
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
la Întreprinderea „autobuzul"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri, o vizită 
de lucru la întreprinderea „Au
tobuzul" din Capitală, unitate 
reprezentativă a industriei 
noastre constructoare de ma
șini.

Noul dialog de lucru a fost 
consacrat continuării analizei 
— inițiată in luna octombrie a 
acestui an — asupra modului 
In care colectivul de muncă de 
la „Autobuzul" acționează pen
tru înnoirea și modernizarea 
fabricației, pentru realizarea u- 
nor produse cu parametri teii- 
nico-funcționali ridicați, la ni
velul cerințelor economiei na
ționale, al sarcinilor actualului 
cincinal.

Conducătorul partidului și 
statului a fost intimpinat, și 
de această dată, cu deosebită 
dragoste și stimă de puternicul 
detașament muncitoresc de aici. 
Aceste simțăminte au fost ex
primate, direct și cald, din ini
mă, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de numeroși munci
tori, care și-au manifestat pro
funda satisfacție de a se re- 
întîlni cu secretarul general al 
partidului, de a-i raporta reali
zările obținute, de a-i asculta 
cuvintul însuflețitor, ce le mo
bilizează și stimulează energi
ile creatoare în vederea înde
plinirii exemplare a planului 
pe 1936 și pe întregul cincinal. 
Tinere și tineri au oferit cu a- 
fectiune buchete de flori.

O formațiune alcătuită de 
membri ai gărzilor patriotice 
și detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebită căldură de tovarășii 
Marin Nedelcu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Petre Preoteasa, ministrul a- 
provizionării tehnicfc-matcrialc 
și controlului gospodăririi fon
durilor fixe, de membri ai con
ducerii centralei industriale de 
profil și întreprinderii.

Tntilnirea conducătorului
partidului și statului nostru cu 
factorii de răspundere și spe
cialiștii prezenți — întîlnire la 
care au participat tovarășii 
Constantin Oltcanu și Silviu 
Curticeanu — s-a constituit în
tr-o analiză aprofundată a re
zultatelor dobîndite de colecti
vul întreprinderii pe linia asi
milării de noi produse, precum 
și a direcțiilor principale de 
acțiune pentru diversificarea în 
continuare a fabricației, pregă
tirea temeinică și înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a 
planului pe 1987. în cadrul unei 
expoziții special amenajate au 
fost prezentate noi tipuri de 

troleibuze. mi- 
și autoutilita-e Di- 
întreprinderii. Du

mitru Gheorghe. a informat 
că indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei precedente au fost trans
puse în viață, ceea ce asigură 
sporirea considerabilă a caii-

autobuze, 
crobuze 
rectorul

tatii produselor, a eficientei in- 
tregii activități. S-a subliniat 
că in vederea realizării acestor 
importante obiective a fost 
creat un colectiv larg de spe
cialiști, care, sub îndrumarea 
directă, nemijlocită, a Comite
tului National pentru Știință și 
Tehnologie, a examinat și solu
ționai probleme privind îmbu
nătățirea activității de proiec
tare, concepție și producție, in 
condițiile utilizării cit mai de
pline a capacităților, a bazei 
tehnico-materlale, a forte! de 
muncă, valorificării superioare 
a tuturor resurselor de care 
dispune Întreprinderea. In a- 
cest sens, a fost evidențiat 
faptul că s-a trecut la realiza
rea de noi autovehicule desti
nate transportului urban și in
terurban prin aplicarea unor 
soluții constructive perfecțio
nate. Prototipurile expuse se 
remarcă prin capacitate mai 
mare de transport, confort și 
funcționalitate sporite, greutate 
mai mică și consum mai redus 
de combustibil, fiabilitate ridi
cată.

Examinînd îndeaproape noile 
realizări 
tovarășul 
cerut să 
ridicarea 
telor autobuzelor, troleibuzelor, 
microbuzelor și autoutilitarelor, 
astfel incit acestea să satisfacă 
in condiții tot mai bune cerin
țele beneficiarilor interni și ex
terni. Totodată, s-a indicat să 
se treacă, incepind cu anul 1987, - _
noilor produse.

Cadrele de conducere, spe
cialiștii l-au asigurat pe 
secretarul general al partidului 
că vor lua măsurile necesare 
pentru înfăptuirea indicațiilor 
și orientărilor date, pentru 
realizarea unor produse cu ca
racteristici tehnico-functionalc 
tot mai ridicate, competitive, 
pentru îndeplinirea la toti in
dicatorii, cantitativi $1 calita
tivi, a planului pe anul viitor 
și pe întregul cincinal 
1986—1990.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat, din nou. la ple
care, cu multă căldură și en
tuziaste manifestări de dra
goste si stimă de muncitorii și 
specialiștii prezenți. S -a acla
mat cu înflăcărare pentru parti
dul nostru comunist, pentru 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In același 
timp, s-a scandat „Ceaușescu 
— La multi ani!", dîndu-se ex
presie urării dragi pe 
lectivu! întreprinderii 
sează, împreună cu 
popor, conducătorului 
partidului și statului 
consacră, cu neasemuită dărui
re, abnegație revoluționară si 
fierbinte patriotism, ■ întreaga 
putere de muncă binelui și fe
ricirii națiunii, înfloririi neîn
trerupte a patriei, ridicării ei 
pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație, creșterii 
prestigiului și rolului României 
în lume, cauzei socialismului și 
păcii.
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Olimpiada record Dubai 1986

ale Întreprinderii, 
Nicolae Ceaușescu a 
se acționeze pentru 

continuă a performan-

g ,,
I.........

mă a echipelor masculine și fe- 
§ minine de șah, din Dubai, nu

0 PERFORMANȚA DEOSEBITA
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Medalie de aur (la masa 4) pentru rezul
tatul individual — Gabriela Olârașu 9 Finiș 
mai slab al echipei masculine a țârii noastre

g

g
___ _ ___ ~__ ___ ___ __
la producția de seric a

care co
ti adre- 
întregul 
iubit al 
care își

i

Ecourile „Olimpiadei 
lativelor". cum

super- 
a fost supra

numită ultima întrecere supre-

s-au stins tncă. Ttnăra federa
ție de sah a Emiratelor Arabe 
Unite (U.A.E.), afiliată de nu
mai cîțiva ani la F.I.D.E., a 
făcut dovada unei veritabile 
maturități, transformed Olim
piada. prima organizată vreo
dată într-o țară arabă, într-un 
eveniment _ ____
Dubai-ul a devenit, pentru trei 
săptămîni. . ...'_ _
globului. Dorința declarată a 
gazdelor a fost, de altfel, după 
cum a subliniat președintele 
Comitetului de organizare, șei- 
cul Butti bin Maktum al Mak- 
tum. ca „Olimpiada să ajute 
la promovarea șahului si să 
devină un model pentru viitor,

de excepție. iar

capitala sahistă a

al înțelegerii între 
al păcii*.

un viitor 
oameni și

A fost stabilit, cu acest pri
lej, un record de participare 
greu de egalat — 108 țări la 
masculin si 49 la feminin. 
Sala de joc si. in general, fa
cilitățile marelui turneu au fost 
la cel mai înalt nivel, singura 
observație fiind eventual lipsa 
mai multor table uriașe de de
monstrație pentru miile de 
spectatori care urmăreau zil
nic întrecerile. Se poate spune 
insă că. în compensație, televi
ziunea si presa au manifestat 
un interes exceptional pentru 
Olimpiadă, dedicîndu-i spații 
întinse.

După cum se Știe, tara noas
tră a fost reprezentată la O- 
limpiadă de următoarele echipe 
(în ordinea stabilită, pe mese, 
de antrenori) : Margareta Mu-

24 de ore la I.A.E.M. Timișoara

REZULTATE BUNE NU NUMAI
IN MUNCA, Cl
• ÎNTREPRINDEREA DE A- 

PARATE ELECTRICE DE MĂ
SURA DIN TIMIȘOARA este 
o unitate tînără. A început să 
producă în anul 1978. _dar în 
acest interval de timp a deve
nit cunoscută, prin aparatele 
pe care le. exportă, pe toate 
meridianele globului. ® MIILE 
DE OAMENI AI MUNCII, din
tre care 60 la sută sînt femei, 
formează aici o adevărată 
milie. Rezultatele bune 
producție le stimulează si 
cele ale activității sportive
întreprindere. Ni se explică, 
pe bază de fapte, că munciter1 
rii. tehnicienii, membrii con
ducerii sînt prezenti în număr 
impresionant pe terenurile de 
sport. Această participare ma
sivă atestă faptul că sportul 
de masă este aici la el acasă: 
tenisul de cîmp are competiții 
organizate după criterii extrem 
de riguroase: 25 de echipe de 
minifotbal sînt angaiate în-

fa- 
din 
oe 

din

PENTRU 0 CIT MAI BUNA REPREZENTARE
E OLIMPICE

ACCESUL IN re ZONA PUNCTELOR" 0 PROBLEMĂ

STRINGENTĂ A ÎNTREGULUI NOSTRU SCHI
Niciodată schiul alpin, schiul fond ori biatlo- 

nul nostru n-au emis pretenții cu adevărat jus
tificate la cucerirea unei medalii la Jocurile 
Olimpice. Singurul care s-a aliat ceva mai 
aproape de o clasare onorantă a fost, în 1966, 
Dan Cristea. Ia combinata alpină, contînd însă 
pentru Campionatele Mondiale. Aceasta este 
realitatea și de la ea s-a pornit cu doi-trei ani 
în urmă în încercarea de a îmbunătăți sensibil 
situația. Secția de performanță a C.N.E.F.S. și fe
derația de specialitate au alcătuit un plan amă
nunțit de măsuri, menit să conducă cit mai 
rapid la redresarea acestei stări de lucruri:

De atunci încoace au fost înființate trei nuclee 
de mare performantă, axate pe trei discipline 
considerate că pot deveni tot atîtea căi de 
acces_ ale sporturilor de iarnă in marea perfor
manță : schiul alpin, schiul fond (ambele femi
nine) șj biatlonul. în momentul de față, func
ționează la parametrii prevăzuți (eu rezultate 
care indică un progres notabil, acestea fiind ob
ținute în concursurile internaționale ale sezo
nului trecut) centrele olimpice de schi fond și 
biatlon (Ia Predeal) si este în curs de organi
zare cel de schi alpin (la Bușteni), Fiind cu

noscut faptul că un performer poate fi adus la 
un nivel valoric mondial doar în aproximativ 
8 ani de pregătire intensă, ar fi normal ca 
rezultatele maxime ale acestor tineri și foarte 
tineri performeri (în jur de 17—18 ani) să poa
tă fi atinse la Olimpiada albă din 1992.

Un prim pas pe drumul afirmării poate fi insă 
făcut și mai devrfeme, la Jocurile de la Cal
gary, din 1988. Nu poate fi vorba, deocamdată, 
de medalii, ci de încercarea de a urca în primul 
eșalon și. deci, de a pătrunde în „zona punc
telor". Aceste ..puncte de plan" trebuie să 
devină jaloane urmărite cu toată fermitatea de 
către schiul nostru, transformîndu-se într-o mo
tivație psihologică puternică pentru actualii 
component! ai loturilor olimpice : Liliana Ichim. 
Claudia Postolache. Mihaela Fera (schi alpin). 
Ileana Hanffan, Ildiko Balco, Adina Țiițulan. 
Daniela Filiman. Adriana Fie (schi fond) N. 
Șerban, V. Gheorghe. C. Diaconescu. M. Vorn’cu 
(schi biatlon).

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag a 4-a)

SI ÎN SPORT
tr-un campionat care se bucu
ră de un mare interes; parti
dele de sah adună, in sala 
special amenajată, concurenti 
de toate vîrstele: pentru copiii 
angaiatilor există cercuri de 
inițiere în gimnastică. iudo. 
înot si (iarna) pentru schi. ® 
IN AFARA sportului de masă, 
asociația snortivă cu cunoscu
tele inițiale A.E.M. cuprinde 
si trei secții de performantă: 
box, handbal feminin si sah. 
• PUGILIȘTII de la A.E.M. 
au avut si au rezultate bune. 
Mihai Ciubotaru si Dumitru 
Senciuc au adus în vitrina cu 
trofee a asociației, de mai 
multe ori. titlurile de campi
oni naționali. Ultimul. chiar 
la ediția din acest an a între
cerii. Rezultatele notabile ale 
boxerilor au la bază o activi
tate bine organizată, cu antre
nori priceputi si pasionați: 
Patru Cojocaru, Radu Lavric 
si Ion Căprărescu. Iată un sin
gur exemplu: în afara secției 
de iuniori din Timisoara. 
A.E.M.-ul mai dispune de pa
tru „minisecții" de inițiere în 
comunele dn apropiere: Cărpi- 
niș — de unde au apărut tine
rele talente despre care se va 
mai vorbi. Dumitru Creștin si

Paul IOVAN

(Continuare In pag 2-3)

reșan, Dana Nutu, Elisabeta 
Polihroniade. Gabriela Stanciu 
— la feminin (antrenor Șerban 
Neamțu, secondant Theodor 
Ghițescu) iar la masculin de 
Mihai Șubă, Florin Gheorghiu, 
Constantin Ionescu, Mihai 
Ghindă, Valentin Stoica, Dan 
Bărbulescu (antrenor Emanuel 
Reicher). •

Echipa noastră feminină s-a 
aflat printre protagonistele în
trecerii, fiind lideră după pri
mele runde, avind momente 
destul de grele după meciurile 
directe cu Ungaria, R.P. Chi
neză și Polonia, dar revenind 
spectaculos spre final, cind, in
tr-o pasionantă dispută cu ju
cătoarele chineze, româncele an 
sosit practic umăr Ia umăr, ad- 
judecindu-și „bronzul" olimpie, 
datorită Buholz-ului superior 1 
(n.n. medaliile de aur au re
venit echipei U.R.S.S.. iar cele 
de argint Ungariei). Excelente 
au fost mai ales prestațiile în 
meciurile cu puternicele echi
pe ale Angliei. Bulgariei si 
R. F. Germania, cîștigate la 
scoruri nete (2,5—0.5 si 3—0) 
de către sahistele noastre. Am vrea sa subliniem și aici ma
rea dăruire cu care s-a luptat 
spiritul deosebit de echipă do 
care an dat dovadă toti mem
brii delegației. Este de sub
liniat, de asemenea, sprijinul 
băieților la analiză si pregă-

Florin GHEORGHIU
mare maestru internațional

(Continuare in pag 2-3)

VICTORII ALE
LUPTĂTORILOR

ROMANI
IN TURNEUL

DE LA HELSINKI
La tradiționalul turneu inter

național de lupte greco-romane 
încheiat zilele trecute Ia Hel
sinki. unde a fost prezentă si 
o delegație de sportivi români, 
reprezentanții țârii noastre au 
avut o comportare remarcabilă 
ocuoînd patru locuri I si un 
loc secund. Printre cîstigătorii 
turneului s-au aflat Nicolae 
Zamfir (57 kg). Sorin Herțea 
(82 kg), Vasile Andrei (100 kg) 
si Ion Grigoras (130 kg). Pe 
locul 2 s-a situat Mihai Cismas 
(52 kg).

LA „FLOREASCA“, IN MIJLOCUL
IUBITORILOR

Larmă de „iarnă pe uliță" se 
ridică dintre mantinele ; un ține 
plînge că patinele sîr.t prea... a- 
lunecoase, altul că gheața e prea 
rece, și îl înțelegem — stă mai 
mult în... patru lăbuțe. Pe mar
gine, o bunică se teme că ne
potul îi patinează prea repede 
și „știți, amigdalele..." „Nu-i ni
mic, se călește" — dă să o li
niștească instructorul. „Vai de 
mine, răcește !“, se sperie și 
mai rău bătrînica. „Nu. bunico 
dimpotrivă — ride instructorul 
împreună cu cei cițiva martori 
ai scenei. Se face mai sănătos, 
mai voinic. Copiii care vin des 
pe la noi trec rar pe la doc tori".

Și uite așa, între o lacrimă și 
un zîmbet, Intre o dojana a in
structorilor și o gură de ceai

PATINAJULUI
fierbinte luată In grabă din ter
mosul lăsat în grija mamei, ca
ravana multicoloră tși continuă 
spiralele pe gheață, mai reușite 
de la o zi la alta. La patinoarul 
Floreasca au reînceput cursu
rile de inițiere în patinaj...

Dincolo de frînghia ce deli
mitează spațiul rezervat celor 
mici se tnvîrtește frenetic caru
selul adulților. Orele pentru 
public se bucură de succes, casa 
este asaltată. Evident, se mai 
găsește cite un viteaz dispus să 
depășească ..viteza legală", să 
slalomeze năvalnic, spre spaima

Sorin SATM ’ RI

(Continuare in pag 2-3)



— azipitic.miine tâiruc
Rubrică rezervata șoimibr 

și purtătorilor cravatei roșii
patriei 

cu tricolor
DACIA PITEȘTI SELECȚIONATA EXPERIENȚA ÎȘI SPUNE

• Aflată in vecinătatea Ma
relui Stadion Școala nr. 4 
din Sectorul 2 al Capitalei se 
afirmă tot mai convingător în 
activitatea sportivă de masă 
în special la baschet si hand
bal. Prin grija conducerii sco
lii. a organizației de partid si 
a unității de pionieri, profe
sorul de educație fizică Ion 
Milea si cei aproape 800 de 
elevi ai acestei unități de în- 
vătămînt si-au amenajat tere
nuri pentru jocuri sportive. în 
același timp, pe aleile din in
cinta Stadionului „23 August" 
purtătorii cravatei roșii cu tri
color practică atletismul alergările de cros cu precădere, de 
la care nu lipsește nimeni. De 
fapt, condiția de a face carie 
din echipele claselor si ale sco
lii este ca fiecare pionier să 
practice atletismul...

orașele Piatrapatriei din —
NeamL Roman. Tg. Neamț si 
Bicaz 1a sporturi tehnico-anli- 
cative 
mă CU 
probe 
cleta).
a fost __
Consiliul județean Neamț 
Organizației Pionierilor. reușită — ne comunică prof. Vio- 

■ rel Ciurlea, șeful comisiei de 
resort a C.J.O.P. — si o iniția
tivă pe care o vom repeta în 
vacanța de iarnă. extinzînd 
disciplinele sportive cu probe 
de schi, patinaj și săniuș". 
Copiii, pionierii sînt gata de start Se înțelege, cu fireștile 
emoții.

(tir cu arcul, tir cu ar- 
aer comprimat, karturi. 

de îndemînare cu bici- 
tenis si tenis de masă 
inițiată si organizată de 

al 
,O

SINDICALA A BULGARIEI 3-1

• Fruntașă pe ludetul Har
ghita în sportul centru toți 
Școala nr. 8 din orașul Tonii V.

• Un viitor conducător auto 
de... formula 1 ! Astfel îl socotesc toți șoimii patriei și pio
nierii de la Școala nr. 24 din 
Sectorul 2 al Capitalei De e- 
levul Andrei Spirescu din clasa 
T D. Motivația e simplă : micul

La „clasa” de rugby a antren Corneliu Bosemaier
formează viitorii titulari ai li Sportul Studențesc. Prin
tre aceștia se află și pionierul Adr an Isar, împreună cu co
legii și prietenii săi care locuiesc în vecinătatea Complexului 
tportiv de la Lacul Tei Foto : Gabriel MIRON
Care numără peste 1 000 de e- 
elevi și eleve, promite să rămînă 
în atenția celor care caută să 
descopere aici cît mai multe t<- 
lente. îndeosebi în volei, 
achi (fond) și sanie. Pe
pinieră a Clubului Sportiv Șco
lar din localitate, această scoală 
dispune de condiții excelente 
pentru practicarea exercițiului 
fizic organizat (sală de sport 
Si un minicomnlex care cu
prinde si o nîrtie de schi) pre
cum si de un colectiv de ca
dre didactice cu recunoscută 
pricepere pedagogică : Voichița 
Moldovan, Geza Denes si Mihai 
Szabo. „Toate atuurile pentru 
a modela viitori performeri" 
apreciază secretarul C.J.E.F.S 
Harghita. loan Sticlaru.

sportiv conducător de kart. 
poate fi întilnit aproape zilnic 
De un kartodrom improvizat, 
aflat în vecinătatea locuinței 
sub supravegherea părinților si 
a copiilor din cartier. Un kart 
cu un motor de „Mobră" (50 
cmc), mlnuit cu dezinvoltură si 
care face deliciul' spectatorilor. 
Bineînțeles, spre sat'sfactia cestui — cum se dorește 
viitor as al volanului.

a-

la 
Iată o fru- 

a clubului 
C.J.E.F.S.

la• In grupa speranțelor 
rugby a actualului antrenor de 
copii de la Sportul Studențesc. 
Cornelia Bosemaier, ne locul 1 
într-un clasament care are 
drept criterii pasiunea pentru 
sportul cu balonul oval, serio
zitatea în pregătire, spiritul de 
fair-play si bilanțul Ia învăță
tură pe primul trimestru al a- 
cestui an se află pionierul A- 
drian Isar, din clasa a Vl-a a 
Scolii nr. 17. Sectorul 1. Foto
reporterul l-a surprins la unul 
din antrenamentele pe care mț- cul rugbyst le-a efectuat zilele 
trecute pe dreptunghiul dintre 
buturi de la Complexul cultu
ral sportiv al U.A.S.C.R. de la 
Lacul Tei, Adrian Isar, un vi
itor mijlocaș la grămadă al 
.alb-negrilor“. culorile Sportu
lui Studențesc.

• O zi a minifotbalului 
Rîmnicu Vîlcea. 
moașă inițiativă 
sportiv Chimia, a 
Vîlcea si a Consiliului județean
al Organizației Pionierilor. Pro
gramată în ziua de 23 decem
brie. în elină vacantă. în Sala 
Sporturilor din orașul de ne 
Olt. acțiunea va fi susținută, 
printre altele, de o selecționa
tă a cravatelor roșii cu tricolor 
din Capitală si de alta a vîl- 
cenilor. pregătiți de prof. 
Nicolae Dinescu. antrenorul di
vizionarei A Chimia. Așadar, 
fotbalul rămîne In actualitate...

RubricS reaii2atS de
Tiberiu STAMA

• O inedită întrecere intre 
casele pionierilor si șoimilor

ANUNȚ
LD.M.S. București aduce 

la cunoștință celor intere
sați că numai plnă la 31 
decembrie 1986, se primesc 
înscrieri pentru autoturis
mele OLTCIT CLUB prin 
transferul cumpărătorilor 
care au depus bani la 
C.E.C. In cont pentru au
toturism plnă la data de 
îl decembrie 1984.

înscrierile se fac prin 
prezentarea cumpărătorilor 
la magazinul auto I-D.M.S. 
București, str. Valea Cas
cadelor nr. 24, sector 6, 
telefon 78.26.46 — int. 152, 
153.

Tot la magazinul auto 
IJJJUJS. București se pri
mesc înscrieri pentru au
toturismul DACIA 1410 
Sport prin transferul cum
părătorilor care au depus 
bani la C.E.C. in cont pen
tru autoturism plnă la 
data de 31 decembrie 1985.

PITEȘTI, 17 (prin telefon). In 
Sala Sporturilor din localitate, ca 
întotdeauna gazdă ospitalieră și 
cu un public entuziast, s-a des
fășurat prima partidă din ca
drul turneului pe care Selecțio
nata sindicală a Bulgariei 11 În
treprinde aici. Oaspetele au In- 
tîlnit divizionara 
cia Pitești.

După un meci 
mult interes In 
rită unor faze interesante 
îndeosebi de voleibalistele 
nice, formația piteșteană a obți
nut victoria cu 3—1 (5, 3, -14, 10). 
Desigur, superioritatea voleibalis
telor române a fost evidentă pe 
tot parcursul jocului numai că 
tn setul al m-lea jucătoarele 
lui Mugur Niculescu (In majori
tate rezerve ale primei formații)

A feminină Da-

care a
tribune,

stir nit 
dato- 

create 
lo cal-

nu au acceptat să pună capăt 
partidei, aceasta in interesul pu
blicului spectator, șl au permis 
voleibalistelor bulgare să refa
că — lntr-un set pe care 11 do
minaseră net plnă spre final — 
diferența și să ciștige.

Arbitrii Dan Blaha și Gh. Ni- 
țulescu au condus foarte bine 
formațiile : DACIA PITEȘTI - 
Cristina Buznosu, Alarisa Nicolae, 
(Elena I str a te). Cornelia Deică 
(Mihaela Pavel), Florentina Bog- 

Corlna Holban (Gabrie- 
■’ ‘ Popescu 

SEL. SINDI- 
BULGARIA — Dimitri-

O rundă fără remize, cea de 
a 5-a a Campionatului Național 
feminin de șah, cu învingătoare 
oarecum anticipate (Makropou- 
lou — ’ loniță 1—0, Kozma — 
Baumstark 0—1, Cabariu — lo- 
nescu 0—1, Bădulescu — Gogîlea 
1—0) sau după o dispută foarte 
ascuțită (Jicman — Ghindă 1—8), 
dar și cu o surpriză : Stanca — 
Boicu l—0... O rundă care a 
menținut în fruntea clasamen
tului doar pe Makropoulou și 
Bădulescu, ambele cu cite 4 
puncte.

în schimb, 
fi caracteri2 
mizelor, în I 
arbitrii cor 
cele dintre 
Gogîlea — C 
Jicman, Ioni 
tescu — IV 
toate acestea 
anunța a fi 
dat fiind 
lou (4 p) f; 
(1 p). N-a 
tescu a acți 
a avut uneo

dăneci, 
la Dobreanu), Felicia 
(Corina Menelis) ; 
CALA -------------
na Gușeva, Ganca Manceva, Ma
ria Topuzova, Rumeana Ciolaco- 
va, Snejana Ciocova (Liliana Mi- 
tinova), Galina Gheorghleva 
(A. B?,.

UN NOU TURNEU
AL GRUPEI SECUNDE DE VOLEI (m)

De mîlne pină luni se va des
fășura cel de al treilea turneu 
masculin de volei al grupei va
lorice secunde, din care fao par
te Relonul Săvinești, Tractorul 
Brașov, C.S.M. Delta Tiilcea, 
C.Sjiw.U. Suceava, Politehnica Ti
mișoara și Rapid București. Tur- 

Piatra 
14).
acestui 
jumă-

neul va avea loc la 
Neamț (zilnic, de la ora

O dată cu Încheierea 
turneu se va ajunge la . 
tatea campionatului Diviziei A. 
Se știe că din rîndul formațiilor 
angajate tn disputa pentru locu
rile 7—12 se vor desprinde can
didatele la retrogradare. Turneul 
de la Tulcea a adăugat grupu-

lui celor angrenate In lupta pen
tru evitarea căderii in „B“ — Ra
pid, Politehnica șl Delta — Încă 
o echipă : C.S.M.U. Suceava, ca
re a plecat de la acest turneu 
fără nici o victorie, In timp ce 
Delta Tulcea a cîștlgat tot. Dar 
iată clasamentul 
perii turneului 
Neamț :

7. Relonul
8. Tractorul Bv.
9. C.S.M. Delta

10. C.S.M.U. Sv.
tt. Poli. Tim.
12. Rapid Buc.

ț9p

înaintea 
de la

înce- 
Piatra

24 DE ORE LA
(Urmare din pag. 1)

Remus Savu: Jimbolia — in
structor Ion Savu ; Otelec — 
instructor Alexandru Nagy; Pe- 
ciu 
cu 
de
Ion 
nea 
Gheorghe 
în scurtă 
la A.E.M. 
te si mai 
LISTELE
B. dar echipa tinde să revină 
în primul eșalon, acolo urule 
de fapt îi este locul, după cum 
spuneau antrenorul, formației, 
prof. Teodor Mercea, si „se
cunda" sa. loianda Cîmpeanu. 
Pe terenul de antrenament, 
handbalistele exersează cu per
severentă atacul si apărarea, 
efortul este intens, iar în frun
tea plutonului se află cea mai 
bună handbalistă a echipei. 
Iolanda Coman. • ȘAHUL are 
iubitori statornici, printre care 
jucători si iucătoare de valoa
re. Antrenorul fetelor. Șerban 
Neamțu, are numai cuvinte de 
laudă la adresa elevelor sale, 
de la care așteaptă rezultate 
pe măsura talentului și pregă
tirii. Cea mai recentă perfor-

Nou — cu c grupă specială, 
boxeri de categorie grea, 
care se ocupă antrenorul 
Oros. Si.. după cum spu- 
președintele secției de box, 

Manciu, se speră ca 
vreme sportivii de 

să realizeze rezulta- 
bune. • HANDBA- 
activează în Divizia

ADRIAN NEGULESCU-INFIM I
înaintea zilei de odihnă, care 

punctează j umătatea competiției, 
situația primelor locuri pare să 
se clarifice in finala masculină 
de la Sinaia. Ploieșteanul Adrian 
Negulescu a luat, din nou, un 
infim avans de jumătate de 
punct, totaliztnd 5 p. față de 
4.5 p ale principalului său ur
măritor, Mihail Marin. Pe locul 
al Ill-lea se menține Parik Ste
fanov cu 3,5 p, iar pe poziția a 
rv-a s-a... infiltrat Monel Trata- 
tovlci cu 3 p (o partidă mai pu
țin jucată).

Surprinde comportarea modes- 
i .olimpicilor" Constantintă

es

15
15
15
15
15
15

13
10
7
6
5
4

40:13 
34:20 
30:30
24:35
25:35
21:41

23
25
22
21
20
19

I.A.E.M. TIMIȘOARA
mantă: din echipa României, 
medaliată cu bronz la Olimpi
ada de șah, a făcut parte (cu 
succes!) și marea maestră in
ternațională (titlu primit chiar 
in timDul întrecerilor olimpice) 
Dana Nuțu, iucătoare la A.E.M. 
De pregătirile băieților se ocu
pă marele maestru internațio
nal Mihai Șubă șl maestrul 
Sergiu Grunberg, care nu mai 
au nevoie de prezentare, ambii 
fiind cîstieători ai titlului de 
campion național. • SUSȚINĂ
TORI. 4200 de membri cot'-, 
zanti ai asociației sportive 
A.E.M. După cum se vede, un 
număr impresionant de iubi
tori ai SDortulul. care îi si sus
țin materialicește. • PRINTRE 
ACEȘTIA, in mijlocul multi
plelor activități si realizări se 
află președintele de onoare al 
asociației SDortive. dr. in" 
Gheorghe Tîrpe, direriorid 
treprinderii, a cărui mare pasi
une rămîne șahul. • ..OMUL 
DIN UMBRA" al succeselor 
sportive, dar nu numai al a- 
cestora. este președintele aso
ciației sportive A.E.M., Florin 
Coste, contabilul sef. care ne-a 
fost un ghid competent, pasio
nat si doritor numai de victo
rii — în muncă și sport — 
pentru întreprinderea în care 
muncește.

Ionescu și ' 
cum șl a I 
țional, Ovid 
aflatl la 
adevărului".

în runda i 
Iescu a prof 
șeală a ieșe: 
țoalei, Insert 
curs o victo 
24 de mută 
rezolvat foa 
apărării sici 
galltate pre 
Împotriva 1 
Tot cu piese 
fanov a obț

OLIMPIADA REC
{Urmare din pag. 1)

tirile zilnice, care au fost pre
țioase aiutoare pentru fete, 
mai ales sore sfirsitul turneu
lui. Un 
partida 
ultima 
practic 
tru echina noastră. Pentru per
formanța realizată — care con
firmă foarte bunele prestații 
anterioare, cînd echipa femi
nină obținuse patru medalii de 
argint Ia Olimpiadă — toate 
fetele noastre merită cele mai 
calde felicitări. O mențiune 
deosebită, totuși, pentru mezi
na Gabriela Stanciu, care a 
avut cel mai bun rezultat in
dividual din echipă și a obți
nut medalia olimpică de aur la 
masa ci. Rezultatele Indivi
duale ale iucătoarelor au fost 
următoarele : M. Murcșan (ma
sa 1) — 5 n din 9 posibile. 
55,6% ; D. Nuțu (2) — 9,5 p 
din 14. 67,9% : E. Polihroniade 
(3) — 6,5 p din 10. 65% ; G. 
Stanciu (4) 7 p din 9. 77,8%. 
Poziția de mai ios reprezintă încheierea partidei Stanciu — 
Kocieva. considerată de tînăra 
nostră iucătoare drept cea mai 
bună realizare personală la O- 
limnîn^a din Dubai.

exemplu elocvent este 
Kondou — Nutu din 

rundă, care a decis 
medalia de bronz pen-

e 9

de ; 
Dart 
de i 
norm

2.T:d4 T:d4 
transformă

Desfășura 
unei noutăt 
darul 
mărul 
6 ore 
locul
mutări 
bai a prile 
sportivă. N 
masculin, u 
si de mul 
care ^a m 
sigv -eu1 
tigat tlul 
supermari 
Abia în uit 
ale ultime-’ 
„gigantica 
cum le dI 
denumească 
Dubai — t 
alte surpri: 
chiar marii, 
concurs int: 
neu elveția 
adversarii 
computer - 
terminantă 
după ce tr< 
adversarii 
deră. a pie 
credibil (3,1 
niei. după 
cu mare sa 
pierdute în 
nia si Iug< 
a avut. pr< 
în adjudec 
argint si 
penultima 

S.U.A. 
(!) în 

tind 
.nnicii

nosticat un 
al echipei 
aliza un 
adică 34 
celor 56 
supunea
centaj de i 
masă. Dar, 
bai, rezervi 
slab, au gi 
alizat num 
influențat c 
neral al e< 
fel, rezultai 
mese ale 
M. Șubă (n 
te din 13. E 
(2) — 7.5 
învins) ; C. 
din 11. 59,1 
— 6,5 din 
(5) 1 din 4

A urmat l.d:e6 ! si negrul a 
cedat fiindcă după l...D:d44-

Dl 
d( 
Do 
rt

• UN PASIONAT TURIST și 
apreciat artist fotograf (cu un 
bogat palmares de premii ob
ținute la diverse expoziții) este 
octogenarul Iosif Horvath din 
Cluj-Napoca. în toamna aces
tui an, el n-a pregetat să la 
parte la o intilnire a drume
ților veterani, care a avut loc 
la Cabana Buta din munții Re
tezat. Prilej pentru acest În
drăgostit de frumusețile natu
rii patriei de a prezenta .co
legilor turiști" un mic album 
de artă fotografică alcătuit din 
imagini pitorești realizate de-a 
lungul 
montan al Retezatului.
ceea
de turist și fotograf, Iosif Hor
vath este 
de urmat 
mai tinere 
CEI. MAI 
CURS DE 
lui. in județul Bihor, este cel 
dotat cu „Cuna Munților Apu
seni" si desfășurat de curtnrt. 
La comnetitie — organizată de 
A. S. Mecanica Oradea — au 
fost Înscris! 66 de concurent! 
și concurente renrezentînd 11 
asociații sportive din țară. Tro
feul a revenit formației Sănă
tatea Deva, urmată tn clasa
mentul ne echipe de alpiniștil 
de la Viitorul Gheorghenl șl 
Constructorul Feroviar Bucu
rești. Pe probe, cîstigători au 
rost : la coborîre. Electromotor 
Timișoara (mase.) și C. F. 
București (fem.i. iar la viteză 
individuali Paul Mazes de la 
Săn5tsi„a Deva rt GHTSA). • 
O ACȚIUNE DEOSEBITA----U-

nlcat în județul Suceava — 
a avut loc In comuna Moldo- 
vlța. Este vorba de un con
curs denumit «Atletismul Văii 
Moldovița", bazat pe o iniția
tivă a profesorului de educație 
fizică Dumitru Solomei și care 
a antrenat în Întreceri, pe mai 
multe probe șl categorii de 
vîrstă, elevi din școlile co
munelor așezate de-a lungul 
riulul Moldovița. Realizat cu 
sprijinul organelor locale, pre
cum și de comuna-gazdă. con-

primele două clasate din fieca
re serie urmînd să-și dispute 
Intlletatea in cadrul unui tur
neu final. De menționat că 

. la aceste partide de .fotbal In 
6“ se joacă fără regula ofsai
dului. (I. DIACONU) • TRO
FEUL PRIMEI EDIȚII a .Cu
pei orașelor" la handbal mas
culin, organizată la Bala Mare, 
a revenit echipei H. C. Minaur 
din localitate (la competiție au 
mai participat : Știința Bacău. 
Minaur II Cavnic s’ Daria Pi-

excursiilor în peisajul
~.............. Prin

ce a făcut într-o viață

un exemplu demn 
pentru generațiile 
(N. SBUCHEA). • 

IMPORTANT CON- 
ALPTNISM al anu-

cursul s-a bucurat de o certă 
reușită, constituind un cadru 
public de pledoarie pentru 
practicarea atletismului șl de 
depistare a școlarilor dotați 
pentru acest sport. Organizato
rii se gindesc încă de pe a- 
cum la... a doua ediție a a- 
cestor Întreceri sătești. (O. HU- 
TULEAC). • DIN INIȚIATIVA 
C.J.E.F.S. DÎMBOVIȚA, la Sa
la Sporturilor din Tîrgoviște a 
fost deschis un curs (săptămt- 
nal) de gimnastică' de Între
ținere, curs condus de profe
soara Gabriela Ionescu de la 
C.S.S. din localitate. (M. A- 
VANU). • LA TULCEA este 
in plină desfășurare a m-a 
ediție a campionatului munici
pal de minlfotbal (gazdă : Sala 
Sporturilor) pentru jucători de 
peste 35 de ani. Participă 28 
de echipe, împărțite In 4 serii,

tești), titlul de golgeter tiind 
decernat jucătorului Bondar, 
de la Știința Bacău. (A. CRI- 
ȘAN). • O INTILNIRE IN
TERNAȚIONALA amicală de 
box a avut loc la Drobeta- 
Turnu Severin între echipa lo
cală C.S.M. și B. K. Kristal 
ZajeCar (R.S.F. Iugoslavia), ciș- 
tlgată cu scorul de 5—3 de bo
xerii români, din rîndul cărora 
s-au evidențiat în mod deose
bit Nicolae Cățel șl Aurel Ca
lotă, (S. MANAFU). • PESTE 
1 500 DE PARTICIPANT! din 
școlile și liceele municipiului 
Bacău au luat startul la „Cro
sul de toamnă al elevilor", or
ganizat de 7 ani consecutiv. 
Iată și numele unora dintre 
cîștlgători : Mihaela lacoban și 
Lăcrămioara Oană (Șc. nr. 30), 
Mihaela Serban șl Nlcoleta Co- 
roamă (Șc. nr. 18), Clprlan

Cojocarii (Șc. nr. 29), Emilia 
Jitaru, Costică Berbece, Pavel 
Bulai și Cristian Bezărău (Lie. 
Ind. Lelea). (E. TEIRAU). • 
„CUPA TIMIȘOARA* la hand
bal masculin a reunit, intr-o 
întrecere sistem turneu, for
mațiile Universitatea Craiova, 
Constructorul Oradea. Metalul 
Bistrița și Politehnica din lo
calitate. La capătul unor în- 
tîlniri atractive și echilibrate, 
trofeul pus în joc a fost cîș- 
tigat de echipa clubului or
ganizator al acestei competiții. 
(C. CRETU). • HARNICUL 
COLECTIV AL ÎNTREPRINDE
RII DE BERE din Reghin iubeș
te mult sportul. O dovadă în 
acest sens o constituie activi
tatea echipei de popice băieți 
(instructor G. Kadar) în Cam
pionatul Județean și a celei de 
fotbal (președintele secției, ing. 
V. Mailat) în Campionatul o- 
răsenesc. La nivelul sportului 
de masă, în întreprindere se 
desfășoară competiții Intersec
ții de tenis de masă, fotbal, 
ponice și șah (concursul de 
sah — masculin și feminin — 
se află în plină desfășurare). 
Consiliul de conducere al a- 
soci^tiei sportive (președinte 
R. Murariu) a alcătuit progra
mul de participare pentru eta- 
na de iarnă a Daciadei. la 
întrecerile pe județ urmînd să 
particlne — avînd în vedere 
condițiile geografice foarte pro
pice pentru practicarea sportu
rilor de iarnă — cît mal mulți 
membri al asociației. (S. HO
RTA)

1
(Urma

celor mai pt 
repedc»v<*,ad

Un se.ans 
difuzor. O 
urma alta 
rîndul „Rol 
șina dă ghe

Notăm în 
tradiționalul 
iubitorilor 
cunoscută p 
cerii patinoi 
și copiilor, 
diții optime 
și de divert 
spuneam, es 
vestiarele sl 
roba oferă 
După o rev 
cîteva zile, 
și el activita



)NAL DE SAH

L
a poate 

a repartiție 
litatea : 
Stanca, 
istark — 

și Mi- 
Dintre 

tidă se 
nalitate, 
kropou- 
sara sa 
a ! Mi- 
t curaj, 
dar plu-

, sul de experiență al adversarei 
sale i-a fost obstacol în obține
rea victoriei. Remiză, după a- 
proape 80 de mutări și 8 ore 
de Întrecere !

Intr-o singură partidă un re
zultat ferm : Ghindă — Bădu- 
lescu 1—0. Șl aici experiența în
vingătoarei a fost decisivă în 
obținerea reușitei. In clasament 
conduce — solo — Makropoulou 
cu 4,5 p, urmată de Jicman și 
Bădulescu 
stark (3,5 p) 
Ghindă 
liberă.

(cu cîte 4 p>, Baum- 
, Boicu, Ionescu și 

(cîte 3 p). Joi este zi

A JUMATATEA TURNEULUI
pre-:a, 

Ion na- 
ațl 
amentul

trei

Negu- 
vă gre- 
*u Ani
le con- 

numai 
[arin a 
blemele 
1 o e- 
negrele, 
Stoica, 

•ik ște- 
în fața

colegului de club Iulius Armaș, 
după un interesant duel teo
retic.

Surpriza rundei a fumizat-o 
timișoreanul Alin Ardeleanu, au
torul unei victorii de prestigiu 
asupra lui Constantin Ionescu. 
Deși a avut piesele albe și o 
calitate In plus (turn pentru 
cal șl doi pioni) Ionescu nu a 
putut evita înfrîngerea. într-o 
criză de timp reciprocă, în 
partida Ovldiu Foișor — Monel 
Tratatovlci, balanța a înclinat de 
partea ultimului. Foișor a oprit 
ceasul de control, după pierderi 
materiale decisive, suferind a 
doua înfrîngere consecutivă...

DUBAI 1986
alb se

inditiile 
re avea 
îlt nu- 
ipte — 
țări. în 

si 50 
in Du- 
i luptă 
turneul 
undată 

dintre 
>st. de- 

a cîș- 
îipa de 
J.R.S.S. 
minute 

! altfel. 
■O." — 
or să 
i din 

multe 
plăcute 
msa de 
e tur- 
în care 
ati de 
iri de- 
Anglia. 
de toti 
era li- 
cor in- 
a Spa- 
îstigase 
poziții 
Româ- 

3razilia 
arbitru 
lor 
înd 
-2,5 
ima 
si.

mpia- 
„ pro- 
te bun 
se re

ia + 12. 
totalul 
a pre- 
i nro- 
fiecare 
în Du
ll jucat 
au re

ce a 
tul ge- 
le alt- 
ale pe 
:uline : 

ounc- 
sorghiu 
’o (ne- 
— 6,5 

idă (4) 
Stoica 

Bărbu-

de 
in 
in 
CU

lescu (6) — 2,5 din 6, 41,7%. 
Se poate spune că echipa noas
tră masculină a avut o evo
luție inegală. După unele me
ciuri de excepție, cum ar fi 
cele cîștigate cu 3,5—0,5 în fața 
puternicelor reprezentative ale 
R.P. Chineze și Canadei, au in
tervenit unele scăpări, ca acelea 
din meciurile cu Anglia, Bul
garia și Austria, și un finiș 
mai slab. Locul ocupat în cla
samentul Olimpiadei — 18 Ia 
Buholz — nereflectînd forța de 
joc și marile disponibilități ale 
echipei !

După cum se știe, reprezen
tativa masculină de șah a 
României a fost marea reve
lație a ultimului sezon mon
dial, clasîndu-se a 5-a la O- 
limpiada de la Salonic si pe 
locurile 4—5 la Cupa Mondială 
de la Lucerna. Momentul-cheie 
al evoluției băieților a fost. 
cred eu. dificilul meci cu. mul
tipla campioană mondială, e- 
chipa U.R.S.S.. cînd s-a trecut 
pe lingă o victorie de mare 
prestigiu. Socul înfrîngerii la 
limită într-un meci atît de 
reușit, s-a resimțit în oon- 
tinuare. șahiștii noștri fiind 
„victimele" frecventelor crize 
de timp în care au greșit de 
citeva ori grav, irosind poziții 
excelente. Exemple elocvente 
ar fi partidele Ghindă — 
Chandler. Stoica — MotvanL 
Stoica — Martin sau Speelman
— Bărbulescu. Cu toate aces
tea, cîștigînd ultimul meci 
cu Austria (cu scorul de 3—1). 
băieții ar fi putut obține un 
rezultat foarte bun. adică lo
cul 7. Dar tensiunea nervoasă 
extraordinară a fost resimțită 
evident în această ultimă run
dă decisivă. Exemplele sînt 
scorurile meciurilor U.R.S.S.
— Polonia 4—0 Anglia — Bra
zilia 4—0 sau S.U.A. — Bulgaria 
2—2, rezultat prin care liderii 
ultimelor runde, șahiștii ame
ricani, au pierdut titlul olimpic, 
clasîndu-se ne locul 3. Această 
tensiune si-a spus cuvinfrul si 
la echipa noastră, care a pier
dut meciul cu Austria, obtinînd 
rezultatul final cunoscut, de
sigur nesatisfăcător, dar ne care 
toti membrii echipei masculine, 
profund afectați. 11 consideră 
ca un regretabil accident, «pe
rind să-1 infirme cit de curlnd. 
la Campionatul Europei pe e- 
chipe. din 1987.

LOREASCA"
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ar este
oce în 
îie, va 
iz este 
t, ma- 
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tru la 
lire al 
iceeasi 
:on<lu- 
ligura. 
, con- 
sport 

i, cum 
ținută, 
garde- 
rompt.
durat 
reluat 
lier de

ascuțit patine funcționează non- 
top. rezolvînd pe loc solicită
rile. Sintetizînd, o activitate de... 
„10 minus". Minusul nu trebuie 
luat neapărat ca o deficiență, 
credem că o mică manevră or
ganizatorică. măcar pe durata 
vacanței ce se apropie, l-ar eli
mina cu ușurință : ne referim 
la faptul că orele pentru copii 
și marele public sînt programate 
concomitent, ceea ce incomo
dează intrucîtva "ambele părți 
(pe o treime din patinoar lu
crează. tot concomitent, grupele 
instructorilor Felicia Petruș, A- 
lexandru Bărbăiău, Daniela Chi- 
riiă, Gheorghe Gheorghiu, Geo 
Tănăsescu, Marian Manolache)

Cam atît. pentru început, din 
„transmisia" noastră de la pa
tinoarul Floreasca. un loc unde 
vom reveni, cu plăcere, în cursul 
iernii ce abia a început.

I
I

ROLUL CRESCIND AL ANTRENORULUI

Sugestii la începerea cursului de perfecționare
Astăzi începe cursul de per

fecționare a antrenorilor de 
fotbal. S-ar putea crede, la 
prima vedere, că periodica în
trunire a tehnicienilor face 
parte dintr-un proces de ru- 
tină. Dar iată că. în ultima 
vreme, si mai ales la cursurile 
imediat următoare turneelor 
finale ale Campionatului Mon
dial. cursul de" perfectionarc 
apare ea o necesitate strin
gentă.

S-a spus în ultimele luni că 
recent încheiatul Campionat 
Mondial nu a adus cine știe ce 
lucruri noi. Așa se spune în 
general de fiecare dată, oen
tru ca foarte curta d tehnicienii 
să-si dea seama, ei înșiși, după o perioadă de reflecție, că, îm
potriva aparențelor. „Mundia
lul», ca orice mare competiție, 
a operat, pe nesimțite, modifi
cări în dezvoltarea fotbalului.

La ..Mundialul" din Mexic, 
binecunoscutul jucător danez 
Michael Laudrup, una din ma
rile vedete ale primei faze, în
trebat 
ne că 
fel. o 
spus : .. _ ___ __
comparațiile, în primul 
Pentru că au trecut 12 ani de 
atunci și pentru că fotbalul de 
astăzi e mult mai greu de jucat 
chiar față de perioada pe care 
ați amintit-o“. La care un alt 
danez a adăugat, glumind cu 
tîlc : „Dacă Jucătorii de astăzi 
ar fi transpuși la condițiile ge- 
nerale din 1974, cred că ei ar 
fi putui juca și cu un copilaș 
pe umăr".

Nevoia perfecționării antreno
rilor este permanentă. Astăzi — 
mai ales în marea competiție 
—. antrenorul nu mai este, ca 
oe vremuri, omul care coboară 
primul din autocar și care se 
urcă în tribună, urmărind ioa- 
ca elevilor săi. ne care o co
rectează, din tind în tind,’ cu 
fluierul. Astăzi, antrenorul este, 
vrînd-nevrînd, conducătorul to
tal al echipei sale. Si cînd spu
nem total ne referim la imix
tiunile lui necesare în toate 
sectoarele de construcție a e- 
ehipel. începînd ou relațiile cu 

I conducătorii, trecînd pe la co- 
• laborarea cu medicul si sfîrșind
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fiind dacă se DOate spu- 
Danemarca este. într-un 
replică a Olandei ’74. a 
„Nu-mi plac în general 

rînd

cu intervențiile cele mai mă
runte.

Acest curs de perfecționare 
trebuie să-i atragă antrenoru
lui atenția că roiul lui a cres
cut foarte mult. Una din lec
țiile „Mundialului" la acest ca
pitol a fost nevoia antrenoru
lui de a ajunge la un echilibru 
personal din care rezultă, în 
mod firesc, și echilibrul echipei.

Carlos Bilardo, Franz Be
ckenbauer. Guy Thys (care a si 
fost ales antrenor al anului 
1986 — de cititorii revistei en
gleze „World Soccer" — la 
respectabila vîrstă de 65 de 
ani) sînt tehnicieni echilibrați 
prin excelentă. Acest echilibru 
l-a ajutat pe antrenorul ar
gentinian să înfrunte toate cri- 
ticile-nedrepte care i-au fost a- 
duse, în ultimul an, în frunte cu 
cele emise de. Cesar Luis Me- 
notti, care, la acest capitol, a 
avut o atitudine mai mult decît 
necolegială. încă tînărul Franz 
Beckenbauer s-a impus prin so
brietatea declarațiilor sale, în 
care a manifestat întotdeauna o 
doză de echilibru absolut nece
sar în focul marii competiții. In 
ceea ce îl privește pe Thys, nu 
mai e cazul să insistăm.

Una din marile probleme care 
merită să intre în atenția cursu
lui de perfecționare este — 
după opinia noastră — cultiva
rea unor relații de civilizație 
sportivă în rîndul tehnicienilor: 
La „Mundialul" mexican a făcut 
o foarte puternică impresie fap
tul că Valeri Lobanovski nu a 
făcut nici o referire la erorile 
arbitrului Frederiksson în me
ciul său cu Belgia, susținînd că 
marii vinovați la golurile cu 
pricina au fost apărătorii echi
pei sale. Ca să nu mai punem la 
socoteală faptul că Bobby Rob
son, deși prin excelență un om 
de temperament, a interzis ju
cătorilor săi să comenteze în 
presă golul marcat cu mîna 
de Maradona.

Hotărît lucru, rolul antrenoru
lui e mereu în creștere, atît din 
punct de vedere tehnic, cit și în 
plan etic și moral. Sperăm că 
actualul curs de perfecționare 
va fi sensibil la aceste modifi
cări de esență.

loan CHIRILĂ

A ÎNCEPUT VACANTA...
S-au scurs citeva zile de la căderea cortinei 

fotbalistică de toamnă. Fotbalul a trecut la... 
fac acum jucătorii 7 Cînd vor începe echipele 
proiecte au conducătorii cluburilor? Acestea 
trebări pe care 
formații primite

le-am adresat divizionarelor 
de la șase echipe :

PETROLUL
Vesti diverse de 
sa echipă din orașul 
negru". Problema refacerii ju
cătorilor dună traumatismele 
suferite in campionat stă pe 
primul olan. I. Gușe, Pitulice 
și C. Ene slnt programați să 
meargă la Mangalia, iar Butu- 
fei la Sinaia. Jipa așteaptă 
să fie tată. Mocanu, căsătorit 
nu demult, se mută In casă 
nouă, iar pentru 20 decembrie 
se pregătesc garoafe roșii pen
tru cununia civilă a lui Sorin 
Drăgan. Revenind Ia... fotbal, 
după parcurgerea primei eta
pe pregătitoare din ianuarie. 
Petrolul va susține mai multe 
jocuri de verificare.

PLOIEȘTI: 
la sîrguincioa- 

,aurului

VICTORIA BUCUREȘTI : 
Vacantă frumoasă pentru echi
pa antrenată de Dumitru NI- 
coIae-Nicusor si Ștefan Feodot, 
care ocupă un loc In apropie
rea podiumului si s-a calificat 
în „optimile" „Cupei României". 
După acest efort prelungit, 
cinci jucători vor pleca. în cu- 
rînd. la Eforie, 
mente balneare.
merge la Băile 
pregătirilor, 
5 Ianuarie, 
bului, Radu 
informat că
oentru perioada de transferări, 
de a acoperi 2—3 posturi cu 
jucători tineri, dornici de a- 
firmare. Pe linia muncii de 
propagandă. Victoria intențio
nează să editeze un „caiet-pro- 
gram" de fotbal adresat supor
terilor echipei.

pentru trata- 
alti 11 vor 

Felix. Startul 
oficial, adicăoel

Președintele clu- 
Matei, ne-a mai 
sînt preocupați si

DINAMO : întregul efectiv, 
cu excepția a trei jucători, re
ținuți. pentru tratament. în Ca- 
Ditală. petrece în prezent o săp- 
tămînă de odihnă activă la 
Eforie Nord. După care urmea
ză „vacanta familială" pînă la

ACTIVA

au 
A.

peste stagiunea 
gura sobei, 
pregătirile 7 
fost citeva 
Iată citeva

Ce 
Ce
In
in-

Pregătirea centra-10 ianuarie. ____ ______
lizată se va efectua, probabil, 
la Cîmpina. Preocupări ex- 
trafotbalistice : pregătirea pen
tru susținerea unor examene la 
I.E.F.S. — Nicolae, Damaschin 
I si Bucu.

„U“ CLUJ-NAPOCA: La două 
zile după încheierea 
campionatului, 
antrenorii si 
tiei „șepcilor 
unit pentru a 
tarea echipei 
toamnă. A fost o analiză am
plă, fn care s-au accentuat. In 
mod deosebit, lipsurile apărute 
în jocul formației. Practic, toti 
componentii lotului vor intra 
în vacanță de mîine. Li s-a re
comandat o vacantă activă, de 
menținere : la revenirea 
tru reluarea activității, 
ianuarie.
trebuind 
Pînă la 
mentele 
Clui-Napoca.

turului 
conducătorii, 

jucătorii forma- 
rosii" s-au re- 
dezbate compor- 
In sezonul de

să
22
se

Den- 
la 5 
fizice 
mici.

.pierderile" 
fie dt mai 
ianuarie antrena- 
vor desfășura la 

. după care va ur-

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PKONOEXPRES
DIN 17 DECEMBRIE 1986

Extragerea I : 8 17 23 41 39 44 
Extragerea a D-a : 16 27 43 

32 9 34
Fond de cîștiguri : 933.006 Iei. 

din care 84.866 lei report la ca
tegoria 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE LOTO DIN 7
DECEMBRIE 1986

Faza I : categoria 1 : 1 varian
tă 100% — autoturism „Dacia 
1300“ (70.000 lei) și 1 variantă 
25% a 17 500 lei . cat. 2: 1 varian
tă 100% a 44.003 lei (în cadru] 
căreia o excursie de 2 locuri în 
R.S. Cehoslovacă și diferența In 
numerar) și 8 variante 25% a 
11.001 lei; cat. 3: 6 variante

în întrecerea pentru titlul de golgeter

DUELUL CÂMĂTâRU — PIȚURCĂ 
VIZEAZĂ Șl 0 „GHEATĂ EUROPEANĂ"?
• Revenirea Iul Cimpcanu II • Hagi - doar 
5 goluri! • Mal multA atenție finalizării!
Iată clasamentul golgeterllor 

la încheierea turului campiona
tului Diviziei A :
• 17 GOLURI : Cămătaru — 

3 din 11 m ;
• 13 GOLURI : Pițurcă — 2 

din 11 m ;
• 9 GOLURI : Cîmpeanu II 

— 1 din 11 m ;• 7 GOLURI : Petcu — 3
din 11 m ;

• 6 GOLURI : Lăcătuș. Bo- 
loni Terheș. Antohi Verigea-

11 m. Andries — toate din 
11 m;
• 3 GOLURI : Balint, Nico

lae. Mihăescu. Andone. Biro, 
Ene, Andronic, Balaur I, Că
lin. Stoichiță, Cojocaru, (Corvi- 
nul). Văetus. Eftimie. M. Po
pescu, Laurențiu, Damaschin II, 
Coiocaru (Rapid). Movilă — 1 
din 11 m. Bîcu — 1 din 11 m. 
Marcu (Flacăra) — 1 din 11 m. 
Ursu — 2 din 11 m :

® Cite 2 goluri șu marcat

nu. Radu II — 1 din 11 m. 
Bucur — 2 din 11 m ;
• 5 GOLURI : Bozesan I. 

Avădanei Mateut. Hagi — 1 
din 11 m :
• 4 GOLURI : Coras. Cris- 

tea. Varga (Dinamo). Tismăna- 
ru. Augustin. Cadar. Lasconi. 
Profir. Gabor. C. Gheorghe. S. 
Răducanu. Mănăilă. Goanță 
Iordache — 1 din 11 m. Cra
mer (F.C.M. Brașov) — 2 din

ma un stagiu de pregătire cen
tralizată (la Sovata). pînă la 
sfîrsitul lunii. încă de ieri. L- 
Moldovan și Neamțu slnt la 
Băile Felix, unde urmează un 
tratament balnear.

JIUL : întreg lotul se află de 
la 16 decembrie în vacantă, ur- 
mînd ca toti jucătorii să răs
pundă la apelul primului an
trenament la 5 ianuarie, dată 
cînd vor efectua si obișnuita 
vizită medicală. La recomanda
rea medicului Găman urmea
ză în aceste zile un trata
ment la Băile Felix. Primele 
ședințe de instruire vor avea 
Ioc la Petroșani In cartea a 
doua a lunii ianuarie pregă
tirea urmînd să se desfășoare 
la altitudine.

SPORTUL STUDENȚESC: Un 
grup masiv de jucători a și 
plecat la tratament. Astfel. 
Răgi, M. Popa si Pologea se 
află Ia Eforie Nord. Lui Coras. 
Cazan. Bozesan si Tieleanu 
le-a fost recomandată stațiu
nea Băile Felix. Toti aceștia 
vor intra nractic fn vacanta 
prooriu-zisă abia la 29 decem
brie. O vacantă scurtă, de nu
mai o săotămtnă : la 5 Ianua
rie. pentru întreg lotul „alb- 
negrilor" va suna adunarea în 
vederea pregătirii sezonului 
competitions] de primăvară. 
După 10 zile de antrenamente 
In Capita’S studenții se vor 
deplasa la Pîrful Rece.

30 de jucători, printre care 
Văidean, Orac, Țicleanu, Biță, 
Tălnar. Vaișoovici (ambele din 
11 m) :
• Un gol au înscris 79 de 

jucători, printre care Geolgău. 
D. Zamfir. Manea. Suciu. Da
maschin I. Bălăci. Soiman. Barbu. Vancea.

DUPĂ CUM SE VEDE, Că
mătarii si Piturcă au evadat 
din plutonul răsfirat și, după 
toate probabilitățile. în primă
vară ei vor lupta pentru titlul 
de golgeter. Ne-am bucura 
dacă această întrecere va fi și 
oentru „Gheata de Aur" ! • 
în Dlasa lor. Cîmpeanu II ara
tă că a revenit la forma sa 
constant bună, dună ce a tra
versat o perioadă critică, din 
cauze obiective • Surprinzător 
de modeste sînt realizările unor 
jucători ca Hagi. Bîcu, Petcu, 
care în ediția trecută s-au aflat 
în fruntea clasamentului gol- 
geterilor oină spre sfîrsitul 
campionatului. Oare celor trei 
le-a pierit pofta de gol 7 Spe
răm că oină la primăvară si-o 
vor recăpăta. • în aceeași si
tuație se mai află Biță, Văi
dean. Vancea, ca să nu mai 
lungim lista restantierilor. care 
in campionatele trecute. fie că au activat In „A", fie că 
au jucat In eșalonul secund, 
erau „spaima" portarilor. Să le 
fi diminuat posibilitățile 7 Sau 
au neglijat repetarea unor 
exerciții de finalizare Ia an
trenamente 7 Noi Înclinăm spre 
cea de a doua variantă...

Zilele de vacantă vor trece 
renede si nu peste multă vre
me vor fi reluate pregătirile 
in vederea sezonului de pri
măvară. Sperăm ca In toate 
ședințele de pregătire să se 
acorde mai multă atentie ca
pitolului „finalizare", fie si 
pentru faptul că bucuria cea 
mai mare a spectatorilor este 
aceea a momentului in care 
se marchează un gol.

Pompiliu VINTILA

STAT LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
100% a 8.950 lei (în cadrul cărora 
o excursie de 1 loc în R.S. Ce
hoslovacă și diferența In nu
merar) si 35 variante 25% a 2.237 
lei; cat. 4: 67 a 1.970 lei: cat. 5: 
153.75 a 859 lei ; cat. 6: 286.25 a 
461 lei; cat. 7 : 414 a 200 lei; 
cat. 8 : 2.597.50 a 100 lei.

FAZA a D-a: categoria AS2 
variante 100% — autoturisme 
„Dacia 1300“ (70.000 lei) și 2 
variante 25% a 17.500 lei cat. 
B: 1 variantă 100% a 9.200 lei 
(în cadrul căreia o excursie de 
1 loc în R.S. Cehoslovacă și di
ferența in numerar) și 10 vari
ante 25% a 2.300 lei ; eat. C : 
8,25 a 3.903 lei ; cat. D : 71,75 
a 500 lei : eat. E: 812.25 a 
100 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au

revenit participanților GROSU 
MARIN din loc. Stoicănești, jud. 
Olt la FAZA I, STANICA. DA- 
NUȚ din satul Sitesti, jud. Gorj 
si GOGÂLEA NICULAE din 
Sibiu la FAZA a Il-a.
• NUMAI ASTĂZI vă mai pu

teți juca numerele preferate la 
Tragerea obișnuită Loto de mîi
ne, vineri, 19 decembrie, UL
TIMA de acest fel din anul cu
rent.
• Nu uitați că duminică, 21 

decembrie, se organizează șl ul
timul concurs Pronosport al a- 
nului 1986. Prezenta In acest con
curs a unor Interesante partide 
este prin ea însăși o promisiune 
pentru frumoase cîștiguri, care vin să se adauge satisfacțiilor o- 
blșnuite oferite de această „Lună 
a cadourilor".



SPORTUL De fflîine pînă duminică, la Atena

In primul Masters de rufifty. FARUL A CÎȘTIGAT 
iN FATA CAMPIOANEI NOII ZEELANDE: 21-15!

O ATRACTIVĂ ÎNTRECERE
A GIMNAȘTILOR JUNIORI DIN BALCANI

PARIS. 17 (prin telefon). 
Vești bune pentru iubitorii rug 
by ului. Echipa noastră cam
pioană, Farul, a debutat cu 
dreptul In primul Masters, ctș- 
tigînd, la Brive, în fața cam
pioanei Noii Zeelande, Ponson 
By. cu 21—15 (3—6). Iată cîteva 
amănunte de la acest meci, 
transmise de către redacția zia
rului de specialitate L'Fquipe 
Prima repriză a fost anostă, șu 
tîndu-se mult cu piciorul, spec
tacolul fiind, lăsat de ambele 
formații pe planul secund. In 
această jumătate de meci au 
marcat, din lip., Craies (da 2 ori)

La începutul acestui sezon de patinaj* viteză

PRIMELE PUNCTE OBȚINUTE ÎN „CUPA MONDIALĂ"
Recorduri românești pc pistele dc gheață din Polonia șl R.D. Scrmanâ

Talenlații vlteziștl selecționați 
la Centrul de pregătire olimpică 
Mecanică Fină din Capitală, ti
neri îndrăgostiți de un sport 
fără... anotimp (ca de obicei, 
după Încheierea activității corn- 
petițlonale, el și-au continuat an
trenamentele „pe Uscat" din pri
măvară șl pină în apropierea 

-iernii) au obținut la începutul 
acestui sezon promițătoare re
zultate pe pistele artificiale din 
Polonia și R. D. Germană.

La concursul găzduit de ora
șul polonez Tomaszow, slblan- 
ca Ciycasela Hordobețiu, aflată 
Încă liȘVîrstă junioratului, a a- 
vut victoria în... patină la proba 
de 1 500 m. dar pe „grătarul" 
dinaintea sosirii a fost depăși
tă cu o infimă sutime de se
cundă de cunoscuta patinatoare 
poloneză Erwina Rys, reprezen
tantei noastre rămînîndu-1 satis
facția de a modifica recordul na
țional de senioare cu 2:19,6 (v.r. 
2:22,2). în schimb, valorosul nos
tru patinator Tiboi Kopacz a 
cîștlgat proba de 3 000 m cu 
4:18,0. nou record al pistei. După 
cîfcva zile, in „Cupa Varșoviei", 
la care s-ău aliniat sportivi din 
7 țări, alergătorul dir. Miereurea- 
Ciuc a trecut primul linia de 
sosire la 500 m — 40.63, la 3 000 m — 
4:16 0, la 1 500 m — 2:03,54 șl 
ta 5 000 m — 7:26.2. ocupind lo

și Bezușcu. La reluare, meciul 
a crescut In valoare, ambele e- 
chipe desfășurînd atacuri. Au 
dominat rugbyștii neo-zeelan- 
dezi, care la un moment dai 
s-au detașat prin eseul lui Whit
ing, transformat de același Cra- 
ies. Bezușcu a transformat și el 
2 l.p. Un nou atac all blacks 
(3 contra 1) este stopat de
cisiv de români. St Constantin 
interceptează balonul și se du- 
oe pină In eseu (min. 51); 
transformă Bezușcu șl Fa
rul preia conducerea : 15—12. 
Crales egalează pentru ul
tima oară (l.p-), dar Be

cul I la poliatlon cu 169,096 p, 
din peste 40 de conourențl. So
sită pe poziția secundă la 1 500 
m și pe locul 4 la 3 000 m, bra- 
șoveanca Mihaela Dascălu a 
„mers" 2:17,99 (v.r. 2:19,6) șl.
respectiv, 4:54,1 (v.r. 5:00,98), noi 
recorduri republicane de senioa
re și junioare. Cerasela Hordo
bețiu și-a învins adversarele la 
1 000 m cu 1:30,15, record per
sonal. De asemenea, Ileana Clă- 
teșteanu (500 m — 44,92), Orlan
do Cristea (500 m — 40,79) și 
Mihaela Dascălu (1 000 m — 
1 :30,32) au urcat pe podium.

La „Cupa Dynamo Berlin", 
Ileana Clăteșteanu (locul 13 din 
peste 30 de concurente) a fost 
cronometrată la 500 m cu 43,56 
(v.r. 44,3). ca a doua zl să
coboare la 43,47. în aceeași 
reuniune, Cerasela Ilordobețiu 
a parcurs 1 000 m Intr-o tenta
tivă — reușită — de record na
țional In 1 :28,48 (v.r. 1:29,96), iar 
Edmond Cseh a fost înregistrat 
cu 39.86 pe 500 m. Apoi, a fost 
etapa a doua a „Cupei Mondia
le", desfășurată pe pista acope
rită din Berlin, la care fetele 
noastre, aflate la debut In aceas
tă Întrecere, au evoluat promi
țător. Cerasela Hordobețiu a o- 
cupat locul 15 la 1 500 m cu 
2:16.52 (v.r. 2:17.99) apoi a so
sit a 17-a la 3 006 m cu 4:50.79 

zușcu desprinde pe Farul ir 
cîștigătoare, sancționfnd dou, 
infracțiuni ale adversarilor prir 
2 l.p. Scor final 21—15! Prir 
acest succes, Farul s-a calificai 
în semifinala competiției. Ir 
care va tntîlni pe învingătoare; 
din meciul SU Agen — Barba
rians (Fidji). Meciul de la Brive 
a fost condus de francezul Dou. 
cet, la el asistînd circa 300( 
spectatori.

în celălalt Joc al zilei, la 
Toulouse (17 (X)0 spectatori) 
Stade Toulousain ■ — Bancc 
Nacion (Argentina) 32—21
(13—15).

(v.r. 4:54,1), iar Mihaela Das
călu a terminat tot pe poziția 
17 la 1 500 m, cu 2:17,02, din 42 
de concurente. Ele au obținut 
astfel primele puncte în „Cupa 
.Mondială" : 10 și, respectiv, 4
puncte.

sportivele $1 sportivii
ATENA, 17 (prin telefon de 

la trimisul nostru). A devenit 
aproape o tradiție ca gimnaștii 
juniori să încheie în fiecare an 
activitatea competițională in ță
rile balcanice, el avind progra
mată întrecerea lor anuală în 
a doua jumătate a lunii decem
brie. Așa stau lucrurile și de 
data aceasta, pentru că, iată, 
1a acest final de săptămlnă, 
aici, în capitala Greciei, spe
ranțele gimnasticii din țările 
balcanice și-au dat întilnire 
intr-un concurs care se anunță 
deosebit de atractiv. Cind spu
nem aceasta avem în vedere 
componența celor mai multe 
dintre echipele deplasate aici, 
in care sînt incluși numeroși 
dintre tinerii gim naști care în 
anii viitori vor figura in pri
mele reprezentative ale țărilor 
respective Chiar de la sosirea 
lor, în cursul dimineții de 
marți, gimnastele și gimnaștil 
români și-au continuat cu a- 
siduitate pregătirile, făcind ul
timele retușuri la mișcările mai 
dificile și repetind elementele 
tehnioe cu care speră să... cu
cerească brigăzile de arbitri. O 
frumoasă impresie au lăsat la 
antrenamente mai ales Adrian 
Gal și Florin Gheorghe, gim-

LA „UNIVERSIADA ALBĂ“
FRAGA. 17 (Agerpres) — 

Peste 1 000 de sportivi si spor
tive si-au anuntat participarea 
la Jocurile Mondiale Univer
sitare de iarnă, ce se vor dis
puta in perioada 21—28 februa
rie 1987. în Cehoslovacia.

Centrul Întrecerilor va fi 
Strbake Pleso (în Munții Ta
tra). unde vor avea loc cere
moniile de deschidere st închi
dere ale „Universiadei albe", 
precum si concursurile de schi 
fond si sărituri cu schiurile.

Probele de schi alpin se vor 
desfășură pe pîrtiile de la Jas- 
na, care, In anii trecuți, au 
găzduit numeroase concursuri 

români, printre iavorifi
naști pe care mulți dintre spe
cialiști li „văd" printre favo- 
riții actualei ediții a Balcania
dei juniorilor. Șanse mari au, 
desigur, și tinerele noastre gim
naste. Gabriela Gheorghe. Mi- 
haela Ciobanu, Liliana Stanciu, 
Luminița Zăvod, Cătălina 
Bucur, Maria Neculită și Ga
briela Eftimie — un lot in care 
domină reprezentantele clubu
rilor Petrolul Ploiești și CSȘ 
Triumf București—. manifestă 
o bună dispoziție de concurs 
și așteaptă cu nerăbdare star
tul oficial.

Să menționăm că primii vor 
intra în concurs băieții, care își 
vor prezenta exercițiile vineri 
dupâ-amiază. cind sînt progra
mate și două dintre probele 
gimnasticii ritmice. Simbătă 
vor avea loc întrecerile fete
lor de la „sportivă" și ulti
mele probe de la „ritmică", la 
finele cărora vor fi cunoscuti 
toți învingătorii la individual 
compus, precum și echipele 
clasate pe primele locuri. Du
minică vor avea loc ultimele 
întreceri, finalele, prilej cu 
care vor fi decernate trofee 
celor mai buni în fiecare probă 
a concursului de aici.

Elena DOBINCA

PESTE 1000 DE SPORTIVI
din cadrul ..Cupei Mondiale* 
si ..Cupei Europei". Stațiunea 
este utilată cu schilifturi și te- 
lescaune. avînd o capacitate de 
transport de 10 000 de persoane 
pe oră, iar pîrtiile corespund 
celor mai exigente cerințe

Meciurile turneului de ho
chei pe gheață vor fi găzduite 
la Poprad. Liptovski Mikulas 
și Spiska-Nova-Ves. iar con
cursul de patinai artistic se va 
desfășura ne stadionul de iar
nă din orașul Poprad.

Tara gazdă va participa la 
Întrecerile Universiadei de iar
nă cu un lot de 120 de sportivi.

La zi

TEMERI NEJUSTIFICATE

se vede silit, parcă 
în ce mai „des în 

din urmă, să-și revi- 
„tabieturile". E, bu
și cazul patinajului 
împotriva tradiției.

Dintr-un motiv sau altui, 
chiar dacă (să recunoaștem) 
mobilările nu sînt totdeauna 
benefice pentru performanță, 
sportul 
din ce 
vremea 
zuiască 
năoară, 
viteză.
după care toate întrecerile de 
anvergură de pînă acum s-au 
desfășurat, invariabil, pe inele 
de gheață plasate sub cerul 
liber, respectiva disciplină a 
ajuns în situația în care, la 
J.O. de La Calgary (1983), va 
trebui să intre sub acoperiș, 
canadienii avertlzînd că pista 
de patinaj viteză va fi in
door !

Schimbarea (ca orice schim
bare ?!) a stîrnit multe sus
piciuni. Unii dintre campionii 
de elită, în frunte cu norve
gianul Hein Vergeer, primul 
clasat la C.E. (poliatlon) din 
iarna trecută, nu și-au as
cuns rezervele, dintre cele mai 
serioase, față de asemenea 

întreceri, argumentînd că, pe 
de-o parte, incintele " 
vor influența (firește, 
evoluțiile sportivilor 
pe de alta, prezența 
tul competițiilor de acest gen 
va implica o pregătire spe
cială, dacă nu chiar o nouă 
metodologie a antrenamen
telor I

Toate aceste temeri, în ju
rul cărora s-au spus multe 
vorbe și a curs destulă cer
neală, s-au dovedit, însă, ne
justificate, primul concurs 
indoor, ținut recent pe pista 
de 400 m de la Heereveen, 
în Olanda, consemnînd, rezul
tate cu nimic Inferioare ace
lora obținute, în aceeași pe
rioadă a anului, în aer liber, 
în fața evidenței, însuși Ver- 
geer s-a simțit nevoit să re
tracteze, declarînd că „ne-am 
descurcat toți foarte bine și, 
oricit de exigenți am fost, 
n-am detectat nici o modifi
care". Quod erat demonstran
dum...

Ovidiu IOANIȚOAIA

închise 
în rău) 
și că, 

la star-

v.

Junioara Cerasela Hordobețiu, 
recordmană de senioare 

Foto : Iorgu BĂNICĂ
Cele 16 recorduri (8 de ju

nioare și tot atîtea de senioare) 
constituie un start promițător în 
sezonul competițional. Talentul 
autorilor noilor recorduri, du
blat de muncă fără menajamen
te, de competența antrenorilor 
Adrian Ciobanu și Horia Timiș 
și de condițiile de pregătire pe 
care le au asigurate sînt reale 
premise pentru afirmarea tine
rilor noștri sportivi.

Traian IOANIȚESCU

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE SANIE

BELGRAD, 17 (Agerpres). — 
Proba masculină din cadrul con
cursului internațional de săniuțe 
de la Sarajevo, contînd pentru 
„Cupa Mondială", a fost cîștl- 
gată de italianul Norbert Hu
ber — 2:17,309. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Markus 
Prock (Austria) -4 2:18,374 și
Serghel Danilin (U.R.S.S.) —
2:18,449.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX 9
BIATLON • La Canmore, In 

Canada, concurs pe 15 km pen
tru Cupa Mondială A cîștigat 
norvegianul Torben Lokken in 
39:21,6

HOCHEI • Intr-un meci dispu
tat la Helsinki, reprezentativa 
Suediei a Întrecut cu scorul de 
5—4 (1—1, 3—1, 1—2) selecționata 
Finlandei. • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
U.R.S.S., selecționata R. P. Chi
neze a jucat cu formația S.K.A. 
Kalinin. Hocheiștil sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 
8—2 (1—1, 3—1, 4—0) • La Mos
cova : U.R.S.S. — echipa olim
pică a Canadei 5—1 (2—0, 2—0
1-1).

SCHI • Proba de slalom spe
cial desfășurată pe pîrtia din 
stațiunea italiană Madonna di 
Campiglio a fost cîștigată de Ita
lianul Ivano Edalini. cronome
trat cu timpul de 1:45,79, urmat 
de suedezul Ingemar Sten mark 
1 :45,98 și elvețianul Joel Gaspoz 
— 1:46,24.

ȘAH • In runda a patra a 
turneului de la Bruxelles, ma
rele maestru 'englez Nigel Short 
t-a Învins tn 45 de mutări pe 
campionul mondial Garrl Kaspa
rov. Aceasta a fost a doua In- 

frîngere suferită de Kasparov 
după meciul cîștigat la Karpov. 
El a mal pierdut. în cursul O- 
limpiadei de șah de la Duba!, 
tn fața americanului Seirawan. 
Partida John Nunn — Viktor 
Korclnoi s-a încheiat remiză, e- 
galitatea fiind consemnată și în 
partida Lajos Portisch — Ro
bert Hiibner. In clasament con
duc Short, Kasparov și Portisch, 
cu cite 2,5 p, urmați de Korcl
noi și Nunn — cu cîte 2 p. Htlb- 
ner — 0,5 p.

TENIS DE MASA e proba in
dividuală masculină din cadrul 
turneului de la Tokio a revenit 
sportivului Chen Longcan (R. P. 
Chineză), care l-a Învins. în 
finală, cu 3—1 pe compatriotul 
său Jiang Jiallang. campion mon
dial. La feminin, pe primul loc 
s-a clasat Dal Lili (R. P. Chi
neză). învingătoare cu 3—0 în 
partida cu coechipiera sa Jiao 
Zhimin.

VQLEI • La Sofia. In meri 
retur pentru „Cupa Camm-mi’or 
Europeni" Ia feminin echipa loca
lă Ț.S.K.A. Septemvrlsko Znnme 
a învins cu scorul de 3—0 (7,
13, 10) formația suedeză Soim-
tune și s-a calificat pentru tu
rul următor al competiției.

ACCESUL IN „ZONA PUNCTELOR"
(Urmare din ■ pag I)

Sint obiective ambițioase. 
Pentru a fi atinse, e necesar 
să fie îndeplinite. însă, o sea
mă de condiții. In primul rind. 
trebuie transpuse integral in 
practică planurile de pregătire 
alcătuite, la parametrii calita
tivi și cantitativi ceruți de 
competitivitatea internațională. 
Mai aids In ceea ce privește 
lucrul specific pe zăpadă. in 
perioada de toamnă si început 
de iarnă, asigurarea' număru
lui optim de starturi și a 
unui material adecvat si strict 
riecesar, a unei selecții adap
tate la parametrii internațio
nali. Dar faptul cei mai im
portant rămîne activitatea de 
pregătire eșalonată de-a lun
gul întregului an. Apoi este 
necesar da problemele loturilor 

olimpice sâ nu mai fie ori- 
vite ca fiind numai ale fede
rației de specialitate, ci și ale 
cluburilor din care fac parte 
sportivii selecționați în loturi 
secțiile participind efectiv la. 
rezolvarea problemelor de pre
gătire. de asigurare a tuturor 
condițiilor care concură la 
aceasta. în al treilea rind. de 
vreme ce absolut toți comno- 
nenții loturilor sînt încă ju
niori. participarea lor la com
petițiile rezervate categorici 
lor de vîrslă devine absolut 
necesară.. In acest sens, evo
luțiile si rezuitafo'e de la 
Jocurile Mondiale Universitare 
ti de ’a Concursurile Prietenia 
din 1987 trebuie să fie con
siderate nu numai obiective 
oonc-rete de oerforman'ă. ci și 
olane de pregătire pentru Cam- 
ntonatețe Mondiale-ale anilor 
1-989—1990.-

CAMPIONATE NAȚIONALE
SCOLIA (et. 24) în clasament 

conduce Celtic Glasgow — 39 p 
urmată de Dundee United — 34 
p și Hearts — 33 p. Rezultatele 
înregistrate : Aberdeen — Hi
bernians 1-0 ; Clydebank — Dun
dee United 1—2 ; Dundee — St. 
Mirren 6—3 ; -Hearts — Hamilton 
7—0 ; Motherwell — Celtic Glas
gow 1—1 ; Glasgow Rangers — 
Falkirk 4—0.

PORTUGALIA (et. 14). Spor
ting Lisabona a surclasat ou 7—1 
cunoscuta formație Benfica Li
sabona, una dintre fruntașele 
clasamentului ! Alte .rezultate : 
Bclenen-ses — Guimaraes. 1—1 : 
F, C. Porto — Farense 8—3 : 
Varzim — Maritimo 2—0 ; Aca

demica —. Rid Ave 2—0 ; Boa- 
vista — Salgueiros 4—0. Clasa
ment : 1. F. C. Porto — 23 p ; 
2. Benfica — 23 p ; 3. Guimaraes 
— 22 p.

GRECIA (et. 10). în clasament, 
pe primele locuri se află Olym-' 
piakos Pireu — 16 p urmată
de P.A.O.K. Salonic — 15 p și 
Panionios — 13 p. Rezultate :
Kalamarla — A.E.K, 0—2 : Yan- 
nina — Ethnikoș 1—1 : Dlago- 
ras — Aris Sdlonic 2—3 ; Doxa — 
Panathinaikos 1—3 : Olympia-' 
kos — Verria 1—0 ; Panionios — 
Apollon 5—1 ; P.A.O.K. — O.F.î.
2—0.

TURCIA (et. 16) Pe primele 
locuri sînt Samsunspor și Gala- 

tasaray, cu cîte 24 p urmate 
de Besiktas 22 p. Rezultate: Be- 
siktas — Malatya 3—0 ; Altay — 
Fenerbahce 1—1 ; Kocaeli — Ga- 
latasaray 0—2 ; Zonguldak — 
Samsun 0—2 ; Eskisehir — Trab
zon 2—0 ; Ankaragucu — De- 
nizli 2—4.

BELGIA (et. 15) Anderlecht 
Bruxelles a terminat la egalitate,
1— 1, meciul susținut pe teren 
propriu cu formația Beveren. 
Alte rezultate : Cercle Bruges — 
La Gantoise 3—0 : Lokeren — 
F. C. Bruges 2—3 : Racing Jet — 
Charleroi 1—2 ; Waregem — Kor- 
trijk 1—0 ; F. C. Lidge — Berchem

3—0 ; Standard Liâge — 'Beer- 
schot 1—2 ; Malines — Molembeek
2— 0. Clasament : 1. Anderlecht
— 25 p : 2. F. C. Bruges —
p ; 3. F. C. Malines — 2? n.
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