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| In ajunul Noului An doresc sâ adresez po-* | 
| poarelor dumneavoastră, tuturor popoarelor | 
| lumii cele mai bune urări în dezvoltarea econo- | 
| mico-socială, astfel ca anul 1987, în ciuda a- f 
| orecierilor economiștilor, sâ determine totuși o | 
| înviorare mai bunâ g activității economice, a | 
| conlucrării, a soluționării problemelor grave ale 
f subdezvoltării, - f
f NICOLAE CEAUȘESCU I 
I f
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia- 
iste România, a primit, marți, 
J decembrie, pe șefii misiu- 
lor diplomatice, pe reprezen- 
>tii unor organizații acredl- 

in țara noastră, care au 
entat felicitări cu prilejul 
i de-a 39-a aniversări a 
clamării Republicii și al 
iui Nou.

primire au participat 
„ * șa Elena Ceaușescu, to- 

<>'>1 Constantin Dăscălescu. 
'S-.anea Mănescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ion Dincă, Ghcor- 
ghe Oprea. Petru Enache, Ni
colae Giosan, Ion Stoian. loan 
Totu. Silviu Curticeanu, Ilie 
Văduva, ministrul comerțului

Socialiste Albania — Zoi Toska, 
Marii Jamahirii Arabe Libiene 
Populare Socialiste — Abdul 
Hamid Farhat, Olandei — Char
les S. van Straten, Republicii 
Venezuela — Demetrio Boers- 
ner, Republicii Democrate Ger
mane — Herbert Plaschke, Re
gatului Thailandei — Ukrit Du- 
rayaprama, Republicii Guineea 
— Fode Cisse, Republicii Zim
babwe — Nicholas T. Goche, 
Republicii Populare Congo — 
Albert Servais Obiaka, Repu
blicii Populare Chineze — Yu 
Hongliang, Republicii Islamice 
Pakistan — Ghulam Rabbani, 
Republicii Irak — Safa Saleh 
Mahdi Al-Falaki, Republicii 
Tunisiene — Lies Gastli, Re

Ahmad Fadei, Statelor Unite 
ale Americii — Henry L. Clar
ke, Spaniei — Fernando Arias 
Gonzalez, Regatului Hașemit al 
Iordaniei — Abdalla K. Fgara, 
Republicii Austria — Ferdinand 
Trauttmansdorff, Danemarcei
— Johan Olio Stephensen, Re
publicii Populare Ungare — Ti
bor Hodicska, Republicii Elene
— Athanase Thcodoracopoulos, 
Confederației Elvețiene — Jac
ques Borel, Republicii Italiene
— Stefano Jedrkiewicz, Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare — Nour Eddine Ben- 
Iazaar, Republicii Sudan — 
Hag EI Faki Hashim Abdulla, 
Republicii Turcia — Ihsan Sa- 
karya, Statului Israel —

EPOCI ÎN CARE TRĂIM
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exterior și cooperării econo
mice internaționale. Aurel 
Duma, ministru secretar de 
stat Ia Ministerul Afacerilor 
Externe.

Pentru a prezenta felicitări 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
au venit ambasadorii : Repu
blicii Populare Bulgaria — To
dor Stoicev, Republicii Islamice 
Mauritania — Yehdih Ould 
Sid’Ahmed, Republicii Cuba — 
Rodney A. Lopez, Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste — 
E. M. Tiajelnikov, Republicii 
Zair — Musungayi Nkuembe 
Mampuya, Republicii Franceze
— Michei Rougagnou, Republi
cii Libaneze — Maurice Ba- 
ssous, Republicii Populare Po
lone — Boguslaw Stahtira, 
Republicii Burundi — Paul 
Munyembari. Canadei — Jac
ques Sim arM, Republicii A- 
rabe Egipt — Mohamed Said 
El-Sayed. Renublicii Federale 
Germania — Hartmut Wolfgang 
Schulze-Boysen. Republicii So
cialiste Cehoslovace — Jan 
Papp, Republicii Populare De
mocrate Coreene — Zo ling 
Guk. Republicii Portugheze — 
Luis Quartin. Republicii Popu
lare Mongole — Togoociin 
Ghenden, Republicii Argentina
— Enrique F. Lupiz, Republi
cii Socialiste Vietnam — Pham 
Duy Toan. Republicii Populare

gatului Maroo — Abdel-
wahab Chorfi, Republicii In
donezia — Hernan Benny
Mochtan, Republicii Ecuador —
Filoteo Samaniego Salazar.
Norvegiei — Knut Erling Sa- 
gen. Republicii Populare Ban
gladesh — Anwar Hashim, Sta
telor Unite Mexicane — Hector 
Man.jarrez Moreno, Republicii 
Gaboneze — Vincent Boule, 
Republicii India — Nathu Ram 
Verma, Republicii Filipine — 
Ernesto A. Qucrubin, Belgiei — 
Jan Koninckx, Republicii Co
lumbia — Victor Alberto Del
gado Mallarino. Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia
— Boro Denkov. Regatului 
Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord — Hugh James 
Arbathnott ; Însărcinați! cu a- 
faceri ad-interim ai : 
cil Liberia — Webster 
Republicii Orientale 
guayulul — Marco
Capurro Avellaneda, Republicii 
Islamice Iran — Morteza Saffarl 
Natanzl. Maîayeziel — Mohd 
Azharl Karim, Republicii Chile
— Francisco I. Ossa Concha. 
Republicii Finlanda — Armas 
Patanen, Republicii Peru — 
Jesus Cristobal Carranza Qui
nones. Republicii Costa Rica — 
Elisabeth Segura Hernandez, 
Suediei — Brigitta Malmvall. 
Republicii Arabe Siriene —

Republi- 
Simpson, 
a Uru- 
Eduardo

Samuel Meirom, Republicii Fe
derative a Braziliei — George 
Ney de Souza Fernandes, Keiji 
Miura, reprezentant al amba
sadei Japoniei, reprezentanții : 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei — Ibrahim Tamim. 
SWAPO — Bernard Kamwi.

Diplomații au transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea șefilor de state și 
guverne, a conducătorilor orga
nizațiilor pe care le reprezintă, 
cele mai calde felicitări, îm
preună cu urări de sănătate si 
fericire, de noi succese în acti
vitatea pe care o desfășoară în 
fruntea statului român, pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate 
statele lumii, pentru instaurarea 
unui climat de pace și înțele
gere între

A luat 
NICOLAE 
ședințele 
România.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu atenție și deosebit interes, 
fiind subliniată cu aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ridicat o cupă de șampanie 
in sănătatea șefilor de misiuni 
diplomatice prezent! și le-a 
urat sănătate, multă fericire și 
noi succese în activitatea lor. 
precum si tradiționalul „La mu iți ani !“

ne tiu ni.
cuvînhi! tovarășul 

CEAUSESCU, n-e- 
Republicii Socialiste

Redacția ziarului nostru urează 

cititorilor, colaboratorilor 

și corespondenților săi 

MULȚI ANI!“

Am parcurs anul 1986 Intr-o atmosferă de înălțător Datriotism 
și însuflețit elan creator, sub semnul marilor înfăptuiri socia
liste, al deplinei unități de cuget și voință în prospectarea și 

edificarea noilor trepte ale viitorului. 1986 a fost un an deosebit, cu 
multiple semnificații politice și sociale, în care întregul nostru 
popor a omagiat cu sentimente de profundă recunoștință si pu
ternică angajare, șase decenii și jumătate de glorioasă existență 
a P.C.R., împlinirea a 50 de ani de la procesul neînfricaților 
luptători comuniști și antifasciști de la Brașov si a 21 de ani de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R., când, dînd glas voinței întregii 
națiuni, comuniștii au ales în fruntea partidului pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, în
truchipare a geniului creator al neamului românesc, a cărui 
muncă neobosită si gîndire înțeleaptă și-au pus net și durabil' 
amprenta asupra a tot ce s-a Înfăptuit în toți acești 
ani, cea mai luminoasă perioadă din istoria patriei — „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU". In această măreață si fertilă epocă de 
nouă ctitorie pe strămoșeasca glie românească, economia a cu
noscut o impetuoasă dezvoltare, industria s-a ridicat la noi para
metri calitativi și de competitivitate, s-au făcut pași însemnați 
pe drumul revoluției agrare. Totodată, prin importantele ini
țiative ale partidului și statului nostru, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în domeniul politicii internaționale. România 
s-a afirmat tot mai puternic in lupta pentru o lume mai bun'ă 
și mai dreaptă. Referendumul pentru dezarmare, pentru pace din 
acest an a găsit o adeziune entuziastă din partea întregului nos
tru popor, fiind o expresie a indestructibilei unități în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
La referendum, întregul popor a rostit un DA hotărît inițiativei 
de pace a României socialiste, a președintelui tării.

In anul care se încheie, mișcarea sportivă românească, per
manent îndrumată și sprijinită de partid, prezintă un bilanț re
marcabil, în ampla acțiune de modelare a omului nou, de for
mare și de educare pentru muncă și viață a tineretului, a viito
rilor constructori ai socialismului și comunismului. Urmînd cu 
consecvență permanentele direcționări elaborate de partid, con
ceptele strălucite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu despre rolul 
și locul educației fizice și sportului cuprinse în Mesajul adresat 
ultimei Conferințe pe țară a mișcării sportive sau în cuvînfări 
de o excepțională importantă teoretică șl practică, acest domeniu 
a adus o contribuție deosebită la întărirea sănătății șl vigorii

(Continuare In pag. a 2-a)

din marele Diichct al Dacladci

CEA MAI FRUMOASA
ÎNTRECERE A ANULUI
încheiem un nou an, _ 

Ș poate cel mai bogat in intre- 
S; cert desfășurate sub egida Da- 

ciadei și acum, la ora bilanțu- 
lui, cronicarul de sport se in- 
treabă : care a fost cea mai 

î; frumoasă competiție ? tntii, e 
Js tentat să urce pe podium cro- 

șurile acelea splendide orga- 
js nizate la Sibiu, in Parcul Sub 
g Arini, ori la Pădurea Dumbră
vi va, cu circa 15.000 de pionieri și 

școlari prezenți la start la 
..Chemarea Toamnei".

Apoi, trece sus, in topul ce- 
0 lor mai frumoase competiții de 

masă, neuitatele „Festivaluri 
jS ale sporturilor de iarnă" de la 

Vatra Dornei și Cimpulung 
g: Moldovenesc, cu toți schiorii și 
ȘS patinatorii din satele sucevene, 
|| subsumind, fiecare, la rindul

lor, alte atrăgătoare acțiuni 3 
„Săgeata Zăpezii", in comuna 
Funda Moldovei, satul Botuș 
(acum la ediția a 14-a) ; „Gupa 
Oușorul" la care participă, iar
nă de iarnă, „tot ce e schi, sa
nie și patină" din Doma Can- 
dreni ; „Cupa Floarea de Colț", 
de 16 ani in programul asocia
ției sportive din comuna Cru
cea ; „Feerie pe luciul ghețli", 
spectacol mereu aplaudat, pre
gătit de prof. Cheorghe Bratu 
de la Școala nr. 4 din Cimpu- 
lung Moldovenesc. Apoi, ..Cupa 
Suhardului" din comuna Ciocă
nești, „Festivalul sportului vi- 
covean" (la Vicovul de Sus),

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 2-a)

re primul ioc în topul Daciadei — atrâgâtoarele alergâri in aer liber



MAREA COMPETIȚIE NAJIOHALĂ, TOT MAI MULT ÎN SFERA
DE PREOCUPĂRI A MASELOR DE

Stai mereu mai numeroase 
dovezile care atestă că, în im
petuosul evirrt al mișcării spor
tive românești, activitatea de 
educație fizică, sport si turism 
de masă devine tot mai amplă 
Si mai consistentă, cu impor
tante semnificații de ordin so
cial si educativ. Asistăm, In
tr-adevăr. Ia o dezvoltare fără 
precedent a acestei activ stă U 
datorită. în principal, cadrului 
organizatoric asigurat de marea 
competiție națională Daciada. 
generoasă si strălucită iniția
tivă a secretarului general al 
partidului, președintele repu
blicii. tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

Există pentru noi toti infi
nite motive de satisfacție si 
de mindrie pentru tot ceea ce 
«-a realizat în cei 10 ani de 
la startul Daciadei. marea com
petiție națională reunind la 
fiecare ediție (iarna si vara) 
milioane de copii si tineri, oa
meni ai muncii. Si întrecerile 
din 1986. din cadrul celei de-a 
5-a ediții a Daciadei, păstrează 
această caracteristică. Prin 
grija factorilor cu răspunderi 
S3 atribuții In sport, la nivelul 
Județelor, municipiilor, orașe
lor. comunelor si. mai ales, al 
unităților de bază — asociațiile 
sportive — au fost initiate si 
organizate un număr impor
tant de activități de educație 
fizică, sportive si turistice de 
masă, cu o sferă largă de an
trenare a cetățenilor de toate 
vîrstele în practicarea exerei- 
tiilor fizice si sportului, pentru 
menținerea si întărirea sănătă

UN BILANȚ RODNIC
(Urmare din pag 1)

poporului nostru, la afirmarea din plin a talentului cu care este în
zestrat tineretul român, la educarea aoestuia în spiritul norme
lor eticii si echității socialiste, al profundului patriotism, al no
bilelor idealuri de pace, de prietenie și înțelegere cu tineretul din 
toate țările.

Milioane de copii, tineri si vîrstnici sînt astăzi cuprinși în 
activități sportive. în marea competiție națională Daciada. între
cere polisportivă «i un valoros conținut educativ-foimativ. creată 
Cu un deceniu în urmă din Inițiativa generoasă a secretarului 
general «l partidului, competiție care, așa cum a cerut tovarășul 
Nieolae Ceauțescu, devine, de la o ediție ia alta, o valoroasă 
fecală a muncit si vieții, cadrul de manifestare a energiei, ela
nului *i optim imului revoluționar al tineretului patriei, al ce
tățenilor țârii, aductadu-61 o remarcabilă oontribuție le afirmarea 
«apacltâții ereatoare a poporului nostru, la educarea conștiinței 
socialiste a maselor. Ia plămădirea omului nou, hotărft să se 
consacre tkobilei cauze a socialiamulul si comunismului, prospe- 
rtifeții si fericirii națiunii noastre socialiste.

Beneficiind de condiții tot mai bune asigurate de partidul și 
■ăstui nostru, mișcarea sportivă românească s-a afirmat ta acest 
a» «i ta domeniul activității de performanță, printr-o suită de

rezultate de valoare, concretizate în sute de medalii cucerite la 
C.M., C.E. de seniori și juniori, la J.B. si la ooncursurile „Prie
tenia". Au fost înregistrate performante și rezultate de răsunet, 
îndeosebi la înot, la gimnastică juniori, la haltere, Ia popice și 
tenis de masă, cărora 11 s-a adăugat frumosul succes al echipei 
de fotbal Steaua București, cîștigătoarea Cupei Campionilor Eu
ropeni. Aceste reușite sînt si urmarea faptului că la baza pre
gătirii sportivilor noștri fruntași s-a aflat caracterul orofund știin
țific al prooesului de însușire, inspirat nemijlocit de marile în
făptuiri înregistrate in acest domeniu de referință, condus cu 
înaltă competentă de tovarășa academician doctor inginer 
ELENA CEÂUȘESCU. eminent om politic și savant de renume 
mondial.

Toate succesele, toate reușitele sportului românesc din acest an' 
au fost rezultatul direct al grijii pe care partidul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o manifestă fațiă de mișcarea 
sportivă, educația fizică și sportul fiind privite ca un valoros 
factor de educație comunistă, de păstrare și întărire a sănătății, 
de formare multilaterală a omului nou. O grifă părintească, că
reia sportivii patriei, întregul activ al mișcării sportive ae an
gajează cu fermitate, cu cele mai alese sentimente de respect, 
dragoste și recunoștință față de partid, față de secretarul său 
genera], tovarășul Nieolae Ceaușescu, președintele Republicii, să-i 
răspundă și în 1687, an preolimpje fi, ta același timp, ca finale 
pe țară ale Daciadei. prin noi succese, prin performanțe de w- 
loare tot mai ridicată, spre g'orti sportului românesc și a Româ
niei socialiste.

ții. sporirea capacității fizice si 
intelectuale si mai buna folo
sire a timpului liber.

Astfel, pentru purtătorii cra
vatei rosti cu tricolor, întrece
rile din cadrul ..Cupei Pionie
rul" la atletism, baschet, înot, 
gimnastică, fotbal, judo. schi, 
sanie, biatlon etc., au constituit 
o binevenită modalitate de e 
desfășura acțiuni de inițiere si 
de antrenare în sport. Copiii 
cei mai talentati se află în a- 
tentia Consiliului National al 
Organizației Pionierilor si Con
siliului Național pentru Edu
cație Fizică Si Sport, fiind cu

prinși. periodic, in tabere ale 
„speranțelor olimpice". Reușite 
acțiuni patriotice cu caracter 
aplicativ, cum sini „Expedițiile 
Cutezătorii", s-au extins. în 
1986. cuprinzind aproape toate 
zonele montane ale tării.

Au căpătat noi dimensiuni 
campionatele rezervate elevilor 
din școlile profesionale si li
cee. tinerii de perspectivă fiind 
îndrumați către cluburile spor
tive școlare. S-au bucurat de 
o mai mare atenție competițiile 
din cadrul Complexului tehni- 
co-aplicativ „Pentru apărarea 
patriei", s-a diversificat acti
vitatea sportivă la nivelul fa
cultăților si institutelor de în- 
vătâmînt superior, prin griia 
U.A.S.C.R.. induzind în unele 
întreceri si pe studenții din 
anii mari III --Vi. S-au impus.

TINERI SI OAMENI
* Al MUNCII

printr-un plus de eficiență, 
competițiile dotate cu „Cupa 
U.T.C.". finalele la nivel re
publican relevînd multe talente 
in măsură să fie promovate în 
secțiile de performantă ale 
unor cluburi sau asociații spor
tive. acțiune aflată în atenția 
CC. al U.T.C. si C.N.E.F.S.. 
prin intermediul federațiilor, a 
celei de atletism în special.

între amplele acțiuni spor
tive de masă adresate tineretu
lui. un loc aparte l-a ocupat, 
anul acesta. Crosul popular 
Daciada. cu circa 20 000 de par
ticipant! In Capitală si cu peste 

nn milion în întreaga tară. 
S-au bucurat de reușită du
minicile cultural-sportive si 
festivalurile sportive Sătești (în
deosebi în județele Teleorman. 
Bacău. Hunedoara si Galați), s 
sporii interesul pentru atrage
rea tineretului feminin în sport 
(cu mențiuni pentru județele 
Prahova, Vrancea. Vaslui. Sălaj 
51 Mehedinți), s-a diversificat 
rețeaua de acțiuni turistice Si 
de agrement (mai ales In ju
dețele Sibiu. Brașov. Gorj si 
Suceava), s-a manifestat mai 
multă inițiativă ta direcția bu
nei organizări a acțiunii de 
trecere a normelor Complexu
lui „Sport si Sănătate" (stat 
de notat reușitele din județele 
Neamț, Olt. Bihor si Bistrita- 
Năsăud).

Ca urmare a măsurilor în

treprinse de organizațiile spor
tive si sindicale s-au făcut noi 
Pași către generalizarea gim
nasticii la locul de muncă. 
Reușita unor schimburi de ex
periență orgnnizate într-o serie 
de județe (Neamț. Vaslui etc.) 
a constituit un imbold pentru 
consolidarea acestei activități 
de o mare utilitate, cum s-a 
dovedit.

Să mai notăm si faptul ei. 
stimulate de întrecerile Dacia
dei. tot mai multe colective 
s-au preocupat de amenajarea 
unor baze sportive proprii (Re- 
lonul Săvinesti. Mecanica Bis
trița. Electroputere Craiova, 
Moldosin Vaslui. A.E.M. Timi
șoara etc.).

Sigur că se putea realiza 
mult mai mult, existând județe 
cu disponibilități tacă ne valori
ficate integral. Aplicînd cu spi
rit de inițiativă orientările si 
sarcinile din documentele de 
partid, prețioasele indicații date 
de secretarul general al parti
dului. asigurind o conlucrare 
reală a organelor si organizați
ilor sportive cu sindicatele, or
ganizațiile de pionieri, de tine
ret, cu inspectoratele școlare, 
cu ceilalți factori cu atribuții 
ta sport, vom reuși să reali
zăm si în continuare, prin Da- 
ciadă. o creștere a calității si 
eficientei educației fizice si a 
sportului, modalitate directă de 
a forma un tineret viguros, de 
a contribui Ia întărirea sănătă
ții întregului nostru popor.

Tiberiu STAMA

„CUPA

30 DECEMBRIE *

LA HANDBAL
In organizarea C.J.E.F.S. Pra

hova. Sala Sporturilor „Victo
ria" din Ploiești a găzduit a 
15-a ediție a „Cupei 30 Decem
brie" la handbal, la care au 
participat 10 echipe de iuniori 
I din Ploiești si din tară. După 
întreceri aprig disputate, finala 
a adus fată in fată formațiile 
C.S.Ș. „C. Dobrogeanu Gherea" 
— Plodești (antrenori I. Conran 
și I. Nieolae) și Petrolul Te- 
leajen (antrenor I- Onișea). 
Cîștigătoare — prima echipă, 
cu 32-24. (O. B ALTE A NU — 
cores».).

A

CEA MAI 
FRUMOASĂ 
ÎNTRECERE

(Urmare din pag. 1)

„Festivalul sportului mărgi- x 
nean" (comuna. Marginea) cie.

In „clasamentul adevărului", 
însd, una dintre cele mai fru
moase competiții ale Daciadei 
pare a fi cea de bărci pescă
rești, organizată la tu le ea, pe 
Dunăre, cu fază pe localități 
(Unirea, Sarichloi, Chilia Veche. 
Independența, Sulina ?.«.), in 
lotci, cu parte din „schimbul de 
mline" al sporturilor noastre 
nautice, așa cum au început, 
intr-un răsărit de soare, Ivan 
Patzaichin, Petre Ceapura, Va
cile Dîba și al ți foști mari per
formeri.

Cu cel mai mare punctaj i» 
acest „clasament" rămin, totuși, 
crosurile de primăvară, vară, 
toamnă și iarnă, cu mii șt mii 
de școlari, de tineri, de oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții, programate săptămină 
de săptămină la Craiova, Bucu
rești, Timișoara, Constanța, 
Arad — peste tot. Iar dintre 
ele, am fi tentați să punem in 
fruntea celor mai frumoase, 
celor mai atrăgătoare întreceri 
ale Daciadei o alergare in aer 
liber ceva mai aparte. Un cros 
în care clasamentul este voit 
dat uitării, In care toți compe
titorii sint ciștigători. El se nu
mește „Aleargă pentru sănăta
tea ta !“ La ultima etapă, des
fășurată, nu demult, în Parcul 
Tineretului din Capitală, și-au 
trimis reprezentanți toate sec
toarele. „Reprezentanți" e un 
fel de-a spune. Au venit, adică, 
elevii prof. Victor GeOrgescu de 
la Școala nr. 93 din Berceni, 
au luat startul liceenii de ia 
„Sanitar", „Gheorghe Șincai", 
„Autobuzul", au fost prezenți 
alergători de cursă lungă din 
generația lui Dinu Cristea, oa
meni mereu tineri, „peste 70 de 
ani" fiind o categorie, nu o... 
virsti ! Rezultatul ? O dimi
neață plăcută, petrecută in aer 
liber, alergînd numai și numai 
pentru sănătatea ta ’

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

g Următorul număr of 
ziarului nostru vo apă- Ș 

§ rea sîmboto, 3 ianuarie -J

RI VISTA 
>VI A A

Ot

ADMINISTRAȚIA DE
• ASTĂZI aste ULTIMA ZI 

pentru • v4 Juoa numerele pre
ferata )• TRAGEREA EXTRAOR
DINARA LOTO » RKV El.IONU
LUI, care va ave» tec joi, 1 te- 
nnarie 1»»7. Reamintim că tota
lul eetor IM numere extrase, cu
prinse în 11 extrageri, „legate", 
efie două, precum șl eelc X oa- 
tegorli tie eSșttgwl se constitute 
te avantaje deosebite, pentru 
toț! participau ții. De altfel, acest 
lucru cate dovedit și de numă- 
ntf tot mai mare de participant

STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ 4
care, an de »n. Iți exprimă con
ținut suîragiiJe tn favoarea aces
tei formule, devenită tradiționa
li, ta cumpăna dintre ani.

TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI V» a- 
vea toc mline, Joi. 1 ianuarie, ta 
București, ta sala clubului din 
str. Doamnei nr. J. începtnd de 
Ia ora 1*. Desfășurarea tragerii 
va fi transmisă ta radio, pe pro
gramul I, ta ora 17,38. Cele IM 
numere extrase vor C transmise 
In reluare, tn aceeași at, iot pe 
programul I. la ora 12.1S (după 
ediția radiojurnalului). Tragerea 
fiind publică, sînt Invitați ta 
participe toți ce! interesați.
• Pe tot parcursul acestor zile 

de sărbătoare, oriunde vă aflați, 
puteți să vă încerca ți șansele și

ta LOZ ÎN PLIC. Cu ocazia so
sirii noului a», 1»S7, s-a pita In 
vtnzare LOZUL ANULUI NOU, 
emisiune limitată ce atribuie eîș- 
ilguri suplimentare din fondul 
special al sistemului.
• Anunțăm pe cei interesați că 

astăzi, miercuri, agențiile Lolo- 
Pronosport vor funcționa după 
orarul normal, iar vineri, S ia
nuarie, cu 50% din numărul uni
tăților existente. Simbătă, S ia
nuarie, toate agențiile vj vor sta 
ta dispoziție, pentru depunerea 
buletinelor Pronosport Ia con
cursul din 4 Ianuarie 1S87.
• Co ocazia Anului Neu, IȘU. 

adresăm cititorilor acestei rubrici 
și tuturor participau iilor cele 
mai bune urări de succes, feri
cire ți «oi eîștigurt ta sistemele 
Loto-Pronosport. LA MULTI ANI!

CHITI ÎN 5RH
* Echipa feminină a României medaliată cu bronz la <Olimpiadă J

* prezențe românești pe eșichierul internațional I 
• Un țahist entuziast, prof. dr. Pius Brînzeu S

• Finala condidaților la titlul mondial J
• Tactici și strategie cu Em. Reicher J

• „Gambitul Kasparov" în Sicilian?, î
• Concursuri prin corespondență 5

• Studii și probleme î
• Șah-Magazir, }

• Știri
„REVISTA ROMÂNA DE ȘAH" SE GĂSEȘTE < 
LA CHIOȘCURILE DE DIFUZARE A PRESEI 3 

ȘI OFICIILE P.T.T.R. <
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Cei mai buni sportivi români ai anului Primii dasați ai anchetei Asociației Presei Sportive

8

I
II
I 
I

TALENTE-AU FOST.
TALENTE-S ÎNCĂ, 

CU NUMITOR COMUN IN MUNCĂ
Sint, marea majoritate, oua» fiiuta, respectate în lumea sportului de pre

tutindeni ceilalți ctțiva bMnd la poarta afirmării chiar în acest an. 
Lor, celor mai buni «portari te 19M - ața cum au fost ei ierarhizați 

m ancheta A.PA, care, ea orie* anchetă, nu exclude o anume doza de tu- 
biectirism a comentatorilor taureaților presei sportive, deci, le dedicam rai
durile următoare

Feminin

1. TAMARA COSTACHț
2. Sodica Arba —

Oiga Homeghi
3. Maricica Puica
4. Lucia Toader,

Chira Stoean 
Mariana Trașcâ, 
Doina Bdlan, 
Viorica loja

5. Maria Sava
6. Reka Lazâr
7. Noemi Lung
8. Stela Pura
9. Aurelia Dobre

10. Ana Pâdurean

Masculin

1. NICU VLAD
2. Aurel Macarencu
3. Andrei Socaci
4. Helmut Ducadam
5. Angelin Velea 

Daniel Stoian
6. Iosif Tismânar
7. Marius Tobâ
8. Francisc Vaștag
9. Vasile Andrei

10. Nicolae Bodoczi

I
I
I
I
1 
I
I
I
1 
I
1
I 
i
I- 
!
I
1
I
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Cifrele s-era succedat amețitor, in rittnul 
năvalnic al unei curse de 50 m Uber, in 
care ahi* îți poți trage răsuflarea, ma 

ou seamă dacă înoată ea, cea mai rapidă 
sportivă din bazinele lumii». Ea, TAMARA 
COSTACHE, a urcat'treptele devenirii, cobo
rând scara timpului, izbindind în mereu mas 
multe întreceri, după ce va fi trecut Insă o 
totfercare de viață care putea să frtagă tun 
drum început atât de promițător. Campioa
nă europeană de junioare anul trecut la 
100 , m liber, șploieșteanca a intrat ta arsul 
cetei de a șaisprezecea aniversări* zilei de 
naștere — 23 iulie — cu gtadul, declarai fa3 
ed și, deopotrivă, al excelentului antrenor 
Mihaifl Gothe), de a bate recomdiui mondial și 
de a deveni cea dintâi campioană a lumii în 
proba lungimii de bazin. Șl s-a ținut pe
de-a-ntregul de cuvînt, ca orice sportiv adevărat doborind recordul mon
dial — o dată, și tacă 0 dată, ta patru rtnduri, fixîndu-1. 
ueocamdata !, la 25,28 în cursa dare * adus notației românești primul „aur* 
la Campionatele Mondiale Iar Tamara continuă să se... grăbească.

Ataoaput prin a ridica, mai degrabă ta 
joacă, o halteră de 42 de kilograme, 
atunci cînd avea 16 ani, adică tocmai 

vtasta la care Tamara a obținut consacrarea! 
Din ziua aceea de primăvară și pină acum 
s-au scurs ana buni, șapte cu totul, ani care 
au stat permanent pentru NICU VLAD sub 
semnul lui , .mereu mai mult, mai sus”. A 
crescut de atunci o dată cu mărirea greu
tăților de la capetele barei de oțel, trans- 
forsnându-se dlntr-un băiat firav intr-un at
let cu trup desăvârșit, cucerit definitiv de 
un sport aparent mai puțin spectaculos, fă- 
cîndu-4 al însuși mai spectaculos. A ridicat 
tone, zed de tone pe zi, a muncit fără zăba
vă — mai întîi cu Gh. Gospodinov, apoi cu 
Șt. Achim știind că numai așa va putea 
ajunge unul dintre „cei mai puternici oa

meni din lume*. Și a ajuns, treptat și sigur. îmbogățîndu-și necontenit 
colecția de trofee : trei medalii de aur la C.E., trei medalii de aur la C.M. 
Plus un record al lumii (200,500 kg la smuls, categoria 100 kg).

Ultimele mari competiții « atestă: 
-2 rame" este o probă... româ
nească! După J.O.. după ediția 

■85 a Campionatelor Mondiale. Rodie» 
Arba și-a menținut in vară — frumoa
sa vară a canotajului nostru — invin
cibilitatea. de astă-dată alătur! de co
lega de Ia Dinamo, Olga Homeghi fears 
a luat locul Elenei Fio rea), un nume 
de asemenea, binecunoscut in lumea 
apelor, laureat olimpic la 4+1. Două 
fete „de aur". două tinere călite pen
tru snort si pentru viată tntr-o dis
ciplină in oare ae muncește foarte mult

Aleargă aproa
pe de cînd 
se știe. cu 

aceeași bucurie 
din clipele de în
ceput, cu o ambi
ție parcă mereu 
mai mare pe mă
sură ce anii au 
trecut. Dar chim 
dacă anii s-au 
adunat și lasă, nu 
pot să nu lase, ur
me. Maricica Pui
că luptă, pe mai departe, cu propriile 
limite, cu adversare care poate nu În
vățaseră a merge cînd ea lua startul 
spre victoria dinții. La o vîrstă cînd 
altt mari sportivi de ieri deapănă a- 
mintlri. Maricica aleargă. aleargă... 
Necontenita alergare, tntr-un ritm alert 
de pregătire, de viată, i-a adus aces
tei atlete, cu carieră și longevitate im
presionante. noi satisfacții in anul a- 
oesta. ea obttatnd pentru atletismul 
românesc singurul argint la C.E.. alte 
victorii In Întreceri de prestigiu, de 
popularitate

Un sport a 
revenit spec
taculos în 

Prim-plan, flotila 
caiacului si cano- 
ei recăpătîndu-și 
strălucirea. Iar da 
că se vorbește de 
„un nou Patzai- 
chin”. cu siguran
ță că acesta este, 
acum. Aurel Ma
carencu. Are. ase
menea lui Vlad, 
23 de ani. este, si el. sportivul Stelei, 
atîta doar că nu e de fel. precum 
halterofilul, din preajma Galați ului, ci 
din Deltă, de la Critjan. Pare plămă
dit din aluatul marilor campioni, pen
tru că numai asemenea sportivi se-n- 
torc acasă de la o întrecere de vîrf 
aureolați ca Aurel in august — două 
medalii de aur. una de argint! Și 
ce-și poate dori un astfel de perfor
mer decît să rămînă asul pagaei. con
vins însă că e tare greu să te menții 
la înălțimea izbînzilor de genul acelo
ra de la Montreal.

lanțul pe ’86, cil

La 20 de ani, 
Andrei Socaei 
poate privi 

inapoi cu mîndrie. 
Trofeele adunate 
de el de la mari
le competiții au 
ajuns, după soco
teala binecunos
cutului halterofil 
de ieri. D. Cioros- 
lan. la cifra 26. o 
însemnată „con
tribuție” avînd bi- 

acest băiat cu pri
vire iscoditoare, netemător în fata— 
greutăților a cucerit tot aurul — șase 
medalii! — „mondialelor” și „europene
lor" de juniori, atrăgindu-și superlativele 
comentatorilor, specialiștilor. A mers, 
apoi, la C.M. de seniori. încheind tri
plu medaliat (cu bronz) concursul la 
categoria 75 kilograme, avînd astfel, 
cu totul, un însemnat rol la palmare
sul unui an fără precedent în istoria 
halterotiliei românești. La 20 de ani 
Socaci poate privi cu încredere viitorul

Cinci fete tntr-o 
barcă, cinci tinere 
Dunind laolaltă ta

lent *i muncă, multă 
muncă, așa cum au fost 
deprinse in școala aspră 
a Snagovului. Lucia 
Chira, Mariana. Doina 
si Viorica au format no 
echipaj, 4+1 rame, mer- 
gtnd din victorie in vic
torie pină La.„ Notting
ham. unde a devenit 
campion al lumii tntr-o 
manieră absolut convin
gătoare. O alăturate ev 
putere de simbol aces
te sportive provenind 
din patru cluburi bucu- 
restene — Steaua. Dina
mo. Metalul, CSU Con
strucții.

Anul 1986 a fost V 
anul canotajului. O 
dovedește, atît de 

Umoede. la concret, bi
lanțul de excepție b 
.mondiale”. O dovedește 
dacă vreți, ei prezente 
tn ierarhia noastră » 
unei alte practicante » 
acestei disciplina La e- 
dltia anterioară, tn Bel
gia. Maria Sava cuceri
se „argintul”. Acum, tn 
Anglia, timisoreanca » 
primit „aurul” la simpl» 
— categoria ușoară

O treaptă mai sus 
pină la cea mai d« 
sus a unui podium

a urcat si o scrimeră 
floret ista Reka Lazăr 
S-a petrecut in primă
vară. la... primăvara a- 
cestei importante disci
pline olimpice — C.M 
de tineret. La sfirșit d» 
martie, ia Stuttgart, iz- 
bînda brasovencei a !n-

semnat nu numai un 
succes personal deosebit 
dar si reînnodarea unei 
frumoase tradiții a scri
mei din România. Votul 
ziariștilor s-a vrut Inai 
si un stimulent, un în
demn pentru Reka si co
legele sale de a readu
se floreta noastră 
orim-plan. in marea 
renă internațională 
la nivel de senioare.

ara! 
răsună

toare victorie In 
celebrei Kathleen 
oe .terenul” aces-

în

si

A inaugurai 
printr-c 

victorie
fata
Nord „ 
teta (si se Intîmplă foar
te rar ca o înotătoare 
din R.D.G. să fie învin
să la ea acasă). L-a con
tinuat. Intre altele, prin 
trei prezente în finalele 
primei sale competiții 
supreme, una dintre ele 
în cursa de 400 m mixt, 
adudndu-i „bronzul”. S 
a încheiat anul stabilind 
cele mai bune oerfor- 
mante mondiale din ’86. 
ia ambele probe (fin 
orooedeul-procedeelor. a- 
nuntSnd să urce specta
culos in viitoarele ierar
hii. inclusiv in aceea 
despre care tocmai vor
bim.
teles.

A fost si
înotului.

Stela

Se numește, at! te-
Noemi Luni, 

fost si un an 
. lată

al 
o 

altă băimăreancă 
Pura. » dus ma! 

departe șirul succeselor 
românești la „europene
le” juniorilor, devenind 
dublă campioană conti
nentală a natațiel juveni
le. Si a mai urcat pe po
dium în patru rlnduri în

Berlinul Occidental. fi
ind. de fapt si de drept, 
o autentică vedetă a 
competiției din iulie. La 
16 ani. citi Împlinește ta 
martie, această fată cu 
calități realmente deose
bite mai poate spune 
multe tn bazinele lumii, 

coala românească 
de gimnastică nu 
se dezminte Ea 

are. ta continuare, spe
ranțe. una numindu-se. 
de bună seamă. Aurelia 
Dobre. din moment ce 
această fată a contribuit 
substanțial la palmare
sul remarcabil de la 
C.E. de juniori. La 
Karlsruhe, din cele zece 
medalii trecute In palma
resul sportului nostru, 
patru au revenit Aure
liei. două eu strălucire» 
aurului.

Punctele acordate 
Anei Pădurean — 
campioană mondi

ală de junioare, la 1500 
m — au reprezentat, fă
ră Îndoială. simbolul 
prețuirii pentru talen
tata generație ..de vi
itor* a atletismului 
nostru Pentru că 
între C.E din ’85 sl 
C.M. '86 a existat o trai
nică punte de legătură 
Au format-o. la cel mal 
Înalt nivel. Ana dimpre
ună cu Cleopatra Pălă- 
cian (si ea ta imediata 
apropiere a plutonului 
de frunte al anchetei), 
lor adăugindu-li-se alte 
trei tinere, medaliate în 
vară, la Atena. Și mai 
există alte speranțe in 
sportul-sporturilor, la noi.

Cine nu-1 cunoaște 
ne Helmut Duca- 
dam? Numele lui 

a făcut rapid înconjurul 
lumii după o noapte de 
vis. o noapte de mal. 
cînd la Sevilla s-a scris 
cea mal frumoasă pagi
nă din cartea celui mal 
iubit dintre sporturi. 
Strălucitoarea perfor
mantă — clstigarea de 
către fotbaliștii Stelei • 
Cupei Campionilor Eu
ropeni — a putut fi po
sibilă. firește, cu aportul 
întregii Echipe, cea mal 
bună dintre echipele ro
mânești ale anuhil, cum 
a fost limpede pentru 
oricine (unii ziariști l-au 
mai socotit printre spor
tivii de frunte în 1986 
st pe B316nl, si pe Be- 
lodedici. și pe Lăcătua. 
si pe Bumbescu. si Pe 
T. Stoica). Dar perfor
manța portarului care a 
hipnotizat parcă, jucă
tori vestiti. apărînd pa
tru penaltyuri în finala 
de neuitat, rămtne dem
nă de cartea recorduri
lor.

Mai experimentatul 
Angelin Velea si 
mai tînărul Daniel 

Stoian au format un du
blu omogen. padelele 
jnușcînd” apa intr-o u- 
nică bătaie. Caiacul lor 
a trecut primul balizelt 
sosirii în mult aplauda
ta cursă pe 1000 m de la 
Montreal, pe lingă acest 
,,aur” î<ncrusttodu-și 1» 
bord și „bronzul” probat 
de 10 000 m.

De 12 ani a intrat 
Iosif Tismânar In 
elita sportului po

picelor! Si. cu un. total 
de 18 medalii (8 de ..aur) 
adjudecate la C.M. — 
cele mai recente fiind 
un ..aur”, la perechi, eu 
Stelian Boarlu. si „bron
zul” de la individual, la 
MQnchen — acest vete
ran al arenei a primit, 
în semn de prețuire din 
partea cronicarilor spor
tivi. un loc între perfor
merii anului, la -concu
rență cu reprezentanții 
disciplinelor olimpice.

Vă mal amintiți a- 
paratul care a dat 
gimnasticii româ

nești un campion mon
dial? Sigur, de inele - e 
vorba si de un urmaș al 
lui Dan Grecu — de Ma
rina Tobă, laureat al 
C.E. de juniori. Un alt 
gimnast. Marian Stoi- 
can, a ciștigat în mai un 
titlu continental, dar ta
opțiunea presei sportive 
au contat, normai, ta 
plus „argintul” de la sol 
si „bronzul” de la bară 
fixă ale celui dinții.

După ani buni, bo
xul are iar, din 
toamnă, un campi

on european de Juniori. 
El este necunoscutul de 
oină mai ieri Francise 
Vaștag, reslteanul pri
mind în Danemarca nu 
numai medalia cea mal
de oret a categoriei u- 
soară. dar si cupa celui 
mai complet pugilist al 
competiției. O competi
ție în care alti trei ti
neri români au urcat pe 

podium, făcîndu-1 din 
nou să viseze la... zăpe
zile de altădată pe nu
meroșii iubitori ai nobi
lei arte.

Vasile Andrei este 
un sportiv care se 
bucură de aprecie

rea cuvenită unui cam
pion olimpic. Cum el a 
fost singurul medaliat cu 
argint al delegației noas
tre la C.M. de seniori 
din octombrie, plasarea 
lui în actuala ierarhie a- 
oare justă, deși nimeni 
nu poate uita că luptele 
greco-romane ne obiș
nuiseră cu mai mult, că 
’86 a reprezentat mai 
degrabă un an al celei 
mai tinere generații în 
această disciplină (și nu 
numai). Așa îneît aștep
tăm de la Andrei și, 
mai ales, de la oolegii 
lui realizări superioare. 
O premieră, in schimb, 

la spadă. singura 
armă ce nu contri

buise oină acum Ia zes
trea scrimei românești 
la C.M. sau J.O.: „argint” 
pentru Nicolae Bodoczi 
Ia „mondialele” din vară, 
tn fapt, cel ce a trecut 
de sportivi de indiscuta
bilă valoare. îndinîn- 
du-se doar în fata unei 
celebrități, a fost singu
rul nostru reprezenta nl 
care a dat satisfacție la 
Sofia. Felicitindu-1 - ea 
pe toți acești „cei mai 
buni sportivi români al 
anului"— pentru premi
eră. ne exprimăm spe» 
ranta confirmării.

Geo RAEȚCH1
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POTENȚIALUL,

CERTITUDINILE

d SI ERANȚELE

TINERETUL Șl MARILE SALE RESURSE
început de an. ianuarie 1986, din 

nou pe drumul marii performante, 
cu noi enefgii acumulate, cu me
reu înnoitele speranțe pentru a 
aduce sportului românesc medaliile 
strălucitoare prin care. talentul, 
cunoștințele Si munca fără preget 
ale reprezentanților culorilor tri
colore se materializează în îrrtre- 
oeri internaționale de prestigiu. 
Și primele succese repurtate — 
simbolice pentru marile resurse 
ale performantei românești ! —
au aparținut tineretului. Ne refe
rim la ele în ordinea cronologică.

„Europa Top 12“ la tenis de 
masă. La Modling (Austria) s-au 
prezentat în fața meselor cele 
mai blune 12 jucătoare de Pe bă
trânul continent, România fiind 
singura țară reprezentată de 3 
sportive în acest top al prezentu
lui și viitorului, cele trei foarte 
tinere jucătoare din tara noastră. 
Emilia Ciosu, Kinga Lohr si Oti
lia Bădescu fiind, totodată, eele 
mai tinere competitoare. ultima

(15 ani).

O speranță in perspectivă olim
pică a tenisului de masă româ

nesc, Otilia Bădescu

Dup? unul din multele asalturi 
victorioase, floretista Reka Lazăr 
(stingă), campioană mondiali de 

tineret
Ceea, ce nu a împiedicat-o pe Otl- 
lia să se claseze pe locul trei, ca 
apoi, concurând la Campionatele 
Europene de seniori de la Praga, 
să obțină două medalii de bronz 
— la simplu si dublu (alături de 
Maria Alboiu). Acest succes la

dublu reînnoda. sub pecetea tine
reții. firul performantelor, ultima 
medalie fiind ciștlgată în 1980 de 
reputata Maria Alexandru alături 
de Liana Mihuf-Măcean. Dar, mal 
ales, se proiecta — ca si succesul 
de la C.E. de juniori și cădeți, din 
Belgia : 9 medalii — în perspec
tiva J.O. ’88, unde va debuta, și 
tenisul de masă.

La „lnternaționalele“ de juniori 
ale Budapestei, floretista noastră 
Reka Lazăr, locul 2 la C.M. ’85 
de tineret. își 
candidatura 
mondialelor” 

în martie, la 
Stuttgart, în fata a peste 2 000 de 
spectatori, ea a schimbat argintul 
în aur ! După 11 ani de la titlul 
de campion mondial de tineret 

-* obținut de Petru Kuki, la Ciudad 
de Mexico, un altul poposea în 
România, împreună cu medalia de 
argint a floretistului Romică Molea 
(antrenat acum de... Petru Kuki). 
Ceea ce ne-a permis să afirmăm 
că tânăra floretă românească s-a 
aflat în vîrful ierarhiei interna
ționale Iar la Sofia, la Campio
natele Mondiale de seniori, spa
dasinul Nicolae Bodoczl, cel care 
acum cinci ani a fost foarte a- 
proape de podiumul „mondialelor” 
de tineret, de la Lausanne, a de
venit în luna august vicecampion 
al lumii. Să sperăm, deci, că si 
în 1987, tinerii...

susținea cu brio 
pentru podiumul 
de cădeți 1986. Și 
Schlcyerhalle din

STEAUA-0 REVELAȚIE A FOTBALULUI EUROPEAN:

FIZIC, TEHNIC Șl MORAL
Helsinki 
cu cam-

După victoria de la 
(1—O in returul partidei_ .____
pioana Finlandei, Kuusysi Lahti), 
la 18 martie Steaua intrase In elita 
fotbalului continental prin califi
carea sa în semifinalele C.C.E. 
Performanta Iul Dinamo, realizată 
acum doi ani. fusese egalată. A

semifinala cu campioanaurmat
Belgiei, Anderlechf Bruxelles, și la 
17 aprilie, după 3—0 pe Ghencea, 
Steaua s-a calificat in finală, 
ceea ce însemna, deja, cea mai 
valoroasă performantă din istoria 
fotbalului nostru.

Sigur că o retrospectivă, oricit de fidelă ar fi, nu ne poate 
readuce la cota înaltă a trăirilor momentelor fierbinți ale 
unui an sportiv, memoriei noastre afective — singura răspun

zătoare de imprimarea peliculei amintirilor cu culorile de neuitat - 
rămînîndu-l rolul de a completa sau tria, în funcție de rolul de su
porter ai unui sport sau altul.

Ceea ce dorim însă noi să facem în aceste pagini de mijloc ale 
ultimului număr din an este o rememorare a marilor succese ale 
sportului nostru în 1986 din unghiul de vedere, generos dar analitic, 
al iubitorului sportului românesc, al celui doritor să vadă tricolorul 
țării pe cel moi înalt catarg al marilor întreceri Internațio
nale. Și în această categorie a iubitorilor sportului i-am încadrat, in 
primul rind, pe sportivii înșiși, cei care se străduiesc zi de zi să-și 
ridice talentul la puterea înaltei performanțe, a deplinei competiti
vități în arena mondială, olimpică și europeană. Așa cum se sinte
tiza, pornind de ia un strălucit exemplu din acest an, în telegrama 
adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de către echipa de fot
bal a Clubului Sportiv ai Armatei „Steaua" :

„Pentru noi, sportivii militari, ca ți pentru armata țării ți întregul 
nostru popor, aniversarea făuririi Partidului Comunist Român a con
stituit un minunat prilej de a cinsti acest glorios jubileu cu rezul
tate deosebite. Cu inimile pline de bucurie ți de satisfacția datoriei 
împlinite, vă raportăm,, din orațul Sevilla, locul natal al împăratu
lui Traian, că mobilizați puternic de inflâcâratele îndemnuri 
cu care i-ați încurajat întotdeauna pe sportivi, de a lupta fără 
preget pentru gloria culorilor patriei, de prețioasele orientări ți 
indicații cuprinse in Mesajul pe care l-ați adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, in urma unor Întreceri pline de dăruire și 
abnegație am reuțit să învingem in cea mai grea competiție conti
nentală de club ți să cițtigăm Cupa Campionilor Europeni, perfor
manță fără precedent in istoria fotbalului românesc. Această mare 
victorie sportivă o dedicăm împlinirii a șase decenii ți jumătate 
de existență eroică a Partidului Comunist Român, conducătorul 
înțelept al poporului, centrul vital al națiunii noastre socialiste".

în semn de înaltă apreciere pen
tru această mare victorie obținută, 
ciștigarea Cupei Campionilor Eu
ropeni la fotbal, secretarul general 
al partidului. ^președintele 
României, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a înmînat înalte dis
tincții echipei „Steaua”, jucători
lor, antrenorilor, unor tehnicieni și 
cadre din conducerea Clubului 
sportiv al armatei. în cuvînta- 
rea rostită cu acest prilej, pre 
ședințele tării a spus : „Este, 
pute? îvtirâ
romanesc în general, a mișc.' 
sportive românești, care, în

PREMIERE MONDIJ
AVÎND CA PROTAGONIST)
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In plin efort, cel mai bt
Nicu Vlad, multip

Iată de oe superlativele care au 
însoțit apoi victoria campioanei 
României în finala Cupei Campio
nilor Europeni aveau un suport 
obiectiv și subiectiv, ca unică 
performanță în fotbalul românesc, 
ia capătul unei suite spectaculoase 
de meciuri duble. încununată, la 
7 mai, într-o superbă noapte de mai, 
cu cununa de lauri a învingători
lor. La Sevilla, Steaua a învins 
Pe campioana Spaniei, F.C. Barce
lona, în fata propriilor suporteri, 
cu 2—0 (0—0, 0—0, 0—0). după 120 
de minute de 1oc. inclusiv „repri
za” penaltyurilor dominată magis
tral de Ducadam „eroul acestei 
finale”, cum scria cu litere de-o 
șchioapă „El mundo deportivo" din 
Barcelona.

Ce poate defini mai exact su
perioritatea jucătorilor români 
decît traiectoria convingerii repu
tatului tehnician englez Terry Ve
nables, antrenorul adversarilor e- 
chlpei Steaiua, jucătorii Barcelo
nei 7 înaintea finalei, el declara 
cotidianului catalan „Sport” : 
„Estamos mentalizados para ga- 
nar. Steaua mimerce mucho res- 
peto, perono es Invencibile” („Sîn-

tem mobilizați pentru a cîștiga. 
Steaua merită mult respect, dar ea 
nu e de neînvins”). Iar după fi
nală, el recunoștea, eu amără
ciune, dar cu falr-play : „Campioa
na României ne-a depășit fizic, 
tehnic și moral". Adică, adăugăm 
noi, pe toate planurile, chiar dacă 
Barja era mobilizată pentru a cîș
tiga l Echipa noastră a fost vede
ta „fiestei din Sevilla”, aniulînd 
toate pregătirile fastuoase ale 
gazdelor pentru sărbătorirea victo
riei, Steaua ajungînd astfel, cum 
plastic s-a spus, dintr-o revelație 
a sezonului, o stea a fotbalului 
continental I Iată-i pe cei care 
s-au impus cu strălucire in cea 
mai importantă competiția a du
hurilor din Europa, intr-o seară 
de neuitat pentru toți iubi
torii fotbalului românesc : Du
cadam — Iovan, Bumbescu, Be- 
lodedici, Bărbulescu — Balint, Bă
lan (Iordănescu). BolSni, Majaru 
— Lăcătuș, Pițurcă (Radu II), 
pe banca conducerii tehnice aflîn- 
du-se antrenorii Emerich Jenei și 
(rât n-a evoluat în teren...) Anghel 
Iordănescu.

Dacă succesele înregistrate 
„europenele” gimnaștilor juniori 
de reprezentanții noștri erau fi
rești, școala românească avînd an 
de an elevi premianti (demne de 
relevat in special fiind medaliile 
de aiur ale băieților — Marius 
Tobă la Inele, Marian Stoican la 
sărituri, acestea alăturîndu-se ce
lor două obținute în întrecerea 
fetelor de Aurelia Dobre la sări
turi și paralele), la Karlsruhe 
„totalul” fiind 8 medalii, dacă 
previzibile erau pozițiile fruntașe 
la „mondialele” luptătorilor ju
niori de la greco-romane (cu mus- 
celeanul Anton Arghira campion 
la 75 kg. cu „argintul” Iul Radu î 
Strubert — 48 kg și Mircea Con- *< 
stantin — 60 kg, cu „bronzul” lui 
Gabriel Bivolaru — la +87 kg), 
au surprins (plăcut !) dimensiuni
le majore ale succeselor în lanț 
obținute de halterofilii noș 
și premierele mondiale de r„ 
ale tinerelor atlete $1 înotător

în mai, la Karl Marx-Sta< 
medalii au încununat comp< 
halterofililor noștri la C.E. 
niori. patru dintre ele. 
de aur, revenind „purtătorilor 
drapel”, Nicu Vlad (triplu )' 
la 100 kg) și Andrei Soc- 
stilul „smuls” — 75 kg), 
mat Ia „cuvînt” juniori1 
întreeîndu-se la

Fotbaliștii de la Steaua', acasă, in fața zecilor
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naliste a cunoscut o 
ilernică și căreia 
1 nostru îi acordă 
n pentru a se putea 
zultate cit mai bune 

în competițiile în-

tăminâ după marea 
a a 70 000 de spec- 
nul stadion al. tării, 
n Capitali jucătorii 
> campioane au făcut 
re cu prestigiosul 
ital. pentru ca apoi 
dezinvoltură în fata 

orteri. entuziasmați.

ĂSUNET, 
LI Șl ATLETE

mân și unul dintre primii sportivi 
ai lumii in acest an. Nicu Vlad. 
Tinărul reprezentant al clubului 
Steaua (2.3 de ani, antrenat la club 
și la lotul reprezentativ de antre
norul emerit Ștefan Achim) a cîș- 
tigat la 14 noiembrie, în cadrul 
categoriei 100 kg. 3 medalii de 
aur și a obținut un nou 
record mondial fia stilul
„smuls" — 200,5 kg. vechiul
reoord aparținînd sovieticului Iuri ' 
Zaharevici — 200 kg. stabilit în 
1984, anul când sportivul nostru 
cucerea prima sa mare medalie si 
titlul olimpic, la Los Angeles, dar 
la cat. 90 kg). Doar la stilul „arun
cat" Vlad și-a depășit principalul 
adversar, sovieticul Sereghin, la... 
cîntar (fiind cu 150 gr mai ușor!), 
pentru că la stilul „smuls", de 
exemplu — unde Nicu Vlad, a șl 
stabilit noul record mondial — el 
și-a întrecut rivalul cu 8 kg 1 In
tre C.E. (luna mai) și C.M. (luna 
noiembrie), primul sportiv român 
al anului 1986 a înregistrat un 
progres de 20 kg. „în scurt timp 
vreau să dobor recordul lumii atît 
la «aruncat» cît și la «total», de 
care mă mai despart doar 5 kilo
grame", a declarat triplul cam
pion și recordmanul mondial Nicu 
Vlad, după succesul de la Sofia, 
cu gindul. desigur, la viitorul a- 
propiat, dar și la Jocurile Olimpice 
1988.

Bilanțul înregistrat Ia Sofia — 
3 medalii de aur. 2 de argint si 3 
de bronz — constituie o impor
tantă contribuție la bilanțul hal- 
terofiliei românești din acest an 
— 33 medalii la C.M. și C.E. (se
niori și juniori), care situează a- 
ceastă disciplină sportivă, aflată în 
ultimii ani într-o spectaculoasă de

anului, halterofilul 
european

:adrul C.M. și C.E., 
•e a adus pe podiu- 
Lrs 200 de halterofili 
. Și dintre medaliații

Attila Czanka, A- 
ski și Andrei Sooaei, 
ovedit a fi... primul. 
r bucureștean (a în- 

performanței la O- 
fiind legitimat la 

nînd tot Ceea ce se 
într-o singură com- 
se decernau. în ace-, 
uri mondiale și con- 
:ă 6 medalii de aur! 
tfel, l-a Si determi- 
oezul Andre Coreț, 
federației Europene 
. declare admirativ : 
ii Socaci un frumos 
i o categoric supe- 
:utate“.
r sosit, înspre sfirsitul 
ra supremei confrun- 
tililor seniori — Cam
biale de la Sofia. Și 
ea lui Andrei Socaci 
ntext. diupă senzațio- 
intă a juniorului mic 
s (17 ani) în Com-
• campioni, puternici 
;ati, el obtinînd două 
rglnt (la cat. 60 kg,
* superior cu 22,5 kg 
a luni !). a urcat la 
ai bun halterofil ro-

RECORDURI IN SECUNDE,
De pe pistele de atletism, pe 

pistele de apă, acolo unde sportiv.ii 
români au obținut mari rezultate. • 
de amplă rezonantă internațională 
în acest an.

La 14 iunie. în piscina de di- 

Cea mai rapidă inotătoari din lume, eleva ploieșteancă Tamara 
Costache

i Sevilla

menșiuni olimpice de la Complexul 
sportiv „23 August", din Capitală, 
de două ori, la interval doar de 
cîteva ore. eleva de 16 ani din 
Ploiești, Tamara Costache (C.S.Ș. 
Liceul „Dobrogeanu-Ghcrea" antre
nor Mihail Gothe) a doborit recor
dul mondial la 50 m liber — 25,50 
sec. în serii și 25,34 în finala, pro
bei ! Apoi, atunci cînd întregul 
nostru popor aniversa ziua Elibe
rării sale naționale, memorabilul 
act revoluționar de la 23 August 
1944, micul grup de sportivi ro
mâni, dar și miile de sportivi, teh
nicieni și spectatori din întreaga 
lume, aflați la piscina Centrului 
național de natație din capitala 
Spaniei, Madrid, acolo unde se 
desfășurau întrecerile Campionate
lor Mondiale de natație. aplaudau 
călduros atunci cînd Tamara 
Costache își înscria numele în 
dreptul învingătoarei la 50 m liber, 
la debutul acestei probe în pro
gramul oficial' al competiției su
preme. Această copilă româncă s-a 
dovedit, prin maniera entuziasman- 
‘ă în care a străbătut culoarul 
de apă si speranțe cea mai ra
pidă înotătoare a lumii. Și la ca
pătul cursei. încheiată și cu un 
nou record mondial (25.28 sec.), ur
când pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere, ea 
a avut onoarea de a primi trofeele 
cuvenite din mîinile președintelui 
Comitetului Olimpic Internațional, 
Juan Antonio Samaranch, și ale 
președintelui Federației Internațio
nale de natație, Robert Helmick. 
Performanta Tamarci Costache din 
acest an s-a însoțit cu ale 
coechipierelor Noemi Lung („bronz" 
ta C.M. în proba de 400 m mixt). 
Stela Pura (dublă campioană eu
ropeană de junioare). Luminița 
Dobrescu, Andreea Szigyarto, Ra
mona Tcrșanschi (medaliate la a- 
cceași competiție a juniorilor), 
astfel îneît se poate spune, pe 
hună d entate, că în cartea înotu
lui românesc 1986 a scris un ca
pitol de referință. 

tentă, pe primul loc intr-un cla
sament de prestigiu al tuturor 
sporturilor din țara noastră.

La Atena, in luna lui cuptor, pe 
noul si modernul Stadion Olimpie 
s-au derulat spectaculoasele sec
vențe ale unei noi mari competi
ții atletice internaționale : prima 
ediție a Campionatelor Mondiale 
de juniori. Și pe acest stadion, a- 
colo unde, după toate probabili
tățile, se va desfășura ediția ju
biliară a Jocurilor Olimpice de 
vară din 1996 (cînd se va celebra 
un secol de la lansarea Olimpia
delor moderne) „noul val" al atle
tismului românesc și-a susținut cu 
talent și dăruire șansele, confir- 
mînd înaltele rezultate de la Cam
pionatele Europene din anul tre
cut. Astfel, Ana Pădurean (1500 m) 
și Cleopatra Pălăcian (3000 m). 
după ce la Coltbus 1985 s-au do
vedit a fi cele mai bune din Eu
ropa, au urcat acum în vîrful ie
rarhiei mondiale. Școala româneas
că feminină de semifond și fond 
a adus în lumina marii performan
țe pe urmașele reputatelor atlete 
Maricica Puică și Doina Melinte, 
campioane olimpice și medaliate.Ia 
..europenele" de la Stuttgart 1986. 
Celor două medalii de aur li s-au 
adăugat la Atena încă trei poziții 
pe podiumul laureatelor : Alina 
Astafei — locul 2 la săritura în 
înălțime, Adriana Dumitru si Do
rina Calenic — locul 3 la 800 și. 
respectiv, 3000 m. Și chiar dacă nu 
a intrat în palmares, merită amin
tit și titlul simbolic obținut de o 
altă reprezentantă a atletismului 
juvenil românesc la premiera de 
la Atena, de cea mai tînără fi
nalistă — Simona Staicu (nici 16 
ani !). la 1500 m.

RECORDURi ÎN MEDALII
După o sourtă perioadă de recul, 

„flotila de aur" a caiacului și ca- 
noel românești a prins din nou. 
în acest an pe car'c-1 încheiem a- 
cum. vînt bun de Ia pupa t De 
la cea de-a 20-a ediție a ..mondia-

lelor" de la Montreal reprezen
tanții noștri s-au întors acasă cu 
8 medalii (3 aur, 3 argint, 2 
bronz). Lista celor evidențiati este 
lungă, o dăm însă cu o mare sa
tisfacție și mîndrie pentru că — 
pilduitor exemplu de valoare, pre
gătire Șl eficiență — toti cei 13 
sportivi prezenti pe pista olimpică 
de apă de la Notre-Damc din 
Montreal au urcat ne podiumul de

Rodica Arba și Olga Homeghi, un 
dublu de aur

premiere : Aurel Macarencu — 
medalie de aur la CI — 1000 și 
10 000 m. argint la CI 500 m ; 
Angelin Vclea si Daniel Stoian — 
aur la K2 — 1000 m. bronz la K2 
— 10 000 m ; Dumitru Bețiu și 
Vasile Lehaci — argint Ia C2 — 
10 000 m ; Ionel Constantin, Ionel 
Lețcaie, Nicolae Feodosei, Alexan
dru Dulău — argint la K4 — 
10 000 m ; Tecla Borcănea, Lumi
nița Munteanu, Marina Ciucur, 
Ana Larie — bronz la K4 — 500 m.

Cu cele 3 medalii cîștigate la 
Montreal, canoistul nostru Aurel 
Macarencu, cel chemat să preia 
ștafeta marelui sportiv, multiplu 
medaliat olimpic, și mondial. Ivan 
Patzaichin (actualul său antrenor 
de la lotul reprezentativ), a fost 
în centrul atenției tr.ass-mediei.

Neobosita alergătoare Maricica
Puică, din nou in topul mondial 

„Indiscutabilul star al curselor de 
simplu a fost puternicul atlet ro
mân Aurel Macarencu, un adevărat 
as al canoei", scria cunoscutul ziar 
canadian „La Presse". Iar comen-

UN MOMENT SIMBOLIC Șl
IN PERSPECTIVA J 0

Jocurile Sportive Internationale, 
marea competiție care a reunit la 
Moscova sportivi cu nume de re
zonantă din zeci de țări din în
treaga lume s-au desfășurat la 
mijlocul anului. Dar. prin carac
terul lor simbolic, răspunzînd re
alităților lumii contemporane care 
reclamă o mai bună cunoaștere re
ciprocă. o întărire a prieteniei în
tre popoare, între tinerii din în
treaga lume, a promovării ideilor 
păcii și întrecerii pașnice, inclusiv 
prin sport, aceste jocuri pot fi con
siderate ca un corolar al unui an 
competitiv. La ediția inaugurală, 
desfășurată în capitala Uniunii 
Sovietice, s-au înregistrat nu
meroase rezultate de prestigiu. In
clusiv noi recorduri mondiale la 
asemenea discipline olimpice de 
prim-ordin cum sint atletismul, 
înotul și ciclismul. Delegația Ro
mâniei — în rîndul căreia se aflau 
numeroase elemente tinere, de 
perspectivă — a ocupat un ono
rant loc 4 în clasamentul pe na
țiuni, cu prezente pe podiumul 
Iaureaților la înot, atletism, gim
nastică si haltere. Prin cele 18 me
dalii obținute (7+5+6) România 
s-a aflat doar în urma puternice
lor reprezentative ale Uniunii 
Sovietice, S.U.A. și R.D.G. — 
principale candidate la primele po
ziții în cadrul J.O. — într-un cla
sament în care au punctat 32 de 
tari, din care. însă, doar 13 cu 
medalii de aur. Un bilanț promi
țător înregistrat de sportul româ
nesc în anul 1986, an aflat la ju
mătatea actualului ciclu olimpic, 
și care reflectă, ca si toate celelal
te momente deosebite ale partici
pării sportivilor români la între
cerile internaționale de anvergură 
— la care ne-am si referit în a- 
ceste pagini —. potențialul, certi
tudinile si sncrantele marii perfor
mante românești în perspectiva, 
tot mai apropiată, a Jocurilor O- 
'impice din 1988.

Desigur, succesele sportului ro
mânesc în anul pe care-1 încheiem 
au fost mai numeroase, lună de 
lună calendarul competitional in
ternational relevînd file cu victorii 
sau poziții fruntașe ale reprezen
tanților noștri pe diferite meridia
ne ale globului. Atletismul — cu 
ale sale „europene" de sală, po
picele — cu dublul său laureat 
mondial Iosif Tismănar, handba
lul — cu fetele de Ia Știința Ba
cău într-o finală europeană, vo
leiul — cu speranțe reînnoite 
prin ..argintul" echipei de juniori, 
luptele — prin întrecerile conti
nentale. șahul — cu Olimpiada sa 
și bronzul feminin, și încă altele. 

tatorul televiziunii canadiene, pre- 
zentînd succesul lui Aurel Ma
carencu în cursa de 10 000 m. spu
nea : „A fost cea mai categorică 
victorie din toate cursele dispu
tate pe pista olimpică de Ia Notre- 
Dame. Zece ani după marele suc
ces de neuitat al Nadiei Coma
neci, România ne-a trimis acum 
un alt mare sportiv, Macarencu. 
Spectatorii I-au înconjurat si a- 
plaudat cu căldură pentru frumoa
sele sale calități și pentru exce
lentele performanțe pe care Ic-a 
realizat". Iar ziarul „Le Devoir" 
își intitula comentariul astfel : 
„Un vînt de medalii suflă dinspre 
România", la această figură de 
stil adăugind _ și aprecierea că 
„sportivii români ne-au produs o 
plăcută surpriză prin performanțe
le lor". La care noi ne permitem 
să adăugăm că surpriza a fost nu
mai pentru cei care nu cunoșteau 
resursele școlii românești de caiae- 
canoe.

Și de la Montreal (Canada) la 
Nottingham (Anglia) drumul de 
apă a fost presărat cu alte me
dalii, la Lake Holme Pierrcpont 
canotoarele românce înregistrînd 
și ele un excelent record : 3 me
dalii de aur. 2 de argint și 1 de 
bronz. Olga Homeghi și Rodica 
Arba au făcut o cursă excelentă 
la 2 rame, intrecind cu aproape 5 
sec. tandemul sovietic Pegova-Ste- 
panova, și făcînd să urce drapelul 
românesc pe cel mai înalt catarg. 
Asemeni echipajului format din 
Lucia Toader, Chira Stoian, 
Mariana Trașcă, Doina Bălan, Vio
rica loja (4+1 rame) și Măriei 
Sava (la simplu, clasa ușoară). In 
proba de 2 vîsle. Elisabeta Lipa și 
Viorica Cogeanu au cîștigat me
daliile de argint, la fel ca si am- 
baroatiunea de 4 vîsle (Titie Ior- 
dache, Anișoara Sorohan, Doina 
Ciucanu, Anișoara Bălan), în timp 
ce la 8+1, Mihaela Armășescu, 
Camelia Diaconescu, Carolina Ma
tei, Adriana Chelariu, Veronica 
Necula, Lidia Tieanu, Florica La- 
vric, Herta Anițaș, Mariana Doro- 
banțu au cucerit medaliile de 
bronz. Frumoasa comportare a ca
notoarelor românce, multe dintre 
ele încă Ia vîrsta junioratului, a 
dovedit că succesele de Ia J.O. ’84 
nu au fost o întîmplare.

UN BILANȚ PROMIȚĂTOR

Din îndepărtatul Montreal, cele 
trei medalii ale canoistului Aurel 

Macarencu 

își merită desigur locul într-o re
trospectivă integrală a succeselor 
anului 1986, un an rodnic pentru 
sportul românesc.

Cei mai buni sportivi români au 
adus tării medalii, recorduri, per
formante. dar, totodată, stima și 
prețuirea milioanelor de spectatori 
din întreaga lume, martori oculari 
ai respectivelor evenimente. Stimă 
pentru mesajul de pace si prie
tenie al României socialiste, adus 
de acești tineri dornici să se în
frunte numai pe tărimul pașnic 
al sportului, prețuire pentru ta
lentul și înalta lor pregătire, pen
tru tinuta lor morală, în spiritul 
echității $1 fair-play-ului.

De la înălțimea prestigiului cu
cerit, sportivii României socialiste 
sint pe deplin angajați ca în a- 
niul care vine să-și desăvârșească 
astfel pregătirea îneît la J O. 1988 
să reprezinte cu cinste mișcarea 
noastră, sportivă.

Pagini realizate de
Paul SLAVESCU

Fotografii :
Aurel D. NFAGU
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BILANȚUL
A fost ua an extrem de bogat 

ta competiții internațional» de 
anvergură, In campionate mon
diale, europene ai balcantee, 

toate importante, un an aflat 
la jumătatea ciclului olimpic. Simpla 
alăturare a acestor două elemente 
conturează cu claritate dubla semni
ficație a anului sportiv ce se ta- 
oheie: pe de o parte, verificarea po
tențialului actual al sportului nostru, 
oa de alta — 
tiva Jocurilor 
oricare unghi 
„tricolorilor*.
satisfăctad ca
tor de speranțe în estimarea

testarea lui tn perspec- 
Olimpice din 1988. Din 
am analiza

bilanțul este 
rezultate — *86

evoluția 
pozitiv. 

31 dit*- 
șanselor

CAMPI0NAT1 MONDIALI
MEDALII DE AUR - II

ANULUI COMPETIȚIONAL 1986
mantelor — ceea ce subliniază tacă-
drarea M chiar depășirea araficifliti 
ascensional de pregătire șl concura al 
performerilor noștri.

Părăsind pentru o clipă limbajul 
sac al cifrelor, să Înviorăm imaginea, 
propunindu-vA stimați cititori. »S 
realizăm împreună un film-generic al 
marilor performante românești ele 
lui 1988, Cu siguranță nu vom uita 
„la montaj* secvențele sfertului de 
tonă ridicat la taalturi de Nicu Vlad. 
cele patru salturi fără parașută ale 
lui Ducadam ta acea neuitată seară 
spaniolă, cursa dlntr-o respirație a 
Tamarei Costache, salba de medalii 
a ltd Andrei Sooaci. noile medalii de

— ’88. Cel oral bun argument al pre- 
xeatuiui u constituie cele 578 de me
dalii (intre care 220 de aur) obti-iuta 
da reprezentanții țării noastre In ma
rile oompetltll ale aauluL Coa mai te
meinică garanție ia perspectivă : cele 
21 de medalii (8 de aur) la campiona
tele mondiale ale Juniorilor , tineretu
lui și speranțelor din acest an, precum 
țl cele 54 (15 de aur) de la campiona
tele europene ale acelorași categorii 
de vtrstă.

Cifrele ar mai impune remarca pro
gresului cantitativ al medaliilor ob
ținute la C.M. 
aur acum, fată 
trecut) ca st al 
vabil la prima

ale seniorilor (12 de 
de oele 5 ale anului 
celui oalitativ, oboer- 
com parare a oarfor-

aur cîștlgate de... ivaa Patzaichin prin 
elevul agu Aurel Macarencu. șuvițele 
blonde ale Mariclcăi Puie; fluturtrxJ 
I® torentul faimosului ei fuleu «ort 
victorie și atttea alte isprăvi de neui
tat ale minanațHoc noștri sportivi. 
Toate la un loc conductori șl tn 1988 
la aprecierea tuturor specialiștilor de 
pe glob — apreciere care ne umple 
talmila de mlndria — că România 
continui să se afirme tot mal muM 
ea una dintre forțele sportive alte 
lumii, că marii ei sportivi 11 slot stră
luciți ambasadori pe toate meridiandv 
globuluL Datorită lor. in 1936, imnul 
României socialiste a răsunat ta 
atttea si atites orașe ale Planetei !

Andrei Socaci - haltere, smuls, cat. 75 kg 
Anton Arghira - lupte greco-romane, cat 75 kg 
Dumitru Danul Prefit - lupte libere, cat 56 kg 
Reko Lazăr - scrimă, floretă

• Daniel Stoian, Angelin Valea - caiac 2, 1000 m
• Aurel Macarencu - canoe 1000 m

Aurel Macarencu - canoe 10 000 m
Rodica Arba, Olga Homeghi - canotaj, 2 rame 
Chira Stoean, Lucia Tooder, Viorica loja, Ma- 
rioara Trațcâ, Doina Bălan - canotaj 44-1 
Maria Sava - canotaj, cat ușoară 
Nicu Vlad — haltere, total, cat 100 kg 
Nicu Vlad - haltere, aruncat, cat 100 kg 
Nicu Vlad — haltere, smuls, cal 100 kg 
Tamara Costache - înot, 50 m liber
losif Tismănar, Steii an Boariu - popice, perechi 
Natalia Făget - radio, 3,5 MHz

MEDALII DE ARGINT - 10

Aurei Macarencu — canoe 500 m
Alexandru Dulău, Ionel Lețcae, Nicolae F coda
șei, Ionel Constantin — caiac 4, 1000 m 

Dumitru Betiu, Vasile Lehaci - canoe 2, 10 000 m 
Elisabeta Lipa, Veronica Cogeanu - canotaj, 2 
visle
Titie lordache, Doina Ciucanu, Anișoara Bălan, 
Anișoara Sorohan - canotaj, 4 visle
Attila Czanka — haltere, total, cat. 60 kg
Attila Czanka - haltere, smuls, cat. 60 kg
Vasile Andrei - lupte greco-romane, cat 100 kg 
Nicolae Bodoczi — scrimă, spada
Maria Todea, Ibolya Mate, Doina Tăgeon, Elena 
Pană, Margareta Călineanu, Maria Zsizsik — 
popice, echipă

MEDALII DE BRONZ - 12

Tecta Borcănea, Ana Larie, Luminița Munteanu, 
Marina Ciucur - caiac 4, 500 m
Angelin Velea, Daniel Stoian — caiac 2, 10 000 m 
Veronica Necula, Florica Lavric, Carolina Matei, 
Mariana Dorobanțu, Mihaela Armășescu, Herta 
Anitas, Cornelia Diaconescu, Adriana Chelariu. 
Livîa Tieanu - canotaj, 84-1
Andrei 
Andrei 
Andrei
Noemi Lung - înot 400 m mixt
Sorin Herțea - lupte greco-romane, cat 82 kg 
Roxana Lămășanu — tir, pușcă glonț, 60 f 
Ion Toman - tir, talere skeet 
losif Tismănar - popice, individual
Gabriela Stanciu-Olărațu, Elisabeta Polihroniade, 
Dana Nuțu. Mcwgoreto Murețan - șah, echipă

Socaci - haltere, total, cat 75 kg
Socaci - haltere, aruncat cat. 75 

Socaci - haltere, smuls, cat 75 kg

CAMPIONATE fURUPENE
MEDALII DE AUR - 4

Nicu Vlad - haltere, total, cat 100 kg 
Nicu Vlad — haltere, aruncat, cat. 100 kg
Nicu Vlad - haltere, smuls, cal 100 kg 
Andrei Socaci - haltere, smuls, cal 75 kg

MEDALII DE ARGINT - 4

kg

Maricica Puică - atletism, 3000 m 
Cristieana Matei - atletism, 800 m (sală) 
Mihai Cișmaș - lupte greco-romane, cat 52 kg 
Claudiu Tâmăduianu - lupte libere, cal 74 kg

MEDALII DE BRONZ - 13

Doina Melinte - atletism, 1500 m
Mitica Junghiatu — atletism, 1500 m (sală) 
Mihaela Loghin - atletism, greutate (sală) 
Andrei Socaci - haltere, total, cat. 75 kg
Andrei Socaci - haltere, aruncat, cat 75 kg 
Constantin Urdaț - haltere, total, cat. 82,5 kg 
Constantin Urdaț - haltere, aruncat, cat 82,5 kg 
Constantin Urdaț — haltere, aruncat cat 82,5 kg 
Teodor lacob - haltere, smuls cat 52 kg 
llie Matei —
Alin Făcuraru
Maria 
dublu 
Otilia

lupte greco-romane, cat 90 kg
- lupte libere, cat 48 kg 

Alboiu, Otilia Bâdescu — tenis de masă,

Bâdescu - tenis de masă, simplu

MEDALII DE AUR - 8

Ana Pădurean - atletism, 1500 ■ 
Cleopatra Pălâcian — atletism, 3 000 m
Andrei Socod - haltere, total, cal 73 kg 
Andrei Socod — haltera, aruncai cat 75 kg

MEDALII DE ARGINT - i

• Alina Astafei - atletism, înălțime
• Zilia Ghtaoiu, Elena Pleșca, Veronica Gonea, 

Jenî Balcangiu, Alexandrina Stan - canotaj 4-j-1 
Radu Strubert - lupte greco-romane, cat 48 kg 
Mircea 
60 kg 
Petrișor 
Romicâ

o

Constantin - lupte greco-romane, cat

Cruceanu - lupte libere, cat 4 87 
Molea - scrimă, floretă

MEDALII DE BRONZ - 7

Dorina Calenic - atletism, 3000 m 
Adriana Dumitru — atletism, 800 m 
Alexondru Kereki - haltere, total, 
Alexandru Kereki - haltere, smuls, 
Attila Czanka - haltere, aruncat, 
Adrian Clinei - judo,- cat. 95 kg 
Gabriel Bivolaru - lupte
81 kg

CAMPIONAT! fOOPENf

SFERANJI $!

kg

COt 100
cat. 100
cat 60

kg 
kg 
kg

greco-romane. cal

Of HNEREI,

JIMI

MEDALII DE AUR - 15

Francisc Vastag — box, cat 63,5 kg 
Aurelia Dobre - gimnastică, paralele 
Aurelia Dobre - gimnastică, sărituri 
Marius Tobă ~ gimnastică, inele 
Marian Stoican - gimnastică, sărituri 
Andrei Socaci - haltere, total, cat 75 kg 
Andrei Socaci — haltere, aruncat, cat 
Andrei Socaci - haltere, smuls, cat 75 kg 
Aurel 
Attila 
Stela 
Stela 
Petre 
Călin Creangă - tenis de masă, simpla 
Lucia Moldovan - tir. talere skeef

MEDALII DE ARGINT - 15

Sirbu - haltera, aruncat cat 52 kg 
Czanka - haltere, aruncat cat 60 
Pura — înot, 200 m fluture
Pura - înot, 200 m liber
Cărare - lupte greco-romane, cat

75

ko

kg

68 kg

Nicolae Alîuțâ - box, cat. 48 kg
Aurelia Dobre — gimnastică, birno
Marius Tobă - gimnastică, sol
Aurel Sirbu - haltere, total, cat. 52 kg
Attila Czanka - haltere, total, cat. 60 kg
Andreea Sighiarto — înot, 200 m spate 
Stela Pura - înot, 400 m liber
Ramona Terșanschi, Luminița Dobrescu, Andreea 
Sighiarto, Stela Pura - înot, 4X200 m liber 
Stela Pura - înot, 800 m liber
Stanică Ofteanu - judo, cat 71 kg
Radu Strubert - lupte greco-romane, cat 48 kg 
lulra Rișcanu, Adriana Năstase - tenis de masă, 
dublu
Emilia Ciosu - tenis de masă, dublu mixt
Anca Cheler, Kinga Lohr, Maria Bogoslav, Emi
lia Ciosu - tenis de masă, echipă
Echipa masculină a României - vole>

MEDALII DE BRONZ - 24

Daniel Dumitrescu - box, cat. 57 kg 
Marion Dumitrescu - box, cat. 60 kg 
Aurelia Dobre — gimnastică, individual 
Gabriela Potorac - gimnastică, paralele 
Mirela Sidon - gimnastică, sol 
Marius Tobă - gimnastică, bară 
Alexandru Kereki - haltere, total, cat 
Alexandru Kereki - haltere, smuls, cat 
Luminița Dobrescu - înot, 100 m liber

compui

100 kg
100 kg

Luminița Dobrescu, Stela Pura, Andreea Sighiar
to, Ramona Terșanschi - înot, 4X100 ■ «b«< 
Dragoț Bolbose — judo, cat 60 kg
Florian Lascău - judo, cal 73 kg
Ion Irimiciuc - lupte greco-romane, cal 100 kg 
Anton Arghira - lupte greco-romane, cal 74 kg 
Petrișor Cruceanu — lupta libere, cal 100 kg 
Romicâ Rațovan - lupte libere, cal 48 kg 
Dumitru Dănuț Prefit - lupte libere, cat 57 kg 
Kinga Lohr, Emilia Ciosu - tenis de masă, dublu 
Adriana Năstase - tenis de masă, simplu 
Călin Toma — tenis de masă, simplu 
lulia Rițcanu, Adriana Năstase - terns de masă, 
echipă
Zoltan Zoltan, Căita Creangă - tenis de masă, 
echipă
Cristina Bâdulescu - șah
Echipa masculină a României - rugbț

JOCURIIF SPORTIVE INTTBNAIIOIAU
MEDALII DE AUR - 7

Mariano Stânescu - atletism, 3000 m 
Nicu Vlad - haltere, smuls, cat 100 kg. 
Carmen Bunaciu — înot 100 m spate 
Noemi Lung - înot, 200 m mixt 
Noemi Lung — înot 400 m mixt 
Anca Pătrâțcoiu - înot, 100 m spate 
Anca Pătrâțcoiu - înot. 200 m-,spate

MEDALU DE ARGINT - 5

Cristieono Matei - atletism, 400 mg 
Marian Stoican — gimnastica, sărituri 
Nicu Vlad - haltere, total, cat 100 kg 
Nicu Vlad - haltera, aruncat, cat 100 kg 
Carmen Bunaciu - înot 100 m fluture

MEDALII Df 3RONZ - 6

Sorin Matei - atletism, înălțime 
Mihaela Loghin - atletism, greutate 
Mitica Junghiatu - atletism, 800 n> 
Mirele Sidon - gimnastică, sol 
Marian Rizan - gimnastică, cal 
Noemi Lung - înot, 400 m liber

CIJPI EUROPEI!
LOC Dl I - 3

Steaua București - fotbal, „Cupe CampionBo» 
Europeni*
Aurul Baia Mare - popica masculin, „Cupe 
Campionilor Europeni*
Electromureț Tg. Mureș - popice feminin, „Cupa 
Campionilor Europeni*

LOCUL II - 1

Știința Bacău — handbal feminin, „Cupa Cam
pionilor Europeni*

LOCUL III - 2

Dinamo București - polo, „Cupo Cupelor*
Steaua București - echipa de spadă. ..Cupe 
Europei*

CAMPIONATE BAECANICf

I

SENIORI JUNIOR'

Aur 56
Argint 48
Bronz 53

Aur 101
Argint 61
Bronz 5Î

CONCURSURI PRIEIENIA
17Aur

Argint 26 
Bronz 34

J acheleno un an plin de realizări, mulțumită cărora am urcat spre o nouă calitatea vieții noasta, 
materiale și spirituale. încheiem un an ta care ROMANIA, animată de genialul ei strateg și condu
cător, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a făcut un pas important spre aoel ideal comun 

■ tuturor oamenilor de bine — PACEA. Nu attt prin dimensiuni, cît prin semnificații Referendu
mul de La 23 noiembrie — act concret de votată unanimă și acțiune al României socialiste — va 
rămtae o piatră de hotar in drumul omenirii spre o lume fără arme, așa cum drumul omului spre 
Lună trece, negreșit, prin acel zbor al lui Aurel Vlaicu, deasupra rfmpiel Cotrocenilor. la începutul 
acestui secol al aviației.

Sportivii României stat pe deplin oonștienți că au datoria să contribuie, ta continuare, la 
obținerea unor noi sl mărețe reușite, că performanțele lor trebuie tiă urce necontenit ta 
topurile mondiale. De aceea, anul care ia startul an preolimpic, trebuie să înlăture nelmplinirile pe 
plan sportiv ale celui ce trece acum linia de sosire, să ridice ștacheta volumului si intensității 
antrenamentelor, cota dăruirii in momentul marilor competiții internaționale. Se impune o» 
noi șt noi discipline să forțeze „zidul* marilor performanțe, așa cum a reușit, de pildă. înotul 
tn 1986. Toate acestea pentru ea tricolorul românesc să fluture, victorios, pe cît mai multe 
■rene ale lumii.
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L.ui Cămătaru

■ 1 LA DESPĂRȚIRE
■ i

(Petrolul Ploiești)

V - lAiptătorilor noștri, pentru sla
be rezultate la C.M.

Asta este Câmăiaru
Pa teren, pentru izblndă: 
CEnd un gol dă adversarul, 
El marchează cu .. dobîndă.

dezică, 
unică i

3 ■
3-
3 •
1
3 ■

Pe-di întrecerii parcurs 
Ați uitat toți, negre,it, 
C4 aoiteaua din concurs 
Nu este pentru dormit.

Boariu, campioni mondiali 
popice

Ijorhiă să ne
Perechea «...

Tamarei costsche
Tu și alto-înoto toon?, 
FatmA-aveți peste hotare. 
Așadar, putem susține 
CA înotul... merge bine.

Lui Iosif Tismănar «1 Stelian - - ja

(

• I

La ora iminentei despărțiri, 
Mai ®!ai o clipă, rogu-te. cu mine, 
So ne privim, oșo cum se cuvine 
La încheierea marilor iubiri.
Mai stai puțin. Ai timp so pieci ic drum 
Spre ceea ce se cheamă amintire. 
Grid n-o să ne mai lege cite fire 
Dedt trei-patru paze de album.
Mai stoi o clipă. Vreau să-mi amintesc 
Cum mi-ai adus o mie de speranțe 
Ce mi le-ai împlinit, cu mici restanțe, 
(De ele nu vreau să mai pomenesc) 
Dm noaptea-cceec-n care ți-am deschis. 
Pe căi de-azur mi-ai împletit cununa, 
loțelegînd că nu îmi e totuna 
Dacă m-arunci pe culmi sau in «bi«.
Mi -ai dat șiraguri de mărgăritar 
Ce le-am purtat pe trepte triumfale, 
Deși, din cînd in cind, din vechi pocale 
Mi-oi dot și cîte-o clipă de amar.
Pe urma tarâși îmi bateai la geam 
Cu-o floare pentru altă bucurie, 
C-ața e-ntreaga viață, cum se știe : 
Un veșnic și un amplu amalgam.
$:-atunci de ce aș fi azi incisiv, 
Clnd, una peste alta, cum se spune, 
Râmii în mine doar cu cele bune, 
Din cite lași în urmă, AN SPORTIV.

P-am spus aceste toate dinadins, 
Co nu cumva să pîîngi cînd .pleci la noapte, 
Căci vine să preia „opt zeci și șapte* 
Speranțele ce tu mi-!e-ai aprins.

In pragul îminentei despărțiri.
Mai stai o clipă, rogu-te, cu mine, 
Să mai vorbim de visul ce-mi susține 
Urcușul înspre alte împliniri.
C-așa sint eu : cu-același vechi efort 
Mă văd ureînd. mereu din trsaptă-n treaptă, 
Și cred că-î cotea cea mai înțeleaptă 
Ducind spre tinerețea ce o port.
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FILMELE CAMPIONATULUI
S-a Încheiat prima parte a campionatului. Urmea- 

Xâ O „DESPĂRȚIRE temporara- pină la primă
vară, cind va fi iarăși „TOTUL PENTRU FOTBAL".

Steaua. „ZICĂ CE VOR ZICE", pășește cu toată 
«ÎNCREDEREA- pe „DRUMUL SPRE VICTORIE", 
ca Intr-un „VIS ÎMPLINIT". Dinamo iși amintește 
eâ ,Ji. POST UN CĂPITAN CURAJOS",' așa că 
„TREBUIE SA-ȘI JOACE ROLUL* pînă ta BClrșit. 
F.C. Ott, ca „LUPTĂTORUL CU SABIA". Si-a fă
cut ioc printre „CĂUTĂTORII DE AUR" al echipe
lor fruntașe, unde ca „UN OASPETE LA CINA" se 
află șl F.C. Argeș. Victoria se bucură de „DRAGOS
TE CU PARFUM DE RĂȘINĂ", iar Petrolul, cu_ 
puternice „aripi roșh". susține că acuzn a aflat* 
«SECRETUL VECHIULUI POD" ca și „ASOCIATUL" 
F.C.M. Brașov.

Tot la adăpost de „CĂDEREA imperiului ro
man- se află șl Sportul Studențesc, iar S.C. Bacău 
ți ..U* Cluj-Napoca, scăpate de un „PERICOL DE 
MOARTE* cu „MASCA DE ARGINT-, stau liniștite 
te „HANGAR 1»*.

CARICATURI.. NEDESENATE

dezvoltat enorm tora- 
bâtindu-se cu pumnii 
că el singur aduce In 
victoria.

• Dacă-1 întrebi de re stă 
ne teren... de lemn. îi sare 
țandăra.

• Si-a 
cele tot 
In piept 
un meci
• Suferind de amnezie, uită 

ți cui trebuie să paseze min
gea.
• .Trage eu țpitul. dar ți cu 

•pritul.
• Singura partidă bună • 

făcut-o atunci rfnd s-a însurat.
• Ca sportiv, bea ea UL uite 

•â nu are voie aă bea.

CALENDARUL Șl
Alergătorul

— Statei, o preia prin case 
De ta bătrinul ’36 I

Baschetbalistul
— rUe oare, cocoioț.

Se aruncă-apoi la coș !
Boxerul

— Nu-i boxer, totuși, constat, 
că șl el e numărat I

Fotbalistul
— Promovatul Junior 

In echipa anilor i
I'Umoristul

— O dovadă clară
Ci ți Hm pui zboară !

>rz

Lui Nuțâ
Un fotbalist de viitor
Ce-l vrem din primul inceput 
Să jle-n ei încrezător.
Nu... încrezut.

Bbianl va împlini în curing o 
sută de selecționări In „na
țională*

Jucătorilor de Ia Gloria Buzău

Alergătoarei Mariciea Puică 
Pe glob excepțională, 
Ai dezis ți o zicală.
Puga este rușinoasă 
Cind nu ieși victorioasă.

Vlad
tn balanfd, țxwâmita.

Lui Nlcu
De-am pune ........ .
Medaliile tale cucerite, 
Precis ar atirna mat mult cu toate 
Dectt chiar halterele ridicate.

Săritorului îngimfat
La «Feriri»" ai rămas 
Nesdrufaf ,i-a ta e vina, 
Ci nici o jună pin’ la nas 
Nu-fi ajungea rilci cu prăjina.

Unul schior de slalom

Pare de neînțeles 
$4 to-ntreb, deci,
Cînd ratezi poarta
Ce, te crezi un fotbalist 7

în echipă, așadar, 
Vom avea ți-un „centenar*.

Șah iste Jor noastre medaliate 
cu „bronz" la Olimpiadă

Mărite noastre maestre
Ne-au adus frumoasă zestre 
Promit că nu te dezmint 
Proxima va fl... de-argint.

Crainicului Sebastian Domozină
îl urmărim fază cu fază,
Cu o încredere deplină: 
Cinci fotbaliștii nu marchează, 
Marchează (sigur !)... Domozind.,

Fotbalistului care știe să 
teze doar cu piciorul sting

ru-

Kste o’vorbă veche populară 
Care-și păstrează tntr-un fel 

conceptul, 
la tine, orișiunde joci fn tari, 
Ce ftte tfingui, nu file ți dreptul.

Se-ntreatyl galeria întristată;
— Unde ni-e gloria de altă dată ?

Celui specializat în... autogoluri

Tal marchezi, făcînd-o fiartă, 
Doar în propria ta poartă.
Ce, vrei să ajungi le jer
Un autogoigeter ?

.Unui jucător brutal

Cum nici , o dată Ia vestiar 
Nu-i săpunit, joacă murdar.

Echipei de fotbal Rapid

La început a mers mai bine 
Dar a încetinit pe șine,
Ca să ajungă fn final
Din RAPID UN... PERSONAL.

Por tarului Stîngaciu

Acest portar de tip felin
Cu mustăcioară ți sliwportc. 
STÎNGACIU-l doar pe buletin, 
efl-n poarti-l

foarte-ndemtn atic i

Mingile

• Un meteorolog — Șuturile 
fulgerătoare si „ploaia" cu go
luri.
• Ud 

marcate
• Un 

servite
• Un 

cate din foarfecă.
• Un rebusisț — Pasele 

crucisate în careu.
• Un cizmar — Pasele 

c&leiiul si fotbalistul care 
golul în

• Un 
marcate

• Un 
plutește.

inteleeiua! — Golurile 
cu... capul.
ospătar —

ca pe... tavă.
frizer — Golurile mar-

in-

CU 
are

vîrful bocancului, 
înotător — Golurile 
din Dlonjon.
marinar — Golul care

DIVIZIEI A
Dar „LUPTĂTORII DIN VALEA MISTERIOASA", 

cor vin ui Hunedoara și Universitatea Craiova, ne a- 
mendnță cu ,,RĂZBUNAREA HAIDUCILOR", susți- 
nfaxl că au „UN COMANDO PENTRU APA GREA" 
ți se întrec în „RAIDUL VĂRGAT".

De la locul 13 fa jos, unde „FANTOMELE SE 
GRĂBESC", aflate fiind pe „GHEAȚA VERDE", 
Oțelul Galați, întocmai ca „PĂCALĂ", susține că... 
„MAI IUBESC, MAI SPER", iar Rapid, staționat In 
„GARA PENTRU DOI*, face o nouă „DECLARAȚIE 
DE DRAGOSTE" Diviziei A.

Dar și mai jos, unde este o adevărată „ÎNTUNE
CARE" «tad „IUBIRE FARA SOARE", Chimia Rm. 
Vilcca și Gloria Buzău se zbat ta „AGONIE ȘI 
EXTAZ" ca șl Jiul, iar „PRINȚUL FALS", Flacăra 
Moreni, susține că... „SINT TIMID. DAR MA TRA
TEZ !".

• Un zidar — Apărarea «be
ton" si loviturile peste un zid.

• Un actor — Suturile fără 
replică si „loviturile de teatru".
• Un șahi st — Deschiderile 

si manevrele care fac șah-mat 
apărarea

• Un 
fluviu.

• Un 
de pase
• Un 

stopurile 
teză.

• Un 
se din
• Un 

derby.
• Un

le marcate din faze 
zante.

• Un regizor — Fotbalul 
speotacol.

A Un ceasornicar 
lui minut cu minut.
• Un centralist — Pasele te

lefonate
A Un factor poștal 

rile cu adresă.

adversarului, 
hidrolog — Scorurile

tcxiilist — Țesătura 
Si combinațiile »șnur“. 
șofer — Autogolurile, 

si depășirile în vl-

pescar — Mingile scoa- 
nlasă.
călăreț Meciurile

electrician Goluri - 
clectrl-

Fotba-

Desen de Titi GHEORGHIU-
Vasluj

LOCALITĂȚI ALESE

PENTRU REVELION
ALERGĂTORUL: Finiș-Bihor ;

BOXERUL: Falca-Cluj; CANO
TORUL: Lacu-Buzău; CĂLA.RE- 
ȚUL: Bălan-Hunedoara; CICLIS
TUL: Tur-Satu Mare; CROSIS- 
TUL: Hîrtoapcle-Iași; FOTBA
LISTUL: Poarta-Mclieclinți; GIM
NASTICA RITMICA : Cereu-Iașl ; 
ÎNOTĂTORUL: Apa Satu Mare; 
ÎNVINGĂTORUL: Cupeie-Ilfov ;
JUCĂTORUL DE REZERVA: Ban- 
ca-Bacău; JUNIORUL: Progresul- 
Botoșani; MAGAZINERUL DE E- 
CHIPAMENT: Toipa-Telcorman

Șutu-

D. C. MAZILU

VĂZUTREVELIONUL
Grămadă de co lin -ALERGĂTOR: la startul 

ARBITRU; Intri alt an In teren 
AUTOMOBILIST: Raliul voioșiei 
BOXER: Joc de pîeioare pe 

parchet
CANOTOR: Noapte fără apă
FOTBALIST: Infflnire amicală 

in nocturnă
HALTEROFIL: Ridicare de pa

hare
HANDBALIST: MuTtf pași în 

dans

RUGBYST: 
dători

TENISMAN: 
soției

TRĂGĂTOR
tintă cu răvașul

Un set de lină luat

LA TIU: TrRgi Ia

V. Iile : In poartă, la handbal, 
mingea este șutată cu mina. Dar 
trebuie și cu cap.

L. Sandu: Piesele de șah luate 
adversarului nu se păstrează ca 
trofee. Nu de alta, dar cîștlgarea 
fiecărei partide ar fi o pierdere 
pentru cel care organizează con
cursul.

M. Barbu: Intr-adevăr, mulțl a- 
tacanți de fotbal s-ar apuca de 
volei. Doar au experiență destu
lă in a trimite mingea peste plasă.

I. Dragoș: Tn partidele de polo 
pe apă arbitrii nu stau tn bazin. 
Unora dintre el le ajunge că 
înoată tn greșeli de arbitraj.

M. Oprea: Cine v-a spus că por
tarii de fotbal stnt recrutați din
tre paznici ? Ar Însemna atunci 
ea fundașii să fie aleși dintre co
dașii in muncă.

P. Vlad: Ne propui o culme a 
canotorului : să concureze 
„Lacul lebedelor*. Am 
că ești balerin, pentru 
cut o poantă.

D. iran: In alte țări 
curse de ogari. Dar nu 
tarii după ei.

N. Inimoșii, riolețti: 
dacă antrenorul are voie să In
sufle curaj elevilor săi. In timpul

jocului ? Da. să Insufle 
să... sufle.

E. Moftu, București — Ne pro
puneți să intervenim pe lingă 
U.E.F.A., pentru organizarea unei 
Cupe a Campionilor... de Toam
nă, numlndu-se... Cupa Semicam- 
pionllor. De, treaba este riscan
tă, poate fl luată... în serios !

Sile Curlosu, Urlați: întrebați 
ce este un autogol 1 Păi, tot un 
tel de gol dar cu... autoservire.

O. Candidul, Craiova: Propuneți 
și dumneavoastră să se organi
zeze, chiar neoficial, un meci în
tre campioana turului și cam
pioana returului. Dar ce te faci 
cînd în tur șl retur in frunte 
este... aceeași echipă t

P ASE

pe 
impresia 

că al M-

există si 
cu vtaă-

întrebați

astfel 
săi Ie

• Suporterul se numește 
pentru că fotbaliștilor 
suportă orice 7

• Clasamentul este catalogul de 
note aJe echipelor.

• Contra amărăciunii înfrîngeril 
nici un medic sportiv nu are 
leac.

protium.,. polisportivi
Ce este in mină... minge de 

handbal se numește.
N-ajunge un... șut la un meci 

întreg de fotbal.
Cine intră in... concurs tre

buie să și participe.
încetul

măiestria
Vorba 

aduce.
Multi chemați, puflni aleși..: 

de antrenor la trial.
Una spune... regulamentul ți 

alta face.
Nu lăsa pe rutine... antrena

mentul de astăzi.
Minte de parcă— ar fi H 

fafa Comisiei de disciplină.

cu încetul te face..: 
sportivă.
multă... avertismen.



UN AN CU REZULTATE DEOSEBITE 

Șl MULTE VICTORII SURPRINZĂTOARE
e ani și ani e cam tot la 
fel... Așteptăm cu interes re
zultatele acelui cros tradițio
nal din noaptea Revelionu
lui, desfășurat pe străzile 
ca în plin carnaval de la Sao 

Paulo, sau vești despre o altă in- ■ 
trecere tradițională din sportul alb, 
zborul pe schiuri al „Icarilor" mo
derni pe cele patru trambuline. 
Apoi, toiul reintră în normal, con
form programului competițional, 
mai plin de la un on la altul.

Ei bine, anul competițional 1986 
s-a încheiat I Acum sportivii se

pregătesc ji ei pentru lunga noap
te albă a Anului Nou. nutrind 
speranțe pentru rezultate și moi 
bune decit anul trecut, pentru vic
torii mai multe și tot mai străluci
toare. La încheierea anului celui 
vechi, amintirile se succed tn ritm 
amețitor chiar șl pentru noi repor
terii care am relatat despre multe 
din foarte multele "mtîmplâri pe
trecute pe stadioanele lumii. Inten
ția de a> rememora cîteva dintre 
ele, în opinia noastră cele mai 
semnificative, ne-a condus la fo
losirea unei mai vechi, să-i zicem,

metodă, aceea a sortării evenimen
telor ta trei capitole, acela al ma
rilor performeri, al marilor perfor
manțe și ai marilor surprize fără 
d« care «portul n-ar mai avea, cu 
siguranță, farmec.

Șl pentru că este aproape impo
sibil să cuprindem în doar cîteva 
zed de rînduri ce-am prezentat ta 
atîtea sute de numere de ziar, 
cerem scuze cititorilor dacă vor 
lipsi unii performeri și rezultatele 
lor sau unele dintre surprizele a- 
nălut competițional 1986 I

MARI PERFORMERI
probabil, ar fl fost capa
bilă ca la C.E. să obțin* 
nu doar două, ct.. patru 
medalii de aur. dar ea n-a 
fost selecționată ta echipa 
de 4X100 m a R.D.G., clștl- 
gătoare. șl nld la 100 m, 
probă la care, cu 10,91 s, 
deține cea mal bună per
formanță europeană a anu
lui t

Pe lacul Holme Plerre- 
pont de la Nottingham, 
gazdă a Întrecerilor Cam
pionatelor Mondiale de ca
notaj, clou-ul competiției 
masculine l-a constituit, 
indiscutabil, disputa schl- 
flștilor în proba de sim
plu, la startul finalei. In
tre alții, fiind prezențl. șl

doi dintre favorițll probei, 
uriașul finlandez Perii 
Karptaen, da mal multe 
ori campion al lumii, șl 
vcst-germanul Peter Mi
chael Kolbe. A fost o lup
tă acerbă, intre doi ade- 
vărațl titani al vislelor. 
Kolbe, cu un sțroc ridicat, 
s-a detașat de pe primii 
metri șl ta pofida unul fi
niș Impetuos al finlande
zului n-a mal putut fl a- 
juns...

Dar oare cite zed de alțl 
mari performeri n-ar me
rita să fle amintiți acum 
măcar ta treacăt? Dar 
spațiul tipografic este... li
mitat 1MARI PERFORMANȚE

Heike Drechsler, cea mai bună sprinteră din R.D.
Germană, n-a fost, totuși, selecționată in echipa țării 

sale la ștafeta de dxlOO m și la 100 m

la bun Început tre
să atătăm că in a- 
an au existat nu

De 
buie 
cest 
mulțl, cl foarte mulțl ase
menea sportivi de excepție 
șl că, spre marea bucurie 
a iubitorilor de sport din 
România, ta fruntea cla
samentelor mondiale s-au 
aflat numeroși sportivi ro
mâni, care» continuă, de 
fapt, să se mențină pre- 
zenți, ca mereu în ultimii 
ani, printre fruntașii spor
tului internațional, șl cum 
pe unii dintre aceștia II 
vom prezenta în alte pa
gini ale ziarului, aici ne 
vom «cupa cu precădere 
de sportivi din alte țări.

Evenimentul sportiv ur
mărit, poate, cu cel mal 
mare interes și de cel mai 
mulțl dintre iubitorii spor
tului a fost Campionatul 
Mondial de fotbal, desfă
șurat, ca șl ta 1970, pe 
platourile, mexicane. Răs- 
tumînd marea majoritate 
a pronosticurilor, titlul 
mondial a revenit repre
zentativei Argentinei, cam
pioană a lumii șl tn 1978. 
Dacă atunci jucînd acasă, 
s-au auzit destule voci ca
re puneau Ia îndoială au
tenticitatea succesului, __ 
data aceasta, în Mexic, ar
gentinienii, cu Maradona 
la nivelul cel mal ridicat, 
n-au lăsat prea multe spe
ranțe adversarilor, cîștl- 
gînd competiția de o ma
nieră indubitabilă. De alt
fel. în diferitele clasamen
te Internaționale, tradițio
nale pentru sfîrșiturile de 
an, echipa de fotbal a Ar
gentinei și micuțul... mare 
Diego Armando Maradona 
au fost, plasați pe primele 
locuri, si probabil că la 
fel ar fi fost desemnat și 
Carlos Bilardo, antrenorul 
atît de cnn'esiat înaintea

de

„Mundlaiulul-, dacă s-ar 
fi făcut șl clasamente ale 
celor mal buni tehnldenl 
al acestui sport.

Prin tradiție, prin am
ploare, prin spectacol șl 
nu în cele din urmă prin... 
reclamă, Turul Franței se 
constituie tatr-una dintre 
marile competiții ale lumii 
șl este, în orice caz, cea 
mal mare dintre întrece
rile ciclismului. Anul aces
ta, ta premieră, victoria a 
revenit unul neeuropean, 
americanul Greg Lemond, 
maree revelație a Marii 
Bucle. In care din „loco
tenent", al Iul Fignon sau 
Hinault, ca ta trecutele e- 
dlții, a devenit dintr-o da
tă... „general" I

Un alt mare performer al 
acestui an a fost, fără nici 
o îndoială, puglllstul cu
banez Teofilo Stevenson, 
unicul boxer din lume ca
re in cariera sa, extrem 
de strălucitoare, a reușit 
să-și adjudece nu mal pu
țin de trei titluri de cam
pion mondial (1974 Ia Ha
vana, 1978 la Belgrad și 
1936 la Reno), trei de cam
pion olimpic (1972 — Miin- 
chen. 1976 — Montreal și 
1980 — Moscova), de nici 
nu știm cite ori Învingător 
în zeci și zeci de meciuri 
în nenumărate turnee In
ternaționale de anvergură.

Tînăra atletă din R.D. 
Germană Heike Drechsler 
a dominat tezonul de con
cursuri al anului '86. reall- 
zînd, între altele, noi re
corduri mondiale Ia sărl- 

. tura în lungime (7,45 m) și 
la... 200 m (unde. în două 
rînduri, a devenit egala 
Măritei Koch. recordmană 
a lumii cu 21.71). Ea a clș» 
tlgat, la Stuttgart, titluri
le de campioană a Euro
pei la aceste probe și.

Și aici aceeași dilemă. 
Oare care performanță 
ar fl cea mai bună In
tr-un eventual top 7 Im
posibil de găsit un cri
teriu obiectiv de ierarhi
zare. de aceea vom apela 
la unul pur subiectiv, 
să-l denumim sentimen
tal I

După părerea noastră 
lista poate fi deschisă de 
cei 77,44 m obținuți, în 
prima aruncare din cali
ficările probei de suliță, 
pe Neckarstadion, la C.E. 
de atletism, de sportiva 
britanică Fatima Whit
bread. A fost o aruncare 
total decontractată, așa în 
ioacă și se părea că su
lița nil va mai reveni 
nlcicînd pe gazon ! Cu 
ani în urmă, la Tokio, la 
J.O. mai asistasem la un 
astfel de record mondial, 
obținut în calificări de 
Elena Gorceakova, cu 
62,40 m, dar mai apoi, în 
concursul olimpic, ea a 
fost întrecută de atleta 
noastră Mihaela Peneș. 
Avea să se repete „isto
ria" și la Stuttgart ? Cu 
72,00 m. din a doua în-

cercare, fosta recordma
nă mondială Petra Felke, 
a condus pînă la arunca
rea a patra, cînd White- 
bread a obținut 72,68 m 
și în ultima aruncare cel 
76,32 m ai victoriei defi
nitive.

Un alt atlet, sovieticul 
Iurl Sedih deține. între 
bărbați, palmaresul cel 
mai impresionant (cam
pion olimpic în 1976 și 
1980, campion european 
în 1978, 1982 și 1986), de 
multe ori recordman al 
lumii. Anul acesta, spre 
exemplu, a doborît de 
două ori recordul lumii, 
cu aruncări de 86,66 m și 
86,74 m, acesta din urmă 
fiind realizat Ia C.E. de 
la Stuttgart.

Ar fi de amintit, de a- 
semenea, recordul mon
dial la pușcă liberă 60 f.c. 
realizat pe poligonul din 
Suhl, în cadrul C.M. de 
echipa Australiei, cu 1793 
p. Victoria, dar mai ales 
acest record al trăgători
lor de la Antipozi repre
zintă una dintre marile 
surprize ale competiției.

în august. în bazinul

• TELEX • TELEX
BASCHET 9 Tn cadrul cam

pionatului de juniori al Asiei, la 
Manila, au fost înregistrate re
zultatele: băieți: Fllipine — Ja
ponia 90—83. R.P. Chineză — Hong 
Kong 121—55: fete: Japonia — Fl
lipine 97—51. R.P. Chineză — Ma- 
layezia 120—31.

FOTBAL A Turneul de juniori, 
desfășurat în sala de la Valen
ciennes (Franța) a revenit echi
pei iugoslave Sarajevo care a dis
pus cu 3—2 (după prelungiri) de

Autoarea uneia dintre cele mai mari surprize ala 
patinajului artistic, Debi Thomas, învingătoarea neîn

vinsei Katarina Witt
de înot din capitala Spa
niei, la campionatele lu
mii, o neașteptată perfor
manță a înregistrat îno
tătorul ungur Tamas Dar- 
nyî care 
vingător 
probe de 
la 400 m 
la 200 m ______ ______
doilea rezultat reprezen- 
tînd un nou record con
tinental. O mare perfor
manță a înregistrat, de 
asemenea, la Madrid, 
înotătoarea din R.D. Ger-

a terminat în- 
în cele două 
mixt. Mai întîi 
(4:18,98) și apoi 
(2:01,57), acest al

mpnă, Kristin Otto, care, 
în primul schimb al șta
fetei de 4X100 m liber, a 
înotat distanța în timpul 
de 54,73 s, pentru ca la 
sfîrșitul cursei să 
satisfacția de a fi 
tribuit Ia realizarea 
către echipa sa a 
alt record, de 3:40,57 

Recorduri
continentale sau doar na
ționale, tot felul de alte 
performanțe întregesc o 
listă care, parcă, nu se 
mai încheie...MARI ÎNVINȘI

O competiție sportivă 
are, de regulă, mai mulțl 
participant! dar dintre el 
doar un 
ceea ce 
vlnșllor, 
nant de 
țla stat 
care se poate spune că au 
fost... mari Învinși 1

Ciclistul francez Bernard 
Hinault a abordat Turul 
Franței '88, cu intenția, de
clarată, de a-1 clștlga șl de 
a realiza astfel, cu șase 
victorii, un record al com
petiției. Dar n-a fost așa șl 
deși. In general, a avut o 
bună comportare a fost în
trecut de coechipierul său 
Lemond. A fost ultimul 
start tntr-o mare compe
tiție al Iul Hinault, care a 
șl spus apoi tdio Întreceri
lor cicliste

singur Învingător, 
face ca lista In
să fie lmpreslo- 
mare ! Dintre atî- 
unii insă despre

Pentru a dcua oară, in ultimii opt ani, Argentina, campioană mondială la fotbal I

• TELEX 9 TELEX ©
formația suedeză Malmo © In 
etapa a 24-a a campionatului Ar
gentinei, River Plata a întrecut, 
în deplasare, cu 2—1 pe Argen- 
tinos Juniors.

HANDBAL © In turneu] -mas
culin de la Frankfurt/Oder, Stea
ua București a întrecut campioa
na Poloniei. Slask Wroclaw cu 
27—15 (1.5—5), iar*ASK Vorwarts 
a dispus de ȚSKA Sofia cu 22—13 
(12—G).

TELEX ® TELEX ©
HOCHEI PE GHEAȚA © Etapa 

a treia a C.M. de tineret (sub 20 
ani): Cehoslovacia — Canada 5—1 
(1—0, 1—1, 3—0), S.U.A. — Polo
nia 15—2 (5—0, 6—0, 4—2), Suedia 
—’ Elveția 8-0 (1—0, 4—0. 3—0),
Finlanda — U.R.S.S. 5—4 (3—2.
1—0, 1—2) ! © Turneul de la Me- 
geve și St, Gervais: Franța — 
R.P. Chineză 8—3. Ottawa — Aus
tria .5—4 Competiția dotată cu 
„Cupa Spengler", la Davos: So
kol Kiev — Kosice 4—3 (0—3. 1—0.

3—0) O sei. canadiană — Dussel
dorf 13—4 (4—1, 4—1, 5—2).

patinaj VITEZA • Concurs 
Ia Inzell: Akira Kuroiawa (Japo
nia) a cîștigat la 500 m cu 38,65 , fi
ind urmat de vest-germanul O- 
berhuber cu 39,21. Proba femini
nă de 500 m a fost cîștigată de 
Ingrid Tlaringa (Olanda) cu 42,41. 
La 1000 m, învingători au fost 
Jan Orie (Olanda) — 1:21,57, res
pectiv Petra Moolhuizen (Olan
da) — 1:26,27.

SCin © La Krasnogorsk, cursa

aibă 
con- 

de 
unul 
!...

mondiale.

Automobilistul brltanta 
Nigel Mansell s-a aflat în 
fruntea clasamentului pl- 
loților de Formula 1, pînă 
la ultima cursă. Pe par
cursul de la Adelaide, Ia 
Australia, Mansell, pe ca- 
re-1 despărțea doar un sin
gur pas de cucerirea tit
lului mondial, a fost ne
voit să abandoneze, din 
motive tehnice, victoria O- 
nală revenind asului fran
cez Michel Prost, campion 
șl la ediția precedentă...

La Olimpiada șahistâ da 
la Dubal primul loc In 
întrecerea echipelor mas
culine a revenit reprezen
tativei Uniunii Sovietica 
(cu Garrl Kasparov, cam
pionul lumii, la prima ma
să) care a totalizat 40 p. 
Dar n-a lipsit prea muil 
să se fi Înregistrat o sur
priză de mari proporții, a- 
dică victoria echipe! An
gliei, clasată, totuși, a doua 
Ia numai jumătate de 
punct. S-a Intim plat Insă, 
un fapt total nescontat, a- 
cela ca «Insularii- să fie 
întrecuțl de șahiștii spa
nioli, a căror echipă nld 
nu s-a clasat In final. In
tre primele... 23, șl astfel 
visul lor s-a spulberat ea 
un puf de păpădie !

Patlnatoarea Katarina 
Witt, din R.D. Germană, o 
autentică stea a gheții, 
mereu In frunte la toata 
marile competiții din ulti
mii ani, a suferit o neaș
teptată lnfrlngere la «mon
dialele- din martie, de la 
Geneva, unde a fost între
cută, după o luptă de toa
tă frumusețea, de ameri
cana Debl Thomas, prima 
sportivă de culoare care a 
cîștigat un titlu mondial 
in patinajul artistic !...

Dar ’ 
ne-a 
acest 
gătim 
predă . . 
rent tlnăr 
care-1 dorim șl mal robust, 
șl mal rodnic I

rite alte surprize nn 
oferit, cu dărnicie, 
an pe care ne pre- 
să-1 încheiem ! El 
ștafeta unul concu- 

1987 — pe

Romeo VILARA

femlnlhă de 5 km a revenit An
tonine! Ordina — 14:02,9 • Sla
lomul paralel din Berlinul Occ. a 
fost cîștigat de austriacul Leo
nard Stock care l-a întrecut, în 
finală, pez Iugoslavul Bojan Kri- 
zaj, după'ce în optimi îl elimi
nase pe favoritul competiției, sue
dezul Ingemar Stenmark.

VOLEI • Semifinale ale turneu
lui de la Apeldoorn (Olanda), fe
mei: Cuba — Japonia 3—0, R.D.G. 
— Olimpia Teodora (Italia) 3—1; 
bărbați: Cuba — Parma (Italia) 
3—1.
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