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Joi, 18 decembrie, a avut loc. 
la Giurgiu și Ruse, intîlnirea 
prietenească de lucru dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună eu tovarășa Elena 
Ceausescu, si tovarășul Todor 

, Jivkov, secretar general al 
Comitetului Centra! al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Renublicii

Această 
înscrie în 
traditional 
nivel înalt, ___  ________
fiecare dată, momente de 
seninătate hotărîtoare în dez
voltarea conlucrării rodnice, 
multilaterale, dintre cele două 
partide si lări, în îniârirea 
continuă a prieteniei dintre 
popoarele noastre. în interesul 
reciproc, al cauzei socialismu
lui și păcii.

Mii de locuitori ai județului 
Giurgiu au făcut o entuziastă 
primire iubiților oaspeți, acla- 
mîndu-i și ovafionîndu-t în
delung.

In aplauzele Si uralele celor 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat, apoi, 
spre punctul de frontieră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu 
Ceaușescu au 
sebită căldură 
Todor Jivkov. 
cordiale urări 
sosirea pe 
poasire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și lovarășul Todor Jivkov s-ai! 
îmbrățișat, și-au strîns mîinile 
cu prietenie, exprimîndu-și sa
tisfacția pentru această nouă 
întîlnire

Erau prezenți tovarășii 
Constantin Dăscă’eseu. Emil 
Bobu, Gheorghe Rădulescu. 
Ion Stoian, loan Totu, Dimitrie 
Ancuța, viceprim-ministru 
guvernului, alte 
eiale române.

Conducătorul 
statului bulgar 
tovarășii: Petăr
membru al Biroului 
C.C. al P. C. Bulgar 
afacerilor externe. ____
Stoicikov, membru supleant al 
Biroului Politic ai C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Dimităr 
Stanișev, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, alte persoane o- 
iScialc.

Populare Bulgaria, 
nouă îrltîlnire se 
cadrul dialogului 

româno-bulgar la 
care a marcat, de 

in-

tovarășa Elena 
salutat cu deo- 

pe tovarășul 
l-au adresat 

de bun venit la 
nămîntul tării

persoane
a) 

ofi-

azi Începe, la atena,INSTRUCTORII METODISTI - PRINTRE 
MODELATORII VIITORILOR SPORTIVI BALCANIADA

DE BASCHET-SENIOARENumeroși locuitori ai muni
cipiului și județului Giurgiu au 
salutat eu profundă stimă pe 
cej doi conducători de partid 
Si de stat, scandînd îndelung 
„Ceaușescu — Jivkov I".

In această atmosferă vibran
tă, ce evidențiază bunele re
lații româno-bulgare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună eu 
tovarășul Todor Jivkov. au 
părăsit punctul de frontieră in 
oiașini escortate de motocicliști.

A fost vizitată. în continua
re, ÎNTREPRINDEREA ------
TRU CONSTRUCȚII DE 
SINI ȘI -------------
GIURGIU.

Colectivul 
muncii de 
prin calde 
bita bucurie fată de noua vi
zită întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov, care coincide cu 
împlinirea a zece ani de cînd 
eel doi conducători de partid 
si de stat au pus. împreună, 
piatra de temelie a întreprin
derii pentru Construcții de Ma
șini si Utilaje Grele Giurgiu — 
Ruse, rod al trăiniciei colabo
rării româno-bulgare. al co
operării reciproc-avantajoase 
dintre cele două țări socialiste 
vecine si prietene.

Coloana oficială de 
s-a îndreptat apoi spre sediul 
Comitetului județean de nartid.

Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut, în- 
tr-o atmosferă de caldă 
tenie, cu tovarășul 
Jivkov.

In continuare, a avut loc 
solemnitatea înmînării ordinu
lui „Victoria Socialismului", 
conferit, prin Decret preziden
țial, tovarășului Todor Jivkov.

Cei doi conducători de 
si de stat, Însoțiți d? i 
nele oficiale române și 
re, s-au îndreptat, apoi 
punctul de frontieră.

In aclamațiile miilor 
muncii aflați 
Nicolae Ceaușescu si 

Elena Ceaușescu, 
Todor Jivkov au luat 

îndreptîndu-se 
monu- 

„Pod al prieteniei"
★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Todor Jivkov au fost 
primiți Pe teritoriu! Bulgariei 
prietene cu cele mai înalte

; Realitățile dovedeso că 
: de exprimare a valorii 
; sportiv este condiționat nu uu.uu, 
: de talent șl de strădanii perso- 
: nale, ci. In aceeași măsură, și 
: de contribuția celor care au o- 
; bllgația să tl pregătească șl să-1 
; îndrume in competiții (și in ge- 
; neral în viață), antrenori, pro-

modul 
unul 

numai

PEN- 
MA- 

UTILĂJE GRELE

de oameni ai 
aici și-a exprimat, 
manifestări, deose-

mașini

prie- 
Todor

■ partid 
persoa- 
bulga- 

șpre

fesorl de educație 
: fizică, instructori 
> metodiști. Foarte 
; frumos remarca 
5 în acest sens 
g fostul campion o- 
g limpic de lupte -reco-romane de 
g la MUnchen, Nicolae Martinescu : 
g „Datorez reușitele mele șl lnstruc- 
g torilor metodiști din Județul Brăila, 
jî în care m-am născut șl am început 

să practic luptele, trînta româ- 
nească, In cadrul Campionatului 

g Național sătesc. Inițiat de C.C. L...............................................

ț Este realmente de competența in- 
g structorilor metodiști de a asi- 
g gura, alături de antrenori, efl- 
g clența Întregului proces instruc- 
JÎ tlv-educatlv al sportivilor, aiu- 
g ttndu-1 să devină militant! activi 
g al politicii partidului șl statului 
g nostru intr-un domeniu de o re- 
S

cunoscută importanță socială, 
cum este sportul. Acest proces 
lnstructiv-educatlv debutează 3 
dată cu acțiunea de selecție a 
unor copil șl tineri și continuă, 
pe diferite trepte, pînă la mari 
împliniri, prin obținerea unor 
recorduri șl titluri de campioni. 
Ca să realizeze

Pe teme actuale

Fără Indritmarea a- 
cestora, a unor metodiști pri- 
cepuți, care ml-au călăuzit pașii 
spre marea performantă. poate 
că n-aș fi a.luns pe prima 
treaptă a podiumului olimpic, 
culme Ia care, în anii celor din
ții apariții In sport, nici n-am 
visat !...“

Apreciatul sportiv, astăzi an-

un asemenea o- 
biectlv de o ma
re complexitate, 
instructorii me
todiști trebuie ca 
el înșiși să se 
preocupe de pro

pria lor pregătire, să fie la cu
rent cu tot ce apare nou in 
materie de antrenament (teorie 
și practică), cercetare științifică, 
medicină sportivă, performanță 
sportivă contemporană avind ca

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

De azi pînă duminică M 
desfășoară la Atena ediția a 
24-a a Campionatului Balcanic 
de baschet feminin, cu parti
ciparea reprezentativelor Bul
gariei. Iugoslaviei. României șl 
a tării gazdă. Lotul român este 
alcătuit din : Magdalena Jere- 
bie, Aurora Dragoș, Paula Mi- 
săilă, Tunde Enyedi, Elena 
Filip, Elena Vasiie, Rodica Ju- 
gănaru, Marilena Marinache, 
Romela Crislca, Carmen- Mol- . 
doveanu. Antrenor : M. Stru- 
garu ; medic : dr. Martha Ba- 
roga.

Edițiile precedente au fost 
cîstigate de selecționatele Bul
gariei (de 16 ori) și Iugoslaviei 
(de 7 ori).

Slmbătă,' In semifinalele turneului Masters—Rugby

FARUL — AGEN Șl TOULOUSE WESTS

g ETAPA FINALĂ
A DIVIZIEI A DE JUDO

eseuri. Setariki 2 
marcat că Agen 
trei titulari (ușor 
pentru semifinala
e vorba de cunoscutii interna- 

Sella, Berbizier si

I.p. De re- 
si-a odihnit 

accidentați) 
de simbătă.

Marti aiu cunoscut primele 
două echipe calificate în se
mifinalele celui dinții Masters 
al rugbyului : le reamintim. 
Farul Constanta, care a între
cut-o pe Ponson By. campioa
na Noii Zeelande, cu 21—15, ți 
Stade Toulousain : 32—22 cu
Banco Nacion (Argentina).

Sîntem în măsură să anun
țăm cititorii noștri că elevii 
prof. Mihai Naca vor iuca sîm- 
bătă. în prima semifinală, cu 
vicecampioana Franței. SU Agen 
(pe terenul acesteia). echipă 
care, miercuri a cîstigat în 
fata lui Barbarians (Fidii) cu 
19—14 (6—6). Pentru învingă
tori au marcat Fanfoni si Gle- 
yze prin eseuri. Berot 2 l.p. si 
transf.. Montlaur drop ; punc
tele rugbyștilor din Fidii se 
datoresc lui Olson si Fong —

Partenera lui Stade Toulou
sain în cea de-a doua semi
finală (tot simbătă. «dar la Tou
louse) va fi reprezentanta 
Australiei, Wests, care i-a în
trecut pe italienii de la Scavollini 
L’Aquila cu 22—13 (12—7). în
vingătorii au înscris 3 eseuri : 
P. Smith, 
acesta din 
2 l.p. si 2 
lienilor se 
Si Mascioletii — eseuri. Troia
ni l.p. și transf. In deschidere

Leavy si B. Smith, 
urmă mai reușind 

transf. Punctele lta- 
datoresc lui Capul!)

Simbătă dimineață, de la ora 
9. în sala clubului Dinamo din 
Capitală este programată re
uniunea decisivă din cadrul 
ultimei etape a Diviziei A de 
iudo. prilei cu care va fi cu
noscută echipa campioană a 
tării. între formațiile partici-

g pante la acest ultim act al 
g competiției amintim ne Dinamo 
g București si T.C.I. Oradea, e- 
f '

se vor tntîlni învinsele din pri
mul tur.

de oa- 
aici.meni ai 

tovarășul 
tovarășa 
tovarășul 
loc in mașini, 
»Pre Ruse, ștrăbătînd 
mentalul

Adnotărl la Campionatele Republicane de popiceșipartidului 
insolit de 
Mladenov, 
Politic al 
ministru) 

Grigor

era

(Continuare in pag a 4-a)

______ ____________ Oradea, e- 
chipe situate pe primele locuri 
ale clasamentului ^neînvinse 
In acest campionat). Steaua ți 
Nitramonia Făgăraș, ocunante 
ale unor poziții fruntașe. Este 
lesne de Înțeles că întrecerile 
vor fi deosebit de interesante, 
cu meciuri între iudoka dintre 
cei mai valoroși. Celelalte In- 

, tîlniri ale etapei sînt progra- 
i mate la Oradea si Alba Iulia.

JUNIOARELE, MAI BUNE
DECIT SENIOARELE !

Re- 
oe-

81 
re-

Idei, inițiative concrete, în sprijinul sporturilor de iarnă

„ACȚIUNEA ZIARULUI SPORTUL POATE CONTRIBUI
SUBSTANȚIAL LA REDRESAREA BOBULUI ROMANESC"
— sînt de părere participanții la ancheta organizată de 

redacția noastră
Intr-adevăr a stîrnit ecou ini

țiativa ziarului nostru de a se 
organiza un concurs popular de 
construire și pilotare a unor bo
buri simple, de tip popular, re
alizate din materiale refolosi- 

■bile. Am primit numeroase răs
punsuri. cele mai multe favora
bile — unele dintre ele au si 
fost publicate, după cum se știe. 
Nu au lipsit nici părerile adver
se (un cititor ne atrăgea atenția 
că în primul rind in bob trebuie 
găsiți atleti, tineri cu mare for
ță și viteză, piloții firavi neaju- 
tînd la nimic), dar prin aceasta 
dialogul 
potrivă, 
structiv.
acestei ________
F.R.B.S., Iloria Ilieșu, li adu
cea, tot printr-o... întrebare, 
răspunsul: -Cine ii împiedică 
pc antrenorii de bob să caute 
talente printre eievii-atleți din 
localitățile montane și care 
iarna — în lipsa unei săli de 
atletism — fac tot felul de

nu a fost afectat, dim- 
a devenit si mai con- 
Nu mai departe decît 
probleme secretarul

sporturi complementare, numai 
bob nu 2“

Am considerat însă că s-a 
aiuns la punctul in care faza 
discuțiilor trebuie să se înche
ie, lăsînd loc faptelor; ne obli
gă la aceasta, deopotrivă, și... 
termometrele, care, iată, susțin 
să pe pîrtia de bob de la Sina
ia activitatea se apropie de 
momentul startului. Ca atare 
am organizat o anchetă de 
opinie, pentru a afla si păre
rea facterilor responsabili de 
bunul mers al treburilor în bo
bul nostru, dar mai ales din 
dorința de a afla ce măsuri 
concreteîși propun F.R.B.S., oa
menii ce activează în această 
disciplină, astfel ca intiativa 
noastră să nu rămînă o 
sterilă. Primul intervievat 
președintele federației de 
cialitate. Dragoș Dogaru: 
în fiecare an, activitatea 
masă o vom trata cu aceeași 
atenție ca pe cea de la lotul 
national ori din secțiile de

performantă. Dorini să inten
sificăm concursurile stradale 
din Sinaia (strada Aosta, așa 
cum se sugera .și în ziarul dv.

Sorin SATMAR!

(Continuare în pag 2-3)

Finalele Campionatelor 
publicane individuale si de 
rechi. rezervate seniorilor 
iuniorilor. s-au desfășurat 
cent in Capitală ne aceleași 
arene de popice. Fetele 
cat pe „Olimpia", iar 
pe „Gloria" la probele 
de 100 bile mixte femei 
bile ftiixte bărbați.

După ..preliminarii". ------
ele finale ne-au oferit prileiul 
să vedem la încheierea se
zonului comoetitional cam țot 
ce are mai bun acest sport, de 
la senioare si seniori, consa- 
crati în arena internațională, 'la 
cele mai tinere speranțe, ju
nioarele si iuniorii aflati in 
plină pregătire pentru Campio
natele Mondiale programate 
anul viitor. Dacă despre lau- 
rcații probelor de seniori se 
pot face aprecieri Dozitive. în 
schimb imaginea de ansamblu a 
confruntărilor sportivilor expe-

au iu- 
băietii 
clasice 
si 100

turne-

rimentați a fost sărăcăcioasă din 
punct de vedere valoric, mai 
ales în manșa a doua a dispute
lor feminine, cînd majoritatea 
favoritelor au înregistrat suprtn- 
zătoare căderi. Mai interesante, 
mai animate au. fost jocurile 
decisive ale junioarelor, care 
— evoluînd la un nivel înalt — 
au dat, din fericire nota ge
nerală a competiției. Dar mal 
bine să lăsăm să vorbească ci
frele. Primele două locuri în 
proba de perechi senioare au 
fost ocupate de Ibol.va Mathe — 
Olga Psihas cu 847 (421—426) si 
Florica Neguțoiu — Octavia 
Ciocîrian 843 (418—425). junioa
rele obținînd rezultate supe
rioare pe aceleași piste de joc: 
Elena Anton — Elena Găraan

Traian IOANÎTESCU

(Continuare in na o 2-3)

Foto : Aurel D. 
NEAGU

O dată cu căderea 
primei zăpezi in 
Capitală, iubito
rii patinajului au 
găsit un motiv 
in plus să se 
bucure de fru
musețea acestui 
sport de iarnă, 
sd ..guste- din 
aerul sănătos al 
orelor de exerci
țiu fizic și agre
ment. Patinoarul, 
de. la Floreasca 
cunoaște o ani
mație specifică.



Rubrică rezervată activi-

j tot mai eficient lecjată de producție
tăvilor desfășurate în intre- 

| prinderi și instituții

PORNIND DE LA 0 FOTOGRAFIE

LOCURI FRUNTAȘE IN „TOP"-URHE JUDEȚENE
Ne-am propus ca, pentru ru

brica noastră, să solicităm și 
ajutorul unor activiști din con
ducerea consiliilor Județene 
pentru educație fizică și sport, 
cărora le-am cerut să ne vor
bească, pe scurt, despre unele 
reușite în activitatea sportivă 
a unor asociații din întreprin
deri și instituții. Și iată răspun
surile primite :

• I. Balcâza — președinte al
CJ.E.F.S. Neamț : „După opinia 
mea, A.S. Metalul Roman, .apar
ținând întreprinderii mecanice 
din acest oraș, merită a fi evi
dențiată. Președintele acesteia, 
Gh. Maftei, fost campion mon
dial (tineret) la bob, are o fru
moasă activitate și, spirijinit 
de către comitetele de partid și 
sindicat din întreprindere, face 
ca asociația să aibă realizări. 
Eu apreciez că la ei se orga
nizează foarte bine o serie de 
campionate 
de pildă, 
toare. De 
este marea 
aici. Au și 
au realizat 
ntimai din __ , _ _
resurse locale. Campionate bine 
organizate sînt și la fotbal (au 
fi echipă in Divizia C), șah și 
tenia de masă. Să știți că și-au 
tăcut și o secție de delta-pla- 
nism".

• D. Macovei — secretar al 
CJ.E.F.S. Suceava : „Eu vreau 
să mă refer la A.S. Stimas din 
Suceava, a întreprinderii de 
sticlă. Ei bine, oamenii muncii 
de aici, sportivii, au lucrat tot 
anul cu hărnicie și, prin mij
loace locale, au amenajat — în 
zona de agrement Ștrand a o- 
rașului — un frumos teren de 
fotbal cu vestiare și tot ceea ce

de casă. La popice, 
pe secții, sec- 
altfel, acest sport 

dragoste a celor de 
echipă in Divizia A, 
o arenă cu 4 piste 
muncă patriotică si

are nevoie. Terenul a fost arat, 
gazonat și, gata fiind, va fi dat 
în folosință, in cursul anului 

• 1987. De asemenea, meritorie 
este activitatea asociației spor
tive Molidul din Vama a în
treprinderii cu același nume. 
Aici, sportul popicelor se bucu
ră de o largă audiență. Se are 
la dispoziția amatorilor o po- 
picărie cu 4 piste, amenajată în 
incinta unității, una cu două 
piste în comună. In afara echi
pei feminine de popice din 
Divizia A, sînt mulți alți iubi
tori și practicanți ai acestei 
discipline. Merite pentru ce se 
realizează, revin in principal 
președintelui asociației, M. 
Frunză, j.n activitate sportivă de 
peste 30 de ani".
• O. Todor — secretar al 

C.J.E.F.S. Maramureș : „O În
treprindere in cadrul căreia se 
face mult sport este întreprin
derea de prospecțiuni geologice 
— asociația sportivă Explorări 
(președinte Al. Lazăr). Gîndeșc 
că trebuie evidențiată intrucit 
unitățile sale, prin specificul 
producției, sint foarte disper
sate : la Borșa. Vișeu, Tg. Lă- 
puș ș.a. Totuși, campionatele 
sale interne de fotbal, volei, 
tenis, atletism s-au desfășurat 
în acest an bine, cu faze la 
nivelul secțiilor si finale la 
Baia Mare".
• M. Chisling — secretar al 

C.J.E.F.S. Buzău : ‘ „O să mă 
refer la A. S. Metalurgistul a 
întreprinderii Metalurgica din 
Buzău. Cei de aici și-au ame
najat în acest an o frumoasă 
bază sportivă — mai precis un 
complex, intrucit cuprinde un 
teren de fotbal gazonat. te
renuri de handbal de tenis (u-

nele cu zgură, altele cu bitum) 
chiar în incinta unității — bază 
permanent foarte solicitată. Cei 
ce muncesc în turnătoriile a- 
cestei moderne întreprinderi, 
mulți locatari in căminele de 
nefamiliști sint participanți la 
reușitele campionate interne. Să 
subliniem și sprijinul efectiv 
dat de tovarășul I. Blag. direc
torul întreprinderii".
• D. Teoilorescu — organiza

tor de competiții la C.J.E.F.S. 
Vrancea : „Eu vă rog să a- 
mintiți de mai multe asociații 
care în acest an, și mai ales în 
această toamnă, au organizat, 
bine, campionate interne în ca
drul Daciadei : A. S. Unirea 
(întreprinderea de scule hi
draulice), A. S. Hidrotehnica 
(întreprinderea de execuție și 
exploatare a lucrărilor 
treținere funciară), A. 
mia (întreprinderea de 
chimice Mărășești). A. 
comotiva (Depoul Adjud). Dis
ciplinele ? Fotbal, mini fotbal, 
tenis de câmp., popice, volei, 
handbal, șah. tenis de ma
să ș.a.'

de ln- 
S. Chi- 
produse
S. Lo-

/

Grupaj realizat de 
Modesto FERRAR1NI

PE TEME
(Urmare din pag. 1)

E veche de opt ani ;i ni
meni nu i-ar putea găsi o va
loare „artistică". Atita doar că 
această fotografie e prețioasă 
nu numai in albumul de a~ 
mintiri din care am desprins-o, 
ea are o anume semnificație 
pentru un centru de primă mă
rime al sportului nostru...

Cine sînt fetele cu suris la 
fel de timid din imagine 7 fn 
urmă cu opt ani, răspunsul lor 
ar fi sunat, candid : Anca Pă
trășcoiu și Noemi Lung, me
daliate la triunghiularul pen
tru copii de la Sofia. Acum, 
după ce-și vor fi rostit nume
le, prima ar adăuga „medalie 
de bronz la Olimpiadă", cea
laltă ar completa, mai întii, 
„medaliată și triplă finalistă 
la «mondiale»". Fără a 
pomeni, vreuna dintre ele, de 
șiragul atitor victorii și re
corduri, intr-unui sau altul din 
bazinele lumii.

O devenire, cu adevărat, 
spectaculoasă, aidoma ascensi
unii sportive a orașului Baia 
Mare, ajuns, intre altele, li
nul din cele mai puternice cen
tre ale inotului românesc, in
tr-un timp, să recunoaștem, re
cord. Pentru că de la înfiin
țarea secției, de la acel filtru al 
selecției prin care au trecut 
12 000 de copii, s-au împlinit, 
deunăzi, doar 10 ani. Ce au 
însemnat, concret, acești 10 
ani ? Prima medalie olimpică 
pentru întreaga notație romă-

ACTUALE

mai

neasci, cucerită, cum spuneam, 
de fata mai nâltuță din foto
grafie, Anca răminhtd un „pro
dus" al sportului maramureșean 
chiar dacă, intre timp, a trecut 
la Dinamo. Cealaltă medalie de 
care am amintit, la 
din Spania. Apoi, ue 
de campioni europeni 
niori, două aduse de 
Pura, chiar jn ultima 
una de Robert Pinter, 
aceeași competiție a 
juvenil continental, 6 de argint 
(Pătrășcoiu, Pura, Andreea Si- 
ghlarto, Ramona Terșanschi) și 
2 de bronz (Hauptricht și, in șta
fetă, ultimele trei citate mai 
înainte), 23 de medalii — 8 de 
aur — la Cupa Prietenia, 132 
la Jocurile Balcanice — 63 de 
aur —, 320 la Campionatele Na
ționale, 103 fiind titluri republi
cane. Trăgind linie și adunlnd, 
ajungem la un total grăitor, 
488 medalii, cărora pot fi, tre
buie, alăturate sute și sute de 
recorduri, la o categorie sau 
alta. 115 numai in acest an...

De bună seamă, astfel de 
reușite nu sint rodul conjunc
turii sau al intimplării. Ele as
cund dăruire și pricepere, pa
siune și muncă, atit de multă 
muncă. S-a plecat de la reali
tăți și s-a ajuns la acele bi
necunoscute inițiale. CSMȘ, 
care înseamnă un model de co
laborare între două unități, 
CSM (președinte : I. Marines
cu) și CSȘ (director : Gh. Cor-

„mondialele' 
trei titluri 

de ju- ■ 
Stela 
vară, 

plus, la 
înotului

SECVENȚE 
OLIMPICE

Admiratorilor iul Garri Kas
parov le va părea rău pro
babil, alllnd că preferatul lor 
a ratat. cu puțin posibilitatea 
de a termina neînvins Ia O- 
liinpiadă. Deși cu două me
dalii de aur — cea cucerită 
împreună cu întreaga echipă 
a U.R.S.S. și apoi una acor
dată pentru performanța ma
ximă (77,3%) la prima masă 
— campionul mondial a tre
buit să concedeze acea sin
gură infrlngere In fața lide
rului formației S.U.A., mare
le maestru Yasser selrawan.

Șl totuși, analizele ulterioa
re au arătat că. in poziția 
menționată (alb — Rf3, 1 
Pb4, c5, f2, g4, g5 ; negru 
Rc6, Ta2, Pa4, b5, c4,
conducătorul pieselor negre 
putea încă să se salveze, Ju- 
cînd „ă la Kasparov" mane
vra ingenioasă l...Ta3+! 2.Rg2 
(la 2.Rf4 Th3, turnul negru 
ajunge imediat pe ultima li
nie) 2...Ta2t! (poanta de re
miză...) S.gS Te2 4.Tf4 Te8 
șl acum albul este oel care 
trebuie să caute egalarea. In 
Ioc de aceasta, deținătorul 
titlului mondial a ales o va
riantă ce duce la pierdere șt 
anume : 1...C3?’ (avansarea
prematură) 2-Tdl d4 S.gȘ (de
sigur 3.T:d4 c2 1 dădea ctștlg 
negrului) '3...d3 4.Re3l (la 
4.T:e3 c2 5.Tc3 Ta3! din nou

(in- 
Sei- 

«<*——* — ———- — ---------.de
aur**, una din marile surprize 
ale Olimpiadei.

negrul are clștig) 4...T:f2 
cercare inutilă) 5.g7 șl 
rawan a cules un punct

permanent Îndrumar de referin
ță documentele de partid din do
meniul activității sportive de 
masă și de performanță. Mesajul 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului 
nostru, adresat ultimei Confe
rințe pe țară a mișcării sportive.

Ințelegtnd să vină in sprijinul 
Îmbunătățirii continue a eficien
tei muncii șl activității instruc
torilor metodlști din Întreaga ța
ră, conducerea Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport a organizat nu de mult. 
In cadrul planului de perfecțio
nare ritmică a activului sportiv.

un reușit curs la care au luat 
parte peste 150 de tehnicieni din 
aparatul central al mișcării spor
tive, din județe și cluburi. Prin 
expuneri, dezbateri, mese rotun
de, asistențe metodice la antre
namentele unor loturi reprezen
tative aflate în plină pregătire 
(gimnastică), prin retroproiecțiL, 
utilizarea de mijloace audio-vl- 
zuale, analize ale unor înregis
trări video cursanții au avut pri
lejul de a realiza noi pași spre 
cunoașterea și aprofundarea pro
blematicii de care răspund, sub 
aspect metodic, tehnic șl educa
tiv. Așa cum au ținut să re
marce participanții la curs, »nl 
s-a oferit ocazia de a adinei mai

e 9R t» C

Cum ciștigi negrul ?
Tot de la Dubal *86, 

mătorul nostru exemplu, 
data aceasta, extras din 
șele echipei României,
tr-una din Intllnlrile decise 
în favoarea reprezentanților 
noștri (3,5—0,5 cu R. P. Chi
neză). Aici, cu negrele, ma
rele maestru Florin Gheor
ghiu decide tn favoarea sa 
partida Jucată în compania 
Iul LI Zunian, prlntr-o poan
tă tactică foarte spectaculoasă.

Radu VOIA

DUPĂ CAMPIONATELE DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

860 (443—417) și Laura Andrei 
— Marina Galopea 851 (442—

' 409).
Dar cum Jocul de popice este 

prin excelentă individual. În
trecerile rundei decisive pen
tru cucerirea mult rîvnltulul 
titlu au fost așa cum se an
ticipa, viu disputate si cu re
alizări tehnice deosebite, re
prezentantele generației tinere 
situîndu-se din nou in Prim- 
plan. Bucuresteanca Florica 
Lncan a devenit campioană a 
tării eu 864 (411—453). Iar Ju
nioara rapidistă Elena Anton 
a urcat pe cea mai Înaltă 
treaptă a podiumului .laureate
lor cu 891 (443—448). Așadar, 
comparînd cifrele Junioarele au 
fost mai bune decit senioarele, 
atît la dublu, cit si la indi
vidual.

Dintre elementele în plină as
censiune au mai Întrunit su-

fragiile publicului Maria Șop- 
terean (410—433), Luminița 
Zamfir eseu (418—403). Elena 
Găman (405—417). Marian An
drei (927—880), Istvan Szoverfi 
(861—851). NIculae Dumitru 
(868—879), Ioan Ruge (862) și 
Constantin Dinu (892—851). 
care, supusl unei pregătiri a- 
tente. In continuare, pot de
veni sportivi de nădejde Bi
lanțul ar fi putut fi pozitiv 
pentru toti tinerii oretendenti 
la loturile reprezentative de 
junioare și juniori, dar se pare 
că Melinda Demeter (399—390), 
Măriei ca Radu (404—386). So
rin Tomescu (757). Valentin 
Breban (781). Zoltan Csuros 
(800) ' si Zoltan Fazekaș (798) 
nu au respectat cu strictețe 
programul de instruire indicat 
de specialiștii federației si. 
in consecință, au evoluat sub 
posibilitățile lor reale, atit la 
„pline", cit si la „izolate". în 
dauna lor desigur...

ales acele aspecte legate de in
struire și educație, laturi inse
parabile ale formării și perfec
ționării unui sportiv" (Eugen Ro
man, C.J.E.F.S. Arad), .indiscu
tabil, cursul ne-a deschis noi căi 
de rezolvare a problematicii ști
inței conducerii, a stilului și me
todelor de muncă in activitatea 
de control și îndrumare, în re
lațiile cu organele și organizațiile 
cu atribuții In mișcarea sporti
vă" (Vasile Dragomir, C.J.E.F.S. 
Buzău). „Am reușit să ne clari
ficăm multe din aspectele lega
te de normele șl cerințele acti
vității sportive de masă, adu- 
etnd in prim-plan o serie de ex
perienței valoroase tn sprijinul 
promovării sportului pentru toți" 
(Tiberiu Moldovan, C.J.E.F.S. Bis- 
trița-Năsăud). .Avem o viziune 
mult mai completă asupra unor 
concepte moderne din domeniul 
teoriei șl practicii antrenamen
tului, ca obiectivizarea, raționa
lizarea, standardizarea, optimiza
rea, modelarea, planificarea..." 
(Aurelia Neagoe. Clubul sportiv 
Olimpia București). „Am Înțeles 
și mai bine necesitatea creșterii 
rolului calendarului competițio- 
nal local In vederea stimulării șl 
optimizării procesului de selec
ție, pregătire șl promovare a 
sportivilor" (Ion Vintiloin, 
C.J.E.F.S. Brașov): „Va trebui 
să privim mai atent relația spor- 
tiv-antrenor-medic, cuprinzlnd e- 
lementele esențiale din domeniul 
medicinii sportive, care determi
nă, eel mal adesea spectaculos, 
sporirea randamentului tn per
formanță" (Ștefan Ghemeș, 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin).

Sigur, importanța acestui curs 
se va dovedi nu numai prin a- 
semenea luări de poziții, prin 
exprimarea unor opinii, ci In 
principal prin modul în care 
participanții vor aplica în viață 
cunoștințele predate. Învățămin
tele trase din schimbul de ex
periență realizat.' Sînt atîtea pre
mise în sprijinul unei perfecțio
nări reale a muncii instructori
lor metodlști din rețeaua mișcă
rii noastre sportive, o cerință șl 
o modalitate de a se ajunge la 
o nouă calitate, practic la per
formante superioare în sportul 
românesc.

prețuirii !■“, au precizat băimăreanca și 
ploieștenca, în aplauzele asistenței, e- 
moționînd-o pînâ la lacrimi pe dinamo- 
vistă. (G. R.)

■

dea). S-a plecat 
material' uman ș 
secției sint treci 
gul anilor, 37 001 
copii modelați, ir 
sau altul, de ani 
soții Deac, Mărie 
Bachner, Monica 
incă — totul, in: 
cerea unui om 
dedicat trup ți 
sale, antrenorul < 
ghe Dimeca. S-a 
mediu propice, c 
ni dintr-un dom 
de activitate, c. 
pe deplin rolul 
tiv, al sportului

...Și drumul sp 
limpic sau mo ni 
concret, intr-o 2 
gurii performant 
zimbeau, timid, < 
cu primele med» 
curs intemațiom

<

TINERII

DIN k. ÎN
De azi și pîn. 

Arad: se desfă.w. 
tul lnotătoriloi 
paralel. Cupa C 
din urmă fiind 
tinerilor sportiv 
ga narticipînd s 
peste hotare.

Tn cele trei z: 
au loc câte douZ 
mineata. de la c 
liminatorii. Iar 
de la ora 15. fi 
respective si stî

REDRESZ
(Urmare di

va fi închisă ci 
fi rezervată am 
Si sanie) si Co 
nea întreceri fiii 
nă prop? ndă 
rindul i lor 
importam* surs 
Ce va aduce n< 
planul sportului 
xact... acțiunea 
rul "Sportul*, pe 
drept excelentă 
mulțumim reda< 
Ie noastre de ii 
bobul in ceea i 
au nevoie impe 
menea acțiuni < 
a putea spera si 
rea internațional

p.d., fiind departajate (pentru locurile 5 
șl 8) de manșele „izolate", care le-au fa
vorizat pe primele : 269—240. • FOSTA 
campioană mondială, bucureșteanca Ele
na Trandafir, antrenoare a echipei na
ționale de' senioare, a apărut tn postură 
de Jucătoare tn turneul final, unde a 
ocupat locul 9 cu 400 șl 409 p.d., înaintea 
unor selecțlonablle • CUNOSCUTA 
sportivă Vasilica Pintea, vicepreședintă 
a F.R.P.. antrenoare șl componentă de 
bază a echipei divizionare Rapid Bucu- 

. reștl, a trăit duminică o dublă satis
facție : elevele el, Elena Anton șl Elena 
Găman, au urcat pe podium în ambele g 
probe din programul Junioarelor (TR. I.).

RUGBY, o IMPRESIONANTA adunare 
a marcat aniversarea a 70 de ani de la 
înființarea Sportului Studențesc, primul 
club universitar din țara noastră. Peste 
300 de foști șl actuali rugbyști, purtători 
ai culorilor alb-negre de-a lungul celor 
7 decenii de existență a clubului,' nume
roase personalități ale sportului cu ba
lonul oval, tn frunte cu ing. Marin Cris- 
tea, președintele Federației Române de 
Rugby au ținut să fie prezente la a- 
ceastă frumoasă festivitate, prezidată de 
neobositul suporter care nu e altul decît 
rectoru’ Institutului de Construcții, prof, 
dr. ing. Florin Chiriac. • O AUTORI
ZATA opinie, a unul fost „sportlst". prof. 
Gh. Gussi. „Jucăm rugby doar pe Jumă
tate, cu înaintarea șl fără treisferturl. 
Echipele studențești au, ele, primele — 
prin elanul care ar trebui să le ca
racterizeze — datoria de a corecta a- 
eeastă tendință greșită. Șl aceasta prin- 
tr-o însușire a unei tehnici complete 
șl o muncă mult sporită Ia antrena
mente". (D. C.).

8 LOTO PRONOSPOR
• Tragerea obii 

astăzi, vineri, 19 
avea loc In Buc 
clubului din str. 
lncepînd de la oi 
misia desfășurării 
face la radio, p< 
la ora 16,15.
• Tragerea obi 

astăzi fiind ULT 
1986, pînă la sfîr: 
mal rămas două 
concursul Pronos» 
nică, 21 decern 
gerea obișnu^A I 
miercuri, 24 a .'cei 
măsură ce ne api 
an se apropie si 
EXTRAORDINARE 
VELIONULUI I

CIȘTIGURILE 1 
DIN 12 DECEMB 
variante 25% a 50 
14,23 variante a 6
23.75 variante a 3.

57.25 variante a 1
158.25 variante a
295.25 variante a :
1.667.75 variante a 
la categoria 1: 4 
gurile In valoare 
de la categoria 
participantilor: T 
din Pitești, Vargî 
Sf. Gheorghe, jt 
Mihăilescu Elena 
Neamț și Lupea . 
reștl.

POLO. CRONICA dublei Intilniri din
tre Steaua și Rapid ar fi putut să aibă 
un asemenea supratltlu : „Un meci al... 
barelor". Intr-adevăr, „la bare" rapldlș- 
tli au „cîștigat* ambele meciuri, pe al 
doilea chiar la un... scor confortabil : 
8—2. Pe tabela de marcaj situația a fost 
insă alta : Steaua a învins in primul 
meci, Iar In eel de-al doilea a fost ega
lată In extremis în condiții de „om In 
plus" pentru Rapid. Șl la polo se joacă, 
totuși, pe goluri I • REZULTATUL pri
mei partide dintre cele două „bucureș- 
tene" a fost decis și de aportul umil tl- 
năr pololst de- la Steaua, Daniel Ffuth 
(19 ani), ale căru' șuturi puternice șl 
precise de la semidlstanță. s-au transfor
mat In... 5 goluri (din totalul de 11 în
scrise în acest meci de echipa sa). Cine 
spunea că formația militară nu prea 
are trăgători la poartă 7 I (G. BOT.).

POPICE. VALOROSUL nostru popicar 
Stelian Boariu (Aurul B.’Mare), care s-a 
aflat doar la trei puncte de prima treap
tă a podiumului laureaților la recentete 
campionate, a fost condus în turneul in
dividual de seniori de către fostul său 
coechipier Ion Biciușeă, acum antrenor 
șl Jucător la echipa divizionară UNIO 
Satu Mare care numai cu o săptămtnă 
tn urmă suferise prima tnfrîngere pe te
ren propriu în fața... băimărenllor O 
IN PROBA de perechi rezervată Junioa
relor, Maria Șopterean — Meîlnda De
meter și Luminița Zamflrescn — Daniela 
Rolea au totalizat același rezultat — 809

BASCHET. 8 DIN CELE 1» JUCĂ
TOARE care alcătuiesc lotul divizionarei 
A Voința Brașov au între 17 șl 20 de 
ani, fapt care creează echipei respective 
premise pentru un real progres într-un 
viitor cit mai apropiat, dar și demon
strează că unii dintre tehnicienii din 
orașul de la poalele Tîmpel sînt preo
cupați de creșterea și ridicarea tinerelor 
baschetbaliste. Ne referim, în mod con
cret, la fosta Internațională Octavia Si
mon (care le-a depistat șl Instruit pe 
Luminița Vrapciu, Carmen Cășvean, Ni- 
eoleta Menyhart. Georgeta Duma șl Lă
crămioara Rus) la fostul internațional 
Constantin Moraru (Agathe Kloos) șl la 
Dumitru Crăciun (Mariana Turtoi). A 
opta tînără jucătoare — Violeta Otavă 
— provine de la C.S.Ș. Focșani, din pe
piniera antrenorului Mircea Petrișor. • 
UN ANTRENOR — Atanase Angeîescu 
(care a înregistrat, de-a lungul anilor, 
succese notabile în activitatea cu copiii 
șl juniorii) — s-a hotărît să contribuie 
concret la sprijinirea acțiunii de ridi
care valorică a elementelor eu talie Înal
tă. efectuînd antrenamente specifice cu 
Dana Rădulescu (1,92 m ; legitimată la 
Rapid-Progresul). Clne-1 urmează exem
plul ? (D. ST.).

s-a prezentat la start, prof. I. Dirjan, vice
președinte a. federației, a exclamat : 
„Aici e cam tot ce avem mal bun în Îno
tul nostru !“. Șl avea dreptate, din mo
ment ce această atît de interesantă cursă 
le-a reunit, în ordinea culoarelor, pe 
Eniko Palencsar, Ramona Terșanschi. 
Noemi Lung, Stela Pura, Luminița Do- 
brescu, Anca Pătrășcoiu, Tamara Cos
tache și Andreea Sighiarto. „Dacă am 
pune laolaltă trofeele și... speranțele a- 
cestor fete, at fi, cu adevărat, ceva", a- 
dâuga, pe bună dreptate, antrenorul fe
deral D. Ionescu Ar fi, între altele, me
daliile de la J.O. C.M., C.E. • UN CU- 
V1NT de laudă pentru arbitri, acești oa
meni modești, anonimi, care asigură bu
nul mers al întrecerilor — cum a fost 
cazul șl la Bala Mare. • SPRE marea 
satisfacție a antrenorului M. Slavic și » 
ajutorului său, N. Pop. fostul campion 
european de Juniori Robert Pinter s-a 
arătat tn frumoasă revenire, terminînd 
învingător in patru probe. Aveau însă 
dreptate înotătorii de la Steaua cînd îșl 
exprimau nedumerirea înscrierii record
manului probei de 200 m liber în seria a 
treia, si nu în ultima, cum era firesc. 
• DOUA mari sportive șl bune prietene, 
Noemi Lung șl Tamara Costache, au ți
nut să ofere unei alte mari sportive, 

g ÎNOT • Carmen Bunaciu, an splendid coș eu
: j D î. a ț treia a probei flori, pentru ceî mal bine de 15 ani pe- meter și Luminița zamrirescu — Daniela și o munca mult sporita ia antrena- »

> de 200 m liber, din cadrul Cupel F.R.N. trecutl tn bazinele lumii. „Sînt florile Rolea au totalizat același rezultat — 809 mente*. (D. C.).
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TURNEUL OE VOLEI (m)

I • O importantă conslătuire

I
I
I

PLA.TRA NEAMȚ, 1» (prin te
lefon). In pitoreasca localitate 
de sub Ceahlău a început tur
neul cu nr. 3 al plutonului mas
culin secund al Diviziei A de 
volei. Reuniunea de deschidere 
a dus fată-n față pe una din
tre candidatele la trecerea în 
rîndul fruntașelor, TRACTORUL 
BRAȘOV, șl o echipă, C.S.M. 
DELTA TULCEA, care, în tur
neul precedent, jucat „acasă*, a 
marcat o evidentă creștere de 
formă. Tulcenii au început foar
te bine setul I (au condus cu 
7—2, dar au fost egalați La 8, 
echilibrul menținîndu-se pînă în 
prelungiri, cînd au ieșit în avan
taj brașovenii) și setul IU 
care au condus cu 7—3, dar
nou adversarii au revenit șl au 
răsturnat situația, avînd setbaU 
la 8, cîștigînd însă la limită). 
Foarte disputat a fost șl setu-1 
de mijloc, în care partenerele de 
întrecere au mers „cap la cap* 
pînă la 11, tot brașovenii fiind 
cel ce s-au desprins. Scor : 3—0 
(14, 11, 13) pentru Tractorul, 
care, mai ales in finaluri, a gă
sit resurse în experiența jucăto
rilor săi, bine coordonați de 
Sterea, precum și în jocul bun 
în atac aJ lud Cășvean și Fera- 
riu. De la învinși, mai bun — 
Cerșemba. Au arbitrat bine C. 
Pitaru — V. Dumitru.

în meciul următor s-au întîlnit 
POLITEHNICA TIMIȘOARA șl 
C.S.M.u. SUCEAVA, prima for
mație — din rîndul căreia 
evidențiat Dalacu, Urzică și Filip 
— obținînd o victorie fără 
bil : 3—0 (9, 8, 12). Echipa su-
ceveană a venit și la acest tur
neu insuficient pregătită și cu 
unii dintre jucători incomplet re- 
făcuți în urma accidentărilor. În
vinșii au opus mai multă rezis
tență in setul m, cînd au refă
cut de la 3—8. cedînd totuși după 
o ultimă încercare de a-și adju
deca setul. In partida de în
cheiere a primei zile, RELONUL 
SAVINEȘTI a întrecut după un 
meci lung pe RAPID BUCUREȘTI, 
care (în sfîrșit !) s-a ridicat, în 
multe momente ale acestei întîl- 
niri, la nivelul mediei valorice a 
componenților săi, , -rt~
derului grupei două 
pe terenul acestuia.
(5, 6, -11, -9, 7).
bine M. Io-a novici 
jescu. Vineri de la ora 14 au loc 
partidele : „Poli* — Rapid, C.SJW. 
Delta — C.S.M-U. șl Relonuf — 
Tractorul.

s-au
du-

.,luîndu-i“ M- 
seturl, chiar

Scor : 3—2 
Au arbitrat 
și V. Vră-

George ROTARU
• In meciul revanșă dintre 

Dacia Pitești și Selecționata sin
dicală a Bulgariei, disputat joi 
seară, in sala din Trlvale, victo
ria a revenit din nou detașat vo
leibalistelor localnice : 3—0 (O,
«, 12). (I. FEȚEANU, coresp.).

OBIILUI ROMÂNESC
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datoria să fim primii în spri
jinirea ideii, și secțiile noas
tre de performanță au și pri
mit indicațiile federației în 
acest sens, urmînd să dirijeze 
construirea minimum a cite 
unui bob popular. Entuziasmul 
tinerilor va trebui să fie du
blat de experiența secțiilor 
noastre. In privința concursu
lui final, am decis că el va 
avea loc in ultima parte a lu
nii februarie, in aceeași zi eu 
un concurs dc anvergură al 
seniorilor". Cuvinte de laudă 
la adresa acțiunii are și secre
tarul C.J.E.F.S. Prahova, Ale
xandru Bruckner : „Județul nos
tru, în care bobul este sport 
prioritar — avind și cele mai 
multe secții din țară —, trebuie 
șă fie in primul-plan al spri
jinirii acestei acțiuni. Sînt în 
măsură să vă informez că, Ia Li
ceul Industrial din Sinaia, un 
grup de elevi, dirijai de prof. 
Mircea Traian, au și început 
construcția unui asemenea bob 
și sper că în scurt timp voi 
putea furniza și alte exemple”. 
Să nu încheiem șirul Interlo
cutorilor noștri fără a-î da 
cuvîntul si fostului medaliat 
olimDic Nicolae Neagoe. în 
prezent sef al Dîrtiei de bob 
din Sinaia 'si al atelierului a-

1

s început' ieri In Capitală

Iosif Cavai

„PORTARUL TREBUIE SA FIE ADEPTUL
ANTRENAMENTULUI SPECIFIC4
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C. Teașcă (Un-iv. 
Vlad (..U“ Cluj- 

Rădulescu (Oțelul 
Nunweiller (Fla- 
M. Bîră (CJEFS 

lanul si M. Lu? 
în încheiere 
președintele
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urmărește ridica- 
nregătirii

Ieri, la Centrul de Cercetări 
Științifice al C.N.E.F.S., din 
Capitală, a început Instruirea 
ce teme de fotbal la care iau 
parte secretarii si metodistii 
care răspund de activitatea fot
balistică de la Consiliile jude
țene de Educație Fizică 
Sport, președinții cluburilor 
asociațiilor din Diviziile A 
B si antrenorii orincipali 
acestora.

In cuvîntul de deschidere, to
varășul Haralambie Alexa, pre
ședintele Consiliului National 
pentru Educație Fizică si Sport, 
a făcut o amplă expunere a- 
supra aspectelor înregistrate pe 
parcursul turului campionatu
lui recent încheiat, accentuînd 
asupra necesității unui olan de 
pregătire la parametri cit mai 
ridicați în perioada orecompe- 
titională pentru ca. în sezonul 
de primăvară, echipele noas
tre divizionare să evolueze la 
la un nivel superior. S-a sub
liniat faptul că acest curs 
perfecționare cu antrenorii 
chipelor divizionare — care 
va desfășura ne parcursul 
trei zile
rea necontenită a 
politice, educative si profesio
nale a tehnicienilor noștri, in
formarea acestora cu noutățile 
apărute pe plan mondial. în 
același timp a fost criticat 
modul cum au înțeles unele 
cluburi să prezinte planurile 
de oregătire cerute de F. R. 
Fotbal, multe dintre acestea 
fiind întocmite superficial, iar 
alte cluburi nici măcar nu le-au 
prezentat.

Trecând la lipsurile apărute in 
jocurile din turul campionatu
lui s-a arătat că aspectul dis
ciplinar continuă să rămînă de
ficitar. prea multi jucători 
fiind sancționați. In încheiere 
s-a menționat că ridicarea efi
cacității echipelor noastre tre
buie să se realizeze printr-o 
mai mare pondere în ședințele 
de antrenament deoarece acest 
element esențial oentru marea 
performanță este mult deficitar.

In continuare a avut loc un 
dialog deschis cu secretari de 
C.J.E.F.S.. conducători sau an
trenori. Au luat cuvîntul. prin
tre alții. D Lăzărescn (Rapid

București), 
Craiova), R. 
Napoca). C. 
Galați). I. 
căra Moreni) 
Brasov). V. 
eescu (Dinamo), 
a ltf.-t cuvîntul
F.R. Fotbal, Mircea Angeiescu, 
care s-a oprit asupra proble
melor
nostru, prezentînd modalitățile 
aflate în oreocuparea forului 
de specialitate pentru îndrep
tarea grabnică a deficiențelor. 
Vorbitorul a arătat că sezonul 
de toamnă nu a fost cores
punzător. nici la nivelul jocu
rilor din campionatul intern si 
nici în confruntările internațio
nale la nivelul cluburilor si 
nici al echipei naționale 
meciul cu SDania sau. 
ales al juniorilor, la C.E. 
Iugoslavia. Pentru revitalizarea 
fotbalului nostru, s-a arătat că 
trebuie schimbată mentalitatea 
fată de concepția de ioc. Tre
buie ca toate echipele să joa
ce deschis, ofensiv, la victorie, 
singura cale care poate asigura 
progresul general al fotbalului 
nostru. Alte probleme discu
tate : aspectul disciplinar, sta
bilitatea antrenorilor, nevoia 
de întinerire a loturilor divi
zionare de arbitri, multi din
tre actualii ..cavaleri ai fluie
rului” avînd 
fată de care 
litate nu a 
se impuneau, 
dicat ca în 
toare de iarnă
exemplar, acumulările fizice să 
aibă o mare Rondere in prima 
parte a ciclului de instruire.

existente în fotbalul

în

prestații slabe, 
forul de specia- 

luat măsurile ce 
în sfîrsit. s-a in- 
nerioada pregăti- 

să se lucreze

La cei aproape 36 de ani ai 
săi. Iosif Cavai urcă, alături de 
Dumitru și Dudu Georgescu, 
pe „podiumul" veteranilor di
vizionari A. A intrat în ma
rele fotbal devreme, la 19 ani. 
după o selecție bănățeană, în 
care blondul nortar al lui E- 
lectromotor Timișoara a atras 
atenția 
Ola.

— Ai 
te, dar 
venit titular în a doua parte 
a ei. Cum se explioă ?

— Am stat mai mult de 6 
ani la Dinamo, dar n-am ană-, 
rat decît în vreo 50 de me
ciuri. Cum s-ar spune, am acti
vat. punînd cap la cap. doar 
într-un campionat si jumătate, 
restul de trei si jumătate am 
stat. Am „tras de timp”, doar 
pentru că voiam să apăr la o 
echipă mare, simtindu-mă în 
stare. Cînd am pierdut speran
ța. am plecat la Jiul. pără
sind nu numai Bucurestiul. dar 
și banca de rezerve.

— Ce poate fi esențial în de
venirea unui portar ?

— Antrenamentul specific. 
Să î se tragă la poartă, să 1 
se tragă, cît mai mult, la 
poartă. Să ne amintim de Lung 
care era un nortar contestat, 
pînă la cooptarea lui Nicolae 
Ivan ca antrenor secund al 
Universității Craiova. Fostul 
miilocas si-a zis că cel mai 
bun lucru pe care îl are de 
făcut este să-l copleșească oe 
Lung cu suturi tari, din toate 
pozițiile. Așa se face că de pe 
lista de transferări. Silvică s-a 
trezit în., națională.

— Două cuvinte despre echi
pa ta. „U“ CIuj-Napoca...

— „U“ s-a comportat în a- 
cest tur. ca o echipă tipic stu
dențească, împletind elanul, 
entuziasmul, mobilizarea, cu

profesorului Gheorghe

o carieră lungă in spa- 
cu toate acestea ai de-

gafele tinerești, 
octombrie trist. în 
pierdut 8 puncte 
scuza. nartialS. a i sesiuni 
d.e examene plină de griji, s-au 
câștigat, apoi. 6 puncte din 6. 
Cred că returul va marca o 
ascensiune. Pentru că echipa se 
„coace" oe zi ce trece, se o- 
mogenizează si tactic nu nu
mai moral. Promite să devină 
o formație de mare mobilitate, 
cu o idee de ioc bine însușită.

— Se știe că dai o serioasă 
mină de ajutor la pregătirile 
rezervelor taie, ale „inamici
lor" tăi sportivi. în ultimă in
stanță...

— Mă preoeunâ bunul ran
dament al lui ,U“ în prezent, 
dar si în viitor. Dacă fasko. 
un mare talent dar si un mare 
romantic, va anăra într-o bună 
zi mai bine ca m-ine. voi fi 
fericit, căci va fi în interesul 
echipei mele la care ? totuși, 
țin să mai joc...

— Pînă cînd. Cavai ?
— Nu voi abandona atîta 

timn cît voi pnfea să mă .pre
gătesc fără a face cel mai mic 
rabat...

Ion CUPEN

Prime reflecții la încheierea sezonului In „B“

DE LA CUTEZANȚA BRĂILENILOR LA „LECȚIA ORĂDEANĂ"

faptul că 
avea loc 
exact pe 
accesibi

lii

nexă de întreținere a boburi
lor: „M-am bucurat, ea orice 
om care iubește bobul, auzind 
eă se va iniția un asemenea 
concurs. Bobul nostru poate 
astfel să trăiască o a doua ti
nerețe. Mă bucură și 
întrecerea finală va 
pe pîrtia noastră, mai 
ultimele sale viraje.
Ie stadiului de pregătire 
care se vor afla tinerii concu
rent!. Noi vom lua toate mă
surile ca pîrtia să fie In cele 
mai bune condiții de concurs. 
Iar Ia nevoie si atelierul nos
tru de întreținere va stă la 
dispoziția viitorilor practicanți 
ai bobului”. z

Cum 
tru cu 
mentul 
încheia 
cursului __ ___ ___
consemna opinii, nici pro, nici 
contra, dar am fi cei mai mul
țumiți să putem realiza repor
taje din acele locuri în care 
mult așteptatele boburi de tip 
popular prind contur. Fiindcă 
altfel Inițiativa noastră va ră- 
mtne în fază embrionară. Va 
rămîne cum se spune, o con
diție necesară, nu însă șl su
ficientă. Ori, pentru a contri
bui !a readucerea bobului la 
cotele unde-1 urcaseră clndva 
Panturu si colegii lui. este ne
voie acum de acțiuni concrete.

scur- 
supe- 
acolo 
spre

spuneam, dialogul nos- 
cei interesați In reviri- 
bobului românesc se va 
aici. Pînă la data con- 

final nu vom mai

In rindurlle de față nu ne-am 
propus să vorbim despre compe
titivitatea Diviziei B. despre fap
tul că gazdele, în general, tșl tau 
mereu In campionat „partea leu
lui”. că Încă zgtrdtul scor de 
1—o a fost predominant In sezo
nul încheiat, că disciplina jucă
torilor mal lasă de dorit, că și 
unele arbitraje au mal... șchiopă
tat etc., etc. Nu ne vom opri nici 
asupra Încinse! dispute pentru e- 
vitarea locurilor de la subsolul 
clasamentelor unde doar Poiana 
Ctmpina se pare că a pierdut 
cam tot ce putea să piardă. Pe 
timpul vacanței de Iarnă vom 
avea tnsă posibilitatea să le pu
nem pe toate sub lupă. Astăzi 
vă propunem să aruncăm o 
tă privire spre „etajele 
rioare ale clasamentelor”, 
unde se deschid ferestrele 
prima scenă fotbalistică.
• Clnd doi se ceartă apare un 

al treilea șl chiar un al patrulea 
candidat, in esență, așa se pune 
problema tn sena I. Se știe că 
F.C. Constanța încearcă de cîțiva 
ani să-șl recîștlge locul în prima 
divizie. Cu trioul ei Iovănescu — 
Șt, Petcu — Ignat (reveniți sub 

culorile echipei de pe litoral) 
marinarii n-aveau în atenție de- 
cît pe Politehnica Iași, șl ea cu 
pretenții justificate de a se re
întoarce pe prima scenă. Se 
părea că va fl „o luptă In doi”, 
dar a apărut această mică echipă 
cu suflet mare Progresul Brăila. 
Ofensiva el a apărut aproape pe 
neașteptate. Cite două puncte cu
cerite la Slobozia Galati Și Gura 
Humorului șl" unul de la Mlzll șl 
tată-l pe brăilenl (cu un atac 
surprinzător de productiv. 33 de 
goluri — la nivelul Iul F. C. Con
stanța I) în fotoliul nr. 1 al pri
mei serii cu +7 la adevăr. Cu 
același program de jocuri pe te
ren pronrlu. In retur (cite 9). o 
talonează F C. Constanța și Po
litehnica Iași, ambele cu două 
puncte mai puțin tn clasamentul 
adevărului, care la primăvară va

decide promovarea în elita fot
balului. Neanunțată a apărut și 
C.S.M. Suceava (+4 la adevăr)
„proprietara* locului secund. 
Deci, primăvara se anunță agi
tată și numai o cursă de mare 
regularitate a brăilenilor l-ar 
putea aduce pe aceștia in pos
tura de a da /.marea lovitură*.
• Un „galop de sănătate* tn 

seria a ll-a. Ne referim, desigur, 
la marșul foarte exact spre Di
vizia A al echipei mureșene, 
A.S.A., formația-llder a tuturor 
seriilor, dacă avem în vedere că 
ea deține cel mai bun procentaj 
al realizărilor după 17 etape : 27 
de puncte din 34 posibile, 34 de 
goluri marcate șl doar 9 primi
te. iată „cartfea de vizită* a e- 
ehipei antrenată de Ștefan 
Coidum. Cu acel 4-9 la „adevăr*,

„roș-albaștrii* țin la o distanță 
de trei puncte pe Progresul Vul
can București, în ambele varian
te ale clasamentului. Se spune 
că echipa lui Paul Popescu mal 
face calcule, deși urmărirea și 
„detronarea* echipei din Tg. Mu- 

. reș sînt deosebit de grele. Cam 
la atît se rezumă lupta pentru 
supremație în această serie des
tul de liniștită unde A.S. Drobe- 
ta Tr. Severin a reprezentat 
cîndva doar un „foc de paie*, 
după care s-a lăsat înghițită de 
plutonul mediocrității.
• Un vîrtej mai puțin scontat. 

Este vorba, evident, de ceea ce se 
întîmplă în „seria de foc* a eșa
lonului secund, seria a m-a, 
unde în prima treime a clasa
mentului găsim nu mai puțin de 
șase foste divizionare A. Sigur

că „Poli* Timișoara și tempera
mentalul ei antrenor Ion V. Io- 
nescu au „privit* mai mult la 
rivala din Baia Mare. Dar lucru
rile au luat o asemenea întor
sătură și iată că, deși penaliza
tă cu trei puncte, F.C. Bihor, eu 
Viorel Mateianu la timonă (care 
șl noaptea visează cum să se 
joace mai bine fotbalul) a rea
lizat o cursă de mare sen za-

pe. După ce a ciștlgat acolo 
unde a cunoscut atitea satisfac
ții cu echipa lui Condruc, „for
mația orădeană” s-a dezlănțuit, 
a agonisit puncte după puncte, 
l-a administrat o severă tnfringe- 
re (3—0) șl lui „Poli”. F.C. Bi
hor a ajuns pe locul secund cu 
un excelent golaveraj +21. Dar 
pentru a vă da seama ce se pe
trece in virful piramidei acestei 
serii, lată cum arată clasamentul 
adevărului: 1. „Poli +5; 2. F.C. 
Maramureș Baia Mare +4 ; 3—4. 
Gloria Bistrița și U.T.A. +3 ; 5. 
F.C. Bihor +2. Acum unele din
tre acestea privesc cu „furie îna
poi” la... niște puncte pierdute 
acasă: timișorenii la egalul cu 
Bala Mare, aceștia din urmă la 
nfrîngerea suferită tp (ața orâ- 
denllor, iar orădenii, la rîndul 
lor, jinduiesc după punctele 
date Iul C.S.M. Reșița ca 
după acelea cu care au fost 
nalizați. Se anticipează, deci, 
retur spectaculos, de mare__
gajament. Starea psihică de con
curs, locul rezultatelor, ca și cele mal ----- . . .. . .
dele 
vor

ce- 
și pe
lin 

an-

micl Imperfecțiuni în parti- 
dlsputate pe teren propriu 

da firește, decizia finală.

Stelian TRANDAFIRESCU

•~1
„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri ȘI RES
TAURANTE BUCUREȘTI oferă, prin agențiile sale, locuri 
pentru odihnă, în perioada vacanței de iarnă, la Călimă- 
nești, Căciulata, Herculane, Eforie Nord. Tușnad si Cheia 
(han).

(

DF TA T D M Q I.D.M.S. BUCUREȘTI a- AZJ-/ duce la cunoștință celor in
teresați că numai pină la

31 decembrie 1986, la magazinul auto I.D.M.S. din Bucu
rești, str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6, se primesc 
înscrieri la autoturismul DACIA BREAK prin transferul 
celor care au depus banii la U.E.C. în cont pentru auto
turism pînă la data de 31 iulie 1982.

Informații suplimentare La telefon 11.39.50 — int 121, 179.
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Vă supunem atenției configura
ția .clasamentului adevărului*
la încheierea primei părți a în
trecerii Diviziei A,

1. STEAUA 4-14
2. Dinamo + 6
3. F. C. Argeș 4- 4 <+ Ș)
4. F. C. Olt + 4 ( +S)
5. Petrolul 4- 2
6. Sportul Stud. 4- 1 (+10)
7. Victoria + 1 (+ 3)
8. F.C.M. Brașov 0
9. Corvinul — 1 (+ 2)

10. Univ. Craiova — 1 (- 1)
11. S. C. Bacău — 1 (- 6)
12. „U* Cluj-Napoca — 2 (+ S)
13. Oțelul — 2 (- 2)
14. Rapid — 2 (-10)
ÎS. Chimia — 5 (-13)
IC. Gloria — 5 (-33)
17. Jiul — 8
18. Flacăra — 7

La o primă comparație cu cla
samentul Diviziei A, „adevărul* 
este de partea echipei Steaua, ea 
avînd aici un avans de 8 punc
te în duelul cu Dinamo. Tot la 
„adevăr*, F. C. Argeș a preluat 
„bronzul* de la F. C. Olt, grație 
golaverajului. Tn zona subsolului, 
ordinea este identică, acolo unde, 
pe moment, patru formații au 
pierdut contactul cu „plutonul* 
șl luptă pentru evitarea celor 
trei locuri care duc_ spre Divizia 
B. Chimia, 
ra sînt 
hii, ele 
cule cu 
dresări. . .. _
se poate realiza decît cu o sin
gură (mare) condiție, aceea a 
depășirii în sezonul de primă
vară a nivelului arătat în pri
ma parte a campionatului.

ȘTIRI @ ȘTIRI • ȘTIRI
• BRIGADA DE ARBITRI RO

MÂNI LA MECIUL CIPRU — 
OLANDA. La 21 decembrie, la 
Limassol, este programată întîl- 
nirea dintre primele reprezenta
tive ale Ciprului și Olandei, din 
cadrul preliminariilor C.E. Par
tida va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din țara 
vîndu-1 la centru pe 
jutat la linie de I. 
și V. Curt.
• ÎN PERIOADĂ

CEMBRIE, sala polivalentă 
Buzău găzduiește un interesant 
turneu de minîfotbal, la care iau 
parte reprezentanții a opt Cen
tre Olimpice de juniori, pe două 
categorii de vfrstă (jucători 
născuți după 1 august 1969 și 
după 1 august 1970). Participă 
Centrele Olimpice din Arad, O- 
radea, Craiova, Pitești, Brașov, 
Bacău, Tg. Mureș și Buzău. Com
petiția. dotată cu «Cupa Buzău 
1986*, începe azi. de la ora 8. 
și se va încheia duminică, la 
ora 15.

noastră, a- 
I. Igna, a- 

Crăciunescu

19—21 DE-
din

Gloria, JiuT șl Fia că- 
de1a „în priza* returu- 
făcînd calcule după cal- 
sneranța mult doritei re- 
Redresare care însă nu

ANUNȚ
Centrul de perfecționare a 

cadrelor din mișcarea sporti
vă, în colaborare cu Consiliul 
Municipal pentru Educație Fi
zică șl Sport, sub auspiciile 
Universității cultural-științlfi- 
ce din București, organizea
ză luni 22 decembrie 1986, la 
sala Dalles, la orele 12,30, o 
masă rotundă cu tema : „Pro
blematica formei sportive*, 
cu participarea unor cercetă
tori de la Centru] de Cerce
tări Științifice al C.N.E.F.S.



ÎNTÎLNIREA PRIETENEASCĂ
DE LUCRU DINTRE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

9

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
4

ELENA CEAUSESCU»
SI TOVARĂȘUL
7

JIVKOV
(Urmare din pag. 1)

cu 
inso-

onoruri. La punctul de fron- 
tieră de pe teritoriul Republi
cii Populare Bulgaria. împodo
bit sărbătorește au venit să 
salute oe oaspeții dragi din 
Româna mii de reprezentant! 
ai populației orașului de pe 
malul drept al Dunării.

De la punctul de frontieră. . 
înalții oaspeți. împreună 
persoanele oficiale ce-l
țese, s-au îndreptat spre uni
tatea din Ruse a ÎNTREPRIN
DERII PENTRU CONSTRUC
ȚII DE MAȘINI SI UTILAJE 
GRELE.

Vizita la unitatea din Ruse 
a întreprinderii oentru Mașini 
si Utilaje Grele s-a încheiat în 
aceeași atmosferă entuziastă ce 
a caracterizat întreaga sa des
fășurare. expresie clară a sa
tisfacției oamenilor muncii de 
aici fată de noul dialog 
româno-bulgar la nivelul ' cel 
mai înalt.

Coloana oficială de mașini 
s-a îndreptai apoi spre Lipnik, 
unde conducătorii de partid 
și de stat ai României și 
Bulgariei au continual schimbul 
de păreri in probleme de in
teres comun, inceput in cursul 
dimineții la Giurgiu.

*
Joi, 18 decembrie, au avut 

loc ia Ruse convorbiri oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
vice prim-mi nistru 
lui. președintele
National al Științei 
mîntului, 
Jivkov, 
Comitetului Central
Iui Comunist Bulgar 
tele Consiliului de 
Republicii Populare

în această ori mă 
convorbiri au fost
stadiul actual si perspectivele 
dezvoltării relațiilor bilaterale 
româno -bulgare, problemele 
care mai trebuie rezolvate în 
vederea extinderii în conti
nuare a acestor relații.

continuare, 
desfășurat in 

apreciat că

Jivkov s-a procedat Ia un 
schimb de păreri asupra 
blemelor actuale ale 
litice internaționale.

Convorbirile s-au 
într-o atmosferă de 
Înțelegere, caracteristică ___
tru relațiile de prietenie dintre 
popoarele, partidele șl țările 
noastre.

Tn legătură cu rezultatele in 
tîlnirii, - ale convorbirilor pur
tate cu acest prilej a fost a- 
doptat un comunicat care se dă 
publicității.

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

vieții

Polo- 
Bitola

Supă turneul £c Handbal (m) (Ic Ia fbilisi 
corner Penu: „ECHIPA DE TINERET POATE DEVENI

desfășurat 
stimă si 

pen-

g

I

ai guvernu- 
Consiliulai 
și învăță- 

și tovarășul Todor 
secretar general al 

al Partidu- 
președin- 
Stai al 

Bulgaria, 
rundă de 
examinate

în
s-au

S-a 
bune 
extinderea conlucrării

convorbirile 
plen.

rezultatele 
dobîndite nînă acum în 

româno- 
bulgare. cit si potențialul în 
creștere al celor două economii 
naționale deschid noi perspec
tive intensificării colaborării 
dintre partidele tarile si popoa
rele noastre.

în acest scop. în cadrul con
vorbirilor s-a stabili* ca mem
brii celor dona delegații să a- 
nalizcze concret căile si posibi
litățile de extindere a colabo
rării si cooperării economice 
româno-bulgare,

A
în continuarea convorbirilor 

dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Todor

6 TELEX & TELEX
ATLETISM

tru desemnarea ___ ______
atleți ai anului întreprinsă de re
vista italiană ..Atletica Leggera**, 
ce apare la Milano, la masculin 
pe locul I a fost clasat maroca
nul Said AoiL.it a — cu 118 p, 
urmat de sovieticul Serghei Bub-

Johnson. 
fost atri- 
Drechsler

In ancheta pen
ce] or mai buni

ka si canadianul Ben 
La feminin, locul T a 
buit sportivei Heike 
din R. D. Germani.

BADMINTON în primul tur 
al concursului international de 
la Kuala Lum nur campionul 
mondial Morlen Frosi (Danemar
ca) l-a învins cu 15—13. 15—7
pe coechipierul sau Peter Nler- 
hoff. iar jucătorul chinez Zheng 
Yuli, un alt favorit al con
cursului. ’-a întrecut cu 11—7, 
11—3 pe Chai Lean fMalayezla).

SPORTIVELE ROMANCE 
Teodora Tache și Diane Samun- 
gi au cîștigat proba de dublu 
din cadrul tradiționalului tur
neu de tenis pentru seniori de 
la Litvinov (Cehoslovacia). An
trenorul Aurei Segărceanu, care 
a însoțit lotul, alcătuit din 4 
sportivi — Tache, Samungi, 
Marius Comănescu și Dorel Pop 
— ne-a spus : „Suprafața sin
tetică, foarte rapidă, a consti
tuit un handicap pentru toți ju
cătorii noștri, ei fiind eliminați 
in concursurile individuale din 
primul și al doilea tur. Ulte
rior, fetele s-au acomodat, reu
șind să cîștige proba de dublu, 
in urma unui joe rapid, cu 
numeroase veniri la fileu. Au 
mai participat jucători si Ju
cătoare din Bulgaria. Cuba, Po
lonia, R.D.G., Siria și Ungaria*. 
Iată seria rezultatelor învingă
toarelor, in ordinea desfășură
rii concursului : 6—0. 6—0 eu 
Suiglerova — Simko va ; 'ti—4,
6— 4 cu Frimglova — Silvanova;
7— 6. 6—3 cu Podlahova — Ho- 
lubova ; 6—4 6—4 cu Smeka- 
lova Bojcikova

5 ir

PÎRTIA de la Sarajevo, 
unde în 1984 s-a disputat

nu- 
cu 
la

♦
După încheierea convorbirilor 

oficiale și dejunul oferit in 
onoarea înalților oaspeți români, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Todor Jivkov. îm
preună cu persoanele oficiale 
participante la noul dialog ro- 
mâno-bulgar la nivel înalt s-au 
îndreptat spre Ruse.

Ceremonia plecării conducă
torului partidului și statului 
nostru s-a desfășurat la punc
tul de frontieră de pe terito
riul țării vecine, unde 
meroși cetățeni au salutat 
bucurie pe inalții oaspeți,
fel ca și la sosire, au -aplau
dat cu insuflețire, dind expre
sie dorinței lor de a se dezvolta 
in continuare relațiile trainice, 
tradiționale, de prietenie 
colaborare româno-bulgare.

Cei doi conducători 
partid si de stat și-au luat _.. 
călduros rămas bun, și-au strins 

s-au îmbrățișat cu 
Tovarășul ~ 
luat. d?
rămas 
Elena
*

La încheierea intîlnirii prie
tenești româno-bulgare la nivel 
înalt, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au revenit, in cursui 
după-amiezii, pe teritoriul ro
mânesc, in municipiul Giurgiu.

Mii de oameni ai muncii pre- 
zenți aici, ca de altfel pe în
tregul traseu străbătut piuă la 
ieșirea din municipiul Giurgiu, 
au făcut, din nou, aceeași cal
dă si emoționantă manifestare 
a simțămintelor 
dragoste și 
tovarășul 
ovaționind 
înflăcărare 
Comunist 
secretarul său general. S-a dat 
expresie deplinei satisfacții față 
de noua întilnire la nivel inalt 
româno-bulgară. convingerii că 
aceasta deschide noi perspective 
dezvoltării conlucrării dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

Adresindu-se celor prezenti. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a, 
spus:

La revedere dragi tovarăși! 
Vă urez succese în întreaga ac
tivitate și, fiind în ajunul A 
nulul Nou, „La multi ani!".

S-a aclamat cu însuflețire 
„Ceaușescu — La multi ani!" 
urare adresată din adîncul ini Barcelona”
milor conducătorului iubit »’ ----- ---
partidului si sfatului nostru.

Sâptâmina trecută s-a desfășu
rat tradiționalul Turneu mascu
lin de handbal de la Tbilisi, la 
care au participat selecționatele 
A și de tineret ale Uniunii So
vietice, reprezentativele 
nlgi șl R.S.S. Gruzine. 
(Iugoslavia, și echipa 'de tine
ret a României.

Conducătorul delegației noastre 
maestrul emerit al sportului Cor
nel Penu, ne-a furnizat clteva a- 
mănunte.

— în primul rlnd, participarea 
formației noastre de tineret la 
acest mare turneu a avut du
blu scop : rodarea tn continuare 
a nucleului bun de jucători de 
perspectivă și formarea unei im
presii asupra jocului puternice
lor selecționate ale Uniunii So
vietice «1 Poloniei, viitoare par
tenere ale echipei României in 
grupa B a Campionatelor Mon
diale din februarie.

— Care au fost rezultatele ob
ținute de tinerii noștri handba- 
llștl, aceiași care au participat 
la Balcaniadă, la dubla Inttlnlre 
cu selecționata similară a Un
gariei și .Trofeul Carpați” 1

— In ordine, " 
29—28 cu echipa 
niunll Sovietice, 
dială 6n titre, 
Gruzină, 
19—30 cu Polonia (întrecută de 
U.R.S.S.-tineret), diferența mare 
de scor din ultimele două par-

tide datorîndu-se în special tes
tării unor formule de joc.

— Cum apreciați jocul selecțio
natei ?

— Echipa, clasată pe locul IV, 
joacă din ce în ce mai bine, 
plusul acumulat la capitolui ex
periență fiind evident. Progrese 
clare au înregistrat Cristian Za- 
haria — golgeterul turneului. în 
multe faze de atac jucînd exce
lent, Nicolae Popescu — o ex
tremă percutantă Titus Donosa, 
care a realizat multe faze bune 
în importantul rol d^ conducă
tor de joc. Portarul Dănuț Io- 
nescu „vine*, iar wtravaliul pi
votului Corneliu David a fost re
marcabil, dar mai are încă 
cultăți cu prinderea mingii, 
o echipă care, pregătită în 
tinuare Ia cele mai înalte 
ale exigenței, în următorii 
ani poate furniza cel puțin 
jucători primei

20—SO

22—24 cu Bltola. 
de tineret a U- 
campioană mon- 
32—26 cu R.S.S.
cu U.R.S.S. șl

difi- 
Este 
con- 
cote 
2—1 
3—4 

selecționate a 
țării. Se cere însă, repet, conti
nuarea pregătirii cu nucleul de 
bază, cu multe . jocuri tari. Nu 
pot încheia fără să mention/» 
că la cîrma ^cestel echipe, ală
turi de același valoros antrenor 
emerit Oprea Vlase. am desco
perit un altul mai mult decît 
promițător, fostul meu coleg de 
națională Ștefan Birtalan. Afirm 
asta excluzînd total orice... sen
timentalism.

Mihai! VESA

Și

de 
un

mîiniJe si 
prietenie. 
Jivkov si-a 
un cordial 
la tovarășa

Todor 
asemenea, 
bun de 

Ceausescu.

de profundă 
recunoștință fată de 

Nicolae Ceaușescu, 
și aclamind cu 

pentru Partidul
Român pentru

bob, conți nd 
Mondială. în 

de două per- 
României, for- 

Degan și Con-

PE 
acolo 
întrecerea olimpică de iarnă, a 
avut loc un mare concurs in
ternațional de 
pentru Cupa 
cursa boburilor 
soane, echipajul 
mat din Dorin
stantin Ivan, s-a clasat pe un 
promițător loc 4. fiind devansat 
in clasament, după disputarea 
celor trei manșe, de S.U.A. I — 
2:39,15, R.F.G. I — 2:39,23 și 
R.F.G. III — 2:40,18, sportivii 
noștri fiind cronometrați 
2:40,36.

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
• în turneul de hochei de 

la Moscova au fost înregistra
te două surprize de proporții. 
Astfel. Finlanda a Întrecut 
U.R.S.S. cu 3—2 (0—0. 2—2
1— 0), iar Selecționata olimpica 
a Canadei a disDus de Suedia 
eu 6—4 (3—1. 1—2. 2—1). • 
Selecționata Poloniei a susți
nut un ioc de verificare la 
Sosnowiec în compania echinei 
cehoslovace TJ Vitkovîce. Ho- 
cheistli polonezei au obținut 
victoria cu scorul de 9—2 (3—2.
2— o, 4—0). • Reprezentativa

R.P. Chineze și-a incheiat tur
neul în U.R.S.S. iucînd la Ka
linin ctj formația locală S.K.A. 
Victoria a revenit cazdo'o'- cu 
scorul de 11—2 (3—2, 3—0, 5—0).

• „Cupa Mondială44 la schi • 
programat pe pîrtia de la Cour- 
mayeur (Italia) o probă feminină 
de slalom special în care victo
ria a revenit sportivei elvețiene 
Vrenl Schneider, înregistrată în 
cele două manșe cu timpul 
1 :24,06. Pe locurile 
s-au situat Tamara 
(S.U.A.) — 1:24,11,
OertU (Elveția)

de
urmâionre 
McKinney 

Brigitte

g INTERNAZIONALE califl-
șj cat pentru sferturile de finală 
g; ale Cupel U.E.F.A. în meciul re- 
g; tur, rejucat miercuri seara la 
5 Milano, Inter a terminat la e- 
=5 galitate (0—0) cu Dukla Praga 
0 (in tur 1—0), După cum se știe, 
g; săptămîna trecută, partida re- 
gg tur a fost întreruptă din cauza 

la scorul de 1—0 pentru 
% gazde, Iar miercuri s-a rejucat 
g In întregime.
gg SE CUNOSC echipele din Ame- 

Sud care vor participa 
finală a Campionatului 
de Juniori II (pină la 
care va avea loc anul 
Canada. Acestea slnt 

Boliviei, Brazi-

ceții, 
g gazde, 
B 
5; rica de 

la faza 
Mondial 

ă 16 ani).
viitor în ____
reprezentativele ________ __

5- liei șl Ecuadorului 
ENGLEZUL Bob Houghton (38 

g de ani) va fi noul antrenor al 
-i echipei suedeze Oergryte, care 
Sî în 1985 a cucerit titlul de caro- 

pioană a țării. Deși tînăr. Hough- 
5; ton este de mult timp antrenor.

SgJ3in 1974, pînă în 1980. el a ac- 
Ș tlv'it la Malmo F.F. finalists

: în 1979 a C.C.E. Apoi a revenit
în Anglia, după care a pregătit 
echipele reprezentative ale Ca- 
nadei șl Arabiel Ssudlte.

, -5 INTERNAȚIONALUL vest-ger- 
î; man Bernd Schuster, care în 
gî prezent se află In Spania, la 

__ ______ _ dar nu a mai fost 
al g cooptat în actualul lot al echipei 

«naniole, a declarat că ar vrea

să se reîntoarcă în R. 
mania, dar numai la F. C. Koln, 
clubul care l-a consacrat.

MARK HATELEY, internațional 
englez, în prezent în Italia, la 
Milan, este solicitat de Arsenal 
și F. C. Liverpool. Antrenorii a- 
cestor echipe, George Graham 
și, respectiv, Kenny Dalglish, s-au 
adresat clubului milanez pentru 
a 1 se desface contractul de că
tre echipa Italiană. Răspunsul a 
fost însă negativ din partea con
ducătorilor de la Milan, afirmînd 
că abia anul viitor, cînd îi ex
piră contractul, el poate fi pus 
pe lista acelora care urmează să 
fie transferați.

IN URUGUAY se va introduce 
un fel de „pronosport44. Origlna- 

‘ litatea jocului constă în faptul 
că în program vor figura doar 
4 partide, cu indicarea scorului. 
Pe de altă parte, condiția de a 
participa la concurs constă _ în 
faptul că aceia care fac pro
nosticurile sînt obligați să cum-

pere un bilet la una dintre cele 
1 partide prevăzute în program.

ÎN 1988 se vor împlini luO de 
ani de cînd s-au organizat cam
pionatele ligilor engleze. In ve
derea acestui 
engleze 
meciuri 
propriu, 
engleze ; 
tativele 
viitor șe r------------
cu participarea unor echipe ita
liene și spaniole iar în 1988 se 
va organiza un mare turneu in
ternațional, care va avea loc în 
mal multe orașe engleze.

ANTRENORUL echipei Argen
tinei, Carlos Bilardo și-a pre
lungit cu încă doi ani contractul 
cu Federația argertinlană pentru 
a rămîne la cîrma selecționatei 
naționale.

ÎN URMA cu 40 de ani a fost 
organizat primul campionat in 
R. D. Germană. Atunci, în dife
ritele ligi au luat startul 99 de 
echipe de seniori. 45 de tineret 
și 30 de juniori.

jubileu, cluburile 
vor susține numeroase 
internaționale, pe teren 

O selecționată a ligii 
a șl jucat cu reprezen- 
Irlandel șl Scoției. Anul 

• preconizează un turneu

Rubrica realizata de 
Ion OCHS’-?’™ D

TELEX ® TELEX •
ÎNOT © La Vilnius s-au în

cheiat întrecerile „Cupei U.R.S.S.*. _ . .. e_
Serghei Zabolotnov, în- 
în trei probe : 100 m 
56,79 ; 200 m spate — 
200 m mixt — 2:07.43. 

bun rezultat al compe-

în concursul masculin s 
vidențiat 
vingător 
spate — 
2:02,97 și 
Cel mal 
tiflei feminine a fost obtinut de 
Natalia Șibaeva, cronometrată în 
proba de 100 m spate cu timpul 
de 1 :04,50.

SCRIMĂ 
țlonal de 
Wroclaw a 
Proske (R. 
de scrlmerii polonezi 
Mruza și Andrzej Jantas. tn 
competiția pe echine victorta a 
revenit formației Dvnsmn Pe^iln

ȘAH © în runda a 5-n a tur
neului intemnHn^a’ d.

® Concursul intema- 
spadă desfășurat la 
fost cîștigat de Uwe‘ 
D. Germană), urmat 

Wotciech 
Andrzej Jantas.

victoria

xelles, campionul mondial, 
rele maestru sovietic Gări 
parov, a cîștigat în 65 de mutări 
partida susținută cu L. Portisch 
(Ungaria). Marele maestru vest- 
german Robert Hiibner l-a în
vins pe englezul-John Nunn, în 
timp ce partida Korcinoi — Short 
s-a încheiat remiză. In clasament 
conduce Kasparov cu 3.5 p, ur
mat de Short — 3 p Korcinoi și 
Portisch — cîte 2,5 p Nunn — 
2 p. Hiibner — 1,5 p.

TENIS 0 în prima zi a tur
neului de la Sofia jucătorul 
bulgar Kiskinov l-a eliminat cu 
6—0. '6—2 pe iugoslavul Krstlci. 
Vago (Unear’ai l-a întrecut cu 
6—1. 6—2 pe Ponomarev (U.R.S.S.),
Iar Velev (Bulgaria) a cîștigat 
cu 3—6. 6—4. 7—6 partida cu Hen- 
rv f^iiba).

Echipele vest-germane au intrat In pauza de iarni. Dupii vncin’il, 
ptnă In februarie, cirul se va relua campionatul, vor urma preo.iiriic, 
turnee In (irile cu clima mai calda. ' Iată. jn Imagine, o )<’.z i " : i me
ciul dintre Borussia Man.chenqladba.ch șl Glasgow Rangers din cadrul 
Cupei U.E.F.A. (0—0 tn retur, 1—1 tn tur), ultimul joc oficial al Borus- 
slei din acest an. in fotografie, portarul Kamps resrringe ba'on’.n din 
fata tui Cooper Telefoto : A.P. — aof^"””"
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