătate a turu
lui „Poli" a jucat așa cum și-o 
doresc ei, timișorenii. Șl cum 
speră să joace și în retur.

și Șulea n-au 
joacă și spec- 

acestea se da- 
conducerii teh- 
Rotariu și Vlă- 
și Bozeșan II,

Laurențiu DUMITRESCU

RISME „DACIA 1300“. EXCURSII 
ÎN U.R.S.S., precum și mari su
me de bani de valori fixe șl vari
abile. Se vor efectua 12 extrageri 
in trei faze, cu un total de 120 
numere. Reamintim că, la aceas
tă tragere, o formă de participa
re în avantajul; jucătorilor este 
participarea pe variante combina
te șl combinații „cap de pod" — 
cu clștlguri la mal multe cate
gorii.

Nu uitați că un bilet la trage
rea extraordinară Loto a Revelio
nului poate fi un cadou plăcut și 
util pentru cei dragi.

Jucați din timn numerele dv. 
preferate t 

• Agențiile Loto-Pronosport 
și vînzătoril voia nț! din Întreaga 
țară au început vinzarea (para
lei cu lozurile obișnuite și spe
ciale) la LOZUL ANULUI NOU 
— emisiune specială Hm!tată care 
atribuie autoturisme „DACIA 
1300" șl o gamă variată de mari 
cîștiguri în bani. I-a această nouă 
emisiune de sezon, cîștigurile su
plimentare se acordă din fondtțl 
special al Administrației.



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.B

(Urmare din pag. 1)

rii dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Itelevind caracterul rodnic al 
convorbirilor, purtate intr-o 
atmosferă de deplină înțelege
re, încredere și stimă recipro
că, Comitetul Politie Executiv 
a subliniat însemnătatea înțele
gerilor convenite cu prilejul vi
zitei, care pun în evidență ho
tărârea comună de a acționa, 
in coniinuare, pentru a întări șl 
mai mult colaborarea dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultu
ral și alte sfere de activitate. 
A fost apreciat in mod deo
sebit faptul că. in cadrul con
vorbirilor, s-a hotărit ca orga
nele de resort din cele două 
țări să continue să acționeze, 
pe baza unui program concret 
de lucru, pentru intensificarea 
și lărgirea specializării și co
operării în producție, să aplice 
pe scară largă forme cit mai 
eficiente de colaborare, bazate 
pc acorduri și convenții de 
lungă durată, care să deschidă 
noi perspective conlucrării ro- 
mâno-buigare, să asigure creș
terea mai accentuată a schim
burilor dc mărfuri în următo
rii ani.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat, totodată, însemnătatea 
schimbului dc păreri dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov asupra unor as
pecte majore ale vieții politice 
internaționale. A fost 
evidență importanța 
celor două țări de a 
mai mult colaborarea 
na internațională, de 
era tot mai strîns pentru opri
rea cursului periculos al eve
nimentelor spre confruntare șl 
război, pentru trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nu
cleară, pentru promovarea des
tinderii, securității, păcii și co
laborării în Balcani, pe conti
nentul european și în lume.

■ în acest context. Comitetul 
Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere DECLARAȚIEI-APEL 
a președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a președinte
lui Consiliatul de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, 
Todor Jivkov, cu privire 1» 
realizarea in Balcani a unei 
zone fără arme chimice. A fost 
subliniată in mod deosebit pro
punerea cuprinsă in Declara- 
ția-Apcl privind începerea 
neintirziată de negocieri între 
țările balcanice in vederea 
realizării unui acord privind 

’ necxperimentarca, neproduce- 
rea, neobținerca și ncstocarea 
oricăror arme chimice pe teri
toriul lor. S-a apreciat că 
transpunerea in viață a acestui 
apei ar constitui un pas Im
portant pe calea eliberării în
tregii Europe de o categorie de 
arme deosebit de periculoase, 
ar contribui Ia intărirea încre
derii șl colaborării între țările

pusă în 
hotăriril 
întări șl 
pe are- 

a conlu-

și popoarele din Balcani, la e- 
forturile ce se întreprind pen
tru interzicerea generală și t<r- 
tală a armelor chimice și dis
trugerea stocurilor existente, la 
stimularea negocierilor care au 
loo în acest scop.

Aprohînd rezultatele vizitei, 
Comitetul Politic Executiv 
indicat guvernului, ministere
lor, celorlalte organe centrale 
să ia măsurile necesare pentru 
înfăptuirea in cele mai bune 
condiții a înțelegerilor conveni
te in vederea dezvoltării și 
mai puternice a colaborării 
dintre România și Bulgaria, în 
interesul reciproc, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Luind cuvintul în incheierea 
ședinței, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
ai partidului, a spus :

„Fiind înainte de Anul Nou 
- ți intrucit aceasta este ultima 
ședință din acest an a Comite
tului Politic Executiv - se poate 
aprecia că, pe ansamblu, 
activitatea Comitetului Politic 
Executiv, a Comitetului Central 
al partidului poate fi socotită 
bună, că s-a acționat pentru 
îndeplinirea planului, a hotărî- 
rilor Congresului al Xl!l-!ea at~ 
partidului.

Aș dori insă ca, in primul 
rind, să adresăm tuturor mem
brilor de partid, organelor și 
organixațiilor de partid, felici
tări pentru activitatea desfășu
rată in acest an, precum ți 
urarea de a lucra mai bine, de 
a face in ața fel incit, in 1986, 
activitatea comuniștilor, a orga
nizațiilor de partid să răspundă 
in condiții cit mai bune cerin
țelor puse de Congresul al 
Xlll-Iea al partidului.

In mod corespunzător, doresc 
să adresez felicitări tuturor
membrilor Comitetului nostru
Central, membrilor Comitetului 
Politic Executiv. Sâ ne luăm ți 
nai angajamentul de a orga
niza mai bine activitatea in 
1986, incit să îndeplinim in 
cele mai bune condițiuni planul, 
hotărîrile Congresului 
lea al partidului.

Să facem in ața fel 
incă din primul an, să 
o bază trainică pentru 
zarea tuturor prevederilor pla
nului cincinal 1986-1990. Să 
acționăm in direcția creșterii 
rolului politic conducător. al 
partidului, să luăm măsuri pen
tru intensificarea activității po- 
litico-educative, de ridicare a 
conștiinței revoluționare, a con
științei patriotice ți, in același 
timp, a nivelului ideologic al 
partidului, al cadrelor de con
ducere.

Doresc să inchei, urind noi 
succese in activitatea partidului, 
a poporului nostru ți să adre
sez, ți pe această cale, tuturor 
oamenilor muncii, întregii 
țiuni, felicitări ți cele 
bune urări de Anul Nou".

♦
Comitetul Politic Executiv 

soluționat, de asemenea, și 
probleme ale activității curente 
dc partid si de stat.

ancheta
*

al XIII-
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celor mai buni sportivi

SUCCESE ALE TENISULUI PUGDYȘTI AUSTRALIENI

DE MASĂ JUVENIL ÎN EUROPA

SEMififtiALtLE TUmUlUI

CANDIDA» LA ȘAH

Recent, la Djurovo (Bulga
ria), a avut loc tradiționalul 
turneu internațional de tenis 
de masă rezervat juniorilor II. 
Sportivii români au evoluat 
foarte bine, ei afiindu-se în toa
te probele printre fruntașii 
competiției: feminin — locul 1: 
echipe (Simona Coroianu, Iulia 
Rășcanu, Daniela Mușetoiu) și 
simplu (Iulia Rășcanu), locul 
3 : dublu (Simona Coroianu. 
Daniela Mușetoiu) ; masculin 
— iocul 1. simplu (Marius Bă
răgan), locul 2 : echipe (Ma
rius Bărăgan, loan Chindriș), 
locul 3 : simplu (loan Chin
driș).

MELBOURNE, 27 (Agerpres). 
Selecționata de rugby a pro
vinciei Queensland, avînd în 
componență 19 internaționali 
australieni, va întreprinde la 
începutul anului viitor un tur
neu de opt meciuri in Europa. 
Intre 5 și 21 ianuarie, rugbyștii 
australieni vor evolua în Marea 
Britanie, în compania unor e- 
chipe de club, urmînd ca, în 
continuare, să joace cu repre
zentativele Olandei (la 21 ia
nuarie) si Italiei (la 29 ianua
rie).

reputatul cotidian de sport 
„L’Equipe", precum și de ci- 
teva agenții dintre cele mai 
cunoscute :
• într-o prezentare a anului 

atletic 1985, cotidanul „I’Equi- 
pe“ din Paris stabilește, pe 
baza rezultatelor înregistrate in 
acest an, un clasament in care 
pe locul 7 se află reprezenta
tiva României. Iată primele 10 
locuri : 1. S.U.A. 1948,5 p ; 2. 
U.R.S.S. 1846,5 p ; 3. R.D.G.
1093.5 p ; 4. Marea Britanie 571 
p ; 5. R.F.G. 409 p ; 6. Polonia
371.5 p, 7. România 343,5 p ; 8. 
Cehoslovacia 311 p ; 9. Cuba
279.5 p ; 10. Canada 228,5 p.

• Agenția FRANCE PRESSE 
i-a desemnat pe Steve Cram 
— la masculin și pe Martina 
Navratilova — la feminin drept 
cei mal buni sportivi ai lumii 
în anul 1985. Clasamentele com
plete arată astfel : masculin :

1. Steve Cram (Marea Brita
nie, atletism) ; 2. Matt Biondi 
(S.U.A., natație) ; 3. Alain
Prost (Franța, automobilism) ;
4. Michel Platini (Franța, fot
bal) ; 5. Said Aouita (Maroc, 
atletism) ; 6. Freddie Spencer 
(S.U.A., motociclism) ; 7. Mi
chael Gross (R.F.G., natație) ; 
8. Serghei Bubka (U.R.S.S., atle
tism); 9. Horis Becker (R.F.G., 
tenis) ; '
(S.U.A., box) și Marvin Hagler 
(S.U.A.,....................................
Martina 
tenis) ; 2. Marita Koch (R.D.G., 
atletism) ; 3. Michela Figini 
(Elveția, schi alpin) ; 4. Heike 
Dreschler (R.D.G., atletism) ;
5. Chris Evert-Lloyd (S.U.A.,
tenis); 6. Brigit Fisher-Schmitt 
(R.D.G., canoe) ; 7. Cornelia 
Hanisch (R.D.G., scrimă) ; 8.
Elena Șușunova (U.R.S.S., gim
nastică) ; 9. Mary Decker-Sla- 
ney (S.U.A., atletism) ; 10. Ka
tarina Witt (R.D.G., patinaj 
artistic) șl Zola Budd (Marea 
Britanie, atletism).

10. Michael Spinks
box) ; feminin : 1.

Navratilova (S.U.A.,

F*tbal  meridian*
Azi, in reflector campionatul spaniei

REAL MADRID,
CU MOTOARELE
• 5 ani fără titlul de campi

oană ! Era o situație puțin obiș
nuită și cu totul de neacceptat 
pentru suporterii unui club de 
prestigiul și pretențiile lui Real 
Madrid. Intr-adevăr, ultimii lauri 
de campioni datează 
S-au schimbat, cum

^\\\\\\\\\\\\\\\w

din 1980. 
se mai o-

LA ZICLASAMENTUL
1. REAL 17 12 3 2 39-14 27
2. Atletico 17 9 5 3 32-19 23
3. F C Barcelona 17 9 5 3 27-13 23
4. Gijon 17 .7 8 2 18-12 22
5. Athletic Bilb. 17 8 3 4 24-17 21
6. F. C. Sevilla 17 6 6 5 16-14 18
7. Valladolid 17 7 4 6 30-24 18
8. Betis 17 5 7 5 21-20 17
9. Zaragoza 17 5 7 5 18-19 17

10. Cadiz 17 7 3 7 19-26 17
11. Valencia 17 5 5 7 23-31 15
12. Real Soc. 17 6 3 8 15-26 15
13. Espafiol 17 5 4 8 19-16 14
14. Hercules 17 6 2 9 19-25 14
15. Las Palmas 17 5 3 9 18-31 13
16. Santander 17 4 4 9 14-21 12
17. Osasuna 17 4 3 10 10-16 11
18. Celta 17 3 3 11 17-35 9

\\\\\\\\\\\\\\\\\v
bișnuiește, antrenorii. S-au adus 
jucători noi, s-a renunțat la al
ții. Dar titlul a luat drumul spre 
San Sebastian, Bilbao sau Bar
celona... Cu un nou președinte, 
ambițiosul Ramon Mendoza, dor- 
hlo să dea din nou străluciri 
europene clubului madrilen, Rea
lul izbutește, tn vara trecută, a- 
chizlțlonarea (care a făcut să 
curgă multă cerneală) a trei pie
se de valoare : Hugo Sanchez,

Pe scurt, de
• Fotbal Club Porto (Portuga

lia) poartă negocieri tn vederea 
legitimării cu Josef Mlynarczyk, 
portarul echipei Poloniei. care 
activează acum la echipa de pri
mă divizie franceză, Bastla. * 
Fostul internațional englez Mlck 
Mills, tn vlrstă de 36 de ani. a 
declarat că va renunța la carie
ra de jucător, dedlclndu-se celei 
de antrenor. In prezent la clubul 
de ligă secundă Stoke, Mills a 
fost selecționat de 42 de ori tn 
reprezentativa Angliei • DIego 
Maradona va sărbători Anul Nou 
acasă, în Argentina, dar va pro
fita de ocazie pentru a se supune

• TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX $ TELEX • TELEX @ TELEX © TELEX ®
BASCHET 0 După 22 de eta

pe, in campionatul unional fe
minin, conduce echipa Dinamo 
Novosibirsk — 41 p, urmată de 
T. T, Riga și Gorizont Minsk, 
cu cite 38 p șl Ț.S.K.A. Mos
cova — 30 p. • La turneul final al 
campionatului unional masculin 
s-au calificat echipele : Jalghlris 
Kaunas, Ț.S.K.A. Moscova, Strol- 
tel Kiev, Dinamo Moscova, Spar-

tak Leningrad. Statlva Vilnius, 
Dinamo Tbilisi șl '

SCHI • Proba 
30 km din cadrul 
la Krasnogorsk a 
ticului Serghel Igușev — 
14:45,8. Principalul favorit, 
hall Deveatlarov (U.R.S.S.), 
situat pe locul secund, cu 1 h 
15:07,9. • Concursul de sărituri

VZF Riga.

masculină de 
concursului de 
revenit sovie-

1 h 
Mi- 
s-a

de la Salnt-Moritz (trambulină 
“de 70 m) a fost cîștigat de nor
vegianul Roger Ruud, care a to
talizat 199,8 p.

TENIS • Sferturi de finali la 
Melbourne (m) : Canter — Dyke 

Edmonson — Edwards
7—5 ; Kratzman — 

6—4 ; Doohan — 
, 6—1.

6-t2, 6—3 ;
6—3, 3—6,
Scanlon 6—3. 
Robertson 7—5,

ÎN PLIN
Hugo Sanchez, pun- 
cherul lui Real Ma
drid, mereu in cău

tarea golului

Au fost definitivate datele 
de disputare ale semifinalelor 
turneului candidaților in ca
drul Campionatului mondial de 
șah. De la secretariatul F.I.D.E. 
s-ă" anunțat că întîlnirile se 
vor disputa la Minsk (Andrei 
Sokolov — Rafael Veganian), 
de la 8 ianuarie, și în orașul 
olandez Tilburg (Jan Tinman 
— Artur Iusupov), de la data 
de 15 ianuarie. Reamintim că 
dac^ Vaganian, Sokolov si Iu
supov s-au calificat tn această 
fază a întrecerii ocupind pri
mele 3 locuri ale turneului 
candidaților de la Montpellier, 
din luna noiembrie, Timman a 
cîștigat ulterior meciul de ba
raj susținut în 
Mihail Tal, cu 
la egalitate.

compania 
care

Iul
se clasase

• In cadrul 
Gronningen ; 
runde conduce 
man (U.R.S.S.) 
Orlandi (Italia) 
cu cite 4,5 p. 
în meci retur 
de finală ale 
fia a întrecut cu 4—2 formația 
locală Spartakusz. învingătoare 
In prima manșă cu 5—1, Spar
takusz Budapesta s-a calificat tn 
faza următoare.

C. E.
(Olanda),

Aleksandr Halif- 
6 p, urmat de 

șl Zleks (R.F.G.), 
• La Budapesta, 
pentru sferturile 

C.C.E.", Slavia So-

d) de la 
după (

Gordillo și Maceda. 
antrenor care a evaluat 
potențialul actualilor 
Luis Molowny (care, 
primăvara trecută, 
funcția de director 
cadrul clubului), Realul a pornit 
la drum cu motoarele in plin, 
lnstalindu-se după primele eta
pe in 
Realul 
torena 
ceda, 
chel, 
Hugo 
dispune, totodată, de rezerve pe 
care alții șl le-ar dori în... for- 
mațille-standard : Santillana, Jua- 
nito, San Jose, Miguel Angel .' 
• Plutonul urmăritoarelor este 
cei tradițional, adică Atletico 
Madrid, F. C. Barcelona, 
Sporting Gijon șl Athletic Bil
bao, chiar dacă pentru scurtă 
vreme. In lupta pentru primele 
poziții s-au Implicat și alte e- 
chlpe • In derivă, multe etape 
pe Ia mijlocul clasamentului, 
Barța și-a adus aminte că este, 
totuși, campioana „ăn titre" șl, 
către sfirșitul primei părți a se
zonului competlțional, a apăsat 
pe accelerator. Numai că ea se 
dovedește aceeași formație ca
pricioasă dintotdeauna. Un e- 
xemplu : după ce a surclasat 
(5—1) la San Sebastian „unspre-

Avînd și un 
exact 

săi elevi, 
pînă in 
deținuse 

tehnic în

fruntea ierarhiei. Iatâ Și 
„versiunea 1985/86“ : Ocho- 
— Chendo, Sanchis, Ma- 

Camacho — Gallego, Mi- 
Gordillo — Butraguefio, 

Sanchez, Valdano. Echipa

zecele" lui John Toshack, in e- 
tapa următoare, pe vulcanicul 
.Nou Camp“, a fost îngenunchia- 
tă de (acum) modesta Betis.„ 
• Revelațiile iul 1985 se numeso 
Sporting Gijon și Real Vallado
lid. Tinăra formație din Gijon a 
depășit mai ușor decit se aș- 

. tepta momentul despărțirii de cel 
care a fost multă vreme liderul 
și stilpul apărării, Maceda. In 
privința celei de a doua, contri
buția chilienilor Yafies și Ara- 
vena a fost decisivă în propul
sarea formației • Acum, clnd 
Santillana șl Quini au cam tre
cut și de cea de a doua tine
rețe, tabloul golgeterilor este do
minat de jucătorii străini : me
xicanul Hugo Sanchez, urugui- 
yanul Da Silva și argentinienii 
Valdano și Keium-s...

Mihni CIUCA

pretutindeni
și unul examen medical, avînd 
ceva la un genunchi, s Echipa 
Universității California din Los 
Angeles este noua campioană a 
S.U.A. Interesant : titlul a fost 
cucerit după un meci-maraton de 
166 de minute, contra formației 
„American University”, încheiat cu 
1—0. Cele două echipe nu Înscri
seseră nici un gol la sfirșitul pe
rioadei regulamentare de joc. așa 
că s-a recurs la prelungiri. Cum 
insă regulamentul tn vigoare ta 
S.U.A. precizează că Învingătoa
rei va fi cunoscută doar la... în
scrierea primului gol, au trebuit 
să treacă incă 76 de minute pen
tru a se tnttmpla „minunea" I * 
Privitor la zvonurile transferului 
Iul Michel Platini pentru Servette 
Geneva, un purtător de cuvlnt al 
clubului Juventus a declarat : 
„Nu credem ta plecarea Ini Mi
chel. El va rămine Încă cei puțin 
un an la noi !“ A Să auzi șl să 
nu crezi : arbitrul unul 
din Divizia „B“ portugheză 
constrtns să conducă ptnă 
păt meciul dintre echipa 
Moreirense si Leixoes, Ia 
renunțase să mal oficieze din ca
uza comportărilor violente ale 
spectatorilor. Argumentul unuia

' dintre „suporteri": o armă de foc!

meci 
a fost 
la ca- 
locală

care

Computerul-arbitru
S-ar putea ca acest decem

brie 1985 să Însemne mult tn 
Istoria arbitrajului din fot
bal : de curind, un canal de te
leviziune al R.A.I. a ex
perimentat în transmisii
le meciurilor primei di
vizii italiene un ordinator. 
Scopul 7 Descurcarea situații
lor litigioase Ivite tn cursul 
jocului, cum sint cele de „a- 
fară din joc", distanța la care 
se află situat zidul la lovitu
rile libere, mișcarea portaru
lui înaintea executării lovitu
rii de la 11 m etc. Practic, 
lucrurile se petrec astfel : in 
momentul unui stop-cadru, 
ordinatorul analizează distan
țele dintre jucători, acțiune 
pasibilă grație unei „plasări 
ideale" automate a aparatului 
exact pe locul in care ar fi 
trebuit să se afle arbitrul de 
tușă, bunăoară. Pe ecranul te
levizorului, calculatorul în
scrie, de asemenea, și diferi
tele distanțe. Astfel s-a putut 
constata că golul lui Paolo 
Beruatto tn partida din etapa 
a 13-a, dintre Torino și Inter- 
nazlonale, a fost înscris dln- 
tr-o lovitură liberă, execu
tată exact de la 28 de 
metri șl 30 de centimetri 1 în 
aceste condiții — se apreciază
— forurile diriguitoare ale fot
balului de la toate 
trebuie să la în 
uă prezență — a
— pe stadioane, 
crurile, n-ar fi 
curind să trăim 
arbitraje absolut _ 
nul dintre Idealurile urmărite 
cu perseverență de fotbalul 
actual.

nivelele 
seamă o no- 
computerului 
Așa stind lu- 
exclus ca în 
și ziua unor 
obiective, u-


