
În prezenta tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Ieri au început 

iUCRÂBILt PLENAREI LĂRGITE
A CONSILIULUI NATIONAL AL AGRICULTURII, 
INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII 

SI GOSPODĂRIRII APELOR

pe 1986, pri- 
de-al optulea

partidului și 
intim pin at cu

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au început, joi, 
13 februarie, la Sala Palatului, 
lucrările Plenarei lărgite » 
Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi A- 
pclor.

Iu spiritul orientărilor și in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plenara este chema
tă să analizeze, cu inaltă res
ponsabilitate și exigență, rezul
tatele obținute in anul 1985, 
să dezbată și să stabilească 
măsurile ce se impun pentru 
ridicarea întregii activități Ia 
un nivel superior de calitate 
și eficiență, pentru îndeplinirea 
prevederilor Planului de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare 
mul an al celui 
cincinal.

Conducătorul 
statului a fost 
deosebită însuflețire de parti- 
cipanții la plenară. Cei pre
zenți au aclamat îndelung, cu 
entuziasm, „Ceaușescu-P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“, reafir- 
mînd vibrant simțămintele de 
nețărmurită dragoste, stimă și 
recunoștință pe care lucrătorii 
ogoarelor le poartă secretarului 
general al partidului.

în prezidiu au luat Ioc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membri și membri supieanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al partidului, 
membrii Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei 
Silviculturii 
Apelor.

La lucrări 
secretari și 
problemele de 
m:tetelor județene de partid, 
membri ai conducerii organelor 
județene din subordinea Minis
terului Agriculturii, Ministeru-

Alimentare, 
Gospodăririisi

participă primii 
secretarii pentru 
agricultură ai co-

TINERI SPORTIVI!
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forțele la înlăturarea

zăpezii din incinta

unităților in care

Participați cu toate ț

j
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A 

lucrați, a bazelor

sportive, de pe căile

de acces !

lui Industriei Alimentare și al 
Achiziționării Produselor Agri
cole, Ministerului Silviculturii, 
Consiliului Național al Apelor, 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție și 
Băncii pentru Agricultură și 
Industrie Alimentară, cadre de 
conducere, specialiști și lucră
tori din unitățile agricole de 
producție, de cercetare și în- 
vățămînt, organizatori de par
tid — președinți ai consiliilor 
unice agroindustriale, secretari 
ai comitetelor comunale de 
partid, țărani cu gospodărie in
dividuală din localitățile ne- 
coopcrativizate.

Parlicipanții la plenară au a- 
probat următoarea ordine de zi:

1. Raport privind concluziile 
ce se desprind din activitatea 
desfășurată in agricultură în 
anul 1985 ; sarcinile și măsurile 
ce trebuie Întreprinse pentru 
realizarea prevederilor din Di
rectivele Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. cu privire Ia dez
voltarea agriculturii și indus
triei alimentare, pentru trans
punerea in viață a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
generai al partidului, în ve
derea îndeplinirii planului pe 
1986.

2. Program de măsuri privind 
pregătirea și desfășurarea cam
paniei agricole de primăvară — 
1986.

3. Program cu privire la or
ganizarea teritoriului și creș
terea fertilității solurilor în 
perioada 1986—1990.

4. Program privind realizarea 
lucrărilor în doșieniul irigați
ilor, desecărilor și combaterii 
eroziunii solului în anul 1986.

5. Program privind producția, 
exportul și eficiența economică 
a culturilor de legume în a- 
nul 1986.

$

$

$

$
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(Continuare in pag. a 4-a)

NUMEROASE ÎNTRECERI INTERNE Șl INTERNATIONALE
BOB Șl SANIE DE LA SINAIA

Ninsoarea nu a ocolit nici 
pirtia de bob și sanie din Si
naia, zăpada acoperind în ci- 
teva rînduri cei 1 500 metri ai 
pistei și obliglndu-i pe orga
nizatori la eforturi deosebite 
pentru degajarea traseului. In 
aceste condiții, a trebuit să fie 
amînată competiția de sanie 
„Cupa cluburilor sportive șco
lare", aceasta începînd, totuși, 
ieri, o dată cu primele coborîri 
din cadrul campionatelor repu
blicane de juniori (la care se 
înregistrează o participare ma
sivă : 103 concurenți).

Concomitent, pirtia de pe 
Muntele Furnica găzduiește și 
antrenamentele sănierilor. care 
vor concura, sîmbătă și dumi
nică, în cadrul tradiționalei 
competiții internaționale dotate 
cu „Cupa Buccgi" rezervată ju-
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| S-au încheiat campionatele naționale de atletism ale seniorilor
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'îNCĂ DOUĂ NOI RECORDURI SI ALTE PERFORMANTE BUNE
> *

de calitate din acest sezon, su
ceveanul 
cuoerit primul 
campion, corectînd 
treia oară în acest 
dul țării : 18,99
18,74 ; 18,60 ; 18,50 ;

■ț In completarea Campionate- 
țs lor naționale de seniori și ti- 

neret, sala de atletism de la 
„23 August" a găzduit — timp 

Ș de două zile — întrecerile 
5; pentru desemnarea laureațiloc 

la probele combinate și la cele 
de aruncarea greutății.

Cronologic, aruncarea greută- 
ții bărbați a fost prima probă 
încheiată, iar disputa — care 

â se anunța extrem de frumoasă 
g — s-a ridicat la înălțimea aș- 
Ș teptărilor. Confirmînd saltul 
!-----------------------------------------------

Balcaniada de scrima pentru juniori

SUCCES DEPLIN AL SPORTIVILOR NOȘTRI

BRAȘOV, 13 (prin telefon), 
începută cu o zi mai tlrziu 
din cauza sosirii in localitate, 
abia miercuri dimineață, a de
legațiilor Greciei și Turciei, da
torită condițiilor atmosferice 
nefavorabile, cea de a IX-a 
ediție a Campionatelor balca
nice de scrimă pentru juniori 
a programat, joi dimineață, 
primele întreceri pe planșele 
Sălii sporturilor, la competiție 
participînd tineri scrimeri din 
cinci țări : Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și România.

Debutul l-au făcut floretiștil 
și sabrerii care și-au disputai 
probele individuale (pe listele 
inițiale de concurs figurind 
cite patru reprezentanți de fie
care țară), cu două tururi pre
liminarii, pe grupe, șl, apoi, 
cu o finală de 8.

niorilor. Sînt prezenți sportivi 
din U.R.S.S. și R.D. Germană, 
țări în care sania de perfor
manță cunoaște o puternică 
dezvoltare. De altfel, reprezen
tanții aoestor țări domină, de 
regulă, cele mai importante 
competiții internaționale ofi
ciale, cum au fost, de pildă, 
a .ul acesta Campionatele eu
ropene. Lotul român va fi 
alcătuit după disputarea cam
pionatelor naționale de 
niori, care vor constitui 
ultim prilej de selecție.

La bob, în aceste zile au 
coborîri de antrenament, 
care iau parte componenții 
turilor reprezentative, în frunte 
cu cei selecționați în vederea 
Campionatelor mondiale de la 
Konigssee (18 februarie — 2 
martie) : Dorin Degan, Ladis-

ÎU-
un

loc 
la 

lo-

I

Marius Andrușcă a 
său titlu de 

totodată (a 
an !) recor- 
m (seria : 

io, n , iu,w , iotuo , 18,54 ț 18,99 
m — v.r. 18,78 m). Neputind să 
dea pe moment o replică pe 
măsura formei arătate de e- 
levul profesorului D. Serafim, 
fostul campion, Sorin Tirichiță 
(Metalul), i-a clasat al doilea 
eu 17,70 m. „arundnd mănu- 

un succes deplin pentru flore- 
tiștii si sabrerii noștri, titlurile 
de campioni balcanici de ju
niori 1986 revenind floretistului 
Z. Eder și sabrerului A. Papp.

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. î—3)

,,Cupa 16 Februarie11 la lupte greco-romane

MULTI TINERI EVIDENȚIAȚI, DAR
Șl UNII „CORIGENT!" LA... PREGĂTIRE

Ca in fiepare an, Federația 
Română de Lupte a organizat, 
și la Începutul acestei luni, un 
turneu de selecție, in vederea 
completării loturilor naționale 
de juniori și seniori cu ele
mente talentate, capabile să 
facă față cu succes viitoarelor 
întreceri internaționale. De 
data aceasta. „Cupa 16 Febru
arie", desfășurată la Brașov, 
a avut un mai pronunțat ca
racter de verificare, de cău
tare. Aoeasta datorită faptului 
că. in acest an, tinerii luptă
tori de la greco-romane vor 
participa la competiții interna
ționale dificile, în prim-plan 
aflindu-se Campionatele mon
diale de juniori (17—18 ani) 
din R. F. Germania (15—17 
iulie) și cele mondiale rezer
vate „speranțelor" (19—20 de 
ani), care vor fi organizate, la 
începutul lunii august, de că
tre federația de specialitate din 
Suedia.

Despre perspectivele tinerilor 
noștri luptători și despre posi
bilitățile aoestora, am solicitat 
amănunte antrenorului emerit 
Ion Corneanu, delegatul prin- 

lau Pap (piloți), Gheorghe Pep- 
tea, Costel Petrariu și Gildo 
Tudor (echipieri). La Începutul 
săptămînii viitoare vor fi pre
zenți la Sinaia și boberi din 
R.D. Germană. Italia și U.R.S.S.. 
țări care au confirmat partici
parea la „Trofeul Carpați". A- 
cest concurs, aflat la ediția a 
8-a, se va disputa sâptămîna 
viitoare, sîmbătă și duminică. 
Pînă atunci, începînd de marți, 
vor avea loc coborîri cronome
trate de antrenament. O săp- 
tămînă mai tîrziu. va începe 
seria celor mai importante 
concursuri interne ale sezonu
lui — campionatele naționale 
de seniori și de tineret. „Cupa 
Voința" etc. Programul între
cerilor va fi stabilit în funcție 
de condițiile atmosferice și de 
starea pîrtiei.

I

șa“ pentru la vară. Al treilea 
— după o sesiune de examene 
promovată cu brio I — Viorel 
Savn (Metalul) cu 17,42. în 
progres s-au arătat și următo
rii situați. C-tin Palamariu 
(C.S.M. Suceava) — 17,32 m și 
Costel Grasu (Dinamo) — 16,50 
m, ultimul fiind declarat cam
pion la tineret.

Cu o mare surpriză s-a în
cheiat întrecerea multiatloniste- 
lor (27 de concurente !), „vice- 
campioana" mondială universi
tară la heptatlon la Kobe, Li
liana Năstase, fiind întrecută 
de Corina Țifrea (Steagul Roșu 
Bv.), absentă o vreme de pe 
pista de concurs, care — în- 
tr-o dispoziție remarcabilă — 
a corectat recordul la pentatlon, 
realizînd un total de 4 301 p 
(v.r. 4 256 p ; 60 mg : 8,72 j
înălțime : 1,66 m ; greutate s
13,33 m ; 60 m : 7,73 ; lungi
me : 6,25 m). Năstase (C.S.U. 
Galați) a obținut și ea un punc
taj superior 
4 282 p (8,42 ; 
7,70 ; 6,40 m), 
sat Liliana 
Roșu Bv.) cu 
1,69 m ; 13,04 m ; 7,67 ; 5,82 m),

Andi VILARA

fostului record î 
1,66 m ; 11,54 m J 
iar a treia s-a cla- 
Anghel (Steagul 

4 203 p (9,45 ;

(Continuare in pag 2—3)

V

va-

cipal al F.R.L. la concursul 
dotat cu „Cupa 16 Februarie".

— Cum apreciați nivelul 
loric al competiției ?

— împărțind concursul 
cele două grupe de vîrstă, 
reușit ca întrecerile să 
mult mai echilibrate, oferin- 
du-se, astfel, posibilitatea unor

pe 
s-a 
fie

Mihai TRANCA

(Continuare in pag 2—3)

De azi, la patinoarul „23 August

O NOUA
COMPETIȚIE
LA PATINAJ

ARTISTIC

și posibilitatea 
înaintea celor- 

i nterne și in-

Competițiile de patinaj artis
tic continuă, în această săp- 
tămînă, cu întrecerile din ca
drul „Cupei României", unul 
dintre punctele de interes ale 
sezonului. Va fi un nou pri
lej pentru iubitorii acestui 
sport de a-i vedea la lucru 
pe o serie de tineri talentați. 
intr-un program oare, sperăm, 
va putea satisface exigentele, 
pentru că această întrecere to
lera, totodată, 
unei verificări 
lalte concursuri 
ternaționale.

Patinoarul „23 August" din 
Capitală va fi gazda întrecerii 
rezervate celor mai buni se
niori și juniori (masculin și 
feminin) din țară. între care 
se vor afla și toți componenții 
lotului olimpic. Cîteva nume 
consacrate : Cornel Gheorghe, 
Adrian Vasile, Marian Prisă- 
caru, Marius Negrea, Codruța 
Moiseanu, Beatrice Kurceakov- 
ski ș.a.

Concursul se desfășoară vi
neri, sîmbătă (de la orele 8 
și 14,30) și duminică (de la ora 
10).



MECIURI INTRE
CALCULATOARE

/
ro-

La încheierea turului

„Cupei București" la polo

DINAMO-LOCUL I

TINERE FONI
CiȘTIGÂTOAR

■ Pare o pagina dintr-un 
fflaa de anticipație... O tablă 
de șah eu piesele întinse p« 
pătratele albe șl negre, dar 

t nici un Jucător nu stă în 
lața lor Iar pionii, caii, tur- 

, narile toate se mișcă 
gure acționate de o 
nevăzută. Așa șt este, 
-jucătorii" sfnt de fapt 
computere șahiști-roboț! 
se tatree tatr-o partidă 
orice concurențl umani.

Ceea ce părea încă utopie, 
cu vrec treizeci si ceva de 
an! în urmă, este astăzi rea
litate. Șahul pe calculator a 
intrat în practica curentă, a 
trecut și pe micro-calculatoa- 
re. Un anarat micuț, de for
ma unei table ta miniatură 
care încape într-o simplă 
valiză și poate fi transportat 
de șahlst în călătorie, îi va 
ține de urft în orele de re- 
laxare, filndu-1 partener pen
tru întreceri amicale. Ba. 
poate fi pus să joace și cu 
alte microcalculatoare, in tur
neele speciale de .șah elec
tronic"

tn țara noastră, pionierul 
acestei ramuri noi șl plină 
de perspective este cercetăto
rul știlnțifio Vlorel Darie, 
tivind ta cadrul “ 
reștl, specializat 
de calcul șl 
.Programul» de 
fost ASTRO-M, ______1975 pe un calculator Fellx- 
C 254. Cu acesta, Vlorei Darie 
a obținut primele sale per
formanțe, partide susținute 
cu șahiști amatori șl chiar cu 
cei avtnd clasificare. A ur
mat recent programul 
ATOM-64. primul micro-cal- 
eulator șahlst de construcție 
românească, o realizare cu 
totul remarcabilă.

Diagrama prezentată ta ru
brica trecută (alb — Rgl, DbS, 
Ta3 fi, Nel. dî, Cri, Pai, b2, 
cș, <14, e3, ti. (!, h4; negru 
— Bh» Dg4. Ta», d», Nc», 
Ce», ei, Pa*. M, e7, dl, ec, 
17, g^ h7) ilustrează o po
ziție de referință, dintr-o 
partidă pe care ATOM-64 a 
susținut-o (cu albele) Împo
triva unui adversar reduta
bil mi cro-calculatorul de 
construcție americană Chess 
Challenger 1-100. A eiștigat 
robotul nostru și iată, mai 
Jos. cum a decurs disputa pe 
eșichier.

Prim? mutare lȘ.DcZ! ar fi 
iu cat-o orice șahlst versat

sln- 
fortă 
căci 

două 
care 

ca

ac-
I.T.C. Bucu- 
ta tehnica 
informatică.
Început a 

realizat ta

chiar un maestru. Se prefi
gurează un schimb pe 

va slăbi structura cen
trului advers. Răspunsul ne
grului 15...Nb7» mal puțin win- 
s pirat" căci trebuia parată 
amenințarea eventual cu 
15...f5. A urmat foarte logic 
KA':H O:e< 17.CgS! TdSI Cu 
ultim- mutare, robotul ame
rican redresează jocul, fiindcă 
acum la 18.C:f7-f- RgS sau 
18.D:e4 T:g5I negrul are bu
ll» contrașanse. ATOM-ul nu

«4,

f S n

Robotul „negru* anunță mat 
In 6 mutări l
se... intimidează și găsește 
replica Justă 18.13!! iar în 
continuare 18...Dh5 (la 
18...D:h4 19.C:f74- Rg8 20.DÎ2)
19.f:e4 Td7 2O.Df2! Poziția 
excelentă a pieselor albe pe 
acest flanc asigură robotului 
nostru o superioritate evi
dentă. Ea a fost concretiza
tă după alte 15 mutări, clnd 
ATOM-64 a obținut matul I

Să adăugăm că Viorel Darie 
nu este singurul amator ro
mân pasionat <!e programa
rea șahului pe micro-calcula
tor. Emulii săi îl vor însoți, ,
desigur, în Interesanta între- i
cere care -  ---------
Intre 15 și 
Herculane, 
al șahului 
noastră.

Plnă a vă da noi amănun
te despre această interesantă 
manifestare viitoare, oferim 
încă o mostră de șah al ro
boților. O fază din campio
natul mondial al micro-calcu
latoarelor, disputat în 1984, la 
Glasgow. Negrul (la mutare) 
Inițiază o combinație finală 
de înaltă măiestrie.

se va desfășura 
23 martie la Băile 
primul .Festival 

electronic» din țara

Ieri după-a miază, la bazinul 
Fîoreasca din Capitală s-au 
încheiat întrecerile din eadrul 
tarului „Cupei București* U 
polo (returul începe duminică}.

în derby-ul reuniunii s-au ta? 
tttnit echipele STEAUA și RA
PID. La capătul unei dispute e- 
chllibrate. steliștfi au manifestat 
totuși o oarecare superioritate 
ta fața unei formații — e drept, 
fără cîțiva titulari — care a a- 
r&tat aceleași carențe din meciu
rile precedente. Finalmente, ti
nerii pol oiști de la Steaua au 
obținut victoria cu 9—8 (4—2,
2—4, 2—1, 1—1). Au marcat: Va- 
moș 3, Geantă 3, Fruth 2, Nu- 
țu, respectiv Florincescu 2, Jia- 
nu 2, Tufan 2, B. Ionescu $1 
Gh. Ilie. Au arbitrat bine V. 
Goian și B. Băjenaru.

LOTUL DE JUNIORI - 
CONSTRUCȚII-T.M.U.C.B. 
(0—4, 3—1, 2—4, 2—1). Cu 
ția primului sfert, juniorii 
reeditat buna lor comportare 
din această competiție, evoluînd 
în continuare 
cu partenerii 
de experiență 
rezultat mai 
Găvruș 4, M. 
Bartalis,

„ ronescu 
Tomescu,

PROGRESUL — DINAMO 6—9 
(0—3, 3—0, 1—2, 2—4). Pasionant 
început de partidă, cu o spec
taculoasă răsturnare de situație, 
cînd poloiștli de la Progresul 
au remontat de la 0—3. însă, în 
continuare elevii antrenorului V. 
Rus și-au Impus punctul de ve
dere obțlnînd o scontată victo
rie, care Ie asigură primul loc. 
Au marcat: Crețu 2, Neagoe 2, 
Bărbulescu, Mușat, respectiv S. 
Popescu 3, Ungttre&nu 2, Rădu- 
canu 2, V. Ionescu, Galenco.

Marlon NE GO FT A

C.S.u.
7—1« 

excep- 
au

de la egal la egal 
lor șl doar lipsa 
l-a privat de un 

bun. Au marcat: 
Ștefănescu, Toth, 

resnectlv Olaru 4, Dia- 
2. Popa, B. Ștefănescu/ 

Cr. Ion.

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. I)

ELENA REIT Șl
ÎNVINGĂTORI ÎN

Pe traseele din Valea Hîș- 
noavel. din apropierea Pre
dealului. s-a disputat „Cupa 
Dinamo Brașov* la schi fond 
pentru fete și băieți. între
cerile, organizate foarte bine 
au prilejuit o dispută fru
moasă în ambele curse. Pe 
distanța de 5 km, sportivele 
de la Tractorul, s-au clasat pe 
primele trei locuri. La băieți, 
proba pe 10 km a avut în 
Ion Lungociu un lider auto
ritar chiar după primii metri 
ai cursei, dar colegul său de 
club de Ia Dinamo Brașov 
Carol Kope, a făcut eforturi 
vizibile pentru a se menține 
în apropierea celui mai bun

CONCURSURI ȘCOLARE
In frumosul peisaj al sta

țiunii Păltiniș s-au desfășurat 
întrecerile etapei de zonă a 
campionatului republican de 
schi fond pentru școlari, la 
care au luat parte o serie de 
tineri schiori cu certe posibi
lități de afirmare. In prim- 
plan s-au situat sportivii din 
Predeal, Brașov șl Sibiu care 
au ocupat locuri fruntașe in 
flecare din probele desfășurate 
(5 km fete, 10 km băieți șl 
ștafetă), printre cel mai bun! 
fiind Mihaela Cirstoiu, An- 
toanela Neamțu (Predeal), 
Cristina Constantinescu (Bra
șov), Maria Bularca (Covas- 
na), Monica Mardare —
deal), Sorin Mlloș
Eugen Popa (Brașov),
Păvălean. Petre Cojanu, 
coiae Stoian (Predeal), precum 
și ștafetele Brașov (Cirstoiu 
Neamțu, Constantinescu). Mu
reș, Covasna Ia fete și, res
pectiv Brașov (Cojanu, Păvă- 
lean. Popa). Sibiu șl Mureș.

(Pre- 
(Siblu).

Ionel 
Ni-

ION LUNGOCIU, 
„CUPA DINAMO"

schior fondlst al nostru șl. 
spre meritul sâu, a reușit.

REZULTATE, 5 km, fete : 
1. Elena Belt 15,14, 2. Llvla 
Reit 14.42, 3. Angelica Rlșno- 
veanu (toate de la Tractorul) 
18,58. A Mihaela Cirstoiu 
(C.S.Ș. Predeal) 16,58, 5. Ve
ronica Ungureanu (Dinamo) 
17,02, 6. Iuliana Degan (Trac
torul) 17,05 ; 10 km, băieți : 1. 
Ion Lungociu (Dlnamo) 27.12 
3. Carol KOpe (Dlnamo) 27.39, 3. Gavrilă Boltlș - - - - - 
28.07, 4. Zolt Sara
28.32, 5. AtHIa Csala
28.33.

EXPERIENȚE
Am mai scris 

despre initiative 
gospodărești în ac
țiunea de identi- 
tiunea de identifi- 
ficare și valorifi
care a resurselor 

proprii pentru do- 
bîndirea unor ve
nituri suplimenta
re. De astă dată 
este vorba de be
neficii pț-ovenite 
de pe urma unor 
concursuri de pa
tinaj artistic, sport 
care, ca și alte 
discipline, are o 
mare priză la pu
blic. Bunăoară, 
„Cupa municipiu
lui Timișoara", a- 
junsă la a 7-a e- 
diție. tinde să de
vină rentabilă la

(A.S.A.)
(A.S.A.) 

(Dinamo)

Un grup d< 
re fondiste. 
trenoruî Ștc 
participat, zi 
un concurs 
disputat la 
garia). Fetele 
vut evoluții 
șind. într-o 
tul de valor 
rească locul 
ștafetă 4X5 
noastră alcăt 
Papandron, 1 
Doina Melintt 
culescu a rea 
lh 02:25,6. Pe 
— Bulgaria I] 
iar pe 
Bulgaria

POZITIVE LA
capitolul încasări. 
Astfel, federația 
de specialitate a 
impus, de data a- 
ceasta organizato
rilor, realizarea u- 
nor venituri, mă
sură privită La în
ceput cu oarecare 

scepticism de către 
gazde. Și cu toate 
că la prima reu
niune vremea a 
fost complet nefa
vorabilă (ploaie, 
vint puternic și 
frig), banii înca
sați din vînzarea 
biletelor, mai ales 
în ziua a doua de 
concurs, s-au
propiat de suma 
planificată, 
că reușita ar

a-

semn 
fi

s

poziț
I în

T
fost 

metc 
malt 
mart 
văzu

Aș 
pron 
terie 
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să 
Si — 
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com] 
doar 
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ciale 
tînd 
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bene.

BALCANICE DE SCRIMA JUNIORI

Radu VOIA

ÎNCĂ DOUĂ NOI RECORDURI
c rmare dm Dag I)

eare și-a menținut titlul la ti
neret.

.Proba probelor* de... sală a 
băieților. hexatlonul, a fost do
minată de Constantin Halichias 
(Prahova Ploiești) care a „în
scris" un total de 4 740 p (60 
m : 7,33 ; lungime : 6,71 m ; 
greutate : 14,00 m ; Înălțime : 
2,00 m ; 60 mg : 8,57 ; prăjină : 
4,40), păstrîndu-șl titlul cucerit 
in 1985. în continuare : Aurel 
Aștilean (Unlv. Cj.-Nap.) 4 468 
p (7,41 ; 6,61 m ; 12,00 m ; 1,88 
m : 8,58 ; 4,40 m) și Rizvan E- 
nesen (Steaua) 4 404 p (7,36 ; 
6,65 m ; 11,14 m ; 1,76 m ;
8,09 ; 4,80 m) — campion de 
tineret.

In fine, „greutatea" fete a 
prilejuit o întrecere echilibra
tă pentru locurile II—III, pri
ma treaptă aparținînd categoric 
multiplei campioane și record
mane naționale. Mihaela Lo- 
ghin (Steaua) care a aruncat 
— ca în întreg sezonul —foar
te bine: 20,30 m. Următoarele 
clasate : Simona Andrușcă
(C.S.U.-I.E.F.S.) 18,42 m, Livia 
Simon (C.S.M. Craiova) 18,23 
m, Jana Căpățină (Dinamo), eu 
un promițător record personal 
16,92 m, la tineret

Sabia anunța o Interesantă și 
tradițională dispută între spor
tivii noștri și cei bulgari, re- 
prezentînd două școli reputate 
pe plan internațional. Iată însă 
că preliminariile au confirmat 
calculul hîrtiei doar în ceea 
ce-i privește pe sabrerii ro
mâni, toți cei patru — A. Papp, 
D. Găureanu, D. Costache, G. 
Atudorei — calificîndu-se in 
finala de 8, dintre concurențli 
bulgari doar doi ajungînd în 
această fază, la concurentă 
strînsă cu cel greet Surpriza 
care astfel se profila, a că
pătat, apoi, contur, prin faptul 
că in semifinale n-a ajuns nici

un bulgar. Și. firesc (valoric 
vorbind), s-a ajuns la o finală 
românească : Papp — Găurea
nu. Primul a condus cu 9—7 și 
a avut prioritate, pe care, insă 
n-a valorificat-o. S-a ajuns, a- 
poi. la 10—9 pentru Găureanu, 
ca, in cele din urmă, tot Papp 
să termine învingător, după un 
asalt deosebit de echilibrat : 
12—10. Pe treapta a treia a 
podiumului a urcat tot un ro
mân, Atudorei. care l-a sur
clasat și el (ca și Papp in 
semifinală) pe grecul Tsadaris, 
în asaltul pentru locurile 3—4.

Dintre cei patru floretiști în
scriși — R. Molea, Z, Eder, V. 
Costa, P. Ducu — în finală

n-au ajuns decît primii doi 
(mai bine zis chiar în asaltul 
pentru desemnarea câștigătoru
lui). Costa aceidentîndu-se n-a 
mai putut continua concursul 
(în turul doi), iar Ducu a do
vedit că nu poate face față u- 
nor întreceri internaționale (a 
și pierdut două asalturi la 
zero, în fața unor adversari 
fără veleități deosebite). Molea, 
anul trecut finalist la C.M. de 
tineret, era, desigur, favoritul 
nr. 1 al acestei probe. în ul
timul asalt, înâă, chiar dacă a 
condus in majoritatea timpului 
a capotat în final.

REZULTATE TEHNICE — 
SABIE ; Papp — Kleanev (Bul-

garia) 10—7,
— Costache : 
Inopoulos (G 
dorei — Pav 
7 ; Papp — 
Găureanu — 
pentru locuri 
rei — Tsada 
locurile 1—2 : 
nu 12—10 ; 1
— Giil (Turc 
ski (Bulgaria’ 
garia) 10—3, 
S. Velcev (B 
der — Sv. 
10—7, Molea 
Eder — Peti 
locurile 3—4 : 
trou 11—9 ; i 
2 : Eder —

Vineri, ulti 
viduale, de i 
spadă.

ANUNȚ
Centrul republican de pre

gătire a 
anunță 
concurs 
postului 
tltor la 
gimnastică ritmică.

P.S. Cu prilejul campionate
lor din acest an au fost realizate 3 
recorduri naționale de seniori, 
2 egalate. 6 recorduri de ju
niori 1 și 2 recorduri juniori II.

r

loturilor naționale 
organizarea unui 
pentru ocuparea 

de pianist eorepe- 
lotul olimpie de

înscrierile candidaților se 
vor face la Federația 
Română de Gimnastică, 
pină la data de 1 martie 
1986.

Informații suplimentare 
pot fi obținute la Federația 
Română de Gimnastică, te
lefon 11.10.05 sau 11.79.70, 
interior 152.
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BASCHET • FESTIVITATE. Clubul spor
tiv Steaua l-a făcut maestrului sportului 
Gheorghe Oczelah o emoționantă festivi
tate de retragere din echipa la eare a 
Jucat timp de 10 ani. In această perioadă, 
apreciatul sportiv a purtat de MS ori tri
coul de component al reprezentativei 
României. • DE CE 7 SUmește nedume
rire faptul că, la cele mai importante în
treceri, carnetele de antrenori emerițl șl 
maeștri emerițl al sportului (bineînțeles, 
la baschet) tșl pierd valabilitatea. înțele
gem economie. Înțelegem autofinanțare, dar 
nu Înțelegem anularea unul drept dștlgat 
după mulțl ani de trudă pentru baschetul 
din țara noastră. $1, de fapt, știți la ce 
“ “ccicc 7 La 1 (doi)

maeștri
ee rezumă așazlsa economie 7 La 
antrenori emerițl șl la 7 (șapte) 
emeriti ai sportului... (D. Șt.)

L

CĂLĂRIE. ULTIMUL număr al prestigi
oasei reviste „L’AnnCc hipique», care reu
nește, ta peste 500 de pagini, comentarii 
Și Imagini de la principalele evenimente 
ale echltațlel mondiale ta 1985, acordă un 
larg spațiu șl emisiunilor filatelice avînd 
ca temă călărla. Printre Cele aproape 100 
de reproduceri de timbre din Întreaga 
lume se află și trei aparținînd „Poștei ro
mâne», realizate de doi pictori și grafi
cieni binecunoscut! : Eug. Palade și I. Du- 
mltrana. • POTRIVIT aceleiași reviste, în
tre anii 1909 și 1985 s-au disputat 800 de 
„Cupe de Națiuni» In cadrul C.S.I.O. In 
clasamentul alcătuit pe baza victoriilor 
realizate, reprezentanții noștri se situează 
pe locul 20, cu patru succese. Amlntlndu-ne 
că printre autori se află sportivi ca H.

Rang. T. Tudoran. C. Apostol, Kircu- 
lescu, r. Țopescu ș.a. — ded, din vechea 
generație —, nu putem să nu ne gindim 
câ cel eare au preluat ștafeta slnt Încă 
prea departe de performanțele Înaintașilor. 
Plnă dnd T (Em. F.).

HANDBAL • incA o DATA, spectatorii 
constănțenl s-au arătat mari amatori al 
acestui frumos sport Sala sporturilor din 
localitate a fost arhiplină la jocurile se
riei a n-a a semifinalelor .Cupei Româ
niei» pentru echipele feminine, ta care e- 
voluau deținătoarea trofeului, TEROM Iași, 
șl ocupantele .podiumului» actual al Di
viziei »A“: Știința Bacău, campioana edi
ției anterioare. Rulmentul Brașov și Ra
pid București, revelația actualului cam
pionat. Buni cunoscători, spectatorii con- 
stânțeni au aplaudat cu dărnicie șl — mai 
ales — Imparțialitate fazele spectaculoase 
(șl au fost numeroase) de handbal auten
tic. Nota bene: favorita lor, Hidrotehnica, 
evolua la Brașov. Semn că spectacolul 
este și rămtae pentru... spectatori. (M.V.)

pectlvl nu au pierdut aid o partidă din 
eele < susținute Miele trecute, mai poți 
apune câ erau... stlngad 7 • JUNIORII 
noștri nu țineau tare crosele pe gheață, 
astfel câ pucul ic cr.m... ignora. Unii erau 
de părere că băieților le era teamă să nu 
se rupă crosele. Alții, că nu prea au 
forță ta brațe Pt cine să crezi 7 (M.C.)

POLO • tN prima zi a .Cupei Bucu
rești", programul trebuia să taeeapă. după 
dte știam not, la ora l. Ajunși la Flo- 
reasca. am afla' de la antrenori și Jucă
tori că el erau anunțați de ora 10. Pen
tru ce medul Inaugural al competiției să 
Înceapă, cum 
trecute fix"... 
a fost cazul 
lă, tot așa o 
Intirzierea nu ______ ______ _ .
acea primă zi du competiție. • DUPĂ o 
perioadă apredabllă de întrerupere a ac
tivității din cauza unei afecțiuni, interna
ționalul Șerban Popescu și-a făcut rein
trarea la Dinamo. „Mă simt bine, numai 
că mă stăplnesc emoții de._ debutant», ne 
mărturisea apreciatul centru. • In TRI
BUNE (doar ta tribune...) l-am zărit, între 
alții, pe Internaționalii Gatță șl Niță, de 
la Rapid. Primul, indisponibil o perioa
dă, promite cît de eurînd, să reia acti
vitatea, celălalt a absentat din alte mo
tive — de ordlr disdpllnar —, dar amta- 
dol susțin același lucru: .Mal avem ceva 
de spus ta polo». (G.R.)

tineri de 17 sau 18 ani (și 
chiar mai mici) să-și măsoare 
forțele cu adversari de aceeași 
talie, situație în care și nouă 
ne-a fost mai ușor să apre
ciem mai bine capacitatea lor 
de efort, de a face față In în
treceri internaționale. Meciu
rile, disputîndu-se intre adver
sari de forțe egale, au fost 
mult mai dinamice, mai spec
taculoase, fapt care a contri
buit la reușita competiției.

— Ce elemente no! ați re
marcat cu acest prilej 7

— înainte de a mă referi la 
juniorii care s-au evidențiat 
pentru prima oară Intr-o com-

petiție de ac 
apreciez eorr 
unor tineri c 
parte din lot 
ționale. Dintr 
ționăm pe < 
Strnbert (48 1 
(52 kg), Iulia 
clasați pe ț 
categoriile lai 
trebuie amin 
rea sub aștej 
voiam (Steau 
argint la C.î 
anul 1985 s? 
Alionte (Mete 
el în 
niori 
locul 
oerile

lotul p< 
(1985), 
4. In i 
.seniori

ar zice nenea Iancu, la .11 
Ața cum am lăudat, ctnd 

inimoasa comisie munlcipa- 
criticăm acum, mal ales că 
a fost singura deficiență In

HOCHEI PE GHEAȚA • jucătorul 
Iulian Popovld, de la Dinamo, component 
al lotului de tineret, nu e nici la lot (a- 
flat din 16 ianuarie in plină pregătire!, 
nici la clubul său. Pe unde o fi umbllnd 7 
• TOTI JUNIORII din reprezentativa Ce
hoslovaciei care a Jucat in Capitală erau... 
stlngad. .Să nu ne mirăm — spunea an
trenorul Florian Gheorghe — de vreme 
ce în echipa mane a Cehoslovaciei, cam
pioană mondială, un singur Jucător e 
dreptad*. CInd te gtndestl că juniorii res-

RUGBY. .OARE Jucătorii, antrenorii, arbi
trii de altădată nu mal pot ajuta în vreun 
fel rugbyul nostru 7 Ar strica un «sfat al 
bătrtnilor», mai ales Intr-un moment atît de 
dificil, cum este cel actual 7 Eu unul aș 
răspunde prompt și entuziast oricărei che
mări de a da o mină de ajutor. Șl, slnt 
convins, și alții ar face ca mine. Aștep
tăm doar un semn...» Cuvintele aparțin u- 
nul fost apreciat arbitru, Pellegrino D’Ecle- 
els. Șl conțin destul adevăr. (G.B.)
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Ornul de gol, eterna poveste s

O PROBLEMĂ PE CARE TREBUIE

SA O REZOLVE ANTRENORII,
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Chiar dacă ai căuta pe în
treg mapamondul, cu greu s-ar 
găsi o echipă alcătuită numai 
din II jucători virtuozi, de pri
mă mărime. Așa ceva ar fi 
o raritate pe care în mod pa
radoxal nu și-ar dori-o nici un 
tehnician ! Pentru simplul mo
tiv că un asemenea tip de ju
cător se supune, de regulă cu 
dificultate, sau chiar deloc, 
SARCINILOR SPECIALE date 
de antrenori pentru faza de 
apărare și care pot fi înde
plinite numai de acei jucători 
în stare să facă fată unui ma
re volum de efort, să dove
dească spirit de abnegație pină 
Ia sacrificiu, în ultimă analiză, 
o disciplină de joc exemplară.

Mergînd pe urmele unui ju
cător. să-i zicem „paznic* — 
la fel de necesar într-o echipă 
precum și coordonatorul de 
joc. obiectul unei discuții an
terioare în aceleași coloane — 
mai toți antrenorii și-l aleg ca 
model pe faimosul Nobby Sti
les, remarcat datorită devota
mentului cu care, la „World 
Cup ’66“. a dus la bun sfîrșit 
indicațiile primite de la antre
norul lui, Alf Ramsey, cel ca
re. Ia finele acelui campionat 
mondial, avea următoarele a- 
precieri la adresa lui Nobby 
Stiles : „A fost unul dintre 
pilonii formației mele, prin a- 
ceea că a respectat, integral, 
tot ceea ce i-am cerut. I-am 
spus, intre altele, înaintea me
ciului cn Portugalia, că, pen
tru respectiva partidă, atuul 
major al lui Otto Gloria, ex
celentul fotbalist Eusebio, nu 
trebuie să-și facă jocul obiș
nuit și că numai el este tn 
măsură să-l anihileze. Și, așa 
cum se știe, grație omului 
meu, jocul „perlei din Mozam- 
bic" n-a mai avut strălucire In 
meciul cu noi. Vreau să spun 
că, in ultimă analiză, o luptă, 
cum este adesea un joe Im
portant, se eîștigă cu ofițerii, 
dar mai mult cu soldați!*. Cum 
a fost tn fotbalul european 
(iată, ne vine în minte un alt 
fotbalist din „familia Stiles*) 
înter-istul Bedin, omul de sa
crificiu al exigentujui antrenor 
Helenio Herrera.

Am socotit absolut necesare 
aceste aprecieri, venite din par
tea unui antrenor de echipă 
campioană a lumii, care stabi
lesc prototipul de „jucător-um- 
bră“ prezent și in fotbalul nos
tru. Căutînd exemple nu prea

îndepărtate in timp, gîndul ne 
poartă la dinamovistuî Ignat, 
„umbra* lui Petschovschi pe 
tot terenul, la arădeanul Su- 
hanek, paznicul lui D, Nicolae- 
Nicușor, la Neiu Nunweiller, 
care. în perioada In care a 
jucat mijlocaș, efectua un mar
caj foarte strîns asupra lui 
Constantin.

Nu încape vorbă, fotbalul zi
lelor noastre diferă, în bună 
măsură, de cel al trecutului, 
dinamica mare a fiecărui post 
în parte avînd drept rezultat 
apariția jucătorului de tip u-

Pc (cmc (mereu) actuale

niversal, capabil să facă față 
normelor duble, de atac și de 
apărare. Și în aceste condiții 
insă jucătorii cu mare perso
nalitate în joc, recrutați, cu 
precădere, dintre fotbaliștii de 
mare talent, nu dispar, ei tre
buind să formeze obiectul u- 
nei atenții deosebite din par
tea formației adverse. Astfel, 
nu de mult, Bălăci, iar astăzi 
Hagi, în mod special, Cămăta- 
ru, Cîrțu, Giuchici, Mareu (ex
trem de incomod și la 35 de ani 
datorită modului In care Îm
bină driblingul șl viteza pe 
spații scurte) se recunosc In 
tipul de jucător care e nece-

E GRECO-ROMANE
i
i

i

cat o serie de alU tineri care 
au realizat progrese Însemnate 
în ultima vreme, cum sînt En
der Memet (Steaua) ia 62 kg, 
Daniel Lunga (Steagul roșu 
Brașov), la 57 kg. Adrian Fă- 
trașcu (Muscelul Cimpulung), 
la 74 kg, Constantin Soare (A- 
luminiu Slatina) — Învingăto
rul lui G. Bivolaru, la 82 kg, 
M. Constantinesen (Steaua), la 
90 kg, Gabriel Cornea (I.M.U. 
Medgidia), la 100 kg, și Bog
dan Mănăiiă (Turbomecanica 
Buc.), la 130 kg.

îmbucurătoare a fost apari
ția unor juniori foarte talen
tat! care au produs o plăcută 
impresie specialiștilor, cum 
este cazul lui Constantin Do- 
diță (Letea Bacău, antrenor 
Petre Husaru), un copil de 15 
ani, admis in concurs cu dis
pensă de virstă, care și-a În
vins detașat toți adversarii, 
clasindu-se pe primul loc la 
48 kg. Din aceeași secție s-au 
mai evidențiat Vasiie Manole 
(locul 1 la 68 kg) și Ciprian 
Husaru (locul 3 la 57 kg). O 
altă secție care se poate mîn- 
dri eu rezultate deosebite este 
IJW.U. Medgidia (antrenor Gh. 
Grigore), sub culorile căreia 
au evoluat cu succes doi spor
tivi la categoriile 
Crăciun (juniori, 
Gabriel Cornea 
niori). Se cuvin, 
remarcate rezultatele cu care 
au încheiat concursul și sec
țiile C.S.M. Zalău (antrenor 
Leontin Bidiu), C.S.Ș. Timi
șoara (antrenor Nicolae Ccar- 
nău), C.F.R. Timișoara (antre
nor Valentin Mihăilă). C.S.M. 
Reșița (antrenor Nicolae Po
pescu). unități sportive care au 
avut mai muiți tineri clasați 
pe locuri fruntașe.

mari: Iulian 
130 kg) și 

(100 kg, se- 
de asemenea.

unele 
posedă 
sobru, 
căruia

sar să fie dat ta grija unui 
anume adversar, dotat cu pu
tere de luptă și de maximă 
Înțelegere în fața misiunii în
credințate de antrenor.

Nu intimplător, deci, 
dintre divizionarele „A" 
un asemenea jucător 
modest și conștiincios,
ii sînt încredințate sarcini spo
rite in faza de apărare. Este 
vorba de Boloni (la Steaua și 
la echipa națională). Pană și 
Șerbănică (ambii, acum, la 
F.C.M. Brașov), Balaur (Gloria 
Buzău), Adrian Popescu Univer
sitatea Craiova), fotbaliști — 
exceptindu-I pe Boloni — 
despre care se spune adeseori 
că fac parte din importanta 
categorie a jucătorilor 
mai mult se simt 
O apreciere care, 
stanță, constituie 
ritat elogiu.

O concluzie se 
semenea jucători, 
ei de excepție, trebuiesc des- 
eoperiți și crescuți (cum se 
procedează și cu marii virtuozi 
ai balonului) in număr sporit ; 
pentru simplul motiv că — In- 
tr-un fotbal realmente compe
titiv — ei sînt absolut nece
sari. Fără aceștia, se spune, de 
asemenea, pe bună dreptate, o 
echipă este ECHIPA NUMAI 
PE JUMĂTATE.

care 
decît se văd. 
în ultimă in- 
un bineme-

impune : a- 
pe undeva și

Gheorghe NICOLAESCU

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
• PANDURII TG. JIU — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 2—1 
(0—2). Autorii golurilor : Burlan 
(mln. 75), Gugu (min. 80) pentru 
Pandurii, Mănăilă (mln. 4), Clrțu 
(min. 19) pentru Universitatea. 
UNIVERSITATEA : Lung — Ne- 
grilă, Tillhol, Gh. Popescu, Un- 
gureanu — A. Popescu, Irimescu, 
Mănăllă — Săndol, Clrțu, Bleu. 
Au mal jucat : Racolțea, Ciorola- 
nu, Zamfir, O. Popescu, Stănescu. 
(P. Țecu, coresp.)
• OLIMPIA SATU MARE — 

F.C. BIHOR 1—0 (0—0). A Înscris: 
Palencsar (mln. 73). F.C. BIHOR : 
Lăzăreanu — Bucico, Brumaru, 
Blszok, Mureșan — Clgan, Ta- 
maș Mlhuț — He, Grosu, Lazăr. 
Au mal jucat: Liliac, Brukent- 
hal, Dumitrescu, Kiss, bala. (Z. 
Kovacs, coresp.).
• UNIO SATU MARE — MI

NERUL CAVNIC 3—1 (1—0). Au 
marcat : Marta (mln. 30), Bodo

(mln. 63), Puț (min. 75), respec
tiv Moclran (mln. 55). (C. Zoltan, 
coresp.).
• MUSCELUL CtMPULUNG — 

PETROLUL PLOIEȘTI 2—0 (1—0). 
A marcat Pamfil (mln. 37 șl 51). 
PETROLUL : Jlpa — Costln, Bu- 

Pitulice, P. Gușe — Grl- 
Mocanu, Clzmaru — I.

LOȚO-PROHOSPORT IHF0RIIEU1
C1ȘTIGUR1LE TRAGERII LOTO 

DIN 7 FEBRUARIE : cat. 1 : 1 
variante 35% — autoturisme Da
cia 1300 ; cat. 1 : 1 variante 100% 
a 29.465 lei șl 7 variante 25% ■ 
7.366 Id ; cat. 2 : 4 variante 100% 
a 4.939 lei șl ■ variante 25% « 
1.235 ld ; categoria 4 : 42 varian
te a 2.822 ld ; cat. ( : IM varian
te a 637 ld ; cat. 6 : 422,25 varian
te a 281 ld ; eat. x : 2.344,23 va
riante a 100 ld.

Report la cat. 1 : 000.000 ld.
Autoturismele „Dacia 1300* au 

revenit partlclpanților : Chiriae 
Constantin din Brașov șl- Hartac 
Cornelu din Bolentln-Deal, jude
țul Giurgiu.

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri 14 februarie, va 
avea loc ta *
clubului din 
cu Începere 
Transmiterea 
toare se va-----_
la radio, pe programul I, la ora 
16,15. Numerele extrase vor fi 
radiodifuzate, de asemenea, la 
ora 19. pe programul n, la ora 
23, pe programul I, precum șl 
mllne, atmbătă, ta rduare, la 
ora 8,55, tot pe programul I. 
După efectuarea operațiunilor de 
tragere, va rula filmul „Drumul 
oaselor". Intrarea liberă.

tufei, 
gore, __ _______ _
Gușe, Iamandl, Ștefan. Au mal 
jucat : Nlculescu, Cr. Ene, Pan- 
cu, I. Solomon, Hîncu, Ca ținea, 
Enache. (P. Mateolu, coresp.)
• OȚELUL GALAȚI — OLIM

PIA RM. SARAT 2—6 (1—0). Go
lurile au fost realizate de Valșco- 
vlci (min. 20 din 11 m) șl M. Stan 
(mln. 73). (T. Siriopoî, coresp.)
• JIUL PETROȘANI — ȘOIMII 

I.P.A. SIBIU 5—0 (3—0). Au în
scris : Găman (mln. 10 șl 55), Pa- 
chlțeanu (mln. 22), Lasconl (mln. 
26) și Mulțescu (mln. 88). (I. Za
mora, coresp.).
• „CUPA SILVIU PLOEȘTEA- 

NU*. Iată rezultatele înregistrate 
fa etapa a n-a : F.C.M. Brașov 
(speranțe) — I.C.I.M. Brașov 2—3 
(6—1), Nitramonla Făgăraș — 
Metrom Brașov 2—6 (6—0), Tor
pedo Zărnești — Precizia Să- 
cele 3—2 (2—1). (C. Gruia, coresp.)
• IN CUPA „4 MARTIE", ta 

Capitală, s-au disputat alte me
ciuri : Viscolii — Electromagne
tica 5—2 (3—1), Mecanică fină 
Steaua — Electronica 16—1 (5—0), 
Electrica Titu — Danubiana 5—1
(3—0). (N. Tokacec — coresp.)

I.

DAR, MAI ALES, JUCĂTORII!“
Interviu cu fostul internațional Constantin Frățilă

,mai ales

că, fără 
să zic că

jucăto-

să dau 
pe vre-

— Constantin Frățilă, cum 
vede golgeterul campionatului 
din 1964 problema omului de 
gol do astăzi ?...

— E un subiect greu pentru 
fotbalul de astăzi. O problemă 
pe care sînt chemați să o re
zolve antrenorii, dar, mai ales, 
jucătorii.

— De ce 
rii" ?

— Pentru 
sfaturi, fără
mea mea făceam și dregeam. 
astăzi, ca antrenor, am consta
tat că jucătorii din atac se 
simt jigniți dacă rămîn supli
mentar după antrenament și 
lucrează pentru perfecționarea 
loviturilor, a calităților absolut 
necesare unui om de gol. Ve
deți. portarii nu se mai simt 
lezați în personalitatea lor și 
rămîn. după antrenament, 
„o porție în plus", fie cu 
trenorii. fie singuri, cu 
dul".

— Și care ar fi calitățile 
cesare unui om de gol ?

— Omul de goi 
buie să știe, după 
să lovească bine 
toate pozițiile, cu 
cioare, cu capul, din alergare, 
să știe să se demarce, să zvic- 
nească la timpul potrivit, să 
aibă viteză de reacție, să nu 
fie surprins niciodată de ezi
tările adversarului, 
poziția de șut în 
adversar, de teren, 
bun plasament, să se concen
treze la maximum, 
o clipă, să nu se... 
cheze, ci 
miște. să 
multe, nu ?!

— Dacă fostul om de gol al 
lui Dinamo și al Iul F.C. Ar
geș, Constantin Frățilă, cel 
care în 7 meciuri în națională 
a marcat... 7 goluri, 
din nou jucător...

— ...I-ar fi mult 
Pentru că viața in 
venit mai aspră, 
s-au perfecționat mai mult, e 
și mal ușor să te aperi. Cred 
că apărătorii sînt și mai avan
tajați de unii arbitri, care nu văd 
împingeri discrete, intențiile 
de intimidare 1 Dar tocmai 
pentru că toată lumea știe că 
e mai greu în atac, trebuie 
insistat pe jocul de atac. E 
problema antrenorului, repet, 
insă șl a jucătorilor. Eu șl a- 
cum folosesc loviturile 
trenam ente. Trasul la 
reprezintă o bună parte 
trenam en lele Victoriei 
rești. unde antrenorul 
pal, fostul fundaș central, Ion 
Nunweiller, și „vîrful* Frățilă 
colaborează. Numai că, mai In 
glumă, mai in serios, toți mă 
întreabă pe mine: „Ce faci, 
Titi, nu-i înveți pe jucătorii 
tăi ram se trage Ia poartă 
De Învățat, învață d, și eu om

la 
an- 
„zi-

ne-

tre-modern 
opinia mea, 
mingea din 
ambele pi-

să caute 
funcție de 
să aibă un

să nu stea 
. automar- 

tot timpul să se 
gîndească. Cam

ar fi astăzi

mai greu I 
atac a de-

Apărările

la an- 
poartă 

din an-
Bucu- 

princi-

ambiția ca, jir» 20 de lovituri 
de la 20 m. să trimit 15 exact 
in locul stabilit. E o chestiune 
de exercițiu, insă și de ambi
ție. Și ambiția cam lipsește. 
Iar in meciuri, parcă tot ce 
repetăm Ia antrenamente se 
uită. Lipsa de decizie, de per
sonalitate și-a spus euvintul în 
joc. In retur, sper într-o re
vanșă a înaintașilor noștri.

— Azi, intr-o echipă, pe lista 
marcatorilor sînt mai muiți. Și 
înaintași, și mijlocași, și apă
rători. E bine, e rău ?!...

— E bine că a- crescut spi
ritul ofensiv. însă, la jocul cu 
patru mijlocași și două vîrfuri, 
e absolut necesar să existe un 
om 
din 
Iul, 
cu 
tru 
marcheze. Iar toți patra, chiar 
și fundașii, trebuie să susțină 
omul de gol. Vedeți, Muller, 
Cruyff, Rossi, Dumitrache, 
Dudu Georgescu s-au angajat, 
au fost oameni de gol verita
bili. de mare clasă, au înscris 
din toate pozițiile, cu ambele 
picioare, cu capul, din foar
fecă. din săritură, din deviere, 
demonstrind că omul de gol 
reprezintă un jucător complex 
din punct de vedere fizic, teh
nic, tactic, un jucător care gîn- 
dește foarte mult. Insă fiecare 
din cei amintiți au avut și 
„servanți* excelenți. Dudu, ca 
să iau un exemplu, unul din 
cei mai prețioși oameni de gol 
din fotbalul ultimelor decenii, 
n-ar fi obținut două „Ghete de 
aur", dacă, în afara calităților 
lui remarcabile, n-ar fi benefi
ciat. la Dinamo, și de o ex
celentă linie de mijloc, atentă 
la „momentul demarcării" și 
de o extremă ca Lucescu, care 
să-i „pună" atîtea 
ideale.

— Constantin Frățilă, 
trenor ai cucerit cu 
Iui Dinamo titlul național. 
’80, pe cel de tineret-speranțe 
in ’81, ai promovat Dinamo 
Victoria din „C" in „B“, in
tr-un an, cu cel mai bun atac, 
acum ești secund ia Victoria 
și Ia naționala de juniori 
UEFA ’86. Ce vine din urmă 7

— Am crezut mult în Nicul- 
cloiu, dar, din păcate, s-a pla
fonat. Am mai lansat un om 
de gol, Mitracu. care sper ca, 
după cei doi ani in „B“, la 
Alba Iulia, să la noul start, 
la Victoria. Din naționala de 
juniori cred în Nuță, Cristian 
și Daniel Sava. Hagi trebuie 
să fie cel mai bun exemplu 
pentru ei. Omul de gol se 
caută azi cei 
nevoie, însă, 
perseverență și

de gol specializat. Unul 
cei doi din față e cu go- 
celălalt cu centrările sau 

dislocările. Iar din cei pa- 
mijlocași. doi trebuie să

centrări

ca an- 
juniorii 

in

mai mult ! E 
de seriozitate, 
multă ambiție.

Mircea M. ION''''1'

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B"
MECANICA FINA STEAUA

STRUNGUL AK,.

_ _________ , va 
București, fa sala 

str. Doamnd nr. 2, 
de la ora 16,65. 
numerdor ctștlgă- 

face IN DIRECT —

—* — —- 
pe programul I, precum ți 
ie, stmbătă, in reluare, la

a Duminică 16 februarie — a 
doua tragere LOTO 3 din a- 
ceastă lună. Nu neglijați, procu- 
rtndu-vă din timp biletele cu 
numerele dv. preferate, cunos- 
etnd că luna martie va fi fără 
trageri Loto 2 I

• ORIUNDE VA AFLAT!, JU- 
CAȚI LA LOZ tN PLIC 1 In a- 
ceastă perioadă, agențiile Loto- 
Pronosport și vtazătorii volanți 
vă pun la dispoziție, spre vtn- 
zare (În afara lozurilor ta pilc 
obișnuite). LOZUL MARILOR 
CTȘTIGURI — emisiune specială 
limitată, care atribuie elștlguri 
suplimentare tn autoturisme «Da
cia 1300“, precum șl variate su
me de bani, acordate din fon
dul special a' sistemului Loz fa 
Plio.

• Antrenori: Ion Mățăoanu 
(principal) și Vaslle Cozma (se
cund) • Noutăți ta lot: Rlescu 
(<> la Jiul Petroșani), Nlță (de 
la Progresul Vulcan București), 
Collndeață (de la MECON Bucu
rești), Lache (revenit dup» sa
tisfacerea stagiului militar), Vo
cii', n (de la Autobuzul Bucu
rești), Apoatul (de la Metal oglo- 
bus București), Matei. Costache, 
Blvolaru, Răduleecu, Stănescu, 
Sandu (toți promovați de ta e- 
chlpa de juniori) • Au plecat: 
Popa la Metalul Or&ștle, Popes
cu la FEPA *74 Blriad • Echipa 
se aflâ la —1 ta „clasamentul 
adevărului* • Pregătirile au în
ceput la I Ianuarie in Bucu
rești. Pregătirea centralizată a-a 
desfășurat la Timișul de Sus, ta 
perioada 22 ianuarie — 1 februa
rie • A susținut jocuri de ve
rificare șl ta „Cupa I Martie*: 
cu Automatica București 1—0,
Prefabricate București 2—0, Elec
tronica București 16—1; va mal 

meciuri amicale cu 
București, MECON 
Danubiana București, 

Steaua Mizil 
organizatorul 
„Ne așteaptă 

un ' retur foarte greu, deoarece 
vom juca pe propriul teren cu 
cele trei pretendente Ia promo
varea ta Divizia „A". Avem con
vingerea că ne vom Îndeplini 
obiectivul propus, acela de a 
termina pe un loc ferit de e- 
moții. Ne bazăm pe sprijinul 
conduceri llntreprinderil, precum 
și r> hotărlrea jucătorilor șl an
trenorilor ca echipa să evolueze 
cit mal bfne" • Cei mal buni

susține 
I.C.SJ.M. 
București 
Metalul Plopenl.
• Vaslle Mărcuș, 
secției de fotbal:

Jucători ta turul campionatului: 
Ghlță, Zamflrescu, Zahlu»* Gol- 
geteru: echipei:
goluri

METALUL
• Antrenori:

(principal) și Gheorghe Gruber 
(secund) • Noutăți ta lot: I. 
Andrei (de la F.C. O»), Sasta 
(de la Chimia Brazi), Matei (de 
la Progresul Ploiești), Bojoacă 
(de la Steaua Mizil), Voicilă șl 
Zam fires eu (ambii de la echipa 
de juniori) • Au plecat: Ne- 
goescv ta F.C. Olt, S. Minala- 
ehe la steaua Mizil • Echipa 
ae află ta —2 ta „clasamentul 
adevărului" • Pregătirile au În
ceput ta 8 Ianuarie, după care, 
două săptămînl, s-a antrenat ta 
Cheia • La revenire, a jucat cu 
Geamul Scălenl 4—2, Chimia 
Brazi 2—1 Autobuzul Buc. 1—1. 
Mal are ta program alte I 
jocuri, printre care cu F.C.M.
Brașov Gloria Buzău, Flacăra
Autom. Morent șl CA. Tîrgoviș-
te Ion Radu, președintele a- 
aodațiel, ne-a spus: „Mereu
printre fruntașele seriei, desigur, 
ace —2 de ta „adevăr* surprin
de și nemulțumește, totodată. 
Condițiile de pregătire, splendi
dul teren și... tradiția ne obliga 
ta mai mult. S-a lucrat fără re
proș ta această perioadă, por
nim la drum cu un lot mal bun, 
ceea ce ne îndreptățește — șl ne 
obligă — ta o evoluție superioa
ră șl un loe 5 ta final, prin 
care să demonstrăm că Metalul 
Plopenl a rămas o echipă bună" 
• Cel mai buni Jucători ta tu
rul campionatului: Paul Preda, 
Tema șl Savu • Golgeterul echi
pei: Toma, cu 11 goluri.

Ploale, cu 1

PLOPENI
Mihai Mocanv

• Antrenori: Gavrilă ILraU 
(principal) șl Gheorghe Damian 
(secund) • Noutăți ta 
rar (de la Politehnica 
ral stredle (de La 
București), Duță (de 
matlca București), I.
(de ia F.C. Argeș), Borcan (de 
la Dunărea Călărași), Mariș și 
Gh. Gabnel (de la C.S. Arad) 
șl Jureă (de la echipa de ju
niori) • Au plecat: Dănuț (La 
F.C. Olt), Achim (la F.C. Ar
geș' Crișan (la F.CJd. U.T.A.), 
Milcu'.escu și Moț (la Strungul 
Chiș’bău Criș) și Sabău (la 
Strungul Lipnva) • Echipa se 
află la —1 în „clasamentul ade
vărului". a Pregătirile au. înce
put la 8 Ianuarie. In perioada 
21 ianuarie — 1 februarie a ur
mat o pregătire centralizată la 
Băile Herculane • A susținut 
jocuri de verificare cu Strungul 
Chișinău Criș 1—6, Industria 
strmel C. Turzli 0—6, I.P.A. A- 
luminlu Slatina 2—1, Politehnica 
Timișoara tur-retur 3—4 și 0—1 
șl C.F.R. Timișoara 6—3. Mai 
are In program jocuri cu Poli
tehnica Iași, Rapid București, 
UJd. Timișoara, C.S.M. Reșița și 
Recolta Sal on ta (ultimele trei, 
tur-retur) a Gavrilă Blrău, an
trenorul principal al echipei, ne-a 
spus: „Ne-am propus ca obiec
tiv locul 8 la sfîrșitul campio
natului. Pentru a-1 atinge tre
buie să avem evoluții foarte 
bune tn retur, să eișUgăm toate 
meciurile disputate pe teren 
propriu și să obținem 3 puncte 
ta deplasare" a Cei mai buni 
jucători ta turul campionatului: 
Nedelcu n. Iova șl ZOlner • 
Golgeterul echipei: Nedelcu n. 
eu 9 goluri.

lot: Mu-
Timișoa-
Vlcloria 

la Auto- 
Gheorghe



LUCRĂRILE PLENAREI LĂRGIEE
A CONSILIULUI NATIONAL AL AGRICULTURII
INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULEURI1

c c

Șl GOSPODĂRIRII APELOR
DESFĂȘURARE INEDITA A C.E. DE BOB-TINERET

(Urmare din pag 1)
6. Program privind dezvolta

rea transportului cu atelaje ș> 
tractoare cu remorcă în vede
rea reducerii transportului auto 
în perioada 1986—1990.

7. Program privind cultura 
viței de vie și a pomilor fruc
tiferi in perioada 1986—1990.

8. Program pentru dezvolta
rea producției de sucuri răco
ritoare pe perioada 1986 1990. .

9. Program pentru dezvolta
rea creșterii iepurilor de casă.

10. Program de dezvoltare a 
apiculturii în perioada 1986— 
1990.

11. Program privind dezvolta
rea sericiculturii în perioada 
1986—1990.

12. Program de acțiuni pen
tru contractarea și achiziționa
rea produselor agricole vege
tale și animale pe anul 1986.

13. Proiect de decret privind 
elaborarea și executarea planu
rilor de cultură și de produc
ție ale unităților agricole socia
liste, precum si ale gospodări- 
ilor membrilor cooperativelor 
agricole de producție și pr°- 
ducătorilor particulari.

11. Proiect de decret privind 
evaluarea în cîmp a producției 
agricole vegetale.

15. Proiect de decret privind 
modificarea și completarea U“ 
nor prevederi ale Statutului 
cooperativei agricole de pro
ducție.

16. Convocarea Congresului 
Consiliilor de conducere ale u- 
nităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi, al consiliilor 
oamenilor muncii din industria 
alimentară si achiziționării pro
duselor agricole, silvicultură și 
gospodărirea apelor.

Raportul a fost prezentat de 
tovarășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv

al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

In cursul după-amiezii, lu
crările s-au desfășurat pe gru
pe de județe.

Au avut loc, de asemenea, 
plenara Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, plenara Con
siliului Silviculturii și ședința 
Comisiei centrale a producăto
rilor agricoli din localitățile 
necooperativizate.

In cuvîntul lor. participanții 
au adus, în numele oamenilor 
muncii din agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură _ și 
gospodărirea apelor, un fierbin
te omagiu secretarului general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru energia, de
votamentul și dăruirea revolu
ționară 
vederea 
patriei, 
tregului 
țării pe 
socialismului și comunismului, 
sporirii prestigiului și rolului 
României în lume.

• Vorbitorii au dat expresie a- 
precierii deosebite față de acti
vitatea desfășurată de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminentă 
personalitate politică și strălucit

in legăLură cu Campionatele 
europene de bob. rezervate e- 
chipajelor de tineret, desfășu
rate cu putină vreme în urmă 
în Austria, pe pîrtia olimpică 
de la Igls — Innsbruck, publi
căm cîteva precizări, făcute de 
secretarul responsabil al fede
rației noastre, prof. Horia Ilie- 

,Desfășurarea competiției a

cu care acționează în 
înfloririi continue a 

creșterii bunăstării în- 
nostru popor, ridicării 
culmile luminoase ale

în aceste condiții, au fost fa
vorizați reprezentanții țărilor 
care au întreprins demersurile 
necesare modificărilor făcute 
„peste noapte", adică boberii 
din Austria, Elveția și R. F. 
Germania, care la bob 4 au o- 
cupat locurile 1—9 (fiecare ța
ră a avut în concurs cite 3 
echipaje). A cîștigat echipajul

Primul echipaj al Austriei, cîștigător al titlului european de ti
neret, la recentul campionat, care s-a desfășurat la Innsbruck 

Telefoto : A.P.-AGEPRES

f; fost influențată de cîteva mo- 
0 dificări de ultim moment : mu- 

tarea locului de disputare de 
la VVinterberg la Igls și com
primarea programului pe du
rata a citeva zile, urcarea 
virstei de participare de Ia 24 
la 26 ani, acordarea dreptului

om de știință de renume mon- de a concura boberilor care au 
dial, care își aduce o contri- luat parte Ia Jocurile Olimpice, /vzsrsiî „nl X T-rnlnh- m « 4- — a — '13 n 1 ~ «3 —Abuție de o excepțională valoa
re Ia înfăptuirea politicii par
tidului și statului nostru, la 
dezvoltarea științei românești, 
Ia aplicarea cuceririlor științei 
in slujba prosperității patriei, 
a cauzei păcii. înțelegerii, co
laborării și progresului întregii 
omeniri.

Lucrările plenarei continuă.

CONCURSUL DE ÎNOT DE EA BERLIN
BERLIN. în ziua a doua a 

concursului internațional de 
înot desfășurat în capitala R. O. 
Germane, în bazin de 50 m, 
probele au fost cîștigate de : 
FEMEI : 200 m liber : Heike 
Friedrich 1:58,87 ; 400 m liber : 
Astrid Strauss 4:11,56 ; 100 m 
spate : Kathrin Zimmermann 
1:02,73 ; 100 m bras : Silke Hor
ner 1:08,59 ; 100 m fluture :
Cornelia Gressler 1:00,69 ; 200 
mmixt: Kathleen Nord 2:16,31; 
BĂRBAȚI : 50 m liber : Jorg 
Woithe 23,19. 100 m liber :
Steffen Zesner 51,20. 200 m
spate : Frank Baltrusch 2:02,48, 
200 m bras : Ralf Buttgereit 
2:21.13, 200 m fluture : Rene
Schaffgans (R.F.G.) 2:00,85. 400 
m mixt : Patrick Kiihl 4:26,87. 
Ca și în ajun, marea majori
tate a fruntașilor diferitelor 
probe au fost înotătorii din 
R. D. Germană.

Dintre performerii celei de 
a doua reuniuni, se cuvine a 
fi remarcată Silke Horner ca
re, în proba de 100 m bras,

de 
de

a realizat performanța 
1:08,59, doar la trei zecimi 
secundă de recordul mondial 
al probei, deținut de compa
trioata sa Sylvia Gerasch.

CAMPIONATUL MONDIAL

DE HANDBAL GRUPĂ C
LISABONA. Au luat sfîrșit 

disputele din cadrul seriilor 
preliminare ale Grupei C a 
Campionatului mondial mascu
lin de handbal : Franța — Aus
tria 23—20, Luxemburg — Ma
rea Britanie 19—16, Grecia — 
Insulele Feroe 26—24, Olanda 
— Israel 20—18, Belgia — Tur
cia 18—14. Clasamente, seria I: 
1. Franța 8 p, 2. Portugalia 5 

Austria 5 p, 4. Luxem- 
2 p, 5. Marea Britanie 
seria a H-a : 1. Olanda 
2. Israel 7 p, 3. Belgia

g campionate mondiale și enro

Austria I pilotat de L Appelt 
(clasat pe locul 6 la ultima 
ediție a „europenelor" de se
niori). Echipajul România I (R. 
Vasile — C. Nagy, A. Grigore, 
FL Olteanu) a ocupat locul 10. 
La bob 2 : 1. Austria (pilot : 
Appler)..., 12. România I (Va
sile — Grigore)..., 14. Româ
nia II (Nagy — Olteanu). Au 
participat 29 de echipaje din 
Anglia, Austria, Elveția, R. F.

BALCANIADA DE TIR
REDUS DIN BULGARIA

în Bulgaria. în orașul Vrața, 
de lingă Sofia, se desfășoară 
Balcaniada de tir pentru arme 
cu aer comprimat, la care par
ticipă trăgători din toate țările 
balcanice. Din lotul țării noas
tre fac parte, printre alții, tră
gătorii de pistol Liviu Stan, 
Sorin Babii, Ilie Petru, Anișoa- 
ra Matei și Silvia Kaposztay, 
specialiștii în probele de pușcă 
Eugen Antonescu, Dumitra Ma
tei. Daniela Toader, Daniela 
Zamfir, precum și o seamă de 
juniori talentați, precum Olim
piu Marin, Constantin Ciobanu, 
Cristian Cioc Cătălina Cosmes- 
cu, Lucica Ponca, Daniela Io- 
nescu.

Iugoslavia,'
Suedia, 
viitor, nu 

campionate

Germania, Italia, 
Olanda, România și

Incepînd de anul 
vor mai avea loc 
europene de tineret, ele fiind 
înlocuite cu campionate mon
diale de tineret. în vederea că
rora s-au aflat încă de acum 
la Igls, pentru coboriri de an
trenament, echipaje 
tralia, Canada și
• Sănierii români 

comportare bună la 
Prietenia" desfășurat în Ceho
slovacia. pe pîrtia de la Smr- 
zovka, clasîndu-se de două ori 
între primii șase ai clasamen
tului. Clasamente : FETE : L 
Christina Knauer (R.D.G.) 
1:32,652 ; ...4. Rodica Constan
tin 1:35,174 ; BĂIEȚI : 1. AL 
Bau (R.D.G.) 2:21,589 ; ...8. Cr. 
Sudu 2:26,596 ; DUBLU : L 
Bau-Hanel (R.D.G.) 1:31,443 )
...5. Sudu — Cr. Cepoi 1:34,470.

din Aus- 
Japonia. 
au avut o 
.Concursul

ATLEȚI
IN CONCURSURI
MADRID, 13 (Agerpres). — 

în concursul internațional des
fășurat la sală la Madrid, 
atletul spaniol Antonio Corgos 
a câștigat proba de săritură în 
lungime cu 8,06 m, coechipie
rul său Jose Gonzales a trecut 
primul linia de sosire în 
cursa de 1500 m cu 3:53,24, 
iar sprinterul cubanez Ricardo 
Chacon s-a situat pe locul în- 
ttl in proba de 60 m plat, cu 
timpul de 6,60.

Alte rezultate : masculin : 60 
m garduri : Moracho (Spania) 
— 7,67 ; săritura în înălțime : 
Annys (Belgia) — 2,21 m ; 400 
m : Alonso (Spania) — 47,71

ll reflector

valoroși, printre
stîlpul apă- 
club, cit ți

campionatul Scoției

VA REUȘI HEARTS SĂ RĂSTOARNE IERARHIILE ?

P, 3. 
burg 
0 P!
10 p,
6 p, 4. Turcia 5 p, 5. Grecia 2 
p, 6. Insulele Feroe 0 p. Pen
tru faza finală a competiției 
s-au calificat echipele : Fran
ța, Portugalia, Olanda și Israel. 
Restul formațiilor vor juca as
tăzi pentru stabilirea celorlalte 
locuri ale clasamentului final.

9
Și în acest sezon Liga sco

țiană și-a păstrat sistemul de 
desfășurare a campionatului ce
lor trei divizii ale sale. Astfel, 
în prima divizie, 10 echipe joa
că de patru ori una împotriva 
celeilalte, de două ori acasă și 
de două ori în deplasare. © A- 
nonimatul nemeritat în care se 
desfășoară întrecerea celor mai 
bune echipe scoțiene se dato
rează, poate, și pierderii perma
nente a jucătorilor celor mai 
valoroși, care se îndreaptă spre 
cluburile engleze, fie ele și din 
diviziile inferioare. © In vară, 
ca de obicei, o serie întreagă 
de jucători au fost „răpiți" me
leagurilor natale: McAvennie — 
actualul golgeter al... Angliei, Br. 
Rice, Bowban, G. McAllister, 
Mauchlen, pentru a-1 numi doar 
pe cei mai cunoscuți, în timp 
ce un întreg alt eșalon (Provan, 
McCTair, Robertson, Durie, D. 
Cooper, Shanks, Gough, McKin- 
lay, Burns) așteaptă angajamen
te din partea cluburilor engleze.
• Startul campionatului a fost 
fulminant pentru Rangers, care 
de ani de zile este eternul out
sider 
vată 
mase 
tape, 
berdeen și tradiționala sa rivală. 
Celtic. au revenit puternic, recă- 
pătîndu-și oozițiile obișnuite. Dar 
marea surpriză a constituit-o 
Heart of Midlothian (sau Hearts, 
cum este cunoscută) 
mai 
de 
de 
în
•

pe parcurs, a slăbit tot mai 
mult tempo-ul, iar Clydebank a 
rămas să țină companie celei
lalte nou promovate — Mother- 
well, pe care, probabil, o va În
soți iarăși In divizia secundă. 
• Hearts, una din cele două e- 
chipe ale Edinburgh-ulul (cealaltă ' ' ‘fiind Hibernian), contează pe

CLASAMENTUL
1. HEARTS 27 14 8 5 43-27 36
2. Dundee Utd. 24 12 8 4 41-20 32
3. Celtic 25 12 7 6 40-31 314. Aberdeen 25 11 8 6 47-24 30
5. Rangers 26 11 6 9 38-28 28
6. Dundee 26 9 6 11 30-43 24
7. St Mirren 24 9 4 11 31-37 22
8. Hibernian 24 7 6 11 36-46 20
9. Clydebank 27 5 6 16 24-53 1610. Motherwell 24 4 5 15 22-44 13

șl centru... noua promo- 
Clydebank, singurele ră- 
neinvinse după primele e- 
Apoi însă, campioana A-

care, ceva 
tîrziu. s-a Instalat, lipsită 

orice complexe, in fotoliul 
lider, niciodată pînă acum, 
ultimul timp, apanajul său. 

Aceasta în vreme ce Rangers.

câțiva jucători _T_r ______
care fostul internațional Jardine, 
acum la 38 de ani, Robertson, 
Mackay, Colquhoun, W. Kidd, 
Levein. © Oricum, dacă Hearts, 
pe care nimeni nu ar fi pariat 
la începutul sezonului, nu va 
reuși să ducă trena impusă, 
Aberdeen este mereu acolo, în 
avanoosturi, țintind al treilea 
titlu consecutiv iar Celtic, pre- 
zentînd în liniile din față jucă
tori pc care și i-ar dori oricine 
(P. McStay. Bums, McClair, 
McGhee, Mo Johnston, Provan),

Aitkin (Celtic), 
adt la echipa de 

la națională
a avea — și

greu de spus __ _____
a cuceri un nou titlu (al 
din istoria sa), după o 
de patru ani. © Nu lipsi- 
șanse este și Dundee Uni- 

“3. cu nu-

TELEX® TELEX® TELEX® TELEX
BASCHET • Preliminarii 

C.M., zona europeană , 
goslavia 89—72 șl 107—88 
gia. 87—68 și 110—73 cu 82—75 — •
jucat 
67—54 
67—66
86— 91 
Cehoslovacia 68—69 și 
Anglia. 101—83 șl 96—63 
vețla, 97—75 cu Israel (mai au 
de jucat un meci). Israel 101—83 
și 99—67 cu Elveția, 86—77 și
87— 77 cu Anglia Anglia 108—93 
și 65—77 cu Elveția.

CICLISM f, Marele premiu de 
la Alicante (Spania) a revenit 
belgianului Eddy Plankaert cu 
3.49:47 pe 156,8 km 0 Sovieticul

ale 
,B“ : Iu- 

cu Bel- 
Olanda, 
are de 
Olanda 

Ungaria.
cu Ungaria (mai 
încă un jtneci), 

și 76—62 cu
și 84—65 cu Belgia, Belgia 
și 83—75 cu Ungaria ;■ 1 — — - 94—90

CU

,D“: 
cu 

El-

Asat Saîtov a cîștigat cursa de 
4 etape de la Guantanamo (Cu
ba).

HANDBAL © Meci amical 
Malmoe. între echipe 
ale Suediei ‘ 
(9-15).

RUGBY • 
23—12 (6—9)
a campionatului european.

SCHI © Perrine Pelen (Franța) 
a terminat victorioasă slalomul 
uriaș feminin de la Charmrousse 
© Noii campioni ai R.F.G. în 
proba de coborîre, la Todtnau: 
Markus Wasmeier și. respectiv, 
Regine Moseniechnea © Campio
nii Suediei, la coborîre, la Al- 
maasa, sînt: Niklas Henning și 
AnneLe Sundgren.

la 
masculine 

si U.R.S.S.: 21—28
Spania — Maroc 

în cadrul grupei B

pare 
cuvtnt 
va de 
30-lea 
pauză 
tă de . ___ ..______ ____
ted, campioana din 1983, cu nu
meroși Internaționali în forma
ție (Narey, Gough, Hegarty, 
Sturrock, Bannon, Dodds, Redford) .

ea — un 
în tentati-

Călin STERESCU
REZULTATE © ȘTIRI © REZULTATE © ȘTIRI

• Astăzi, la Frankfurt pe 
Main, se vor alcătui prin tra
gere la sorți grupele prelimi
nare ale C.E. După cum se știe, 
conform regulamentului, se vor 
forma 7 grupe, din care, primele 
olasate se vor califica pentru 
turneul final al C.E., plus echi
pa R.F. Germania, ca țară or
ganizatoare. O știre recentă ne 
informează că președintele Fe
derației vest-germane de fotbal 
și vicepreședinte al F.I.F.A.. Her
mann Neuberger, a declarat că 
intenționează să propună foru
lui european (U.E.F.A.), ca. în 
preliminariile C.E.. primele două 
clasate in grupe să susțină un 
meci de baraj, pentru. a se de
cide în acest tel formația cali
ficată la turneul final. Neuber
ger a arătat că propunerea sa 
are numeroși susținători. 0 La 
Puebla, reprezentativa R.D. Ger
mane (aflată în turneu în Mexic) 
a dispus de echipa locală cu 
1—0 (1—0). In meciul următor,
selecționata R.D.G. va întîlni re
prezentativa Mexicului. 0 Joc

restant In campionatul Angliei 3 
Everton — Manchester City 4—0. 
• Pentru sferturile de finală ale 
„Cupei Portugaliei" s-au calificat 
echipele Sporting Lisabona, Var- 
zim, Belenenses Benfica, Acade
mica, Chaves. Madera. A opta 
formație va fi învingătoarea din
tre Ferreira și Braga. • In sfertu
rile de finală ale „Cupei 3 Da
niel" (jocuri tur): Atletico Ma
drid — C.F. Barcelona 1—2, 
Vigo — Real Madrid 0—0, Saba- 
dell — Athletic Bilbao 1—1 (Za
ragoza urmează să- întîlnească pe 
Castilia Madrid) o In optimile 
de finală ale „Cupei Italiei", e- 
chipa Como a furnizat o surpriză 
eliminînd din competiție cunos
cuta formație Juventus Torino. 
După ce pierduse primul joc cu 
0—1, în meciul retur, disputat pa 
teren propriu, Juventus nu a reu
șit decit un rezultat de egalitate: 
1—1! • Din cauza timpului nefavo
rabil, partida Ascoli — Steaua nu 
s-a disputat.
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