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| |
I Fie ca anul 1987 să reprezinte pentru I 
fi poporul nostru un an de noi și tot mai bogate | 
1 realizări, de mari victorii in infâptuirea | 
| hotărîrilor Congresului al Xlll-lea, a mărețelor | 
| obiective ale edificării socialismului și |

§ | comunismului pe pămintul României! |

MESAJUL DE ANUL NOU
adresat întregului nostru popor, la posturile de radio și televiziune, de

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialists România,

Am deosebita plăcere ca, in numeie 
Comitetului Central al- partidului, al 
Consiliului de Stat ți Guvernului, pre
cum ți al meu personal, să adresez tu
turor oamenilor muncii, întregului nos
tru popor, cu prilejul Anului Nou, cele 
mai calde felicitări și cele mai bune 
urări.

încheiem anul 1936 cu satisfacție 
unor noi realizări pe calea dezvoltării 
economico-sociale a patriei, a făuririi 
societății socialiste multilateral dezvol
tate și a comunismului pe pămintul ro
mânesc. In condițiile economice Inter
naționale grele, am reușit, prin munco 
unită a întregului popor, să realizam o 
creștere a producției industriale de 
peste 7 la sută față de anul trecut, să 
obținem progrese însemnate în sporirea 
productivității muncii ți ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produselor, in 
creșterea eficienței economice și a ve
nitului național. In agricultură am ob
ținut cea mai mare recoltă de cereale 
din istoria țării - de peste 28 milioane 
tone. Au continuat să 'se dezvolte în- 
vățămintul, știința, cultura, intreaga 
viață economică-și socială □ țării.

Toate a?este realizări evidențiază cu 
putere justețea politicii, generale a 
partidului nostru, care, aplicind în mod 
creator adevărurile ți legitățile obiecti
ve la ’ realitățile și condițiile concrete 
din România, iși îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de a conduce națiu
nea română pe calea socialismului șl 
comunismului, a independenței, bună
stării ți fericirii.

Privind retrospectiv activitatea desfă
șurată in acest an, putem aprecia că 
1986 - primul an al celui de-al 8-lea 
cincinal - a fost un an in care poporul 
nostru, constructor conștient al socia
lismului, ți-a demonstrat incă o dată, 
prin fapte, voința ți capacitatea sa de 
a învinge orice greutăți ți de a asi
gura mersul neabătut înainte al socie
tății noastre pe calea dezvoltării sale 
materiale ți spirituale, a civilizației so
cialiste.

Pentru toate aceste mari realizări, o- 
dresez, din toată inima, eroicei noastre 
clase muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, tuturor oamenilor muncii, întregului 
nostru popor, cele mai Calde felicitări 
ți urări de noi ți tot mai mari succese 
in activitatea viitoare consacrată progre
sului ți înfloririi patriei socialiste.

Dragi tovarăși și prieteni,
începem cel de-al doilea an al ac

tualului cincinal cu un program de lar
gă perspectivă, temeinic fundamentat, 
de muncă șl acțiune revoluționară. In 
vederea realizării in cele mai bune con- 
dițîuni a importantelor obiective cuprin
se in planul și programele pe 1987 se 
impun măsuri organizatorice ferme pen
tru dezvoltarea intensivă a întregii eco
nomii, accentuarea puternică a laturi
lor calitative ale activității economice, 
promovarea in producție a celor mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico-țtiin- 
țifice, creșterea productivității muncii ți 
sporirea eficienței în toate sectoarele. 
Sînt necesare măsuri hotărîte pentru 
întărirea ordinii ți disciplinei, creșterea 
răspunderii ți spiritului revoluționar In 
vederea înfăptuirii programelor de per
fecționare a organizării muncii ți' de 
modernizare c producției, de ridicare a 
nivelului tehnic ți calitativ al produse

lor, de aplicare a noului mecanism eco
nomic, a normativelor economico-finan- 
ciare, a autoconducerii ți autogestiunii 
muncitorești. Trebuie să perfecționăm în 
continuare ți să folosim țl mai larg 
cadrul democratic care asigură partici
parea nemijlocită la organizarea ți 
conducerea producției, a întregii vieți 
economico-sociale, a tuturor oamenilor 
muncii in calitatea lor de proprietari, 
producători ți beneficiari direcți a tot 
ceea ce se realizează in societatea 
noastră. O preocupare de prim ordin 
trebuie să o constituie realizarea in 
cele mai bune condițiuni a producției 
de ezport, dezvoltarea activității de co
merț exterior ți cooperare economică 
internațională, a colaborării in C.A.E.R. 
pe baza Programului complex al pro
gresului tehnico-țtiințific, pină in anul 
2 000, sporirea participării Românie! la 
schimbul mondial de valori.

Dispunem de tot ce este necesar 
pentru înfăptuirea in bune condițiuni 
a tuturor obiectivelor șt prevederilor în
scrise in planul de dezvoltare economi
că ți socială a țârii pe 1987. Să luăm 
toate măsurile pentru a asigura, chiar 
din primele zile, îndeplinirea exemplară 
a tuturor acestor prevederi I Să ne an
gajăm in modul cel mai hotărît in lup
ta pentru ridicarea Ia un nivel superior 
de calitate șl eficiență a întregii acti
vități din industrie, agricultură, din in
treaga economie 1 Sâ desfășurăm larg 
noua revoluție tehnîco-științifică, noua 
revoluție agrară, noua revoluție de dez
voltare a societății noastre socialiste I 
Să facem astfel incit anul 1987 să mar
cheze, prin realizările ce le vom obține 
in toate domeniile vieții economice și 
sociale, o etapă importantă pe calea 
înfăptuirii obiectivelor- stabilite de Con
gresul al Xlll-lea al partidului privind 
trecerea României la un stadiu supe
rior de dezvoltare - cel de țară socia
listă mediu dezvoltată -, realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții întregului 
nostru popor I

Dragi tovarăși și prieteni,
In anul 1986, situația Internaționala 

s-a menținut deosebit de gravă și com
plexă. A continuat cursa înarmărilor, 
inclusiv a înarmărilor nucleare, s-au 
menținut și chiar s-au amplificat o se
rie de conflicte și focare de tensiune 
din diferite regiuni ale lumii, au avut 

loc noi manifestări ale politicii de for
ță, de amestec in treburile interne ale 
altor state. Incălcîndu-se interesele de 
pace și securitate ale popoarelor in 
Europa și in alte părți ale lumii s-au 
amplasat noi rachete nucleare ți arme 
de distrugere in masă, au continuat ex
periențele nucleare ți acțiunile de ex
tindere a cursei inarmărilor in spațiul 
cosmic. Norii amenințători ai unui răz
boi nuclear pustiitor continuă să plu
tească Ia orizonturile planetei noastre.

In fața acestor grave primejdii *la a- 
dresa vieții ți civilizației întregii omeni
ri, s-a intensificat lupta forțelor înain
tate, progresiste de pretutindeni, a tu
turor popoarelor, a opiniei publice mon
diale, pentru oprirea cursului periculos 
al evenimentelor spre încordare ți răz
boi, pentru afirmarea fermă a politicii 
de pace, de colaborare, de apărare a 
dreptului suprem al oamenilor, al na
țiunilor - la viață, la pace, la exis
tență liberă ți demnă.

Evenimentele anului 1936 au demons
trat incă o dată, cu putere, că proble
ma fundamentală a epocii noastre o 
constituie oprirea cursei inarmărilor, 
trecerea Ia dezarmare, in primul rind Ia 
dezarmarea nucleară, apărarea păcii ți 
vieții popoarelor. Este mai necesar ca 
oricind ca popoarele lumii să-șl uneas
că eforturile, să conlucreze cit mai 
strins pentru a determina sâ se treacă 
in mod real la soluționarea probleme
lor dezarmării, îndeosebi nucleare. 
România a salutat ți sprijină propune
rile Uniunii Sovietice privind lichidarea, 
in mai multe etape, pină In anul 2000, 
a tuturor armelor nucleare ți consideră 
câ trebuie depuse în continuare toate 
eforturile pentru ca, pomindu-se de la 
concluziile intilnirii sovieto-americane 
la nivel înalt din Islanda, să se ajungă, 
intr-un timp cit mai scurt, la înțelegeri 
corespunzătoare care sâ deschidă calea 
lichidării armelor nucleare țl a reduce
rii substanțiale a armelor convențio1 
nale.

Trebuie făcut totul pentru ca anul 
1987 să fie un an in care sâ se treacă 
hotârit de la declarații, ia fapte con
crete de dezarmare I România apreciazâ 
că este posibil ca, In 1987, sâ se ajun
gă la un acord in problema rachetelor 
cu rază medie de acțiune in Europa.

In mod deosebit considerăm că tre
buie intensificată activitatea pentru în

cetarea experiențelor nucleare - ca un 
prim pas pe calea dezarmării, a elimi
nării pericolului nuclear.

Prin votul său unanim, exprimat in 
cadrul referendumului național de la 23 
noiembrie, poporul nostru a demonstrat 
că este hotărit sâ lupte pentru de
zarmare, pentru pace. România fiind 
prima țară din cadrul celor două 
blocuri militare care a trecut efectiv la 
reducerea cu 5 la sulâ a efectivelor, 
armamentelor țl cheltuielilor militare. 
Avem satisfacția că această inițiativă a 
poporului român a găsit un puternic 
ecou pe plan internațional - ți ne ex
primăm convingerea câ ea va constitui 
un indemn ți pentru alte state de a 
trece la mâsuri reale de dezarmare.

In viața internaționalâ sint multe 
probleme complicate țl grele, care tre
buie soluționate cu participarea activă 
a tuturor statelor, fârâ deosebire de 
mărime sau orinduire socială. Trebuie 
făcut totul pentru excluderea forței țl 
amenințării cu forța din relațiile inter
naționale și rezolvarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai șl 
numai pe calea pașnică, a tratativelor. 
De asemenea, se impune sâ fie intensi
ficate eforturile ți acțiunile îndreptate 
in direcția lichidării subdezvoltării ți 
instaurării noii ordini economice mon
diale. »

Este necesar să crească și mai mult 
rolul Organizației Națiunilor Unite, ai 
altor organisme internaționale in solu
ționarea democratică, in spiritul păcH 
șl colaborării, a marilor probleme ce 
confruntă lumea contemporană.

In ce o privește, România este hotă- 
rită să întărească continuu conlucrarea 
cu toate țările socialiste, cu țările le 
curs de dezvoltare șl nealiniate, pre
cum țl cu statele capitaliste dezvoltate^ 
in spiritul principiilor coexistenței paș
nice. Situăm ferm - ca țl pină acum — 
la baza tuturor relațiilor noastre cu ce
lelalte state, principiile deplinei egaS- 
lăți in drepturi, respectului Indepen
denței și suveranității naționale, nea
mestecului in treburile interne țl avan
tajului reciproc. In spiritul țl pe baza 
acestor principii, vom conlucra larg ca 
toate popoarele ți țările lumii, cu for
țele iubitoare de pace de pretutindeni 
pentru afirmarea fermă a politicii de 
dezarmare, de colaborare șl securitate 
internaționalâ, pentru o lume fără arme 
șl fără războaie, a păcii ți înțelegerii 
intre toate națiunile planetei.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii , 
Socialiste România,

Fie ca anul 1987 sâ reprezinte pei>- 
tru poporul nostru un un de noi și tot 
mal bogate realizări, de mari victorii In 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului dl 
Xlll-lea, a mărețelor obiective ale edifi
cării socialismului șl comunismului pe 
pămintul României I

Fie ca anul 1987 sâ aducă tuturor 
popoarelor lumii împlinirea năzuințelor 
șl aspirațiilor lor legitime de a trăi șl 
munci intr-un climat de tnțelegere ti 
largă colaborare internațională, depă
nă securitate șl pace I

Cu prilejul Anului Nou vă urez, <fla 
toată Inima, dragi compatrioți, succese 
și realizări tot mal bogate pe calea 
progresului șl înfloririi patriei noastre 
socialiste, libere, independente șl suve
rane I Vă urez, tuturor, satisfacții depline 
In muncă șl viață, multă sănătate țl 
fericire 1

LA MULȚI ANI I

DORINȚA UNANIMĂ DE A PREZENTA CU CINSTE SPORTUL ROMÂNESC, EXPRIMATĂ LA REVELIONUL SPORTIVILOR



Ginduri pentru noul an, 1987

CU DRAGOSTE DE ȚARĂ ȘI PARTID, 

VOM ADUCE TRICOLORULUI ROMÂNESC

NOI SUCCESE DE PRESTIGIU
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REVELIONUL SPORTIVILOR
DORINȚA UNA?

TRADIȚK

CONDUCĂTORULUI IUBIT, RECUNOȘTINȚĂ 

DIN ADiNCUL INIMILOR NOASTRE
In anul care s-a încheiat mi 

s-a împlinit un mare vis : am 
primit titlul de mare maestră 
Internațională, cel mai înalt 
titlu în șah. Alături de medalia 
de bronz de la Olimpiadă, pot 
spune că 1986 a însemnat mult 
în viața mea. în 1987 aș dori 
din tot sufletul să trec de tur
neul interzonal, să ajung âm 
meciurile candidatelor și să-mi 
încerc șansa în lupta împotriva 
marilor maestre care ocupă 
pozițiile de virf ale șahului in
ternațional. Cred că șahul 
românesc feminin are de spus 
și în întrecerile individuale un 
cuvint la fel de important ea 
în competițiile pe echipe. Eu

PENTRU NOI REALIZĂRI ÎN SPORTUL 

DE MASĂ Șl ÎN PERFORMANTĂ
Mesajul de Anul Nou 

adresat întregului nostru 
popor de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cel 
mai iubit și stimat fiu 
al României, ne-a stimu
lat puternic și pe noi. 
sportivii și activiștii sportivi 
din județul Olt, in obținerea de 
noi și remarcabile progrese In 
dezvoltarea societății românești, 
ne-a sporit și mai mult încre
derea în menținerea păcii, bu
nul cel mai de preț al ome
nirii.

Intr-o asemenea atmosferă 
sărbătorească, de amplă mobi
lizare, sentimentele de satis
facție pentru contribuția jude
țului Olt la frumoasele succe

PRIVIM CUTEZĂTORI ÎNAINTE
Putem privi cu satisfacție 

realizările din anul 1986, fiind 
cel mai bun an al înotului 
românesc. Și dacă am putut 
contribui și eu la un bilanț 
mai bogat ca oricînd — prin 
medalia obținută la campiona
tele lumii, prin victorii în alte 
competiții internaționale de am
ploare — bucuria îmi este cu 
atît mai mare.

Pentru noi, pregătirea vii
toarelor întreceri de virf a în
ceput mai de mult, iar faptul 
că am reușit să stabilesc în de
cembrie cele mai bune perfor

DORIM SĂ SPORIM ZESTREA

DE MEDALII A ROMÂNIEI
însuflețiți de emoționantul 

Mesaj de Anul Nou adresat de 
iubitul nostru conducător, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, spor
tivii, antrenorii, tot activul 
Clubului sportiv Olimpia își 
vor înzeci eforturile pentru 
noi și cit mai înalte perfor
manțe. Este prinosul nostru de 
recunoștință pentru condițiile 
minunate create de partidul si

ÎN NOUL AN, OBLIGAȚII MAJORE 

PENTRU HANDBALUL ROMÂNESC
Handbalul românesc, o dis

ciplină atît de îndrăgită și 
care, de-a lungul anilor, a adus 
mari satisfacții iubitorilor apor
tului, intră în noul an avînd pe 
agenda de lucru numeroase o- 
biective de importantă majoră, 
în spiritul ideilor generoase 
neieșite din Cuvîntările 
secretarului general al partidu
lui, din Mesajul de Anul Nou a- 
dresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU întregului nostru 
popor, ne propunem să mun- 
ctai la așa M lndt să putem 

și colegele din lotul național 
vom lupta să facem încă un 
pas înainte și sper să reușim.

Ascultind Mesajul de Anul Nou 
adresat întregului nostru popor 
de președintele tării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, m-am 
gîndit firesc si la condițiile 
excepționale de pregătire pe 
care le avem noi, sportivii și 
sportivele României socialiste, 
și îmi exprim adinca recunoș
tință pentru cel care de mai 
bine de două decenii veghează 
asupra destinelor națiunii noas
tre. Ne exprimăm profunda re
cunoștință pentru tot ceea e« 
ni se asigură și «intern datori 
să răspundem, la rinduâ nos- 

se ale anului încheiat sânt cu 
atât mai mari, maâ ales in ceea 
oe privește integrarea exerciții- 
lor fizice practicate sistematic, 
organizat, a sportului în preo
cupările tineretului, ale oame
nilor muncii de pe meleagurile 
noastre.

Daciada, acest generoș con
cept de viată și sport, 
inspirat de gîndirea strălucită 
a conducătorului nostru iubit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii, ne ofe
ră justificarea reușitelor de 
pînă acum și garanția deplină 
a progreselor în viitor.

Acționînd cu pasiune și răs
pundere și în continuare. încă 

manțe mondiale din ’86 în am
bele probe individuale de mixt 
îmi oferă un suport in fapte 
pentru a privi cu încredere 
participarea la Jocurile Mon
diale Universitare și la Cam
pionatele Europene.

Sper cu toată ființa că. mobili
zați de îndemnurile cuprinse în 
Mesajul de Anul Nou adresat în
tregului popor de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, condu
cătorul iubit al partidului 
și statului nostru, oa și de 
căldura cu care ne înconjoară 
tovarășa academician doctor in

statul nostru, personal de mult 
iubitul și stimatul conducător 
al națiunii noastre socialiste 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eroul păcii și destinderii mon
diale, ca și de tovar’ șa academi
cian doctor inc ier Elena 
Ceaușescu, savant de renume 
mondial.

Ca purtători în repetate rfn- 
duri ai tricoului cu scumpele 
însemne ale României, sporti
vii clubului nostru. împreună 
cu antrenorii lor. văd în ideile 

raporta că ne-am jndeplinrt 
toate obiectivele ee ne stau 
în față, și in primul rînd cele 
legate de participarea la C.M. 
masculin si feminin, vîzînd 
calificarea la J.O. din 1988.

Dorind ca handbalul nostru 
să fie permanent printre disci
plinele cu bune rezultate în 
arena mondială, ne vom în
drepta atenția spre eșaloanele 
de juniori si tineret, întronind 
un spirit de muncă fără nici 
un rabat la calitate, având în 
același timp grijă de educarea 

sru, prun eforturi susținute, 
prin rezultate foarte bune în 
munca profesională și în sport. 
Sper ca printr-o comportare 
demnă, prin muncă, să onorăm 
eforturile făcute de partidul și 
statul nostru pentru continua 
dezvoltare a mișcării de educa
ție fizică și sport.

Adresez cu deosebită dragoste 
și profund respect tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, 
președintele României, tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de 
renume mondial, tradiționala 
urare „LA MULTI ANI J“, 
in deplină sănătate, eu aceeași 
exemplară putere de mutncă, 
pentru binele patriei, pentru 
fericirea poporului nostru.

Dana NUTU
mare maestră internațională

din primele zile ale anului 
1987, împreună slujitori și 
practioanți ai exercițiilor fizice 
și sportului, dorim să consoli
dăm contribuția noastră la pa
trimoniul național de realizări, 
să participăm și mai activ la 
sporirea prestigiului sportiv al 
României socialiste cu mijloa
cele noastre specifice, în special 
la acele ramuri în care județul 
Olt și-a creat un început de 
tradiție sau spre care tineretul 
din județ manifestă o reală 
vocație (lupte, tenis de masă, 
orientare turistică etc.), să dăm 
un și mai mare avînt întreceri
lor înscrise sub genericul marii 
■competiției naționale Daciada, 
această veritabilă Olimpiadă a 
sportului românesc, cum s-a 
dorit a ti și cum devine în rea
litate.

Valerian PETRESCU 
președintele C.J.E.F.S. Olt

giner Elena Ceaușescu, înotă
torii vor obține, asemenea ce
lorlalți sportivi ai patriei, noi 
succese de prestigiu în arena 
internațională. Pentru că așa 
am fost crescuți, la aspra, dar 
nobila șooală a muncii : să pri- 
vifn mereu, cutezător înainte. 
Am credința de nestrămutat 
că vom izbîndi și promit să fac 
absolut totul pentru a cuceri 
alte trofee pentru minunatul 
colt de țară românească-Ma- 
ramureș. a cărui fiică sînt, 
pentru sportul românesc.

Noemi LUNG 
maestră internațională a 

sportului

înălțătoare reieșite din Mesa
jul de Anul Nou farul călăuzi
tor Sn întreaga lor activitate 
de a duce mai departe faima 
sportului românesc, de a-1 re
prezenta cu cinste si demni
tate în arena sportivă interna
țională. Aceste gînduri se reu
nesc în angajamentul nostru 
solemn de a ne spori contri
buția la zestrea de medalii în 
principalele competiții ale anu
lui 1987 si în continuare la 
Jocurile Olimpice de anul vi
itor.

Aurel DOBINCA 
Președintele C. S. Olimpia 

București

patriotică, revoluționară, a 
tinerei generații așa cum, eu 
numeroase prilejuri, ne îndeam
nă secretarul general al parti
dului nostru. Stimularea activi
tății de depistare și instruire a 
unor sportivi și sportive cu în
sușiri deosebite, vrednici să fie 
cooptați în loturile reprezenta
tive, extinderea ariei de pro
movare a unor elemente de 
perspectivă din cit mai multe 
cluburi și asociații sportive, 
selecționarea în echipele repre
zentative a celor mai buni 
sportivi — iată o serie de o- 
biective ee stau în 1987 în fața 
Federației Române de Handbal.

Mihai MARINESCU
- secretar responsabil al

F.R. Handbal

1986 a predat ștafeta lui 1987. 
Un an bun lasă loc unui an 
pe care il dorim, și îl vom 
face, și mai bun. — ști în pu
terea mîtnilor noastre, în age
rimea minților noastre, in do
rința noastră de a trăi mereu 
mai bine, de a urca o dată cu 
țara. Revelionul — moment 
de trecere in revistă a reali
zărilor, de năzuință fierbinte 
îndreptată spre anul ce vine. 
Alături de toți cetățenii pa

UN TRIO DE... GREUTATE AL HALTERELOR NOASTRE
Nieu Vlad, Andrei Socaci, 

Attila Czanka — iată un trio 
cu care halterele românești se 
pot prezenta cu fruntea sus la 
orice mare ooncurs din lume. 
Propulsarea lor spre podiumu
rile campionatelor mondiale și 
europene rezidă în faptul că — 
mi spunem nimic nou — 363
de zile din cele 365 ale anului 
ei pot fi găsiți in sala de hal
tere. Cele două zile lipsă din 
acest sumar bilanț sint exact 
ede in care... l-am căutat noi, 
acum. Toți trei, faptul ni «e 
pare cit se poate de firesc, se 
îndreptaseră spre locurile lor 
de baștină, locui de unde fie

In mc 
sorniculi 
Noul Ai 
berii no 
Naghi, i
a

»»•— ~~ 
lefon. ni 
citările 
dresate, 
părinții 
ei cor.;:.. 
Tractoru 
1987 spe 
la „Mom 
cele ale

Nicu Vlad țintește primul loc și in Cupa Mondială, nu numai 
in clasamentele categoriei 100 kg

care iși trage seva, puterea. 
I-am găsit, așadar, in mijlocul 
familiilor, cu părinții, cu ru
dele și prietenii apropiați.

Casa muncitorului ceferist 
Gheorghe Vlad e iarăși plină, 
au venit toți cei trei copii. Si
gur, inima i-a bătut ceva mai 
tare cînd pe ușă a intrat Nicu. 
mindria familiei, primul spor
tiv al țării și in anul trecut. 
Dar și celălalt băiat, Ștefan, e 
și el halterofil, poate șl el va 
ajunge mare campion, iar fata 
e... fată — toți trei îi sânt 
dragi. Vor ciocni un pahar, nu
mai unul, dar pentru alte nă- 
zuinți ! In primul rind pentru 
țară, pentru pace, pentru li
niște pe nămînt, așa eum 
vtrea dlntotdeauna poporul 
nostru. Numai sub un cer se
nin poate încolți griul, pot 
lucra fabricile. Și recordurile 
mondiale au nevoie de pace... 
Pentru acest gând, pentru noi 
victorii sportive, s-a ciocnit un 
pahar de vin în casa fa-

MAI REPEDE,
Din virful unui podium fa

cem un pas spre celălalt, cu 
alte cuvinte, de la Nicu Vlad 
la Tamara Costache, prima 
sportivă a țării și prima sprin
teră a înotului mondial în 
1986. Tamara e laconică, de
clarația ei nu depășește cele... 
25,28 sec. în care a parcurs 
cei „50 de metri spanioli" : 
„în 1987 mă voi gîndi intens 
Ia 1988, adică la J.O., de unde 
sper să aduc prima medalie de 
aur înotului nostru. Asta nu 
înseamnă că anul ce a început 
va fi neglijat, dimpotrivă, do
resc să-mi sporesc valoarea, să 
devin prineipala favorită a pro
bei, oriunde aș concura. Și 
asta înseamnă încă, cel puțin, 
un nou record mondial".

Centrul de greutate al îno
tului nostru este, ne reamin
tim, la Baia Mare. Spunînd, 
deci, „la revedere și succes !“ 
Ploieștiului (a se citi Tamarei) 
U căutăm la telefon pe antre
norul Gheorghe Dimeca. A 
întâmpinat Anul Nou acasă, cu 

triei, sportivii au urmărit in 
fața televizoarelor Mesajul de 
Anul Nou adresat întregii na
țiuni de către președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU, insu- 
flețitor indemn la autodepă- 
șire, cel mai bun punct de 
plecare spre importantele o- 
biective ale lui 1987. Pe plan 
sportiv urmează un an cu un 
amplu calendar competițional, 
un an decisiv pentru consoli
darea valorică in perspectiva

tot mai 
1988. Si 
buni pa 
șese in 1 
rința ci 
lui 1987 
cit cea ; 
reader

această 
a vieții 
de perf

miliei Vlad din comuna gălă- 
țeană Piseu.

Andrei Socaci, poate nu toți 
o știu, e cel mai productiv 
performer al sportului nostru 
în anul 1986 : 16 medalii la 
campionatele mondiale, europe
ne, balcanice, între care 10 de 
aur î Fără ele, dar eu faima 
lor, nepărăsindu-1 o clipă, An
drei a profitat de scurtul 
„time-out“ și s-a îndreptat spre 
Alba Iulia, adică acasă. A pe
trecut Revelionul cu părinții, 
in prima zi a anului s-a jntil- 
nit cu prietenii copilăriei, iar 
la ora la care citiți aceste rân
duri se află din nou la antre

șește, s 
repede 
start-ui

GIMNA
Un s< 

în Pari 
lotului 
s-au în 
din ram 
lansate 
toare al 
și inter 
nerală i 
deveană 
găsit re 
vaș, Ca 
Popa, E 
Potorac.

«

nament. Asaltul competițiilor 
’87 a început, și intenția lui 
Andrei Socaci e una singură : 
„Doresc ca și' în 1987 să fiu 
eel care a adus cele mai multe 
medalii în vitrina spirtului 
românesc".

La Campionatele Mondiale de 
la Sofia, juniorul Attila Czanka 
a mai obținut, în afara meda
liilor, și un „titlu" neoficial, 
acela de cel mai bun ... dan
sator al competiției ; la micul 
banchet final, pînă și haltero
filii cubanezi, recunoscuți 
maeștri ai ritmului, s-au dat la 
o parte de pe -ringul de dans, 
aplaudîndu-l pe Czanka. Attila 
a dansat, cu aceeași tinerească 
bucurie, și în noaptea Anului 
Nou, pe care a petrecut-o la 
Cluj-Napoca. alături de părin
ți și câțiva prieteni apropiați. 
Obiectivul său pentru 1987 ? : 
„Sper să mai am prilejul să... 
dansez de citeva ori, adică de 
fiecare dată cînd voi cuceri o 
medalie la un mare concurs". 
Sperăm, și îți dorim și noi !

mare și., 
nls de

MAI SUS!
familia. A mai stat la Bala 
Mare doar in prima zi a anu
lui, apoi, pe 2 ianuarie, a re
început pregătirile. Cu grupul 
de înotătoare care nu au deo
camdată chiar ren urnele Ta
marei, dar care, fiecare în
parte, poartă în „raniță" un
record mondial : Noemi Lung, 
Stela Pura, Andrea Sighiarto, 
Ramona Terșanschi, Eniko Pa- 

• lencsar. Cînd s-ar putea să 
iasă la lumină măcar unul din 
aceste potențiale recorduri ? 
„Pentru moment este mai puțin 
probabil — ne spune Gh. Di
meca — sîntem încă în faza 
acumulărilor. La Campionatele 
Europene ale acestui an sau Ia 
Jocurile Mondiale Universitare, 
aproape sigur vom atinge nive
lul valoric propus. Dacă-mi 
permiteți un pronostic, cred că 
în 1987 recordul mondial al 
celei mai dificile probe a îno
tului, 409 m. mixt, va poposi 
în România. Adus de Noemi 
Lung”.

Înotul românesc vrea, și reu

„23 Augi 
mulți, I 
cîțiva ai 
sâ ince: 
spectacol! 
cîțiva aci 
reștean 
în toată 
F. R. Ti 
republica 
rid. rid 
vață câte 
personaje 
ta molipi 
clusiv pe 
canță ! Ș 
sărbătorii 
teptate î 
dare și e 
eît și de 
an. fedei
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REPREZENTA CU CINSTE SPORTUL ROMÂNESC, 

URĂRI PENTRU NOi SUCCESE ÎN 1987!

lin ne-au dăruit superbele satis-
iai facții sportive ’86, pentru me-
id- daliile pe care le dorim — cit 
!o- mai multe ! — in 1987, pentru 

a continua afirmare a 'sportului
le- românesc, la cumpăna dintre
a- ani am ridicat o cupă de țam- 
n- pante.
cu Pe eițiva dintre cei spre
ifi care am îndreptat urarea
că noastră — sportivi ?i sportive 
>rt fruntașe — i-am căutat in
ce chiar noaptea Anului Nou...

mai răminem o clipă... in 1986, 
mulțumind ziarului Sportul 
— o fac in numele Întregii e- 
ehîpe Steaua — pentru modul 
în care a reflectat rezultatele 
noastre, strădaniile noastre de 
a fi mereu mai buni. In 1987

dorim să vă dăm prilejul să 
scrieți la fel de inspirat des
pre performantele de rezonanță 
internațională ale echipei mele 
de club și ale lotului național, 
din care sper să fac parte".

Divizionarele A la jumătatea cursei

mai al bazinului. Știind bine că 
«ock- mereu mai repede Înseamnă 
ocire totodată mai «us pe podium.

l-ÎN JURUL ACELUIAȘI BRAD
itire împreună, așa cum ii otă bine 
ițele unei echipe care dorește ea și 
sticâ 1987 să confirme renumele șoo- 
una Ui românești de gimnastică. A 
fost fost, de altfel, gindtd cu care 
•uci- s-a trecut pragul dintre ani. 
iești Obiectivele lui 1987 se numesc 
ge- Campionatele Europene de la

oală Moscova și „Mondialele* de la
Rotterdam. Ce alte prilejuri mai ctli bune iși poate dori un perfor- 

riela mer Pentru a-și confirma da
mul sa in perspectiva olimpică 7

Aurel Macarencu, împreună cu sofia și eu... dorința ea fi ist 
1987 canoea să rămînă o specialitate romănească 

Fotografii de Aurel D. NEAGU

LA MIEZUL NOPȚII
CANOEA-AMIRAL ÎN RADĂ

| VA REVENI ECHIPA DIN REGIE 

| IN „CVARTET** ?
• Sportul Studenfesc pierde 

7 puncte față de turul 1985 al 
Diviziei A. De asemenea, în
scrie cu 9 goluri mai puțin în 
turul recent încheiat. Intre go
lurile primite anul trecut și 
cele din anul acesta există, par
că, un echilibru : 15 in ’85, 17 — 
în *86. • Ce deosebire ar fi, 
intre randamentul anului trecut 
și cel din acest an ? Echipa e 
aproape aceeași — minus M. 
Sandu și Șerbănică. Acesta să 
fie motivul ? Intr-un fel. Mai 
ales că M. Sandu și Șerbănică 
făceau parte din categoria ju
cătorilor de travaliu, uneori ne- 
spectaculoși, dar productivi • 
Absența lui M. Sandu și fluc- 
tuațile liniei de mijloc se con
cretizează astfel : anul trecut, 
Hagi (cu 10 goluri) și Coraș 
(cu 9), reprezentau un frumos 
tandem al eficacității. Anul a- 
cesta, cei doi marchează doar 
11 goluri, fostul goigeter (Hagi)

tăm cu ' plăcere că unul din 
membrii acestui trio și-a regă
sit cu pași siguri cadența de 
acum doi-trei ani (este vorba 
de Iorgulescu, cu zece remar- 
cări în ziarul nostru și cu ma
ximum de prezențe în tur 17). 
De asemenea, Coraș, o dată cu 
restructurarea jocului fără M. 
Sandu, a căutat o soluție via
bilă, jucînd mai retras, cu evo
luții din ce în ce mai bune și 
care pot fi consolidate în retur. 
Ultimul dintre cei trei (Hagi) 
are cele mai mari obligații In 
retur • Puncte cîștigate in a- 
cest sezon : Mircea Popa, mal 
bun de la un Joc la altul, amin
tita regăsire a ritmului de joc, 
în cazul Iui Iorgulescu, și avan
sul luat de Bozeșan in întrece
rea cu alți candidați la postul 
de mijlocaș • Puncte nereali
zate : pasul pe loc al' lui Bur- 
chel și perioada prea mare in 
efortul de adaptare al lui Ți-

oea- putare a „mondialelor", Saint
când Moritz. „Vom lupta pentru un
bo- rezultat bun — ne spuneau la

»at>a plecare. Ar fi extraordinar să
,stel putem deschide seria rezultate-8<?
zer- *wr de prestigiu ale lui 1987".
lls- Ar fi...

BRAȘOVUL ?
te- J.M.U. Totul eu gîndul la

«li- Olimpiada anului viitor, cind
a- Îmi doresc nespus aurul olim- 
eu pic".

“tre ..... — Di, Gavrilă. B alint la 
leu> telefon. M-ați prins tocmai 
t in cind mă pregăteam să urc in 

de Poiana Brașov, acolo unde vom 
e la serba Revelionul! Ce Îmi'doresc 

la pentru 1987 ? In primul rind să

Pe dublul campion mondial 
al cajioei Aurel Macarencu 11 
găsim acasă. Revelionul 11 pe- 
trece împreună cu soția, cu 
Încă o familie de prieteni. 
„După cum vedeți — ne Întâm
pină zimbind — stau în rada 
portului ... București. Pentru 
puțin timp, fiindcă în cutând 
reluăm pregătirile cu toată in
tensitatea. Titlurile mondiale, 
cum bine se cunoaște, cel mai 
greu sint de apărat, nu de cu
cerit. Știu că toată lumea va 
fi cu ochii pe mine, așa că 
trebuie să mă prezint Ia înăl
țime. Voi ciocni in noaptea de 
Anul Nou un pahar pentru Nicu 
Vlad și Tamara Costache, acești 
eminenți colegi intru sport de 
performanță, pentru care am 
toată prețuirea. Le urez ace
leași mari succese și în 1987, 
dar in același timp ii... provoc

și la o întrecere sportivă. Fiind
că in anul ce incepe doresc să 
fiu eu cel clasat pe prima 
treaptă a celor mai valoroși 
performeri români. Pentru a- 
ceasta, împreună cu antrenorii 
mei, am alcătuit un minuțios 
plan de pregătire, de la care 
ne vom abate, cel mult „. mă
rind volumul și intensitatea".

Așadar o mănușă a fost a- 
runcată ! Să recunoaștem, o 
dispută Vlad — Cos tacho — 
Macarencu promite mult !

Vom încheia cu urarea făcută 
de către toți interlocutorii noș
tri. urare adresată tuturor iu
bitorilor de sport din România : 
LA MULȚI ANI '87 ! Urare la 
care ne alăturăm din inimă.

Grupaj realizat de 
Sorin SATMARI

/ de vacanfă

SFÎRȘIT DE AN 

>ERANȚELOR LA TENIS
ada zează o festivitate de acest
rvă gen, pentru că întreg lotul de
te- perspectivă este o marc fami-
rtiv lie, iar copiii trebuie să simtă
jpii aceasta", ne spune Alexe Bar-
ilții dan, antrenor coordonator a)
ptă Centrului. Spectacolul curge
tște firesc. Desigur, copiii abia aș-

— teaptă partea a doua a festi-
cu- vității, în care vor fi împăr-
icol țite darurile. Un prichindel re
de cită pe nerăsuflate o poezie

său cu ochii ațintiți pe pachetele
piii viu colorate. Dinu Pescariu
in- ride când își primește „partea",
oile în timp ce Irina Spîrlea e so-
as- bră. De emoție, firește. Ru
in- xandra Dragomir a venit spe
ra- cial de Ia Pitești pentru această
Iar zi. Loredana Bujor și Alexan-
as- dru Băncilă sînt fericiți. Păriri-
5b- ții fac fotografii, mai îndreap-
icl. tă o cută de la haină, mai a-
tre trag atenția copilului lor eă
ni- așa ceva nu se cuvine, mai o

Sfirșitul de an i-a găsit din nou împreună pe viitorii performeri 
la tenis, de data aceasta in jurul pomului de iarnă 

Foto : Aurel D. NEAGU

observație de ultim moment. Ca părinții...
In final, toți se adună In 

jurul bradului, care, ca orice 
pom de iarnă, emană o atmos
feră de basm.

Zi de iarnă, zi de vacanță.

zi de sărbătoare. Bucurie mare 
și emoții. Așa a fost duminică 
dimineața la sala de tenis de 
la Complexul sportiv „23 Au
gust" din Capitală.

Doina STANESCU
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8. SPORTUL STUD
&XXXXX\\XX\X\\XXX\XX\\Vă\\\\ipI17 7 3 7 27 17 17

propriu : 11, din 8 meciuri (a
FX. Olt, unul cu Victoria).

8,_din 9 partide (cite două 
Universitatea

PORT INFORMEAZĂ
A TRAGEREA EXTRAORDINARA 
HUI" DIN 1 IANUARIE 1987

FAZA I
35 31 24 55 30 72 36
28 45 60 79 22 76 14 40 3
FAZA A ll-a
51 23 80 1 60 9 89 57 53
45 75 46 61 30 4

23 80 40 61 10 87
7 15 12 11 79 34

I 41 8 56 70 77 23
5 11 48 83 12
35 11 47 31 58
24 90 23 37 1
FAZA A lll-a

14 3 26
82 81 58
24 44 22 
5 60 2

46 7 62 82 28
22
18

76
60

33
80

30
55

8855 47 59 28 85 7
> 72 37 74 50 20 79 23 30 66 
ÎOVIZORIU) : 12.070.010 lei.

83 21

• Puncte realizate pe teren 
pierdut cite două ou Steaua și
• Puncte obținute In deplasare .__

cu Otelul șl Dinamo, cite unul cu Petrolul și 
Craiova).
• Cel mai bun loc ocupat : 1 (prima etapă) ; cel mal slab loc : 

13 (etapa a 6-a).
• Golgeteril echipei : Terheș 6 goluri, Hagi șl Bozeșan — cite 5, 

Coraș șl Cristea — cite 4, Tldeanu, 2, Iorgulescu I 1.
• Jucători folosiți : 19 ; Iorgulescu I 17 meciuri, Cristea, Hagi, 

Terheș, Cazan și Coraș — cite 16, Cristian I, M, Marian și Boze
șan — cjte 15, Pană 13, Munteanu H, Țicleanu șl Burchel — 
cite 12, M. Popa 11, Pologea 8, Stănici 5. Voicilă 2, D. Popescu 
și iorgulescu II — cite 1. '
• Podiumul evldențiaților: 1. Iorgulescu I :

2—3. Hagi șl Bozeșan — cite 9.
• Cartonașe galbene : 19 — 11 jucători ;

Coraș, Munteanu H șl Hagi — cite 3.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de o lovitură de la 11 m, 

Hagi ; a fost sancționată cu 3 penalty-uri : 
1 ratat.
• A expediat 205 șuturi (131 acasă — 74 în deplasare), dintre

care 100 pe spațiul porții (65 acasă — 35 to deplasare). 
................................. •’ . A\\\\\\\\\\\\\\\VX\\\X\\\\\X?
care 100 pe spațiu

^AXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

reușind numai 5, adică o cifră 
mult sub cota Iul valorică • La 
productivitatea scăzută a atacu
lui să adăugăm cele cinci punc
te pierdute pe teren propriu ; 
și dacă „cele două" pierdute la 
Steaua pot fi acceptate, înfrîn- 
gerea în fața lui F.C. Olt (pe 
teren propriu) după victoria 
spectaculoasă asupra lui Dina
mo (în deplasare) ne invită să 
medităm la faptul că „boema" 
alb-negrilor nu a dispărut cu 
desăvîrșire, și ar cam fi cazul 
• In sezonul care a trecut s-a 
produs și înlocuirea lui C. Ar- 
deleanu la conducerea tehnică, 
locul antrenorului principal, la 
care s-a renunțat, fiind girat de 
A. Dima, unul dintre cei mai 
recunoscuți preparatori fizici din 
fotbalul nostru 0 în turul ' aces
tei toamne, Sportul Studențesc 
a continuat, din păcate, tradiția 
jocurilor sub așteptări în cupele 
europene. Scorul cu care echipa 
a pierdut la București parti- 
da-tur cu La Gantoise (o formație 
care se va dovedi de planul doi 
în turul următor) vorbește mai 
curînd despre instabilitatea psi
hică a echipei de cit despre lip
sa ei de valoare • S-a vorbit 
pînă nu de mOIt despre un 
„trio" cam romantic al Sportu
lui Studențesc, un trio deosebit 
de simpatic tribunelor. Consta-

10 remarcări,

cele mal multe :

transformată de
2 transformate,

cleanu în angrenajul echipei • 
în ultimii trei-patru ani Spor
tul Studențesc a trecut prin mai 
multe metamorfoze. Prin veni
rea lui Hagi și Coraș, s-a re
nunțat la extremele de viteză 
FI. Grigore și Bucurescu ; a ur
mat perioada de formare a tan
demului Hagi-Coraș în jurul 
pivotului M. Sandu, un jucător 
aspru, dur, combativ, deseori 
arțăgos și care a creat celorlalți 
doi spații de joc care au șl asi
gurat eficacitatea. Prin plecarea 
lui M Sandu, singurul care a 
mai rămas cu sarcina „intrări
lor" este Hagi. Și trebuie să 
recunoaștem că această misiune 
este mult mai grea în fața unor 
apărări pe care nu le mai de
ranjează nimeni (Terheș este și 
el un jucător „la primire") 0 
în actuala formulă, principala 
cale de creștere este activizarea 
liniei de mijloc. Țicleanu poa
te învălui mai mult, Cristea 
poate sprinta cu o frecvență 
mai mure, Bozeșan poate parași 
mai mult flancul sting, iar Pană 
ar putea să-și asume riscuri 
sporite. • Pentru suporterii 
Sportului Studențesc, o absență 
din „cvartetul" europenelor 
este de rieconceput. Ca și pen
tru cronicarul acestor rîndurL..’

loan CHIRHA

Informații I. T. H. R. București

IN ATENȚIA MEMBRILOR CASELOR DE AJUTOR 
RECIPROC ALE PENSIONARILOR DIN CAPITALĂ:

NOU Șl AVANTAJOS!
Cu numai 1 100 de lei, membrii caselor de ajutor reciproc ale 

pensionarilor din Capitală pot petrece în perioada 1 februarie— 
31 mat 1087 6 zile In frumoasa stațiune Moneasa.

Cazarea — la hotelul „Moneasa". Masa — Ia restaurantul hote
lului. Tratament balnear în hotel (recomandat pentru boli reu
matismale, cardiovasculare, nevroze).

Plecarea in flecare duminică seara, la ora 19, cu vagon-cușetă 
de dormit, apoi transfer cu autocarul de la Arad la Moneasa. 
înapoierea — duminica următoare, cu tren rapid, sosire In 
București la ora 18,30. Se pot folosi permisele C.F.R.

Informații suplimentare șl înscrieri la agenția de turism a 
I.T.H.R. București din str. Luterană nr. 4, telefon 14.21.77 inte
rior 2958 șl la sediul C.A.R.P. nr. 8, din str. Petru Maior nr. 73, 
sectorul 1. telefon 17.68.05.

DE LA
* • FEDERAȚIA ROMANA DE
I FOTBAL anunță că In perioada

5—20 ianuarie 1987 se va efectua 
transferarea jucătorilor, conform 
regulamentului ta vigoare.

10 ANTRENORII ECHIPELOR 
DIN DIVIZIILE A ȘI B stat înști
ințați pe această oale că, pînă la 
5 ianuarie 1987. stat obligați să

I trimită la F.R.F. planul și pro
gramul de pregătire pentru echi
pele de care răspund, întocmite 
conform indicațiilor metodice pri-

Imite la cursul de perfecționare 
din 18—20 decembrie 1986.

F.R.F.
e „CUPA 30 DECEMBRIE- LA 

MINIFOTBAL. la Brașov, cele 
18 participante la „Cupa 30 De
cembrie" (minifotbal), competi
ție care s-a desfășurat ta Sala 
Sporturilor, a desemnat cîștlgă- 
toril la următoarele categorii de 
virată >: 1970 — Centrul olimpic 
Viitorul, învingătoare ta finală 
cu F.C.M. Brașov 5—0 (3—0). P« 
locul trei ICIM Brașov. 197I — 
F.C.M. Brașov — ICIM 3—3 S—ÎL 
Pe locul trei — Tractorul. Cate
goria copil 1974 : F.C.M. .Brașov— 
C.S.Ș. Brașovia 3—2 (1—0). Pe 
locul trei — ICIM Brașov. (C. 
GRUIA — coresp.).

I I INVITAȚIE la MANGALIA I

Itn perioada de pregătire a viitorului sezon competițlonal, W- ]
* necunoscutul hotel „Mangalia", din stațiunea cu același wane, I. este o excelentă gazdă pentru sportivii cluburilor și asociațiilor . 

din Întreaga țară. La acest modern complex, I.H.R. Mangalia I

1 oferă, printre altele, piscină, terenuri și salfl de sport. Se asn-
, gură tratament de recuperare. •

I 1____________________________________ *



TREI SELECȚIONATE DE BASCHET

IN ÎNTRECERI
în prima săptămlnă a acestui 

an. trei reprezentative de bas
chet ale țârii noastre vor lua 
parte la tot atîtea turnee In
ternationale. care vor constitui 
un adevărat start al verifică
rilor In vederea Campionate
lor Europene din 1987. Astfel, 
seniorii (evoluînd sub denumi
rea de selecționată a Capitalei, 
asa cum vor face sl celelalte 
participante) vor -iuca (intre 
4—8 Ianuarie) la tradiționalul 
turneu dotat cu ..Cupa eliberă
rii Varșoviei" Iar cadetii (4—8 
ianuarie, la Baia Mare) si ca- 
detele (4—6 ianuarie, in R.D. 
Germană, la Karl Marx Stadt) 
vor evolua in cadrul ..Cupei 
țărilor socialiste".

în vederea competiției de la 
Baia Mare F. R. Baschet și 
organele sportive din localitate 
au luat măsuri pentru ca în
trecerile să se bucure de o 
organizare cit mai bună sl să 
constituie totodată o reală pro
pagandă pentru acest sport. 
Meciurile se vor disputa după 
următorul program: duminică, 
de la ora 9, Cehoslovacia — 
R.D. Germană sl România — 
Polonia; luni, de Ia ora 16,30, 
Cehoslovacia — Polonia si 
România — R.D. Germană ; 
marți, de la ora 16,30. R.D. 
Germană — Polonia si Romă- 
nia — Cehoslovacia.

REZULTATE CONTRADICTORII ALE HOCHEISTILOR>

NOȘTRI LA „CUPA PONDUS ‘
La 29 decembrie s-a încheiat 

In Danemarca tradiționala 
competiție internațională „Cu
pa Pondus". la care a partici
pat si echipa reprezentativă a 
României, turneu deosebit de 
important pentru că s-au în- 
tîlnit patru formații care, nu 
peste multă vreme, se vor ali
nia la o nouă ediție a C.M.. 
grupa valorică C.

întrecerea. încheiată cu vic
toria reprezentativei Ungariei, 
a avut — asa cum am aflat la 
înapoierea delegației noastre 
— rezultate contradictorii. Ziua 
I, Iugoslavia — România 10—1 
(1—0. 7—0, 2—1) si Ungaria — 
Danemarca 5—4; ziua a Il-a, 
Danemarca — România 3—2 
(1—0. 0—1, 2—1) si Ungaria — 
Iugoslavia 5—3; ziua a IlI-a. 
România — Ungaria 8—1 (3—0 
2—1. 3—0) si Danemarca - Iu
goslavia 2—0. în urma acestor 
rezultate, clasamentul final a 
fost următorul: 1. Ungaria 4 p 
(11—15); 2. Danemarca 4 p (9— 
7): 3. Iugoslavia 2 o (13—8): 4. 
România 2 o (11—14). Reamin
tim că la hochei. în alcătuirea 
clasamentului, primul criteriu 
de deoartaiare intre două echi
pe aflate la egalitate de punc
te este victoria directă (motiv 
pentru care Ungaria, des! cu

INTERNAȚIONALE
Publicăm In continuare lo

turile alcătuite in vederea a- 
cestor turnee, cu mențiunea 
că ele sint doar un punct de 
plecare si că porțile echipelor 
naționale sint deschise pentru 
totl cei care vor dovedi tn lu
nile următoare că merită să 
facă parte din ele.

Seniori: D. Nlculescu. Al. 
Vinereanu, G. David. V. Iacob 
(Dinamo), C. Cemat. FI. Er- 
murache. S. Ardelean. A. Ne- 
tolitchi. P. Brănișteanu. R. 
Reisenbachler (Steaua). V. Po- 
gonaru (ICED); antrenori: Gh. 
Novac sl M. Cîmpeanu; cădeți: 
C. Popa. M. Iacob. L. Cohan- 

■ciuc (CSȘ 4 ICED), M. Hălmă- 
geanu. S. Lazăr. M. Ivanov 
(Dinamo). B. Hoit. Cr. Frumo- 
su (Acad. Mii. Mec. Fină), D. 
Ionescu. B. Pelger. M. Cristes- 
cu (Steaua), M. Sinevici (CSS 
Arad); antrenori: D. Berceanu, 
L. Călin, O. Șerban; cade te: 
Simona Morar. Margareta Ve
res (CSS Cluj-Napoca). Mag
dalena Manea. Laura Nițulescu 
(CSS Rm. Vîlcea). Angela 
Szenesi (CSS Șa tu Mare). Toa
na Cocîrla-n (Voința București). 
Gabriela Balogh (CSS 2 Ora
dea). Adriana Cristescu, Flo
rentina Iancu (Rapid-Pro- 
gresul), Gabriela Szoke (Olim
pia): antrenori: II. Pop . sl 
Georgeta Onlsie.

golaveraj negativ, s-a clasat 
pe locul 1).

Sigur, ceea ce ne interesează 
in primul rînd este comporta
rea echipei noastre, care de 
data asta nu a putut alinia, 
datorită indisponibilităților, cea 
mai bună garnitură, in ultimul 
moment apelindu-se la o serie 
de sportivi care nu erau ini
tial în vederile selecției. și 
chiar la un antrenor. Eduard 
Pană, care a trebuit să-l înlo
cuiască ne Al. Kalamar. S-au 
mai adăugat, la toate acestea, 
deficiențele călătoriei pe ulti
ma parte a traseului, ceea ce 
a întîrziat cu o zi sosirea e- 
chinei la Copenhaga, cu dere
glările de rigoare. Astfel se 
explică infrîngerea netă din 
meciul cu Iugoslavia (golul 
nostru l-a marcat Burada), 
disputat în prima zi a turne
ului. Ceva mai bine s-a com
portat echipa in partida cu 
Danemarca (au marcat: S. Gali 
sl E. Antal), pentru ea să ara
te ce știe în ultima zi. cind a 
învins la scor (8—1) pe ciști- 
gătoarea turneului (golurile 
noastre le-au realizat I. Zaha- 
ria 4. Daia, Tnrcann, Dragomir 
si S. Gali), desigur, cind a mai 
trecut oboseala drumului (M.T.)

„BALONUL DE AUR" A REVENII

LUI IGOR DELANOV
PARIS (Agerpres). — 

Tradiționalul trofeu „Balonul 
de aur“, care recompensează in 
flecare an pe cel mai bun fot
balist european., a fost decer
nat tn 1986 iucătorului sovietic 
Igor Belanov.

Pe locurile următoare au 
fost clasați Gary Lineker (An
glia). Emilio Butragucno (Spa
nia). Manuel Amoros (Franța), 
Elkjaer-Larsen (Danemarca). 
Ian Rusii (Tara Galilor). Alek
sandr Zavarov (URSS), Helmut 
Ducadam (România). Marco 
Van Basten (Olanda). Alessan
dro Aitobelli (Italia) Jean-Ma
rie Pfaff (Belgia). Michel Pla
tini (Franța). Jan Ceulemani 
(Belgia), Soren Lcrby (Dane
marca). Morten Olsen (Dane
marca). Rinat Dasacv (URSS) 
etc.

La ancheta organizată de re
vista* „France-Football" au par
ticipat ziariști din 26 de țări 
europene.

Se cuvine insă să facem pre
cizarea că. cu excepția lui 
Ian Rush, a lui Ducadam st ■ 
lui Van Basten. toți ceilalți au 
evoluat la Ei Mundial, ceea ce 
le-a mărit desigur cota apre
cierilor !...

CROSUL DE LA SAO PAULO
RIO DE JANEIRO (Ager- 

pres). — Cea de-a 62-a edi
ție a tradiționalului concurs 
internațional de cros ce se 
desfășoară în noaptea Anului 
Nou ce străzile orașului brazi
lian Sap Paulo a fost cîștigată 
de atletul ecuadorian Rolando 
Vera, cronometrat ne distanta 
de 12.600 km cu timpul de 
36:45. Pe locurile următoare 
s-au clasat Omar Aquilar 
(Chile) — 37:43. Joao Alves de 
Souza (Brazilia) — 37:46, Luiz 
Horta (Portugalia) — 37:50.
Dos Santos (Brazilia) — 37:53 
si Maurilio Castillo (Mexic) 
38:10. în proba feminină, vic
toria a revenit pentru a șasea 
oară consecutiv cunoscutei 
campioane portugheze Rosa 
Mota — 43:25, urmată de Mar
tine Oppliger (Elveția) — 43:37 
și Yolanda Martinez (Ecuador) 
— 44:17. La startul întrecerii 
au fost Drezenți sportivi sl 
sportive din 20 de târî. .

Sărbâloarea națională a Republicii Cuba

PE ITINERARELE

MARII PERFORMANTE SPORTIVE
Fiecare început de an ne 

reamintește — aici, pe me
leagurile carpatine — de re
voluția poporului cubanez, 
care aducea Americli Lati
ne. o dată cu prima zi a a- 
nului 1959. și prima victo
rie a socialismului la Sud 
de Rio Grande. $1 in acest 
început de an gîndurile ne 
poartă spre poporul prieten 
din cea mai frumoasă insu
lă a Antileior spre succe
sele sale obținute in totl a- 
cești ani de muncă eroică, 
rodnică, încununată de mari 
victorii revoluționare.

O dată cu succesele din do
meniile economic, politic si 
social-cultural s-au dezvol
tat, lntr-un ritm deosebit, 
educația fizică și sportul. 
Revoluția a creat o puter
nică mișcare de masă in 
favoarea atragerii tineretu
lui, a copiilor și chiar a 
vîrstnicilor la practicarea 
sportului pentru sine, pen- 
tni revigorarea sănătății 
populației. Asa cum sună o 
lozincă populară lansată cu 
mult succes încă din primii 
aii ai revoluției: „De partea 
vieții — tot ce este frumos: 
cintecul. culoarea, prospeți
mea apei și sportul !“, toți 
cei care în anii de demult 
nu aveau acces la putinele 
săli sau pe terenurile de 
sport (si acestea ocupate de 
sportivii profesioniști, ex
ploatați fără milă atîta timp 
cit puteau aduce beneficii) 
au răspuns cu entuziasm și 
dăruire chemării sportului.

Și dacă încă de Ia început 
au fost deschise larg puține
le săli și stadioane, curînd 
după aceea. intr-un elm 
revoluționar fără precedent, 
tinerii și-au construit ei 
singuri o bună parte din 
baza materială a sportului 
cubanez. Nu au întîrziat să 
se arate primele succese, a- 
tît in arena națională, cit 
Si în cea internațională, re
prezentanții Cubei fiind in
vitați la numeroase compe
tiții unde, cu fiecare an. 
s-au impus. Ia unele dintre 
sporturi devenind campioni 
olimpici, mondiali sau con
tinentali.

Basebalul și boxul sint 
două exemple elocvente în 
acest sens. în vara anului 
1986. pe ringurile de la 
Camagiiey șl Nueviitas, timp 
de mai multe zile s-au des
fășurat „Internaționalele" de 
box ale Cubei care s-au 
bucurat de o largă partici
pare mondială. Cele mal 
multe titluri au revenit bo
xerilor cubanezi, din trei 
generații, urmăriți de pri
virea nostalgică a acelui a- 
tît de popular si Iubit boxer 

cubanez, fost campion ai 
lumii., cunoscut de toți sub 
numele de Kid Chocolate, 
aflat și el tn mulțimea en
tuziastă ce gusta cu plăcere 
nedisimulată croseurile. u- 
percuturile și knock-out- 
urile.

Invitat al Institutului Na
țional pentru Educație Fizi
că, Sport si Recreere 
(INDER), am fost la o serie 
de baze sportive dintre cele 
mai modeme, printre care 
grandiosul stadion de base- 
bal din Havana. împreună 
cu colegul de breaslă Sal- 
merân. am vizitat cu de-a- 
mănuntul Stadionul Latino- 
American. la ora cînd mem
brii lotului național erau In 
plin antrenament In incinta 
colosului din cartierul Cerro. 
Șl nu mică mi-a fost sur
priza să văd în tribune 
cîteva mii de spectatori ad- 
hoc, care aplaudau sau Iși 
încurajau favoriții. ca și 
cum ar fi asistat la un 
med adevărat. în același 
timp. In sălile de sub tri
bune. alte sute și sute de 
tineri, sub Îndrumarea unor 
reputat: specialiști, se aflau 
in plin antrenament, după 
Planuri riguros întocmite.

Am părăsit acest stadion 
imaginîndu-ml cum arată ei 
tn zilele dnd aid au loc 
campionate naționale sau 
internaționale, părîndu-mi-se 
că aud vuietul tribunelor 
ce-și încurajează favoriții. 
Interlocutorii, ziariști de la 
publicațiile de sport. sau 
activiști ai organizației na
ționale de educație fizică și 
sport, mi-au vorbit pe larg 
despre proiectele de viitor 
privind dezvoltarea bazei 
materiale a sportului cuba
nez, bază ce va fi una din
tre cele mai modeme, pen
tru a satisface exigentele 
cerințe ale pregătirii, dar șt 
pentru a asigura capacitățile 
de primire a spectatorilor, 
atît de entuziaști din Cuba 
prietenă.

Tineretul cubanez este 
hotărft să contribuie prin 
muncă voluntară, patriotică, 
la amenajarea si Înflorirea 
continuă a bazelor sportive 
de pe tot cuprinsul tării, 
construite din fondurile asi
gurate de stat.

La această nouă aniversa
re a revoluției cubaneze 
victorioase, urăm sportivi
lor din tara prietenă noi 
succese tn arena sportivă si 
tn muncă, pe drumul plin 
de efort șt satisfacții al per
formanței sportive. factor 
dinamic al construcției so
cialiste.

Cornel POPESCU

• La 30 decembrie s-a desfășu
rat primul din seria de con
cursuri de sărituri ale competiției 
celor patru trambuline. La 
Oberstdorf (R.f.G.) victoria a re
venit tlnârulul săritor norvegian 
Vegard Opaas cu 195,7 p (106. 
50 m + 106.50 m>, urmat de vest- 
germanul Thomas Klauser cu
195.6 p (!) și austriacul Andreas 
Felder cu 191,1 p. A urmat, joi. 
concursul de la Garmisch-Parten- 
klrChen (R.F.G.). După 25 de ani, 
întrecerea a fost cîștigată de un 
săritor v»st-german. Andreas Ba
uer originar . din .. Oberstdorf ! 
El a totalizat ’04.4 p (sărituri de 
93.00 m + 102.00 m). urmat de 
finlandezul Jukka Kalso cu 202,0 p 
(96 00 m + 105.50 tn) șl Ulf Fln- 
deisen — R.D. Germană cu 201,0 p.

După două probe în clasamen
tul competiției conduc Thomas 
Klauser (R.F.G. și Ulf FIndeisen 
(R.D.G.) cu cite 390.5 p. Urmează 
ultimele două concursuri, la 
Innsbruck la 4 Ianuarie și la 
Blschofșhofen la 6'Ianuarie.

® Elvețiano. Ilippolyte-Marcel 
Kempf a obtlnut victoria tn con
cursul de combinată nordică, în 
cadrul Cupei Mondiale, la Ober- 
wocsenthal (R.D. Germană). El a 
obținutv209,7 p la sărituri (punc
tajul cei mal bun) șl 45:05,3 pe 
16 km fond, de asemenea, timpul 
cel mal bun Pe locul secund s-a 
clasat sovieticul Allar r.evandi cu
200.7 n la sărituri si 46:03.3 la 
fond.

® în cadrul Campionatului 
Mondial de hochei (echipe de ti
neret) au Continuat seria surpri
zelor. Tn ultimele două etape des
fășurate. au fost consemnate re
zultatele: Cehoslovacia — u.R.S.S. 
5-3 (2—0 2—t. 1—2). Suedia —
Finlanda 5—0 (3—0 2—0. 0—0).
S.U.A. — Elveția 12—6 (3—0, 5—3,

4—3), Canada — Polonia 18—3 
(7-0, 5-1, 6-2) Finlanda - Elve
ția 12—1 (4—0, 3—0, 5—1), Ceho
slovacia — Polonia 9—2 (4—o, 3—1, 
2—1), Canada — S.U.A. 6—2 (3—1, 
1—1, 3—0). U.R.S.S. — Suedia 3—3 
(1—3, 0—0, 2—0). Pe primele locuri: 
1, Cehoslovacia 8 p, 2. Suedia 7 p, 
3. Canada 7 p, 4. Finlanda 7 p etc.
• Cupa Canada, la Calgary, a 

furnizat scoruri- mari in Inttlnl- 
rile : u.R.S.S. - S.U.A. 19—1 (3—0

Atac al hocheiștilor finlandezi la poarta reprezentativei S.U.A. 
Fază surprinsă la jocurile C.M. de tineret de la Piestany 
(Cehoslovacia).
5—1, 2—0) Cehoslovacia — S.U.A. 
11—2 (4—1. 5—0, 2—1), U.R.S.S. — 
Canada 4—1 (1—0, 0—1, 3—0),
Cehoslovacia — Canada 6—3 (3—1, 
1—1, 2—1). tn finală, astăzi, vor 
evolua cele două echipe europene.
• Cupa Spengler, la Davos, s-a 

încheiat cu un rezultat surprin
zător fată de evoluția anterioară

• TELEX • TELEX
ATLETISM « Pe străzile Ma

dridului a avut loc un concurs de 
alergare, aflat la a 12 ediție, care 
a reunit peste 6 000 de concu- 
rențl. Victoria ■ revenit portu
ghez. Iu. Antonio Leltao cu 18:50 
pe 12 km.

Telefoto : A.P. — AGERPRES
a echipelor O selecționată cana
diană a dispus. în finală, de So
kol Kiev, cu 9—6 (3—0, 3—3, 3—3). 
după ce tn meciurile preliminarii 
sovieticii l-au întrecut pe cana
dieni cu 7-3 (3-1, 2-2, 2-0) I
• Turneul de la Megeve (fina

la) : Ottawa — Franța 4—1 (1—0. 
0-0. 3—1).

• TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX •
BASCHET • Turneul masculin 

Crystal Palace la Londra : Solna 
(Suedia) — SOlent (Anglia) 104— 
81. Porto — BlackneU (Anglia) 93— 
88, Inst. de sport din Australia — 
Continental Brazilia 106—76, Ve- 
vey (Elveția) — Wingate College 
(S.U.A.) 87—81 • Cupa PohjOxa 
(masculină) la Helsinki : Turcia
— R.F.G. 81—78. Finlanda — An
glia 90—72 ® Tn cadrul campiona
tului Asiei de baschet pentru ju
niori. competiție ce se desfășoară 
la Manila selecționata R.P. Chi
neze a Învins cu scorul de 87—73 
(42—35) formația Japoniei, Iar re
prezentativa Flllpinelor a Între
cut cu 73—51 T39—30) echipa Hong 
Kong.

fotbal o Etapa a 23-a a cam- 
olonatulu! englez : Arsenal —
Wimbledon 3—1, Everton — Aston 
Villa 3—0. Nottingham — Liver
pool 1—1, Charlton — Tottenham 
0—2, Sheffield — Norwich 1—1. 
Coventry — Luton 0—1, Chelsea — 
Queen’s Park ‘3—1, Manchester 
ITtd. — Newcastle 4—1. Oxford — 
Southampton 3—1. Watford — 
Manchester City 1—1. West Ham
— Leicester 4—1. tn clasament 
conduc t 1. Arsenal 48 n. 2. Ever
ton 44 p, 3. Liverpool 39 p etc.

HANDBAL A Turned celor 
4 națiuni, desfășurat la GOteborg, 
cu participarea de echipe mascu
line. a fost ctștlgat de formația 
Iugoslaviei cu s n. urmată de 
Suedia 4 p, U.R.S.S. S p șl Da
na meraca Op.® Tradi
ționalul turneu din capitala 
R. D. Germane a furnizat. 
Intre altele, rezultatele : Dynamo 
Berlin — Dulda Braga 10—10. Dy
namo Berlin — Lugl Lund (Sue
dia) 13—8. Magdeburg — Algeria 
12—11, Magdebuig — Aarhus (Da

nemarca) 16—11, Zaporoje — Di
namo București 10—9, Zaporoje — 
Aarhus 15—12.

ȘAH * Federația Internaționali 
a stabilit clasamentul celor mal 
buni jucători al anului trecut: 
1. Garai Kasparov 2 736 p, 2. Ana
toli Karpov 2 710 p, 3. Andrei So
kolov șl Artur tusupov 2 545 p, 
S. Vlktor Kordnol 2 625 p, 6. LJu- 
bomlr Ljubojevicl 2 620 p, 7. Ro
bert Htlbner șl Nigel Short 2 615p, 
etc.

TENIS * Turneul internațional 
pentru juniori dotat cu trofeul 
„Orange Bowl* s-a Încheiat la 
Miami Beach (Florida) cu dispu
tarea finalelor In probele de du
blu : masculin : Al Parker, Mur
phy Jensen (S.U.A.) — Jeff Ta
rango, David Wheaton (S.U.A.) 
6—0. 7—6 ; feminin : Gabriela
Mosca, Bettlna Fuleo (Argentina) 
— Nicole Polasek. Shaun Staf
ford (S.U.A.) 6—3, 6—0. » în to
rul n al turneului de la Adelaida, 
concurs conttnd pentru „Marcia 
Premiu”, campionul nigeria» 
Nduka Odlzor 1-a eliminat cu
6—2, 7—6 pe australianul Anthony 
Lane, Wally Masur (Australia) a 
dispus cu 3—6 7—6. 7—6 de com
patriotul său Mark Woodford®, 
Iar canadianul Glenn Mlchlbata a 
cîștlgat cu 6—2, 6—3 partida cu 
australianul Brod Dyke,

VOLEI • Turneul internațional 
feminin desfășurat în localitatea 
olandeză Apeldoom a fost elștf- 
gat de selecționata Cubei, tnvtii- 
gătoare cu scorul de 3—1 (9—16, 
15—2. 15—13. 15—4) In finala dis
putată cu echipa R.D. Germana, 
Tn partida pentru locurile 3—4, 
reprezentativa Taponld a tntreeut 
eu 3—2 (19—17. 15—11, 3—15, T0—15, 
15—10) formația 1’alîană ollmnla.

nsdac(la )S administrația: 
Tiparul; LP. „Intormapa*.
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