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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A EXAMINAT MODUL CUM SE ACJIONEAZA 
ÎN SECTOARE DEDSEBII DE IMPORTANTE 
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a examinat, in cursul dimineții 
de marți, 28 ianuarie, in cadrul 
unei expoziții organizate Îs 
Complexul dia Piața -Scinteii, 
modul cum se acționează in 
diferite ramuri ale economiei 
naționale pentru modernizarea 
produselor și tehnologiilor, 
pentru reducerea consumului 
de materii prime, materiale, 
combustibili și energie pe anul 
1986 și pe întregul cincinal, în 
conformitate cu hotăririle Con
gresului al XIII-lea al parti
dului.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Nicolae Constantin, 
Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, 
Ion Ursu, Silviu Curticeanu, 
Ioan C. Petre, viceprim-minis- 
tru al guvernului, precum și 
miniștri, membri ai conducerii 
unor ministere, specialiști din 
unități de producție și cerce
tare științifică.

Standurile special amenajate
— cu produse ale industriilor 
de utilaj greu, construcțiilor 
de mașini, electrotehnică, me
talurgică, din domeniul trans
porturilor și telecomunicațiilor
— prezintă numeroase ansam- 
ble și subansamble aflate în 
fabricație, produse noi sau 
modernizate, obținute prin a- 
plicarea de tehnologii 
cu consumuri reduse 
riale, de combustibili 
gie.

Miniștrii de resort, 
de centrale industriale, 
stitute de cercetări și ingine
rie tehnologică, de întreprin
deri, au informat despre sta
diul indeplinirii sarcinilor sta
bilite, a programelor speciale 
privind reducerea consumuri
lor specifice de materii prime, 
materiale, combustibili și e- 
nergie, a costurilor de produc
ție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a -apreciat că au fost obținute 
unele rezultate bune în acti
vitatea de asimilare a proce
deelor tehnologice noi, de rea
lizare a unor produse de nivel 
tehnic ridicat, de reducere a 
consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și e- 
nergie.

Secretarul general al parti
dului a arătat că rezultatele 
obținute nu se situează încă 
la nivelul cerințelor, al posi
bilităților existente în fiecare 
ramură și unitate economică, 
realizîndu-se incă 
locuri produse cu 
ridicate. De aceea, 
torul partidului și 
a cerut să se acționeze, in 
continuare, cu mai multă 
fermitate, cu întreaga răspunde
re, pentru găsirea de soluții noi 
cit mai eficiente, pentru reali
zarea unor produse de înaltă 
calitate, competitive pe plan in
ternational, cu consumuri cit 
mai mici.

Evidențiind o serie de soluții 
tehnologice avansate, secretarul 
general al partidului a subli
niat necesitatea de a se acționa 
mai hotărit pentru intro
ducerea acestora imediat în 
producție, pentru generalizarea 

in multe 
consumuri 

conducă- 
statului 

se acționeze, 
cu mai

„PENTRU A REUȘI, TREBUIE SA MUNCIM MAI MULT!
Redacția întreabă ™ 
^federațiile răspund

declară florența Mihai, 
secretară responsabilă a F. R. Tenis

Creșterea aproape inimaginabilă — față de acum cîțiva ani — 
a valorii tenisului internațional, vîrsta din ce ta ce mai scăzută 
la care se afirmă marii campioni fac imposibilă pătrunderea unor 
sportivi de cotă medie în vîrful piramidei. Eforturile care se 
depun la noi pentru a se ține pasul cu acest ritm accelerat in
clud, cum este și firesc, o cantitate uriașă de muncă. „Ta
lentul aproape că nu mai intră în calcul atunci cind un tînăr 
vrea să răzbească in tenis. El este obligat să muncească foarte 
multe ore pe zi" — afirma, cu puțin timp ta urmă, cel care a 
fost un mare campion, Ilie Nâstase. Intr-un asemenea context, 
sezonul competițional 1986 — cu cîteva competiții de mare res
ponsabilitate — impune o pregătire minuțioasă pe toate planuri
le. Detalii ne oferă Florența Mihai, secretară responsabilă a 
Federației române de tenis.

„Este tot mai evident că in 
tenisul mondial pe echipe „Cupa 
Davis" rămtae competiția nr. 1. 
întrecerea pentru cîștigarea „Sa- 
latierei**  trezește ambiții din ce

lor In întreaga ramură de 
profil.

An fost criticata o serie de 
situații In care sarcinile stabi
lite ta domeniul reducerii con
sumurilor nu au fost Îndeplini
te, in care se acționează eu în
cetineau pentru modernizarea 
proceselor de fabricație, se in- 
tîrzle aplicarea măsurilor con
creta de Îmbunătățire a para
metrilor tehnico-functionali ai 

unor produse prevăzute în 
programele aprobate.

S-a indicat că, în viitor, atît în 
domeniul cercetării științifice și 
ingineriei tehnologice, cit și in 
activitatea productivă, reducerea 
consumurilor de orice fel să ia 
în considerație produsul de ba
ză, rezultatele obținute trebuind 
să se regăsească în diminuarea 
consumurilor și a cheltuielilor 
generale pe ansamblul ramurii.

Reducerea consumurilor ma
teriale, de combustibili si ener
gie, a arătat secretarul general 
al partidului, trebuie să aibă 
loc în același timp cu îmbună
tățirea permanentă a parame
trilor tehnico-functionali al tu
turor produselor, cu ridicarea 
fiabilității acestora, cu crește
rea competitivității lor.

Secretarul general al parti
dului a insistat asupra impor
tantei realizării integrale de că
tre industria noastră a sisteme
lor $i echipamentelor de auto
matizare destinate tuturor ra
murilor economiei naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut miniștrilor, tuturor ca
drelor de conducere, specialiști
lor să definitiveze, în cel mai 
scurt timp, valorificînd expe
riența deja dobîndită, pe baza 
unor criterii unitare pentru toa
te sectoarele de activitate, pro
grame speciale pe ramuri, pe 
etape, care să asigure în ur
mătorii ani o reducere a consu
murilor cu 30 la sută pe unita
tea de produs.

Secretarul general al parti
dului a insistat în mod de
osebit asupra tipizării produ
selor, subansamblelor, reperelor 
și materialelor, a respectării 
stricte a prevederilor legale in 
acest domeniu.

Această intilnire de lucru eu 
eadre de conducere, specialiști 
din sectoare deosebit de impor
tante ale economiei, desfășurată 
intr-un spirit de înaltă exigență, 
constituie o nouă expresie eloc
ventă a preocupării statornice a 
conducătorului partidului și 
statului pentru îndeplinirea rit
mică, integrală, la toți indicato
rii, a planului, pentru moder
nizarea continuă a producției, 
ridicarea permanentă a nivelu
lui tehnic si calitativ al produ 
selor, pentru creșterea rentabi
lității si eficientei in toate do
meniile de activitate.

Cei prezenți au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde mulțumiri pentru 
indicațiile și orientările date.

Secretarului general al parti
dului i-a fost exprimat angaja
mentul oamenilor muncii, din 
aceste importante ramuri in
dustriale, de a acționa cu toată 
energia pentru traducerea în 
viată a sarcinilor stabilite, pen
tru înfăptuirea în cele mai bu
ne condiții a prevederilor pla
nului pe 1986, a obiectivelor ac
tualului plan cincinal, a hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului.

In ce mai mari, o dovadă — și 
nu este singura — fiind aceea 
că/in distribuirea celor peste 70 
de concursuri pentru Marele 
Premiu „Nabisco**,  organizatorii
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La sflrșltul săptămlnll, Turneele campionatului masculin de volei
la sala Floreasca

CAMPIONATELE
DINAMO Șl STEAUA

VICTORIOASE ÎN PRIMA ZI!
INTERNATIONALE
ALE ROMÂNIEI

I
LA FLORETA (m)

I
i din Cuba,

De vineri și pină duminică, 
sala Floreasca din Capitală va 
găzdui o tradițională întrecere 
a fioretiștUor, Campionatele In
ternaționale ale României.

La ediția 1986 a acestei 
competiții și-au anunțat parti
ciparea sportivi 
Bulgaria, Ungaria care, alături 
de cei mal buni floretiști din 
țara noastră, se vor Întrece 
pentru desemnarea învingători
lor. Vineri și sîmbătă se va 
desfășura proba individuală, 
urmind ca duminică, ultima zi 
a -oompetitiei, să fie destinată 
întrecerii pe echipe.

i 24 de ore la clubul

sportiv „Electromureș"
CALITATEA - PRINCIPALĂ PREOCUPARE 
In producție, dar și în sport

g

g

• LA CUNOSCUTA între
prindere „Electromureș**  din 
Tg. Mureș deviza este : calita
tea produselor, principala preo
cupare a întregului colectiv. • 
AVEAM să ne convingem, însă, 
că această dorință de a face 
totul cit mai bine este carac
teristică si pentru celelalte do
menii de activitate, sportul o- 
cupînd, între acestea, un loc 
principal. • MAI Intîi o scurtă 
statistică : 13 secții de perfor
manță ; 365 de sportivi legiti
mați 5 2 maeștri internaționali; 
12 maeștri ai sportului ; 2 can
didați olimpici ; 11 sportivi in 
loturi, ceea ce demonstrează, 
după cum ne spunea Nicolae 
Năsăudean, președintele clubu
lui, că „la noi oamenii iubesc 
sportul, ceea ce ne-a permis

RETROSPECTIVE - 198$
PERSPECTIVE - 1986

SERIALUL NATAȚIEI (III)

PIRAMIDA ÎNOTULUI BAIMAREAN,g
g UN MODEL CARE

I
a Este, de-acum, o bună bu
cată de vreme de cînd in prim- 
planul Înotului de la noi a a- 
părut și se menține viguros 
un centru din nordul țării. 
Cînd au purces la drum 

I"

țin seama de etapele „Cupei 
Davis**.  Si atunci este normal ca 
și federația noastră să consi
dere drept evenimentul nr. 1 al 
tenisului, participarea la „Cupa 
Davis**.  Din păcate, In anul tre
cut, cînd culoarul era mult mai 
ușor, noi nu ne-am putut înde
plini obiectivul, acela de a pro
mova în grupa de elită unde, 
cum se știe, activează cele mai 
bune 16 reprezentative naționa
le din lume. Noi răminînd ast
fel datori. Iată de ce, firesc, 
conducerea C.N.E.F.S. a trans
ferat în planul de obiective ale

Ion GAVRILESCU
(Continuare in pag. 3—3)

Ieri, sălile de sport din Baia 
Mare si Oradea au început 
turneele cu nr. 3 ale campiona
tului republican de volei mas
culin. în cele ce urmează rela
tări de la corespondenții noștri 
din Baia Mare (grupa valorică 
1—6) și Oradea (grupa valorică 
7—12) :

BAIA MARE, 28 (prin tele
fon). Deschiderea turneului 
pentru locurile 1—6 ce se des
fășoară In sala „Dada**  din lo
calitate s-a făcut — spre satis
facția celor peste 1800 de spec
tatori — printr-un meci frumos, 
spectaculos, care a durat două 
ore și 15 minute, protagonistele 
fiind Dinamo București și Uni
versitatea C.F.R. Craiova. Cra- 
iovenii n-au reușit să joace 
foarte bine declt In primele 
două seturi, după care au cedat 

atît fizic, cit și psihic. Scor fi
nal : Dinamo — Universitatea 
C.F.R. Craiova 3—2 (—10, —14, 
7, 10, 3), pe parcursul partidei 

ca, pe lingă e bogată activi
tate pentru toți, să trecem și 
la treapta superioară : perfor
manța**.  • ARENA modernă 
de popice complet electroniza- 
tă. oferă sportivilor secției po
sibilitatea unei pregătiri deo
sebite, sub îndrumarea unui 
priceput colectiv de antrenori, 
condus de Iuliu Radovici, iar 
Doina Țegean — campioană 
națională In 1985, Die Hosu, 
Silvestru Hosu, Gheorghe Sil
vestru, Rodiea Baciu se nu
mără printre cei mai talentați. 
„In ceea ee-i privește pe popi
cari — ne spunea loan Toader, 
secretarul comitetului de partid 
șl. totodată, președintele sec
ției — am structurat Întregul 
proces de pregătire Pe nivele 
distincte, pentru a ne asigura

MERITA URMAT
sînt zece ani, doar zece ani 
de atunci —, maramureșenii au 
chibzuit, se vede. îndelung, 
gospodărindu-se priceput, gîn- 
dind la modul concret, dar și 
cu fantezie. Rezultatele au ve
nit repede pentru acest Club 
sportiv municipal școlar din 
Baia Mare, denumire care 
vrea să sugereze reala simbi
oză a două unități, in mate
rie de înot Avînd bază mate
rială, cu de toate (începînd cu 
piscina olimpică acoperită, În
vecinată, mai de curînd, cu un 
bazin în aer liber, continuînd 
cu instalațiile anexe, cu Inter
natul. cu cantina), sprijinit pe 
plan local eu adevărat In mul
tiple direcții, nu in ultimul 
rînd în cea școlară, ajutat de 
federație, C.S.M.Ș. a ajuns să 
domine scena internă, să se 
afirme și dincolo de hotarele 
tării. Să luăm cele mai recente 
competiții naționale. Locul 1 
in clasamentul pe cluburi la 
seniori, devansînd cu aproape 
200 de puncte următoarea cla
sată, aceeași poziție și la ju
niori, dar cu un avans de peste 
500 de puncte (1), ceea ce 
spune, nu-i așa, mult. Pe plan 
internațional Baia Mare a a- 
dus, prin Anca Pătrășcoiu, 
prima medalie olimpică din is- 

remarcîndu-se : S. Pop, Enescu, 
Ion, Vrîncut (D), Păun — (cel 

mai bun din echipă) —, Stoian, 
Schoberl (U).

Cea de a doua partidă a fost 
așteptată cu mult interes Intru- 
cît se întîlneau echipa locală 
Explorări I Știința Baia Mare 
și Steaua București, cea mai In 
formă echipă a campionatului. 

Misiune dificilă, evident, pentru 
localnici care, încurajați fre
netic de galerie, au reușit o 
bună prestație în setul I pe care 
l-au și cfștigat cu scorul de 
15—8.. Așa cum era de așteptat 
Insă, steliștii au început să joa
ce din ce în ce mai bine, au 
atacat viguros și eficace, au 
blocat bine atacurile băimăre- 
nilor și balanța s-a înclinat vi
zibil de partea lor. Scor final: 
3—1 (—8, 9, 6, 9) în favoarea 
bucureștenilor. Remarcați: Șoi-

(Continuare In pag 2-3)

un flux continuu de la juniori 
spre seniori, pentru că numai 
astfel ne putem menține la o 
cotă ridicată a performantelor**.  
• LOCUL de pregătire al 
luptătorilor, și ei prezenți în 
Divizia „A**,  este sala de la com
plexul „Mureșul". Ca și în ca
zul colegilor de la popice, an
trenorii Alex. Fekete, J. Marto, 
F. Balo au la dispoziție trei 
eșaloane : cădeți, juniori, se
niori, iar faptul că . Ioan Mar- 
cu se anunță ca o autentică 
speranță nu mai surprinde. • 
ELEVII fostului international 
Nicu Pop activează, deocamda
tă. in seria a Il-a a primului

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

• 4-5 centre iși dispută titlurile 

naționale I Restul... • Antrenori 

care bat apa-n piuă • Reconsi

derarea activității, pentru împli

nirea rolului formativ al acesiui

sport

torla natației românești, un 
titlu de campion european de 
juniori — Robert Pinter, alte 
medalii în întrecerea continen
tală a speranțelor (Anca Pă
trășcoiu, Teodora Hauptricht), 
in „Cupa Prietenia" (Noeml 
Lung, Maricica Culică, Pă
trășcoiu, Pinter, Stela Pura, 
Andreea Szigyarto, Simona 
Șpaia), finaliste la C.E. de se
niori (Pătrășcoiu, Lung, Cu
lică), plus Balcaniadele sau 
diferite concursuri tradiționale. 
De bună seamă, nu în ultimul 
rînd trebuie amintită contribu
ția, la toate acestea, a colecti
vului de tehnicieni condus de 
antrenorul emerit Gheorghe 
Dimeca. cu adevărat devotat 
mese'riei sale.

Sînt, oare, 
multe rtnduri 
singur club 
globală ? Noi 
din moment ce ne aflăm In 
fața unei unități-etalon. Așa

Geo RAETCHI

acestea, prea 
dedicate unui 

într-o analiză 
credem că nu,

(Continuare in pag. 2-3)



In grupele valorice II și III ale campionatelor ele hochei

DUNĂREA GALATI Șl C S. U. CONSTRUCȚII BUCUREȘTI,
PE PRIMELE LOCURI

Zilele trecute s-a încheiat la 
Suceava cel de al treilea tur
neu al echipelor de hochei din 
a doua grupă valorică, carac
terizat prin același nivel mo
dest de joc. ca și competițiile 
precedente. O excepție, tntr-o 
oarecare măsură, a fost Dună
rea Galați, care a terminat cele 
cinci locuri cu tot atîtea vic
torii, consolidîndu-și locul din 
fruntea clasamentului. Iată re
zultatele :

Etapa I: IMASA Sf. Gheor- 
ghe — Metalul Rădăuți 9—4 
(4—0, 2—2, 3-2). Viitorul
Gheorgheni — Lotul reprezen
tativ de juniori (18 ani) 5—3 
(2—0. 3—1, 6—2). Dunărea Ga
lați — Lotul reprezentativ de 
tineret (20 ani) 8—2 (3—1. 3—0, 
2—1).

Etapa II : Lot tineret — Lot 
juniori 4—2 (0—1. 2—0. 2—1), 
Viitorul — Metalul 6—1 (3—1, 
2-6. 1—0). Dunărea - IMASA 
6—3 (3—1. 0—1, 3—1).

Etapa III : Dunărea — Me
talul 11—3 (2—2, 6-1. 3—0),
IMASA — Lot juniori 6—4 
(2—1, 3-1, 1-2), Viitorul - 
Lot tineret 7—4 (1—2, 3—1, 3—1).

Etapa IV : . ..............................
talul 8—1 
Dunărea — 
(2—1. 1—0, 
IMASA 7—1

Etapa V : Lot juniori — Me
talul 10—3 (4—1, 4—0, 2—2),
Lot tineret - IMASA 4—7 
(1—4, 1—2. 2—1), Dunărea — 
Viitorul 4—3 (1—1, 2—2. 1—0).

Partidele au fost conduse de

arbitrii FI. Gubernu, D. Tran
dafir. Gh. Mien, Cr. Covaliu, 
Gh. Lupu (toți din București) 
și B. Haidu (Miercurea Ciuc).

Următorul turneu al echipe
lor din a doua grupă valorică 
va avea loc la Miercurea Ciuc, 
între 4 și 6 februarie. Nu vor 
participa echipele celor dquă 

■ loturi.
înaintea acestor jocuri, 

samentul arată
1. Dunăiea Gl.
2. Vilt. Gheorgh.
3. IMASA Sf.Gh.
4. Lot tineret
5. Lot juniori
6. Met. Rădăuți

Clasamentul
t. GERGELY
(20+7) ; 2. I.

astfel :
1
4
7
7

10
13

cla-

15
15
15
15
15
15 
eficacității : 
(Viitorul) 27

JOCUL DE-A PROGRAMAREA...

Lot tineret — Me- 
(5—0. 1—1, 2—0),
Lot juniori 4—2 

1—1), Viitorul — 
(2—0, 3—0, 2—1).

In vederea

30
ÎN i

• In perla 
Bucureștiul li 
FIRA pentru 
ție de justifk 
campionat co 
speranțelor S] 
oval. în ved 
bune repn 
noastră de j 
tuit de mai 
lărgit de Juc 
parte următo 
Răducanu — 
Dinamo), lose 
ză — (CSȘ 
Ținea, Chirii; 
neș (Steaua). 
Șerban (CSȘ

REZl
DE

Duminică s 
rile etapei a 
cadrul turulu 
vlziei „B" d 
lată rezultate 
I : Metal 33 
București S 
Focșani — CI 
te 3—8 ; Cea 
Neamț — Ol 
ASSU Cralov 
stanța 3—0 ; 
— CPB 3—1 ■ 
Chimia Tg. 1 
a II-a : Olin 
mătura Zalăr 
Mare — ITB 
FI. roșie n 
tea Cluj-Na- 
Brașov — V 
plormln Car„ 
tehnica Tg. 
tehnica Timiî 
3—0. MASCU 
Galați — Vul

afirmație 
moment 
o

i Ne aflam la Suceava, cînd 
s-a desfășurat faza județeană 

; a campionatului republican de 
i șah pentru copil și Juniori, 
i bucurtndu-ne împreună cu 
' Georgeta Bezrodnii, Emanuel 

Gorodea șl Cristina Borș — 
■ toti elevi la școala nr. 4 din 

Cîmpulung Moldovenesc — de 
reușitele lor. „Ne revedem la 
semifinale, In Ia
nuarie !“. Cu aceste 
cuvinte ne-am des- 
pă-țiț de antreno
rul micilor
hiștl sucevonl, profesorul (de 
limba franceză) George An- 
drieș..

...Numai că cd trei elevi 
n-au mai ajuns la semifina
le I 7 1 „Inițial, semifinalele 
au fost anunțate tn perioada 
18—27 Ianuarie — ne spunea 
prof. Gh. Bratu, responsabi
lul catedrei de educație fizică 
șl sport a școlii tn care înva
ță cel trei șahiști. Noi am luai 
măsurile necesare pentru a ne 
încadr . tn acest interval, pre
gătind copiii ta continuare. 
Am aflat insă că Întrecerea 
a... avu- loc mult mai devre
me, tnceptnd cu 10 Ianuarie, 
fără ca nimeni să ne anunțe 
schimbarea programării con
cursului. Vă Imaginați cit de 
dezamăgiți au fost copiii I..." 

„Dezamăgiți am fost șl noi 
—nc preciza prof. Dragoș Ma- 
covei, secretar al C.J.E.F.S. 
Suceava — pentru că am fost 
puși in fata unui fapt împli
nit. Federația afirmă că a tri
mis adrese cu modificarea da

astfelchipa Petrolul Brașov nu s-a 
prezentat la turneu și a pier
dut toate meciurile cu 0—5.

Iată rezultatele Înregistrate : 
Tîmava Od. Secuiesc — Elec
tromureș Tg. Mureș 6—7 (2—2, 
2—4. 2—1), C.S.M. Suceava — 
C.S.U. Construcții 
2—6 (1 —5, 0—0,
va — ~ -
(3-4, 
ceava 
(1—1, : 
strucții 
(2—2, 4—2, 3—6), 
ceava — Petrolul
1— 3, 1—6), C.S.U. Construcții —
Petrolul 11—4 (2—0, 3—1, 6—3), 
C.S.M. Suceava — Tîmava 4—5 
(0—3, 3—2, 1—0), Electromu
reș — Petrolul 9—6 (2—1. 5—3,
2— 2), Tîmava — C.S.U. Con
strucții 0—4 (0— 0. 0—1, 0—3).

Clasamentul : 1. C.S.U. Con
strucții 24 p ; 2 Tîmava 23 _p ; 
3. Electromureș 17 p ; 
trolul Ploiești 14 
Suceava 10 p ; 6. 
șov 2 p.

Următorul tei 
neu al echipelor 
grupă valorică se va desfășura 
la Tg. Mureș. între 6 șl 10 fe
bruarie.

Ion MINDRESCU, coresp.

caz țipio 
fede- 
vizat 
d șl

tei semifinalelor. O 
fără acoperire, din 
jee n-a sosit la noi 
de adresă..."

Este limpede, un
de neglijență din partea 
rației de resort. Nu este 
doar județul Suceava, 
altele. Pentru că șl copil din 
alte județe n-au ajuns (din 

același moțlv) la 
semifinalele com
petiției. Una din 
bucuriile (și dreptu
rile) lor, ale aces

tei vacante de Iarnă. Pentru 
cazul în speță, vom evidenția 
că la Școala nr. 4 din Cîmpu
lung Moldovenesc toți elevii 
joacă șah, dispunînd de 120 
de garnituri, 15 ceasuri de 
control, cluburi adecvate, și 
in școală și la Casa pionie- 
rilo. și șoimilor patriei. Este, 
deci, un lucru serios, o trea
bă făcută cu pasiune și răs
pundere, nu numai de prof. 
Andrieș, ci și de alte cadre 
didactice care sprijină activi
tatea șahlstă. o încurajează, 
doresc ca elevii să cunoască 
satisfacția unor împliniri cit 
mal mari. Ați înțeles, desi
gur de ce copiii din această 
școală suoeveană au dorit eu 
ardoare să ajungă la semifi
nale. Șl. poate, chiar mal 
departe I

Să nu ne jucăm cu progra
marea unor concursuri, chiar 
dacă acestea se adresează co
piilor. Sau poate TOCMAI de 
aceea !

Tiberiu STAMA

București
1—T), Tlrna- 

Petrolui Ploiești 7—7 
3—2. 1—1), C.S.M. “

— Electromureș
3—3. 4—1), C.S.U. Con-

— Electromureș 9—4 
C.S.M. Su-
5—9 (3—6,

Su-
8—5

§a-

(°)05(n)eQQ£lO (°)@ 0

44
50
59
77
86

44-130

27 
21 
15 
14 
10 

8 
1.
P

Berdilă (Dună
rea) 23 p (16+7) ; 3. E. Cuta 
(Viitorul) 22 (16+6) ; 4. N. A- 
lexe (Lot tineret) 19 p (13+6) ; 
5. V. Jumătate (Dunărea) 19 p 
(12 + 7) ; 6. L. TSke (Viitorul) 
18 p (15+3) ; 7. I. Dinu (Du
nărea) 18 p (13+5) ; 8. T. Mar
cu (Dunărea) 18 p (9+9), 20 
min. penalizare ; 9. V. Sandor 
OMASA) 18 p (9+9), 33 min. 
penalizare ; 10. I. Zaharia (Du
nărea) 18 p (8+10).

Șerban
★

Tot la Suceava 
doilea turneu al 
a treia grupă valorică, domi
nat de formația bucureșteană 
C.S.U. Construcții, care în me
ciul decisiv a întrecut Tîmava 
Odorheiu Secuiesc cu 4—0. De 
remarcat, de asemenea, că e-

13 1
10 1
7 1 
€ 3
5 0
1 1

97-
98- 
66- 
77- 
72-

POP, coresp.

s-a jucat al 
echipelor din

• IN stațiunea balneo
climaterică Sovata, într-0 or
ganizare ireproșabilă, a avut 
loo semifinala campionatului 
republican de șah, competiție 
rezervată junioarelor I șl H 
Au participat 79 de concuren
te (45 de lunloare mici), dis- 
puttndu-se 9 runde. Au ctștl- 
gat primul loo Udiko Kun 
(C.S.Ș. Cluj-Napoca) T p — 
la junioare I șl otilla lones- 
cv (C.S.Ș. 1 București) 7 p 
— la junioare n. • ASOCIA
ȚIA SPORTIVA Buourea din 
Hațeg a organizat un reușit 
concurs de tente de masă do
tat cu „Cupa vacanței", la 
care s-au Întrecut numeroși 
elevi din localitate. Pe pri
mele locuri s-au situat L. ște
fan. S. Melicuț și N. Olaru. 
C PE PISTA de dimensiuni 
reduse a patinoarului artifi
cial din Timișoara s-a dispu
tat .Cupa U.T.C." la viteză — 
faz- municipală — concurs ce 
se desfășoară sub egida „Da- 
ciadel". După curse specta
culoase. do primele locuri s-au 
clasat: Cecilia Codiieanu, ște
fan Kirchner — la categ. 
s—io ani. Edit Koosis, L 
Letzky șl I. Petru — 11—11 
ani. Esters Matekovid, G 
Molnar — 14—15 ani, AUoe 
Bako. L. Lazăr — 18—15 ani. 
• s-a Încheiat „cupa zia
rului Zori Noi" din Suceava, 
de dezlegări. Competiția a 
stîmit un mare interes tn rân
durile Iubitorilor șahului din 
.Tara de Sus", dovadă nu
mărul mare (3250) de răspun- 

din 
mai 
jud. 
pro- 
dln-

suri primite la redacție 
mai multe județe, cel 
multi fiind, firește, din 
Suceava. La rele M de 
bleme puse In... joc, einci 
tre concurențl au totalizai 
maximum da puncta (125),

cîștigătorii fiind desemnați In 
urma unui baraj, trofeul re
venind lui Victor Ceană (eco
nomist 11 I.T.A. Suceava) — 
la seniori și elevului Mlrel 
Sorin Burduja (Șc. gen. 1 
Cîmpulung Moldovenesc). La 
1 februarie începe o nouă e- 
dltle, a rv-a, a acestei popu
lare competiții șahiste suce
vene. • IN CAMPIONATUL 
județean I la fotbal conduce 
autoritar după Încheierea tu
rului echipa Carpațl Brașov, 
care a terminat prima jumă
tate a competiției neînvinsă, 
cu un singur joo egal (0—0) 
cu I.M. Codlea. tn clasament, 
Carpațl Brașov are 29 de 
puncte șl un golaveraj foarte 
bun: 33—4. • LA COPȘA MI
CA „Clubul de vacanță" al e- 
levilor are o frumoasă acti
vitate, organizlndu-se aid 
numeroase competiții sporti
ve. Peste 100 de elevi din 
clasele a n-a și a Vni-a au 
fost prezențl la crosul „Cupa 
Unirii", printre cei evidențlațl 
aflîndu-se surorile Nadia și 
Ioana Goga, precum și frații 
Vaslle și Florin Burcea. Tot 
aid s-au desfășurat reușite 
concursuri la șah șl tenis de 
masă. • IN VEDEREA lărgi
rii bazei de masă la spor
tul tn „kimono", C.J.E.F.S. 
Mureș organizează pentru pri
ma oară un campionat jude
țean de judo pe echipe la ju
niori mid. S-au Înscris ur
mătoarele formații: Azomu- 
reș. Sănătatea, C.S.Ș. și Voin
ța din Tg. Mureș, Unirea Tri
color Sighișoara șl zahărul 
Luduș.

RELATĂRI DE LA: A. Fe- 
kete, N. Sbuchea, C. Crețu, I. 
Mindrescu, C, Gruia, L Iones- 
cu șl C. Albu.

„CUPA UNIRII" LA TENIS PENTRU JUNIORI
Duminică s-a încheiat, în 

sala „Orizont" din Bacău, con
cursul de tenis dotat cu „Cupa 
Unirii", rezervat juntorilor în
tre 15 și 18 ani, organizat de 
federația de specialitate, tn 
colaborare cu C.J.E.F.S. Bacău, 
prin comisia județeană de te
nis. Au participat 42 de băieți 
și 19 fete din 16 județe. Clștl- 
gătorii se numesc George Cosac 
(Dinamo Brașov) și Monica 
Pecheanu (Dinamo București), 
întrecerile n-au fost lipsite do 
surprize, în special In con
cursul masculin, unde 3 favo
rit! au ieșit chiar din primul 
tur (H. Nicolae, B. Lacea șl 
P. Niculescu). Rezultate din 
semifinale și finale — mascu
lin : A. Damian (S.C. Bacău) 
— C. Iftimie (Dinamo) 5—7. 
6—4. 6—3 ; G. Cosac — L. Ba- 
Hnt (Drumuri Unirea Iași) 
6—2 6—3 : finală : Cosac —
Damian 6—4. 7—5 ; feminin 1 
Monica Pecheanu — Gabriela 
Mitrică (Drumuri Unirea Iași) 
6—1 1—6 g—0 • Veneția ȘeMo-
pn (Dinamo) — Mădălina Spl- 
rache (Dinamo) 6—2, 2—6. ab. i

finală : Pecheanu — Șchiopu 
6—0. 6—0. La duWu, au dști- 
gat cuplurile C. Iftimle, O. 
Florea (Dinamo) și Laura Bîr- 
lea (Viitorul Pitești), Loredana 
Bujor (Dinamo).

4. Pe- 
p f 5. C.S.M. 
Petrolul Bra-

ultimul) tur- 
din această

24 DE ORE LA CLUBUL
(Urmare din pag. 1)

eșalon voleibalistlc al țării, dar 
gîndurile lor se Îndreaptă spre 
„zona superioară", pentru că 
„posibilități avem, iar poziția 
secundă pe care o ocupăm deo
camdată vrem să fie doar uni- 
provizorie" • ÎN PLINA re
maniere se află secția de box, 
aceasta ca urmare a plecării 
unor sportivi sau renunțării la 
alții fără perspective. Așa că, 
antrenorii P. Ghiurca și L. 
Pop au reluat munca, sînt în 
căutare de talente — deocam
dată se afirmă tot mai mult 
juniorul A. Ghera, alături de 
FI. Măcean si A. Neculai — 
pentru că și aici se dorește 
ca totul să se mențină (și nu 
oricum) la... nivel republican. 
• O INIȚIATIVĂ cu bune re
zultate : deschiderea în cel mai 
tînăr cartier al orașului „Tu- 
dor Vladimirescu" a unui pa
tinoar natural, „sursă de ve-

SPORTIV „ELECTROMUREȘ"
nituri pentru asociație, dar și 
o posibilitate de a atrage noi 
tineri spre practiearea sportu
lui, cu atit mai mult cu cit 
noi avem și secții de patinaj 
viteză si hochei" — ne spune 
Martin loja, președintele comi
tetului sindical. O inițiativă, 
ne-âm convins, care se bucură 
de o certă reușită. • APROPO 
de patinaj, notăm revenirea în 
activitate a patinatoarei Ibolya 
Szatmari, care, la „Cupa Fe
derației" și „Cupa României", 
s-a numărat printre cele mai 
bune, cucerind patru locuri în- 
tîi. • CU MOTOARELE în 
plin funcționează și secția de 
automobilism, mașinile pilota
te de Ionel Banc si Gh. Ne
mes făcînd o frumoasă propa
gandă produselor realizate la 
„Electromureș". • DESIGUR 
insă, multe se mai pot spune 
Si despre secțiile de handbal 
— care dorește promovarea în 
„A“ —, ciclism, moto, șah. mo-

delism ș.a., în fiecare desfășu- 
rîndu-se o bogată activitate. • 
DE ALTFEL, la „Electromureș" 
sînt numeroși susținători ai 
sportului — AI. Gyorgybiro, 
L. Marian, M. Toader, J. Ko
pacz ș.a. — ei. și nu numai 
ei, adueîndu-și aportul la 
dezvoltarea continuă a spor
tului. pentru că „în intreaga 
noastră activitate — spunea 
ing. Ion Oltean, directorul În
treprinderii — punem accentul 
pe continua propagare a exer
cițiului fizic, convinși fiind că 
sportul, fie de masă sau de 
performanță, poate contribui Ia 
menținerea sănătății oamenilor, 
Ia mărirea capacității de mun
că. Pentru noi, după cum știți, 
calitatea este una din devizele 
de bază, idee pe care dorim să 
o aplicăm și în domeniul spor
tului". Și, adăugăm noi, cu 
certe reușite, atîta timp cît 
clubul sportiv muncitoresc „E- 
lectromureș" este una dintre 
cele mai puternice unități spor
tive din Tg. Mureș.

TURNEELE
{Urma

REDACȚIA ÎNTREABĂ, FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag. 1)

anului 1986 calificarea echipei 
de tenis a României în grupa 
mondială. Ce întreprindem pen
tru aceasta ? Lotul din care fac 
parte Florin Segărceanu, An
drei Dîrzu. Adrian Marcu, Mi
hai Vanță si Marius Comăncsco 
a fost preluat pentru pregătiri 
de către antrenorul Ștefan Geor
gescu, la puțin timp după ul
timul meci, de anul trecut, cu 
formația Danemarcei. Am orga
nizat două turnee In țară, la 
Bacău și Galați, In continuare 
membrii lotului urmlnd să ia 
parte la concursuri internaționa
le. Trebuie, însă, precizat că 
ei nu sînt senatori de drept. 
Paralel, un alt lot de tinerj se 
pregătește supravegheat si în
drumat de Ștefan Georgescu, 
Radu Bădin și Teodor Frunză, 
pentru a putea intra în focul 
„Cupei Davis" dacă necesitățile 
o vor cere. Am ajuns, de altfel, 
la concluzia că singura noastră 
șansă de a reface terenul pier
dut este să ne bazăm pe tineri. 
Manuel Nicolae, Daniel Dobre, 
Răzvan Itu, Silvia Gorgan, 
Adrian Popovici, Ciprian Po
rumb, Hari Nicolae, Diane Sa- 
mungi, Teodora Tache, Monica

Pecheanu, Loredana Bujor, An
gela Kerek, Florentina Curpcne 
sînt cei din rîndul cărora spe
răm să formăm clteva „nume" 
competitive pentru sezonul 1986. 

Celelalte competiții ale anului 
1986 sînt : „Cupa Federației" 
(pentru senioare), „Cupa Helve
tia" (junioare pînă la 16 ani), 
„Cupa Galea" (tenismanl sub 21 
de ani), campionatele balcanice 
pentru juniori si junioare, aces
tea din urmă urmlnd să aibă 
loc în municipiul Ploiești, obiec
tivul fiind clasarea pe pri
mul loc, atît la băieți, cit și la 
fete. Pentru toate aceste con
cursuri au fost luate măsurile 
care se impuneau : alcătuirea

loturilor, nominalizarea antreno
rilor, asigurarea orelor de pre
gătire paralel cu înscrierea spor
tivilor in competiții de verifi
care.

Doresc să precizez că In afară 
de cei cîțiva seniori care sînt 
tn lotul de „Cupa Davis", toate 
celelalte colective au In compo
nență, In exclusivitate, juniori, 
excepție făcînd campioana mon
dială universitară Daniela Moi
se. Ne aliniem, în felul acesta, 
tenisului mondial, și facem 
eforturi ca 1986 să fie un an 
al calității. Sîntem, In același 
timp, circumspect!, nu ne ha
zardăm In promisiuni fără aco
perire, deși — repet — vom de
pune toate eforturile de care 
sîntem capabili pentru a ne în
deplini obiectivele".

ca, Dăscălit 
(S), Arbuzot 
(E). A trek 
Politehnica 
M. U. Suce; 
11).

Meciurile 
cuplurile : ( 
Vlădescu, S. 
colau, I. Ar 
ială. Progra 
(ora 15) : U 
C.S.M.U. — 
Explorări. < 
resp.).

ORADEA, 
In prima j 
pentru locui 
nit formații 
Oradea și 
Spre satisf; 
formația loc 
perioară la 
vins destul

SERIALUL natatiei
(Urmare din pag. 1)
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CURSURI DE SCHI LA PREDEAL
In lunile februarie și martie 1986, Agenția de turism din bd. 

Republicii nr. 88 continua organizarea cursurilor de acut la 
Predeal, tn serii de ette t zile.

Programul include transportul pe C.F.R. (opțional), cazarea, 
masa șl cite doua ore/zi de cursuri practice de ochi, sub 
Îndrumarea unor monitori experimentați, in grupe de 18 cursanțl.

Cazarea se tace ta vila „Corabia" (pe Cioplea), ta camere 
de 1—2 paturi (Încălzire Ta sobe cu gaze). Iar masa ae servește 
la pensiune sau pe bază de Uchete valorice, la alegere.““-----— — .. .. .................... asigură

o masă 
Insigne

ta C3ă-

Persoanelor care nu posedă echipament sportiv H ae 
clăpari șl schiuri pe măsur*.

La terminarea cursului ae organizează un concura șt 
festivă. Cu această ocazia, se acordă .absolvenților" 
șl diplome.

Școala dispune de o garderobă, special rezervată, 
bucet-Sosire.

Plecări In lunfle februarie șl martie: 4 februarie (copii eu 
Însoțitori); 1# șl 14 februarie (studențl), Iar din 22, 28 februa
rie șl 8, 18, SI martie — pentru toate persoanele dornice s8 
Învețe schiul.

Informații suplimentare de specialitate se pot obține zllnlo 
Intre orele 8—10 de la Agenția de turism din bd. Republicii 
nr. 68, telefon 14.08.00.
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cum am vrea să mal vedem și 
prin alte părți (cum promite 
să devină, spre pildă, Piteștiul 
și pot fi crezute cuvintele u- 
nor tehnicieni cunoscuți și re
cunoscut!, ca Gion și Petre 
Deac, care au pus și ei, nu 
demult, cîte o „cărămidă" la 
edificiul înotului maramure
șean). Pînă una-alta, constatăm 
că din cele 31 de titluri națio
nale de seniori decernate în 
vara trecută, 13 au fost câști
gate de C.S.M.Ș., 12 de Di
namo și cîte 2 de C.S.Ș. Plo
iești, C.S.Ș. Reșița $1 Liceul 37 
București — o... jumătate de 
titlu pentru Brașov, prin A- 
driana Șerban, care se pregă
tea atunci la Bala Mare —, 
în vreme ce la juniori băimă- 
renii și-au adjudecat 22 „cu
nuni", Liceul 37 șl Dinamo 
dte 3. Ploieștiul 3, Brăila 1, 
cu dte un Înotător activînd, 
la acea dată, în Centred o- 
limpic băimărean, apărînd șl 
Oradea, Brașov șl Cluj-Napoca. 
Se observă lesne, o dată mai 
mult, că adevărata performanță 
se făurește în prea puține 
centre. Tn altele, speranțele 
sînt pentru mîine, lucrîndu-se 
îndeosebi cu sportivi de vîrstă

mai mică, dar există parcă și 
locuri în care se muncește mai 
degrabă... în vorbe, în care 
bate apa-n piuă". Oricum ar 
fi, nu poate apare decît je
nantă, chiar alarmantă, o si
tuație ca aceea din vară, dnd 
la „naționale", polo iști! Rapi
dului București au acumulat 
mai multe puncte decît Înotă
torii juniori ai duhurilor spor
tive școlare din Tîrgu Mureș, 
Cluj-Napoca sau Timișoara 
(cele două din urmă fiind no
tate încă cu minus !).

O asemenea stare de lu
cruri, care se repercutează, fi
rește, și asupra reprezentării 
în marea arenă Internațională, 
nu poate lăsa indiferent pe ni
meni. Se impune reconsidera
rea, individuală șl colectivă, a 
metodelor de lucru, ieșirea din 
starea de automulțumire a 
unor antrenori, care se bat cu 
pumnul tn piept de dte știu 
și pot, dar nu fac nimic, de
pășirea impasului In probe de
ficitare la noi nu de azi-de Ieri. 
Sînt recorduri care rezistă prea 
mult, deși ele sînt făcute pen
tru... a fi bătute, spre a ține 
pasul cu impetuoasa dezvol
tare a rezultatelor pe plan in
ternațional. Există categorii de 
vîrstă (deocamdată fragedă).

„se

din care, 
destul de 
viitorului și 
ticipează că 
ce culege, 
partea ei d 
neîmpliniril 
caută cele i 
remediere, 
solidarea C 
tire oUmpk 
și Reșița i 
această cale 
centrarea t 
orașe cu cc 
tre cele m< 
astfel plafo 
forată nere 
iau 
ment-vcoală 
Acțiunea s 
multe rețîr 
din partea 
doreau șă-ț 
tn conținu? 
tate pe cao 
Să sperăm 
bucure de 
ale fostflor 
alți tehnicii 
au început 
odată, să 
criticatul i 
ieși, nu pes 
impas, «ctu 
ral. prof. 1 
mîndu-ne d 
lor două sei



pentru Juniori, de la București

O/ RUGBYȘTI

SELECȚIONERILOR
e, Cr. Constantin, Piti, FI. Ion, Bo
ul șog (Dinamo), Costea, Arghlr,
1- Brănescu, Barbu, Foca, Leon,
Io Cojanu (C.S.Ș. 2 Constanța), Pu
ni ia (CSU Construcții), Cioară țo
ii limpla), Marin, Cojocaru, Cor
al cheș (Farul), Botezatu (Rulmen-
ia tul Bîrlad), Rus (CSȘ Locomoti-
l- va Cluj-Napoca). Antrenorii lo
ll tulul sînt Constantin Fuglgi $1
io Petre Ianusevici. Medic — dr.

! Wilhelm Wagner.
— • Intre 31 ianuarie șl 2 te-
•- bruarie se desfășoară în Capitală
). consfătuirea metodică anuală a
r- arbitrilor. Partlcipanțli se vor
r, prezenta vineri, la ora S, la
1, Ștrandul tineretului.

,E DIVIZIEI „B“ 
T, LA VOLEI
i- hova Ploiești — Gloria Tulcea
n 3—2 ; CSM Delta Tulcea — Vii-
b*  torul Bacău 3—1 ; Calculatorul

le, așa cum se intenționează și In 
:ii alte părți. Iar nu în ultimul 
i- rînd se cer regîndirea. reor- 
» ganizarea activității din Capi-
re tală, unde nu presupusa concu-
te rentă poate asigura progresul, 
și d numai reala colaborare. Și
le tot auzim discutîndu-se despre
1- un centru municipal pentru ju-
1- niori. Pe când... faptele 7 Li
re ceul industrial 37 poate fi o 
je gazdă foarte primitoare.
i- Generalizarea pregătirii pe 
In baza unor indicatori tnalți de
h efort, modernizarea de ansam-
;e blu a procesului de antrena-
t- ment, eliminarea imixtiunii. „
>c părinților tn problemele tehnice
i- (și nu numai...), care au costat
i. destul plnă acum, discutarea
ru șl hotărîrea, fa cadrul cursului
1 de reciclare a antrenorilor, a
« planificării, metodelor și mlj-
1 toacelor ce trebuie folosite
h pentru atingerea formei spor-
t five la fiecare competiție de
re obiectiv (stabilindu-se o con-
« eepfie clară și unitară), redac-
ă tarea „Modelului de pregătire
» și concurs pentru ciclul olimpic",
i- definitivarea „Sistemului, de
n norme și cerințe" — lată' alte
«i citeva dintre căile folosite pen-
n tru împlinirea dezideratului

major, ai situării acestei im- 
•- portante discipline olimpice te
s- Înălțimea rolului atribuit de
L, societate.

1. n Buc. — ASA Buzău S—0 î
a SARO Tîrgoviște — Spartacus
S Brăila 3—2 ; IATSA Dada Pi
sa tești — ITB Electra Buc. 3—1 ;
i- seria a Ii-a : Tractorul II Bra- 

șov — Expl. Șt. II Baia Mare 
; 1—3 ; Voința Vict. Didactică Za-

1- lău — PECO Ploiești 3—0 ; ASA 
> Sibiu — CSM Caransebeș 3—1 ;
— Oțelul Dr. P. Groza — Voința
la Alba Iulia 3—0 ; Metalul Hune-
r- doara — Rapid Buc. 3—2 ; Oltul
3. Rm. Vîlcea — IOR Buc. 3—1.

; (Corespondenți : N. Mateescu,
1- Vasilica Toader, I. Ionescu, C.
L Gruia, I. Ghișa, C. Creții, C. Po- 

pa, Tr. Enache, I. Stanca, O. 
Bălteanu, N. Magda, Ov. Nemeș, 

jj I. Domuța, P. Comșa, T. Slrlo- 
U noi, I. Vlad, M. Avanii, B. Sl- 
i- mlon).

ULUI MASCULIN DE VOLEI
8, 7). Din echipa orădeană s-au I

- evidențiat Răduță, Teleagă, To-
doran, Țcrbea și Băgăianu. In 

n continuare s-a disputat parti- I 
:ș da dintre Elcond Dinamo Zalău | 

; (susținută de însuflețită și fru
moasa sa galerie) și Calcula- s 

5, torul București. Echipa din Za- I 
lău și-a apropriat victoria In 75 ■ 

le de minute cu scorul de 3—0 (7, -
I. 13, 10), după o evoluție de toa- I
I- tă frumusețea, motiv pentru care |
ț- evidențiem toți jucătorii săi :
rl Tutovan, Mășcășan, Tămășan, I
[i, Strauff, Codrc, Ciontoș (Ghlc). |
— Bucureștenii au fost depășiți
>- net ! Ultima partidă a zilei a ■

fost intre A.S.A. Electromures I
Tg. Mures si Relonul Săvinesti, I

i). ea terminîndu-se cu rezultatul
li de 3—1 (9, —12, 9, 6).
1- Au arbitrat : F. Scorțaru — ■ 
iă I. Costiniu, I. Rusu — F. Scor-
v. țaru și I. Niculescu — A. Rafu. I
>c, Programul de miercuri (ora 14): |
1- Tractorul — Relonul, Elcond —
1- A.S.A., C.S.U. — Calculatorul. I
4, (Hîe GHIȘA, coresp.).

Divizionarele ,,A“ în fața noului sezon

| CELE TREI GENERAȚII ALE PETROLULUI 
|ȘI DEZIDERATUL LOR COMUN: AUTODEPĂȘIREA

I
I
I
I
I
I 
I
I

I 
I
I

Petrolul aleargă. Primul in- 
tilnit în drum din monomul 
ploieștean a fost Butufei, lider 
autoritar, un exemplu de ade
vărat căpitan de echipă. „Anul 
trecut ne-am pregătit la Si
naia, cu gîndul de a reveni în 
Divizia „A". Și am reușit. A- 
cum ne aflăm la • cotă nespe
rată. pe treapta a 6-a a clasa
mentului, iar pentru a contra
cara un eventual... rău de jnăl- 
țime, am ales altitudinea de 
aici, de la Bușteni, cu un aer 
puternic, un adevărat întăritor, 
cu vitamine ații fizice, cit și 
psihice" — ne spune libero-ul 
Petrolului. Intre timp, își fac 
apariția și ceilalți component! 
ai lotului. Iată-i, în ordinea 
compartimentelor : Jipa și Ni
culescu — portari ; Pancu, Ște
fan, Pitulice, P. Gușe, Costin 
și Enache — fundași ; Mocanu, 
O. Grigore, I. Solomon, Hîncu, 
Catinca, Drăgan, Ioniță și Cris- 
tescn — mijlocași ; Roșu, Ia- 
mandi, Nuță, C. Ene, L Gușe, 
Cizmaru și I. Nicolae — Îna
intași.

Care sînt noutățile față de 
sezonul de toamnă ? Au venit 
Drăgan, de la Steaua Mizll, și 
Cizmaru, de la Prahova Plo
iești. iar Ioniță, Crisiescu și 
I. Nicolae au fost promovați 
de la speranțe. Decu Crîngașu 
a abandonat activitatea de ju
cător, devenind antrenor, iar 
Grosu și-a manifestat dorința 
de a reveni la F.C. Bihor.

După „repriza de cros”, din 
cursul dimineții, a urmai, 
după-amiaza, „repriza de tor
tă", fa sală. La interval de 
cîteva zile avea loc rocada din
tre cele două părți de pregă
tire, pentru a anula pe cît 
posibil monotonia și stereotipia 
pregătirilor cotidiene. Aceeași 
intenție am desprins-o și fa 
cadrul antrenamentului din 
sală, „atelierde de forță" «- 
vind unele exerciții în pre
mieră, Introduse de cei noi 
antrenori, Mircea Dridea șt 
Eduard Iuhasz, tocmai pentru 
a stîrnl curiozitatea elevilor 
lor. De exemplu, coarda de 
sărituri s-a transformat în 
obstacolele unei curse de 100 
metri garduri, mingile medici
nale au înlocuit „bătui" de la 
ștafetă, proba de 6X25 m, cu 
patru echipe la start, fi
ind rfștigată de două ori de 
grupa lui O. Grigore, iar o 
dată de aceea a lui Nuță — 
in fapt grupa tinereții —, care, 
Insă, după două clasări pe lo
cul... 5 din 4 participante (cum 
plastic spunea „arbitrul" M. 
Dridea, dornic să mențină to
nusul bunei dispoziții) a trecut 
prima linia de sosire doar cu 
o minge fa brațe, pentru că 
primise acest avantaj din par
tea antrenorilor. A fost- un a- 
vantaj de moment, replica lui 
Nută și a colegilor săi de ge
nerație amînîndu-se pînă la 
prima etapă a returului, etnd 
ei doresc să ajungă „umăr la 
umăr" cu celelalte două gene
rații ale Petrolului. Prima — 
a lui Butufei, I. Solomon și 
lamandi (care nu și-eu spus 
încă ultimul euvtnt), tar a doua 
a lui O. Grigore (ajuns pînă

I ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

I. MUS CELUI. CIMPULUNG — 
F.C. ARGEȘ 1—1 (1—1). Divizio
nara „A” a reușit să deschidă 
scorul tn min. ta prin Ignat, 

după care inițiativa a trecut de 
partea gazdelor, care an inserts 
de trei ort prin Grlgorlu (mtn. 
30), Borlceanu (min. t0) șl Pam- 
fll (min. 35). F.C. Argeș a ali
niat următoarea echipă: Cristian 
— Voicu, Stanca, Ștefan. Eduard 
— Badea, Ignat, Bănuț*  — D. 
Zamfir, Jurcă, Gu<ta. Au mai ju
cat portarul Hriirtea șt jucătorii 
de etan Toms, Achbn. Bobsra. 
Pană și Stopară. (P. MATEOTU 
— coresp.).
• ENERGIA GH. GHEORGHIU- 

DEJ — VICTORIA BUCUREȘTI 
1—2 (0—1). Golurile divizionarei 
„A” au fost înscrise de Aelenei 
(min. 30) șl Nlea (min. 80). Pen
tru liderul campionatului jude
țului Bacău a marcat Sflaghl, tn 
min. 58. Echipa pregătită de Ne
ta Nunweffler și Constantin Fră- 
țflă a evoluat te următoarea al
cătuire: Zlotes — Dumitrescu,
Ion Marin, Mlrea, Mânu — Săn- 
doi, Tirchtniei, Ursa, Aelenei — 
Custov, Călin. Au mal fost utiB- 
zafi: Nlțu, Cățoi, Vted Nlea, Au
gustin și Lata. (Gh. GRVN7SU — 
coresp.).
• F.CJB. BRAȘOV (tineret) — 

FLACARA AUTOMECANICA MO- 
RENI 2—4 (0—S). Golurile au fost 
tnscrtse de Ad. Vasile șl Drago- 
mlr pentru brașoveni, ștefănes- 
cu (91, Preda și Pană pentru li
derul seriei a n-a a Diviziei „B". 
(G. LOBAC — coresp.). 

la lotul de tineret, care vrea 
să dovedească că nu a rămas 
doar o speranță), Hîncu (căpi
tan de echipă la naționala de 
juniori. In „ll“-le care îl avea 
în componență și pe Hagi) și 
Pitulice (o revelație la- primul 
lui tur de divizionar „A"). Trei 
generații cu un numitor co
mun : dorința generală de au- 
todepășire. Da, chiar și la 
vîrstnici. O intenție normală, 
specifică vîrstei lotului ploieș
tean. dacă avem în vedere fap
tul că din cel 24 de compo
nent! ai săi. 18 sînt sub 24 
de ani.

„Evidenta lipsă de experiență 
sugerată de tinerețea majori
tății jucătorilor a fost, în bună 
parte, anulată de dorința de 
afirmare, de a menține această 
echipă de tradiție, care este 
Petrolul, pe prima scenă fot
balistică- — ne spunea antre
norul Mircea Dridea, ocolind 
răspunsul la întrebarea noas
tră „Cum... se vede Divizia „A" 
de pe locul 6 Am insistat... 
„In primul rînd trebuie să ne 
privim pe noi. Și, ca să fim 
realiști, nici cel mai înflăcărat 
suporter, avind și ajutorul ce
lui mai inspirat pronosportlst, 
nu s-ar fi gîndit, în zilele pre
mergătoare startului competi- 
țional, la acest Ioc 6. Acum 
obligațiile sînt sporite, ni se 
cere să confirmăm. Nu vrem 
să fugim de răspundere, ne 
vom pregăti așa cum am pre
conizat și ne menținem obiec
tivul, acela de a încheia cam
pionatul tn zona de mijloc. 
Este poziția conformă cu posi
bilitățile actuale ale lotului. Să 
nu se înțeleagă că vizăm mi
nima rezistență. Dacă vom 
termina mai sus, acesta va fi 
meritai jucătorilor, ei fiind 
Încă, in marea lor majoritate, 
marcați de impactul eu primul 
eșalon". Și, acum, o întrebare 
drept la... țintă pentru cunos
cutul tehnician ploieștean, fos
tul „vîrf" al Petrolului din 
perioada de aur a echipei : 
cfnd se va rezolva acuta 
criză a jucătorulul-vîrf ? „Din 
disputa In trei, Grosn — la
mandi — Nuță, a rămas un 
duel lamandi — Nuță. Fiecare 
are calități, păcat că nu se 
pot contopi în unul singur, 
care să conlucreze cu I. Gușe, 
singurul care a confirmat In 
tar ta faza de atac. Sper să 
fie primăvara lui Nuță, dar și 
a Iui lamandi, această frumoasă 
rivalitate pentru tricoul cu nr. 
6 putînd fi folositoare Între
gului lot".

Adrian VASILESCU

DE LA F.R.F.
Se aduce la cunoștința du- 

burQor (asociațiilor) de fotba* 1 
că pot să ridice carnetele de 
legitimare ale jucătorilor pen
tru care s-au depus acte de 
transferare tn perioada 5—20 
ianuarie 1986, după următoa
rea planificare :
• echipele divizionare „A*  

In perioada 5—8 februarie 
1986 ;
• echipele divizionare „B“ și 

duhurile sportive școlare In 
perioada 10—20 februarie 1986;
• echipele divizionare „C" 

In perioada 21—28 februarie 
1986.

Totodată, se reamintește co
misiilor județene de fotbal că, 
tocepînd de LUNI, 27 ianuarie 
1986, s-a reluat operațiunea de 
achitare a taxei de participare 
șl de vizare a carnetelor de 
legitimare ele sportivilor pe 
antd 1986, tar de te 11 februa
rie 1986 se va rdua șl opera
țiunea de efectuare a legiti
mațiilor pentru copii și ju
niori.

a Tragerea obișnuită PRONG- 
expres de astăzi, miercuri M 
ianuarie, va avea loc tn Bucu
rești, tn sala clubului din. str. 
Doamnei nr. t, cu începere de 
la ora 16,09. Transmiterea nume
relor dștigătoare se va face IN 
DIRECT — la radio, pe progra
mul I, tai ora 18,10. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate, de 
asemenea, la ora 19 pe progra
mul n, la ora 23 pe programai 
1. precum șl mfine, joi. tn re
luare. la ora 0,», tot pe pro
gramul I.
• Acei dintre dv. care tacă nu 

v-afi procurat bilete la tragerea 
obișnuită LOTO de vineri 31 Ia
nuarie mal puteți tace acest lu
cru numai astăzi șl mfine de la 
agențiile Loto — Pronosport sau 
de la vtnzătoril volanți, oare o-

„DORESC CA F.C. OFT SĂ ÎNCHEIE CAMPIONATUL
ÎN PRIMA JUMĂTATE

interviul nostru cu
Parcă mai ieri internaționalul 

Crișan, „extrema de buzunar", 
așa cum le place multora să-1 
spună, făcea slalom pe lingă fun
dașii adverși, adueîndu-și o sub
stanțială contribuție la succesele 
echipei naționale, al cărei tricou 
l-a îmbrăcat de 49 de ori. Vre
mea s-a scurs insă cu viteza... 
luminii șl iată-1 pe Zoii ta pra
gul viratei de 31 de ani, pe care 
o va Împlini la 2 mal. Juclnd 
sub culorile lui F.C. Olt de un 
an, Crișan este unul dintre acei 
fotbaliști care are tacă multe de 
spus. Deci...

— Deții o performanță rară, ta 
felul el: Ia virsta de numai 14 
ani ai debutat ta echipa națio
nală de juniori.

— Da. Așa este. Iml amintesc 
că debutul a coincis cu prima 
mea deplasare peste hotare, la 
„Turneul Prietenia” din R.D. 
Germană, la sftrșltul căruia am 
lăsat o bună impresie, din mo
ment ce antrenorul nostru. Con
stantin Ardeleanu, m-a felicitat. 
Am simțit că pot da mal mult, 
că pot progresa șl lupta cu mine 
Însumi a Început. Rămtaeam, în 
continuare, după orele de antre
nament, exeralnd plnă la exte
nuare șutul la poartă. Totul cu 
dorința fierbinte de a juca tn 
Divizia „A".

— Șl... cum s-a produs eveni
mentul ?

— împlinisem 17 ani, rfnd an
trenorul de la F.C. Bala Mare, 
Iosif Bartha, m-a aruncat ta fo
cul primului eșalon. Fusesem re
comandat de primul meu antre
nor, ștefan Weiss, de la care am 
deprins tainele fotbalului Ia cen
trul de copil șl juniori al duhu
lui care m-a consacrat.

— A armat ascensiunea..:
— O ascensiune rapidă, care a 

culminat cu' selecționarea tn lo
tul reprezentativ. Iml amintesc că 
era ta decembrie ”M ctad am de
butat ta meciul eu Israel, de la 
Tel Avlv dștlgat de România 
cu 1—0 Spre satisfacția mea, am 
fost coautor la golul victoriei. 
Înscris de Sameș. A fost un În
ceput de bun augur, ta continua
re taibrăctnd de alte 46 de ori 
tricoul echipei naționale.

— Care este amintirea cea mal 
plăcută 7

A CLASAMENTULUI-
Jucătorul Crișun
— Nu pot uita golul marcat tn 

poarta echipei Spaniei, apărată 
de Iribar. Un gol care a amuț’t 
tribunele stadionului Santiago Ber- 
nabeu. Egalasem, după ce am 
fost oondușl cu 1—0; acel 1—1 
ne deschidea drumul calificării 
la turneul final al C.E. — edi
ția 1976. disputat la Belgrad. Dar 
a venit acea lovitură de trăznet 
din meciul cu Scoția, de la Bucu
rești clnd In ultimul minut de 
joc. McQueen a egalat și totul 
s-a năruit ca un... castel de 
nisip.

— Șl amintirea cea mal neplă
cută 7

— Dubla operație de me.lso 
din anul 1983, intervenții chirur
gicale care m-au scos, practic, un 
an din fotbal șl care Îmi puneau 
sub semnul Întrebării reluarea 
activității competiționale. In a- 
eeeașl categorie, păstrînd totuși 
proporțiile, intră șl mingea tri
misă de mine, oh. ta bara porții 
Iul Bento, In meciul cu Benfica, 
de la Craiova. Dacă marcam. 
Universitatea ar fi ajuns tn fi
nala „Cupei U.E.F.A.”.

— După 13 ani de Divizia „A”, 
care au fost pentru Crișan jucă
torii cei mai valoroși 7

— Nu sînt prea multi la număr. 
Ei se numeso Bălăci, Dobrin. Du
mitru Hagi, Cămătaru șl Ștefă- 
nescu, căruia 11 doresc o carie
ră plină de satisfacții și ca an
trenor. Și ar mai fi unul. Ro
bert Crișan. junior tn virată... de 
1 an și 3 luni, care tacă de pe 
acum promite să devină un mare 
talent.

— Care stat perspectivele lui 
Crișan-senior 7

— Să cunoască multe satisfac
ții cu echipa Ia care își va în
cheia, probabil, activitatea de ju
cător. adică F.C. Olt. Aștept un 
retur la sfîrșitul căruia F.C. Olt 
Bă se claseze pe unul din locu
rile din prima jumătate a cla
samentului. Va fl posibil, cu 
condiția ca absolut tofi jucătorii 
să fie receptivi la tot ce face 
antrenorul nostru Constantin O- 
țet, cu care șl la Universitatea 
Craiova am cunoscut atltea sa- 
ttsfacții.

Gheorghe NERTEA

Minifotbal: „Cupa speranțelor" [grupa mică]

CAMPIONI, MICUȚII JUCĂTORI 
GĂLĂȚENI DE LA OȚELUL

Sala sporturilor din Arad a 
fost, timp de patru zile, gazda 
turneului final al campionatului 
de mlnifotbal dotat cu „Cupa 
speranțelor”, categoria de virată 
ia ani. S-au disputat ta total 11 
meciuri șl absolut toate au fost 
urmărite cu viu Interes de un 
public entuziast, care a apreciat 
fazele create de micuții jucători, 
dlrzenla cu care și-au disputat 
șansele. Iată rezultatele Înregis
trate: Corvinul — Polit. Iași 0—0, 
F.C. Maramureș — Gloria Bistri
ța 0—1, F.C. Constanța — Uni
versitatea Craiova 3—5, Oțelul 
Galați — C.S.M. Reșița 5—0, Polit. 
lași — Gloria 1—1, F.C. Mara
mureș — Corvlnul 2—3, Universi
tatea — c.SJd. Reșița '6—1, Oțe
lul — F.C. Constanța 6—», F.C. 
Maramureș — Polit. lași 0—2, 
Gloria •— Corvlnul 3—3, Otelul — U- 
nlversitatea 3—1, C.S.M. Reșița — 
F.C. Constanța 1—1, Polit. Iași 
— Universitatea 4—1, Corvlnul — 
Oțelul 3—3. Gloria — F.C. Con
stanța 2—0. F.C. Maramureș — 
C.S.M. Reșița 4rr3.

tn finala competiției s-au cali
ficat OTELUL GALATI N UNI
VERSITATEA CRAIOVA. A fost 
o partidă deosebit de echilibra
tă. jucătorii ambelor echipe (find 
totul pentru a obține mult invi
diatul trofeu. Au dștlgat te ex
tremis gălățenil, eu 9—1. Laude 
merită Insă șl tavlnșll. »»re au 
prezentat copii de mare talent, 
tn „finala mică”, Politehnica lași 
a Întrecut eu 1—0 pe Corvlnul 
Hunedoara, tn continuare e-au 
clasat: 5. Gloria Bistrița, 6. F.C.

LOTO-PRONOSPORT «FORMEAZĂ
fer*  tasă bflete gata completa
te. alături *1  de tonurile ta ptto 
obișnuite sau LOZUL MARILOR 
CtSTIGURI (emisiune special H- 
mttată). cu dștlgurl ta autotu
risme „DACIA 1300” «1 variate 
dștlgurl ta bani.___• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 26 IA
NUARIE 1988 : Cat. 1 (13 rezulta
te) : 7 variante 35% a 46.764 tel 1 
cat. 3 (13 rezultate) : 8 variante 
10O»/o a 5.023 iei șl 359 variante 
25°/, a 1.258 lei : cat. 3 pi rezul
tate) : 178 variante 100% a 51# lei 
șl 5.597 variante 25% a 130 tel. 
Clștigurile de 46.764 lei de la cat. 
1 au revenit particlpanților t A- 
LEXANDRU PETRASCA din Tl- 
legd, județul Bihor, ȘTEFAN

Constanta, 7. F.C. Maramureș,
C. S.M. Reșița.

Echipa campioană, Oțelul, a 
prezentat următorul loti C. Tă- 
năsilă, C. Tiu, C. Strelțov, V. 
Hoția, G. Răvdan, M. Milca, Adr. 
Oua tu, L. Mănăilă, L. Buhăesca,
D. Pahonțu, C. Grigore. Antre
norul echipei, Zoltan David, ne 
decJara după victorie: „Sint ne
spus de fericit. Lucrez de trei 
ani eu acești copii, foarte buni, 
ta care eu Îmi pun mari spe
ranțe”. La rlndul Iul, fostul ar
bitru Nicolae Rainea sublinia : 
„Turneu foarte bine organirat și 
extrem de necesar pentru copiii 
<e Ia această virstă. important 
este ca, dintre cel 96 de micuți 
jucători prezențl la turneul fi
nal, cit mai mulți să-$l continue 
drumul ta fotbal, pentru că stat 
talente autentice”.

Printre aceste talente autentice 
se numără șl Costel Strelțov, do 
la oțelul (golgeter — 10 goluri), 
tonei Sculici, de la C.S.M. Reși
ța (ce! mai bun portar), Lucian 
Ghlnea șl Mircea Popa primul 
de la Corvlnul, al doilea de la 
Universitatea Craiova, eonside- 
mfi a fi cel mal tehnici jucă
tori «1 turneului arădean: Des
pre ultimul, antrenorul său, I- 
Stolca, afirma că „are toate ca
litățile pentru a deveni peste ani 
■n vlrf de atac așa cum este 
astăzi Cămătaru”. Rămlne, desi
gur, ca toate aceste talente să 
eon firme.

Octavian BERBECARU

VARGA din Cluj-Napoca, VIRGIL 
BENGAU din Hătăgel, județul 
Hunedoara, EMILIAN CRISTESCU 
dta Slghet, județul Maramureș, 
VIRGIL HOBLEA, DUMITRU PA- 
RASCHTV și IONEL CRISTEA din 
București.
• In sprijinul jucătorilor la 

Pronosport, publicăm programul 
concursului de duminică 2 fe
bruarie t 1. Cagliari — Ascoll 
(pauză) ; 3. Cagliari = Ascoll 
(final) ; 3. Catania — Arezzo ț 
4. Cesena — Catanzaro ț 6. Ge
noa — Vicenza (pauză) ț 6. Ge
noa — Vicenza (final) ț 7. La
zio — Bologna (pauză) ț 8. La
zio — Bologna (final) ț 9. Pa
lermo — Empoll; 10. Perugia — 
Monza; 11. Pescara — Brescia ț 
la. Sambenedettese — Cremone- 
se ; 13. Trlestlna — Campobasso.



VICTORIE A HOCHEIȘTILOR JUNIORI:
8-4 (2-0, 3-0, 3-4) CU FRANȚA

Azi (ora 17,30), oaspeții primesc replica echipei de tineret 
a României

Ieri, reprezentativa de juniori 
a României a evoluat (pentru 
prima dată In aoest sezon) In 
tata publicului bucureștean In
tr-un med internațional, întll- 
nlnd formația similară a Franței. 
Tinerii hochelștl români și-au ad
judecat victoria cu 8—4 (2—0,
3—0, 3—4). după un meci pe
care-1 puteau ciștiga la un scor 
mal categoric. Numai că. sporti
vii antrenați de St. Rusu și R. 
Bianu, conducted eu 2—0 in mln. 
5 și cu 5—0 tn mln. 34, au socotit 
meciul ca șl încheiat. Drept ur
mare, oaspeții au avut o puter
nică revenire în ultima parte a 
jocului.

Golurile noastre au fost mar
cate de Cs. Gal (mln. 3 și 54), 
Augustin (mln. 5 și 34), Dlma 
(mln. 29), A. Szvitlak (mln. 30), 
Șomfăleanu (mln. 52) șl Orban 
(mln. 55); pentru oaspeți au În
scris Athuil (mln. 47), Margerit

„BĂTRÎNUL” STENMARK E IARAȘI TINAR 1
Unul dintre cele mal Interesan

te puncte de atracție ale „Cupei 
Mondiale" de schi alpin din 
acest sezon îl constituie acest 
„fenomen" al sportului mondial 
care se cheamă Ingemar Sten- 
mark. tn primul rînd, pentru 
longevitatea sa la nivelul schiu
lui de mare performanță, adică 
lntt-un sport care se aliniază și 
el 11 tendința generală a cobo- 
rftil continue a virstel. Super- 
campionul suedez împlinește 30 
de ani la 18 martie, dar concu
rează de la egal la egal (șl de
seori mai bine !) cu cei pentru 
oare .a fost, încă de acum un de
ceniu șl mal bine, un model... 
intangibil ! După o lună de în-

(mln. S3), Robert (mln. ST) șl 
Ligeon (mln. 59).

Reprezentativa României a ali
ntat următorii jucători: Simon, 
MOROȘAN — portari; D. POPO- 
VICL VOICAN, Makszem, z. 
Nagy, Dlmache, Potap — fundași; 
Dragomir, Dlma, Andrei, Augus
tin. A. Szvitlak. A. Csiki, OR
BAN. Ca. Gal, Z. Antal, ȘOM- 
FALEANU, Sersea, Spiridon — 
ataoanți. Sub așteptări — Simon 
(a primit patru goluri parablle) 
șl atacantul Dragomir.

Din echipa Franței, cei mai 
buni au fost Llgeon, Caniș șl 
Athuil. Au arbitrat bine Șt. En- 
elu — L Becze și M. Dinu.

Azi, echipa de juniori (18 ani) 
a Franței va întîlnl selecționata 
noastră de tineret (jucători de 
20 ani) Meciul va avea loe tot 
la patinoarul .23 August", de la 
ora 17.30

Mircea TUDORAN

treceri în .Gupă", Stenmark a 
cucerit deja două victorii, un» 
la mijlocul Iul decembrie. In 
slalomul uriaș de la La Villa, 
cea de a doua, acum cîteva zi
le, în Slalomul de Ia Salnt-Anton, 
in Austria. Or, cu aceste succe
se, „Inge« iși duce la 81 numă
rul victoriilor realizate tn ce» 
mal prestigioasă competiție de 
schi alpin din lume, record pen
tru mulți ani de acum înainte !

Planuri T Desigur, încă un suc
ces, ar fi al 4-lea (a cunoscut 
gustul victoriei finale in „Cupa 
Mondială" In 1976. 1977 șl 1978). 
în „caravana albă" a sezonului 
în curs. O reușită pe care șl-o 
dorește cu atît mal mult cu cit 
de patru ori tn sezoanele din
tre 1980 șl 1983 s-a clasat mereu 
al doilea, uneori la un singur 
punct, așa cum s-a petrecut tn 
1983. ctnd a fost tnvins la limi
tă de către americanul Phil 
Mahre, tn finala unui slalom pa
ralel, ultimul din întreaga serie a 
„Cupei Mondiale" din acel an 1

La această oră, Stenmark se 
pregătește pentru slalomul uriaș 
de la Adelboden, de la sfîrșitul 
săptămlnll, cursă pe care, de-a 
lungul anilor, a cîștigat-o de alte 
5 ori I Este un excelent prilej 
pentru a prelua șefia clasamen
tului „la zi" al „Cupei Mon
diale" : cu 127 de puncte se află 
la doar 3 puncte de 'liderul ac
tual, Peter Wirnsberger !

Radu TIMOFTE

JOCURI FOARTE INTERESANTE, DE NIVEL RIDICAT, 
CU ÎNVĂȚĂMINTE Șl PENTRU RUGBYȘTII NOȘTRI

Meciurile primei etape a «Tur
neului celor 5 națiuni" au 
oferit jocuri de nivel foarte ri
dicat. tn toate cele patru echipe 
(Scoția, Franța, Anglia și Țara 
Galilor, dintre oare primele două 
vor fi curt nd adversarele trico
lorilor noștri) Imbinlndu-se re
marcabil mare» experiență a ju
cătorilor mai in virată — tn spe
cial înaintași — cu dorința de 
afirmare a celor mai tineri. En
glezii au prezentat un pachet de 
înaintași puternic, omogen, do- 
mlnlnd marginea — egal cu cel 
galez ca fcrță de împingere —,

AU început c.e.
DE PATINAJ ARTISTIC

La Copenhaga au început în
trecerile Campionatelor europene 
de patinaj artistic, competiție ce 
reunește circa 100 de concurenți. 
In proba feminină, după exerci
țiile obligatorii, conduce KIra 
Ivanova (U.R.S.S.). urmată . de 
Katarina Witt (R.D.G.) și Clau
dia Lelstner (R.F.G.).
• Anul acesta, Campionatele 

mondiale de patinaj artistic 
vor avea loc la Geneva, între 
17—22 martie, îfi timp ce, în 
anul 1987, „europenele" se vor 
desfășura la Sarajevo, în luna 
februarie, iar „mondialele" la 
Cincinnati (S.U.A.), în luna 
martie.
• ZURICH. 28 (Agerpres). - 

Proba masculină de coborlre, 
disputată pe pîrtia de la Wen- 
gen (Elveția), a fost cîștigată 
de schiorul - elvețian Michael 
Ploechinger — 2:10,64. urmat 
de italianul Paolo Zardini — 
2:11,20 și austriacul Rudolf 
Stocker — 2:11,96.

In clasamentul general al 
„Cupei Europei" se menține li
der Rudolf Nierlich (Austria) 
— 108 p, secundat de Jean-Luc 
Cretier (Franța) — 82 p. 

mai activ, trai prezent In aglo
merări, de unde șl baloanele ce 
au pertnta gazdelor de pe Twic
kenham să domine. Interesant că 
punctele victoriei Angliei (21—18) 
au fost marcate toate din lovi
turi de picior, datorită apărării 
extrem de atente a adversarei. 
Franța a prezentat o echipă pu
ternică. ta duda unor modifi
cări forțate, ea a cuprins tn ma
joritate jucători cu experiență. 
La jocul de dan al scoțienilor, 
„cocoșii" au opus un joc strîns, 
pe pachet, cu dominarea margi
nii, cu angajarea trelsferturilor ta 
acțiuni multiple, dar ei au gre
șit evoiuînd adesea dincolo de li
mita regulamentului (placaj în
târziat ai Iui Dubroca = 3 puncte, 
un pumn al Iul Condom din linia 
a doua — 3 puncte, dt și de
pășirea liniei ofsaidului de că
tre mijlocașul Berbizter). Aces
tei foarte puternice grămezi 
franceze scoțienii l-au opus o 
rezistență deosebită, Iar dnd oas
peții au deschis jocul, au înttl- 
nlt o „echipă a dullnulul" gata 
de ripostă cu un finiș Impre
sionant, atît tn apărare, cît și ta 
atac. Scoția, viitoarea noastră 
adversară de la 29 martie, ml-a 
părut foarte bine pregătită la 
această oră, ta duda unor ab
sențe de marcă, cum ar fi Leslie.

După vizionarea acestor parti
de atît de interesante, am des
prins o serie de învățăminte 

---------------1 La zi [------------------------- 

TRADIȚIE
Raliul de la Monte Carlo (dștigat In 1936 de cuplul român 

Petre Ionescu-Cristea șl Ion zamfirescu pe un „Ford" de 
3622 cmc), una dintre cele mai faimoase curse din lume, con- 
ttad pentru Campionatul mondial de raliuri, a programat re
cent o nouă ediție. învingător al Întrecerii a fost pilotul fin
landez Henri Toivonen, un concurent In virată de 30 de ani, 
oare a debutat acum 11 ani la startul marilor competiții ale 
sportului automobilistic. Așadar, Henri Toivonen este cel care 
a primit onorurile Învingătorului tn marea întrecere, tn mod 
tradițional, aceleași de ani șl ani, de clnd are loo această 
cursă foarte pretențioasă, nu atlt prin lungimea el, dt prin- 
tr-un traseu dificil, solidtint. Dar In palmaresul de peste 
cinci decenii al cursei, tn care figurează numele multor ași 
al volanului, mai există Încă un Toivonen. tn anul 1966. luînd 
startul de la Oslo, la bordul unul automobil Citroen de 2175 
cmc. victorios a fost Pentl Toivonen (a făcut echipaj cu un 
alt finlandez, E. Mikander) care — nu vă mirați 1 — este 
chiar tatăl câștigătorului ediției din aoest an... tn Istoria de 
peste jumătate de secol a acestei faimoase curse, este pentru 
prima oară că fiul repetă isprava tatălui său...

Romeo VILARA

care, cred, trebuie să fie bine 
reținute de colectivul trioolor. Va 
trebui, astfel, să prezentăm un 
pachet de înaintași eu mare ex
periență la joo, puternic, capa
bil de o angajare ptnă la sacri- 
fldu. Consider că selecția trebuie 
să albă tn vedere și omogenita
tea, dacă nu pe Întregul com
partiment, măcar pe linii, pe cu
pluri de jucători (să nu mal fa
cem greșeala din meciul cu Ita
lia, cînd s-a cam uitat de acest 
prlndplu, de formă șl valoare, 
indiferent de vlrsta rugbystului). 
Jucătorii trebuie utilizați în func
ție de „specialitatea" lor. E ne
cesară o mat mare atenție pentru 
acoperirea unor posturl-chele (u- 
vertură, fundaș), pentru care tre
buie selecționați jucători cu ca
lități alese, în primul rind vite
ză de deplasare și îndemînare, 
renunțîndu-se total la rugbyștU 
lențl.

Cred, deci, că toți antrenorii, 
jucătorii șl arbitrii au de învă
țat mult, printre care jocul la 
contact al celor din linia de 
tredsfertiurl. ta manieră de îna
intași, cu crearea de aglomerări 
șl relansări de atacuri pe lingă 
acestea, placajul — „armă" prin
cipală In defensivă.

Theodor RADULESCU 
antrenor emerit

fjbrepv efe
Azi in reflector: campionatul Poloniei

PROFIT CU ORICE PREȚ
O știre relativ recentă ne aduce la ounoștință o tntimplare 

dl'i lumea boxului profesionist american ce frizează absurdul. 
Despre ce este vorba ? tn Iunie 1984, pugillstul Cralg Bodzla- 
nowskl iși pierde piciorul drept, ca urmare a unui accident 
rutier. Departe de a se resemna, după ce s-a acomodat cu 
proteza, șl-a reluat antrenamentele șl... Comisia de box » 
statului Illinois l-a permis să-șl reia activitatea competițlo- 
nală III

Cu licența In buzunar, Infirmul s-a urcat pe ringul de la 
Palos Height (Illinois) șl l-a Învins, 1» 14 decembrie 1985, pe 
Francis Sargent prin k.o. în repriza a doua. Această victorie 
a trezit numeroase suspldunl tn rtndul ofidalllor, determl- 
nînd aceeași comisie, care-1 reactivase pe Bodzlanowskl, să 
analizeze circumstanțele vlctorid. Prezent ta med, ex-camplo- 
nul mondial la categoria grea Ernie Terrell a declarat că lo
vitura care l-a trimis la podea pe Sargent nu putea să-l scoa
tă din luptă, puntnd sub semnul Întrebării falr-pl»y-ul oelor doi combatanți.

Handicapat sau nu, problema se pune, evident, ta cu totul 
alțl termeni. Căci este vorba, mal degrabă, de anumițl orga
nizatori de gale sportive care sacrifică de dragul profiturilor 
Însăși esența întrecerii sportive. In eszu! nostru, este vorba 
de favorizarea accesului ta ring a unul handicapat fizic, ur- 
mărindu-se, cu tot dinadinsul, realizarea... spectaculosului adu
cător de bani.

Nicolae ȘERBANESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

„TRIOUL FRUNTAȘELOR"

ATLETISM • La ediția din 
acest an a C.M. de cros, de ta 
Neuchâtel (Elveția), vor partidpa 
peste 600 de alergători și alergă
toare, din 41 de țări. • Campio
nul olimpic al cursei de 1500 m, 
britanicul Sebastian Coe, a de
clarat că nu va lua startul la 
C.E. de sală de la Madrid, deoa
rece pista este prea scurtă (doar 
170 m), ceea ce reprezintă un 
handicap pentru stilul său de a- 
lergare. • La Portland (Oregon), 
intr-o cursă de 880 yarzl. In sa
lă, cehoslovaca Kratochvilova a 
alergat 2:04,78, iar americanul 
Howard a sărit 2,33 m la înăl
țime.

AUTOMOBILISM • Cea de a 
21-a ediție a Raliului „Arctic", des
fășurată In Finlanda, a fost clști- 
gată de pilotul localnic Antero 
Lalne pe o mașină „Audi Qua- 
tro". Cursa s-g desfășurat tn 
condiții foarte grele.

ȘAH • în turneul feminin de 
la Tăun Mala Ranniku a tn- 
vlns-o pe Anja Tiunde. • tn 
runda a 8-a a turneului mascu
lin de la Tilburg: Htlbner — De 
l'inn lan 1—0, Hodgson — Selra- 

wan 1—0, Ljubojevlci — Cernin, 
HeUere — Van Der Wiel, Soson- 
ko — Hori s-au Încheiat remiză. 
Nigel Short conduce cu 5J p (i), 
urmat de Ljubojevlci și Van Der 
Wlel cu cttr 5 p. • A 6-a parti
dă dintre Iusupov și Timman, 
semifinală a turneului candidațl- 
lor, a fost cîștigată de șahlstul 
sovietic ta mutarea a 38-a. Sco
rul este acum 3,5—2,5 p pentru 
Iusupov. Cealaltă semifinală, 
dintre Andrei Sokolov șl Rafael 
Vaganian s-a Încheiat cu scorul 
de 6—2 ta favoarea primului 
(dștiglnd ta partida a 8-a la mu
tarea 35).

SCRIMA • Concursul masculin 
de floretă „Trofeul Martini", de 
la Paris, a revenit francezului 
Philippe Omnes care l-a .învins, 
In finală, cu 10—4, pe italianul 
Mauro Numa. Pentru locurile 
3—4 s-au întrecut Italienii Fede
rico Cervf șl Francesco Rossi. 
Primul a clștigaț eu 10—5.

TENIS • Med demonstrativ la 
DOssddorf; Anders Jarryd, Joa
kim NystrOm — Bjorn Borg, Vi
tas Gerulaltls 6—4, 4—6, 6—2.

Campionatul Poloniei, ediția 
1985- 86, Întrerupt după 18 etape, 
pentru pauza de iarnă, a fost 
mai agitat dedt altădată. Moti
vul ? Meciurile din cupele eu
ropene șl îndeosebi partidele din 
preliminariile C.M., pe care e- 
chipa reprezentativă a Poloniei 
le-a trecut cu succes, oalificîn- 
du-se pentru „Mundial". .Din a-

CLASAMENTUL „LA ZI“

L Widzew Lodz 18 11 5 2 30-15 27
2. Legia Varș. 18 11 4 3 38-20 26
3. Gornik Zab. 18 12 1 5 47-15 25
4. Lech Poznan 18 9 6 3 22-13 24
5. Ruch Chorzow 18 10 2 6 30-22 22
6. GKS Katowice 18 6 8 4 28-24 20
7. SI. Wroclaw 18 7 5 6 24-19 19
8. LKS Lodz 18 6 6 6 26-23 18
9. Pogon Szc. 18 4 9 5 26-30 17

10. Gornik Wai. 16 5 7 6 22-34 17
11. Stal Mielec 18 5 3 10 14-21 13
12. Baltyk Gdynia 18 4 5 9 19-30 13
13. Lechia Gdansk 18 3 6 9 14-24 12
14. Motor Lublin 1« 3 6 9 16-32 12
15. Zaglebie Sos. 18 4 4 10 16-34 12
16. Zaglebie Lub. 18 4 3 11 10-26 11

Inter naționalul Smolarek (în stin
gă), unul dintre cei mai buni ju

cători de la Widzew Lodz

ceastă. cauză, prima ligă a fost 
întreruptă în mai multe rînduri. 
• Ziarele poloneze anunță că 
întUnirile primei divizii s-au des
fășurat uneori în „stil englezesc". 
Au fost programate și cîte trei 
etape pe săptămînă, pentru ca 
apoi, după terminarea turului, 
să mai aibă loc alte trei runde 
și, astfel, campionatul se va în
cheia în... aprilie, după care vor 
începe pregătirile finale pentru 
turneul din Mexic. • Principa
lul obiectiv al întrecerilor a fost 
realizat. Antrenorul selecționatei, 
Antoni Piech niczek, a reușit să 
pună „sub lupă" nu mai puțin 
de 35 de jucători selecționablll 
din care 22 vor lua drumul tur
neului final. • După 16 etape, 
trei echipe s-au f detașat față de 
celelalte. în prezent, conduce 
Widzew Lodz, cîștigătoarea „Cu
pei Poloniei" în 1985 și califica
tă și în finala ’986 cu G.K.S. 
Katowice. Pregătită excelent de 
Bronislaw Waligara, lidera a 
avut un finiș remarcabil, cu toa-. 
te că a pierdut trei jucători de 
bază: pe internaționalul Dzieka- 
nowski, Mysllnski și Romke. Dar 
Widzew E are în componență pe 
cunoscutul Smolarek ! • Unii
specialiști afirmă că formația 
cea mal bună a fost Legia Var
șovia, pentru că alături de con- 
sacrații Dziekanowskl și Buncol 
ea are în lot o serie de jucători 

tineri cu mari perspective. An
trenorul echipei militare, Zserzsy 
Engel, este cel mal tlnâr antrenor 
din prima ligă (34 de ani). • Presa 
poloneză de specialitate conside
ră că formația cea mai comple
tă este Gornik Zabrze, dețină
toarea titlului. In două jocuri 
consecutive ea a realizat un 
scor de 16—o șl a tnvins pe 
Widzew Lodz cu 4—0 1 Echipa 
joacă ofensiv, se apără foarte 
bine șl datorită acestor calități 
are șl cel mai bun golaveraj 
(47—15). Iar „tunarul" nr. 1 pe 
lista golgeterllor este Zgutczyn- 
ski, cu 12 puncte înscrise. Se
lecționerul Piechniczek este de 
părere că Gornik este prima 
candidată la obținerea titlului. 
• Lupta pentru evitarea retro
gradării rămine șl ea foarte des
chisă. Șase echipe, printre care 
noile promovate Stal Mielee șl 
Zaglebie Lublin, alături de unele 
foste consacrate, Zaglebie Sosno- 
wiec, Lechia Gdansk ș_a„ se a- 
fiă tn „zona roșie". • O curiozi
tate: ultima clasată, echipa din 
Lublin, a schimbat ta 18 etape 
trei antrenori 1 Se consemnează, 
pe bună dreptate, că un aseme
nea „sistem" este dăunător fot
balului, chiar dacă o formație 
suferă eșecuri...

Ion OCHSENFELD

ȘTIRI -----------------------------------
Rossi și Tardelll 1". Nu e vorba 
dealt despre... deținătorii trofeu
lui șl câștigători al „Cupei inter
continentale*  (2—1, au Argenti
nes Juniors, la Tokio). • Garry 
Armstrong, Internațional nord-lr- 
landez, component al lotului ță
rii sale pentru turneul final al 
C.M., a fost legitimat de curlnd 
la Chesterfield, dub din Liga a 
3-a ! Ce-1 drept: eu titlul de Îm
prumut șl pentru o singură lu
nă... • Intr-o anchetă efectuată 
cu prilejul aniversării a 75 de 
ani de la Înființarea clubului 
Hajduk Spilt, cel mai bun fotba
list al echipei a fost desemnat 
portarul Vladimir Beara, care a 
apărat buturile echipei din Split 
de 308 ori șl a evoluat de 58 de 
ori sub culorile naționalei „pla- 
vllor*.

• Mario Kempes a jucat dumi
nică ultimul său med In echipa 
Herkules, în campionatul Spa
niei: d va lua acum drumul 
clubului Viena. Spectatorii spa
nioli și-au luat rămas bun de la 
fostul campion mondial, înlocuit 
la pauză, aplaudîndu-1 minute 
în șir, • Un record în materie 
de durată în antrenorat ? Așa se 
pare: Keith Leonard a fost în
locuit la destinele lui Birming
ham (prima divizie engleză, lo
cul penultim în clasament), du
pă numai o săptămînă de la an
gajarea lui... • Enrique Orozao- 
la, observator spedal ai lui 
„Barca* la ultimul meci de cam
pionat a lui Juventus, viitorul 
adversar în „C.C.E.*: „Această 
echipă este mult mal puternică 
decît cea de anul trecut, cu
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