
Sub președinția ‘tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, joi, 6 februarie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic 
Executiv ăl C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței au fost 
examinate și aprobate RAPOR
TUL ȘI COMUNICATUL CU 
PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI NATIONAL UNIC 
DE DEZVOLTARE ECONO- 
MICO-SOCIALA A REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA 
PE ANUL 1985 ȘI PE ÎNTRE
GUL CINCINAL 1981—1985. 
(Comunicatul se dă publici
tății).

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că, în 1985 și în în
treaga perioadă a celui de-al 
VII-lea cincinal, au fost obți
nute, pe ansamblu, o serie de 
rezultate importante în dezvol
tarea economică și socială a pa
triei, România parcurgind, în 
acești ani, o nouă si importantă 
etapă pe calea progresului și ci
vilizației, a înfăptuirii Progra
mului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre 
comunism. Pe această bază 
s-au asigurat dezvoltarea în 
continuare a forțelor de pro
ducție ale țării, consolidarea 
realizărilor obținute în edifi
carea noii orînduiri și ridicarea 
nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor.

S-a subliniat că realizările 
din cincinalul 1981—1985 confir
mă. incă o dată, cu putere, 
justețea și realismul politicii 
partidului, forța și capacitatea 
creatoare a poporului nostru, 
hoiărîrea sa de a face totul 
pentru realizarea neabătută a 
programelor de dezvoltare eco
nomică $1 socială a țării, a o- 
bieclivelor și orientărilor stabi
lite de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

Analizînd rezultatele obfinute, 
Comitetul Politic Executiv a 
dat, și cu acest prilej, o înaltă 
apreciere rolului determinant, 
hotărîtor, al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în elabo
rarea și fundamentarea planu
rilor și programelor de dezvol
tare economică și socială a pa
triei, pe baza unei analize 
profund științifice a realități
lor tării și a tendințelor ma
nifestate pe plan internațional, 
în stabilirea măsurilor cores
punzătoare menilo să asigure 
mobilizarea largă a forțelor și 
energiilor creatoare ale națiunii 
pentru realizarea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, în organizarea și 
conducerea vastei opere istorice 
de edificare a socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
României.

în anii 1981—1985 au conti
nuat să se dezvolte industria, 
agricultura, celelalte ramuri ale 
economiei naționale, au sporit 
avuția țării și venitul național, 
întreaga activitate a fost orien
tată spre lărgirea bazei proprii 
de materii prime și resurse e-

Șl ECHIPELE DE LUPTE LIBERE IAU STARTUL 
INTR-O NOUĂ EDIȚIE A DIVIZIEI „A"

La o săptămînă după star
tul echipelor de lupte greco- 
romane, iată că duminică se 
vor prezenta și formațiile de 
„libere" în etapa inaugurală a 
Diviziei „A“. începe, deci, un 
nou campionat pe echipe, de 
la care se așteaptă o contri
buție cit mai substanțială la 
ridicarea nivelului valoric al 
sportivilor noștri fruntași, pe 
de o parte, precum și la afir
marea unui număr cît mai în
semnat de tineri talentati, pe 
de altă parte. Este cazul să 
reamintim că anul trecut lup
tele libere au marcat un în
semnat salt calitativ prin me
daliile cucerite la campionatele 
europene, o performantă pe 
care sportivii noștri de îa „li
bere" nu o mai realizaseră de 
multă vreme. De altfel, în cla
samentele luptătorilor europeni 
pe 1985 nu mai puțin de 8 spor
tivi români se află printre pri
mii 10 la categoriile respecti
ve, ccl mai bun loc ocupîndu-1 
Alin Păcuraru — poziția se
cundă la categoria 48 kg.

Cele nu mai puțin de 40 de 

nergelice, modernizarea agri
culturii, accentuarea factorilor 
calitativi ai dezvoltării inten
sive a economiei — creșterea 
productivității muncii, a nivelu
lui tehnic al produselor, valori
ficarea superioară și reducerea 
consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și ener
gie, diminuarea costurilor și a 
cheltuielilor de producție, spo
rirea generală a eficienței eco
nomice.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat contribuția adusă de 
cercetarea științifică și tehnolo
gică la obținerea realizărilor 
din anul trecut și din întregul 
cincinal, la promovarea tot mai 
largă, în întreaga viață econo- 
mico-socială, a cuceririlor revo
luției tehnico-științifice mo
derne.

Creșterea forței economice a 
României în perioada 1981— 
1985 a făcut posibilă partici
parea tot mai activă a țării 
noastre la schimbul mondial de 
valori materiale și la diviziu
nea internațională a muncii.

Pe baza creșterii forțelor de 
producție, a sporirii venitului 
național și a avuției socialiste 
s-a asigurat înfăptuirea pro
gramului partidului de ridicare 
in continuare a bunăstării, ma
teriale și spirituale, a întregu
lui popor.

Au fost obținute, de aseme
nea, realizări importante in do
meniile învățămintuiui, culturii 
și artei, ocrotirii sănătății.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că rezultatele obținute 
în perioada 1981—1985 au creat 
o bază bună pentru trecerea 
țării noastre într-o etapă nouă, 
superioară, de dezvoltare socia
listă, pentru înfăptuirea cu suc
ces a importantelor obiective 
economieo-sociale prevăzute pe 
anul 1986 și întregul cincinal 
actual.

în același timp. Comitetul Po- 
litic Executiv a subliniat că 
realizările obținute în 1985 și 
in întregul cincinal puteau fi și 
mai bune dacă în toate dome
niile s-ar fi acționat cu întrea
ga răspundere pentru respec
tarea strictă a disciplinei de 
plan, pentru valorificarea de
plină a potențialului tehnic și 
uman, a tuturor resurselor de 
care dispune economia națio
nală, pentru realizarea ritmică, 
integrală, a producției planifi
cate, pentru ridicarea întregii 
activități la un nivel superior 
de calitate și eficiență.

In legătură cu problemele ți 
concluziile care s-au desprins 
din analiza îndeplinirii planului 
pe anul trecut ți pe intregul 
cincinal 1981-1985, a luat cu- 
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului.

în spiritul cerințelor și exi
gentelor formulate în cuvîntare

(Continuare in pag. a 4-a) 

formații care alcătuiesc primul 
eșalon își vor disputa întîie- 
tatea duminică, de la ora 10, 
în mai multe localități. între
cerile se anunță interesante în 
toate cele 4 serii. Multipla 
campioană republicană, Steaua, 
va lupta la Cluj-Napoca într-un 
„triunghiular" cu Precizia Blaj 
și Voința din localitate, gar
nitura bucureșteană fiind de 
departe favorită. In Capitală 
sint programate reuniuni în două 
săli : la Electra, trei echipe 
bucureștene — Danubiana, 
URBIS și Electra — vor sus
ține un turneu împreună cu 
C.S.M. Craiova, iar în Giulești 
Vulcan București — locul 3 în 
ediția de anul trecut — are 
prima șansă in partidele cu 
Progresul Brăila și Rapid Bucu
rești. Deosebit de echilibrate se 
anunță „triunghiularele" de la 
Hunedoara (înfrățirea Oradea 
— Lemnarul Odorhei — Con
structorul Hunedoara), Lugoj 
(C.S.M. Reșița — Metalul 
1UJRT Lugoj — U.M.T. Timi
șoara) și Petrila (Hidrotehnica 
Constanța — C. S. Tîrgoviște — 
Jiul Petrila). Celelalte între

Preletari Un teate țările unifl-vi I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Mii ne și duminică, la Bacău

PRIMELE CAMPIONATE NAȚIONALE
(complexe)
La începutul anului 1950, in

tr-o perioadă de efervescență 
internațională a concursurilor 
de atletism pe teren acoperit, 
fostul manej (actuala sală a
I.E.F.S.)  din str. Ștefan Fur
tună a devenit, ca prin far
mec, o sală pentru atletism — 
largă, înaltă, spațioasă, podită 
cu tradiționala „zgură“. In a- 
cest lăcaș a avut loc primul 
concurs atletic din țara noas
tră, un prilej fericit pentru 
atleții fruntași ai generației a- 
celor ani să se pregătească asi
duu, altfel decît o făcuseră 
pînă atunci, cînd atletismul era 
considerat exclusiv ca sport de 
sezon și să-și măsoare forțele 
în cadrul unor reuniuni ofi
ciale. Concursul, mai bine zis 
concursurile, s-au bucurat de 
mare succes, mai ales că, în 
afara „tradiționalei" bătălii cu

Pe marginea recentelor concursuri de patinaj artistic

EXISTĂ TINERI TALENTAT!. SĂ-I PREGĂTIM TEMEINIC!
Primele concursuri oficiale de 

patinaj artistic ale anului, do® 
tate cu „Cupa municipiului Ti
mișoara" și „Cupa F.R.P.", ne-au 
oferit prilejul să urmărim, la 
început de sezon, concurenți de 
toate categoriile, de la seniori 
la cele mai tinere speranțe ale 
acestui sport olimpic. Specialiș
tii prezenți la Timișoara și, res
pectiv, Galați au fost de pă
rere, în unanimitate, ’că mulți 
dintre „artiștii gheții" au pro
gresat vizibil, unii dintre prota
goniști reușind să se desprindă 
din obișnuita zonă a mediocri
tății. Să exemplificăm.

învingătorul concursului de se
niori, brașoveanul Marius Ne
grea, cu „triple" în programul 
liber, a realizat aproape sută la 
sută și o combinație de sărituri, 
lăsînd impresia că va veni, în 
curînd, vremea cînd va aborda 
pe „scena de gheață" și acea 
mult dorită „cascadă" de sări
turi. Colegul lui de club, Bogdan 
Krutti, care a concurat doar la 
programul scurt, ne-a lăsat să 
întrezărim că este decis să re
monteze din handicap pînă la 
următoarele confruntări. Spre sa
tisfacția generală, principalul ad
versar al acestor experimentați 
patinatori a fost juniorul de 
14 ani Cornel Gheorghe, de la 
centrul de pregătire olimpică de 

ceri vor avea loc la Oradea, 
Brașov, Tg. Mureș, Tg. Jiu, 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
și Călărași.

Sporturile nautice In patru „regate" (IV)

ECHIPAJELE CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR JUNIORI
VÎSLESC PUTERNIC SPRE MAREA PERFORMANTĂ

A început, iată, să se vor
bească și de rezultatele bune 
obținute — pe plan internațio
nal — de caiaciștii și canoiș- 
tii noștri juniori. A început 
după o perioadă de căutări, de 
eforturi susținute din partea 
federației de resort, din par
tea antrenorilor și instructori
lor de a ridica ștacheta selec
ției, de a cobori la 14—15 ani 
vîrsta celor care fac primii pași

DE ATLETISM iN SALĂ
nămeții, semifondiștii, spre e-. 
xemplu, au avut și ei posibi
litatea să concureze, in maiou 
și chiloți. cu pantofi cu cuie, 
ca-n plină vară !

Dar, o dată cu trecerea tim
pului, deși activitatea pe teren 
acoperit a proliferat și a că
pătat un caracter tot mai dis
tinct, cu întreceri foarte spec
taculoase și cu rezultate de o 
bună valoare, programele reu
niunilor s-au adresat. în ex
clusivitate, sprinterilor sau atle- 
ților de la unele probe teh
nice. Pînă mai deunăzi, cînd 
grație noii săli de atletism din 
Bacău, semifondiștii au reapă
rut în competițiile interne pe 
teren acoperit. în tot acest răs
timp, ei (sau colegele lor) au 
concurat, cu succes, la dife
rite competiții internaționale, 
obținînd recorduri si victorii 

pe lingă asociația sportivă Me
canică fină din București, pro
movat la seniori. Executînd „cu
rat" un program cu multe ele
mente de dificultate, pe un fond 
muzical pe măsura temperamen
tului și posibilităților sale de ex
primare, tînărul „olimpic" a în
trunit sufragiile publicului, mai 
cu seamă la impresia artistică, 
(sigur că examinatorii sînt se
veri, dar parcă arbitrii au fost 
prea... zgîrciți la note). Colegii lui 
de la centrul de pregătire olimpică, 
Codruța Moiscanu, Fabiola Vi- 
șinoiu, Raluca Duda, Beatrice 
Kurceakovszki, Marian Prisăca- 
ru și Zsolt Kerekeș, toți aflați 
la vîrsta junioratului sau a co
piilor, au satisfăcut pe exigenții 
lor antrenori, soții Gabriela și 
Cornel Munteanu. De la celelal
te secții s-iu impus atenției Ma
rina Bellu, Sebastian Gheorghiu, 
Gheorghe Chiper, Lavinia Mate- 
eseu, Felix Sinitean, Gabriela 
Frățilă, Daniela Roșu, Kinga Se- 
kely și alți tineri, selecționați 
după criterii bine definite. Și 
cum talentele adevărate se im
pun de la primii pași pe gheață, 
cei mai mici concurenți, fetele 
și băieții în vîrstă de 4 și 5 ani 
(Răzvan Constantin, Răzvan Ata-

AZI, BASCHET LA BUCUREȘTI Șl ORADEA
De astăzi pînă duminică se 

dispută. în Capitală șl la Ora
dea. ultimele turnee ale cam
pionatelor naționale de baschet 
masculin și feminin, după care 
vor fi cunoscute grupele va
lorice 1—6 și 7—11. Programul 
meciurilor masculine de azi, din 
sala Floreasca : de la ora 11 : 
Academia Militară Mecanica 

în acest sport, considerîndu-se 
că, pentru formarea, pentru 
transferul în prima „divizie" a 
caiacului și canoei noastre, sînt 
necesari cel puțin 4 ani de răb
dătoare pregătiri, de muncă a- 
siduă, de investigații în do
meniul medicinii sportive și al 
cercetării științifice.

Astfel, către noul lot al ju
niorilor — anul trecut cu „ta
bără" pe lacul Buftea — și-au 

prestigioase. Acum, sîmbătâ și 
duminică sala din Bacău este 
gazda campionatelor naționale 
(complexe) de seniori, la în
treceri — care contează și pen
tru „Cupa de cristal" — urmînd 
a lua parte și cinci atleți din 
R. D. Germană (la 60 m, 1500 
m și săritura cu prăjina).

Cu excepția celor aflati ac
tualmente în turneu peste 
Ocean și a aruncătorilor de 
greutate (campionatul lor va 
avea loc martj si miercuri, în 
sala bucureșteană de la „23 Au
gust"), vor fi prezenți cei mai 
buni atleti al țării, care-și vor 
disputa titlurile naționale și, 
desigur, pe cele ale „Cupei de 
cristal". Va fi, în mod cert, 
un foarte reușit spectacol atle
tic (sîmbătă dimineața șl după- 
amiază. duminică dimineața).

nasescu, Eva Kedveș sau Alina 
Grăjdeanu, participanți la noua 
categorie de concurs, speranțe II) 
s-au străduit Ia „ora debutului" 
să convingă arbitrii că și-au pus 
în gînd să devină mari cam
pioni.

Așadar, avem talente, dar pro
blema pregătirii lor, despre care 
s-a mai scris, nu mai trebuie 
doar discutată, trebuie REZOL
VATA. De ce ? Pentru că ad
versarii actualilor „olimpici", ti
neri poate la fel de dotați pen
tru marea performanță ca și 
aceștia, nu s-au putut apropia 
de laureați (sportivii selecționați 
în centrul olimpic, beneficiari ai 
unor condiții corespunzătoare de 
pregătire, au dominat copios la 
aproape toate categoriile la care 
au fost prezenți), fiind evident 
handicapați de o sumară instrui
re pe gheață. Cauza ? La pati
noarele artificiale din Miercurea 
Ciuc, Reșița, Timișoara, Galați și

Doino STĂNESCU 
Troian IOANIȚESCU

(Continuare în pag 2—3)

Fină București — C.S.U. Oțe
lul Galați. Steaua — Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași, C.S.U. 
Balanța Sibiu — Dinamo Bucu
rești, Rapid București — Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca. I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești —. Dinamo Oradea.

Tftrneul feminin are loc în 
Sala sporturilor din Oradea.

trimis „giganlii" multe secții 
nautice. Jiul Craiova, bunăoa
ră, unde instructor sportiv ob
ștesc este ing. Sorin Crișan, 
cel care — la Dăbuleni — a 
format prima secție de caiac- 
canoe sătească ; Locomotiva 
București (antrenor Constantin

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)



SCHIMB DE PIESE
Dl rubricile noastre anterioa

re am avut prilejul să insis
tăm asupra diferențelor valo
rice (calitative) intre pozițiile 
ce le iau pe eșichier piesele 
albe și negre, ca și acelea 
care survin în cadrul unui 
schimb de piese. Pentru a in
tui mal bine „valoarea de 
schimb" a fiecărei piese din 
setul aflat la dispoziția jucă
torului, să luăm pionul ca u- 
nitate de măsură. Atunci — 
uimind preceptele lui S. Tar- 
takover in clasicul său tratat 
„Brăviaire des ăchecs" (1936)
— tabelul valoric ar fi urmă
torul : pion — 1, cal sau ne
bun — 3, turn — 5, damă — 
10. Memorînd aceste cifre, ne 
va fi mal ușor să calculăm 
avantajele sau dezavantajele 
unor schimburi, in cursul 
partidei. Cu observația că va
loarea unei piese este in stric
tă dependență de poziția pe 
care o " 
simplu 
ternic 
damă 1

Iată, ..... ........
ma săptăminll trecute— -------- - Nd2

- . - . _ • h2: negru
Dd7, Ta3, 18, NeS, g7, 
că, e7, 17, g6, hS), cuaa 
calculat marele nostru

ocupă și uneori un 
pion poate fi mai pu.- 
decît un turn sau o

pornind de la diagra- 
(alb —

Cc3.1 Rf2, Dc2, Tal, gL 
11 Pb4, d3, c2, e4, g3, 
IRgS,----- ---- “

PbS,

și-a _______ ______ ______
maestru Florin Gheorghiu, la 
cîrma negrelor, un schimb de 
piese care-i asigura ‘
decisiv. In partida cu 
nu) B. Zflger, jucată 
centul turneu de la 
unde șahistul român a

! unui din locurile fruntașe, el 
!1 a găsit aici o combinație re* 
1! lativ simplă, dar foarte tru- 
! • moașă șl Instructivă, prin 

1 care șl-a valorificat avantajuL 
11 pozițional.

La început un șah cu dama 
[ Z2..JJa7+, cu amenințarea de
, a captura turnul -alb din al. 

I Parada 23.Ne3 ! părea sufi
cientă, dar acum intervine o 
subtilitate tactică, prin care 
negrul forțează un schimb a- 
vantajos 23.„T:c3 1 1 
24.D1C3 D:e3+ 25.R:c3 
facem numărătoarea 
(fără regi șl pioni,

,■ albul are două turnuri

avantaj 
elveția- 
la re- 
Vlena, 

obținut

șl după 
N :c3 să 
pieselor 
egali) :

10,

negrul un turn și doi nebuni
— 11. O singură unitate In 

suficientă însă în mînaplus, 
unul mare maestru, pentru « 
duce jocul la victorie rapidă.
Spre 7:'“
rile partidei Ziiger 
ghiu în continuare, pînă 
consemnarea ~~ — —
nai : 2G.Tacl 
urma 26...Na2) 26...Nb4 27.T:c6 
Nd6 28.d4 Ta8 23,e5 Nb4 SOdl 
Nd5 ! 31,Tc7 Ta34- (pătrunde
rea turnului grăbește încheie- 
rea) 32.RÎ2 e6 33,Rgl Nc3 34.e3 
Nc4! (cooperarea perechii de 
nebuni este caracteristică pen
tru acest tip de poziții) 35.R12 
Ta2+ 36.Rgl Nd2 37,«4 Ne3+ 
șl albul a cedat, neputind 
para (după 38.Rhl) amenința
rea Ne2—f3+. cu mat !

edilicare, redăm mută-
' ' ------ Gheor-

. . larezultatului ti
fla 26.Tabl ar

*

Pentru săptămîna viitoare, 
vă propunem o incursiune In 
„șanul electronic". Roboții 
joacă șah ? Desigur, iar „pro
gramele" lor devin redutabile

e 3

Robotul ,,alb“ calculează 
varianta optimă !

chiar în fața șahiștilor ver- 
sați. Pe diagrama alăturată, 
un clișeu dintr-o asemenea 
partidă, susținută de două mi- 
cro-calculatoare. Primul la 
mutare este robotul care cal
culează mersul pieselor albe. 
Cum credeți că a jucat ?

Radu VOIA

RECENTELE CONCURSURI DE PATINAJ ARTISTIC
(Urmare din pag. 1)

chiar din București, ca să dăm 
numai cîteva exemple, activita
tea nu este planificată judicios, 
în sensul că secțiile din aceste 
centre au la dispoziție doar JU
MĂTATE (sau chiar mai puțin) 
din timpul minim necesar pen
tru creșterea unor performeri de 
nădejde. Cu una sau chiar două 
ore de antrenament pe zi, NU 
SE POT FACE PAȘI MARI SPRE 
CALITATE. „Noi avem rezervate 
săptămînal, ne spunea antrenoa- 
rea Maria LOffler de la C.S.ș. 
Miercurea Ciuc, doar 4 sau une
ori 5 ore pe gheața patinoarului 
artificial. In rest, ne... strecurăm

printre viteziști Ia ședințele lor 
de pregătire*4. într-o astfel de si
tuație, se pune întrebarea : cîte 
dintre talentele depistate vor 
putea urca treptele consacrării fn 
aceste condiții de instruire ? 
Fără doar și poate, mulți tineri 
se vor pierde, ca și în anii tre- 
cuți, pe acest drum anevoios. 
Și ar fi extrem de regretabil (ca 
să nu spunem păgubitor pentru 
un sport olimpic), deoarece, cele 
două concursuri n-au făcut alt
ceva decît să lanseze sau să 
confirme talente în arena com- 
petițională, tineri care — supuși 
unui volum corespunzător de 
muncă pe gheață — pot par
curge mai rapid distanța de la... 
speranțe la certitudini.

• ÎN FRUMOASA stațiune 
montană Stîna de Vale (jud. 
Bihor) a avut loc o frumoasă 
șl reușită duminică sportivă 
organizată de cooperativa- 
„Muncitorul" din Beiuș, Și de 
data aceasta, numeroșii coope
ratori șl membrii lor de fami
lie au petrecut timpul liber în 
mod plăcut șl util. Aici, în 
peisajul montan s-au organizat, 
în cadrul etapei de iarnă a 
„Daciadei", concursuri de schi 
și săniuș, la care s-au între
cut peste 120 de tineri și 
chiar vîrstnici. Printre cei 
mal buni schiori s-au numă
rat Anamaria Bar, Alina Leu- 
cuța. Adela Jurj, Virgil Stan- 
ciu. Cristian Coroș șl Z. Pre- 
descu. • IN SALA SPORTU
RILOR din Mîrșa, cu prilejul 
unul turneu de handbal, aso
ciația sportivă Carpați a or
ganizat o frumoasă festivitate, 
în cadrul căreia au fost pre
miate, pentru activitatea spor
tivă de masă în 1985, unele 
colective de producție ale În
treprinderii din localitate. Pe 
primele locuri s-au situat sec
țiile 710 și 910, avînd ca res
ponsabili sportivi pe Constan

tin Doru și, respectiv, Emil 
SzantO. 0 RADIOAMATORII 
din Brăila au avut o rodnică 
activitate în 1935, el realizînd 
peste 2000 de legături pe calea 
undelor cu radioamatori din 
peste 200 de țări de pe toate

eoKSPomm 
noștri

continentele. Dintre cel evi- 
dențiați îl cităm pe G. Ca- 
minschl, M. Aleea șl V. Ma- 
nolescu. 0 PESTE 100 DE 
SCHIORI din asociațiile spor
tive din Valea Jiului au par
ticipat la „Festivalul sporturi
lor de iarnă", tradițională 
competiție organizată de 
C.M.E.F.S. Petroșani. Iată șl 
cîștigătorii probei de slalom 
— la copii mici : Felicia Ghiu- 
ra șl Adrian Cîmpcanu ; la 
copii mari : Helga Boda șl 
Ioan Chirllă ; la juniori : Mi
hai Dărăban (toți de la CSS 
Petroșani) ; la seniori : Judith

ACTUALITĂȚI DIN TENIS
• „CUPA STEAUA*4, competi

ție tradițională rezervată senio
rilor, a reunit la start tenismani 
de la' numeroase cluburi, și la 
această ediție, competiția s-a 
bucurat de o frumoasă organi
zare, asigurată de secția de tenis 
a Clubului sportiv al armatei, 
încă din primul tur s-a înre
gistrat o surpriză, fostul dețină
tor al titlului național, Laur<en- 
țiu Bucur (Tenis club București), 
fiind eliminat de Bogdan Toma, 
care a cîștigat cu 6—0, 6—1. In 
finală, Borel Pop (Steaua) a dis
pus cu 6—4, 6—4 de B. Toma 
(Dinamo Brașov). Rezultate din 
semifinale : B. Toma — M. Ni
colae (Steaua) 6—0, 6—2, D. Pop 
— R. Itu (Steaua) 3—6, 6—1, 6-4. 
Finala de dublu s-a disputat în
tre două cupluri steliste : R. 
Constantinescu, M. Șovar — M. 
Nicolae, R. Itu 6—1, 4—6, 6—2.
• LA SOFIA, în sala Akademik, 
a avut loc o competiție inter
națională rezervată juniorilor, 
„Cupa Start**, la care au fost 
prezenți tenismani din zece țări : 
Cehoslovacia, Ungaria, Iugosla
via, Polonia, Grecia, Algeria, Ci
pru, Iran, România și Bulgaria. 
După cum ne spunea antrenorul 
Radu Bădin, care. i-a însoțit la 
turneu pe tenismani! noștri, 
competiția a avut o valoare ri
dicată, suprafața de linoleum — 
foarte rapidă — punîndu-le pro
bleme deosebite celor care nu 
sînt obișnuițl cu jocul ofensiv, 
în proba de simplu, Adrian Po- 
povici a ajuns în semifinale, fi
ind întrecut cu 6—4, €—1 de bul
garul I. Velev. Românii D. Do- 
bre, A. Popovici au cîștigat fi
nala de dublu, învingîndu-i cu 
6—2, 2—6, 6—4 pe Vago, Ferdi
nand (Iugoslavia) > TNTILNIRE 
INTERNAȚIONALA DE JUNIORI 
ȘI JUNIOARE. La sfîrșitul săp- 
tăminii viitoare va avea loc tra
diționala întîlnire de juniori 
România — Ungaria. Juniorii vor 
evolua la București, în sala „23 
August*' (vineri, sîmbătă și du
minică), iar junioarele vor juca 
la Budapesta • „CUPA 16 FE
BRUARIE**, competiție tradiționa
lă rezervată seniorilor și senioa
relor, se va disputa săotămîna 
viitoare, de luni pînă duminică 
(sălile „23 August*4 și Steaua).

SPORTURILE NAUTICE
(Urmare din nag l)

Cîrstoiu, iarnă-vară pe lacul 
Băneasa, în mijlocul tinerilor 
săi caiaciști și canoiști) ; 
C.S.Ș. nr. 2 București (antre- 
noare prof. Adriana Vernescu, 
mereu cu școlarii în dreptul 
pontonului de pe lacul Herăs
trău) ; Portul Brăila (antrenor 
Mihai Jecu) ; C.S.Ș. Steaua 
București (antrenor Petrică 
Popa) ; apoi alte secții nautice, 
din Tuicea, Galați, Timișoara, 
București (Olimpia. Dinamo, 
C.N.U.C.B.).

S-a vorbit pu(in. vara tre
cută, de frumoasa compoi-tare 
a caiaciștilor și canoiștilor noș
tri juniori la C.M. din Italia. 
S-a vorbit puțin fiindcă s-a 
vrut așa, fiindcă unul din an
trenorii care au pregătit acest 
lot era prof. Mihai Țureaș. om 
convins că lauda succeselor 
timpurii nu trebuie exagerată,

Kacso (Știința Petroșani) șl 
Călin Tipțer (C.S. Petroșani). 
Etapa a doua va avea loc 
peste o lună, la Straja-Lu- 
penl. 0 „CUPA HARGHITA" 
la handbal băieți, un reușit 
concurs organizat de A. S. 
Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc, 
a revenit formației organiza
toare, care a dispus de Me
talul Copșa Mică cu 27—21, 
de A.S.A. Sibiu cu 21—19 și 
de IMTF Sf. Gheorghe cu 
27—25. 0 IN URMA REORGA
NIZĂRII administrative a 
două unități forestiere din 
Tg. Mureș (Lemnarul șl 
ILEFOR) s-a creat, prin fu
ziune, o nouă asoclaițle spor
tivă — Avîntul (președinte : 
loan Brejan), care numără 
peste 5000 de membri. Avîntul 
Tg. Mureș are șapte secții : 
atletism, fotbal, șah, tenis de 
masă, volei, modelism și del- 
taplanorism, unele dintre ele 
la nivel de performanță. Na- 
vomodellștil, de pildă, sînt 
campioni republicani la se
niori, juniori și pe echipe.

RELATĂRI DE LA : I. Ghi- 
ța, I. Ionescu, N. Costin. S. 
Băloi. A. Pialoga șl C. Albu.

ÎN ORICE ANOTIMP, LITORALUL ESTE 0 GAZDĂ OSPITALIERĂ
O.N.T. LITORAL pune la dispoziția tuturor 

celor interesați, in cadrul întreprinderilor de 
hoteluri și restaurante Eforie Nord și Man
galia. pentru odihnă și tratament, în această 
perioadă a anului, 6 722 de locuri în hoteluri 
confortabile și încălzite.

Eforie Nord și Mangalia (pentru tratament). 
Mamaia și Constanța (pentru odihnă) vă aș
teaptă pentru perioade de 12 sau 18 zile, cit 
și pentru perioade mai scurte, la prețuri a- 
vantajoase de 81 și 85 leVzi/turist. reprezen- 
tînd masă, casă și tratament.

In sanatoriile de pe Litoral, tratamentul e- 
fectuat după metode moderne este executat 
de nersonal medical specializat în balneolo

gie, Iar cercetările au demonstrat că trata- 
mentul balnear al afecțiunilor reumatismale 
este la fel de eficace în această perioadă ca 
și în tot timpul anului.

Oaspeții beneficiază de multiple posibili- s- 
tăți de distracții, agrement și excursii, precum S; 
și pentru practicarea sportului. în această g 
perioadă, amatorii de înot au la dispoziție 
bazine acoperite la Mamaia. Eforie Nord si 
Mangalia.

Prin gama largă de condiții naturale, prin 
înzestrarea tehnică și tratamentele moderne g 
aplicate la malul mării. Centrala O.N.T. „Li- g 
toral“ oferă în tot timpul anului condiții de 
refacere a sănătății dv. ?-

In turneul nr. 3 el grupei secunde de volei (m)

REMARCABIL ANGAJAMENT AL ECHIPELOR
Pentru publicul bihorean, 

mare amator de spectacole vo- 
leibalistice, turneul nr. 3 al 
grupei valorice secunde mas
culine, organizat de C.S.U. O- 
radea, a constituit un adevă
rat eveniment sportiv. In cele 
5 zile, Sala sporturilor a Lost 
adesea arhiplină. Echipele par
ticipante au dat dovadă de o 
bună pregătire fizică și tacti
că, o rezistență constantă pe 
toată perioada concursului, 
luptind fără menajamente pen
tru fiecare minge. Echilibrul 
valoric a fost pregnant, iar 
rezultatele imprevizibile. Lup
ta pentru evitarea celor două 
locuri (ale retrogradării) a dat 
naștere la dispute aprige. Edi
ficator în acest sens este fap
tul că. din cele 15 întâlniri, 12 
s-au terminat cu 3—2 și 3—1 
și doar trei cu 3—0. Au fost 
unele seturi cu faze foarte 
lungi, cu numeroase schim
buri de servicii. Astfel, primul 
set dintre Calculatorul Bucu
rești și A.S.A. Tg. Mures * 
durat nu mai puțin de 45 de 
minute, timo suficient în alte 
situații pentru cîștiearea unui 
meci. în aceste condiții, și an
trenorii celor 6 combatante au 
avut mult de lucru în găsirea 
sextetului adecvat și a tacti
cii potrivite.

Echipa sâlăjeană, cu un sex
tet valoros, cu toate că a pier
dut întîlnirea cu echipa loca
lă, C.S.U.. deține autoritar șe
fia grupei și — deși campio
natul este la jumătate — cre
dem că va fi una dintre as
pirantele la un loc în plutonul 
de elită. Cel mai bine s-au 
prezentat, ca o dovadă a se
riozității cu care s-au pregă

tit. eleviii prof. Octavian Bâc, 
orădenii, care au obținut 5 
victorii în tot atitea partide. 
I-au urmat : Elcond Dinamo 
Zalău (4), Calculatorul și 
A.S.A. Electromureș (cu cite 
2), Relonul (1) și. Tractorul (1).

Un aspect demn de subliniat 
l-a constituit, la toate parlici- 
paptele, infuzia de tineri — 
unii chiar în postură de titu
lari, alții ca prime rezerve —, 
bine pregătiți, aducindu-și con
tribuția la succesele echipelor 
lor. Dintre ei, foarte uliii ni 
s-au părut : Strauff, Ciontoș, 
Tămășan (Elcond), Sînpetrean, 
Matefi, Ș. Țcrbca (A.S.A.), 
Buruș (Relonul), Drăgușin, Ni- 
coiau (Calculatorul), Teleagă 
(C.S.U.), Ferariu, Cășvean 
(Tractorul), alături de consas- 
crati.i și experimentatii Mășcă- 
șan, Codrc, Tutovan, Ghic ; 
Pop, Sanislav, Gavril, Popa ; 
(ă, Vițelaru, Gavril, Popa ; 
Steriade, Gizdavu, Ioniță ; I. 
Terbea, Răduță. Năsăudean, 
Todoran ; Sterea, Zamfir.

La calitatea spectacolelor 
sportive au contribuit, desigur, 
si galeriile, care, prin încura
jările lor neobosite, au deter
minat angajări în joc supe
rioare. permanente, ale echi
pelor. Din păcate, însă, sub 
aspectul sportivității, prin ati
tudinea acestor galerii față de 
adversarele favoritelor lor și de 
arbitrii meciurilor, precum și 
prin zgomotul infernal produs 
adesea (cu tobe, trompete, flu
iere etc.), ele au avut și unele 
influente negative asupra spec
tacolului, producînd tensiune 
în teren.

Gheorghe DEDIU

I
I

ÎN PATRU „REGATE44
iar celălalt era prof. Igor Li- 
palit care, cum îl știm, ar fi 
dorit să apară în ziar ceva mai’ 
mult decît o știre dacă, în Ioc' 
de 7 medalii, juniorii noștri ar 
fi cucerit la „mondiale" măcar... 
dublu. Acum, o parte din „gi- 
ganți" au trecut în grupa de 
elită a caiacului și canoei : 
Daniel Stoian, Alexandru Popa, 
Mircea Cale, Fănel Miloș — 
toți vicecampioni mondiali în 
vara trecută, pe lacul Albano 
din Italia —, apoi Geiioveva, 
Marinachc (medalie de bronz 
la caiac simplu) ș.a.

Așadar, în cea mai mare con
fruntare — campionatele mon
diale de anul trecut — junio
rii noștri au cucerit, la 500 m 
sau 1000 m, trei medalii de ar

gint (la caiac simplu, caiac 4 
— băieți și canoe dublu) și 
4 de bronz (canoe simplu, ca
noe dublu, caiac simplu — fete 
și cnițjc băieți). In vara

f care v^e^alte echipaje — iuți, 
dornice de afirmare — se vor 
alinia la startul diferitelor re
gate internaționale, cea mai 
mare fiind, desigur, „Concursul 
Prietenia" din Cuba. In ce pri
vește campionatele mondiale 
de caiac-canoe pentru .juniori, 
viitoarea edific va avea ioc în 
1987, Ia Belgrad. Se vîslește de 
pe aium... către această im
portantă competiție. Se visleș- 
te, în general, către regata-re- 
gatelor : Jocurile Olimpice din 
1388. Iar lotul caiaciștilor și ca
noiștilor, asemenea apelor pe 
care vîslește, se împrospătează 
mereu cu izvoare noi, se lim
pezește după fiecare sezon.

CUPA DE IARNA44 LA TIR CU ARCUL
în „Cupa de iarnă", competiție 

dc tir cu arcul, desfășurată în 
sala Grădinari din Iași, s-au în
registrat următoarele rezultate — 
seniori : 1. V. Stănescu (Petrolul) 
1233 p, 2. Gh. Pop (Minerul An> 
noasa) 1165 p 3. P. Ciubotaru 
(CSM Iași) 122 p ; juniori I : 1. 
T. Andrloaie (CSM Iași) 1095 p, 
2. S. Casniuc (Metalul Rădăuți) 
1086 p, 3. T. irimia (Metalul Ră
dăuți) 995 p ; senioare : 1. Ma
rina Prelipccanu (Voința Rădău
ți) 1255 p 2. Aurora Chin (Steaua) 
1244 p, 3. Mariana Axane (Voința 
Rădăuți) 1199 p ; junioare : 1.

Diana Nicolaescu (Olimpia) 1134 
p, 2. Mlhaela Puiu (CSM Iași) 994 
p, 3. Liliana Pleșca (CSM Iași) 
055 p; juniori n : 1. c. Alexan- 
drescu (CSM Iași) 897 p, 2. C. Po
povici (CSM Iași) 818 p, 3. N. 
Forai (CSS Rădăuți) 312 p. Cla
sament pe echipe : 1. CSM IAȘI 
47 p, 2. CSȘ Rădăuți 20 p, 3. 
Voința Rădăuți 14 p, 4. Metalul 
Rădăuți 12 p, 5. Minerul Aninoasa 
8 p, 6. Petrolul 7 p.

De remarcat recordul național 
realizat de T. Andrloaie la dis
tanța de 50 m, juniori, eu 293 p. 
(Aurel SECELEANU-coresp.),

I 
I 
I 
I
I 
I
1 
I 
I
1 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
1 
I

tlIHII H
- Concursul 

fășoară în 
lele trecu 
noastră sta 
lele Postăv 
șurat „Cup 
la slalom 
uriaș. In 1 
vitrege — 
ță — cei 67 
făcut dova< 
gătiri. An 
fost cîștiga 
care s-a in 
cipalului si 
Adorjaa. I 
NICE, slab 
Bîră (Dina 
Adorjan (J 
Kristaly (K 
V. Const 
2:25,42, 5.
(AS A) 2:2!

„CUPA (
LA PR

„Cupa c 
școlare «A 
tați) la pr 
șurată la I 
mătoarele < 
diumurilor 
— li Elena 
Brașov), 2., 
namo Braș 
Toma (CSS 
juniori — 
namo Braș 
(CSS Arme 
Cristea (Dii 
CODLEANC

BULETII
Pr

StitUL^kd 
gie și ] 
aflat, p 
sporturi, 
grosime: 
zăpadă 
zone 
Sinaia 
Predeal 
Vf. Om 
Bilea L< 
Cozia 
Paring 
Semcnic 
Țarcu 
Stîna d 
ToDlița 
Băișoara 
Ceahlău

• Hochf 
reziste pre 
pierzând la 
0—15 (0—3, 
miercuri, < 
pei la ace£ 
meciuri la 
sîmbătă la

Telescau 
foarte solie 
aflați in lo

ADMINISTRAȚIA OE S1A1 LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
0 Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi vineri 7 februarie, va avea 
loc in București, în sala Clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 16,05. Transmi
terea numerelor cîștigătoare se 
va face ÎN DIRECT — la radio, 
pe programul I, la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate de asemenea, la ora 18,55 pe 
programul II, la ora 23 pe pro
gramul I, precum șl mîine sîm- 
bătă, în reluare. Ia ora 8,55, tot 
pe programul I. După efectuarea 
operațiunilor de tragere, va rula 
filmul „SERBĂRILE GALANTE". 
Intrarea liberă.

0 Așa cum am informat, dumi
nică 9 februarie, va avea loc o 
nouă tragere LOTO 2 (prima din 
această lună), oferind celor care 
îndrăgesc acest gen de trageri, 
alte posibilități de a putea intra 
în posesia unor importante cîști- 
guri în autoturisme „DACIA 1300“ 
și mari sume de bani.

ASTĂZI și MÎINE sînt ultimele 
zile pentru procurarea biletelor la 
această tragere.

0 Miercuri 12 februarie va a- 
vea loc prima tragere SPECIALA 
PRONOEXPRES din acest an, la 
care se acordă importante cîști- 
guri In autoturisme „Dacia 1300", 
mari sume de bani — variabile și 
fixe (începînd cu cele de 50.000 
lei), precum și excursii îp 
U.R.S.S. Consultați prospectul 
tragerii și nu uitați să vă procu
rați bilete și la această atractivă 
trasrere.

0 CIȘTIG URILE 
LOTO DIN 31 IANUARIE 
Cat. 1 : 3 variante 25% — 
turisme --- ~Z'Z
cat. 2 : 21 variante 25% a

cat. 3 : 33,00 variante a 3.794 
cat. 4 : 59,75 a 2.096 lei ; cat. 
.. ........................ cat. 6 : 410,50

1 :

TRAGERII
1388. 

auto- 
,Dacia 1300“ (70.000 lei);

‘ ‘ ---- 5.962
lei ; 
lei ;
5 : 232,00 a 564 lei ;
a 305 lei ; cat. X : 2.517,23 a ioo 
lei. Report la categoria 1 : 351,932 
lei. Autoturismele „DACIA 1300“ 
(70.000 lei) au fost câștigate de 
Cristian Țăranu din Cristian — 
Brașov ; Gheorghe Ene d’n Bra
șov și Nicolae Eftimeseu din 
Constanta.
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ANUNȚ
Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea Sportivă, 

împreună cu Consiliul municipal pentru educație fizică și sport, 
sub auspiciile Universității cultural-științifioe. organizează luni 
10 februarie 1986. in sala Dalles, la orele 12.30. o masă rotundă 
cu tema „Potențialul olimpic al Clubului Triumf la începutul 
anului 1S86". participă conducerea și antrenorii clubului ; pre
zintă conf. dr. Nlcu Alexe.
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ÎȘTIGĂTOB U SLALOM

Subiecte de actualitate

COLABORAREA DINTRE OBSERVATORUL

(CSU Brașov) 2:26,27 ; slalom 
special i 1. M. Bîră 1:21,33,
2. C. Adorjan 1:21,44, 3. C.
Portik (ASA) 1:22,16, 4. O. 
Friihn (Dinamo) 1:22,24, 5. I. 
Pinehe (ASA) 1:22,40, 6. D.
Biescu (Dinamo) 1:22,47.

Cursele fetelor — în ab
sența principalelor favorite, 
Mihaela Fera, Claudia Poslo> 
laclie șl Liliana Ichim — au 
fost ciștigate de dlnamovis- 
ta Delia Parate. (Carol 
gruia — coresp.)

I 
I 
I
I

TESTE IN VEDEREA CAMPIO
NATELOR DE PATINAJ VITEZA

In așteptarea campionatelor 
republicane de seniori și ju
niori, patinatorii de viteză au 
participat la cîteva concursuri 
de verificare. Iată autorii ce
lor mai bune rezultate înre
gistrate la ultima întrecere- 
test desfășurată pe pista na
turală din Miercurea Ciuc și 
dotată cu „Cupa Mureșul’* (69 
concurenți) : ibolya Szatmary 
(Electromureș Tg. Mureș) 46,2 
și Dezideriu Jenei (I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe) 40,8 la 500 m 
seniori, Ion Opincariu (Pe
trolul Ploiești) 1:22,3 la 1000 
m seniori, Mihaela Timiș 
(Viitorul Cluj-Napoca) 46,4 și 
1:35,9 la 500 și 1000 m ju
nioare I, Emeșe Antal (Mu
reșul Tg. Mureș) 47.0 șl 1:35,1 
la 500 și iooo m junioare n. 
învingătorii în clasamentele 
generale r Iudith Bogozi 
(S. C. M. Ciuc) 106,400 p, Dezi
deriu Jenei 166,300 p la se
niori, Mihaela Timiș 190,050 p, 
Zoltan Laczco (Mureșul) 
179,550 p la juniori 1, Emeșe 
Antal 191,350 p, Mirel Galoș 
(Viitorul) 180,00 p la juniori.

DATELE DE DESFĂȘURARE 
A „CUPE' A c A “ I A SCHI 

Șl BIATLON
Intre 24 februarie și 2 mar

tie se va desfășura, la Pre
deal, „Cupa A.S.A." la schi 
șl biatlon, după următorul 
program : 24 TI : 20 km
biatlon ; 25 II : 30 km fond ; 
26 II : 10 km biatlon ; 27II : 
15 km fond ; 28 II : slalom șl 
ștafetă 4 X 7,5 km biatlon ;
1 1H : ștafetă 4 X 10 km fond;
2 III : patrulă 25 km, cu două 
trageri, echipe de cite 5 spor
tivi. Sînt invitate să parti
cipe toate secțiile masculine 
de seniori din țară.

nu au reușit nici aseară să 
rioare a juniorilor cehoslovaci, 
egoric față de prima întîlnire : 

au jucat mult mal bine ca 
pe merit vioeeampioni al Euro
pă. Oaspeții vor mai juca două 
zentativa noastră de tineret, 
la ora 10,30.

legru, din Vatra Dornei, este 
numeroșii iubitori ai schiului 

on MÎNDRESCU — Suceava

PROMIT
sit pe locul 2, la mai puțin 
de trei secunde de învingător. 
In Polonia, în proba de 20 km, 
Imre Lestlan a ocupat din 
nou locul 4, Sorin Popa lo
cul 7 șl Vladimir Todașcă 
— 9. Intr-un concurs în Un
garia, juniorul Stelian Țeposu 
a cîștigat cursa de 10 km, lă- 
sînd o frumoasă impresie. în 
competițiile din R. D. Germa
nă, juniorul Dan Cristolovea- 
nu a ocupat un onorant loc 
2, iar la seniori Vladimir To
dașcă a sosit al patrulea, 
ștafeta noastră s-a clasat a 
treia, dar cele 6 ture de pe
nalizare au făcut ca ea să nu 
producă marea surpriză a 
concursului, iar în clasamen
tul pe națiuni România a o- 
cupat locul ni“. (P. Iv.).

DE SANIE „CUPA PRAHOVA"
vineri, iar sîmbătă șl dumini
că se va disputa etapa a n-a 
a Concursului republican pen
tru juniori H (prima etapă a 
avut loc la Sărmaș-Harghita).

In ceea ce privește activi
tatea boberilor, ea a avut 
prologul joi, cînd echipajul 
de dublu pilotat de Constantin 
Iancu a efectuat coborîri de 
testare a stării pîrtiei. Vineri 
și sîmbătă sînt prevăzute pri
mele coborîri de acomodare 
și antrenament pentru repre
zentanții secțiilor de bob Bu- 
cegi, C.S.O., Carpați, Voința 
Sinaia, Poiana Cîmpina, A.S.A. 
și Tractorul Brașov, I.E.F.S. 
(Vasile FELDMAN — coresp,).

FEDERAL
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Alături de brigada de arbi
tri. F.R.F. deleagă la multe 
dintre jocurile de campionat 
un observator federal. Acesta 
din urmă are menirea de a 
veghea la buna desfășurare a 
partidei, la respectarea nor
melor de organizare, avînd și 
sarcina de a aprecia arbitrajul. 
Asemenea arbitrilor, și obser
vatorul arc un rol oficial, el 
trebuind să dovedească obiec
tivitate, competență și integri
tate morală. El are datoria să 
întocmească un raport complet, 
care să conțină observațiile 
proprii privind desfășurarea 
partidei, spiritul de sportivita
te. un capitol special fiind de
dicat arbitrajului. Conținutul 
acestui raport trebuie să ducă 
la formarea unei imagini cla
re asupra meciului respectiv, 
astfel ca eventuala luare în 
discuție a unor situații ivite 
in respectivul meci să se poa
tă face pe baza relatărilor ob
servatorului federal. De altfel, 
toate rapoartele observatorilor 
sînt valorificate de diversele 
organe ale federației, în spe
cial de Comisia de competiții, 
de cea de disciplină, de Cole
giul central al arbitrilor, prin 
extragerea datelor privind evi
denta cartonașelor galbene și 
roșii, statistica prezentelor în 
partidele de campionat, ca și 
pentru extragerea concluziilor 
privind modul de aplicare a 
principiilor arbitrajului. care 
sînt prelucrate cu ocazia pe
riodicelor reuniuni de analiză 
a activității „cavalerilor fluie
rului".

Dar aceste rapoarte servesc 
și arbitrilor în cauză, care, 
luînd cunoștință de ele, pri- 
vindu-!e cu mult simț anali
tic, cu obiectivitate, pot să 
tragă concluzii privind com
portarea in respectiva întîlni
re și să încerce să-șî perfec
ționeze modul de a aplica re
gulamentul în întrecerea de pe 
stadion. Fiecare arbitru trebuie 
să vadă in observațiile din ra
portul reprezentantului F.R.F. 
dorința de a contribui ca res
pectivul „cavaler al fluierului" 
să se perfecționeze neîncetat, 
să înregistreze saltul dorit și 
așteptat, pe măsura talentului 
fiecăruia si a acumulării nece
sarei experiențe, spre a par
curge treptele diferitelor cate
gorii de arbitraj.

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B"
STEAUA MIZIL

• Antrenor : Costlcă Moldovea- 
nu • Noutăți în lot : Haralam- 
bie (de la Olimpia Rm. Sărat) șl 
Vraciu (reîntors la echipă după 
satisfacerea stagiului militar). 
• A plecat Chlrcă la Șteaua 
București (speranțe). • Echipa 
se află la zero în „clasamentul 
adevărului". • Pregătirile au în
ceput la 9 ianuarie, desfășurîn- 
du-se la Mizil pînă la 23 ianua
rie, după care întreg lotul s-a 
deplasat la Bușteni pentru pe
rioada de pregătire centralizată, 
revenind în localitate în ziua de 
4 februarie. • A susținut două 
partide de verificare : cu Caral- 
manul Bușteni (scor 3—3) și cu 
Poiana Cîmpina (0—3). Mal are 
prevăzute „amicale" cu Flacăra 
Automecanica Moreni, Petrolul 
Bălcoi, Unirea Urzlceni Petrolul 
Ploiești, Metalul Buzău. • Cel 
mal buni jucători din turul cam
pionatului : Cozarek, Stanciu șl 
Mîrzea. • Golgeterul echipei : 
Grigore, cu 6 goluri • Florea Nl- 
țu, președintele secției, ne declară:

MECIURI AMICALE 9 MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
• AU FOST STABILITE pri

mele patru localități care vor găz
dui optimile de finală ale „Cupei 
României". După cum se știe, Ia 
23 februarie sînt programate jocu
rile din cadrul optimilor de fi
nală ale „Cupei României", care 
se vor desfășura pe terenuri neu
tre. Opt dintre cele 16 formații 
calificate în această fază au că
zut de acord asupra localităților, 
celelalte urmînd, ca — pînă la 
10 februarie — să comunice fo
rului de specialitate unde vor 
juca (în caz contrar, F.R. Fotbal 
va hotărî asupra orașelor). Iată 
localitățile : la Suceava, meciul 
Gloria Bistrița — Oțelul Galați ; 
la Brăila, partida Chimia Rm. 
Vîlcea — Ceahlăul P. Neamț ; la 
Tîrgoviște, întîlnirea Victoria 
București — Petrolul Ploiești ; la 
București, pe stadionul Steaua,

Șl ARBITRI
înțelegem oui acest aspect, 

dar mai cu seamă din scopul 
cu care arbitrii și observatorii 
se prezintă la un meci, că 
intre aceștia trebuie să existe 
o perfectă colaborare- Acești 
factori responsabili ai desfășu
rării întrecerii sportive au da
toria să conlucreze fără rezer
ve, cu toată sinceritatea și 
obiectivitatea pentru ducerea 
Ia bun sfirșit a misiunii lor. 
Menționăm aceasta deoarece 
mai există părerea că observa
torul federal ar apare în pos
tura de judecător al arbitraju
lui, că el ar „vina" greșelile 
conducătorilor jocului. Așa ce
va nu trebuie să se întimple 
și dacă, eventual, s-ar înre
gistra asemenea atitudini din 
partea reprezentanților foru
lui de specialitate, ele se cer 
combătute șl înlăturate. Dar, 
dintr-o veche practică de ob
servator federal, efectuată în 
anii de după abandonarea ac
tivității de arbitraj, pot afir
ma că relația arbitru-observa- 
tor funcționează destul de bi
ne. Colaborarea dintre acești 
factori se impune cu atit mai 
mult astăzi, cînd angajamen
tul în joc a devenit mult mai 
mare, cînd acțiunea de preve
nire și reprimare a atitudini
lor nesportive, a jocului dur, 
se cere dusă cu toată convin
gerea și hotărîrea.

Am amintit doar despre un 
aspect al punctelor convergen
te dintre misiunea observato
rului și cea a arbitrilor, 
ne-am referit doar ta atitudi
nea de sinceră colaborare care 
trebuie să existe între cei doi 
faciori. Subiectul are și alte 
multe aspecte pe care — in 
cadrul Colegiului central al ar
bitrilor — le-am dezbătut și 
continuăm să le dezbatem pe 
larg.

Gheorghe LIMONA 
vicepreședinte al Colegiului 

central al arbitrilor

F. C. CONSTANȚA A CÎȘTIGAT TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE SALA DE LA ZABRZE
Turneul1 Internațional disputat 

In sală Ia Zabrze, in Polonia, s-a 
încheiat cu victoria echipei F.C. 
CONSTANȚA, care a întrecut în 
finală cu 1—0 (1—0) formația
Eger din Ungaria. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Mari- 
noiu. în meciurile pentru clasa-

„După prima parte a Întrecerii, 
ne aflăm in apropierea plutonu
lui fruntaș, acolo unde vrem să 
ne găsească șl etapa a 34-a. Cred 
că valoarea de ansamblu a echi
pei este la nivelul locului ocupai 
în prezent. In fapt, preocuparea 
noastră principală este aceea de 
a promova ciți mai mulți tineri 
pentru a-i roda, astfel Incit să 
ne menținem calitatea de furni
zoare de elemente bine pregă-% 
tlte".

CHIMICA TIRNAVENI
• Antrenor : Ștefan Stana

• Noutăți In lot : Kuti (de la 
Electromureș Tg. Mureș), Moldo
van (de la Electrica Titu) șl ti
nerii Solomon, Albeș, Szekely, 
Vereș șl Stoica (toți promovați 
de la echipa de juniori) • Au 
plecat : Groza (la Electromureș 
Tg. Mureș) șl Mărginean (pentru 
satisfacerea stagiului militar)
• Echipa se află la —1 In „cla
samentul adevărului" • Pregăti
rile au început la 9 ianuarie. In 
perioada 16—30 ianuarie, întreg 

jocul Steaua — Rapid. Să amin
tim și celelalte patru partide ale 
„optimilor" : Dlnamo București 
— „U“ Cluj-Napoca, Jiul Petro
șani — Metalul Bocșa, Progresul 
Vulcan București — F.C. Olt șl 
Universitatea Craiova — Șoimii 
I.P.A. Sibiu.
• IND. SlRMEl C. TURZII — 

CHIMIA RM. VÎLCEA 2—2 (0—1). 
Au marcat : Miheșan (min. 60 și 
74) pentru Ind. sîrmel, Scîrlete 
(min. 8) șl Cireașă (min. 84) 
pentru Chimia. (P. ȚONEA, 
coresp.).
• NITRAMONIA FAGARAȘ — 

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 2—1 
(1—1). Au înscris : Chelemcn 
(min. 43) șl Popa (min. 58, auto
gol), respectiv Andraș (min. 40). 
(V. LAZAR, coresp.).
• „CUPA 6 MARTIE" (a X-a 

ediție), organizată de Automatica 
București, a început în Capitală.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Campionatul și problemele lui

ÎNTRE OBIECTIVELE 

TREBUIE SĂ PRIMEZE
La 23 februarie, optimile de fi

nală ale „Cupei României" vor 
inaugura sezonul competițio- 
nal de primăvară. Apoi, la 8 
martie, divizionarele „A" își vor 
relua întrecerea din cadrul cam
pionatului, cu prima etapă a re
turului, un retur interesant prin 
lupta care se va da pentru ob
ținerea unui loc în „Cupa 
U.E.F.A." (pentru că e greu de 
crezut că Steaua mai poate fi 
detronată din fotoliul ei de li
der autoritar) și pentru evitarea 
retrogradării, mai ales că razele 
„lanternei roșii" bat pînă spre 
mijlocul clasamentului.

Ne anunță că va fi o luptă 
sportivă pasionantă chiar divizio
narele noastre, aflate acum în 
toiul pregătirilor. Ca în mai toți 
anii, șt în această iarnă toate 
echipele (în raport și cu spiri
tul lor organizatoric) au avut 
cele mai bune condiții de pre
gătire. Toate și-au ales stațiunile 
montane pentru necesara ozoni- 
f l-care, traseele pentru alergări, 
sălile de gimnastică, pînă și con
dițiile de recuperare, importante, 
de altfel, pentru nivelul de per
formanță pe care îl reclamă pre
zența în primul campionat al 
țării.

După perioada de „încărcare a 
bateriilor" Ia munte („U" Cluj- 
Napoca încă se mai află în a- 
cest stadiu, la Sovata, dar asta 
nu scuză recentele înfrîngeri din 
testele cu partenere mai modes
te, ca Avîntul Reghin sau Pro
gresul Odorhei), toate diviziona
rele „A" au coborît pe terenul 
de joc — în unele locuri cu ga
zon, în altele cu zăpadă — pen
tru meciuri de verificare, me- 

ment s-au înregistrat următoare
le rezultate :

pentru locurile 3—4 : F. C. Mag
deburg — Dynamo Dresda 3—0 
(2-0) ;

locurile 5—6 : Zabrze — Banik 
Ostrava 1—0 (0—0).

lotul s-a deplasat la Sovata, un
de a urmat un stagiu de pregă
tire centralizată • Pînă în pre
zent a susținut mai multe jocuri 
de verificare, încheiate cu urmă
toarele rezultate : 1—2 cu Corvi- 
nul Hunedoara, 1—1 cu Electro
mureș Tg. Mureș, 4—0 cu Lacul 
Ursu Sovata și 9—1 cu Energia 
Fîntîuele. In continuare, are per
fectate jocuri cu Mecanica Orăș- 
tie, Unirea Alba îulia. Mureșul 
Explorări Deva (toate tur-retur), 
Metalotehnlca Tg. Mureș și Inter 
Sibiu. • Cei mai buni jucători 
din turul campionatului : Nistor, 
Fodor șl Marton • Golgeterii tu
rului : Marton, Oprîșor, Ogrean 
șl Mărginean, toți cu cite 5 go
luri marcate • Dorin Grogea, 
președintele secției de fotbal, ne-a 
spus : „Vrem să ne menținem pe 
locul 5 în clasamentul seriei. Ne 
vom continua politica de promo
vare a elementelor tinere, fiind 
un club cu vechi tradiții in acest 
sens. La noi s-au format BolBnf, 
Fazekaș, A. Stoica, frații Bozeșan 
și mulți alți jucători care au ț- 
juns în Divizia „A". Șl nu vrem 
să ne oprim aici".

Rezultatele primelor meciuri : 
MECON — Victoria (speranțe) 
)—0, Danubiana — Electromagne
tica 4—1 (2—1) ; Mecanică fină — 
T.L.S.I.T. 2—7 (0—4), Automatica
— Viscofll 4—3 (1—1), I.C.S.I.M.
— Gloria 2—2 (2—2). Programul 
de astăzi : I.C.S.I.M. — Victoria, 
MECON — T.L.S.I.T. și Electro
nica — Viscofll. (N. TOKACEK, 
coresp.).
• TRACTORUL BRAȘOV — 

C.F.R. PAȘCANI 4—1 (2—0). Au 
marcat : Gherghe (min. 16 și 32). 
A. Neagti (min. 56) și Hintea 
(min. 88), respectiv Cărpuci (min. 
67). (P. DUMITRESCU — coresp.).
• MINERUL BIHOR — AURUL

BRAD 1—1 (0—0). Au înscris :
C hind ea (min. 60>, de Ia local
nici, și -Ilcu (min. 61) pentru 
oaspeți. (I. PLAȘTIN — coresp.).
• A ÎNCEPUT A 14-A EDIȚIE 

A „CUPEI SILVIU PLOIEȘTEA-

EIECĂREI ECHIPE
CĂIIIAIEĂ JUGULUI

ciuri care, pentru antrenori, pot 
(și trebuie) spune destul de mult 
în privința nivelului de pregă
tire atins.

Nu vom spune un lucru nou 
(de atîtea ori însă uitat), dar 
de modul cum se lucrează acum 
depind rezultatele din primăva
ră, o primăvară de care își lea
gă speranțele, pentru un loc cit 
mai bun „sub soarele Diviziei 
-A»", aproape toate competi
toarele.

Sigur, așa trebuie să fie în 
sport —’ toată lumea să aspire 
la mai mult și nimeni nu tre
buie să se considere dinainte în
vins. Este o lege nescrisă, de la 
care nimeni nu are de ce să ab
dice. Dar obiectivele fiecărei e- 
chipe trebuie să fie și în ra
port CU VALOAREA și POSIBI
LITĂȚILE sale. în vizitele făcu
te de redactorii ziarului nostru 
la divizionarele „A", aceștia au 
remarcat optimismul general și, 
mai ales, au aflat fie de îndîr- 
jitele calcule pentru salvarea de 
la retrogradare (la Rapid, F.C.M» 
Brașov, A.S.A. Tg. Mureș, Victo
ria, F. C. Bihor), fie de soco
telile pe care alte formații și le 
fac pentru a mai urca un loc 
în „zona de liniște" sau spre 
„cvartet"., Puține echipe însă ne 
asigură că se vor strădui să 
PRACTICE UN FOTBAL MAI 
BUN, să facă un campionat mai 
bun valoric dccît o întrecere — 
uneori oarbă — pentru puncte, 
cu anti-fotbal în deplasare, în 
ideea mult doritului 0—0, cu o 
ofensivă oarbă, acasă, pentru 
salvarea punctelor de Ia „ade
văr". Și așa se va mai încheia 
o ediție, trei echipe vor retro
grada, totuși, iar CAMPIONATUL 
VA RÂMÎNE LA NIVELUL MO
DEST, nivel demonstrat de re
zultatele pe plan internațional, 
unde în această primăvară doar 
Steaua a mai rămas să-l repre
zinte.

Așadar, pe lingă obiectivele le
gate de locul în clasament, an
trenorii și jucătorii trebuie să-și 
propună ca obiectiv principal 
CALITATEA JOCULUI. Iar dacă 
vor juca bine, vor veni și re
zultatele.

Constantin ALEXE

OLIMPIA SATU MARE
• Antrenori : Ion Naom (prin

cipal) șl Vasile Knoblau (secund)
• Noutăți în Iot : Z. Ciohan (de 
ia C.I.L. Sigh el), Temfli (de la 
Someșul Satu Mare), Hebe, Le
vente, Bența și Ardoy, toți pa
tru promovați de la juniori
• Olimpia se află la +1 în „cla-
mentul adevărului" © Pregătirile 
au început la 9 ianuarie, în lo
calitate, șl au continuat, pînă la 
2 februarie, la Mogoșa • Au fost 
susținute, pînă acum, următoarele 
meciuri de verificare : 1—0 cu
Minerul Cavnic, 3—1 cu Minerul 
Băița șl 2—1 cu C.I.L. Signet. în 
continuare mai sînt perfectate 
jocuri cu Oașul Negrești, Armă
tura Zalău, înfrățirea Oradea, 
F.C. Bihor (tur-retur) și F.C. Ma
ramureș (tur-retur). • Cel mai 
buni jucători din turul camniona- 
tului : Kaîzer, Boc și Szekely
• Golgeterul echipei : Vancca cu 
8 goluri • Vasile Knoblau, an
trenorul secund al Olimoiei : 
„Sintem preocupați de dorința 
de a ocupa un loc bun Ia sfîrsitul 
campionatului. Avînd în vedere 
eă primim vizita echipelor 
F.C. Maramureș și Jiul, consider 
că vom avea un cuvînt hotărîtor 
în stabilirea formației care va 
promova în Divizia -A»“.

NU“. Iată rezultatele etapei inau
gurale: Precizia Săcele — I.C.t.M. 
Brașov 2—3 (0—2), Torpedo Zăr- 
nești — Mobila Măgura Codlea 
1—1 (1—1), Metrom Brașov — Ci
mentul Hoghiz 3—1 (0—1). Parti- 
•dele din etapa a II-a vor fi pro
gramate miercuri 12 februarie, 
cînd va debuta și divizionara „A" 
F.C.M., în derbyul cu I.C.I.M. 
(C. GRUIA — coresp.).
• GLORIA BUZĂU — PROGRE- 

SUL-VULCAN BUCUREȘTI 3—1 
(0—1). Au marcat : Tică (min. 65, 
72 și 81 — două goluri din 11 m), 
respectiv Stoichiță (min. 15V Glo
ria a folosit formația : Cristian 
— Comănescu, FI. Marin, Mircea, 
Năstase — Balaur, Tică, Profir, 
Julis — D. Georgescu, Mar cu. Au 
mai jucat : Lazăr, Stoica, Teodo- 
rescu, Timiș, Stan, Alexandrescu 
și Socalici. (A. SOARE — 
coresp.).



ȘEOINJA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.O
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de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul Politic 
Executiv a cerut guvernului, mi
nisterelor, centralelor industria
le, întreprinderilor, organelor $■ 
organizațiilor de partid să la 
de urgență măsurile ce se im
pun pentru a se asigura o îm
bunătățire radicală a activită
ții în toate domeniile, in scopul 
îndeplinirii, în cele mai bune 
condiții, a prevederilor de plan 
pe 1986, a tuturor obiectivelor 
actualului cincinal.

In continuarea ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a ana
lizat si aprobat PROPUNERILE 
CU PRIVIRE LA DEZVOL
TAREA COOPERĂRII ECONO
MICE și tehnice Intre re
publica SOCIALISTA ROMA
NIA ȘI CELELALTE ȚĂRI SO
CIALISTE. Aceste propuneri 
au in vedere asigurarea unei 
baze stabile si de lungă durată 
a raporturilor economice cu 
toate țările socialiste și trecerea 
la o etapă calitativ-superioară 
a colaborării reciproce, in spe
cial prin stabilirea unor legă
turi durabile in producție, pe

: ăi,777, r—ZZLZ-—Z__

I ’
g TURNEE DE TENIS
g ® In turneul internațional de 
jStenis de la Memphis (Tennessee),

calea realizării în colaborare de gamerioanul Jimmy Connors l-a 
obiective complexe, precum și g eliminat cu 1—6, 6—1, 7—6 pe 
adînciriî cnonerării si sneciali- gjucătoru, indian Ramesh Krish- X.*îctr“ “E,, nrincîniilnr^nan, suedezul Michael Pernfors a
zării, pe temeiul principnlo1 gdlsI;us cu 2-6 6-4, 6-1 de fran- 
deplinei egalități in drepturi, cezul Thierry Tulasne, iar Da- 
rcspectăni independenței și su-^vid Pate (s.u.A.) a cîștigat cu 
veranității naționale, neameste- g 6—2. 6—3 partida cu Marco Os
cului în treburile interne, avan-gloja (iugoslavia). • Turneul in- 
tajului reciproc și intra- g ternațional de tenis de la To-
intorării Invărăsedi Se urmă- g ronte, concurs contlnd pentru 1 tovărășești, se urma g ,Marele premiu", a continuat cu 
rește, de asemenea, accelerarea g disputarea ultimelor partide din 
colaborării tehnico-științifice primul tur, încheiate cu urmă- 
în vederea realizării de in-gtoareli rezultate : Shiras (S.U.A.) 
stalații, echipamente și teh- g — Fibak (Polonia) 6—3, 7—6 ;
noîogii de înalt nivel tehnic g ^/‘(S.u.A.'rl^.^-F^Kirmayr 
și calitativ, competitive pe piața g (Brazilia) — McDadi ’ (Canada) 
mondială, destinate sa asigure g s_4 7_5 . Fleming (S.U.A.) —
creșterea continuă a productivi- g wostenholme (Canada) 2—6. 6—4.
tații muncii si eficienței econq- g 6—4 ; Dunk (S.U.A.) — Simpson 
mice, mecanizarea și automati- g (Noua Zeelandă) 6—1.
zarea proceselor de producție, g • In finala probei de

- ... șt din cadrul turneului

6—3. 
dublu 
inter-reducerea consumurilor de corn-g cadrul turneului mter-

bustibil, energie, materii prime g ii Da’-
și materiale. gvid Pate a Învins cu 7-6, 3-6,

Comitetul Politic Executiv a jîs—3 perechea suedeză Stefan Ed- 
cerut guvernului, ministerelor g berg — Anders Jarryd. Proba de 
economice și organelor centrale sîmnin a fost ntstimta de ram- 
de sintez'ă să prezinte propuneri 
și să acționeze concret pentru 
realizarea de astfel de acțiuni.

★
Comitetul Politic Executiv a 

soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

ă simplu a fost cîștlgată de cam- 
g pionul cehoslovac Ivan Lendl, 
g prin neprezentarea în finală a 
g americanului Tim Mayotte, acci- 
g dentat. • Turneul Internațional 
gde tenis de la Vina del Mar 

(Chile) s-a Încheiat cu succesul 
g jucătorului chilian Hans Gllde- 
g meister, învingător cu 6—1, 6—0 
gin finala disputată in compania 
^americanului Lawson Duncan.

SLALOMUL URIAȘ DE LA VAL ZOLDANA (Italia)

A REVENIT MĂRIEI WALISER

O dată cu victoria in slalomul 
uriaș de la Val Zoldana (Italia), 
din cadrul „Cupei Mondiale" 
feminine, elvețianca Maria Wa- 
liser, o specialistă a coborîrii 
(„argint" la Olimpiada de la 
Sarajevo), a făcut un pas mare 
spre... probele tehnice, pas pre
gătit, după propria mărturisire, 
de 3 ani încoace. Campioana 
elvețiană a dominat copios în
treaga cursă, ea cîștigînd am
bele manșe, cu timpul total de

2:34,00. Pe locul secund (o pri
mă afirmare) s-a situat foarte 
tînăra schioare iugoslavă Mate- 
ja Svet, în vîrstă de numai 17 
ani. Timpul realizat de ea : 
2:34,97. Pe locul 3, o altă schi
oare dintr-o țară socialistă, 
Olga Charvatova, din Ceho
slovacia, în 2:35,89. De notat și 
ascensiunea schioarelor 
Franța, care au avut trei 
prezentante între primele 
clasate.

CAMPIONATE NAȚIONALE DE PATINAJ ARTISTIC

Au început campionatele na
ționale în două țâri în care pa
tinajul artistic este bine dezvol
tat : Canada si S.U.A. în com
petiția de la North Bay (Cana
da), Brian Orson, mare favo
rit, conduce în clasamentul pro-

din 
re-
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bei individuale masculine după 
figurile impuse, urmat de Neil 
Patterson și Mark Macvean. La 
Uniondale, în S.U.A., dublul 
Renee Roca — Donald Adair 
conduce, după figurile impuse, 
în proba de dans.

Ț.S.K.A. MOSCOVA - VIRTUALĂ CÎȘTIGATOARE

A TITLULUI UNIONAL LA HOCHEI

TELEX •TELEX
atletism • Un nou record 

mondial de sală a înregistrat, la 
Oklahoma city, americanul Joe 
Dial, care a sărit 5,91 m la pră
jină • La Jablonec, cehoslovaca 
Tatiana Kocembova a cîștigat 400 
m în 52,60, iar Heike Hartwig 
(R.D.G.) a aruncat greutatea la 
20,09 m.

AUTOMOBILISM • A doua e- 
diție a raliului Hong Kong — 
Beijing, pe o lungime de 3760 km, 
va avea lo 2 între 14 șl 19 septem
brie, cu participarea unor echi
paje din 14 țări • Celebrul auto
mobilist belgian Jacky Icks a 
anunțat că va renunța la curse 
pe circuit, dedicîndu-se raliuri- 
lor de mare rezistență (gen Pa
ris — Dakar).

CICLISM • Prima etapă a 
cursei „Drumul soarelui", desfă
șurată in Spania, de la Benalma- 
dena la Gibraltar (143 km), a 
revenit francezului Stephane 
Guay, care a cîștigat, la sprint. 
In 3.52:48. Lider este olandezul 
Steven Rooks în 3.58:08. • Olan
dezul Andri Wijnands a obținut 
victoria în a doua probă a „Săp- 
tămînîi d“ la Bessages", în Fran
ța, parcurgtnd 112 km în 2.41:44.

SAH • tn turneul candidatelor, 
la Malmoe, marea maestră sovie
tică Marta Litinskala a obținut a 
treia victorie consecutivă, la Li
dia Semenova, frlna Levitina a 
dispus de Wo Wintiang, iar cele
lalte partide au fost întrerupte. 
Litinskala conduce cu 3 p, ur
mată de Levitina 1 p (2).

CLASAMENTE ALE LUPTĂTORILOR 
EUROPENI LA „LIBERE"

PARIS (Agerpres) — In cla
samentele cuprinzînd succese
le luptătorilor europeni de la 
stilul „libere" înregistrate în 1985 
figurează în primele 10 locuri șl 
sportivi romani, cel mal bine 
situat fiind Alin Păcuraru, pe 
locul secund la categoria 48 kg. 
Pozițiile celorlalți luptători ro
mâni sînt următoarele : Iulian
RIșnoveanu (categ. 90 kg), Vasl-

le Pușcașu (categ. 100 kg) șl 
Nicolae Cindea (categ. 68 kg) — 
locul 7 ; Gheorghe Neagoe (ca
teg. 52 kg) — locul 8 șl Traian 
Marinescu (categ. 62 kg) — locul 
10.

Pe echipe, primul loc este ocu
pat de U.R.S.S. — 76 p, urmată 
de Bulgaria — 39 p, Ungaria — 
34 p. Polonia — 30 p șl România 
— 18 p.

MOSCOVA, 6 (Agerpres). In 
campionatul unional de hochei 
pe gheață, după 30 de etape, 
continuă să conducă echipa 
Ț.S.K.A. Moscova — 54 p (vir
tuală campioană), urmată de 
formațiile Dinamo Moscova — 
43 p si Spartak Moscova — 
40 p. Rezultate înregistrate in 
etapa a 30-a : Spartak Mosco
va — Dinamo Moscova 4—2 ; 
Dinamo Riga — Himlk Voskre- 
sensk 3—1 ; S.K.A. Leningrad 
— Traktor Celiabinsk 4—4 ;

Ț.S.K.A. Moscova — Aripile 
Sovietelor Moscova 7—0. ȚSKA 
Moscova va întreprinde un 
turneu în Italia, în cursul că
ruia va juca o serie de partide 
în compania formației Bolzano. 
După acest turneu, componenții 
formației care fac parte din re
prezentativa U.R.S.S. vor evo
lua, împreună cu colegii de lot, 
în mai multe meciuri în Suedia, 
în compania selecționatei țării- 
gazdă.

CONCURSURI „PRIETENIA" LA
Concursurile „Prietenia" — în 

majoritatea disciplinelor veri
tabile campionate internaționale 
de anvergură ale juniorilor, 
prin valoarea participării — 
programează în anul 1986 peste 
30 de întreceri, la care vor fi 
prezenți, după cum se știe, ti
neri sportivi din țările socia
liste.

în tara noastră vor fi orga
nizate patru astfel de competi
ții, începînd cu întrecerile de 
schi alpin, ce vor avea loc la 
Poiana Brașov, în perioada 17— 
23 martie.

în perioada 30 iulie — 3 au
gust, România va găzdui Con
cursul „Prietenia" la baschet

PESTE 30 OE RAMURI SPORTIVE
masculin, iar intre 14 și 17 au
gust va avea loc competiția si
milară de înot si sărituri în a- 
pă. în sfîrșlt, competiția junio
rilor din țările socialiste la ju
do este programată la Pitești, 
în perioada 31 iulie — 5 au
gust.

Iată datele și locurile de des
fășurare ale altor competiții do
tate cu trofeul „Prietenia" : a- 
tletism (feminin si masculin) — 
3—4 august, în R. D. Germană : 
box : 15—30 iulie, în Ungaria ; 
caiac-canoe : luna iulie, în Cu
ba ; fotbal : august, în R.P.D. 
Coreeană ; gimnastică (femi
nin si masculin) : 28 iulie — 3 
august, în R. D. Germană.

de gravă, 
să realizeze 
de-a lungul

de globe-trotter 
Knox-Johnston, 

fără escală, 
pămîntulul 

aceștia, și

PESTE 6 000 KM STRĂBĂTUȚI CU PICIORUL 
o performanță cu totul re

marcabilă au înregistrat, nu 
de mult, trei tineri din R.P. 
Chineză, toți trei muncitori 
înconjurul pamîntului...

De-a lungul anilor au e- 
xistat tot felul de oameni 
care au făcut, solitari. încon
jurul pămîntulul. în 1972, fran
cezul Alain Colas a Înconju
rat pămîntul la bordul unui 
trimaran în 169 de zile, cu o 
escală la Sydney. Englezul 
Francis Chichester, la bordul 
Iul Gipsy-Moth IV, a reedi
tat isprava lui Colas, pe o 
altă rută, dar tn 274 de zile 
și cu 48 de escale, tn automo
bil. un astfel 
a fost Robin 
care, practic 
făcut „turul" 
313 zi’e. Toți__ T__ ,
alții, au mers tn sensul 
învîrtire a pămîntului. 
acum doar Chay Blyth, 
englez ‘ ;____
□ămlntul, în anii’ 1970—71, în 
292 de zile. Performanța sa a 
fost determinată de faptul că 
fusese special angajat ca să 
facă astfel o demonstrație 
practică a rezistenței oțelului 
englezesc !

în portul orașului Qunhuana- 
dao, care au parcurs pe jos, 
în totalitate, „Marele zid" care 
înconjoară țara, între golful 
Po-Ral și sudul deșertului 
Gobi pînă la Juman Kuan și 
Jang Kuan (Zidul de 3 460 km, 
ridicat tn sec. al IlI-lea l.e.n., 
in timpul împăratului Se 
Huan-Tl, a fost reconstruit 
în sec. al XIV—xv-lea tn 
timpul dinastiei Min).

tn timpul acestui neobișnuit 
periplu (peste 6 000 km dus, 
întors), tinerii au făcut peste 
7 000 de fotografii din diverse 
locuri. în prezent, el pregătesc 
o carte referitoare la această 
călătorie, obositoare chiar și 
intr-un avion, ca... pasager.

O INVENȚIE INTERESANTA
Inginerul elvețian Hubert 

Inderbitzen, din localitatea 
Rothenburg, este nu numai 
un îndrăgostit al schiului, ci 
șl un fervent practicant a! 
său, chiar dacă el nu s-a aflat 
niciodată printre sportivii 
fruntași ai „Țării cantoane
lor". Studiind cu atenție po
ziția corpului schiorilor în 
diorite probe și, evident, pe 
diverse pirtil, Inderbitzen a 
pus la punct o anume inven
ție pe care a denumit-o „Skild". 
Este vorba de niște aripioare 
din plastic, pentru mîinl, care 
țin locul obișnuitelor bastoane, 
șl datorită cărora, prin pozi
ția adoptată, pot fi reglate 
viteza șl direcția coborîrii pe 
schiuri. Inventatorul, care a 
făcut mal multe demonstrații 
publice pe diferite pîrtii, spe
ră ca descoperirea sa să fie 
folosită pe scară largă și tn 
concursurile oficiale.

BILANȚUL PATINATORILOR ARTISTICI
Campionatul european fe

minin de patinaj artistic pre
zintă de-a lungul istoriei sale 
următorul bilanț : Sonja He- 
nie (Norvegia) — 6 titluri. 
Sjoukjo Dijstra (Olanda) — 5 
titluri șl o medalie de argint, 
Katarina Witt (R.D.G.) — 4 
titluri, Anette Potzsch (R.D.G.) 
— 4 titluri, o medalie de ar
gint și o medalie de bronz, 
Cecilia Colledge (Anglia) — 3 
titluri 2 medalii de argint și 
nu înseamnă bătaie 
adversarului* (oare numai 
acest „obiectiv" să fie țelul 
boxului ?), deci este un sport 
foarte periculos. Probabil că 
medicii americani au avut în 
față lunga listă a victimelor 
boxului profesionist dacă fac 
o afirmație atît 
A.M.A. a hotărît 
o mare campanie

a 
în 

încă 
de 

Pînă 
_ _ —, un

a tncofi jurat invers

BOXUL
Constatînd influențele ne-, 

faste ale boxului profesionist 
asupra stării de sănătate a 
tinerilor puglliști, un grup de 
medici din cadrul A.M.A. (A- 
merlcan Medical Association), 
reuniți la Honolulu, au cerut 
pur șl simplu, interzicerea 
boxului. în documentul ela
borat cu acest prilej se arată 
că boxul este un sport în 
care principalul obiectiv este 
acela de „a provoca rănirea

Gabriele
3 titluri, 
Christine 
titluri, o

o medalie de bronz, 
Seyfert (R.D.G.) — 
o medalie de argint, 
Erath (R.D.G.) — 3 .___ , _
medalie de bronz etc. La băr
bați, pe primele locuri se află 
Ulrich Salchow (Suedia) — 9 
titluri și o medalie de bronz. 
Karl Schăfer (Austria) 
titluri, cite o medalie < 
gint și ‘ 
(Austria) 
dalii de

OARBA
și de-a 
pentru 
lege în 
acțiune 
ripostă 
care demonstrează, 
concret, ce reprezintă în fond 
,,nobila artă*. care nu trebuie 
confundată, în nici un 
cu bătaia oarbă.

ta ronz Willy 
— 6 titluri și 

bronz etc.

latul Statelor

I — 8 
de ar- 

Bockl
2 me

Unite 
a obține, tn final, o 
acest sens. Această 

a întîlnit o puternică 
a conducerii W.B.C.. 

în mod

caz.

Rubrica realizata de Romeo VILARA
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• Campioana 

mondială - învin

să pe teren propriu 

• Echipa Bulgariei 

- învingătoare în 

Mexic • Alte me

ciuri amicale

Aldo Serena deschide scorul, cu toată o- 
poziția lui K. H. Forster. Imagine din me
ciul amical de la Avellino, Italia — R. F. 
Germania 1—2. Telefoto: A.P. AGERPRES

• UN REZULTAT puțin scon
tat, la Avellino, unde campioana 
mondială, reprezentativa Italiei, 
a fost învinsă cu 1—2 (1—1) de 
selecționata R.F. Germania. După 
cum comentează agențiile de 
presă. întllnirea nu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor, datorită te
renului foarte greu, desfundat de 
ploaie, și a jocului dur practicat. 
Serena a deschis scorul (min. 18), 
la centrarea lui Altobelll, apoi 
Herget a egalat în urma unei 
lovituri impecabile de la 18 m 
(min. 38) iar după pauză Mat
thaus a transformat o lovitură 
de la 11 m, acordată în urma 
unul fault comis de Barest asupra 
lui Briegel. Astfel, R.F. Germa
nia a obținut prima victorie pe 
teren italian impotriva „squadrei 
azzurra", din cele patru susținute 
pină acum. Arbitrul I. Igna (Ro
mânia) a condus echipele : ITA
LIA : Galii (min. 46 Tancredi) — 
Bergomi, Vierchowod. Tricella, 
Cabrin: — Barest, Bagni (min. 
85 Galderisi), Ancelotti — Serena, 
Altobelll (min. 66 Massaro), Conti 
(mln. 46 Vialli). R.F. GERMANIA: 
Schumacher — Herget, K. H. 
FSrster. Augenthaler, Bucbwald 
— Matthăus, Briegel, Rolff, Ma
gath — K. H. Rummenigge, K. 
Allofs (min. 46 G rundei). • E- 
CHIPA BULGARIEI și-a conti
nuat turneul in Mexic, jucînd, la 
Monterrey, cu formația mexica
nă de club Universitario Nuevo 
Leon, pe care a invins-o cu 2—0 
(2—0). Golurile au fost marcate de 
către Mladenov (min. 10) și Ko
lev (min. 20). De reținut faptul 
că tn repriza secundă Kolev a 
ratat un penalty. Acesta a fost 
cel de al treilea joc pe care re
prezentativa bulgară l-a susținut 
în țara gazdă a C.M. învingătorii 
au aliniat formația : Valov (Mi
hailov) — Koev, Dimitrov, Ara
bov, Parkov — Kostandinov, Ko
lev, Sadkov, Gospodinov — Ian- 
cev (Pașev), Mladenov. Următo
rul meci al echipei bulgare va 
avea loc duminică la Toluca. • 
JUCÎND pe teren propriu, în 
orașul Portimao. selecționata 
Portugaliei a învins-o pe cea a 
Luxemburgului- cu 2—0 (2—0). Au

înscris Frederlco (min. 3) și Go
mes (min. 21). • LA MIAMI A 
CONTINUAT turneul la care par
ticipă trei reprezentative califi
cate pentru C.M. din Mexic (U- 
ruguay, Paraguay și Canada). E- 
chipa Canadei n-a reușit decît 
un scor alb (0—0) cu reprezenta
tiva S.U.A. în partida următoare, 
echipa Uruguayulul va întîlni as
tăzi selecționata Canadei. In a- 
ceastă grupă (A) conduce Uru
guay cu 2 p. în cealaltă grupă 
(B), echipa Paraguayului a cîști
gat, fără drept de apel, în fața 
reprezentativei Jamalcăi: 4—1 
(2—0). Au înscris Ramon Hich 
(min. 31 și 39) și Alcaraz (min. 
72-și 82), respectiv Donovan Dow
ner (min. 82). Paraguay a ali
niat echipa : Bataglia — Torres, 
Zavala, Schetino, Delgado — Cen
turion. Guasch, Canete (Alcaraz) 
— Ferreira (Azuaga), Hicks, Sa
maniego. In clasament conduo 
Deportivo Cali și Paraguay, cu 
cite 2 p. în meciul următor (tot 
astăzi) : Paraguay — Deportivo 
Cali (Columbia). Primele clasate 
In cele două grupe se vor întîlni 
duminică în finală. • LA BAG
DAD. selecționata Irakului, cali
ficată pentru turneul final al 
C.M., a fost învinsă cu 2—0 (1—0) 
de către formația braziliană Fîa- 
mengo, prin golurile lui Renato 
(min. 14) șl Bebeto (min. 81).

ȘTIRI • REZULTATE
• Miercuri seara, Michel Pla

tini a luat o decizie definitivă, 
a anunțat Giorgio Morini, direc
torul sportiv al echipei Juventus: 
„Platini (31 de ani) a semnat un 
contract pe încă un an cu Juve“!
• Meci restant în campionatul 
Olandei : Ajax — Maastricht 2—1.
• In turul III al Cupei Scoției*: 
Aberdeen — Montrose 4—1. • Da
nezul Preben Elkjaer Larsen (28 
de ani) care joacă la Verona, a 
fost desemnat cel mai bun spor
tiv al țărilor nordice pe anul 
1985. La anchetă au participat 
ziariști din țările scandinave. • 
în „Cupa Angliei" — turul IV 
(rejucare) : Watford — Manches
ter City 0—0 (după prelungiri). 
Meciul se va reprograma.


