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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 19 decembrie, 
a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C, al 
l’.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv, la pro
punerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, A EXAMINAT ȘI 
APROBAT O SERIE DE MA
SURI IN VEDEREA REALI
ZĂRII PLANULUI PE 1986 ȘI 
PREGĂTIRII ÎNDEPLINIRII 
IN CELE MAI BUNE CON
DIȚII A PLANULUI PE PRI
MUL TRIMESTRU AL ANULUI 
1987.

Secretarul genera! al 
partidului a arătat că este ne
cesar ca, in perioada care a 
mai rămas pînă la finele anu
lui, să se treacă la măsuri ho- 
tărite și să se folosească la 
maximum fiecare zi de lucru 
in vederea îndeplinirii cu re
zultate cit mai bune a sarci
nilor dc olan pe 1986. îndeosebi 
la producția fizică și de ex
port. pentru realizarea în în
tregime și in condiții de cali
tate a producției stabilite în 
contractele încheiate cu bene
ficiarii interni și externi.

în același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să 
se treacă, pînă la sfirșitul aces
tei luni, la stabilirea de măsuri 
bune in vederea îndeplinirii, 
incâ din prima zi, a sarcinilor 
de plan pe anul viitor, subli
niind că sînt asigurate baza 
tehnico-materialâ și energetică, 
tot ceea ce este necesar pen
tru realizarea in bune condiții 
a prevederilor de plan. Arătind 
că planul pe 1987 pune un ac
cent deosebit pe creșterea pon
derii produselor de calitate su
perioară, secretarul general al 
partidului a cerut tuturor mi
nisterelor, centralelor indus
triale și întreprinderilor să 
acorde cea mai mare atenție, 
in cadrul acestor măsuri, pro
blemelor calității, ridicării ni
velului tehnic și calitativ al 
produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat convingerea că 
oamenii muncii, sub conducerea 
organelor si organizațiilor dc 
partid își vor mobiliza larg for
țele, in aceste zile, vor munci cu 
pricepere si dăruire, in spirit 
revoluționar, pentru a încheia 
anul 1986 eu rezultate cit mai 
bune și pentru pregătirea tre
cerii cu succes la realizarea 
planului pe cel dc-al doilea an 
al actualului cincinal.

în continuare, in cadrul 
ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o infor
mare eu PRIVIRE LA VIZITA 
DE PRIETENIE EFECTUATĂ 
ÎN ȚARA NOASTRA DE 
PREȘEDINTELE REPUBLICII 
ARABE EGIPT, MOHAMED 
HOSNI MUBARAK, ÎN ZILELE 
DE 13-14 DECEMBRIE.

Aprobind rezultatele vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că noua intilnire din
tre președinții Nicolae
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak se inscrie in practica 
— devenită tradițională — a 
contactelor prietenești, la ni
vel inalt, eare au un rol deter
minant în promovarea cola
borării dintre România și Egipt,

pe plan bilateral și in viața in
ternațională.

A fost evidențiat cu satisfac
ție faptul că cei doi președinți 
au exprimat, in timpul convor
birilor, hotărirea de a amplifi
ca și diversifica in continuare 
relațiile bilaterale, în spiritul 
declarațiilor comune de la 
București și Cairo, în folosul 
ambelor țări, al cauzei generale 
a colaborării și păcii in întrea
ga lume. A fost relevată im
portanța înțelegerilor conveni
te de cei doi șefi de stat pri
vind extinderea conlucrării re
ciproc avantajoase in domeniile 
extracției și prelucrării țițeiului, 
construcțiilor de mașini, meta
lurgiei, energiei și electrificării, 
construcțiilor social-edilitare, 
agriculturii și industriei ali
mentare, precum și în alte do
menii de interes comun.

In mod deosebit, a fost a- 
preciată înțelegerea la care s-a 
ajuns in timpul vizitei cu pri
vire la elaborarea unui Pro
gram pe termen lung pentru 
lărgirea colaborării economice 
și tehnico-științifice, a schim
burilor comerciale dintre Româ
nia și Egipt pînă in anul 2000.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat, totodată, însemnătatea 
schimbului de păreri avut de 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak 
asupra situației internaționale 
— și, în mod deosebit, asupra 
ultimelor evoluții ale evenimen
telor din Orientul Mijlociu. în 
acest cadru, Comitetul Politic 
Executiv a evidențiat atenția 
deosebită pe care România și 
Egiptul o acordă eforturilor 
pentru soluționarea globală, pe 
cale politică, a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pentru reali
zarea unei păci juste și traini
ce, bazate pe retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 
1967, pe recunoașterea dreptului 
inalienabil al poporului palesti
nian la autodeterminare si 
crearea unui stat propriu inde
pendent, asigurarea independen
ței și suveranității tuturor sta
telor din această zonă.

Aprobind în unanimitate con
cluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul acestei noi întilniri la 
nivel înalt, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri pen
tru înfăptuirea în viață a în
țelegerilor convenite, pentru în
tărirea continuă a conlucrării 
prietenești româno-egiptene.

Comitetul Politic Executiv a 
fost informat, de asemenea, în 
legătură cu ÎNTÎLNIREA PRIE
TENEASCA DE LUCRU DIN
TRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, ÎMPREUNA
CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, ȘI TOVARĂȘUL 
TODOR JIVKOV, ÎN ZIUA DE 
18 DECEMBRIE, LA GIURGIU 
ȘI RUSE.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat rezultatele noii întil
niri dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, subliniind 
că prin caracterul ei profund 
constructiv, de lucru, se înscrie 
ca un moment de deosebită în
semnătate în dezvoltarea conlu
crării rodnice, multilaterale, 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

j.Fotbaliștii echipei campioane prezenți în marile meciuri din 1986 și 1987

STEAUA - DUPĂ CUPA INTERCONTINENTALĂ

(Continuare in pap 2-3)
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Șl ÎNAINTEA SUPERCUPEI
Partida care a desemnat pe 

ciștigătoarea Cupei Interconti
nentale a încheiat sezonul fot
balistic internațional 1986. Me
ciul dintre campioana Europei 
și cea a Americii de Sud a 
devenit, de altfel, în mod tra-

peste 22 de ani în urmă, își 
păstrează prospețimea arhitec
tonică și oferă un cadru im
presionant finalei Cupei Inter
continentale. Iar spectatorii ja
ponezi, care sînt mult mai des 
solicitați de alte ramuri spor-

Cea _ mai grea minge pentru Pumpido, care salvează un gol ca 
și făcut in duel cu Pițurcăt Moment din finala de la Tokio 

Foto : „THE NIKKAN SPORTS" Tokio

tive. fotbalul rămînînd încă, 
sub raportul performantelor in
ternaționale. pe un plan se
cundar. știu s'ă onoreze, prin- 
tr-o prezentă masivă si o ire
proșabilă conduită, evenimentul 
pe care, din 1980. îl găzduiește 
cu regularitate capitala lor.

Steaua și-a înscris. după 
campioanele Spaniei. Portuga
liei. Italiei. Scoției. Angliei. O-

dițional, finalul agendei fot
balistice a fiecărui an, fiind 
considerat jocul de vîrf al 
sfirșitului de stagiune. La To
kio, la fel ca în fiecare dintre 
ultimele șapte ediții ale duelu
lui dintre reprezentantele con
tinentelor cu cel mai valoros 
fotbal, ambianta s-a ridicat la 
înălțimea evenimentului. Are
na olimpică, deși construită cu

LA CLUJ-NAPOCA, „TOP 12“»» D4CMd7|
LA TENIS DE MASĂ (j)
Luni Si marți, la Sala Spor

turilor din Cluj-Napoca se des
fășoară tradiționala competiție 
de tenis de masă „Top 12“ pen
tru juniori, concurs la care 
participă cei mai buni repre
zentanți ai tinerei generații. 
Organizată de C.J.E.F.S. Cluj, 
această întrecere oompletează 
în .mod fericit programul com- 
petitional intern, reunind pe 
multi dintre laureatii ultimei 
ediții a Campionatelor Euro
pene. ca Si pe alti jucători 
fruntași : Otilia Bădescu. Emi
lia Ciosu. Maria Bogoslov. An
da Gîrbină. Cristina Enulescu. 
Adriana Năstase. Ana-Maria 
Miron, Kinga Lohr. Iulia Rîș- 
canu. Daniela Mușetoiu. Cris
tina Chindriș. Luminița Lupu.tina Chindriș, Luminița Lupu. 

g C. Creangă. Z. Zoltan. T. Het- 
tmann, D. Cioca. I. Mihalache. 

î? D. Ciocîrlie. M. Bărăgan. Eug.
Simion, R. Revisz. A. Căldare. 

S; Cr. Matei. I. Chindriș.
0 Ca și la ediția precedentă, se 
-s așteaptă si de această dată con- 

fruntări interesante, dată fiind 
S valoarea particinantilor.

25 de meciuri fără Infringere, un pas mare

spre titlu încă din... toamnă

Mai încărcată ca altădată, cu cite 25 
de partide pentru componentele eșalo
nului de elită, stagiunea de toamnă la 
polo a avut, se știe, și elementul de 
inedit dat de desfășurarea etapelor du
ble. după un prim turneu în Capitală (și 
înaintea celor patru de la anul). O 
formulă care pare să fi fost mai so
licitantă pentru echipe, mai atractivă 
pentru spectatori.

Care ar fi principalele fapte ale se
zonului abia încheiat ? De bună seamă, 
în primul rînd e atit de convingătoarea 
dominare a scenei interne de către Di
namo București. într-adevăr. mai rar o 
asemenea desprindere — 11 puncte în 
fața campioanei en titre — si un astfel 
de ..parcurs" — 25 de etape, fără în-

EUROPEI
landei. Greciei, R.F. Germaniei. 
Suediei, pentru prima oară 
numele — ca reprezentantă a 
Europei — pe tabloul finale
lor. Fotbalul românesc reali
zează astfel o nouă performan
tă în premieră, performantă cu 
care nu se mîndresc multe țări 
europene cu vechi tradiții 
sportive. Campioana noastră a 
practicat tin fotbal unanim a- 
preciat. Recunoașterea valorii 
formației noastre reprezintă, 
firește, motive de satisfacție. 
Dar nu trebuie să uităm că 
meciul a fost pierdut și că, în 
ciuda superiorității manifestate 
in jocul de ansamblu, pe tabe
la de marcaj a rămas înscris 
scorul de 1—0 in favoarea lui 
River Plata. Că au existat si 
alte împrejurări care au con
curat Ia Înregistrarea înfrîn- 
geril. si asta este adevărat. 
Am amintit doar eroarea de 
arbitrai de la faza în care Be- 
lodedici a înscris un gol vala
bil, sau absenta lui BolSni din 
echipă. Dar. chiar și in aceste 
condiții, din modul cum au 
decurs „ostilitățile" și după 
marcarea golului lui Alzamen- 
di, existau suficiente minute 
și argumente spre a se reali
za cel puțin golul egalizator și 
eventuala intrare în prelungiri. 
Nu s-a putut obține asa ceva 
si. astfel, regretul apare si mai 
mare. „Dacă ne-ar fi întrecut 
o echipă care să ne fie supe-

Cornel POPESCU 
Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

De azi, vacanța de iarnă

a elevilor și studenților

INVITAȚII PENTRU MAREA 
ARENĂ A SPORTULUI

. patlnaiul st 
multor copii și elevi in vacan- 

Foto : Aurel D. NEAGU

Îndrăgit tot mai mult de către tineretul 
inscrie ca una din preferințele 
ta albă care începe astăzi...

DINAMO ESTE, INDISCUTABIL,

PERFORMERA SEZONULUI DE POLO
fringere, la două puncte numai de pro
centajul maxim ! Echipa pregătită de 
cunoscutul și apreciatul antrenor Iuliu 
Capșa a avut, nu Încape vorbă, citeva 
atuuri ce i-au permis, in plus, pătrunde
rea în semifinalele Cupei Cupelor (fază 
unde a fost întrecută de ciștigătoarea 
trofeului, reprezentanta țării ce deține 
titlurile mondial și olimpic). Mal întîi, 
o anume omogenitate, prin integrarea 
rapidă a celor doi jucători de clmp nou 
veniți. E. Ionescu și Olaru. A rezultat 
astfel o apărare „de nivel european" 
cum remarcau specialiști reputat!, cu 
doi portari de valoare incontestabilă — 
Simion și Diaconu — cu fundași atit de 
experimentați ca Răducanu — un model 
de pregătire șl dăruire — sau E. Io

nescu, alături de mai tînărul Ardelean, 
în sensibilă revenire. Pe de altă parte, 
un atac productiv, cu Hagiu, Moiceanu. 
Dan, Ș. Popescu. Olaru, acesta din urmă 
jucînd, la 18 ani. cu dezinvoltura titu
larilor, amintind, cum bine sesizează I. 
Capșa, de ascensiunea din '80 a Iul... 
Hagiu și Moiceanu. Mai sint alti tineri 
de perspectivă, precum V. Serban. Za- 
haria. Găvruș, Toth, cu toții arătind o 
remarcabilă preocupare nu doar pentru 
eficientă (cea mai sigură defensivă, cel 
mai percutant atac), dar și pentru crea
rea de acțiuni colective spectaculoase

______________ Geo RAEȚCH!

(Continuare in pag 2-3)

Astăzi. „clopoțelul" va fi 
auzit pentru ultima oară in 
acest an. începe astfel, prima 
recreație a anului de învătă- 
mint 1986/87 — vacanta de iar
nă a elevilor si studenților. O 
etapă binevenită de odihnă, de 
recreare pe care milioanele de 
copii si tineri din rețeaua de 
învățămint a țării noastre o aș
teaptă cu Interes și bucurie, 
pentru a se reface Si apoî a 
relua, eu forte sporite, anul 
viitor, marea si permanenta 
întrecere la învățătură. tn 
multiple activități practice, cul
turale si sportive. Ne-am în
găduit să subliniem si spor
tive, pentru că. peste tot. spor
tul a fost si a rămas o preo
cupare constantă a tineretului

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)



NICOLAE CEAUȘESCU

W COMITETULUI POLITIC

MASCULIN: ADRIAN NEGULESCU SE MENJiNE LIDER
După o zi de pauză, finala 

Campionatului Național mascu
lin de sah a fost reluată, la 
Sinaia, cu întîlnirile rundei a 
7-a. La prima sa victorie s-a 
aflat maestrul internațional 
Constantin Ionescu, iar la pri
ma înfrîngere unul din frun
tașii turneului, tînărul Mihail 
Marin, în partida dintre cei 
doi, un derby al rundei. Alte 
trei partide au
printre care și aceea 
Ion Biriescu si Adrian Negu
lescu. ultimul distantîndu-se a- 
cum în fruntea clasamentului.

, cu egalitate, au încheiat 
Tratatovici cu Valentin 
și Alin Ardeleanu cu 
Armaș. Au întrerupt 

cele 6 ore de ioc) Du- 
Anitoaici și Ovidiu Foișor.

fXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
(Urmare din pag. 1)

Comitetul Politic Executiv a 
relevat — și de această dată 
— importanta hotăritoare a 
dialogului tradițional româno- 
bulgar la nivel înalt neutru în
tărirea continuă a prieteniei, 
solidarității și colaborării din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre România si Bulgaria, pe 
baza stimei și respectului re
ciproc, deplinei egalități, in
dependenței si neamestecului în 
treburile interne, a idealurilor 
socialismului.

tn acest sens, a fost evi
dențiată însemnătatea înțele
gerilor la care s-a ajuns, cu 
prilejul convorbirilor Ia nivel 
inalt, eu privire la intensifi
carea cooperării și specializă
rii in producție în diferite do
menii de activitate, extinderea 
și mai puternică a schimburi
lor economice. Totodată a fost 
relevată importanța deosebită 
a pregătirii tuturor 
în vederea trecerii, 
viitor. Ia realizarea _______
tralei Turnu Măgurele-Nikopo- 
le, astfel îneît aceasta să în
ceapă să producă energie elec
trică încă din anii ’99. S-a sub
liniat, de asemenea, că — în 
spiritul acordurilor de lungă 
durată, cit și al înfăptuirii 
Programului complex al progre
sului tehnico-științific al țări
lor membre ale C.A.E.R. pină 
în anul 2000 — se impune a 
fi acordată o atenție mai mare 
colaborării în domeniul cercetă
rii științifice, tehnice și tehno
logice.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat, în același timp, profun
da semnificație a schimburilor 
de păreri dintre 
Nicolae Ceaușescu 
Jivkov în probleme 
ale vieții internaționale, 
dat o
re hotărîrii celor 
partide și țări, exprimate 
în cursul convorbirilor, de a 
conlucra tot mai strîns pe a- 
rena mondială, de a-si aduce, 
împreună cu celelalte state so
cialiste, cu toate forțele pro
gresiste, întreaga contribuție la

condițiilor 
in anul 

hidrocen-

tovarășii 
și Todor 

actuale 
S-a 

deosebită aprecie- 
două

oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea Ia dezarmare, în pri
mul rind la dezarmarea nucle
ară. la eliminarea, in mai mul
te etape, pină in anul 2099. a 
tuturor armelor nucleare, în 
mod deosebit a fost subliniată 
necesitatea intensificării efor
turilor în direcția încetării 
experiențelor cu arma nucleară 
a oricăror acțiuni de militari
zare a Cosmosului, precum și 
în direcția reducerii substanți
ale a armelor clasice, conven
ționale. A fost exprimată ho- 
tărirea celor două țări de a 
face totul pentru instaurarea 
unui climat de destindere, se
curitate, înțelegere și cooperare 
în Balcani, în Europa si in 
lume.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat înțelegerile convenite 
Cu prilejul noii intilniri prie
tenești de lucru dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov și a cerut guvernului, 
ministerelor, celorlalte organe 
centrale să ia toate măsurile 
pentru înfăptuirea, în cele mai 
bune condiții, a obiectivelor 
prevăzute privind dezvoltarea, 
în continuare, a colaborării și 
cooperării româno-bulgare.

De asemenea. în cadrul șe
dinței, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU A PREZENTAT O 
SERIE DE PROPUNERI PRI
VIND INTENSIFICAREA AC
TIVITĂȚII INTERNATIONALE 
A PARTIDULUI ȘI STATULUI 
NOSTRU PENTRU OPRIREA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR SI 
PENTRU TRECEREA LA MA
SURI CONCRETE DE DE
ZARMARE, PENTRU ÎNCETA
REA EXPERIENȚELOR NU
CLEARE. PENTRU ASIGURA
REA PĂCII, COLABORĂRII 
Șl SECURITĂȚII INTERNA
ȚIONALE. Comitetul Politic 
Executiv a aprobat in unani
mitate aceste propuneri și a 
cerut organelor de partid și dc 
stat să ia toate măsurile pen
tru transpunerea lor în viață.

Comitetul Politic Executiv a 
solufionat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

fost remize, 
dintre

La fel, 
Monel 
Stoica 
Iulius 
(după 
mi tru

Clasamentul înaintea rundei a 
8-a arată astfel (în naranteze 
am notat numărul de partide 
jucate) : Negulescu 5.5 (7). Ma
rin 4,5 (7). Stefanov. Tratato
vici 3,5 (6). Ionescu 3 (6). Ar
deleanu 3 (7), Stoica, Armaș, 
Foișor 2.5 (6). Biriescu 2 (6). 
Anițoaiei 1,5 (5).

Rîndiiri la o emoționantă

un 
entuziaști, in 

universitar 
și studentul 
Luchide. pu- 
echipe într-o

FEMININ : LIDIA JICMAN
Runda a 7-a a Campionatului 

Național feminin de sah a adus 
în frunte pe Jicman. Victorioa
să la Ioniță, ea a totalizat 5 p. 
cu 0,5 p mai mult decît Makro- 
poulou, care a stat în această 
rundă și Bâdulescu — remiză cu 
Baumstark. tn aceeași rundă Mi- 
tescu, în revenire, a trecut de

A TRECUT PE PRIMUL LOC
Kozma, Stanca s-a arătat a fi 
mat decisă în partida cu Gogî- 
lea, în timp ce Boicu, care nu 
renunță la luptă, a dispus de io
nescu. S-a întrerupt partida din
tre Cabariu — Ghindă, 
cum, rezultatul dintre 
poate Influența situația 
tea clasamentului...

Turneul de volei (m)

rclnlllnlrc a j

Dar, ori- 
ele nu- 

din frun-

RELONUL IȘI CONSOLIDEAZĂ POZIJIA FRUNTAȘA
PIATRA NEAMȚ, 19 (prin tele

fon). Turneul grupei masculine 
secunde din cadrul Diviziei A de 
volei a programat în ziua a doua 
derbyul primelor clasate: RELO- 
NUL SAVINEȘTI — TRACTORUL 
BRAȘOV. Cota de interes a acestei 
partide a crescut mult după (s-o 
numifn așa) semi-surpriza de joi, 
cînd echipa gazdă a cîștigat, după 
mari emoții, meciul cu ultima cla
sată, Rapid. Și trebuie spus că 
ambele competitoare au onorat 
acest interes și, implicit, poziția 
de fruntașe în grupă, jucătorii 
acestora creînd numeroase faze 
cu virtuți tehnice și spectacula
re. Avantajul terenului a contat 
în economia partidei, echipa chi- 
miștilor fiind realmente condusă 
spre victorie — cu 3—0 (10, 10, 7) 
— de o galerie entuziastă și neo
bosită. Au jucat formațiile : RE-
LONUL — Rădulescu, Vițelaru 

(Popa), Chezan, Sofron, Buruș, 
Dumitrache ; TRACTORUL — 
Cășvean, Ferariu (Crăciun), Ste- 
rea, Zamfir (Crișan), S to ian, Pus
tiu (Kosma, — - ......................
foarte bun : 
Valentin.

Foarte așteptată a fost și parti
da din deschidere dintre POLI
TEHNICA TIMIȘOARA și RAPID 
BUCUREȘTI. Cele două formații

R. Paul). Arbitraj
S. Popescu — V.

au dezamăgit însă. întreeîndu-se 
în erori, comise în cele mai dife
rite faze, finalmente învingînd 
timișorenii cu scorul de 3—0 (10, 8, 
10). Gluleștenil au „căzut- la " 
ferență de nici 24 de ore și nu 
mai fizic, dovedind că mai 
destul pină să fie o echipă, 
arbitrat corect și autoritar : 
Vaslle — C. Pitaru.

Nici următorul meci, c.S.M. 
DELTA TULCEA — C.S.M. SU
CEAVA, n-a satisfăcut sub aspect 
tehnic. Tulcenii au condus cu 2—0 
dar crezindu-se prea repede cîștl- 
gătorl, au fost învinși : 3—2 (—8,
—9, 9, 13. 5) pentru C.S.M.U. Evi
dențiat! : Mărginean, Lepădătescu, 
Boerescu (C.S.M.U.), parțial stan- 
ciu, Iordache (C.S.M. Delta). Au 
arbitrat bine : V Valentin — M. 
Ioanovlci.

Sîmbătă, de la ora 14 ; C.S.M.U. 
— Tractorul, Rapid — C.S.M. Del
ta, Relonui — „Poli- ; duminică, 
ora 10 : C.S.M.U. — Rapid, Poli — 
Tractorul Rclonul — C.S.M. Delta.

Gheorghe ROTARU

dl- 
nu- 

au
Au 
D.

O Duminică în Divizia A : 
Steaua — A.S.A. Electromureș 
(Sala Agronomia, ora 9.30) ; El- 
cond Dinamo Zalău — Explorări 
Știința Baia Mare.

Parcă a fost ieri ziua în care, 
in primul oraș al tării, 
grup de tineri 
frunte cp prof.
Traian Lalescu 
la Drept. Octav 
nea temelie unei
ramură de sport cu asprimi de 
rocă. Ati intuit, desigur, că a 
fost vorba de rugby. S-a nu
mit Sporting Club Universitar 
Studențesc. Actuala Sportul 
Studențesc, care. iată. a îm
plinit șapte decenii de viată. 
Este prima formație univer
sitară de rugby din România.

Evoca, la reuniunea care a 
marcat evenimentul, ing. Aurel 
Mărășescu, acum la vîrsta se
nectuții, unul din foștii jucători 
și antrenori ai Sportului . tot
odată apreciat international • 
„Ne-a unit marea pasiune pen
tru acest sport al bărbăției și 
curajului, care formează ca
ractere tari, oameni în puterea 
cuvîntului. Și, de asemenea, 
bucuria de a fi împreună, co
legi de școală, de facultate, 
prieteni din copilărie...".

Sportul Studențesc a fost, re
almente, o echipă sudată su
fletește. care a reușit de-a 
lungul anilor să realizeze un 
bilanț de invidiat ; de 6 ori 
campioană a tării si de mai 
multe ori cîștigătoare a „Cupei 
României". De aceste reușite 
sînt legate numele multor pio
nieri ai echipei, printre care 
Tase Protopopescu (astăzi la a- 
proape 90 de ani). Victor Bra- 
bețeanu. Radu Roca, regretatul 
actor George Vraca artist al 
poporului. Nioolae Ghermă- 
nescu. Paul Nedelcovici sau 
Ghită Fântâneanu. precum si 
mai... tinerii Ion Buzoianu. Ti- 
tică Mărculescu. Telu Diaman- 
di. Gh. Wirth, Ascanio Damian, 
fost rector al Institutului de 
Arhitectură din București. Ion 
Andrieș. Constantin Dinescu. 
Gh. Pîrcăiăbescu. primul maes
tru emerit al sportului la rug
by. Dan Iovănescu, Grigore 
Aman, frații Ionescu (cu Fa
bian si Titi în prim-plan). 
Dan Ionescu. Aproane 1 000 de 
jucători au fost titularii Spor
tului Studențesc în cei 70 de 
ani de existență.

Si pentru R.C. Sportul Stu-

dentesc, ca 
mișcare sport 
împlinirea m 
consolidarea 
s-au înfăptuit 
marchează ce 
perioadă din 
EPOCA 
CEAUȘESCU. 
aspect, prof, t 
Chiriac. r.-x.iir 
Construcții dii

tn suita acfiu 
ai Sportului 
care a reunii 
multor genera)

ședințele de < 
de rugby a S 
tesc . aprecia 
chipă. care eu 
autentică valoi 
dragoste pentr 
Ionul oval, ca 
avînd asigurați 
de pregătire ș 
obligația de < 
exprima la n 
lui. pe care 1- 
tru care au li 
rile de sport, 
drum ai acest 
sublinia* ” 
Cristea. 
by și fob. 
în același
luat cuvîntul 1. 
magială. oar.,_ 
si suflet de ri 
club, foști im 
Leonte, ing. P.

tin

DINAMO, PfllFLIFIMfliA S1Z0NII1UI DL POLO
(Urmare din pag. 1)

„capabile să contribuie la atra
gerea unui număr crescut de 
spectatori Ia tocurile de polo", 
cum și-a propus, de altfel, de
clarat, colectivul dinamovist.

Dînd unui atît de autoritar li
der ce i se cuvine, să vedem, 
totodată, nivelul la care se si
tuează celelalte competitoare 
subliniind, in acest context

faptul că nu se poate vorbi oe 
ansamblul întrecerii de o creș
tere valorică apreciabilă, fată 
de sezoanele precedente. După 
o frumoasă primăvară. Crișul 
Oradea a alternat prestațiile 
sigure cu evoluții modeste, doar 
forța de ioc a lui Gordan sau 
viteza lui Costrăș rămînînd 
constante. Sigur, formația bi- 
horeană rămîne o forță
sportului nostru cu mingea oe

a

invitație la mangalia
In perioada de pregătire a viitorului sezon competițional, bi

necunoscutul hotel „Mangalia”, din stațiunea cu același nume, 
• este o excelentă gazdă pentru sportivii cluburilor și asociațiilor 
I din întreaga țară. La acest modern complex, I.H.R. Mangalia 

oferă, printre altele, piscină, terenuri șl sală de sport. Se asl- 
| gură tratament de recuperare.

)
Informații I.T.H.R. București

CURS DE SCHI LA PREDEAL
INTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE BUCUREȘTI, în colaborare cu O.J.T. Brașov-Predeal, 
organizează în perioada 22 ianuarie — 29 martie 1987 un curs de 
schi la Predeal pentru tineri, copii însoțiți și adulți, în serii de 
cîte 6 zile, pentru începători și avansați.

Cazarea se face în vile situate în apropierea pîrtiei de schi, 
iar masa se servește la restaurant Clăbucet-Sosire sau pe bo
nuri valorice, la alegere.

Zilnic, se organizează un curs de schi de 2—4 ore, sub îndru
marea unor monitori autorizați.

Transportul București — Predeal șl retur se asigură (opțional) 
cu tren accelerat cu locuri rezervate.

La solicitarea participanților se asigură material sportiv pentru 
închiriere (schiuri cu legături, clăpari).

Plecări : 22 și 23 ianuarie ; 3, 9, 15, 21. 27 februarie ; 5, 11, 17, 
23 martie.

Informații de specialitate sînt oferite zilnic, între orele 8—11, 
la agenția de turism din Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00), 
unde se fac și înscrieri.

—i
I
I 
I 
)
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I
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MAREA ARENĂ A SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

nostru studios în orele 
re. Iar vacanta se înscrie, 
definiție, ca oerioada cea 
fertilă în acțiuni legate
mișcare, de practicare a exer-

libe- 
nrin 
mai 

de

citiului fizic și sportului. Ade
vărata odihnă, cea activă, prin 
mișcare, este — cum 
mandă specialiștii — 
eficientă...

Așadar.
iubitorilor 
albă...

cei mai... 
Galati. în 
zilele de 

Concurea-

de participant: 
de la 21 dec 
Si de la 3 iai

LA GALAȚI, ÎNTRECEREA

Pentru eșalonul cel mai tînăr 
de școlari — purtătorii cravatei 
roșii cu tricolor — evenimen-

să vedem 
de sport.

o reco- 
cea mai

ce oferă 
vacanta

CELOR MAI MICI VOINICI

un tînăr care 
avut o toam- 
iar pregătirea 
întregului lot

apă. dar iată că 
promitea. Kiss, a 
nă sub așteptări, 
fizică specifică a 
nu pare chiar cea mai potrivi
tă oentru o formație campioa
nă. Steaua a avut un start lan
sat în acest sezon, la ora tur
neului inaugural. Treptat însă, 
în locul unei așteptate creșteri 
a unei garnituri atît de tinere 
și de talentate, in locul in
tegrării în ioc a achizițiilor de 
marcă — Angclescu, Ragea, 
Balanov —, echipa militară n-a 
mai ținut ritmul, pierzîndu-și. 
parcă, aplombul ce i-a adus 
atîtea simpatii. Lipsa de ex
periență a noului antrenor, L. 
Pleșca, nu e ultima... explica
ție. La ora schimbului de ge
nerații, Rapid București — care 
a cedat in toamnă aproape 
o echipă, si ce echipă ! — aș
teaptă ascensiunea ..noului val", 
avînd. momentan, evoluții ine
gale chiar de La repriză la re- 
nriză. Un ușor reviriment la 
Voința Cluj-Napoca si încer
carea de refacere a formației 
la Progresul București, cu 
multi tineri. In ce nriveste se
ria a doua valorică, echipa 
Industria Linii Timișoara es
te un lider cu atuul expe
rienței majorității titularilor, 
CSU-TMUCB joacă cel mai 
spectaculos, iar Vagonul Arad 
îsi primenește, treptat dar si
gur. rîndurile.

tul sportiv nr. 1 al actualei 
vacante de iarnă îl reprezintă 
finalele „Cupei Pionierul" la 
judo, 
ditie. 
copil, 
unui 
membri ai secțiilor 
litate din casele pionierilor și 
șoimilor patriei (si din 5 clu
buri sportive școlare Pionierul).

„Cupei Pionierul'
anul acesta la a 7-a e- 
Nu mai puțin __ -22 __ 

mini judoka aparținîn.d 
număr de 23

de 200 de

de iudete. 
de soecia-

își vor desemna ne 
voinici dintre ei, la 
Sala Polivalentă. în 
22 și 23 decembrie,
ză cu nădejdi îndreptățite Ia 
poziții ne podium pionieri din 
București. Oradea. Bacău Bis
trița. Timișoara Si. desigur, din 
orașul gazdă...

Tot pentru pionieri. în partea 
a doua a vacantei albe, la 
Voineasa (Vîlcea). între 4 si 11 
ianuarie. Consiliul National al 
Organizației Pionierilor orga
nizează o tabără a speranțelor 
olimpice. Nu mai puțin de 150 
de copii, practic toate talentele 
descoperite în întreaga tară, 
atleți. înotători, gimnaști. ju
doka, schiori, patinatori etc. — 
băieți Si fete — nu vor lipsi 
din frumoasa stațiune de pe 
firul Lotrului, unde își vor 
continua pregătirea sportivă.

UN BOGAT CIRCUIT DE TABERE PENTRU ELEVI

Prin grija Ministerului Edu
cației și Invătămîntului și a 
Consiliului National pentru E- 
ducație Fizică si Sport, elevii 
din licee, care și-au confirmat 
vocația pentru o anumită ra
mură de sport, vor lua parte 
la tabere centralizate de pre
gătire. excelent echipate pen
tru a asigura celor ce vor 
face popas acolo posibilitatea 
de a-si menține apetitul pen
tru mișcare. Atleth. de pildă, 
vor fi cuprinși în taberele de 
la Baia Mare (137 de parti
cipant!). Bistrița (120). Bucșari- 
Dîmbovita (150). Roman-Neamt 

(180) și Căprioara-Bistrița (150). 
Pentru gimnaști, tabăra a 
fost fixată la Rusca-Vatra 
Dornei (160), iar pentru luptă
tori, libere si greco-romane, tot 
într-o așezare din Tara de Sus 
a Moldovei, la Mucșoaia (380). 
Orașul Piatra Neamț va fi lo-

un

cui de popas al fotbaliștilor 
(190), iar Predealul si Vatra 
Dornei al schiorilor (175).

Pe plan competițional. 
examen apropiat pentru șahiști
—concursul Cluburilor sportive 
școlare, băieți și fete (140) de 
la Timișoara, între 25—28 de
cembrie, 
primele 
nierul". 
sportive .
le școlare la sehi-fond si al
pine. Sigur, în funcție Si de 
prezența materiei prime a ier
nii. zăpada...

Să reținem si principala ac
țiune inițiată pentru elevi. în 
speță pentru președinții aso
ciațiilor sportive din licee si 
Scoli profesionale de către C.C. 
al U.T.C. si C.N.E.F.S. — ta
băra centralizată de instruire 
de Ia Beclean pe Someș — 
județul Bistrița-Năsăud. cu 400

Alte colocvii sportive: 
etape în ..Cupa Pio- 
concursul Cluburilor 

școlare si Campionate-

STUDENȚII 
PIRTIILE PF

Traditionala 
zervată studen 
centrele unive 
U.A.S.C.R." la 
găzduită si în 
tiunea Predeal 
decembrie, pri 
de participant 
pîrtiile Clăbuci 
învecinate. Să 
cate în mantii 
padă.

Tot p<- . u
stabilite tabere 
nic-Moldova, S 
culane, Bușten 
Izvorul Mureși 
altele cu spe< 
speță pentru ii 
tionare în schi 
Clăbueet-plecar 
Mare, Gîrbova 
le, Vîrful cu I 
rău și Durau) 
bere — cele i 
Eforie Nord - 
studenților dor 
ze în îndt.

Pe lingă cele 
sus. să notăm 
te localitățile 
ditii pentru c 
dentii să poat 
tul si să part 
întreceri de r 
Daciadei. Reus 
cestor acțiuni 
numai de inte 
studios, ci in 
de conlucrarea 
torit cu respo 
tributii în dor 
sportive r mc 
peste tot aceas 
fie la înălțime.

1. DINAMO 25 23 2 0 321-135 43
2. Crișul 25 18 1 6 233-218 37
3. Steaua 25 13 3 9 241-230 29
4. Ranid 25 5 6 14 203-237 16
5. Voința 24 4 3 18 198-285 11

• 6. Prog. Buc. 25 3 3 19 190-281 9

7. I.L.T. 25 21 2 2 352-203 44
8. CSU-TMUCB 25 17 2 6 275-153 36
9. Vagonul 25 17 2 6 273-221 36

10. Progr. Or. 25 8 2 15 229-271 18
11. Constr. Tg. M.

25 8 9 17 209-308 16
12. CSȘ Triumf 25 0 0 25 195-372 0

HI PIS M
Reuniunea programata miine 

dimineață pe hipodromul din 
Ploiești cuprinde 9 alergări, cu 
93 de partanțl. Dintre aceste a- 
lergărl se remarcă Premiile 
„Țăndărei- și „Ulmeni-, în care 
vor concura cele mal bune va
lori ale turfului românesc, prin
tre care Verlgariu, Halogen, Me- 
linte, Hendorf, Coran — cîștigă-

MIINE-0 REUNIUNE CU ALERGĂRI
torul Derbyului ’36 — Recrut și 
alții. Aceste două curse de fond
— care întotdeauna au dat loc 
la întreceri spectaculoase, cu so
siri strînse, uneori la fotografie
— promit un reuș? spectacol hi
pic. Facem această anticipare pe 
fondul întrecerii pentru ocupa
rea primului loc la ajutorii de 
antrenori, în care lupta se dă 
între C. Dumitrescu, liderul ac
tual, R. Costică și N. Simion, 
toți avînd frumoase state de ac-

tivitate pe hipoc 
actualul lider, ■ 
mește replica < 
iui secund, V. 
ora actuală repi 
mai bun tînăr; 
marcăm, de as 
niunea de mîin 
fond de pornire 
cîștigător din al
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• șî sîiîiîjatudiițiior „alD-ncfiiilor"
îtreaga 
nească. 
derate, 
atorică 

care 
ălupită 
?iei — 
LAE 
acest 

Florin 
lui de 
. pre-

(Th. Rădulescu). simpatizant! 
statornici (ing. I. Mazere) sau 
chiar adversari pe terenurile 
de sport (ing. Serban Ghica). 
Drecum si reprezentanți ai unor 
cluburi (prof. univ. 1. Diimă- 
rescu — Stiinta Petroșani, ins. 
N. Mazilu — ,.Poli“ Iași) si-au 

manifestat convingerea că Spor
tul Studențesc dispune de po
tențialul necesar pentru a ră- 
mîne o echipă de frunte în

Șl EFICIENȚA El
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au marcat cei 10 de ani de existență 
s-a înscris și un meci demonstrativ, 

tori ai echipei, reprezentanți ci mai 
ri... Foto : Gabriel MIRON

I
I

ectiei mișcarea sportivă din tara
iden- noastră.
a e- Un cald îndemn pentru ac^- 
ri de tualii iucători si pentru tînărul 
:eeasi lor căpitan de echipă. Adrian
i ba- Stanciu.de a purta mai depar-
i lor. te. nestinsă, flacăra rugbyului
Rime universitar, a Sportului Stu-
• are dentesc, spre satisfacția tutu
it se ror celor care văd în sportul
igiu- cu balonul oval mai mult decît
nen- un orilei de divertisment, o
•enu- scoală a muncii, a spiritului
i de colectiv, a ambiției de a aiun-
idce ge ]n mari împliniri sociale.

farin
Rug- Tiberiu STAMA
>ului.
• au 
a o- 
truo 
acest

M.
«nori

I
I
I
I
I
I

serii: 
a I)

PENTRU AMATORII 
DE PATINAJ

In vacanta de iarnă, 
patinoarul artificial .,23 
August" este deschis 
pentru public zilnic în
tre orele 10—12. iar în 
zilele de ioi, sîmbătă si 
duminică si după-amiaza 
între orele 14—16.

I
I
I
I
I

I Orice discuție despre campio
natul speranțelor — prima sa 
jumătate (făcînd abstracție de 
meciul Universitatea Craiova —

I Steaua, care se va juca la pri
măvară) 
cit 
că

I ficu 
i pe

corespunzător creșterii 
lor tineri, a „schimbului de mîî- 
ne“, gata să îmbrace tricoul pri
mei formații în orice moment, 
iar pe de alta — rodarea ju
cătorilor care au fost 
nibili pentru a reveni 
bine pregătiți în primul 
clubului. * 
treia, de 
pionatul 
să joace 
fost suspendați datorită cumulu
lui de cartonașe galbene. Scopul 
rămîne același : fotbaliștii să-și 
mențină forma, să existe cît mai 
puține întreruperi în activitatea 
lor. Din aceste motive, în jumă
tatea de campionat încheiată au 
apărut pe foile de arbitraj nu 
mai puțin de 623 de jucători. 
Iată, în ordinea clasamentului de 
toamnă, sportivii folosiți de fie
care club : “ ‘ 
dențesc — 
„U**  — 30, Dinamo — 
Craiova — 29, Victoria ... _ 
telul — 31, Corvinul — 29, Rapid — 
37, Flacăra — 36, Petrolul — 33, 
F.C.M. Brașov — 30, Jiul — 31, 
F. C. Argeș — 39, Gloria — 49, 
Chimia — 42, S. C. Bacău — 36, 
decanul de vîrstă fiind portarul 
Eftlmescu (n. 1952) de la Gloria 
Buzău (a apărat un singur 
meci), iar cei mal... fragezi — 
Vasile Marius (Petrolul), Perșu 
(Chimia) și Albulescu (F. C. 
Argeș), toți trei născuți în 1971.

Sigur, mulți, poate prea multi 
jucători încercați Ia „speranțe**,  
dar antrenorii echipelor din a- 
ceastă categorie au circumstanțe 
atenuante pentru că, după cum 
am arătat, aici își fac rodajul 
și consacrații care pentru mo
ment își găsesc... locul ocupat 
în echipele de A.

Dar 
cestui 
care, 
ranțe, 
focul 
Pentru că, 
nea un antrenor, 
atît locul, contează (și deci rezul
tatele, am completa noi), cît ca
litatea jucătorilor promovați**.  A- 
devărul, socotim, este pe undeva 
la mijloc, deoarece, dacă bene
ficiezi de jucători buni la spe
ranțe, implicit rezultatele vor fi 
bune, iar locul în clasament — 
bun și el. Din punctul de ve
dere al calității, al valorii (ur
marea unei pregătiri bune la 
toți indicatorii). Dinamo ar fi

nu poate începe de- 
de la eficiența lui. Pentru 
eficiența este rațiunea. de a 
a acestei întreceri 
campionatul primei 

de o parte, crearea
paralele 
divizii : 

cadrului 
jucători-

indispo- 
cît mai 
„H“ al 
și o a 

în cam-
Și ar mai fi 
conjunctură : 
speranțelor au dreptul 
și fotbaliștii care au

Steaua — 24, Sp. stu-
33, F. C. Olt — 31,

50, Unlv.
— 33. O-

să revenim la eficienta a- 
campionat, la jucătorii 

folosiți mai întîi la spe- 
au fost promovați apoi în 
disputelor de Divizia A. 

după cum ne spu- 
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Din dosarele Comisiei de
S La înscrierea celui de al 

doilea gol, cu care F.C.M. Bra
șov lua conducerea (provizoriu!), 
Cristian II, portarul echipei Glo
ria Buzău, și-a părăsit poarta și 
a început să alerge după arbi
tri, ba după un tușier, ba după 
arbitrul de centru, bruseîndu-i 
pe amîndoi. „Alergarea**  nu s-a 
soldat cu nici un premiu,’ ci. 
dimpotrivă, cu un cartonaș roșu 
și apoi 6 etape de suspendare 
dictate de Comisia de disciplină. 
In primele 6 etape din primă
vară, Gloria Buzău va trebui, 
deci, să apeleze la un portar 
mai puțin nervos.

© O altă eliminare de pe te
ren, înregistrată tot în cadrul 
ultimei etape a Diviziei A — 
aceea a lui Alexandru Nicolae, 
în meciul Dinamo — Rapid — 
n-a putut fi luată în discuție 
din cauza nesosirii la F.R.F., 
pînă la ora începerii ședinței Co
misiei de disciplină, nici a foii 
de arbitraj, nici a raportului 
observatorului federal. Abaterea 
lui Alexandru Nicolae va fi a-

PRIMELE TESTE DIN AMUL
Cum se știe, anul viitor, la 

18 aprilie, echipa olimpică a ță
rii noastre va lua startul oficial 
în jocurile preliminare ale aces
tei mari competiții. Primul ad
versar. formația similară a R.F.G. 
In vederea unei cît mal bune 
reprezentări, forul de speciali
tate a inclus în calendarul in
ternațional al anului 1987 patru

pe primul loc. Și nu numai ca 
număr de jucători promovați în 
prima garnitură. Să-i numim pe 
Lupescu (născut în J968) Jercă- 
lău (n. 1968), Cr. SaVa (n. 1968), 
Răducioiu (n. 1970) Prunea (n. 
1968), Stelea (n. 1967). Bucur (n. 
1970), O promoție pentru care 
antrenorii ce l-au avut în pre
gătire de-a lungul anilor merită 
felicitări. La Flacăra s-au re
marcat frații Pană (Constantin, 
născut în 1967. Marian în 1968) 
proveniți din echipele de juniori 
ale clubului, ca și Cr Preda (n. 
1968), Petrolul l-a dat pe Ursea 
(n. 1967), un tînăr care promite. 
Jiul, in ciuda unui loc (15) de
loc onorabil în clasament, i-a 
adus la rampă pe Timofte (n. 
1968) și Dodu (n. 1968). „U“ Cluj- 
Napoca, un centru cu tradiție, 
i-a promovat pe I. Moldovan 
(crescut, e drept, la Cugir). O 
pleiadă de jucători talentați a 
prezentat și Corvinul : Burlan 
(n. 1966), Hanganu (n. 1970), C. 
Postolache (n. 1968), iar porta
rul Mihailov (n. 1965) așteaptă
prima... defecțiune a titularilor. 
Tudosă (n. 1967) reprezintă o
promovare a Chimiei, în timp 
ce Gloria Buzău a manifestat o 
totală revigorare prin tinerii Ti
miș (n. 1968), Alexandrescu (n.
1967), I. Stan (n. 1967) și chiar 
fundașul Teodorescu (n. 1968),
deși ultimul e o mai veche cu
noștință a Diviziei A. La „spe
ranțe**  și-au cizelat talentul și 
Stănici (n. 1969), Bondoc (n. 1963) 
de la Sp. Studențesc. Nu putem 
încheia această enumerare fără 
a aminti de brașovenii Henica 
(n. 1967), Dragomir (n. 1969), Di- 
mitriu (n. 1968) și Adi Vasile (n.
1965) , de băcăuanii Manasă (n.
1966) și Condurache (n. 1968).

Așadar, o listă bogată de pro
movați de la speranțe. Cîți din
tre ei au însă în sacul lor de 
echipament și „bastonul de ti
tular**  ?

Mircea TUDORAN

CLASAMENTUL
1. STEAUA 16 11 5 0 56- 5 38
2. Sp. Stud. 17 9 5 3 33-17 32
3. F. C. Olt 17 9 3 5 31-22 30
4. „U“ 17 10 0 7 32-26 30
5. Dinamo 1/ 9 2 6 28-19 29
6. Univ. Craiova 16 9 2 5 28-21 29
7. Victoria 17 8 4 5 27-17 23
8. Oțelul 17 8 4 5 27-18 28
9. Corvinul 17 7 4 6 22-20 25

10. Rapid 17 6 4 7 20-24 22
li. Flacăra 17 6 3 8 25-28 21
12. Petrolul 17 5 5 7 22-30 20
13. F.C.M. Bv. 17 6 1 10 44-39 19
14. Jiul 17 6 1 10 22-51 19
15. F. C. Argeș 17 5 3 9 13-20 18
16. Gloria 17 6 0 li 26-49 18
17. Chimia 17 4 2 11 17-35 14
18. S. C. Bacău 17 4 0 13 25-57 12
• Partida Dinamo — Rapid a

revenit primei formații cu 3—2 
(1-2).

disciplină CARTONAȘ ROȘU PENTRU... PORTAR!
nalizală în ședința de joi 25 de
cembrie a acestei comisii.
• Necunoașterea faptelor sau 

(măcar !) încercările de a le mai 
.,îndulci“ cît-decît nu reprezintă, 
din păcate, un lucru neobișnuit 
la ședințele Comisiei de disci
plină. Dar, rar am avut ocazia 
să constatăm o escamotare a 
adevărului ca in .memoriul" îna
intat de Chimia Găiești, după 
meciul susținut la București cu 
C.F.R. I.A.C.P. La această par
tidă. arbitrul a fost BRUSCAT 
(dacă a’’ pune mina în gît nu 
înseamnă chiar LOVIRE) de că
tre doi jucători ai oaspeților, 
Călinescu și Neagoe. Tn memo
riu, ca șl în declarația făcută 
de delegatul echipei, Ton Imu, 
se ocolește cu desăvîrșlre acest 
fapt. In schimb, se arată că e- 
chipa din Găiești a fost terori
zată de conducătorul jocului prin 
deciziile date șl prin „amenin
țările" la adresa el. Toate aces
tea s-au dovedit născociri, me
nite să dezinformeze F.R.F. Ten
tativa a eșuat, astfel că vinovă
ții și-au primit pedeapsa : cite

6 și 5 etape de suspendare pen
tru Călinescu și, respectiv, Nea
goe. Cît privește pe delegatul 
echipei, Ion Imu, acesta a fost 
suspendat pe timp de un an.
• Dar, lată șl un fotbalist- 

boxer : lamandi, de la Delta Di
namo Tulcea, care în meciul cu 
Progresul Brăila a lovit un ad
versar cu pumnul în plină fi
gură. La box, o- astfel de lo
vitură ar fl constituit o reușită. 
Fotbalul se conduce însă după 
alte reguli, printre care aceea 
de A NU-ȚI LOVI ADVERSA
RUL. Pentru această... confuzie, 
lamandi a fost suspendat pe 6 
etape.

Jack BERARIU

e DE LA F.R. FOT
BAL. Marți. 23 decem
brie. de la ora 14. va 
avea loc, la Sediul F.R. 
Fotbal, ședința Biroului 
Federal.

Cursul dc pcricclionarf a antrenorilor

C.M. DIN MEXIC, ÎN DEZBATEREA
TEHNICIENILOR NOȘTRI

'Se va încheia astăzi — după 
trei zile de dezbateri — cursul 
de perfecționare cu antrenorii 
principali din diviziile A și B. 
organizat de F. R. Fotbal și 
Centrul de perfecționare a ca
drelor din mișcarea sportivă, 
acțiune deosebit de importantă, 
care se înscrie tn programul 
federației de perfecționare a 
cunoștințelor de specialitate ale 
antrenorilor, în vederea îmbu
nătățirii calitative a procesului 
instructiv-educativ Cu acest 
prilej li s-au prezentat antreno
rilor ultimele noutăți metodice 
privind orientările și tendințele 
fotbalului actual și modalități 
de aplicare în fotbalul nostru, 
efectuîndu-se cu acest prilej și 
un util schimb de experiență.

O temă de mare actualitate 
(ținînd seama că de multe or) 
iese în evidență la fotbaliștii 
și echipele noastre) a fost a- 
ceea expusă de prof. univ. dr. 
Mihai Epuran și intitulată „E- 
ducația și pregătirea psihologică 
a fotbaliștilor de performanță". 
Medicul echipei naționale A, dr. 
N. Andreescu. a vorbit despre 
„Aspecte noi ale capacităților 
de efort în lumina cercetărilor 
actuale privind pregătirea fot
baliștilor", tn timp ce prof. Gr. 
Sichitiu a prezentat — cu exem
plificări video —, „Aspecte teh- 
nico-tactice și metodice din fot
balul internațional".

Dimineața zilei de ieri a fost 
dedicată în întregime .Campio
natului Mondial din Mexic, pri
lej cu care noi exemplificări vi
deo au punctat spusele vorbito
rilor. printre care și zia

riștii loan Chirilă și Gheor- 
ghe Nicolaescu. Mircea Lu- 
cescu, președintele Colegiu
lui centrai de antrenori, a 
Prezentat „Aspecte t hiiico-tac- 
tice noi în evoluția fotbalului, 
de la C.E. 1984 la C.M. 1983 si 
reflectarea acestora în fotbalul 
românesc", o expunere deosebit 
de interesantă in care, punctîn- 
du-se campionatele mondiale 
organizate din 1954 încoace, s-au 
scos în evidență noutățile aduse 
de fiecare în parte, cu accent 
pe ultimele două mari compe
tiții, întrecerea continentală din 
Franța și cea mondială din Me
xic — tn fapt o adevărată lec
ție de evoluție a fotbalului în 
cele trei decenii scurse, utilă 
nu numai tehnicienilor. A con
tinuat antrenorul Cornel Dinu. 
El s-a ocupat de „Așezarea îi 
dinamica în jocul echipelor 
participante Ia C.M. 1986“. di- 
sectnd jocul a 12 participante 
(printre care Argentina Franța, 
R.F. Germania, Spania, U.R.S.S., 
Brazilia. Danemarca. Italia. U- 
ruguay etc), manevrele tactice 
ale fiecăreia tn funcție de ad
versarul întilnit. rolul — în ca
drul echiDel — al unora dintre 
marii jucători care s-au eviden
țiat cu acest prilej. A urmat 
Emerich Jenei, antrenorul echi
pei naționale, cu „învățăminte 
desprinse din tocurile interna
ționale ale echipei Steaua, cîsti- 
gătoarea C C.E., și posibilități 
de generalizare în "fotbalul nos
tru. Sarcini și obiective ale e- 
chipei naționale în 1987". o 
expunere de mare interes.

VACANȚA COMPflIȚIONALA - IN PtINĂ DESfÂȘURARf
Astăzi continuăm să vă infor

măm asupra preocupărilor divi
zionarelor A pe perioada vacan
ței competitionale aflată în curs 
de desfășurare.

OȚELUL GALAȚI : O parte din 
componenții acestei formații au 
și plecat la Băile Felix și Man
galia, peptru diverse tratamente 
indicate de medicul echipei, Li- 
viu Troacă. Prima parte a pre
gătirilor este prevăzută a se 
desfășura în localitate (5—18 ia
nuarie) cealaltă — a acumulări
lor cantitative — se va realiza 
la Cimpulung Moldovenesc. La 
capitolul proiecte sînt prevăzu
te : demersuri pentru organiza
rea unui turneu de jocuri peste 
hotare, o amplă discuție pe li
nia continuării jocurilor bune în 
deplasare, dar și a înlăturării 
motivelor de fluctuație în par
tidele de acasă. Se fac investi
gații pentru completarea actua
lului Iot cu 2—3 jucători pe 
posturi deficitare.

SPORT CLUB BACAU î Jucă
torii indicați pentru vindecarea 
unor traumatisme se șl află la 
Băile Felix. în prezent, condu
cerea clubului se preocupă in
tens pentru asigurarea celor mai 
bune condiții „stagiului-montan*  
(12—25 ianuarie, la Slănîc Mol

dova, locul tradițional al bă
căuanilor, ca și pentru comple
tarea setului de echipament : 
ghete și mingi pentru antrena
mente șl jocuri). „în zilele ur
mătoare, ne spunea, prof. Cor- 
nellu Costlnescu, președin
tele clubului, vrem să purtăm

o discuție foarte ia obiect iegată 
de echipa de speranțe, care, în 
ultima vreme, nu mai furni
zează formației de seniori, ti
neri jucători talentați.

F. c. ARGEȘ petrece o vacan
ță activă. In afara celor plecați 
la tratamente balneare, restul 
jucătorilor pot fi văzuți zilnic 
la meciuri de mini-fotbal în 
Sala sporturilor din localitate. 
Astăzi, la amiază un moment 
important în via‘a Iui Eduard 
cununia civilă. P2 planul forti
ficării formației. pentru retur, 
antrenorii Fl Halagian și L. la- 
novschi se gîndesc Ia readucerea 
tinerilor jucători Șerban. Bărbă- 
rie, Manolache și a portarului 
Bratu, care au evoluat sub formă 
de îmnrumnt la divizionara C 
Dacia Pitești.

F.C.M. BRAȘOV : Echipa locală 
va rămîne acasă în etapa acu
mulărilor cantitative. Conducerea 
tehnică este foarte interesată de 
promovarea în lotu' echipei a 
doi jucători din localitate, unul 
dintre aceștia fiind ..vîrful“ de 
atac Ficu. de la I.C.T.M. (pepi
niera lui F.C.M.). format de an
trenorul Paul Enache. Alte preo
cupări ale conducerii operative 
pe perioada vacante, ccmpetitio- 
nale : organizarea a două șe
dințe cu suporterii clubului, o 
dezbatere-analiză pe marginea 
competitivității echipei de spe
ranțe și definitivarea măsurilor 
organizatorice în vederea pre
luării centrului olimpic al ju
niorilor (cu începere de^ la 1 ia
nuarie), aprobată de F.R.F.

VIITOR ALE ECHIPEI OLIMPICE
jocuri de verificare pentru re
prezentativa olimpică :

• 4 februarie : ITALIA —
ROMANIA.
• 7—10 februarie : un turneu 

de două jocuri în Franța, cu 
echipe din prima ligă a campio
natului acestei țări, probabil Mo
naco și Toulon.
• 3 martie : BULGARIA —

ROMANIA.

STEAUA-DURA CUPA INTERCONTINENTALA
(Urmare din pag. 1)

ADMINISTRATA OE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
O NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 
19 DECEMBRIE 1986. Extra
gerea I: 89 85 4 83 12 57 78 45 
34: Extragerea a Il-a: 59 23 57 61 
53 6 11 80 86. Fond total de 
cîștiguri : 854.662 lei. din care 
43.213 lei. report la categoria I.

O CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2" DIN 14 DECEMBRIE 
1986. Cat. 1 : 1 variantă 100% 
a 48.426 lei si 5 variante 25% 
a 12.106 lei : cat. 2 : 6,25 varian
te a 13.137 lei ; cat. 3 : 28

variante a 2.933 lei ; cat. 4 : 
95,75 variante a 858 lei : cat. 
5 : 379.25 variante a 200 lei : 
cat. 6 : 2.429,75 variante a 100 
lei. Cîstigul în valoare de 
48.426 lei. de la categoria 1. a 
revenit participantului Săvescu 
Valentin din Iași.
• Reamintim tuturor particl- 

panților că ASTAZI este terme
nul limită pentru depunerea bu
letinelor la Interesantul concurs 
Pronosport de mîlne duminică. 
21 decembrie. Acesta este șl UL
TIMUL CONCURS PRONOSPORT 
care Încheie anul 1986.

rioară, am fi acceptat cu toată 
bărbăția înfrîngerea. Dar am 
pierdut în fata unui adversar 
cu nimic mai bun decit noi. 
Cu atît mai mult ne afectează 
eșecul, cu atît mai mult tre
buie să ne gîndim la erorile 
noastre. Iată, am avut încă o 
dovadă că o poziție în înalta 
performantă se cîștigă greu, 
dar se menține st mai greu". 
— ne declara antrenorul An- 
ghel Iordănescu la cîteva ore 
dună meciul din capitala ni
ponă.

Finala Cupei Intercontinen
tale a rămas în urmă. Acum, 
toate privirile se îndreaptă 
sore noua întrecere interna
țională de VÎrf .Snner„una“ 
din februarie, de la Monaco. 
Parieneră de întrecere va fi 
redutabila formație Dîniran 
Kiev. în fant osatura selecțio
natei Uniun’i Sovietice, proas
păta campioană unională. O

pleiadă de internaționali alcă
tuiesc această echipă care si-a 
cîstigat. sub îndrumarea repu
tatului antrenor Valeri Loba- 
novski. o mare faimă interna
țională. O partidă de dificultate 
superioară celei de la Tokio.

Condifia unei comportări la 
înălțimea rezultatelor din 1986 
pe stadionul din Monaco stă în 
cîștigarea, pînă la 24 februarie, 
a unei forme bune și prezen
tarea în partida cu fotbaliștii 
din Kiev fără scăderile mani
festate în meciul cu River Plata. 
Grunul jucătorilor cu expe
riență. al consacratilor. repre
zintă baza acțiunii de pregăti
re. BSloni. tn a cărui refacere 
completă se speră pînă la star
tul reluării antrenamentelor. 
Tovan, Bumbescu, Belodedici, 
”ă-i>ni»ccu. stoica, Majaru, Ba
llot. Bălan, Lăcătuș. Pițurcă, 
„’-.ViUoqc nhitonul stabilității. 
nar si tinerii din lot au făcut 
sau nrnmit să. facă pași snre 
rnn co CT’Hte. Stîngaciu si Wels- 
senbacber. de pildă, au reali

zat „joncțiunea" cu grupul de 
bază. Dar si ceilalți- pot si tre
buie să-si spună cuvîntul în 
„stagiunea" 1987 : Ivan. care 
Si-a probat calitățile In cele 
opt partide, din startul cam
pionatului în care a-evoluat 
fără întrerupere : Cireașă, ju
cător talentat si ambițios, lan
sat si el In cursa pentru in
trarea în echipă : Rotariu. pe 
care operația de menise l-a 
tinut multă vreme departe de 
teren. Iată forțe care sînt 
capabile să dea, alături de con- 
sacrați, un al doilea start sPre 
victorii de răsunet. A. Tordă- 
nescu, secondat de R. Troi si 
V. Iordache vor pune, sîntem 
siguri, tot entuziasmul si pri
ceperea lor pentru ca pregă
tirea noului sezon, atît de li
mitată ca timp, să dea un 
maxim randament.

Intre Tokio si Monaco. Steaua 
trebuie să parcurgă un drum 
ascendent. Pentru că finala In
tercontinentală prezintă si un 
debit ce trebuie recuperat în 
disputa pentru „Supercupă". 
Erau, de altfel. Eîndurile tu
turor stelistilor în avionul care 
îi aducea din capitala niponă.

Stanciu.de


Campionatele Balcanice de gimnastică-Juniori

IN PRIMA ZI, SPORTIVII ROMÂN!

ÎNVINGĂTORI ATIT PE ECHIPE, 

CIT Șl LA INDIVIDUAL
„O COMPETIȚIE CARE POATE SERVI

DREPT EXEMPLU — DAC iADA“
ATENA ÎS (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Vineri după- 
amiază, sub semnul unul interes 
major din partea publicului Iubi
tor de sport din capitala Greciei 
șl al specialiștilor, au Început aici 
Campionatele Balcanice de gim- 
nastică-juniori, competiție ajunsă 
la cea de-a V-a ediție. Participă 
gimraste și glmnaștl din Roma
nia, Bulgaria, Iugoslavia, Turcia 
și, firește. din țara gazdă, atlt 
la „sportivă", cit și la „ritmică". 
Primii care s-au prezentat In fața 
brigăzilor de arbitri au fost bă
ieții.

Frumoase șl aplaudate succese 
au repurtat tinerii gimnaști româ
ni. care — la capătul unei lupte 
de □ mare spectaculozitate, cu 
fiulte execuții aplaudate la „scenă 
deschisă" — au ciștigat atlt pe e- 
chipe cit șl la Individual, două 
victorii care reflec’ă drumul as
cendent pe care s-a Înscris gim
nastica noastră masculină in ul
timul an.

Așa după cum indicau toate 
pronosticurile specialiștilor, dis
puta pentru primul loc — atlt pe 
echipe, cit și la individual — s-a 
angaja- chiar de la primul schimb 
între .gimnaștii români și bulgari, 
evident mai buni decît colegii lor 
din Iugoslavia, Grecia sau Turcia. 
Debutind ia sol, avind deci ordi
nea clasică a aparatelor, gimnaș
tii noștri au avut multe prestații 
reușite, cel mai bine notat fiind 
Adrian Gal, care a primit 9.50. 
Punctajul echipei noastre a fost 
de 46.60. Același punctaj au re
alizat si bulgarii. 46.60. dar la 
inele. în schimbul următor, la cal 
cu minere, echipa noastră obține 
46.90, cu cinci sutimi de punct mal 
mult decît formația bulgară (46.85) 
la sărituri. Cel mai bine din e-

ALTE SUCCESE ÎN TURNEUL DE LA BRUXELLES
Ne-au sosit noi amănunte de 

la Concursul internațional de 
gimnastică de la Bruxelles, la 
care, după cum s-a anunțat 
IVIădălina Tănase a ocupat lo
cul al treilea la individual 
compus. Astfel. Mâdâlina Tă
nase a mai urcat de două ori 
pe podium (locul II la bîrnă 
și III Ia sărituri) în finalele

ANULUI SPORTIV 19 fi

ATLETA INGRID KRISTIANSEN (Norvegia)
Simpatia iubitorilor sportului 

se manifestă în diferite moduri 
fată de favoritul sau favorita 
în întrecere. La Campionatele 
Europene de atletism din acest 
an. prima pe lista aplauzelor s-a 
aflat fondista norvegiană Ingrid 
Kristiansen. în timpul cursei de 
10 000 m, la care ea pornea ca 
principală favorită, zecile de mii 
de spectatori de pe Neckarsta- 
dion au încurajat-o și au sus
ținut-o în eforturile ei ca pe 
nici un alt participant la ^Eu
ropa Meisterschaften". De-a lun
gul celor 25 de tururi ale 
cursei. spectatorii din fie
care sector de tribună prin 
fața căruia ea trecea se 
ridicau în picioare ovațio- 
nînd-o astfel că aspectul ge
neral al tribunelor stadionului 
din Stuttgart era acela al unui 
val uriaș... în ziua aceea, prea 
friguroasă pentru sfîrșitul de 
august, longilina alergătoare 
scandinavă, deși s-a străduit din 
răsputeri, n-a putut obține de
cît 30:23,25 timp superior însă 
cu 33.56 s față de ce! a! urmă
toarei clasate și cu 46,51 g față 
de cel realizat de atleta situată 
pe poziția a treia, subliniind însă 
faptul că aceste rezultate au 
constituit noi recorduri ale U- 
niunîi Sovietice (Olga Bonda
renko) șl. respectiv. R D. Ger
mane (Ulrike Bruns).

Ingrid Kristiansen s-a născut 
la 21 martie 1956. are 170 cm șl 
50 kg. Este de profesiune asis
tentă medicală. De numele el se lea
gă cîteva dintre marile performan
țe ale atletismuluul mondial. Spre 
exemplu, din 1981 șl pînă anul a- 
cesta ea a corectat sa^e recor

--------------- EVOLUȚIA PERFORMANȚELOR
1 500 m 3 000 ni 5 000 m 10 000 m maraton

1980 — 2.34:25
1981 4:16.3 8 57 7 15:28,44* — 2.30:08.2
1982 /— 9:08.0? 16:09.79 _ 2.36:38.01983 — — — — ■ 2.33:27 o
1984 4:17.12 8:39.56 14:58,99 — 2.24:26 0
1985 4:10.16 8:40,21 14:57.43 30:59,42 2.21:06.01986 — 8:35.38 14:37.33 30:13,74 2.24’55.0

0—0 : Twente Enschede — U- 
trecht 0—I ; Ajax — Roda Ker- 
krade 2—0 ; Zwolle — Feyenoord 
0—0 ; P.S.V. Eindhoven — Spar
ta Rotterdam 3—1 ; Haarlem — 
Slttard 1—1.

ASOCIAȚIA • PRESEI SPORTI
VE din Argentina I-a desemnat 
pe Diego Maradona drept cel 
mal bun sportiv argentinian al 
anului 1986. Ales și cel mai bun 
fotbalist din lume în acest an. 
Diego Maradona a fost căpitanul 
selecționatei Argentinei, câștigă
toare a Campionatului mondial 
din Mexic.

JUCĂTORUL Wong Hung Nung 
din Malayezia a fost suspendat 
pe viață din activitatea fotba
listică. Și pe bună dreptate. In 
vîrstă de 28 de ani. căpitanul e- 
chipei reprezentative a oferit n 
sumă de bani coechipierilor săi 
pentru a se lăsa învinși de către 
selecționata Arabiei Saudite. 
Meciul s-a încheiat cu scorul de 
3—1 în favoarea echipei Arabiei 
Saudite !

sament continuă să conducă 
Kasparov, cu 4,5 p, urmat de 
Short — 4 p, Korcinoi — 2.5 p 
(1), Portisch — 2,5 p (1). Nunn 
— 2 p și Hiibner — 1,5 p (1).

• TENIS. în optimile de fi
nală ale turneului internațional 
de la Sofia, jucătorul român 
Marius Comănescu l-a întrecut 
cu 6—4. 6—4 pe cehoslovacul 
Petr Flegel. Alte rezultate : 
Lazarov (Bulgaria) — Kabakogiu 
(Grecia) 6—1. 6—4 ; Vago (Un
garia) — Tabares (Cuba) 3—6. 
7—6. 6—3 : Emmrich (R.D.
Germană) — Bacev (Bulgaria) 
3—6, 6—3, 6—4 } Krocikov
(U.R.S.S.) — Bienkowskl (Po
lonia) 6—2, 6—3.

chlpa noastră a „punctat" Florin 
Gheorghe, cu 9,55. Tot el a fost 
cel mai bun la inele, proba sa fa
vorită, în care- a cîștigat în acest 
an și primul loc în „Concursul 
Prietenia", și de data aceasta. Flo
rin a evoluat cu multă siguranță 
și maximă precizie în momentele 
de viri ale execuției, fiind notat 
cu 9,60. Punctajul echipei a fost 
de 46,70, în timp ce reprezentativa 
Bulgariei obținea numai 45,15 la 
paralele. La jumătatea concursu
lui gimnaștii români luau, deci, 
un avans de 1,60 puncte. La sări
turi doar 46,50 pentru tinerii noș
tri gimnaști (Radu Bora a fost 
notat cu 9,55 pentru execuția sa, 
— Tsukahara cu 360 de grade, dar 
Florin Gheorghe a ratat). La bară 
fixă în acest schimb bulgarii rea
lizau 46,55 p. După punctajul slab 
de la paralele (45.80), la ultimul 
aparat, bara fixă, gimnaștii noș
tri au etalat cu adevărat o înaltă 
măiestrie (Nicușor Pascu 9,80, A- 
drlan Ga' 9,70), reallzînd astfel o 
victorie de prestigiu. Punctaje pe 
echipe : 1. România 280,40, 2. Bul
garia 278,55, 3. Iugoslavia 262,70 : 
la individual : 1. Adrian Gal (R) 
56,70 p ; 2. Florin Gheorghe (R) 
56,15 p : 3 L. Gne-ascov (Bulga
ria) 56.05 p.

La ora convorbirii telefonice se 
pregătesc să intre în concurs fe
tele de la , ritmică". în primele 
două probe, conform tragerii la 
sorți.

Stmbătă sînt programate Întrece
rile fetelor de la gimnastică spor
tivă, precum și ultimele două apa
rate la „ritmică", iar duminică 
vor avea loc finalele în toate pro
bele feminine șl masculine.

Elena DOBINCĂ

pe aparate, iar Dana Dumitru 
(locul al IV-lea la individual 
oompus) s-a clasat pe poziția 
a IlI-a la paralele. Un frumos 
succes a repurtat Marius Gher
man in finala la bară fixă, in 
care s-a clasat pe locul I. după 
ce mai urcase pe treapta a 
treia a podiumului la sol si la 
sărituri.

duri mondiale : 5 000 m —■ 
15:28,44 Oslo 11 iulie 1981, 14:58,89 
Oslo 28 iunie 1984 și 14:37,33 
Stockholm 5 august 1986 : 10 000 
m — 30:59,42 Oslo 27 iulie 1985 
și 30:13,74 Oslo 5 iulie 1986 ; ma
raton — 2.21:06 Londra 21 apri
lie 1985. Rezultatul de la 5 000 
m (14:37,33), spre exemplu, se 
situează în apropierea cifrelor 
realizate de doi dintre titanii 
curselor de fond, legendarii a- 
lergători finlandezi Hanes Koleh- 
mainen și Paavo Nurmi !...

Față de ambiția ei deosebită, 
de marele volum de muncă pe 
care-1 depune în antrenamente, 
și, nu în ultimul rînd de talen
tul ei remarcabil, specialiștii a- 
preciază că norvegianca este cu 
totul îndrituită să aspire la noi 
recorduri mondiale, două dintre 
ele — la 10 000 m și ia mara
ton — putînd însemna chiar 
„doborîrea**  unor granițe, consi
derate pină de curînd utopice ! 
Astfel, se apreciază că Kristian
sen ar putea fi prima alergă
toare în istoria altetismulul ca
pabilă să realizeze un timp sub 
30 de minute la 10 000 m și, res
pectiv, sub 2 ore 20 minute la 
maraton, ceea ce ar fi de-a 
dreptul extraordinar !

Popularitatea lui Ingrid a 
crescut șl mal mult cînd au de
venit cunoscute și alte amănun
te din viața el. De pildă, în 
anul 1983 a devenit mama unul 
oăîețeî, iar la puțin timp după 
acest eveniment ea a participat 
la „mondialele* * de cros de la 
Gateshead, clasîndu-se a doua. 
Ia mică distanță de faimoasa sa 
conațională Grefe Waitz.

O altă „poveste" legată de în-

De un deosebit interes se 
bucură. îndeobște în ultima 
vreme, sportul românesc și 
camnionii lui in paginile zia
rului polonez „Sport", care a- 
pare la Katowice. Atît în nu
mărul din 26 noiembrie, cit si 
în cel din 28. el face, sub sem
nătura cunoscutului Adam

Jazwieckj și cu ilustrațiile lui 
Jerzy Bydlinski, referiri con
sistente la modul 'de organiza
re a sportului nostru si. în nu
mărul din 28 noiembrie, la 
cariera de excepție a Marieicăi 
Puică, „o mare campioană a 
alergării, care si-a construit ca
riera pe multi ani de muncă 
titanică". Un fotoreportai de 
amploare (în parte reprodus 
alăturat) încearcă, si reușește, 
să surprindă aspecte semnifi
cative de la inaugurarea edi
ției de iarnă a Daciadei, ma
nifestare desfășurată la Bucu
rești Si la care cei doi ziariști 
polonezi au fost martori. Ci
tăm, spre exemplificare, finalul 
articolului scris de Adam Jaz- 
wiecki : „Pe Stadionul Tinere
tului (n.n. unde a avut loc ma
nifestarea. în prezenta cîtorva 

grid este aceea că. mai multe 
luni pe an, zăpezile uriașe care 
acoperă solul Norvegiei natale 
șl frigul pătrunzător o împie
dică pur și simplu să se antreneze 
în mod corespunzător. Șl. totuși, 
Kristiansen a găsit soluția să a- 
lerge cotidian cite 10 km, pe 
care-1 parcurge în... casă ! Gra
ție unei benzi rulante, a cărei 
viteză se reglează după dorin
ță, „mama Ingrid", cum este de
numită de iubitorii atletismului, 
aleargă In tempoul stabilit pen
tru respectiva lecție de antrena
ment. șl aceasta intr-o simplă 
cameră, intre pereții căreia va
loroasa atletă pregătește cu str- 
guintă noi și noi performanțe 
de răsunet.

Romeo VILARA

ATLETISM • Concursul inter
national de cros desfășurat la 
Berlin a fost cîștigat de atletul 
sovietic Konstantin Lezedev, în
registrat pe distanța de 12,7 km 
cu timpul de 37:05. în proba fe
minină, disputată pe un traseu 
de 6,5 km. prima a trecut linia 
de sosire Kerstin Fuchs (R. D 
Germană) — 21:53.

BASCHET • Turneul mascu
lin de la Berlin s-a încheiat cu 
succesul echipei poloneze Pogon 
Szczecin. Învingătoare cu scoru) 
de 103—86 (51—51) în finala dis
putată cu formația ADW Berlin.

HOCHEI • Selecționata Poloniei 
a susținut un nou joc de veri
ficare în compania formației ce- 

mii de tineri bucuresteni). era 
destul de frig, dar atmosfera 
s-a încălzit in clipa in care, 
pe terenuri, pe piste, peste tot, 
au apărut miile si miile de 
participant) la Daciadă".

„Această competiție, conchi
de articolul, poate servi drept 
exemplu și altora".

Continuăm să primim ecouri 
privitoare la excepționala per
formanța înregistrată de Nicu 
Vlad la C.M. de haltere de 
la Sofia, unde (reamintim) re
prezentantul nostru a cucerit 
3 medalii de aur si a stabilit, 
la stilul smuls, un nou record 
mondial. în temeiul unei stră
lucite comportări. Nicu Vlad 
se numără. în prezent, printre 
cei mai elogiati sportivi din 
lume si aproape că nu există 
publicație care, în acest final 
de an. să nu-1 includă în ie
rarhiile fruntașilor sportului 
international, găzduindu-i foto
grafia, gîndurile etc. Bunăoa
ră, comentînd întrecerile de la 
Sofia, ziarul budapestan „Nep- 
sport" nota că „la categoria 100 
kg, principalul favorit la titlu
rile supreme era, după statis
ticile oficiale, Nicu Vlad. Și 
pronosticurile s-au adeverit La 
smuls, românul s-a impus cu 
autoritate, ridicînd barele de 
190, 195 și 200,5 kg, nou record 
mondial, de parcă ele nu erau

In SPANIA s-a desfășurat e- 
tapa a 18-a, prima din retur, în 
care nici o echipă care a ju
cat în deplasare nu a obtinut 
victoria. Lidera clasamentului, 
F. C. Barcelona, a obținut un 
punct valoros în deplasare (0—0). 
Ia Santander, în timp ce Real 
Madrid a cîștigat acasă /l—0) me- 
cul cu Murcia. Espandl Barce
lona iși confirmă forma bună din 
ultimele etape dispunînd. pe te
ren propriu, cu 2—1 de Atletico 
Madrid, Acum situația fruntașe
lor în clasament se prezintă 
astfel : 1. F. c. Barcelona 26 p, 
2. Real Madrid 25 p, 3. Espanol 
24 p. Alte rezultate : Cadiz — 
Real Sociedad San Sebastian 1—6. 
F. C. Sevilla — Zaragoza 3—0, 
Athletic Bilbao — Gijon 0—0, 
Valladolid — Las Palmas 2—1.

DUPA 19 ETAPE, în Olanda 
lideră continuă să fie Ajax Am
sterdam — eu 34 p. urmată de 
P.S.V. Eindhoven — 33 p șt Feye- 
noord Rotterdam — 23 p. Rezul
tate : Groningen — Alkmaar

PARIS, 19 (Agerpres). — In clasamentul golgeterllor campiona
telor europene de fotbal conduce Anton Polster (Austria vlena). 
cu 26 de goluri înscrise. Pe locurile următoare se află Aleksan
drov (Slavia Sofia). Van Basten (Ajax Amsterdam) — cu cîte 18 
goluri, Rodion cămălaru (Dinamo București), Allen (Tottenham). 
Johnston (Celtic Glasgow) și Sirakov (Vitoșa Sofia) — cu cite 17 
goluri marcate.

• TELEX • TELEX •
hoslovace T. J. Vitkovice. De 
data acesta victoria a revenit 
cu scorul de 4—3 (1—1, 2—1, 1—1) 
hocheîștilor cehoslovaci. în pri
mul joc, gazdele au cîștigat cu 
scorul de 9—2.
• ȘAH. Turneul de la 

Bruxelles a continuat cu runda 
a 6-a, în care campionul mon
dial, marele maestru sovietic 
Garri Kasparov l-a învins în 18 
mutări pe John Nunn (Anglia), 
iar Nigel Short (Anglia) a cîș
tigat la Lajos Portisch (Ungaria). 
Partida Robert Hiibner — Viktor 
Korcinoi s-a întrerupt. Tn cla

decît simple mături de pene !“. 
Un amplu interviu ci reputa
tul nostru campion a tipărit re
cent. sub semnătura lui Jurgen 
Seelert. ziarul „Deutsches 
Sportecho" din Republica De
mocrată Germană. Greu de re
zumat acest dialog întrucît. 
nu ni nd la socoteală și ..fisa 

tehnică" a halterofilului nostru, 
el se întinde. în subsolul unei 
pagini, pe 5 coloane ! Avind 
de unde alege, ne-am permis 
să selectăm fragmentul, sincer 
si nu lipsit de emoție. în care 
Nicu răspunde la întrebarea „ce 
au spus părinții dumneavoas
tră după succesul de la Sofia?": 
„Mai întîi, am vorbit la tele
fon cu mama. Apoi cu tata și 
cu fratele meu mai mic. încă 
nu aflaseră rezultatele, iar eu 
eram atît de tulburat incit abia 
Jacâ puteam să articulez cu
vintele. Le-am spus că am cîș
tigat și am auzit, la celălalt 
capăt al firului, un oftat de 
bucurie. Te așteptăm acasă, 
mi-a spus fratele, ne e foarte 
dor de tine".

Ne oprim azi aici, promitin- 
du-vă să revenim. în rubrica 
viitoare, cu referiri din presa 
chineză si japoneză cu privire 
la frumoasa evoluție a echipei 
de fotbal Steaua în C.C.E. 
și în finala Cupei Interconti
nentale de la Tokio.


