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IA MUL ȚI AM, l'TNIRIi PRIIGHLSUL MCONIEMT Al l'AIRIEI, 
PRIISI'FRirAHA POPORULIII Șl INIAPIUIRLA ASI’IRAIIIIOR SAIL DE PACE!
Duminică, 29 decembrie, în 

fata sediului Comitelului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, mii de copii și tineri de 
pe întreg cuprinsul patriei au 
venit să ureze din toată inima, 
cu căldura și entuziasmul spe
cifice virstei lor, conducătoru
lui iubit și respectat ai parti
dului si statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, tradiționalul 
„La multi ani !“, viață lungă, 
multă sănătate și fericire, nese
cată putere de muncă, pentru 
progresul necontenit al patriei 
noastre socialiste, pentru bine
le și prosperitatea întregului 
popor român, pentru înfăptui
rea aspirațiilor sale de liberta
te și. pace.

Tradiția Plugușorului perpe
tuează din timpuri străvechi 
obiceiuri și datini ce vorbesc 
despre talentul si hărnicia po
porului nostru care, in existen
ța sa milenară, si-a dovedit sta
tornica dragoste fată de glia 
străbună, dorința de a o face 
mereu mai rodnică, mai înflo
ritoare, de a trăi in pace și 
bună înțelegere cu alte popoare. 
Și in acest an. Plugușoru! tine
retului s-a constituit intr-o 
nouă și puternică expresie a 
dragostei nețărmurite șj pro
fundei stime pe care milioa
nele de tineri din patria noas
tră le poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, recunoștinței fierbinți 
pentru minunatele condiții de 
viață și de învățătură create 
tinerei generații a tării, viitori 
constructori de nădejde ai so
cialismului și comunismului în 
patria noastră.

Marea piață era împodobită 
sărbătorește. Întreaga ambianță 
a fost dominată de optimismul 
și voia bună ce caracterizează 
momentele trecerii spre noul 
an.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au venit în fața se
diului Comitetului Central 
membrii si membrii supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al parti
dului, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

La această sărbătoare, marca
tă de bucuria reîntilnirii cu

conducătorul partidului si statu
lui, acum, la ora bilanțului 
succeselor din 1985 și a proiec-

urarea pe 
in aceste

tradițio- 
colindăto- 

reunind 
țărani, 

și studenți. 
șoimi

telor de viitor, au fost prezenti 
un mare număr de oameni ai 
muncii din Capitală. Ei au ve
nit pentru a ura, alături de re
prezentanții tinerei generații, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ani 
mulți, cu sănătate 
Este 
care, 
clipe solemne, în
tregul nostru popor, 
ca o singură ființă 
o adresează condu
cătorului stimat și 
iubit al partidului 
și al țării, de nu
mele și activitatea 
căruia se leagă 
toate marile îm
pliniri ale acestei 
perioade, cea mai 
rodnică din întrea
ga istorie a
patriei.

Alaiul 
nai al 
rilor, 
muncitori, 
elevi 
pionieri și 
ai patriei, sosiți la 
acest sfirșit de an 
spre a lua parte 
la sărbătoarea Plu
gușorului, umple 
marele platou din 
Piața Republicii. 
Prinde contur, in- 
tr-o frumoasă ar
monie, un 
alegoric 
din tineri 
simbolurile 
ționale ale 
șorului — grîu în
colțit, ramuri de 
brad și flori mul
ticolore —, simbo- 
lizind, așa cum e 
obiceiul din ve
chime, rod bogat 
pentru noul an, împliniri pen
tru toți fiii României socialiste.

Sunete de bucium, venind 
parcă din vremi de demult, 
dau semnalul începutului. Plin 

și fericire.

tablou 
alcătuit 
purtind 

tradi- 
Plugu-

de vitalitate si optimism, un 
grup de pionieri din Botoșani
prezintă un străvechi obicei de 
iarnă — „Căiuții". Urmează mo
montul de vibrantă emoție in

care colindătorii adresează cele 
dinții urări:

Aho, aho, firtați voinici
Ia pocniți cu toți din bici
Că noi am venit aici
Cu urarea strămoșească
De pe glia românească
Să-i urăm de Plugușor 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Marele Conducător,

Care-a ctitorit sub soare 
Cea mai mîndră, înfloritoare 
Epocă de măreție
Pentru scumpa Românie !

Pe un fond muzical realizat 
de un grup de fluierași din 
Runcu — Dîmbovița se aduc
ntări fierbinți tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei
Elena Ceaușescu.

Tineri sosiți din Oltenia, Do- 
brogea și Banat, de pe colinele 
Munteniei și plaiurile minuna-
te ale Transilvaniei, din Mol
dova sau din capitala tării se 
prind in virtejul dansului 
popular, adresind urări de bi
ne, de zile rodnice și prospere. 

Se conturează un moment ar
tistic în care, prin intermediul 
versurilor, sînt evidențiate pres

tigioasele realizări 
ale unui timp isto
ric fără egal în 
existenta tării, 
cele două decenii 
de la Congresul al 
IX-Iea al P.C.R., 
perioadă pe care 
întreaga noastră 
națiune o denu
mește cu legitimă 
mîndrie patriotică 
„Epoca Ceaușescu".

La marea și e- 
moționanta urare 
a țării sînt pre- 
zenți și cei mai 
mici cetățeni ai 
ei, șoimii patriei. 
Din alaiul pitoresc 
al colindătorilor se 
detașează grupuri 
de eopii care alcă
tuiesc un alert 
moment coregrafie. 
Sînt rostite eu 
dragoste, din a- 
dincul inimii, ver
suri înflăcărate :

Tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, scump 

părinte 
Noi din inimă, 

fierbinte 
Șoimii patriei cu 

drag 
V-am adus aici 

șirag 
Rouă zilelor senine 
Din grădinițe, 

cămine 
Și recunoștința 

toată 
Că ni-i viața minunată. 
Șoimii vă urează-n zbor 
Drag și bun conducător 
Sănătate, împlinire 
Pentru-a țării propășire 1
Tovarășă Elena Ceaușescu, 

vă iubim
Căci aproape vă simțim 
Ca pe-o mamă iubitoare.

Noi, cu inimi avintale 
Vă urăm de sănătate 
Anul Nou rodnic și bun 
Șoimii intr-un glas vă spun !

La această sărbătoare a bucu
riei, a muncii și hărniciei unul 
an, in pocnete de bici și clin
chet de clopoței, sosesc și pi
onierii, într-0 nouă revărsare 
de dinamism șl voioșie.

Am venit cu zorii 
Și noi, purtătorii 
Cravatelor roșii cu .tricolor, 
S-aducem din adîncul inimilor 
Mulțumirea cea mai fierbinte 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

scump părinte.
Erou între eroi, țării mindrie, 
Simbol de muncă și de omenie. 
De cutezanță, luptă, demnitate, 
De-ncredere în om și

in dreptate. 
Cu dragoste, noi, pionierii,

raportăm 
Că-nflăcăratele chemări vi

le urmăm 
La-nvățătură, muncă, cercetare, 
în săli de clasă și laboratoare.

Organizația de pionieri,
Suind spre comuniste primăveri. 
Se angajează temerar să crească 
In dragostea de glia

românească...
Primiți acum, in prag

de sărbătoare, 
A noastră caldă, sinceră urare: 
Ani mulți, cu împliniri

nenumărate. 
Ani mulți și fericire, sănătate l

La urarea tinerei generații se 
alătură uteciștii, momentul mu- 
zical-coregrafic oferit de tineri 
din Capitală, din județele Con
stanța și Neamț, ca șl de for
mația „Izvor" a Ansamblului 
artistic al C.C. al U.T.C. fiind 
deosebit de sugestiv.

Tînăra generație a țării își 
exprimă, și cu acest prilej, re
cunoștința fierbinte pentru con
dițiile minunate de viață și 
studiu ce îi sînt astăzi oferite, 
dînd glas angajamentului so
lemn de a munci cu dăruire 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

(Continuare în pag. 2—3)Bună și ocrotitoare.

OMAGIU REPUBLICII
Cu firească bucurie și legitimă mindrie săr

bătorim astăzi împlinirea a 38 de ani de la 
proclamarea Republicii, eveniment cu adinei 
semnificații în istoria poporului român. în- 
scriindu-se pe coordonatele vastului proces de 
transformări revoluționare declanșat de actul 
istoric de la 23 August 1944 și încununînd 
strălucit lupta multor generații pentru liber
tate și dreptate socială și națională, abolirea 
monarhiei, la 30 decembrie 1947. a consfințit 
voința poporului nostru de a fi stăpîn pe pro
priile sale destine, de a se cîrmui potrivit 
vrerilor și legitimelor sale interese. în același 
timp, instituirea formei republicane de stat — 
așa cum se consemnează și in Programul 
partidului — a marcat trecerea României in
tr-o noua etapă de dezvoltare a sa, etapa 
revoluției socialiste. „Instaurarea republicii — 
sublinia în acest sens tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — în condițiile cînd rolul deci
siv în conducerea țării ii avea clasa munci
toare, în alianță cu țărănimea și intelectuali
tatea, cu celelalte mase muncitoare, în frunte 
cp partidul comunist, a marcat trecerea la 
revoluția proletară și la edificarea societății 
socialiste in România".

în cei 38 de ani care au trecut de la acei 
sfirșit de decembrie 1947, cînd poporul român

a instaurat in țară cea mai democratică for
mă de guvernămînt din îndelungata sa isto
rie — Republica populară, devenită mai tîr- 
ziu, la 21 august 1965, Republică socialistă — 
au fost, pentru prima oară, descătușate și 
puse pe deplin în valoare marile energii crea
toare ale tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani, de alte naționalități —. 
uriașul lor potențial constructiv.

Pe această bază s-a asigurat în toți acești 
ani o creștere economică de o amploare fără 
precedent, s-au dezvoltat în ritmuri înalte for
țele de producție, toate zonele țării au fost 
angrenate în circuitul unei vieți industriale 
dinamice, s-a înnoit profund înfățișarea tutu
ror așezărilor patriei.

Din perspectiva celor 38 de ani ne apare, 
de asemenea, limpede că proclamarea Repu
blicii a constituit, deopotrivă, piatra de te
melie, de început, a vastului proces pe care 
l-a cunoscut societatea românească în această 
perioadă — întărirea continuă a democratis
mului orinduirii noastre, făurirea cadrului 
propice de participare largă, nemijlocită, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de

(Continuare în pag 2-3)

Pe întreg cuprinsul țârii

COMPETIȚII DOTATE 
CU „CUPA 30 DECEMBRIE

în întreaga țară s-au desfășu
rat în aceste zile atractive 
competiții dotate cu „Cupa 30 
Decembrie". Iată cîteva dintre 
acestea, în relatarea corespon
denților noștri:

PLOIEȘTI. „Cupa 30 Decem
brie" la handbal (juniori I), or
ganizată de Consiliul județean 
Prahova al sindicatelor și aso
ciația sportivă „Palatul Cultu
rii", a reunit la start 10 forma
ții. A cîștigat C.S.Ș. Piatra 
Neamț. în continuare. clasa
mentul final arată astfel: 2. 
C.S.Ș. „C.D. Gherea" Ploiești. 
3. C.S.Ș. Făgăraș, 4. C.S.Ș. Di
namo Brașov, 5. Petroled Te- 
leajen Ploiești. 6. C.S.Ș. Brăila, 
7. C.S.Ș. Tg. Mureș, 8. C.S.Ș. 
Reșița, 9. C.F.R. Craiova, 10.

Palatul Culturii Ploiești. (O. 
BALTEANU).

BRAȘOV. în organizarea Co
misiei sport-turism a Consiliului 
sindicatelor din județul Brașov 
au avut loc diferite competiții 
dotate cu .Cupa 30 Decembrie*, 
întrecerea celor peste 80 de 
popicari, din 23 de asociații 
sportive sindicale de pe raza 
județului, a dat loc unor dispu
te frumoase, cu rezultate bune 
la cele 40 de bile lansate. La 
fete au urcat pe podium Feria 
Cealăcu (Hidromecanica) 155 
pd., Anamaria Bartoc 144 p.d. 
și Ibolia Vackau 142 p.d. (amîn- 
două de la Victoria, din comu-

(Continuare In pag. 2—3)



U MOLII ANI, PINIIIII PRILGRfSIJL NFCBNIFNIT Al PAIIIILI, 
PROSPERITATEA POPORULUI Șl ÎNFĂPTUIREA ASPIRAIIIIOR SALE OE PACE!

IANUARIE, LUNA BOGATA IN COMPETIȚII 
PENTRU BASCHETUL NOSTRU

S-au

Divizie

(Urmare din pag. 1)

Noi. uteciștH, am venit 
S4 exprimăm recunoștința

față de partid 
Și hotărirea noastră temerari 
De-a face zilnic totul

pentru țară 
Și-n anul viitor cu dăruire 
Să punem nou temei

de împlinire. 
Vn drum de glorie nepieritor 
Ne e Programul comuniștilor. 
Cu forțe proprii, drumul

spre progres 
N« e trasat de-al XIII-lea 

Congres, 
Cînd inc-o dată geniul creator 
Al celui ce ne e conducător 
$i-o pus amprenta lui vizionară, 
Gîndind noi perspective

pentru țară, 
Dind rost lucid, cutezător și clar 
Mersului nostru revoluționar.

întregul alai de colindători 
rostește Plugușorul acestor vre
muri noi. socialiste. Intr-o uni
tate de cuget $1 simțire, toți 
eei prezent! intonează cintecul 
devenit familiar nouă, tuturor 
— „Partidul — Ceaușescu — 
România".

Urările de An Nou se înge
mănează In versurile ce dau 
substanță secvențelor următoa
re ale acestei veritabile demon
strații de virtuozitate artistică 
eu mobilizatoare Îndemnuri de 
muncă susținută, in cincinalul 
ee va incepe. de realizări pe 
măsura timpului eroic pe ca- 
rc-1 trăim. Sînt prefigurate în 
stihuri-angajament perspective
le de dezvoltare a României 
in viitorii ani.

încununare a realizărilor 
noastre prezente, anul 1986 
are, in același timp, o deose
bită semnificație in cartea de 
istorie a tării ; ei va însemna 
Împlinirea a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist al 
clasei muncitoare, eveniment ce 
marchează un drum lung, par
curs eu dirzenie si neînfricare 
de poporul nostru In dorința sa 
nestrămutată de a crea o 
Românie liberă și demnă în 
rlndul națiunilor lumii, de a 
obține noi și noi victorii în 
opera sa măreață de construc
ție a socialismului si comunis
mului.

Sini idei sintetizate simbolic 
In vers si In tabloul coregrafic 
In care evoluează grupuri mari 
de tineri, fluturind, în ritm de 
dans, drapele roșii, drapelul 
Partidului Comunist Romăn, ee 
a străjuit falnic. In cele șase 
decenii și Jumătate, dramul de 
glorie al României.

1985 a confirmat audiența 
largă de care s-a bucurat in 
lume inițiativa românească

OMAGIU
(Urmare din pag. 1)

REPUBLICII
naționalitate, la conducerea vieții economice, 
sociale și politice a țării, la soluționarea tre
burilor obștești.

In acești ani de mari împliniri în toate do
meniile, mișcarea noastră sportivă, condusă și 
îndrumată de partid, a înregistrat la rîndul ei 
mari prefaceri, educația fizică și sportul de
venind activități de interes național, com
ponente importante ale procesului de educare 
comunistă a tineretului, a maselor largi de 
oameni ai muncii, factori de bază în menți
nerea și întărirea sănătății și puterii de mun
că, mijloace pentru petrecerea în mod plăcut 
și util a timpului liber. Pe temelia tot mai 
trainică a activității sportive de masă, des
fășurată de ani buni sub genericul „Daciadei" 
— competiția națională organizată din gene
roasa inițiativă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu —, s-a dezvoltat impetuos și acti
vitatea de performanță, țara noastră afirmîn- 
du-se viguros prin sportivii săi de frunte, 
mai ales în ultimele două decenii, în arena 
internațională, la Jocurile Olimpice, Campio

natele mondiale și europene, la Jocurile Mon
diale Universitare.

Privind cu firească mîndrie drumul străbă
tut in anii Republicii, poporul nostru este 
adînc pătruns de adevărul că perioada cea 
mai bogată in împliniri este aceea care a tre
cut de la Congresul al IX-lea al partidului și 
pe care cu venerație o numim „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU", în semn de fierbinte 
recunoștință pentru marele ei ctitor. Iar che
zășia tuturor acestor strălucite înfăptuiri, 
care au ridicat România în stima și admirația 
întregii umanități, o reprezintă unitatea in
destructibilă a întregului nostru popor în ju
rul partidului, al secretarului său general.

Cu satisfacția deplină de a fi. dat în anii 
Republicii — în folosul țării — adevărata 
măsură a puterii sale de creație, a marilor 
resurse de energie, abnegație și dăruire de 
care dispune, poporul român se angajează și 
cu prilejul aniversării de azi — situată nu 
numai la cumpăna dintre doi ani, d și dintre 
două cincinale — să dea viată programelor 
adoptate de Congresul al XIII-lea al partidu
lui, înălțînd patria noastră pe noi culmi de 
progres și civilizație.

COMPETIȚII DOTATE CU „CUPA 30 DECEMBRIE"
(Urmare din pag. 1) 

na Bod). La băieți, cei mai buni 
au fost Ion Vasile Tache (Te
melia) 176 p.d.. Dumitru Nea- 
gu (I.T.B.) 171 p.d. și Gheorgbe 
Bragău (Flacăra Brașov) 166 p.d. 
La șah, pe primele trei locuri 
s-au clasat, la fete — Ioana 
Ghica, Daniela Popovici și Lia 
Constantin (toate de la Hidro
mecanica), iar la băieți — Pe
tre Gavrilă (Hidromecanica), 
Valerică Judele (Rulmentul) și 
Ovidiu Buruiană (Hidromecani
ca. (C. GRUIA).

RM. VÎLCEA. Cea de a V-a 

„Anul International al Tinere
tului", desfășurat sub deviza 
„Participare — Dezvoltare — 
Pace". Secvențe coregrafice su
gestive sînt prefațate de ver
suri ee exprimă dorința de 
pace a tineretului din (ara 
noastră :

Ne-ați învățat, iubit conducător 
In anul dedicat tinerilor
Si ne unim in lupta spre mai 

bine 
Spre-o lume-a a păcii, înțelegerii 

depline 
E astăzi înarmarea nucleară 
O permanentă, crîncenă povară 
Tineri ai lumii din întreaga 

zare. 
Noi cerem pace, cerem 

dezarmare 
Dreptul întreg al tuturor 
De-a-și construi un liber viitor.

Ampla desfășurare a Plugu- 
șorului ilustrează astfel o idee 
scumpă tinerilor, întregului po
por român — pacea și înțele
gerea internațională. Dansul te
matic, la reușita căruia își aduc 
contribuția elevi ai Școlii ge
nerale nr. 88 din Capitală $1 
Liceului de coregrafie din CluJ- 
Napoca, sugerează, prin gratia 
mișcării, prin coloritul costu
melor, dorința fierbinte a re
prezentanților celei mai tinere 
generații a tării de a trăi in 
liniște. Păcii — bunul cel mai 
de preț al popoarelor — îi este 
dedicată și „Hora păcii", ori
ginal moment coregrafic pre
zentat de toti participant».

Momentul coregrafic sugestiv 
intitulat „Omagiu", un dar de 
Anul Nou adus de colectivul de 
balet al Casei centrale a pio
nierilor și șoimilor patriei, este 
prefațat de urările :

Toți care astăzi au venit aici 
Rostim din inimă, cu-nsuflețire, 
Urarea de An Nou cu fericire 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Părintelui iubit, ..ocrotitor 
Al tinereții noastre-a tuturor, 
Celui ce zi de zi și ceas de ceas 
E-al țării luptător fără răgaz ! 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Noi toți, veniți de pe cuprinsul 

țării, 
Purtînd tradiția și datina urării 
V-aducem semn curat de 

mulțumire 
Pentru atenta grijă, ocrotire 
Pentru munca politică și de 

cercetare 
Cu larg și viu ecou peste hotare 
Toți tinerii de Plugușor vă spun 
An Nou de pace, roditor și bun!

Un obicei cu valoare de sim
bol, păstrat la români peste 
veacuri, „Alaiul bradului", vine 
să încununeze sărbătoarea Plu- 
gușorului. Acum este momen
tul emoționant ai predării șta
fetei de către 1985, sub chipul 

ediție a „Cupei Chimistul" la 
handbal feminin, dedicată ani
versării Republicii, a reunit la 
start 4 divizionare „A“ : Rul
mentul Brașov, Rapid Bucu
rești, C.S.M. Independența Si
biu și Chimistul din localitate, 
această ultimă formație pregă- 
tindu-se pentru a lua startul, 
duminica viitoare, în noua edi
ție a „Cupei I.H.F." De altfel, 
handbalistele vîlcene au ocupat 
primul loc în clasamentul final 
(21—15 cu C.S.M. Independența 
Sibiu, 22—20 cu Rapid și 19—18 
cu Rulmentul), urmate de cele 
de la Rulmentul, Rapid si 
C.S.M. Sibiu. (P. GIORNOIU). 

falnic al unui tinăr, care iși ia 
rămas bun. 1986, un șoim a! 
patriei cu voce suavă. își ros
tește din inimă urarea >

Să-ncepem de-acum cu spor 
Cincinalul următor 
Și să punem temelii 
Vremii care va veni 
Pină-n anul două mii...

Făt-Frumos curînd voi crește 
Cu țara care-și. sporește 
Frumusețea, bogăția 
Gloria și Măreția.
„La multi ani!" iubit părinte 
Duceți țara înainte
Fiți viteaz și sănătos 
Pentru drumul glorios 
Si tovarășei de țel 
Și de luptă sub drapel 
„La mulți ani!" și fericire 
Pentru-a țării propășire 
Să ne fiți mereu în frunte 
Spre victorii și mai multe !

Un grup de șoimi ai patriei 
și pionieri se apropie, plini de 
emoție, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului, ii sorcovesc, adresîn- 
du-le tradiționala noastră urare 
de- ani mulți, sănătate și feri
cire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat răspund cu 
căldură, cu dragoste părintească 
urărilor adresate de copii.

In marea piață răsună, armo
nios și solemn, acordurile cu
noscutei melodii „La mulți ani 
cu sănătate !“. interpretată de 
toate grupurile de tineri colin
dători, cărora Ii se alătură in 
mod spontan toți cei prezenți.

In această atmosferă sărbăto
rească, de inaltă mindric pa
triotică, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului nostru 
a fost urmărită cu deosebit 
interes și deplină satisfacție, 
fiind subliniată in repetate 
rinduri cu vii și îndelungi 
aplauze. S-a scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R.1", 
„Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — tinerii !“, „Stima 
noastră și mindria — Ceaușescu- 
România !“, „Ceaușescu — 
Pace !“, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
fotografiat cu participanții la 
„Plugușor", cărora le-au urat 
multe succese in viață, spor la 
muncă și la învățătură.

Tinerii colindători au fost in
vitați, apoi, in sediul Comitetu
lui Central al partidului, unde, 
după datina străbună, le-au fost 
oferite daruri de Anul Nou.

BAIA MARE. Pe pîrtia Bră- 
det din munții Gutin s-au des
fășurat în aceste zile frumoase 
întreceri de schi, la care au 
participat numeroși tineri și 
vîrstnici. Printre cei mai buni 
s-au numărat Simona Feher 
(Simared Baia Mare), Clara As- 
taloș (A.S. Sănătatea). Dan Vlă- 
dea și Ludovic Gyorfi (ambii 
de la Sănătatea). (A. CRIȘAN).

TG. MUREȘ. Prima ediție a 
„Cupei 30 Decembrie" la mini- 
fotbal, găzduită de Sala spor
turilor, a fost cîștigată de 
Olimpia din localitate, urmată 
în clasamentul final de Elec
tromureș, Mureșul, Unirea Tg.

Patru reprezentative de bas
chet ale țării debutează in acti
vitatea internațională a vi
itorului sezon chiar din prima 
săptămînă a anului : lotul de 
seniori va participa (între 2 și 
6 ianuarie) la „Marele premiu 
al orașului Varșovia", cel de 
senioare (între 3 și 6 ianuarie) 
la „Turneul Cumullus", găzduit 
de orașul finlandez Vainikkala, 
iar selecționatele de juniori și 
junioare la tradiționalele „Tur
nee ale țărilor socialiste" — 
băieții în Cehoslovacia, în lo
calitatea Rakovnik (2—5 ianua
rie), fetele în Polonia, la 
Olsztyn (4—6 ianuarie). Aflate 
într-un an în care vor avea de 
susținut examene la competiții 
oficiale, echipele noastre na
ționale vor avea de la începu
tul anului prilejul să facă utile 
verificări în compania unor 
reprezentative redutabile, afla
te, și ele, la început de drum.

Tot în lima ianuarie echipa 
Universitatea Cluj-Napoca va 
juca ultimele patru partide din 
cadrul grupei „A" a sferturi
lor de finală ale C.C.E. : joi 9 
cu Partizan Belgrad (meciul 
tur), joi 16 cu Levski-Spartak 
(returul), joi 23 cu Primigi Vi
cenza (returul) — toate aceste 
întilniri vor avea loc Ia Cluj- 
Napoca — și joi 31 cu Parti
zan (returul), la Belgrad.

Bogată va fi și activitatea 
internă. Astfel, între 18 și 21 
ianuarie se va disputa, la Ti
mișoara. turneul al cincilea al 
Diviziei feminine „A", iar în
tre 23 și 26 ianuarie se va 
desfășura, la Cluj-Napoca, tur
neul cu numărul 5 al Diviziei 
masculine „A“.

In sfîrșlt, amintim că în zi
lele de 20 si 21 ianuarie cei 
mai buni juniori (născuți în 
1970) și junioare (1969) din 
tară vor fi prezenți în sala 
Floreasca pentru a susține 
teste tehnice, tactice și fizice,

PREOCUPĂRILE 
CONSTRUCTORILOR 

însemnări
Este cunoscută și apreciată 

activitatea sportivă de masă și 
de performantă din cadrul ma
relui club brașovean „Steagul 
Roșu". Despre frumoasele suc
cese ale constructorilor de auto
camioane din orașul . de sub 
Timpa îți poate vorbi — cu 
multă însuflețire — oricare 
dintre activiștii clubului. Iată, 
de pildă, prof. Ioan Nan, vi
cepreședintele clubului „stega
rilor" brașoveni, ne vorbește 
despre rezultatele sportivilor 
din cele 11 secții de perfor
manță, ca și despre bogata și 
rodnica activitate desfășurată 
în cadrul sportului de masă. 
Atleții, spre exemplu, au cuce
rit lauri la Balcaniadă și la 
„Cupa Prieteniei" (Elisabeta 
Anghel și Teofil Ciobanu). Ei 
sînt însă numai cîțiva dintre 
cei 24 de sportivi de la Stea
gul Roșu selecționați în lotu
rile naționale. In prim-plan se 
situează, de asemenea, frumoa
sele rezultate înregistrate în e- 
tapa de vară a „Daciadei", Ia 
care au luat startul peste 13.000 
de competitori.

Intr-adevăr, este lăudabil en
tuziasmul oamenilor muncii din 
toate sectoarele acestei cunos
cute întreprinderi de a se ali
nia la startul unor tot mai 
atrăgătoare întreceri ale „Da
ciadei" : „Cupa Constructorilor 
de Mașini" (cu tineri crosiști a- 
junși pînă în faza finală). 
„Cupa 23 August", organizată 
pe județ — unde „stegarii" au 
cucerit trofeele respective cu 
echipele de handbal și fotbal —, 
apoi „Festivalul sportului mun
citoresc brașovean", alte nu
meroase competiții.

Mures, Universitatea Iași și 
IMASÂ Sf. Gheorghe „Trofeul 
fair-play" a revenit echipei 
IMASA, titlul de cel mai bun 
portar a fost cîștigat de E. Nac 
(Electromureș), cel mai tehnic 
jucător a fost declarat Z. Ge- 
reb (Olimpia), iar golgeter P. 
Kailik (Olimpia), cu 6 goluri 
marcate. @ In organizarea clu
bului Electromureș a fost or
ganizată „Cupa 30 Decembrie" 
la badminton, cîștigată de Ho- 
ria Ștefan — C.S.Ș. Reghin și 
Tiinde Nagy — C.S.Ș. Mureș 
(clasa 5—6), M. Stoica — C.S.Ș. 
Reghin și Eva Banga — Voința 
Reghin (ci. 7—8), Z. Szilaghi și 
Eniko Nagy — ambii de la 
Electromureș (cl. 9—12). (C. AL- 
BU).

după care cei mai valoroși vor 
completa loturile reprezentative 
ale României.
• Rezultate din Divizia „B“ 

de tineret : MASCULIN: ICIM
CS$ Brașov — CSU Brașov 80— 
51 (34—32), Oțel Inox Tîrgoviș- 
te — CSS Olimpia Arad 79—63 
(35—34), IMUAS Baia Mare — 
Sodistul CSS Rm. Vîlcea 117- 
72 (56—24), CSU Brașov — 
Urbis București 102—99 {40—57, 
91—91). Politehnica București 
— Urbis 72—64 (37—33). Poli
tehnica București — ICIM 
Brașov 88—73 (57—39), Auto
matica București — Metatoteh- 
nica CSȘ Tg. Mures 
(42—35) ; FEMININ : 
Brașov — Textila CSȘ 
gheni 86—70 (53—33), 
IPEP CSȘ Bacău — 
CSȘ Salonta 85—70 
Constructorul Lie. 8 Craiova

68—66 
Voința 
Gheor- 

Robotul 
Metalul 
(47—37),

Progresul II București 119—72 
(62—34). Constructorul CSȘ Ga
lați — Voința Brașov 53—71, 
CSȘ Viitorul Universitatea II 
Cluj-Napoca — Voința CSȘ U- 
nirea Iași 73—49 (37—25), Vo
ința Iași — CSȘ Victoria Boto
șani 64—70 (35—40). Voința
CSȘ Sf. Gheorghe — CSȘ 
Cluj-Napoca 60—53 (32—22),
Autobuzul CSȘ Focșani — Ro
botul Bacău 63—57 (44—18),
Textila Gheorgheni — Progre
sul II București 75—73 (41—26), 
Victoria Botoșani — Construc
torul Craiova 89—86 (38—37),
Progresul II București — Con
structorul Galați 86—85 (46—35), 
Voința Iași — Voința Sf. 
Gheorghe 87—76 (50—44), Me
talul Salonta — CSȘ Cluj-Na
poca 63—59 (22—26), Autobuzul 
Focșani — Voința Iași 54—35 
(36—18).
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Corespondenți : T. Siriopol,
C. Gruia, Șt. Gurgui, M. Radu, 
I. Ionescu, G. Carol, O. Nemeș, 
M. Avanu, O. Guțu. D. Diaco- 
nescu, N. Ștefan, D. Brănoiu.

■earaKWBSBessnEaaew...................

SPORTIVE ALE 
DE AUTOCAMIOANE 
din Brașov

„De un frumos succes — ține 
să ne mai spună prof. Ioan Nan 
— s-au bucurat „campionatele 
de casă", in care au fost an
grenate zeci de echipe cu sute 
de participanți : la fotbal (cu 
35 de formații împărțite în două 
serii), trofeul fiind cucerit de 
cei din sectorul matrițe ; la 
șah (au cîștigat energeticienii) ; 
la handbal (învingători cei de 
la compartimentul tehnic) ; la 
popice (pe primul loc fetele de 
la „tehnic" și băieții din echi
pa sectorului turnătorie)". „E- 
tapa de iarnă a «Daciadei" — 
a continuat inimosul vicepre
ședinte al clubului — a început 
sub cele mai bune auspicii. Am 
deschis această etapă la com
plexul sportiv pe care îl avem 
la Noua, printr-un reușit cros 
popular cu aproape 500 de con- 
curenți, primele 3 locuri fiind 
ocupate, în ordine, de loan 
Constantinescu și Ion Luca, a- 
mindoi de la sectorul turnăto
rie, și Ioan Coman de la sec
torul roți dințate. Am avut și 
un concurs de săniuțe, cu par
ticiparea copiilor din cartierul 
Noua, acolo unde — de fapt — 
locuiesc oamenii muncii din 
întreprindere, foarte mulți din
tre cei 200 de concurenți fiind 
fii ai acestora".

„Avem convingerea, a subli
niat în încheiere interlocutorul 
nostru, că și în acest an etapa 
dc iarnă a «Daciadei" va crea 
același stimulent printre tinerii 
noștri care, fără îndoială, vor 
fi prezenți la diferite întreceri, 
schiul aflîndu-se, desigur, in 
prim-plan, amatorii beneficiind 
de toate condițiile : echipament, 
instructori de specialitate, o 
pîrtie bine amenajată în Scheii 
Brașovului, in norțiunea numi
tă «Grădina Zimmen», cu o 
lungime de 740 m (180 m di
ferență de nivel), pistă echi
pată eu un Baby-schi. De a- 
mintii că, iarna trecută, sub 
îndrumarea antrenorilor C. 
Birsan și S. Antohi, peste 2000 
de copii au învățat să schieze, 
iar în acest sezon centrul de 
inițiere va funcționa din plin. 
De un real ajutor ne sînt cei 
80 de instructori sportivi ob
ștești pe care clubul îi are în 
toate sectoarele de muncă, a- 
portul acestora făcîndu-se re
marcat cu fiecare prilej. Cîțiva 
dintre ei : Marius Stinghe din 
compartimentul tehnic, Lazăr 
Barbu de la sculăric, și Gh. 
Gradea de Ia montaj".

Carol GRUIA — coresp.
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VICTORIILOR OBȚINUTE DE C.S.U. GALAȚI
toare, Dinamo și C.S.M. Liber
tatea s-au angajat de la început 
într-o frumoasă luptă sportivă, 
cu faze lungi și virtuți tehnice 
.și spectaculare.
cu două victorii la activ în ul
timele două zile (dorea mult 
s-o obțină și pe a treia), a dat 
o replică dîrză campioanei 
(mai ales că avea o victorie cu 
3—0 asupra ei și în tur, cînd 
s-au desfășurat etapele săptă- 
mînale). cedînd greu spre fi- 
nalurile de seturi. Scor : 3—0 
(14, 12, 13), care oglindește ex
periența și valoarea superioare 
ale campioanei. Remarcate: 
Doina Moroșan, Georgeta Ene. 
Otilia Szentkovics (D), Anca 
Beșta și Mirela Popoviciu (S).

Ultimul meci a adus în teren 
pe C.S.U. Galați (neînvinsă, cu 
4 victorii) și Flacăra roșie 
Buc., favorita publicului sibian. 
Ambele combatante au contri
buit la un spectacol voleibalis-

Echipa locală.

cu schim- 
mingi și

tic de înaltă clasă, 
buri frumoase de 
atacuri în forță pe parcursul a 
două ore de joc, 
victoria bucureștencelor. la sco
rul de 3—2 (-13, 5, 0, -9, 12). Au 

ieșit în mod special în eviden
ță Cristina Anton și Nicoleta 
Stanciu de la învingătoare, res
pectiv Cristina Buziîă (de la 
C.S.U.).

Au condus corect brigăzile : 
I. Covaci — C. Păduraru, V. 
Arhire — Al. Ignat. C. Șovăială 
— I. Costiniu.

Gheorghe DEDIU

încheiat cu

CLASAMENT
1.
2.
3.

Univ. CFR Cv. 
Dinamo Buc. 
CSU Galați

4. Flacăra roșie
5. csm sibiu
6. Farul Constanța

15 10 5 38:26 25
15 9 6 31:30 24
15 8 7 31:28 23
15 8 7 30:30 23
15 5 10 27:30 20
15 5 10 23:36 20

BIATLONIȘTII DE LA A.S.A. BRAȘOV
AU CÎȘTIGAT „CUPA DINAM0“
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35:22 26 
34:26 25 
35:24 24 
29:27 22 
22:36 19 
18:39 19

Cel de al doilea concurs de 
biatlon al acestui an s-a de
rulat vineri și sîmbătă, intr-o 
ambianță foarte frumoasă, pe 
traseele din Valea Rîșnoavci, 
și a fost dotat cu „Cupa Di
namo". Organizatorii s-au 
achitat foarte bine de sarcina 
avută și, cu un mănunchi de 
oficiali pasionați 
au asigurat 
bune de întrecere 
buni biatloniști ai 
prima zi au avut 
individuale, pe 10 
seniori și juniori, 
lupta pentru întîietate 
între sportivii de la Dinamo 
și 
foarte bine la ambele treceri 
din poligon (fără nici o tură 
de penalizare), Mihai Rădulescu 
(A.S.A.) a cîștigat proba, în- 
trecîndu-1 pe Sorin Popa (Di
namo), nevoit să facă o tură 
tocmai la poziția culcat. Pe 
locul III — Vasile Băjenaru 
(A.S.A.), care, deși a alergat 
foarte bine pe schiuri, execu- 
tînd patru ture de penalizare, 
cîte două la ambele poziții, a 
trebuit să se mulțumească cu 
puțin, deși ar fi putut cîștiga 
cursa. O remarcă 
tigătorul probei 
mici. Paul Verman 
C.S.Ș. Rîșnov), care 
greșeală și a făcut 
unor calități incontestabile, ce 
se cer șlefuite cu grijă In 
continuare.

A.S.A.

au avut loc cursele
4 X 7,5 km. La se-
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Brașov. Trăgînd
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Sîmbătă
de ștafetă ... ___ _____
niori au cîștigat, după o în
trecere de toată frumusețea, 
sportivii de la A.S.A. Dintre 
ei, I. Leștian a făcut două ture 
de penalizare, iar V. Pelin una, 
în timp ce Vasile Băjenaru și 
Mihai Rădulescu au trecut fără 
greșeală prin poligon. La Di
namo a făcut 3 ture M. Cris- 
toloveanu (el fiind factorul 
principal al ratării victoriei), 
în timp ce Vladimir Todașcă, 
Anton Moldovan și Sorin Popa 
au făcut totul pentru victorie. 
REZULTATE, 10 km seniori :
1. Mihai Rădulescu (A.S.A.)
32:44(0), 2. Sorin Popa (Di
namo) 33:15(1), 3. Vasile Băje
naru (A.S.A.) 33:19(4) ; juniori 
I : 1. Gheorghe Vasile (Di
namo) 34:04(2), > 2. Florin Pelin 
(A.S.A.) 34:47(3), 3. Nicolae
Șerban (A.S.A.) 35:17(2) ; ju
niori mici : 1. Paul Verman 
(Dinamo-C.S.Ș. Rîșnov) 35:03 (0),
2. loan Senchea (Dinamo-C.S.Ș.
Rîșnov) 37:32(4), 3. Gheorghe
Neculoiu (Dinamo-C.S.Ș. Riș- 
nov) 37:35(4); 4X7,5
seniori : 1. A.S.A. Brașov
1 h 37:32(3), 2. Dinamo 1 h
37:47(3), 3. A.S.A.
39:55(2) ; juniori : 1.
C.S.Ș. Rișnov 1 h 58:19(13), 
2. Dinamo-C.S.Ș. Rîșnov II
2 h 00:42(10), 3. Steagul roșu 
2 h 03:07(16).

Paul IOVAN

II 1 h 
Dinamo-

U TITLUL NATIONAL FEMININ DE ȘAH
ile de 
i din- 
inter- 

ureșan 
i Ga- 

eare 
pe 

ampi- 
Inirea,

cuprinzînd 4 partide, va începe 
la data de 18 ianuarie și se va 
desfășura la Sinaia. După 
cum se știe, cele două jucă
toare au ocupat locurile 1—2, 
la egalitate, In recenta finală 
a campionatului național fe
minin — ediția 1985.

P.S. Joi, conform calendaru
lui competițional al F.R.S.B., 
trebuia să se desfășoare la 
Predeal concursul de deschi
dere a sezonului la schi fond 
și concursul de deschidere la 
schi alpin. Dacă sportivii, 
antrenorii și o parte din 
oficiali au fost prezenți, cei 
care au lipsit (anulînd întrece
rile) au fost tocmai organiza
torii : C.J.E.F.S. și a sa Comi
sie județeană de schi Brașov. 
Poate vor da o explicație.

ăbda- 
i și-a 
î ieri,

Cu 
și-a 

pe 
ictorii 
, care 
putut 
cam- 
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Eormă 
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Cal- 
con- 

mare 
decât 
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il ca
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i, a 
ecord 
:e în 
si, N. 
că a

TRUDIN - ÎNVINGĂTOR ÎN
rămas același bun driver. Lista 
învingătorilor a fost completată 
de Formosa, care a obținut o 
victorie muncită In fața Sone- 
tei, Craidon, beneficiarul apa
tiei celorlalți concurenți, ca de 
altfel și Oazan.

REZULTATE TEHNICE :
Cursa I: 1. Formosa (Suditu) 
1:29,8, 2. Soneta, 3. Jeni. Cota: 
cîșt. 1,20, ord. triplă 112. Cursa 
a U-a: 1. Oazan (C. Iorga) 
1:29,2, 2. Honorică. Cota: cîșt. 
1,80, ev. 18. Cursa a III-a: 1. 
In (Marciu) 1:29,3, 2. Vandalic, 
3. Verigariu. Cota: cîșt. 1, ev. 
7, ord. triplă 65. Cursa a IV-a:
1. Trudin (Tănase) 1:26,3, 2.
Hârman, 3. Fidelio. Cota: cîșt. 
1,80, ev. 5, ord. triplă 172, tri
plu II—III—IV 125. Cursa a 
V-a: 1. Rug (R. Arsene) 1:31,2,
2. Recrut. Cota: cîșt. 1,80, ev. 
48. Cursa a Vl-a: 1. Sumatra 
(I.T. Nicolae) 1:30,4, 2. Marcela,
3. Oranița. Cota: cîșt. 1, ev. 12, 
ord. triplă 314. Cursa a VII-a:

„PREMIUL DE ÎNCHIDERE"
1. Coronița (Simion) 1:30,4, 2. 
Cosmetic, 3. Surina. Cota: cîșt. 
2,40, ev. 7, ord. triplă 123, tri
plu V—VI—VII 137. Cursa a 
VIII-a: 1. Craidon (M. Dumi
tru) 1:36,2, 2. Severin, 3. Rizo- 
riu. Cota: cîșt. 2,80, ev. 11, ord. 
triplă 86. Cursa a IX-a: 1. Cal- 
bor (Marciu) 1:30,6, 2. Anaria. 
Cota: cîșt 5, ev. 6, ord. 6.

Viitoarea reuniune — dumini
că 5 ianuarie 1986.
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Formulînd o concluzie, acum, 
în urma evoluției din prima 
jumătate s campionatului a e- 
chipei F. C. Olt. după ce apre
cierile s-au decantat, nu poți 
spune decît că formația oltea
nă ocupă un Ioc sub valoarea 
Iotului de jucători, precum și 
a antrenorilor Și asta datorită 
totalei sale inconsecvențe. In
tr-adevăr. dacă după primele 
două etape consumate avea 
locul 5. în urma rezultatelor 
înregistrate în etapele V (0—2 
cu Dinamo), VI (0—2 cu 
A.S.A.), VII (0—0 cu Petrolul) 
și VIU (0—3 cu F. C. Bihor), 
în cate nu a cucerit decît un 
punct, ajunsese pe locul 14! 
De fapt, cu excepția etapei nr. 
11. F. C. Olt nu s-a mai aflat 
decît în a doua jumătate a cla
samentului. încheind stagiunea 
de toamnă pe locul 12.
CÎTEVA SPICUIRI DIN CRONICI

Așadar, inconsecvența echi
pei și, deci, a rezultatelor. In 
sprijinul afirmației noastre vin 
și cîteva spicuiri din cronicile 
meciurilor susținute de această 
formație în cele 17 etape. Iată 
cîteva extrase:

„Formația 
combativitate și, mai ales, n-a 
știut " ’ ‘ ___ ____ ___ _
gile centrate de Bălăci nu țîș- 
nea -s~—=“ — —•-
jocul __________
șov (0—O), pentru ca in etapa 

citim: 
calm, 

«mijlo-

STABILITATE DOAR IN 
APĂRARE

Cu greu poate fi memorat 
„unsprezecele" acestei divizio
nare „A", atît de numeroase 
fiind modificările de la o etapă 
la alta, ceea ce a determinat 
lipsa de omogenitate (motiv 
pentru care, printre altele, „nu 
țîșnea nimeni la centrările lui 
B_alaci“L Dar cum să „țîșneas- 
că“ dacă Bălăci — ca să luăm 
un singur exemplu — a jucat 
în prima etapă și a mai reapă
rut doar în a IX-a?

Dintre compartimente, 
mai mare stabilitate a avut-o 
apărarea.
Ciurea au fost consecvenți în
tre buturi, iar cei patru fun
dași, Laurențiu — M. Zamfir — 
Mihali — Minea. s-au

cea

în care Anghel și

12. F. C. OLT

consoli-

17

să tragă

gaz-iă n-a avut

la poartă; Ia min-

nimeni", se scria după 
F. C. Olt — F.C.M. Bra-

imediat următoare să 
„F. C. Ol( s-a apărat 
grupat, împingîndu-și 
cui» în terenul advers; atacu
rile au fost tot mai numeroase 
și mai consistente" (Politehnica 
Timișoara — F. C. Olt 1—2). 
Sau : „Gazdele s-au împotmo
lit într-un joc static, lipsit de 
orizont" datorită „paselor pre
vizibile, imobilității jucătorilor, 
lipsei de fantezie, cenirărilor- 
șablon" (F. C. Olt — Petrolul 
0—0), apreciere urmată de : 
„Victorie clară și meritată a e- 
chipei F. C. Olt, care, azi, cu 
Crișan și Bălăci în deosebită 
vervă, a făcut cel mai bun joc 
din acest sezon" (F. C. Olt — 
Chimia 3—0). Dar iată o decla
rație a antrenorului C. Oțet fă
cută după întîlnirea S.C. Bacău 
— F. C. Olt (3—0), disputată în 
etapa 
jucat 
rența 
teren
sare.

imediat următoare: „Am 
slab. Prea mare e dife- 
dintre comportarea pe 

propriu și cea din depla- 
Și nu se poate accepta 

așa ceva Ia jucători cu o aiit 
de mare experiență ea Bălăci, 
Donose, Crișan, M. Zamfir". 
Firește că nu!

trerupere, cea mai stabilă alcă
tuire fiind aceea cu Crișan — 
Pena (Leța) — Turcu< de mai 
multe ori intercalîndu-se A. 
Georgescu, cu toții înscriind 
însă tot opt goluri, oa și Bă
lăci și Eftimie împreună, de 
unde lipsa de incisivitate Ide 
multe ori evidențiată în cro
nici). de eficacitate, de pericu
lozitate. chiar dacă după me
ciul A.S.A. — F. C. Olt (2—0) 
se remarca „insistența oaspeți
lor, care 
iuri (n.n. 
pentru a 
noare".

au depus mari efor- 
practic fără rezultat) 
înscrie golul de o-

Șl TOTUȘI...
la începutul acestorScriam

rînduri că F. C. Olt ocupă un 
sub valoarea efectivului 
ca și a antrenorilor I. O-

Ioc 
său.

5 5 7 18-24 15
• Punctaj „acasă": 

cîte unul cu F.C.M. 
Sportul studențesc).
• Punctaj „ta deplasare": 3 (a obținut două puncte cu Poli

tehnica Timișoara, unul cu F. C. Argeș).
• Golgeterii: Bălăci și Eftimie — cîte 4 goluri, Laurențiu, 

Crișan, Leța și Pena — cîte 2, A. Georgescu și Turcu — cîte 1.
• Lotul : Turcu — 17 meciuri, Laurențiu, M. Zamfir, Mihali, 

M. Popescu șl Crișan — cite 16. Eftimie 14, Pena și Leța — 
cîte 13, Minea 12, Anghel. Bălăci. A. Georgescu șl Ciurea — 
cîte 9, Donose 8, Tănase, Sorohan șl Andrei — cîte 6, Ruicea 4. 
Dumitra 3, Tabacu și Martinescu — cîte 1.
• Cartonașe galbene: 21; cele mal multe: M. Popescu, Lau- 

rențiu și Minea — cîte 3.
• Cartonașe roșii: nici unul.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m. transformate de 

Eftimie.
S A expediat 180 de șuturi (129 acasă — 51 în deplasare), 

dintre care 85 pe poartă (63 acasă — 22 în deplasare).

12 (a pierdut 
Brașov, Petrolul,

două puncte cu Steaua. 
Universitatea Craiova și

dat pe posturile lor pe măsură 
ce se scurgeau etapele. In 
schimb, nu mai puțin de... 11 
fotbaliști au apărut în linia de 
mijloc, care a debutat în așe
zarea Eftimie — Tănase — Bă
lăci — A. Georgescu (M. Po
pescu) pentru a termina turul 
(după multe alte contorsionări 
care i-au înglobat pe Sorohan, 
Turcu, Leța, Pena, Dumitra, 
Donose) în formula Eftimie (M. 
Popescu) — Donose — Bălăci, 
mult mai viabilă decît celelalte 
încercări, măcar pentru faptul 
că are în componența ei trei 
jucători experimentați, buni 
tehnicieni, buni șuteri (Bălăci 
și Eftimie sînt golgeterii echi
pei), cu ambiție și putere de 
luptă, în ciuda anilor care ii 
conduc spre crepusculul activi
tății lor fotbalistice. în linia din 
față au acționat cu deosebire 
Crișan, Turcu, Pena, Leța și 
A. Georgescu, dar și aici per
mutările s-au succedat fără în-

blemenco și C. Oțet, care s-au 
succedat și ei la conducerea 
tehnică a echipei. Ne îndritu
iesc spre această afirmație în 
special jocurile bune (care tre
buie să devină regula) reușite 
în toamnă (deci, se poate!), u- 
nele calități demonstrate de 
această formație (insistența din 
meciul cu A.S.A., puterea de 
recuperare din partida cu Cor- 
vinul, jocul avintat, cursiv de
monstrat în întîlnirile cu Glo
ria Buzău și ,,U“), ca și dorin
ța de a integra cițiva jucători 
mai puțin cunoscuți, 
care Mihali,

dintre 
cei doi portari, 

Minea ș.a. au devenit certitu
dini. Dar pentru ca reușita să 
fie deplină se impune, acum, o 
perioadă de liniște, de atenție . 
acordată valorilor, de răbdare 
necesară atit de mult pentru 
consolidarea posibilităților nu 
o dală inlrcvăzutc în toamna 
trecută.

Mircea TUDORAN

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ÎN DIVIZIA „C“
• Minerul Gura Humorului, 

fruntașa seriei (antrenor — I. 
Rontea), a dus o luptă strînsă 
în tot timpul turului cu Șiretul 
Pașcani, o altă formație bine 
cotată în competiție. Minerul se 
prezintă cu un bilanț remarca
bil — 12 victorii, cele mai mul- 

Ite din întreg campionatul, cu 
+12 p la „adevăr", fără nici un 
joc egal și doar cu trei infrîn- 
geri, la Constructorul Iași, Cris
talul Dorohoi și Laminorul Ro
man (pe tșren propriu). • Din 
prima etapă și pină în etapa a 
7-a „ostilitățile" le-a condus

I
I

I
I
I 
I 
I 
I 
I

CLASAMENTUL
1. Minerul G.H. 15 12 0 3 24- 9 36
2. Șiretul Paș. 15 10 2 3 30-16 32
3. Lam. Roman 15 9 2 4 23- 9 29
4. Expl. C-lung 15 8 2 5 35-17 26
5. Met. Rădăuți 15 8 2 5 23-16 26
6. Carpați Găl. 15 8 0 7 15-22 24
7. Construe. Iași 15 7 2 6 22-21 23
8. Cetatea Tg. N. 15 6 3 6 19-19 21
9. Zimbrul Șiret 15 7 0 8 21-27 21

10. Relon. Săvin. 15 5 5 5 27-17 20
11. CSM Bucecea 15 5 4 6 22-28 19
12. Cr Dorohoi 15 5 2 8 16-27 17
13. Avîn. Frasin 15 4 3 8 14-25 15
14. Luceaf. Botoș. 15 4 1 10 20-25 13
15. Brad. Roznov 15 3 2 10 10-26 11
16. Danub. Rom. • 15 3 2 10 16-33 8

•penalizată cu 3 p.

ANUNȚ

In București.

sector 1, Inca- 
din str. Valea

I.D.M.S. BUCUREȘTI, din Bd. Magheru 6—8, 
drează de urgență, pentru Depozitul Militari, 
Cascadelor nr. 24, sector 6 :
• lucrători gestionari subunitate depozit;
• recepționeri piese auto;
• primitori mărfuri piese auto.
Soiicitanții trebuie să aibă domiciliul stabil 
Relații suplimentare la sediul Întreprinderii, din Bd. Magheru

6—8, sector 1, telefon 11.39.50 — interior 181 sau 142.

A. MOSCU

SERIA I
Șiretul Pașcani. • In această 
serie, echipele au primit doar 
74 cartonașe galbene (cele mai 
multe, în seria a VlI-a — 162). 
• S-au marcat 337 de goluri, 
media de meci fiind 2,8. •
Doar 16 partide s-au încheiat 
la egalitate (foarte puține, ca 
efect al noului sistem de punc
tare a victoriei — 3 p). • Cele 
mai puține cartonașe galbene 
le-a avut Avîntul Frasin : doar 
3 • O singură retrogradată

iin Divizia „B“, Minerul Gura 
Humorului, care și-a fixat ca 
obiectiv revenirea în eșalonul 
secund. • 
Danubiana 
dintre cele 
ale grupei. • Cea mai 
moașă comportare dintre echi
pele acestei serii în ediția 1985/ 
86 a „Cupei României" a avut-o 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc. calificată pină în ..16-imi“, 
unde a pierdut, la limită (0—1), 
în fața divizionarei „A“ Vic
toria București. (T. R.).

Noua promovată. 
Roman, este una 
mai slabe formații 

fru-

AȚI JUCAT NUMERELE PREFERATE î

Agențiile Loto-Pronosport, împodobite sărbătorește, vă 
așteaptă pină miine, 31 decembrie, inclusiv, pentru a 
vă incerca și dv. șansele I

ORICINE JOACA POATE CiȘTIGA :

TIAGEREA EXTRAORDINARA
LOTO A REVELIONULUI

1 ianuarie «86

BANI.AUTQTURJSME.EXCURSM

• AUTOTURISME „DACIA 
1300"

• MARI SUME DE BANI 
(variabile și fixe)

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



CLASAMENTE DE SFÎRSIT DE ANu
CANADIANA 
indicat drept

Apropierea sfirșitului de an 
prilejuiește alcătuirea tot mai 
multor clasamente ale celor 
mai buni sportivi din 1985, ie
rarhii naționale, continentale 
sau mondiale. Iată cîteva an
chete alcătuite de diferite pu
blicații sportive sau agenții de 
presă din lume:

• TRADIȚIONALA ANCHE
TA a ziarului italian „Gazetta 
dello sport” l-a desemnat drept 
cel mai bun baschetbalist eu
ropean al anului 1985 pe ju
cătorul sovietic Arvidas Sabo
nis. care activează la forma
ția Jalghiris Kaunas. Pe locu
rile următoare au fost clasați 
iugoslavul Drazen Petrovici și 
spaniolul San Epifanio. în cla
samentul feminin, pe primul 
loc a fost situată Agnes Ne
meth. din Ungaria.

• AGENȚIA 
DE PRESA l-a 
cel mai bun sportiv al acestei 
țări pe hocheistul VVayne 
Gretzky, atacant la echipa Oi
lers Edmonton. El mai obținuse 
laurii în 1980, 81, 82 șl 83. In 
1984—85, Gretzky a înscris 73 
de goluri, ceea ce reprezintă 
un record în materie de efica
citate. în noul sezon, el a mar
cat deja 23 de puncte.
• IN CLASAMENTUL CE

LOR MAI BUNI TENISMANI 
CEHOSLOVACI ai anului 1985, 
pe primul loc se află cunoscu
tul campion Ivan Lendl, urmat 
de Miroslav Mecir, Tomas 
Smid, Pavel Slozil și Libor Pi- 
mek. La feminin, primul loc e 
ocupat de Hanna Mandlikova, 
secundată de Helena Sukova.
• PENTRU A DOUA OARA 

CONSECUTIV, atletul sovietic

Hochei:

E C

Serghei Bubka — recordman 
mondial la săritura cu prăjina 
(6,00 m) — a fost declarat cel 
mai bun sportiv din U.R.S.S., 
în clasamentul anchetei pe 1985 
el devansîndu-i pe campionul 
mondial de șah Garrl Kaspa
rov și pe săritorul în înălțime 
Igor Paklin (recordman mon
dial cu 2,41 m).

• AGENȚIA POLONEZA 
P.A.P., în urma unui sondaj la 
care au participat 20 de agen
ții de presă din Europa, a alcă
tuit un clasament unic, mascu
lin șl feminin: 1. Serghei Bub
ka, 2. Steve Cram. 3. Marita 
Koch, 4. Michael Gross, 5. Mi
chel Platini, 6. Lech Piasecki, 
7. Boris Becker, 8. Alain Prost, 
9. Garri Kasparov, 10. Ivan 
Lendl și Gunde Svan.

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

C.M. DE JUNIORI 
{Grupa A)

multe 
Canada

Cam- 
mondial 
juniori 

La start 
e-

In mai 
orașe din 
a început 
pionatul 
de hochei 
(grupa A),
sint prezente 
chipele Canadei 
(deținătoarea titlu
lui). Cehoslovaciei 
(medalie de argint 
la ediția din 1984), 
U.R.S.S. (locul 3 
la ultimul C.M.), 
S.U.A., Elveției. 
Finlandei, R. F. 
Germania. Suediei. 
Iată 
primei 
nada 
12—1. 
S.U.A.
slovacia 
9—3. 
Finlanda 
ziua a 
U.R.S.S. 
6—1. 
R.F.G. 
landa 
9—2. 
5—2. 
samentului la zi : 
4 p. 2. U.R.S.S. 4 p, 
landa 2 p, 4. Cehoslovacia 
5. S.U.A. 2 p, 6. Suedia 2 p, 
7 .Elveția 0 p, 8. R.F.G.

Deși a căzut ir, genunchi, sovieticul
Kovalev ■ ’ J ’
partener
U.R.S.S.

____ _ ,_____ I Andrei 
protejează excelent pucul, căutlnd un 
căruia să-i paseze (Fază din partida 
— S.U.A., 7—3, din C.M. de juniori, 

grupa „A“)
Telefoto : A.P. AGERPRES

mătoare s-au clasat Andreas 
Bauer (R. F. Germania) și 
Stein Gruben (Norvegia).

Patinaj viteză :
CAMPIONATUL ELVEȚIEI

VIENA (Agerpres). Des
fășurat la Viena, campionatul 
masculin de patinaj viteză al 
Austriei a fost cîștigat de K. 
Hadschlieff, care a totalizat 
la poliatlon 167,428 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Eminger — 168,632 puncte și 
Jaeger — 169,662 puncte.

rezultatele 
zile : Ca-

— Elveția 
U.R.S.S. —

7—3. Ceho-
R.F.G.

Suedia —
2—0 ; 

doua : 
Suedia

Canada — 
18—2. Fin-
— Elveția

S.U.A. — Cehoslovacia 
Iată configurația cla- 

1. Canada 
3. Fin-

2 p,

0 p.

TURNEUL DE LA SAINT 
GERVAIS. în cadrul turneului 
care se desfășoară în această 
localitate din 
.selecționata 
învinsă 
Austriei 
de 8-0 
Hocheiștii 
decît în primele 
ale partidei, ei 
în ultima parte, 
au beneficiat de aportul

Alpii francezi. 
României a fost 

reprezentativa 
scor 

2—0, 5—0).
n-au rezistat 

două treimi 
cedînd vizibil 

Austriecii 
unui 

jucător excelent, canadianul 
naturalizat Lebler, autor a 
două goluri și coautor la alte 
două. La turneu mai participă 
selecționata Franței.

de 
eu categoricul

(1—0, 
noștri

TURNEUL DE LA PARIS. 
Partida inaugurală a competi
ției de Anul Nou din capi
tala Franței s-a disputat între 
echipa 
Riga și 
Francais 
aflată la 
s-a încheiat cu scorul de 16—1. 
Cei 5 000 
aplaudat, 
produse 
tegorică 
spectacolul excelent 
hocheiștii sovietici, 
partide : Francais 
Espoirs de Montreal 4—3 : Di
namo Riga — Budejovice 8—3.

sovietică 
campioana 
Volants.

discreția

Dinamo
Franței, 
Partida, 

oaspeților.

de spectatori au 
în ciuda amărăciunii 

de înfrîngerea ca- 
a echipei favorite. 

oferit 
în !

V olants

de 
alte

„CUPA PONDUS”. Tată re
zultatele din primele zile ale 

se desfășoară 
Iugoslavia — 
Danemarca — 

Ungaria — 
Danemarca — 
Iugoslavia —

competiției care 
la Copenhaga: 
Norvegia 8—4. 
Ungaria 2—3,
Norvegia 3—2, 
Iugoslavia 3—2, 
Ungaria 5—1.

..CUPA SPENGLER”. Un pu
ternic turneu, organizat la 
Davos, în Elveția, a reunit 5

formații puternice : Dukla
Jihlava (Cehoslovacia), Spartak 
Moscova, 
nadiană, 
(R.F.G.)
Iată rezultatele 
pînă acum : Davos
Rosenheim 4—3, 
canadiană — Dukla 2—2, Spar
tak Moscova 
selecționata < 
Rosenheim 
conduce cu 
selecționata

o selecționată 
S. B.

și Davoș

ca- 
Rosenheim 

(Elveția), 
înregistrate 

S.B. 
Selecționata

. — Dukla 3—1, 
canadiană — S.B.

7—2. Spartak
4 p, urmată 
canadiană 3 p.

9 în 
de Nord, 
T.S.K.A. 
într-un prim joc, o selecționată 
a orașului Los Angeles cu 
scorul de 5—2, prin golurile 
marcate de Fetisov, Kastatanov, 
Drozdețki, Gherasimov, Kru
tov, respectiv Dionne (2). 
La meci au asistat 16 000 de 
spectatori. în al doilea meci, 
Ț.S.K.A. a învins 
echipă canadiană 
Oilers cu 6—3, punctele învin
gătorilor fiind înscrise de Bî- 
kov și Krutov (cite 2), Zîbin 
și Veselov. • O altă echipă 
sovietică, Sokol Kiev, a în
trecut, la Hanover (New 
Hampshire), formația Universi
tății Darmouth, cu scorii de 
11—5. • Aflată în turneu în 
Olanda, echipa sovietică 
hochei pe gheață Himik 
kresensk 
ningen, 
gazdă, pe 
scorul de 
t—1).

turneu în 
formația 

Moscova

de 
Vos- 
Gro- 
țării

ANGLIA (et. 23 șl 24). In 
cursul săptămînii s-au desfășurat 
două etape. In ambele, mai 
multe ' ‘ .
Rezultate ale partidelor de 
Leicester — Aston Villa 
Tottenham — West Ham 
Birmingham — Nottingham 
Sheffield Wednesday — 1
castle 2—2, Coventry 
0—1, Everton 
3—1, Manchester City — Liverpool 
1—0, Oxford — Southampton
3—0. Nu s-au disputat partidele 
Watford — Arsenal șl Chelsea — 
Q. P. Rangers. Rezultate de sîm
bătă: Arsenal — Q. P. Rangers 
3—1, Aston Villa — W. B. Albion 
1—1. Chelsea — Tottenham 2—0, 
Everton — Sheffield Wednesday 
3—1, Ipswich — Luton 1—1, Man-

etape. In 
meciuri au fost amînate.

..................  s joi:
3—1, 
l—o, 
0—1, 

New- 
Ipswich 

Manchester Utd.

INDIA. La recentele jocuri 
sportive ale Indiei, desfășu
rate la New Delhi, au fost 
stabilite 10 noi recorduri na
ționale la atletism, înot și 
tir. Performerii competiției 
au fost înotătorul Reza Shi- 
raji, cîștigătorul a 6 medalij 
de aur, și ciclista Jaamine 
Aranthenoua. de 5 ori învin
gătoare în probele de șosea 
și velodrom.

CUBA. La Havana s-au 
desfășurat întrecerile finale 
ale celei de-a 6-a ediții 
Jocurilor sportive ale i 
nierilor cubanezi, la < 
au participat peste 3009 de 
concurenți. Timp de mai 
multe zile, micuții, sportivi 
și-au disputat întîietatea la 
atletism, gimnastică, înot, 
volei, tenis de masă și gim
nastică ritmică.

FRANȚA. Cunoscutul diri
jor Herbert von Karajan își

i a 
pio- 
care

iunie-septembrie 1986. Se 
vor disputa întreceri la toa
te disciplinele olimpice, pre
cum și la 
populare în 
sint luptele 
prima oară 
în program 
schiul nautic.

ETIOPIA. Adunarea Ge
nerală a Asociației Comite
telor Naționale Olimpice A- 
fricane (A.C.N.O.A.) 
reales drept președinte 
Anani Matthia (Togo), 
in funcția de secretar gene
ral — pe Ahmadou Lamine 
Ba (Senegal), pentru un nou 
mandat de 4 ani. într-o re
zoluție votată în unanimi
tate, Adunarea Generală a 
A.C.N.O.A. a chemat țările 
africane, ca și celelalte țâri 
din întreaga lume, la boico
tarea, din punct de vedere 
sportiv, a Africii de Sud, ca

unele sporturi
U.R.S.S., cum 

sambo. Pentru 
au fost incluse 
badmintonul si

1-a 
pe 
iar

• PE GLOB» PE GLOB» PE GLOB»
menține condiția fizică prin- 
tr-o activitate sportivă sis
tematică. disciplina cea mai 
îndrăgită de maestrul baghe
tei fiind yachtingul, în cursul 
verii, Herbert von Karajan 
s-a numărat printre partici- 
panții la regata din Sardi
nia, terminînd învingător la 
categoria sa de vlrstă.

ELVEȚIA. Buletinul ofi
cial al Federației internațio
nale de canotaj (F.I.S.A.) 
specifică, în ultimul său nu
măr, că în programul viitoa
relor Jocuri Olimpice nu vor 
figura întreceri la categoria 
ușoară, în urma 
Comisiei de 
Comitetului

refuzului 
programare a 
Internațional 

Olimpic de a admite intro
ducerea unor probe supli
mentare în regata olimpică. 

U.R.SJS. 37 de discipline 
vor figura în programul edi
ției viitoare a Spartachiadei 
de vară a popoarelor din 
U.R.S.S.. ale cărei finale se 
vor desfășura în perioada

urmare a politicii de discri
minare rasială practicată de 
regimul de la Pretoria.

ITALIA. Calendarul ciclist 
internațional pentru amatori 
pe anul 1986. adoptat cu 
prilejul Congresului U.I.C. 
de la Roma, cuprinde nu
meroase competiții și cam
pionate, între care „Cursa 
Păcii “ — ediția a 39-a, în
tre 6—22 mai : Campionatele 
mondiale de șosea și velo
drom — 29 august — 6 sep
tembrie, la Denver (S.U.A.) ; 
Campionatele mondiale uni
versitare — 10—17 septem
brie, în U.R.S.S. ; Jocurile 
Americii Centrale — 15—30 
noiembrie, în Guatemala ; 
Tour de TAvenir — 10—-21 
septembrie. în Franța ; Tu
rul Mediteranei — 1—6 apri
lie, în Turcia ; Turul Iugo
slaviei — 14^-22 iunie ; Tu
rul Bulgariei —- 17—27 iulie; 
Turul S.U.A. — 10—24 au
gust ; Turul Egiptului — 
5—14 octombrie.

• Ascensiunea echipei Chelsea • Un nou lider in Scoția •

Lawrenson (F.C. Liverpool), antrenor și jucător al reprezentativei

Irlandei I • Va rămine Platini la Juventus ?

ciiesber City — Birmingham 
Nottingham — Liverpool 
Watford — Leicester 2—1. 
s-au disputat partidele: 
castle — Manchester Utd., Oxford 
— Coventry, West Ham — Sout
hampton. De notat ascensiunea 
echipei Chelsea, care ocupă locul 
secund și se află la numai două 
puncte (totalizează 47 p) de 
Manchester United 49 p, ambele 
avînd 23 de jocuri. Pe locurile 
următoare: Everton și Liverpool 
cu cîte 46 p (ambele din 24 de 
meciuri).

î—i,
1—1, 

. Nu 
New-

j), urmată de Dundee Utd. $4 p 
(19 j) și Aberdeen 23 p (19 j); 
pe Ultimul loc (10) se află Moth
erwell 10 p (18 j).

SCOȚIA (et. 20). Celtic — Cly
debank 2—0, Dundee Utd. — F.C. 
Dundee 0—0, Glasgow Rangers — 
Midlothian 0—2! Pe primul loc 
a trecut Midlothian, cu 26 p (21

PARAGUAY. Campionatul tării 
s-a încheiat în urma unui turneu 
final la care au participat șase 
echipe. Pe primele două locuri 
s-au clasat formațiile Olimpia șl 
National, care vor lua startul tn 
noua ediție a „Cupei Liberta- 
dores“.
• Internaționalul irlandez Mark 

' .i, jucător la F.C. Li-
a primit sarcina de a 
selecționata Irlandei, 

el va juca și în 
putea e- 

Li verpool.

Lawrenson, 
verpool, 
pregăti 
Concomitent, 
echipă, Lawrenson vă 
volua în continuare la

America 
sovietică 

a învins,

redutabila 
Edmonton

a întîlnit, la 
reprezentativa 
care a întrecut-o cu 
10—2 (3—0. 6—1,

Sărituri cu schiurile:
NORVEGIANUL RUUD, PRIMUL 

ÎN „CUPA EUROPEI"

»»Cupa Europei" la sărituri 
cu schiurile a programat pe 
trambulina de la Saint Moritz 
(Elveția) un concurs 
victoria a 
norvegian 
total de 
sărituri 
măsurînd

în care 
revenit sportivului 

Roger Ruud, cu un 
199,8 puncte, ambele 
ale învingătorului 

88 m. Pe locurile ur-

va juca.• P.S.V. Eindhoven 
la 15 Ianuarie, la Nottingham, cii 
echipa din prima ligă Forest.
• La Valenciennes 

început un turneu de 
sală, la care participă 
selecționate ale unor 
Europa, Intîlnirlle se 
în două grupe: „A":
— Lodz 6—3, Barcelona 
ren 
na 
Copenhaga
— Barcelona 5—4. 
Lausanne 6—2, Malmo — Valen
ciennes 7—2, Sofia — Valencien
nes 3—2. Malmo — Lausanne 4—1, 
Lausanne — Valenciennes 1—1, 
Malmâ — Sofia 7—01 In finală 
se vor întîlni selecționatele ora
șelor Copenhaga și Malmg.

(Franța) a 
juniori în 
mai multe 
orașe din 
desfășoară 
Copenhaga 

Beve- 
1—1, Copenhaga — Barcelo- 

5—1!, Lodz — Beveren 4—2, 
Beveren 4—1. Lodz 

bB“: Sofia 
Malmo

Fază din meciul Tottenham — West Ham (1—0), disputat joi. In 
mijloc, atacantul echipei învingătoare, Waddle, în luptă cu doi 
adversari: Neil Orr (stingă) și McAvennie. Singurul gol a fost 
marcat de Perryman, al 85-lea in activitatea sa la Tottenham I 

Telefoto: A.P. — AGERPRES

• Platini indecis. După cum 
se știe, la sfîrșitul lunii iunie, 
celebrului fotbalist francez Michel 
Platini ii va expira contractul cu 
echipa Juventus. In privința pro
iectelor sale circulă deja multe 
păreri contradictorii. Se susține 
că jucătorul cu nr. 10 va pleca 
fie în Elveția, fie în Franța, In 
timp ce potrivit altor opinii el 
va rămîne în Italia. Ziarul „Cor- 
riere dello Sport" afirmă în nu
mărul său de sîmbătă că Platini 
va rămîne încă trei ani la „Ju- 
ve“. Jucătorul în cauză nu a fă
cut pînă acum nici o declarație 
oficială. El a anunțat doar că la 
una din emisiunile de sport ale 
televiziunii italiene va anunța 
hotărîrea definitivă.

BASCHET • in turneul mas
culin de la Paris: Franța — 
Cehoslovacia 92—90 (48—43),
U.R.S.S. — O selecționată a 
S.U.A. 111—92 (61—40). • tn tur
neul de la Barcelona: Espanol — 
Steaua reșie Belgrad 85—77 
(54—47). 9 La Varkaus (Finlan
da) : Turcia — Ungaria 83—81 
(36—36), Finlanda — Norvegia 
76—82 (49—85). Finlanda — Unga
ria 79—88 (44—39). Turcia — Nor
vegia 80—76 (46—41). • tn turne
ul de junioare de la De Castellet 
(Spania): Spania — R. F. Ger
mania 71—64. Olanda — Marea 
Britanie 65—31 Franța — Belgia

61—50, Spania — Marea Britanie 
80—45. După două etape conduce 
Spania cu 6 p

CICLISM > După prima zi a 
„Cursei de 6 zile** de la Koln

• TELEX • TELEX •
conduce cuplul vest-german 
Thurau — Kristen ou 15 p.

HANDBAL * " - - -
neulul feminin 
Știința Bacău a 
de 28—23 (15—10) 
Rostock (R. D.
tr-un alt joc S. C. Leipzig a în-

In cadrul tur- 
de la Leipzig, 
învins cu scorul 
pe S. C. Empor 
Germană). In-

trecut cu 32—23 (20—10). echipa
cehoslovacă Topolniky.

TENIS • Turneul de 
bourne 
Premiu 
de J. 
dispus. 
Doohan 
semifinală: Canter 
7—6, 7—6.

VOLEI • tn meci feminin, la 
Beijing: R P. Chineză — Selec
ționata lumi 3—1 (din echipa în
vinsă au făcut parte jucătoare 
din 9 țări). • La Schmieden 
(R.F.G.). îr. joc feminin : R.F.G. 
— Olanda 3- 0

la Mel- 
Marele 
cîștigat 
care a

contînd pentru 
Nabisco” a fost

Canter (S.U.A.). 
în finală, de australianul 

cu 5- 7. 6—3, 6—4. tn
Edmondson
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