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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI 

ELENA CEAUȘESCU

VIBRANT UMAGIU Șl UNANIMĂ PREȚUIRE 
PENIRU MONICA ACTIVIIATE REVOEU|IONARĂ

DEDICATA PATRIEI, FERICIRII POPORULUI
vvarășa Elena Ceaușescu, 

al Comitetului Politic 
al Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 

prim viceprim-minis- 
Guvernului Republicii

Jro «tiv 
traț al 
Român, 
.tru al
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Știin
ței și Invățămintului, a fost 
sărbătorită, cu ocazia zilei 
de naștere și a îndelungatei 
sale activități revoluționare, în 
cadrul unei 
avut loc in 
ianuarie.

împreună 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la solemni
tate au participat membrii și 
membrii supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului 
de Stat și

In acest 
sărbătoare, 
Ceaușescu 
Scrisoarea 
tic Executiv 
Central al Partidului Comunist 
Român, de către tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru 
*4. Comitetului Politic Executiv
J C.C. al P.C.R., prim-minis- 
*tu «1 guvernului. 
{Solemnitatea a 

ațâitoare dovadă
■-osebite pe care

solemnități care a 
Capitală, mărfi, 7

cu tovarășul 
secretar 

Comunist

membri
ai Guvernului, 

cadru, de aleasă 
tovarășei Elena 

i-a fost înminată 
Comitetului Poli- 

al Comitetului

constituit o 
a aprecierii 
partidul și 

porul nostru o dau indelun- 
---  activități desfășurate de 

in 
in

■tei activități desfășurat* 
farășa Elena Ceaușescu 

■ș tarea revoluționară, 
■aducerea partidului și sta- 

ui, pentru înfăptuirea polî- 
. .ai de construcție socialistă și 
Șunistă în patria noastră, 
-itru progresul și ridicarea 
pe trepte tot mai înalte de 
. lizație și progres.

A fost omagiată activitatea 
neobosită pe care tovarășa 
Elena Ceaușescu o consacră, 
cu înaltă competență și profund 
spirit revoluționar, elaborării

j

politicii interneși înfăptuirii
și externe a partidului și sta
tului nostru, 
nomido-sociale

dezvoltării eco-
a țării, în

floririi vieții materiale și spiri
tuale a poporului nostru, a-
firmării tot mai puternice a
României pe plan internațio
nal.

Și cu acest prilej au fost 
puse cu putere in evidență a- 
iesele ginduri și sentimente de 
prețuire și stimă pe care toți 
oamenii muncii din patria 
noastră le poartă tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului, 
strălucit om de știință, savant 
de renume mondiaj, pentru 
abnegația și dăruirea cu care 
se eonsacră, alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, pro
gresului neîntrerupt al Româ
niei socialiste, pentru contri
buția activă pe care a a- 
dus-o și o aduce Ia înfăptuirea 
hotăririlor celui de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R., a mărețelor 
obiective ale Programului 
partidului de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

In această zi de sărbătoare a 
fost evocată munca plină de 
abnegație pe care tovarășa 
Elena Ceaușescu o desfășoară 
cu remarcabilă pasiune, cu 
inepuizabilă energie și iniția
tivă creatoare pe tărimul cer
cetării științifice, contribuția 
de o excepțională însemnătate 
pe care o aduce la progresul 
științei • și 
orientarea 
hotărî toare 
rea cu succes a 
de construcție 
introducerea și 
susținută, in 
niile vieții economice și so
ciale, a celor mai noi și va
loroase realizări ale științei 
și tehnicii, la afirmarea știin-

învățămîntului, la 
lor in direcțiile 
pentru înfăptui- 

intregiî opere 
socialistă, Ia 

promovarea 
toate dome-

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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ței românești pe plan național 
și mondial. S-a subliniat lar
ga recunoaștere internațio
nală a acestei vaste activități 
consacrate bunăstării și fe
ricirii poporului, legării știin
ței și invățămintului de cerin
țele de progres ale societății, 
de cauza păcii și colaborării 
internaționale.

S-a adus, și in acest cadru, 
un cald omagiu 
desfășurate de 
Elena Ceaușescu, 
conducerii partidului și 
vernului, in înaltele funcții de 
răspundere încredințate de 
partid și popor, pentru promo
varea marilor idealuri de pace 
și colaborare ale României so
cialiste, 
că a 
care 
înfăptuirea 
mod deosebit a dezarmării nu
cleare, pentru cauza destinderii 

a indepen- 
suveranității popoa- 
fost subliniate preo- 
sale constante pen- 
minunatele creații

activității 
tovarășa 

in cadrul
gu-

soluționarea pașni- 
problemelor complexe 
confruntă omenirea, 

dezarmării, și in

de reprezentanții Centrului universitar Petroșani
Aflată la a 3-a ediție, „Cupa 

U.A.S.C.R." 
alpine) — 
sub egida 
cunoscut un _ 
participare — aproape 200 de 
ștudenți și studente din majo
ritatea centrelor universita
re ale țării, care s-au aflat la 
odihnă, în prima parte a 
vacanței de iarnă, în stațiuni
le situate pe Valea Prahovei.

întrecerile 
în zona cabanei 
sosire și au i 
sul 
lui 
care 
I, înaintea 
rești și Brașov, 
locurile II—III și Cluj-Napoca,

Ș aflați pe locul IV.
J; Concursul a fost organi- 
țj zat pe două categorii, una 

pentru începători și alta re- 
zervată schiorilor avansați 

g (clasificați). La începători, 
g Ioana Brana, de la I.M.F.

la schi (probe 
concurs organizat 

„Daciadei" — Ș 
frumos succes de

DACIADA

internaționale, 
denței și 
relor. Au 
cupările 
tru ca ___,
ale geniului uman să nu fie 
puse niciodată in slujba răz
boiului și distrugerii, ci să 
slujească exclusiv înfăptuirii 
dezideratelor omenirii de a 
trăi și a se dezvolta intr-o 
lume a păcii și colaborării, a 
înțelegerii intre toate națiu
nile.

Dînd glas sentimentelor de 
înaltă considerație, dragoste 
și prețuire ale întregului 
nostru partid și popor, tova
rășii din conducerea partidului 
și statului, prezenți Ia solem
nitate, au felicitat cu deosebi
tă căldură pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, adresindu-i 
calde urări de viață îndelun
gată, multă sănătate și putere 
de muncă, spre a încununa cu 
noi realizări de prestigiu

(Continuare în pag. a 4-a)

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R

adresată tovarășei
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Cu cele mai alese sentimente de stimă, 
respect și prețuire, dorim ca, la aniversarea 
z lei dumneavoastră de naștere, să vă adre
săm, din adincul inimilor, calde felicitări și 
orori de ani mulți și luminoși, în deplină 
sănătate și fericire, alături de mult iubitul 
si stimatul conducător ai partidului și sta- 
•-■a. nostru, ctitorul strălucit ai României 
szeatiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ne este tuturor deosebit de plăcut ca, 
folosind acest moment aniversar, să vă adu
cem un fierbinte omagiu și să vă exprimăm 
'■cita apreciere pe care, împreună cu toți 

comuniștii, cu întreaga națiune, o dăm in
ti dungatei și rodnicei dumneavoastră activi
tăți in mișcarea revoluționară, în conducerea 
partidului și statului, pentru binele și feri
cirea poporului român, pentru edificarea cu 
succes a socialismului și comunismului pe 
pă mint ui scump ai patriei, pentru progres 
social ți pace in lume.

In rîndurile întregului nostru partid și po
por este unanim recunoscută contribuția dum
neavoastră de înaltă competență și răspun
dere comunistă — ca membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și prim viceprim- 
ministru al guvernului — la elaborarea și în
făptuirea în viață a mărețelor planuri și 
programe de dezvoltare economico-socială a 
potriei. Ia perfecționarea organizării și con
ducerii societății, la progresul continuu al 
cercetării științifice și aplicarea largă in 
producțre a rezultatelor acesteia, la înfăptu
irea neabătută a Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

întreaga țară prețuiește in mod deosebit 
activitatea remorcabilă pe care o desfășurați 
oe tărimul științei și tehnologiei, contribuția

COMITETUL POLITIC EXECUTIV

Elena Ceaușescu
mare însemnătate pe care o aduceți - 
eminent om de știință de renume mon- 

I - la dezvoltarea și înflorirea gindirii

de 
ca 
dial 
științifice, a învățămîntului și culturii româ
nești, la unirea și organizarea forțelor din 
aceste importante sectoare de activitate in 
vederea asigurării progresului multilateral al 
patriei socialiste, a îmbogățirii vieții spiri
tuale și lărgirii orizontului de cunoaștere și 
cultură ai întregului popor. Valoroasa dum
neavoastră operă - încununată cu înalte 
distincții 
tații de 
diferite 
mîndria 
buție de mare însemnătate la înflorirea ști
inței și culturii naționale și universale, un 
exemplu strălucit de dăruire revoluționară, 
de profund atașament față de cauza înflo- 

progresului și

8

s-au desfășurat 
Clăbucet — 

și au marcat 
reprezentanților 
universitar 
s-au situat 

celor

succe- 
Centru- 

Petroșani, 
pe locul 

din Bucu- 
clasați pe

București (Facultatea de sto
matologie) a ocupat primul 
loc, urmată fiind de Anca 
Mărginean (I.M.F. Cluj-Na- 
poca) și Dana Țîrlescu (Inst. 
politehnic București) cu care 
a urcat pe podium. Ioana 
Brana, pregătită de asisten
ta Ecaterina Banciu, confir
mă, prin această reușită, fru
moasele rezultate obținute 
anterior, în „Cupa anilor I" 
și în „Cupa drumarilor", con- 
cursuri-test în vederea 
cestei competiții. în < 
studenților, cel mai bine 
comportat Marian Buzaș 
la Institutul de mine din 
troșani, urmat de un 
de schiori de la Institutul 
litehnic din Cluj-Napoca. în

a- 
cazul 

s-a 
i de 
i Pe- 

trio 
po-

(Continuare in pag. 2-3)

Lotul fotbaliștilor de la steaua a reluat pregătirile
I----------.---------------------------
$

$

g

operă
și titluri ale unor prestigioase insti- 
știmță, cultură și învățămînt din 
țări ale lumii — reprezintă, spre 
întregului nostru popor, o contri-

președinte al

riril României socialiste, a 
civilizației tuturor popoarelor.

Alegerea dumneavoastră ca .
Consiliului Național al Științei și Invățămin- 
tului — intr-un moment în care cercetarea 
științifică este chemată să aducă o impor
tantă contribuție la progresul multilateral al 
societății românești - constituie recunoaș
terea unanimă a meritelor deosebite pe care 
le aveți în dezvoltarea și coordonarea aces
tor importante sectoare ale construcției so
cialiste din patria noastră și, totodată, o 
garanție, că sub conducerea și îndrumarea 
dumneavoastră, activitatea în aceste domenii 
va cunoaște un și mai mare avînt în viitor.

Slujind cu abnegație interesele țării, ale 
poporului român, cauza socialismului pe pă- 
mîntul României, dumneavoastră, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, v-ați 
afirmat, totodată, ca promotor neobosit al 
celor mai nobile idealuri de înțelegere.

(Continuare in pag. a 4-a)

AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CU GiNDUL LA „SFERTURILE"
CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI

nesc'

g

,.Atenție concentrată asupra bunei reprezentări a fotbalului româ- 
(Ion Alexandrescu) • Cele șapte (posibile) adversare în ca

racterizarea antrenorului Anghel lordănescu
Ieri dimineață, pe ceața și 

burnița care acoperise Bucu- 
reștiul, ajungem la stadionul 
Steaua unde (surpriză !) un 
grup de vreo 30—40 de supor
teri se și aflau la intrarea spre 
vestiare, de la tribuna a doua. 
Cei mai vajnici susținători ai 
campioanei n-au vrut să sca
pe prima întîlnire cu antreno
rii și jucătorii pe care îi sim
patizează, îi susțin duminică de 
duminică, trăind bucuriile, mai 
ales bucuriile oferite în ulti
ma perioadă de timp de „roș- 
albaștri".

Rînd pe rînd, apar, înainte 
de ora fixată pentru lansarea 
„stagiunii" 1986, antrenorii si 
fotbaliștii care alcătuiesc cel 
mai puternic lot al performan
tei fotbalistice românești în a- 
cest moment. „Un start inedit, 
acesta, din 1986. Inedit, pentru 
că Steaua atacă pentru întîia 
oară, in bogata ei carieră in
ternațională, sferturile de fi
nală ale celei mai mari com
petiții rezervată cluburilor, 
Cupa campionilor europeni. 
Cu voința fermă de a 
confirma, în primăvară, per
formanțele toamnei, perfor
manțe care au ridicat-o 
considerabil in arena interna-

țională". Cu aceste cuvinte, Ion 
Alexandrescu, vicepreședintele 
clubului militar, caracteriza, 
succint, anul fotbalistic care 
stă în fața echipei pe care o 
conduce. „Fără să neglijăm și 
celelalte obiective ale perfor
manței — adaugă fostul nostru 
internațional, component al „e- 
chipei de aur" C.C.A. — cam
pionatul si cupa, ne vom con
centra atenția îndeosebi a- 
supra reprezentării fotbalu
lui românesc în întrecerea 
campioanelor Europei". în pri
vința programului echipei Stea
ua, vicepreședintele clubului 
militar ne-a informat că, în 
următoarele două săptămîni, în
tregul lot va efectua o intensă 
pregătire la Forban, urmînd ca, 
în perioada 21—30 ianuarie, să 
continue antrenamentele în 
Grecia. Pentru luna februarie 
este prevăzut un turjieu în I- 
talia, cu 5—6 jocuri, cu unele

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

| BASCHETBAUȘTII ROMÂNI 
fîN TURNEUL DE LA VARȘOVIA 
I
0 VARȘOVIA, 7 (Agerpres). — 
g; Turneul internațional masculin 
Jsde baschet disputat în capitala 
^Poloniei a fost cîștigat de se- 

lecționata Varșoviei, urmată în 
5; clasament de formația so- 
g; vietică S.K.A. Alma Ata 
g și echipele orașelor Praga, 
g București, Sofia, Helsinki, 
g Varșovia (B) și Budapesta, 
țg în ultimul joc susținut, se- 
$ lecționata orașului București 
g; a învins cu scorul de 115—76
$ (60—41) formația orașului Hel- 
g: sinki. Principalii realizatori ai 
g echipei române au fost Anton 
g Netolitzchi și Florin Ermura- 
g che, care au înscris 26 și, res- 

pectiv, 23 de puncte.
g în finala competiției : Varșo- 
g via — S.K.A. Alma Ata 86—84 

(54—42).

PRIMUL CONCURS

DE TENIS AL SENIORILOR
Sala „Orizont" din Bacău găz

duiește primul concurs din cir
cuitele de tenis pentru seniori, 
organizate de F.R.T. Slnt pre
zenți, printre alții, și component! 
al lotului de „Cupa Davis", pen
tru care acest concurs (ca și ur
mătorul, de la Galați) reprezintă 

înaintea tur- 
care vor

o utilă verificare 
neelor internaționale la 
participa în curînd.

La Bacău, tenlsmanli 
împărțlțl în 3 grupe

au fost 
valorice. 

Gr. 1: Florin Segărceanu, Adrian 
Marcu, Laurențiu Bucur, Marius 
Comănescu, Dorel Pop și Răzvan 
Itu ; gr. 2 : Manuel Nicolae, 
Bogdan Toma, Emil Hnat, Răz
van Constantlnescu, Adrian Po- 
povicl și loan Florin ; gr. 3 s 
Silviu Gorgan, Marian Onllă. 
George Cosac, Har! Nicolae șl 
Aurel Damlan.

Meciurile se vor disputa zilnic, 
pină duminică, de la ora 8 dimi
neața și 15 după-amlaza.



Miine, la Cluj-Napoca, In „C.C.E.“ la baschet feminin Pc marginea ultimelor confruntări international

SINTEM ÎNCĂ IN AȘTEPTAREA UNOR R
Cinstea de a inaugura activi

tatea competitională baschetba- 
listică din țara noastră revine 
anul acesta campioanei 
ne UNIVERSITATEA 
NAPOCA, echipă care 
tilni miine (la ora 18), 
sporturilor din orașul 
Someș, formația PARTIZAN 
BELGRAD. în cadrul grupei 
„A" a sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". 
Ambele echipe vin după cite 
doua înfrîngeri suferite în par
tidele anterioare, deci cu atît 
mai doritoare să obțină primul 
succes în cadrul acestei etape 
a prestigioasei competiții.

Baschetbalistele de la „U“. 
care au putut fi văzute zilnic 
antren!ndu-se cu sîrguință, se 
vor prezenta în formație com
pletă, cu dorința de a atenua 
printr-o victorie impresia ne
favorabilă produsă de cele două

femini- 
CLUJ- 
va în- 
în Sala 
de pe

insuccese de pînă acum, la di
ferențe mari (61—83 cu 
Spartak și 51—89 cu 
Sperăm că Magdalena 
Gabriela Mărginean, 
Kiss, Verginia Popa,

Levski-
Primigi). 
Jerebie, 

Gabriela 
Mariana 

Bădinici, Paula Misăilă și cele
lalte componente ale lotului 
clujean vor evolua la nivelul 
realelor posibilități, în speranța 
obținerii unui rezultat favora
bil și spre satisfacția publicu
lui. de obicei numeros și en
tuziast.

Oaspetele deplasează o echi
pă din care fac parte, | 
tre altele, internaționalele 
Ijana Majstorovici (1,91 
Olivera Krivokapici (1,98 
Andreja Puksici (1,78 m) și 
lica Komnenovici 
jocurile anterioare 
tele iugoslave au 
(57—87 cu Primigi 
Levski-Spartak).

prin- 
! Bi-

(1,79 m). 
baschetbalis- 
fost învinse 
și 83—98 cu

/Săritorul (in apă) Ion Petrache

Arbitrii întîlnirii : G. Avaliș- 
vili (U.R.S.S.) și A. Ceizel 
(Cehoslovacia).

Tot joi, în cadrul aceleeași 
grupe, are loc meciul neînvin
selor : Primigi Vicenza — Lev
ski-Spartak Sofia ; in grupa 
„B“ : Agon Dusseldorf — Vy- 
soke Praga, Stade franțais Ver
sailles — T.S.K.A. Moscova.

Pe plan intern, activitatea pe 
anul în curs va debuta în zi
lele de 11 și 12 ianuarie, prin 
primele etape ale turneelor 
celui de al doilea tur al Divi
ziei școlare și de juniori și va 
continua astfel : 18—21 ianua
rie : turneu divizionar „A“ fe
minin la Timișoara ; 20—21 ia
nuarie : trial (în sala Floreas- 
ca) pentru selecția în loturile 
naționale de juniori (născuți 
în 1969 și mai mici) și junioa
re (născute în 1970 și mai 
mici) ; 24—27 ianuarie : turneu 
divizionar „A" masculin, la 
Cluj-Napoca.

In următoarele clteva luni ho- 
cbelștU noștri de toate categoriile 
— seniori, tineret, juniori — stat 
chemați să ia parte la o serie da 
importante confruntări internațio
nale oficiale de al căror rezultat 
va atîrna ta bună măsură activi
tatea lor viitoare, știut fiind fap
tul că activitatea internațională 
este organizată pe categorii de 
valoare, pe sistemul promovare- 
retrogradare. De aceea, activita
tea internă a hocheiului nostru 
este subordonată scopului unei 
bune reprezentări internaționale. 
Dar lată că tocmai această repre- 
zentare-internațlonală — ne refe
rim la prima echipă — este, ta 
acest sezon, sub așteptări. Șl nu 
se poate spune că hocheiștllor 
din reprezentativa de seniori nu 
11 s-a asigurat și anul acesta un 
calendar internațional corespun
zător, care să-i aducă tn maxi
mum de formă la Întrecerile gru
pei „C" a campionatului mon
dial, programate la sflrșltul lui 
martie $1 Începutul lui aprilie.

Cercetînd rezultatele cifrice ale 
celor 15 partide susținute pînă

In ictferea reluării activității lnterna|Me
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Ținlnd seama de virsta 
fragedă a săritorului de la 
trambulină Ion Petrache — 
In luna iulie va împlini 17 
ani — am fost tentați să-I 
prezentăm la rubrica intitu
lată „Veți mal auzi de...". 
Dar rezultatele obținute pe 
plan ’ntern, mai precis cu
cerirea titlului de campion 
absolut al României la se
niori și la juniori, ne-a de
terminat să renunțăm la 
ideea inițială, cu atit mai 
mult cu cît respectivul spor
tiv a realizat șl unele per
formanțe 
plan 
care o 
păți".
(unde 
tu. pe 
șl R.D.G.), și cucerirea unor 
locuri fruntașe la Balcania
dele de seniori și de juniori. 
Se poate deci spune despre 
Ion Petrache, elev ta clasa 
a X-a D a Liceului industrial 
•nr. 37 București (specializa
rea Industria lemnului — cen
trala Pipera), că este de a- 
cum consacrat la nivel re
publican, dar se află de-abla 
la început de drum pe ca
lea afirmării internaționale, 
într-o ramură de sport de 
mare dificultate, unde acu
mulările tehnice și saltul ca
litativ sînt realizate cu mul
te strădanii, pe parcursul 

Vmultor ore de antrenament, 
în care efortul fizic și cel

promițătoare pe 
internațional, printre 
victorie în „Cupa Car- 
desfășurată la Sibiu 
a întrecut printre al- 
reprezentanții U.R.S.S.

psihic sint conectate neconte
nit la „Înaltă tensiune".

Pe lingă frumoasele rezul
tate obținute, Ion Petrache 
este autorul unei performan
țe deloc neglijabile: el execută 
cel mal dificil program teh
nic dintre săritorii români, 
printre salturile sale' aflin- 
du-se triplu salt șl jumătate 
contra grupat (coeficient 2,3 !) 
șl dublu salt și jumătate îna
poi grupat (coeficient 3,0). 
ambele la platformă (10 m), 
sărituri abordate de regulă 
doar de cei mal valoroși prac- 
tlcanți al acestui sport. Pro
gramul adoptat — pentru îm
bunătățirea căruia Ion Pe- 
traehe lucrează cu sîrguință, 
conștient că doar talentul nu 
îi este suficient pentru a ajun
ge spre culmile performanței 
— li dă speranța obținerii u- 
nor rezultate bune la marile 
competiții internaționale ofi
ciale din anul 1986, printre 
care Campionatele europene 
de juniori șl Balcaniadele.

Antrenorul său, profesorul 
Constantin Totan, care l-a 
condus pașii de la Inițiere 
pînă la cucerirea titlului de 
campion național absolut, are 
deplină Încredere că elevul 
lui nu se va mulțumi cu ce 
a realizat pînă acum șl se 
va strădui să se depășească 
continuu, îneît foarte tînăruî 
săritor să-și valorifice pînă 
la capăt talentul șl pregă-' 
tirea.

Dumitru STĂNCULESCU^/

CONCURSURI DE SCHI
în zilele de 9 și 10 ianuarie 

vor fi organizate două com
petiții de schi : „CUPA
C.J.E.F.S. BRAȘOV", la schi 
fond, pe Valea 
după următorul 
9 ianuarie — 15 
și juniori și 10 km 
junioare : 10 ianuarie — 10
km seniori și juniori și 5 km 
senioare și junioare ; șe-

Rîșnoavei, 
program : 

km seniori 
senioare și

dința tehnică — miercuri, de la 
ora 12, la Liceul din Predeal. 
„CUPA BRAȘOVIA", Ia schi 
alpin pentru juniori și junioa
re (participă și senioarele), in 
Poiana Brașov, pe Pîrtia Lupu
lui : 9 ianuarie — slalom mas
culin ; 10 ianuarie — slalom 
feminin ; ședința tehnică, 
miercuri, ora 12, la hotel Sta
dion.

A FOST ALCĂTUIT NOUL LOT
NATIONAL DE RUGBY

A fost definitivat calendarul e- 
chipei naționale de rugby pen
tru prima parte a noului an, 
trei meciuri în cadrul campio
natului european, cu Portugalia 
(22 februarie, la Lisabona), Fran
ța (12 aprilie, la Lille) și Tu
nisia (4 mai, la Tunis) și un joe 
amical, prestigios pentru palma
res, cu Scoția (29 martie, la 
București). In vederea acestei 
importante „campanii de primă
vară", Colegiul central de an
trenori al F.R.R. a alcătuit un 
lot lărgit, cu „primă bătaie*' me
ciul de la Lisabona. Iată-i pc cei 
30 de rugbyștl selecționați de 
antrenori : fundași : Al. Marin 
(Grivița Roșie), L. Hodorcă 
(Steaua) ; aripi : R. Voinov (U- 
niversitatea Timișoara), N. Copil 
(Universitatea 16 Febr. Cluj-Na- 
poca), Gh. Vărzaru (Steaua) ; 
centri : A. Lungu, St. Tofan (am
bii Dinamo) V. David (Steaua) ; 
mijlocași Ia deschidere : V. Năs- 
tase (Sportul studențesc), A. Do- 
mocoș (Universitatea Timișoara), 
G. Ignat (C.S.M. Sibiu) ; mijlo
cași la grămadă : T. Coman 
(Steaua), G. Tutunea (Dinamo) ; 
înaintași linia a treia, flankeri : 
FI. Murarlu, Al. Rădulescu (am
bii Steaua), V. Giuglea (Farul), 
I. Rațlu (Universitatea 16 Febr. 
Cluj-Napoca) ; linia a doua și 
nr. 8 (închizători Ia grămadă) : 
Șt. Constantin (Farul), L. Con
stantin, M. Giucăl, M. Moțoc (toți 
Steaua), I. Stroe (Grivița Roșie) ; 
linia fntîl, pilieri : I. Bucan, V. 
Pașcu (ambii Dinamo), D. Tu- 
naru, P. Petru (ambii Politehni
ca Iași), FI. Opriș (Farul), Gh. 
Lconte (Steaua) ; taloncri : ** 
Munteanu (Steaua) șl V. ' 
(Dinamo).

Cercetînd lista celor 30 de i 
byști preselecțlonați se pot face 
citeva observații. Astfel, nu pu
tem decît să salutăm revenirea 
In lot a cltorva dintre rugbyștii 
cu mare experiență internațio
nală, cum ar fi talonerul Mircea 
Munteanu, un neobosit atacant 
sau coechipierii săi de la 
Steaua, consacratul Florică Mu-

: M. 
Tufă

rug-

IUrariu și abilul flanker Al. 
dulescu. Costică Florea (o mare 
speranță), care a fost serios ac
cidentat la un picior, este men
ținut, deocamdată, In rezervă, ca 
șl căpitanul echipei naționale, 
Mircea Paraschlv, in ldeea de 
a-1 încerca, ca titular, In spatele 
grămezii, pe mal tînărul Tedy 
Coman. In ceea ce-i privește pe 
cel doi înaintași internaționali ai 
Grivițel Roșii, O. Moraru și A. 
Pongracz — studenți fiind — el 
au fost lăsațl să se... confrunte 
cu sesiunea de examene, în 
timp ce Cr. Răducanu (C.S.Ș. 
Locomotiva-Dinamo), D. Piti (Di
namo) și A. Ținea (Steaua) sint 
la dispoziția echipei de juniori 
care va participa la Turneul 

(24—30 martie, Bucu-F.I.R.A. 
rești).

acum de „tricolori" nu putem 
spune că ele îndrituiesc o apre
ciere pozitivă asupra activității 
lotului și a conducerii sale teii- 
nice. După insuccesul de anul 
trecut, cînd s-a încercat reveni
rea in grupa „B“, activitatea a 
fost reluată astă-toamnă cu un 
lot remaniat, mult întinerit, cu 
posibilități — se spera — de pro
gres rapid, pe baza cunoscutei 
puteri de muncă șl dorințe de 
afirmare pe care în general o 
arată tinerii. Numai că, cu o 
singură excepție, rezultatele pri
mului turneu internațional, la 
care hocheiștii au participat, au 
fost negative. Este vorba de com
petiția de la Riga unde s-au în
registrat următoarele rezultate :
2— 4 cu U.F.A. Ulaev, 4—14 eu 
Dinamo Riga, 0—11 cu Izstal Us
tinov, 2—13 cu Traktor Cella- 
blnsk, excepția amintită fiind un
3— 3 cu Polonia ,,A“. S-a spus, 
la timpul respectiv, că „turneul 
de la Riga a fost considerat un 
prim mijloc de verificare a nou
lui nostru lot național", că „unii 
dintre jucătorii cu mai multă 
experiență, menținuți in Iot, își 
dau toată silința, in timp ce al
ții se menajează sau nu mai pot 
face față jocului modern", că 
„cei tineri promovați arată multă 
bunăvoință dar incă nu slnt 
«copți» pentru un turneu de di
ficultate, cum a fost cel de la 
Riga" așa declarau cei doi antre
nori ai lotului. Al. Kaiamar și 
I. Tiron.

A început campionatul, au con
tinuat șl verificările internațio
nale. dar rezultatele îmbucură
toare s-au lăsat așteptate, ta 
ciuda unor tresăriri de orgoliu 
care ne-au adus unele victorii in 
meciurile cu Dynamo Weisswas- 
ser (3—2 și 4—4, în compania u- 
nei echipe de tineret, cunoscut 
fiind faptul că din formația vizi
tatoare lipseau nu mal puțin de 
7 titulari 1) sau la turneul de la 
Sofia, în care reprezentativa s-a 
clasat pe locul secund, învingînd 
R.P.D. Coreeană cu 10—2 și Bul
garia cu 3—2, dar pierzînd în 
fața Ungariei (4—5), o formație 
care în anii trecuți nu ne stătea 
ta față, și cu 1—9 în fața unei 
alte formații sovietice, S.K.A. 
Urițki, cîștigătoarea turneului. 
Au urmat, la puțină vreme, cele 
două meciuri cu reprezentativa 
secundă a Poloniei, care a pier
dut prima întîlnire (2—5) dar a 
cîștigat-o pe a doua (7—5), pu- 
ntad din nou sub semnul tatre-

bări 
tate 
o r 
Ultll 
ace< 
Frai 
tiloi 
nat 
Frai

A. 
pină 
în t 
tru 
că 
sept 
tru 
lucr 
își i 
li tab 
petă 
bătu 
tire 
trebi 
rllor 
treat 
hoch 
plini 
imp< 
„B“

De

SEP
De 

rie, i 
Ciuc 
(jocu 
tulul 

gheațf 
Udele 
orele 
progr: 
Club 
sul N 
Dine 
g” 
lt

— Ste 
Sport 
13 ian 
Progre 
Sport 
Progre 
Aceast 
Începe 
ment : 
Ciuc 2 
Progre

In noua ediție a marii competiții naționale

BOGAT PROGRAM PE MELEAGURILE TULCENE
într-o discuție pe care am 

avut-o cu tovarășul Gheorghe 
Damian, președintele consi
liului județean de educație fi
zică și sport Tulcea, ne-au fost 
aduse suficiente argumente pen
tru a afirma că și pe meleagu
rile nord-dobrogene competiția 
sportivă națională „Daciada"

are , o popularitate crescîndă. 
Iată consemnate clteva dintre 
aceste „argumente" furnizate 
de interlocutorul nostru. Recent, 
Intr-un cadru sărbătoresc, s-a 
marcat startul celei de-a cin- 
cea ediții a „Daciadei" — eta
pa de iarnă. Prezenți — peste 
3000 de sportivi din municipiul

O REUȘITĂ COMPETIȚIE STUDENȚEASCĂ
(Urmare din pag I)

ordine Radu Grosu, Tibor 
Magyar și Călin Istrate.

în întrecerea de la ca
tegoria avansați studenta 
Iudith Kacso de la Institu
tul de mine din Petroșani 
a realizat cea mai rapidă cursă 
(de slalom special), terminînd 
concursul înaintea Ilenei Vla
dislav, colegă de institut
și a Nicolei Armaș (Inst. po
litehnic București). Proba
studenților a fost dominată de 
Cristinel Bucur și Cătălin
Fusulan, ambii de la Uni
versitatea Brașov. clasați în 
această ordine. Pe locul III,

(I.M.F. Bucu-

contribuția 
la reușita 
întreceri 

comisiei

pe 
a- 
de 

teh-

Gabriel Silvian 
rești).

De subliniat 
care au adus-o 
ceste! frumoase 
schi membrii
nice (conf. Const. Diaconescu, 
lectorul I. Gliga și Șt. Stoi- 
chiță — Centrul universitar 
Brașov și asistenții I. Lador și 
Al. Niculescu — Centrul 
universitar București), pre- 

și organele locale. „A 
cea mai reușită dintre 

edițiile acestei inlre-

cum 
fost 
toate 
ceri — ținea să remarce tova
rășul Gh. Copos, responsa
bilul secției de resort a
U.A.S.C.R.

și județul mărginaș Deltei Du
nării care s-au întrecut la nu 
mai puțin de 12 discipline 
sportive, cu toții regretînd ab
sența zăpezii, care și aici încă 
se mai lasă așteptată.

Cele mai interesante competi
ții s-au desfășurat 
renurile de sport 
arena „Mircea", la Liceul agro
industrial, în sălile de sport 
ale Liceului „Spiru C. Haret" 
și ale celui naval, toate din 
muncipiu, ca și la Isaccea, Su- 
lina și Babadag. * •••--- •-
calitate citată s-a 
interesant turneu

în sala mică
Tulcea s-a desfășurat un inte
resant turneu de lupte greco- 
romane, avind și un pronunțat 
caracter de selecție. Cei mai 
dotați șahiști și jucători de te
nis de masă și-au disputat In- 
tîietatea în foaierul sălii poli
valente. Cîștigători : Gh. Zeve- 
dei (I.C.N.U.T.) — șah și Gb. 
Nencu (I.P.O.) — tenis de ma
să. Se află în plină desfășu
rare campionatele municipale 
de volei și mini-fotbal... 
Pompiliu COSMA — coresp.

pe te- 
de la

în ultima lo- 
desfășurat un 
de fotbal,

de sport din

TURNEELE DIVIZIEI „A" DE
La Timișoara și Tg. Mureș au 

început ieri turneele cu nr. 2 
ale campionatului masculin al 
Diviziei >A" de volei. Amă
nunte de la primele reuniuni 
ne-au Transmis corespondenții 
noștri :

TIMIȘOARA) 7 (prin telefon).
Caravana primei grupe valo

rice a poposit pe Bega, promi- 
țînd să ofere timp de 5 zile 
spectacole atractive iubitorilor 
de aici ai acestui sport. Prima 
reuniune a fost deschisă de for
mația locală, Politehnica) și de 
vicccampioana țării, Steaua. Fi
rește, bucureștenii au obținut 
victoria cu 3—0 (5, 4, 7). dar 
în numai 50 de minute, condu
când pe tabela de scor de la 
un capăt la celălalt. Steaua, cu 
sextetul de bază : Ionescu, Ma- 
cavei> Constantin) Șoica, Pra- 
lea> Dascălu, și-a făcut jocul 
exact și eficace, remareîndu-se 
îndeosebi prin serviciile din să
ritură ale lui Dascălu, prin 
blocajele lui Ionescu și Pralea 
și prin atacul penetrant. în 
schimb, gazdele nu au satisfă
cut nici pe departe așteptările 
suporterilor loc,, apărînd în te
ren lipsiți de voință, dăruire și 
putere de luptă.

Cea de a doua întîlnire : Di
namo — C.S.M.U. Suceava 3—0 
(10, 16, 7) a oferit un joc mai

bun, mai dinamic, prin replica 
activă a sucevenilor dată cam
pionilor pe parcursul a două 
seturi și jumătate. în primul, 
dinamoviștii s-au desprins spre 
final, iar în al doilea sucevenii 
au fost cei care au condus dis
tanțat : 8—2, 11—4, - 13—9» cam
pionii fiind nevoiți să lupte din 
greu pentru a egala la 14 și 
a-și adjudeca și acest set în 
prelungiri. în al treilea — și 
ultimul — s-a mers „cap la 
cap" pînă la jumătate, de unde 
elevii lui Oros și Păușescu s-au 
detașat în tâștigători ai parti
dei, în care am remarcat pe 
Vrîncuț, Enescu și Pop de la 
învingători. Mărginean și Ștef- 
lea de la învinși.

în ultima partidă a primei 
zile de concurs : Explorări Ști
ința Baia Marc a dispus după 
o partidă de mare luptă de 
Universitatea C.F.R. Craiova cu 
3—2 (10. 7, —6, —7, 9). De re
marcat faptul că studenții cra- 
ioveni au condus cu 10—6 in 
primul set (după care n-au mai 
realizat nici un punct), iar în 
ultimul set au egalat la 9, după 
ce fuseseră conduși cu 8—2. 
Evidențieri : Arbuzov și Cor- 
eheș, respectiv Stoian și Păun. 
Jocurile au fost arbitrate Se 
brigăzile : C. Pitaru — V. Ar- 
hire, D. Delcea — V. Chioreanu
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UN PRILEJ DE 
FRUMOASE 

SATISFACȚII — 
UN CADOU PLĂ

CUT ȘI UTIL !

Agențiile Loto- 
Pronosport și vîn- 
zătorii volanți din 
Întreaga țară 
oferă In aceste zi
le posibilitatea ’de 
a obține :

• AUTOTURISME 
„DACIA 1300“

• NUMEROASE 
CÎȘTIGURI 
BANI.
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BRAȘOVENII AU MAI REUȘIT UN RETUR OE EXCEPȚIE
Aflată la al doilea an de la 

revenirea sa în Divizia „A", 
F.C.M. Brașov se prezintă la 
încheierea turului cu numai 12 
p și cu un golaveraj (9—34) 
foarte slab (cel mai ineficient 
atac al diviziei si, la... concu
rență cu F.C. Bihor, pea mai 
penetrabilă apărare !). Locul 17 
ocupat acum, la sfirșitul pri
mei jumătăți a campionatului, 
înseamnă o cădere de 6 locuri

echipe românești de club pre
zente la competiții internațio
nale, cîștigînd cea dinții ediție 
a Cupei Balcanice intercluburi 
(1961—63), luînd parte, cam în 
aceeași perioadă, și la „Cupa 
europeană a tîrgurilor", care a 
precedat actuala competiție 
U.E.F.A. Dar tncet-încet, „pu
terea de șoc" a echipei a scă
zut, cu toate eforturile depu
se pentru menținerea ei pe 11-

17.f.C.M. BRAȘOV 17 5 2 10 9-34 12
puncte cu Spor-• Punctaj „acasă" : 11 (a pierdut cîte două 

tul studențesc șl Chimia, unul cu Petrolul).
• Punctaj „in deplasare" : 1, cu F.C. Olt.
• Golgeterii : Cramer și Șoarece — cîte 3 goluri, GyOrfl, 

Barbu și Țălnar — cîte 1.
• Lotul : Spirea 17 meciuri, Moldovan, Naghi și Cramer — 

cite 16, Barbu șl Mandoca — cite 14, Gyârfl, Bența șl cimpean 
— cîte 13, Bălan șl Tălnar — dte 12, Șoarece 11, Șanta 9, Man- 
du 8, V. Ștefan 6, Cadar, Polgar, Mărgărit șl Batadiu — cite 
5, Barba șl Moșoman — cite 4, V. Iordache 2.
• Cartonașe galbene : 11 ; cele mal multe : Bența 3.
• Cartonașe roșii : Moldovan (etapa a 7-a) șl Șoarece (etapa 

a 10-a).
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m : două transformate 

(Șoarece șl Barbu), una ratată (Barbu).
• A expediat 168 de șuturi (115 acasă — 53 în deplasare), din

tre care 64 pe poartă (46 acasă '* '— 13 în deplasare).

.. |||||||

n

fată de iarna lui 1984 și un 
minus de 3 puncte fată de a- 
ceeași perioadă. Iar golavera
jul a scăzut de la —2 la —25!

Sînt mai multe cauze care au 
concurat Ia alunecarea pe to
bogan a formației brașovene. 
Cu un deceniu si ceva in ur
mă, aceasta se număra printre 
cele mai valoroase din Divi
zia „A". A fost printre primele

putea schimba soarta partidei in 
setul secund, cînd a condus cu 
15—14. A fost totuși un joc fru
mos, ca și următorul, In care 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
a Întrecut pe Rclonul Săvinești 
cu 3—1 (—11, 9, 5, ltt), deși gaz
dele au început crispat meciul 
cu lidera grupei, echipă deose
bit de combativă. Subliniem fap
tul că In setul 4 Relonul a con
dus cu 7—1 ! Evidențiați : Pop, 
Sanislav, Săniuță, respectiv Ga- 
vrilă și Chezan. în ultima par
tidă : Calculatorul București —
C. S.U. Oradea 3—2 (—9, 11, 10,
—12, 9). S-au remarcat: Gizdavu, 
Grigore, Steriade, respectiv Ră- 
duță șl Teleagă. Arbitri: I. Stoi
ca — D Dobrescu, V. Tilcă —
D. Rădulescu șl, respectiv, N. 
Dobre — Al. Dragomlr. Miercuri 
(ora 14) : Tractorul — Calculato
rul, A.S.A. Electromureș — C.S.U. 
și Elcond Dinamo — Relonul. 
Constantin ALBU — coresp.

nia de plutire. Iar una dintre 
cauze a fost schimbul neechi
valent de jucători. Dacă de la 
F.C.M. au plecat fotbaliști bine 
cotați cum au fost Stîngaciu, 
Lăcătuș, Văidean, Șulea etc., 
înlocuitorii lor, cu excepția lui 
Țălnar, nu s-au ridicat la va
loarea celor plecați, cei mai 
mulți dintre aceștia crescuți în 
cadrul clubului brașovean, care 
acordă o atenție deosebită pre
gătirii copiilor, juniorilor, tine
retului în general, fapt ilustrat 
și de cîștigarea, în vara anului 
trecut, a • titlului de campioană 
a țării la juniori, premieră în 
fotbalul brașovean. Doi dintre 
componenții formației campioa
ne au promovat în prima for
mație de seniori a clubului 
(este vorba de Gyărfi și Cadar), 
în timp ce ceilalți jucători (Dra- 
gomir, Calburean, Hogea, BU- 
kosi, Lungu, Dumitriu, Avra- 
mescu, Henika, Goran, Ad. Va- 
sile), cu excepția portarului 
Irimie, îmbracă acum tricourile 
echipei de speranțe. $i 
intr-adevăr, speranțe ca
puțin dțiva dintre ei să con
stituie, peste puțina vreme, o- 
satura formației din „A".

Nu este însă mai puțin a- 
devărat că o serie de sportivi 
care se anunțau, cu cîțiva ani 
In urmă, drept reale speranțe 
ale fotbalului nostru, au rămas 
și acum la același stadiu, dacă 
nu au cunoscut cumva chiar o 
involuție. Iar exemplul cel mai

concludent este cel oferit de 
Bălan, un fundaș pe care unii 
îl vedeau chiar un viitor titular 
al primei reprezentative... Dar, 
alături de el, în toamnă nu au 
dat satisfacție nici alți jucători, 
printre care Bența, Barbu, Man- 
ciu si chiar Cimpean. „Contin
gentul" celor care nu au co
respuns în prima parte a cam- 
ponatului fiind preponderent, 
eforturile depuse de fotbaliști 
ca Mărgărit, Mandoca, Cramer 
sau proaspăt promovatul Gyor- 
fi II nu au putut suplini lipsa 
de pregătire a celorlalți. Pen
tru că, și aici ajungem la punc
tul nodal al cauzelor care au 
condus pe F.C.M. Brașov spre 
unul din locurile codașe, calita
tea pregătirii lotului nu s-a ri
dicat întotdeauna la cotele aș
teptate. Toate aceste cauze, la . 
care trebuie să adăugăm si in
disponibilitățile (Barba, Pol
gar etc.), au contribuit Ia că
derea echipei, care se vede o- 
bligată să abordeze returul de 
pe un nedorit loc 17. Partea 
a doua a campionatului ar pu
tea să însemne un urcuș, care 
se anunță însă anevoios, dificil, I 
dar reușita (dacă se va produ- I 
ce) va fi cu atit mai aplau- I 
dată !

Parcurînd cele 17 cronici ale I 
partidelor susținute în toamna I 
trecută, cîteva elemente ies in I 
evidență prin repetarea lor :
• „căderile" echipei de sub I 

Tîmpa exprimate de atîtea ori: I 
„Un meci jucat practic in 18 I 
minute" (F.C. Bihor — F.C.M. I 
4—0) sau „Totul s-a decis în 5 I 
minute" (F.C. Bihor — F.C.M. 
2—0). Și mai putem adăuga : I 
„Publicul a fost dezamăgit mai 
ales de căderea echipei favo- I 
rite în ultima jumătate dc oră" I 
(F.C.M. — Sp. studențesc 1—4). I
• deficiențele arătate în I 

momentele de atac au tras e- I 
chipa înapoi datorită număru- I 
lui mare de ratări : „Succes I 
meritat al gazdelor care au ra
tat însă incredibil" (F.C.M. — I 
Gloria 2—1), „Oaspeții au ini- I 
țiativa după pauză dar ratează I 
foarte mult, Cramer și Bata- I 
cliu avind ocazii bune" (Poli- I 
tehnica Timișoara — F.C.M. I 
2—0), „F.C.M. a dominat în I 
prima repriză, a făcui breșe I 
in dispozitivul defensiv advers, I 
însă a concretizat, după pauză, I 
doar o dată" (F.C.M. — Victo- I 
ria 1—6).

Și ar mai fi de vorbit des- I 
pre deficiențele din apărare, I 
despre greșelile portarilor. De- I 
sigur, conducerea tehnică a e- I 
chipei și-a notat si alte cauze I 
care au dus la acest nedorit I 
bilanț de pînă acum. Dar bra- I 
șovenii, ne reamintim, cu ani I 
în urmă au mal reușit un re- I 
tur de excepție și au rămas In I 
Divizia „A". Va fi la fel și 
acum ?

Mircea TUDORAN

Prima intilnire pe 
și Stoica așteaptă 
sezon dominat de 
europeni.

STEAUA
/Urmare din

anul 1986. Bumbescu, Ducadam, Radu II, Iovan 
ora ce[ui dinții antrenament al sezonului. Un 
marile examene din întrecerea campionilor 

Foto : Aurel NEAGU

A RELUAT PREGĂTIRILE
nag 1)

I dintre cele mai bune cluburi 
I din peninsulă ca partenere de 
I joc : Napoli, Fiorentina, Tori- 
| no... Și-apoi, prezentarea la jo- 
I cui din „optimile" cupei și la 
I prima etapă a returului cam- 
| pionatului. Privind mereu spre 

startul de primăvară din Cupa 
campionilor. Un start cu șapte 
posibile adversare. Ni le pre
zintă, în scurte caracterizări, 
Angbel Iordănescu, antrenorul 
secund al Stelei...

„JUVENTUS TORINO, cea 
I mai aureolată dintre posibilele 

noastre adversare, apreciază 
I fostul internațional, excelează 

prin exactitatea jocului, echi
librul compartimentelor și prin 
cele mai multe valori reunite 
sub aceleași culori : Platini, 
Scirea, Laudrup, Bonini, Cabri- 
ni și ceilalți. ANDERLECHT 
combină forța și precizia fot
balului de tip anglo-saxon cu 
subtilitatea jocului latin. BA
YERN are predilecție pentru 
trăsăturile jocului de angaja
ment, marcaj strict, cultivînd si 
contraatacul. GOTEBORG îmi 
revine în minte prin ceea ce a 
arătat în dubla partidă - cu Di
namo : joc de o ^strictețe tac
tică dusă la extrem. ABER
DEEN reprezintă fotbalul bri
tanic cu marea lui forță in 
angajamente, cu predilecție pen
tru jocul aerian. BARCELONA 
este reprezentanta jocului de 
imaginație, de fantezie, iubit 
de spectatorii spanioli, dar a- 
dus... Ia realitate de principiile 
antrenorului englez Terry Ve
nables. In fine pentru KUU
SYSI LAHTI pledează dubla 
victorie cu Sarajevo și aceea 
din fața lui Zenit Leningrad".

am 
a 

pe 
ju- 
e-

teborg ; Majaru : Goteborg; 
Stoica : Kuusysi ; Boloni : Kuu
sysi ; Balint : Kuusysi ; Bălan: 
Kuusysi ; Radu II : Barcelona; 
Lăcătuș : Kuusysi ; Pifurcă : 
Goteborg; dr. Marcel Georges
cu : Kuusysi. TOTAUZARE : 
Kuusysi 7 voturi, Goteborg 3, 
Aberdeen, Juventus și Barce
lona cîte 2. Nu sînt deloc a- 
mintite Bayern Munchen și An- 
derlecht. Să vedem pe cine 
vor declara învingători în... 
pronosticuri sorții, joi la amia
ză, la hotelul Atlantis din Zu
rich.

„Preferințele noastre realizate 
sau nu 
echipei, Tudorel Stoica — 
lupta pentru a ridica și 
sus performanta fotbalului 
mânesc pe scena celei 
mari competiții de cluburi 
lume. Primele noastre 
examene încep de astăzi, 
momentul în care s-a declan
șat pregătirea. Indiferent de 
alți factori, principalul in ob
ținerea marilor victorii, rămîne 
antrenamentul, modul cum ai 
muncit înaintea jocurilor de 
înaltă tensiune. Cu acest mare 
adevăr în fată pornim in anul 
fotbalistic 1986". Mult succes !

menționa căpitanul 
vom 
mai 
ro

nț ai 
din 

mari 
din

DUNAREA C.S.U.
0 PEPINIERA
CONTINUA SA LANSEZE

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ÎN

>GAT CONȚINUT TEHNIC 
DE ACTUALITATE
IN ACTIVITATEA ȘAHISTĂ 
t Șl INTERNAȚIONALĂ
mneaza:

Florin 
su, Paul 
cu, Mir- 
Reicher, 
Valentin

Stoica, Șerban Teodorescu, 
Radu Voia.

Se găsește la chioșcu
rile de difuzare a presei 
și oficiile poștale.

Abonați-vă la „REVISTA 
ROMANA DE ȘAH" I

• ROVA Roșiori a reușit fru
moasa performanță de a ti fost 
tot turul la clrma acestei serii, 
deși a fost asaltată mereu de 
fosta divizionară „B“ Automati
ca Alexandria. Deci, pentru pro
movare se va da o luptă pasio
nantă, In retur, intre două e- 
chipe din județul Teleorman. 
După configurația clasamentului, 
practic nici o altă formație nu 
mai poate Intra in disputa pen
tru locul I. Divizionara din Ro
șiorii de Vede, antrenată de cu
noscutul portar al Rapidului din 
anii '50, Gheorghe Dungu, a 
abordat campionatul cu mult a- 
plomb, obținind plnă In etapa a 
vm-a 22 de puncte, după care 
(la al 9-lea val) a suferit prima 
Infringe™ (0—1, In deplasare, cu

SERIA A VLa
Sportul muncitoreso Caracal). 
Celelalte trei meciuri le-a pier
dut tot In deplasare, la Auto
matica 
Curtea 
cănești, 
reușii 
C.F.R.

IA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
iră PRO- 
ci de as- 
e va a- 
ln sala 

cu Ince- 
trarea pe 
rele cîș- 
luzate la 
I, la ora 
■ecum și 
î, la ora 
I.

mal astăzi și milne vă mal pu
teți juca numerele dv. prefe
rate I

cănții
ra desfă- 
obișnuită 
stfel că 
:lor, nu-

• Publicăm programul con
cursului Pronosport de duminică 
12 ianuarie : 1. Bari — Sampdo- 
ria ; 2. Florentina — Torino ; 
3. Inter — Atalanta ; 4. Juventus
— Como ; 5. Lecce — Milan ; 
6. Napoli — Pisa ; 7. Udinese — 
Roma ; 8. Verona — Avellino ; 
9. Cagliari — Empoll ; 10. Cam- 
pobasso — Brescia ; 11. Catania
— Cremoaese ; 12. Cesena —
Trlestina : 13. Palermo — Sam- 
benedettese.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 IANUARIE 
1986: cat. 1 (13 rezultate): 3 va
riante 25% — autoturisme Dacia 
1300" ; categoria 2 (12 rezultate) : 
9 variante 100% a 4.599 lei și 
205 variante 25% a 1.150 lei; cat. 3 
(11 rezultate) : 76 variante 100% 
a 658 lei și 2.504 variante 25% a 
164 lei. REPORT LA CATEGO
RIA 1 : 92.704 LEI.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, obținute pe va
riante jucate 25%, au revenit 
participanțllor Gheorghe Feier 
din Deva, Rainer Schwell din Ti
mișoara șl Constantin Durlan din 
București.

Alexandria, Electronistul 
de Argeș șl Recolta Stoi- 

Vlctoril In deplasare a 
la Progresul Băileștl, 

Craiova șl Textila Ro
șiori șl a avut un singur scor 
nedecls, 1—1, la Craiova, cu Ar
mata. La „adevăr" are un foar
te valoros +10. Cel mal mare 
scor l-a înregistrat cu Metalul 
Alexandria, 8—1. • Automatica
Alexandria, a doua clasată, se 
prezintă cu atuurl importante : 
are un golaveraj excelent (25—6), 
ea primind un singur gol pe te
ren propriu In jocul cu Dacia 
Pitești. Nici o altă divizionară 
„C" nu se poate mîndri cu o 
apărare atlt de sigură — șase 
goluri primite ! • O figură fru
moasă a făcut în „Cupa Româ
niei" Sportul muncitoresc Ca
racal, callflcindu-se plnă In 
„16-imi", fiind Întrecută, după

După această prezentare 
pornit într-o „incursiune 
pronosticurilor", rugîndu-i 
conducătorii, antrenorii și 
cătorii Stelei să ne indice 
chipa cu care ar dori să joace 
la 5 și 19 martie. Iată rezul
tatele anchetei noastre : I. A- 
lexandrescu : cu oricare echi
pă, acum nu mai poate fi vor
ba de adversari slabi. A. Iordă- 
nescu : oricare din cele șapte, 
în afară de... Juventus. Duca
dam : Aberdeen; Stîngaciu : 
Juventus ; Iovan : Kuusysi ; 
Belodedici : Juventus ; Bumbes
cu : Barcelona ; Bărbulescu : 
Aberdeen ; Weisenbachcr : G6-

DIVIZIA „C“
prelungiri, la limită, pe Petro
lul Ploiești • O singură nou 
promovată In seria a Vl-a, Vii
torul Scornioești — locul 9 cu 
20 p. • La cartonașe galbene, 
seria aceasta se prezintă bine : 
doar 96 de cartonașe • Alte două 
cifre statistice care 
fio reținute : numai 17 
Încheiate la egalitate și 
goluri marcate. (T. R.)

merită să 
meciuri 
338 de

CLASAMENTUL

1. ROVA Roșiori 15 10 1 4 33-16 31
2. Automatica 15 9 3 3 25- 6 30
3. Constr. Cv. 15 a 1 6 26-22 25
4. Vilt. Drăgăș. 15 0 1 0 18-28 25
5. Progr. Corabia 15 7 3 0 28-25 23
6. Electron. 15 1 2 6 26-30 23
7. Rec. Stolcăn. 15 7 0 8 16-22 21
8. Sp. m. Caracal 15 0 2 7 20-14 20
9. Vilt. Scorn. 15 0 2 7 19-21 20

10. Progr. Băileștl 15 0 2 7 16-22 20
11. Chimia Tr. M. 15 0 1 8 23-21 19
12. Dada Pitești 15 5 3 7 24-20 18
13. Textila Roș. 15 5 3 7 15-19 18
14. Metalul Alex. 15 5 3 7 15-24 18
15. Armata Cv. 15 4 5 6 24-32 17
16. CFR Craiova 15 4 3 8 11-18 15

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• CURSUL DE PERFECȚIONA

RE A ANTRENORILOR DIVI
ZIONARI. Astfel, In sala Centru
lui de perfecționare „23 August" 
din Capitală se deschide cursul 
de perfecționare a antrenorilor 
principali ai echipelor de Diviziile 
„A" și „B" și secunzilor de Ia 
„A". Cursul are ca obiectiv per
fecționarea cunoștințelor de spe-

cialitate privind îmbunătăți
rea procesului instructlv-educa- 
tlv, prezentarea noutăților meto
dice In vederea creșterii calită
ții antrenamentelor și jocurilor, 
precum șl un schimb de idei teo- 
retico-metodlce șl practice, ca șl 
verificarea cunoștințelor de spe
cialitate.

nimic exa-Titlul nu este cu 
gerat șl nici pretențios pentru 
că, realmente, orașul de la Mila 
80 — Galați — a lansat, de-a 
lungul anilor, In arena fotbalis
tică a țării numeroase talente de 
excepție. Șl dacă ne-am referi 
numai la cei care sînt încă în 
activitate, Tudorel stoica, Ma
jaru, Orac, Vlad, am fi, credem, 
suficient de convingători (că Ga- 

-lațlul nu a știut să-și păstreze 
valorile formate, este o cu totul 
altă poveste).

Consecvenți ideii de a depista 
și promova In permanență ele
mente de perspectivă, centrul de 
antrenament de la Dunărea 
C.S.U., condus cu pricepere șl 
pasiune de profesorul Aurelian 
Drăgan, desfășoară o lăudabilă 
activitate în această direcție. 
Pentru a se asigura o continui
tate în procesul de creștere a 
copiilor și juniorilor, în cadrul 
centrului îșl desfășoară activi
tatea un număr de 4 '
Profesorul A. Drăgan 
de pregătirea a două 
performanță, numărînă 
niori ; D. Cernega se 
juniorii II (tot două grupe) ; 
Ploleșteanu răspunde de trei gru
pe de copii și, în sfîrșit, fostul 
portar I. Hagioglu are In sarci
nă pregătirea unei grupe de co
pii și a unei grupe de portari.

Muncindu-se cu pasiune și 
competență, s-a reușit ca în ul
timii ani să fie lansați tn cir
cuitul performanței numeroși ju
cători talentați, cu reale pers
pective, selecționați de altfel șl 
în loturile naționale de juniori. 
Nume ca Zelt, Lupu, Chivu, 
Chercheș, Cojocaru, Dragomlr 
bat cu Insistență la porțile con
sacrării, iar alți 8 jucători, care 
anul trecut au făcut parte din 
echipa participantă la turneul fi
nal pe țară, evoluează astăzi în 
formațiile de bază de la Dună
rea C.S.U., Inter Vaslui, Steaua 
Huși, A.S.A. Buzău. Ar mai fi 
de notat faptul că echipele aces
tui centru de antrenament ocu
pă locuri fruntașe în campiona
tele locale iar formația de ju
niori I a clubului Dunărea C.S.U. 
se află, la sfirșitul turului cam
pionatului național, pe locul I.

La ora actuală Dunărea C.S.U. 
dispune de o serie de copii șl 
juniori, cum sînt Neagu, Dorof- 
te, Chebac, Dumitriu, State șl 
Micu, care constituie elemente ce 
anunță frumoase perspective.

Telcmac SIRIOPOL

antrenori, 
răspunde 
grupe de 
30 de ju- 
ocupă de 

C.
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înaltele misiuni ce i-au fost 
încredințate de partid, de 
popor, și a contribui, împreună 
cu întregul nostru partid, la 
făurirea noii orînduiri socia
le, a civilizației socialiste și 
comuniste pe pămintul Româ
niei.

★ 
aniversării zi

și al indelunga- 
revoluționare a 

Ceauș eseu, 
al

Cu prilejul 
lei de naștere 
tei activități 
tovarășei Elena 
Comitetul Politic Executiv 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a ofe
rit in onoarea sa o masă to
vărășească.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
au participat membrii și 
membrii supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

Intr-un cald și respectuos 
omagiu pe care milioanele de 
inimi ale țării îl aduc, in a- 
ceastă zi aniversară, tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
din conducerea partidului și 
statului i-au adresat cele mai 
calde felicitări, viață înde-

lungată, înnobilată de noi 
și noi împliniri, multă sănăta- 
te și fericire, împreună cu în- 
treaga familie, tradiționalul ij 
„La mulți ani !“. J;

Cei prezenți au toastat in 
sănătatea secretarului general g; 
al partidului, președintele Re- g; 
publicii, tovarășul Nicolae g; 
Ceaușescu, în sănătatea ă 
tovarășei Elena Ceaușescu. g 
le-au urat noi și tot i—. ---- 1 x
succese in întreaga activitate g; 
pusă in slujba binelui și fe- gg 
ricirii patriei, a înfăptuirii no- g; 
bilelor idealuri de pace, cola- 
borare intre popoare, făuririi gg 
societății socialiste multila- g; 
teral dezvoltate și înaintare a gg 
României spre comunism.

La noua ediție a Marelui Premiu

NUMĂR DUBLU DE TENISMANI!

IS

în rîndurile oamenilor de 
din patria noastră și din

adresata tovarășei

poporului român, pentru 
a patriei noastre so-

aniversară, dorim să vă 
stimată tovarășă Elena

adîncui inimii, cu sim-

pe care o desfășurați, în con- 
partidului și statului, pentru pro- 
bunăstarea 

continuă

[Urmare lin pag l,

di nd glas

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R

colaborare și pace între națiuni, ca strălucit 
militant pentru apărarea dreptului fundamen
tal al națiunilor, al oamenilor — la viață, 
la existență liberă și demnă, la indepen
dență și suveranitate, la pace.

împreună cu întregul popor, apreciem in 
mod deosebit aportul dumneavoastră la pro
movarea politicii de pace și colaborare a 
partidului și statului nostru, la întărirea prie
teniei și colaborării României cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate, cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială.

In actualele împrejurări internaționale, cînd 
pe plan mondial s-a ajuns la o încordare 
deosebită, cînd viața, libertatea și indepen
dența popoarelor, liniștea și pacea întregii 
lumi sînt tot mai grav puse în pericol, în
demnurile pe care dumneavoastră le adre
sați, ca om de știință, de a se face totul 
spre a se înlătura pericolul războiului, pen
tru ca știința și tehnica să fie puse exclu
siv în slujba păcii și bunăstării popoarelor 
- și nu a războiului și distrugerii - găsesc 
un profund ecou 
știință și cultură 
întreaga lume.

In această zi 
asigurăm, mult 
Ceaușescu, de hotărîrea noastră neabătută 
de a urma minunatul exemplu pe care îl 
oferiți comuniștilor și întregului popor de 
a acționa cu abnegație, răspundere comu
nistă și spirit revoluționar pentru a înfăptui 
obiectivele istorice stabilite de Congresul al

Elena Ceausescu
Xlll-lea, orientările și indicațiile secretarului 
general al partidului, pentru a asigura tre
cerea României într-o etapă nouă, superi
oară de dezvoltare, pentru afirmarea con
tinuă a patriei noastre, liberă, suverană și 
independentă în rindul națiunilor lumii.

Ne angajăm să milităm cu toate forțele 
pentru creșterea continuă a rolului condu
cător al partidului, pentru întărirea și mai 
puternică a unității poporului în jurul glo- 

□ I secretarului 
pentru înfăp- 

a mărețelor 
comunismului, 
de seamă fiu 

revoluționar și

între 14 și 19 ianuarie se va 
desfășura la Madison Square 

_ , Garden 
mai mari Ș ediție a

Ineditul 
la start 
buni 16 
cum) tenismanl din lume, în 
ordinea punctajului 
lat la turneele 
miu“. 
tori 
primii 
A.T.P. 
Curren 
Andres 
sînt 
ters !
cehoslovacul 
(9 în A.T.P.

accidentat, 
de 
locul 

Premiu.
pentru

Lendl 
John

din New York o nouă
Masters-ului la tenis 
constă în faptul că 

sînt prezenți cei mai 
(și nu 8, ca pînă a-

De 
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acumu- 
„Marelui Pre- 

notat că doi jucă- 
figurează între 
în clasamentul 

americanul Kevin 
și ecuadorianul 

(15) — nu
Mas- 

parte, 
Mecir 

Marele 
va fi 

Davis 
tn Ma-

(10) .
Gomez

calificați pentru...
Pe de altă 

Miloslav 
și 13 în

blu. Primele 8 cupluri din
lume sînt : Ken Flach — 
Robert Seguso, Ștefan Edberg 
— Anders Jarryd, Paul Anna
cone — Christo Van Rensburg, 
Joakim 
lander, 
Balazs 
monson — Kim Warwick, Pa
vel Slozil — Tomas Smid, Ser
gio Casai — Emilio Sanchez.

Nystrom — Mats Wi- 
Heinz Gunthardt — 
Taroczy, Mark Ed-

RALIUL PARIS-DAKAR
CONTINUĂ...

dosului nostru partid comunist, 
său general, să facem totul 
tuirea, pe pămîntul patriei, 
idealuri ale socialismului și 
pe care - alături de cel mai 
al poporului român, eminent 
patriot înflăcărat, ilustră personalitate a Iu* 

Nicolae 
slujiți cu 

răspundere 
istoric al

mii contemporane, tovarășul 
Ceaușescu - le-ați slujit și le 
nemărginit devotament, cu înaltă 
pentru împlinirea noului destin 
națiunii noastre.

In aceste clipe de sărbătoare, 
gîndurilor și sentimentelor întregului partid, 
ale comuniștilor și tuturor oamenilor muncii 
din România, vă dorim, din toată inima, ani 
mulți și fericiți, noi și noi succese in întreaga 
activitate 
ducerea 
greșul și 
înflorirea 
a'aliste.

Vă adresăm, din 
țăminte de înait respect și afecțiune tovă
rășească, tradiționala urare

LA MULȚI ANI !

Premiu), 
înlocuit 
(S.U.A.}, 
rele 
calificați 
sînt : Ivan
slovacia), 
(S.U.A.), Mats Wilander (Sue
dia), Jimmy Connors (S.U.A.), 
Ștefan Edberg (Suedia), Bo
ris Becker (R.F.G.), Yannick 
Noah (Franța), Anders Jarryd 
(Suedia), 
(Suedia), 
(S.U.A.),
(S.U.A.), Johan Kriek (S.U.A.), 
Henri Leconte (Franța), Brad 
Gilbert (S.U.A.), Tomas Smid 
(Cehoslovacia), Scott Davis 
(S.U.A.).

în paralel, se va dispu
ta șl Masters-ul pentru du-

Scott
17

Așadar, cel 16 
Masters 
(Ceho- 

McEnroe

Joakim 
Tim 

Paul
Nystrom 
Mayotte 

Annacone

Raliul auto-moto Paris — Dakar 
a continuat în Algeria, cu alte 
două probe speciale. In cursa 
de automobile, desfășurată între 
localitățile El Krening și Arak 
(150 km) pe primul loc a sosit 
echipajul francez Zaniroli-Da Sil
va, iar în cea de a doua etapă, 
între Arak șl In Amguel (220 km) 
a cîștigat cuplul Gabreau-Pipat 
(Franța) pe „Range". în clasa
mentul general, după trei etape, 
conduc Zaniroli-Da Silva pe 
„Mitsubishi", urmați de Gabreau- 
Pipat.

în cursa moto, ambele seml- 
etape au revenit lui Franco Picco 
(Italia), pe „Yamaha". în clasa
mentul general continuă să con
ducă Guy Huyncn (Belgia), pe 
„Yamaha". urmat de Andrea Ba- 
lestrieri (Italia), pe „Honda". De 
notat că învingătorul categoric al 
celor două semietape, Franco 
Picco, nu se află printre primii 
10 clasați !

3
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PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
Sărituri cu schiurile : VETTORI,

LAUREATUL CELOR 4
TRAMBULINE

PE SCURT

dinCiștigînd ultimul concurs 
cadrul Turneului celor 4 tram- 

J; buline, la Bischofshofen (Aus- 
tria), Ernst Vettori s-a impus și 

£* în clasamentul final al competl- 
g; țiel, care arată astfel în „zona" 

. j. Vettori (Austria) 
Neulaendtner (Aus- 

Puikkonen (Fin- 
în clasamentul 

„Cupei Mondiale" : 1. P. ULAGA 
. *5 (Iugoslavia) 97 p, 2. Neulaendtner 
0 96 p, 3. Vettori 92 p, 4. Suorsa 

(Finlanda) 83 p, 5. Opaas (Nor- 
5? vegla) 72 p.

podiumului : 
843 p, 2. F. 

i tria) 813 p,
landa) 805

3.
p.

• Echipa de hochei pe gheață 
TSKA Moscova și-a încheiat tur
neul in S.U.A. șl Canada, jucind 
la Bloomington (Minnesota) cu 
formația locală, pe care a în
vins-o cu scorul de 4—3 (2—2,
1—0, 1—1). Din cele șase jocuri 
susținute, hocheiștil sovietici au 
cîștigat cinci • Proba feminină 
de 500 m desfășurată la Inzell 
(R. F. Germania) în cadrul „Cu
pei mondiale" la patinaj viteză 
a revenit sportivei americane 
Bonnie Blair — 41,07, t rmată de 
vest-germana Monika' Holzner — 
41,84 și norvegiana Edel Teherese 
Holseth — 42,34.

TELEX «TELEX
BASCHET • In turneul de ju

nioare de la Olsztyn (Polonia) 
echipa României a dispus de for
mația secundă a țării gazdă cu 
106—63 (53—29). Alte rezultate :
Cehoslovacia — R.D. Germană 
90—62, Ungaria — Polonia 81—62. 
• La Uppsala în două meciuri 
(masculine) : Suedia — Cehoslo
vacia 90—72 și 78—80.

BOX o Meciul dintre selecțio
natele de amatori ale Danemar
cei și Canadei, desfășurat în lo
calitatea daneză Skiva, a reve
nit gazdelor cu 8—4.

CICLISM • După 96 de ore, 
in „Cursa de 6 zile" de la Ma
drid conduce cuplul Knetemann 
(Olanda) — Luis Navarro (Spa
nia) cu 81 p.

handbal • Turneul de la 
San Sebastian de Los Reyes (în 
apropiere de Madrid) s-a înche
iat cu victoria echipei Spaniei, 
care a dispus în ultimul joc de 
Iugoslavia cu 29—23 (9—13). tn 
ultimul meci, echipa Franței a 
Întrecut selecționata României cu 
26—22 (13—14). Clasament final : 
1. Spania 6 p. 2. Iugoslavia 4 p, 
3. Franța 2 p, 4. România 0 p.

tenis • Citeva rezultate din 
primul tur al turneului masculin 
de la Auckland : Testerman — 
Borwich 6—3, 6—7. 14—12 ; Schultz 
— Robinson 6—0. 6—0. Masur — 
Carlen 6—1, 6—0. Scanlon —
Dicke 6—2, 6—1 • tn turneul fe
minin de la Washington : Goles 
(Iugoslavia) — Kuhlman (S.U.A.) 
7—5. 6—0 ; Garrison — Reggi 
6—3, 6—2. • tn meciuri demon
strative la Atlanta-: McEnroe — 
Curren 7—6. 6—1 ; Connors — 
Noah 6—4. 7—6.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Bremen a fost cîștigat de e- 
chlpa sovietică Uralocika Sverd
lovsk care, tn ultimul meci. a 
dispus de R.F. Germania cu 3—0. 
Alte rezultate : R.D. Germană — 
Cehoslovacia 3—0, Cuba — Peru 
3—1 ® Competiția masculină de 
la Stockholm a revenit selecțio
natei Suediei, urmată de cea a 
Cubei.

Azi, în reflector: campionatul Iugoslaviei

PARTIZAN Șl STtAIH ROȘIE IN LUPTĂ PENTRU TITLU
• Campioana de toamnă a Iu

goslaviei este Partizan Belgrad, 
înainte de start, conducerea teh
nică (antrenor Bjekovlcl, director 
tehnic Vukoticl, ambii foști co
echipieri la... Partizan !) nu cre
dea ca lucrurile să meargă așa 
de bine : 27 de puncte (!). ca 
echipa să piardă doar un singur 
meci (0—1 cu Rljeka, în deplasa-

CLASAMENTGL
1. PARTIZAN 17 11 5 1 31-13 27
2. Steaua roșie 17 11 3 3 36-17 25
3. Velez Mostar 17 9 4 4 31-21 22
4. Dinamo Vink. 17 8 4 5 29-23 20
5. F.C. Sarajevo 17 7 4 6 28-17 18
6. Hajduk Split 17 8 2 7 26-17 18
7. Sutjeska 17 8 2 7 28-24 18
8. Priștina 17 8 2 7 17-19 18
9. Din. Zagreb 17 5 7 5 24-21 17

10. Celik Zenița 17 6 4 7 18-21 16
11. Osijek 17 6 4 7 17-21 16
12. Sloboda Tuzla 17 7 2 8 24-32 16
13. Vardar 17 6 3 8 26-36 15
14. Rljeka 17 4 6 7 16-20 1415. OFK Beogr. 17 5 3 9 21-37 13
16. Buducnost 17 SOll 23-29 12
17. Zeleznicear 17 4 4 9 28-39 12
18. Vojvodina 17 2 5 1« 16-32 9

re). „Ne programasem 24 de 
puncte — spunea Bjekovlcl — 
dar, datorită bunei pregătiri, a 
seriozității lotului, omogen ca va
loare, am reușit o jumătate de 
sezon excelentă". Deși startul nu 
a fost prea optimist (în primele 
patru etape, o victorie șl trei re
mize consecutive) a urmat o se
rie strălucită, printre învinse fl- 
gurind Priștina (1—0), Velez 
(2—0), Hajduk (2—1), un meci e- 
gal cu campioana Sarajevo (1—1), 
iar în ultima etapă, încă o vic

torie (2—0), cu Zeleznicear, la 
Sarajevo. Partizan Belgrad este 
formată aproape numai din in
ternaționali, dintre care îl amin
tim pe Omerovici, Radovici, Ver- 
mezovici, Varga, Badanovicl, Jlv- 
kovici, Giuchici. Cele mai multe 
goluri le-au marcat Varga — 6 
și Jivkovici — 5. Pe locul secund 
se situează cunoscuta Steaua ro
șie (la numai două puncte de 
veșnica sa rivală, Partizan). A- 
vînd un lot bun, în frunte cu 
Bosko Giurovski, Jankovici, Els
ner, Mrkela) Steaua roșie speră 
că la primăvară să continue due
lul cu actuala lideră, ba chiar 
să cucerească titlul mult rivnlt.
• Cea mal mare surpriză a con
stituit-o comportarea echipei Di
namo Vinkovici, mult timp lidera 
clasamentului, o adversară de te
mut pentru echipele mari. Vin
kovicl a cucerit 7 puncte din 8 
de la formațiile din „careul ași
lor" (succes nereușit pînă acum 
de nici un alt club iugoslav I)
• Campioana de anul trecut, 
F.C. Sarajevo (acum doar locul 
5), a reușit în deplasare doar 
două meciuri egale, deși aici e- 
voluează și Teskeregicl, un foar
te bun, „om de gol", cu 11 puncte 
înscrise, tot atîtea cit Cop (Vin
kovicl) și Bursaci (Sutjeska).
• Dacă vorbim de golgeteri, să 
spunem că „tunarii" din alți ani 
nu s-au mal remarcat, Zlatko 
Vujovicl (golgeterul sezonului tre
cut) fiind acum autorul a nu
mai 9 goluri • Hajduk Split, 
care șl-a remaniat echipa (cu 
Zlatko Vujovicl și Slișkovici), o- 
cupă poziția a 6-a. • Ultima în 
clasament, Vojvodina Novi Sad, 
negăsindu-șl cadența, este ame
nințată cu retrogradarea. dar 
conducerea tehnică speră că la 
primăvară se va produce o

Internaționalul Bosko Giurovski, 
unul dintre cel mai valoroși Ju

cători ai echipei Steaua roșie
renaștere... • In meciurile din 
tur au fost acordate 378 de car
tonașe, dintre care 17 roșii și un 
număr de 205 jucători au fost 
suspendați pe diferite perioade 
• In două cazuri, Comisia de 
apel a federației nu a validat 
pedepsele acordate unor jucători, 
reducîndu-le etapele de suspen
dare. Printre aceștia, Giurovski a 
stat pe tușă trei etape, în loc 
de patru • Cel mai mulți spec
tatori au asistat la meciurile e- 
chipei Steaua roșie : 397 000. Cel 
mai puțini au fost înregistrați la 
partidele formației din Rijeka : 
119 000. • în medie, la un joc au 
asistat 1? 166 de spectatori. • lată 
și media golurilor marcate : 
2,87 pe joc.

Gheorghe GLISICI

BULETIN 
„MUNDIAL ’86"
• IN CADRUL PRE

GĂTIRILOR in vederea 
participării la turneul 
final al C.M. selecționa
ta Irakului va disputa 
pe teren propriu o se
rie de meciuri de veri
ficare in compania echi
pelor engleze Arsenal și 
Everton. După cum se cu
noaște, la campiona
tul mondial echipa Ira
kului va evolua in gru
pa B, alături de forma
țiile Paraguayului. Bel
giei și Mexicului. • 
ANTRENORUL ECHI
PEI ITALIEI, Enzo 
Bearzot, a alcătuit un 
lot de jucători cu mul
te nume noi in vederea 
meciului amical cu for
mația Olandei, progra
mat, miercuri, la Ge
nova. Iată formația 
probabilă : G. Galii
(Tancredi) — Ferri, 
Neta, De Napoli. F. Ga
lii, Tricella, Baldieri, 
Ancelotti, Serena, Ma- 
tteoli. Vialli. Printre re
zerve se află Maldini. 
Renica, De Agostini și 
Berti. • SELECȚIONA
TA MEXICULUI va 
incepe ultima fază a 
preparativelor pentru 
campionatul mondial cu 
un stagiu de trei săptă- 
mini la Malintzin (Tlax
cala), unde jucătorii, 
sub conducerea antre
norului Bora Miluti- 
novici, vor efectua un 
intens program de pre
gătire fizică. In continu
are, de la 15 februarie, 
pină la sfirșitul lui a- 
prilie, echipa mexica
nă va susține 16 meciuri 
de verificare.
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