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DEDICATA PATRIEI,
Tovarășa Elena Veaușcscu, 

membra *1 Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
Prim viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, președintele Consi
liului National al Științei și 
Invățămîntulul, a tost sărbăto
rită, miercuri, 7 ianuarie cu 
prilejul aniversării zilei de 
naștere și a îndelungatei sale 
activități revoluționare în ca
drul unei solemnități desfășu
rate la Sinaia.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nera! al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au partici
pat membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. secretari

FERICIRII POPORUEUI
și Comitetului Central al parti
dului. membri ai Consiliului de 
Stat si al guvernului.

Tovarășei Elena Ceaușescu 
i-a fost inminată SCRISOA
REA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN, 
de către tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului.

Acest înălfăior moment ani
versar s-a constituit intr-un 
emoționant prilej de omagiere 
a personalității tovarășei Elena 
Ceaușescu. de exprimare a sen
timentelor de aleasă cinstire a 
îndelungatei sale activități des
fășurate în mișcarea revoluție*

Șl PĂCII IN LUMI 
nară, in conducerea partidului 
și statului, pentru împlinirea 
idealurilor și aspirațiilor po
porului român, pentru contri
buția inestimabilă adusă alături 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la progresul $1 propășirea pa
triei noastre, la măreața operă 
de edificare a 
și comunismului 
României.

In acest cadru
fost pusă in lumină aprecierea 
unanimă pe care comuniștii, 
toți cetățenii tării o dau con
tribuției remarcabile a to
varășei Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului și 
statului, eminent om de ști-

socialismului 
pe pămtntul

sărbătoresc a

■(Continuare In pag. a 4-a)
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AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 

DE TENIS IN SALA ALE ROMÂNIEI

SCRISOAREA

• Participă sportivi din Cehoslovacia, Polonia, Ungaria 
ți România O Meciuri dinamice, de bun nivel tehnic

TIMIȘOARA. 7 (prin telefon)- 
tn sal* „Olimpia", precum ăl 
intr-o altă sală Învecinată, au 
început miercuri dimineață 
Campionatele Internationale de 
tenis „indoor** ale tărM noas
tre. competiție la care Iau par
te sportivi si sportive din 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria 
Si România. întrecerea a de
butat într-o foarte bună orga
nizare asigurată de C.J.E.F.S. 
Timiș si F.R. Tenis. Aiu loc 
probe de simplu și de dublu, 
suprafețele de joc fiind de 
parchet

Iată favorit!!. MASCULIN : 
1. Florin Segărceanu, X Andrei 
Dîrzu. 3. Jaroslav Bolant 
(Cehoslovacia), 4. Mihai Vanță, 
5. Adrian Marcu, 6. Marius 
Comănesou 7. Michal Tom* 
(Cehoslovacia). FEMININ : 1. 
Diane Samungi, 2. Teodora 
Tache, 3. Renata Smekalov* 
(Cehoslovacia). 4. Florentina 
Curpene, 5. Katalin Darvaș 
(Ungaria). 6. Izabela Lisiowska 
(Polonia).

Cîteva dintre Partidele femi
nine desfășurate miercuri au 
reținut atenția prin frumusețea 

„ si dinamismul lor. Monica Pe- 
fi cheanu (Dinamo Buaurestl) a 
g dispus cu 7—5. 6—3 de Gabrie- 
g la Mitrlcă (Steaua). In primul 
fi set echilibrul s-a menținut pînă

I
I
I
g

la 3—3. Pecheanu s-a distante* 
la S—3. Mitrlcă a refăcut han
dicapul : 5—5. pentru ca fina
lii să-1 aparțină câștigătoarei. 
Tot ea conduce si In setul 
secund, distanfindu-se destul 
de repede la 4—0 și invinglnd 
pe merit. într-o altă partidă 
atractivă, campioana țării, Teo
dora Tache (Dinamo București) 
a învins-o cu 6—4. 6—1 pe Ma
ri* Romanov (Politehnica 
București), cistigătoa cea avînd. 
la un moment dat. 5—0 în se
tul secund. Alte rezultate (fe
minin): Mirela Buchi (Steaiua) 
— Antoaneta Vane (Electrica) 
6—0. 6—2. Mădălina Spirache- 
Monica Radu (ambele Dinamo 
București) 6—0. 6—2. Angel* 
Kerek — Cristina Ghidirmfc 
(ambele Electrica) 6—2. 7—5,
Mădălina Voinea (Dinamo 
București) — Cosmina Popescu 
(Politehnica 
6—X Otilia 
București)

fi

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
adresată tovarășei Elena Ceaușescu

g

g

p Mult stimată tovarășă 
g Elena Ceaușescu,

Ne este deosebit de plăcut ca, la ani
versarea zilei dumneavoastră de naștere, să 
vă adresăm, cu cele mal alese sentimente de 
stimă, respect și prețuire, oalde felicitări și 
urări de ani mulți și luminoși, în deplină 

ilustrul 
ctitorul 

strălucit al României soctotiste, marele Erou 
al națiunii române, 
Ceaușescu. •

Dorim, totodată, oa, 
aniversar, să vă aducem 
pectuos omagiu și să vă exprimăm deosebita 
apreciere ce o dăm, împreună cu toți fiii 
țării, strălucitei și neobositei activități în miș
carea revoluționară, în cadrul conducerii 
partidului și statului pe care dumneavoastră 
ați desfășurat-o și o desfășurați cu înalte
dăruire patriotică pentru înflorirea necontenite 
a României, întărirea independenței și suve
ranității sale, pentru* ridicarea ei pe trepte 
tot mai înalte de progres și civilizație, pentru 
înfăptuirea neabătută a istoricelor Kotăriri ale 
Congresului a! Xlll-lea al partidului.

Ca militant de frunte al vieții politice, so
ciale ți științifice, dumneavoastră ați contri
buit direct la elaborarea ți înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului și statului 
nostru, la realizarea neabătută a luminosului 
Program cri partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 

. României spre comunism.
întregul nostru partid și popor cunosc șî 

dau o aleasă și unanimă cinstire contribuției, 
de mare și înalte răspundere comunistă, pe 
care dumneavoastră o aduceți - oa membru 
al Comitetului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, prim 
vteep fim-ml nistru al guvernului și președinte 
al Consiliului Național al Științei și învățămân
tului — la găsirea -soluțiilor ți punerea în 
aplicare a vastelor planuri de dezvoltare eco- 
nomico-sociaiă a patriei, la elaborarea și în
făptuirea programe!™ de creștere intensivă, 
de organizare și modernizare a producției^ de 
ridicare a calității și nivelului tehnic al aces
teia, de sporire a productivității muncii, la 
realizarea obiectivelor noii revoluții tehnlco- 
știlnțifioe și noii revoluții agrare în România.

Prin devotament nemărginit ți abnegație 
fierbinte față de partidul comunist și patrie 
socialiste, prin spirit revoluționar ți militant, 
prin sensibilitate și umanism, prin toate aceste 
minunate calități ce vă caracterizează în
treaga viață și activitate, dumneavoastră, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, întruchipați 
în mod strălucit virtuțile cele moi alese ale 
neamului românesc.

Ne este, în același timp, deosebit de plăcut 
să subliniem, și cu acest prilej, remarcabila 
dumneavoastră activitate pe care o desfășu- 
rați în domeniul cercetării științifice și tehno
logice, rolul determinant pe care îl aveți - 
oa eminent om de știință ȘÎ ilustru savant de 
largă recunoaștere internațională — in dez
voltarea și înflorirea științei învățămîntului și 
culturii românești, promovarea noului, a valo
rilor de vîrf ale cercetării tehnico-știlințifice 
in practica vieții materiale și spirituale. De 
numele și activitatea dumneavoastră prodi
gioasă, de marea putere de creație științifică

U sănătate ți fericire, împreună CM
0 conducător aii partidului și statui ui,

tovarășul Nicolae

‘wi acest 
un fierbinte

moment 
și res-

și capacitate organizatorică se leagă nemij
locit definirea rolului științei naționale oa 
forță activă de producție în vastul proces 
revoluționar de făurire a civilizației socialiste, 
a -unei economii dinamice, 
rile strălucite din domeniul 
nologiei românești.

Prezența dumneavoastră 
li ului Național al Științei 
intr-un moment în care cercetarea științifică 
și tehnologică, Învățământul sint chemate să 
aducă o importantă contribuție la progresul 
multilateral al societății românești, atestă 
recunoașterea unanimă de către întregul 
partid și popor a meritelor excepționale pe 
care le aveți în conducerea și îndrumarea 
nemijlocită a acestor domenii, in elaborarea 
și punerea în aplicare a unor importante pro
grame vizind modernizarea producției și creș
terea eficienței și rentabilității întregii acti
vități.

Slujind cu abnegație și dăruire revoluționa
ră interesele poporului și ale patriei, unind 
într-o viziune armonioasă strălucitele calități 
ale omului politic cu răspunderea savantului 
față de marile cerințe ale dezvoltării și pro
gresului societății românești contemporane, 
dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, v-ați impus în conștiința națiunii 
și a întregii lumi ca luptător neobosit pentru 
folosirea cuceririlor științei în slujba civili
zației umane, pentru apărarea dreptului sacru 
al popoarelor la viață liberă și demnă, la 
independență și suveranitate, pentru triumful 
rațiunii și păcii in lume.

împreună cu întregul partid și popor 
apreciem în mod deosebit activitatea pe care
- în calitate de președinte al Comitetului 
național român ,,Oamenii de știință și pacea"
- o desfășurațl pentru întărirea continuă a 
colaborării și conlucrării cu oamenii de ști
ință și învățămînt de pretutindeni, ca știința 
și cultura să servească vieții, păcii și înțe
legerii între toate popoarele lumii.

Dorim să vă asigurăm, și ou acest prilej 
aniversar, că rodnica și neobosita activitate 
pe care o desfășunați cu exemplar patriotism 
și spirit revoluționar pentru progresul științei, 
pentru înfăptuirea mărețelor planuri și pro
grame -de dezvoltare economico-socială a 
patriei reprezintă pentru noi, pentru toți co
muniștii și cetățenii țării un minunat exemplu, 
un mobilizator îndemn de a face totul pentru 
edificarea cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare neabătută 
a României spre comunism.

împreună cu întregul partid, cu întregul 
popor, animați de cele mai înălțătoare și 
nobile gânduri, vă aducem, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, prinosul nostru de 
aleasă prețuire și recunoștință și vă adresăm 
din adâncul inimilor urarea de viață îndelun
gată, de multă sănătate și putere de muncă, 
pentru a contribui, în continuare, - alături 
de cel mai iubit fiu ai națiunii, de marele 
și încercatul revoluționar și conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, — la înflorirea 
multilaterală a României, la înfăptuirea visului 
său de aur, comunismul.

Cu cele mai alese sentimente de înalt 
respect și afecțiune tovărășească, vă adresăm 
cu toate căldura inimilor noastre, tradiționala 
urare

moderne, realiză- 
cercetării șl teh-

în fruntea Cotiși- 
și învăță mântui un.

l

fi

g

g

București) ft—X 
Pop (Progresul 
- Daniela Ivana 

(Steaua) 6—4. 5—7. 6—4. Mas
culin : Răzvan Itu (Steaua) — 
Clprian Porumb (Politehnica 
Ciul-Napoca) 6—4. ft—2. A- 
drlan Popovici — Silviu Gor
gan (ambii Steaua) 6—2. 6—0, 
George Coaac (Dinamo Brașov) 
— Cornel Enaehe (Dinamo 
București) 6—4. 6—3. întreceri
le continuă.

Doina STĂNESCU

Pentru o cit mai bună

reprezentare la Jocurile Olimpice
ASg CANOTOARELE, ÎN AȘTEPTAREA FINIȘULUI

CANOTORII ÎN
Ultima ediție a Jocurilor O- 

g limpice (Los Angeles, 1984) a 
măsurat din nou. competltlvt- 

g tatea canotajului românesc, 
g răsplătit cu șase medalii de 
fi aur ai două de argint (cu pre- 
g dzarea că. potrivit obiceiului, 
g cele mai multe succese au rea- 
g lizat tot fetele, cu cinci meda- 
Ș Iii de aur și două de argint, 
g în contul lor). După cum se 
g știe, distanta de patru ani. ln- 
g tre două ediții ale J.O., este 
Ș jalonată de trei ediții ale cam- 
g pionatelor mondiale, tot atîtea 
g ..puncte de control" pe traseul 
g care duce la... Olimpiadă, 
g Două dintre ele s-au 
g consumat (Hazewinkel 
g Nottingham), confirmînd

BLOC-STARTURI"
litatea celui masculin. Ca alta 
cuvinte, s-a .oficializat** un de
calaj net Intre fete șt băieți, 
in favoarea primelor, și toată 
problema care ae pune este ri
dicarea dorită a celor două ra
muri la același numitor. Sar
cină grea, nu numai pentru eă 
„distanta* s-a mărit nu numai 
pentru că dotarea lotului fe
minin este net superioară 
(drept ciștigat prin reputația 
dobândită), dar și pentru că. 
pe plan international în aria 
băieților, există o concurentă 
mult mai înverșunată.

tn ceea ce le privește pe ca
notoare. „asaltul" OlimpiadeiSi

Si 
cla- 

Ș sa canotajului nostru feminin, 
dar. în același timp, șl fragi-

Ion CUPEN

(Continuare in pag 2—3)

la Compiciui sportiv „2J August" din Bacau
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INTENSA ACTIVITATE
COMPETIȚIONALA Șl DE PREGĂTIRE

La mulți ani I 
COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

• UN MARE Complex spor
tiv acoperă o impresionantă su
prafață din Parcul 23 August al 
municipiului Bacău, In sezonul . 
întrecerilor in aer liber, tinere
tul (și nu numai el) are la dis
poziție, pentru antrenamente și 
competiții, terenurile sportive 
ale C.J.E.F.S., C.S.Ș., S.C., în
treprinderii de mașini unelte și 
ale Liceului industrial nr. 30, 
care cuprind arene de fotbal, 
handbal, tenis și volei. 9 A- 
CUM, cind mercurul termome- 
trului a coborit simțitor sub 
zero grade, unele terenuri de 
tenis au fost transformate in 
patinoare pe care — mai ales 
in zilele vacanței — lunecă sute 
de copii. 9 SALA de atletism și 
sala de jocuri sportive sint gaz
de non-stop ale pregătirilor și 
meciurilor. Responsabilul com
plexului. Roii Stratulat, și prin

cipalul său ajutor, instalatorul 
mecanic Costache Luncanu, se 
preocupă cu conștiinciozitate de 
buna gospodărire a celor două 
săli, dintre care cea de jocuri 
sportive cunoaște o afluenți 
deosebită. Pe lingă antrenamen
tele echipelor de handbal Știința 
și I.M.U și ale formațiilor de 
volei Viitorul și Știința, au avut 
și au loc competiții, printre ele 
afllndu-se una de tradiție — 
„Cupa 30 Decembrie" — la care 
au luat parte unele dintre cele 
mai valoroase echipe ale țării. 
9 O DATA PE S ĂPT AMIN A, 
Sala sporturilor găzduiește an
trenamentele.. arbitrilor de 
handbal. Conștient! de solicită-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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lor patriei și purtătorilor

• In plină vacantă de iarnă, 
micii fotbaliști de la Palatul 
pionierilor ii șoimilor patriei 
din Capitală susțin turnee de 
verificare In compania echipe
lor de citlci ale unor cluburi 
sportive din tară. Pe o ilustra
tă trimisă părinților de 
pionierul Răzvan Stanca 
sa a 7-a. Școala 150) se 
tionează : „Ara jucat Ia 
tn compania copiilor care ac
tivează Ia Corvinul Hunedoara. 
F.C. Argeș. Sticla Tîrnăveni si 
Mureșul Deva. In continuarea 
turneului, vom juca la Brașov 
gri Piatra Neamț. Este un exce
lent schimb de experiență pen
tru noi. cei care Iubim atît de 
mult fotbalul !...*

către 
(cla- 

men- 
Dcva.

sportul scrimei tn cadrul clu
bului sportiv Progresul Bucu
rești. „Nădăjduim ea midie 
noastre floretiste să obțină cel 
puțin o medalie Ia Campiona
tele Naționale pentru copil din 
acest an. Si, de asemenea, țin
tim la promovarea in Divizia 
B“— Aceste gloduri exprimate 
de prof. Nicolae Mureșaa, pre
ședintele clubului din str.
Staicovici vizează munca cru
pei floretistelor pregătite 
prof. Romeo Pellegrini din ca
re fac parte, printre altele Pio
nierele Luminița Deaconu, Li- 
vta Stingă, Gabriela Raval si 
Irina Drăghici. marile speranțe 
ale clubului Progresul Bucu
rești. tn concretizarea obiecti
velor amintite.

cravatei roșii cu tricolor

dr.

de

nă ta frumoasa stațiune Băile 
Herculane se află si grupa de 
copii rugbysti condusă de ing. 
Sergiu Bărgăunaș. antrenor la 
R.C. Grivita Roșie București. 
Zilnic pe pîrtille din jurul ho
telului „Afrodita", fostul in
ternational In sportul cu balo
nul oval poate fi văzut îm
preună cu cei 30 de copil pe 
care îl îndrumă — pionieri și 
școlari — din care nădăjduieș
te să promoveze în echipa 
de juniori a Griviței Roșii 
„cel puțin trei jucători". Sta
diul de pregătire de la Băile 
Herculane poate fi un atu în 
acest sens...

• După ce toată toamna lui 
*86 au consacrat-o atletismu
lui. acum. In sezonul alb. pio
nierii din comuna Moldovita 
(Suceava) stnt nrezenți in con
cursuri si competiții de schi si 
săniuțe. Iau parte si copiii din 
așezările Învecinate, de pe va
lea Moldo vitei (Vatra Moldovl- 
tei. ArgeL Vama. Gura Hu
morului etc.). Profesorul de 
•ducație fizică Dumitru Soio
asei se bucură de sprijinul di
rect al consiliului popular al 
comunei (președinte. Ion Gră
madă) gi al tuturor cadrelor 
didactice.

• Neobosit cum 

cui, antrenorul de
este cunos- 

_______ ______ ____ lupte Die 
Popa, de la Clubul sportiv șco
lar din Rimnicu Vîlcea. se stră
duiește să Iși formeze o erupă 
de volnici dintre cei mal mici 
copil dta grădinițele si școli
le orașului de pe Olt „Nu în
cape nici o îndoială eă va 
reuși" — afirmă directorul clu
bului, prof. Lauren tiu Stilea — 
avînd condiții optime de pre
gătire si un material uman 
excelent. SI. de asemenea, con
cursul nostru, al. profesorilor- 
antrenori din club—*

• Activitate non-stop a 
pionierelor care au îndrăgit

• Printre copiii și devii ca

re fac nopas în tabere de odih-

Grupa de performantă a micilor floretiste de la Progresul Bucu
rești, ta plină pregătire, sub conducerea prof. Romeo Pellegrini

Foto: Gabriel MIRON

• Sport fără sezon, atle
tismul a polarizat atenția Pio
nierilor dta mai multe locali
tăți (Alba Iulla. Zalău. Tg. Mu
reș, Baia Mare, Turda. Luduș. 
Cîmpia Turzii s a.) care s-au 
Întrecut în sala de sport din 
incinta Parcului „Dr. Victor 
Babes" din municipiul Clui- 
Napoca. Profesorii-antrenori au 
avut cuvinte de laudă pen
tru cîțlva dintre midi atleti 
participant! si anume pentru 
Alina Josiban (Zalău) Corina 
Pop (Turda), Florin Roșea si 
Nadla Popa (Cîmpia Turzii). 
Oana Pălăcean, Lorand Feich- 
ncr, Sebastian Tripon si Cos- 
mln Span (Clul-Napoca). Să 
sperăm că îi vcm revedea prin
tre fruntași si la primăvară, la 
primele concursuri ta aer li
ber...
• Fruntașă intre unitățile de 

invătămtnt ale Sectorului 6 al 
Capitalei, Școala nr. 57, eu 
campioni in Daciadă la sportu
rile de Iarnă, dorește să con
tinue această frumoasă tradi
ție. Toate concursurile de pre
gătire inițiate de pionierii de 
aid, în această vacantă (si ma
terializate cu sprijinul condu
cerii scolii si al profesorilor de 
educație fizică Măndița Mavro- 
eordato si George Enache) con
verg către acest scop. La re
luarea cursurilor, primele oon- 
cursuri oficiale. Atenție, ded. 
ta sănferfl 81 scMorfl de ta 
-57*!

Rubrică realizată de 
Tiberiu STAMA

In Divizia A la hochei: STEAUA — S.C.M. CIUC 6-0
GALAȚI, 7 (prin telefon). 

Prima partidă din turneul du
blu al Campionatului Diviziei 

Krupa I valorică — ta 
pe 

din localitate S-S 
spre deosebire de 
precedente 

formații — 
a echipei 
de luptă

A — grupa I valorică - 
hochei, care se desfășoară 
patinoarul
Încheiat — 
meciurile 
cric două 
torta netă 
La modul 
teristlc tatttnlritor acestor două

dintre 
cu vlc- 
Steaus 
carao

formații s-a adăugat de astă 
dată un lăudabil spirit de 
sportivitate din partea hoche- 
tetflor ambelor formații, ates
ta* șl de cele numai 10 minu
te de penalizare. si acestea 
pentru abateri minore de loc.

Din prima repriză s-a acțio
nat rapid spre ambele porii, 
ocaziile au abundat dar fie 
că ș-nu opus portarii Netedu 
st Bartha, fie că precizia a-

Divizia A de volei (m) —grupa secundă

tacanților a lăsat de dorit șl 
astfel Nlstor, Gllga si K. An
tal (Steaua), respectiv Gereb, 
Kereszfes si Bartalis nu au 
reușit să marcheze 
nud dare poziții. ____
punct a fost realizat de Dra- 
gomir (Steaua). ta 
Harghltenll au avut 
superioritate. i 
s-au străduit 
cu pressing pe 

în cea de a
hocheiștli de

dln cele 
Singurul

mln. 18. 
0 ușoară 

stelistft 
răspundă 
gheata.

repriză. 
Steaua au

D. NK4

DEE

In premieră, ia Suceava

Pe cărări de nea cu fotoreporterul nostru Aurel

„INTERNAIIOHALELE‘î DE PATINAJ VITEZĂ ALE ROMÂNIEI
Pista betonată de dimensiuni 

olimpice din Suceava, unde ta 
aceste zile se lucrează intens ta 
Înghețarea el, va găzdui, ta pre
mieră, Campionatele Internațio
nale de patinaj viteză ale Româ
niei (17—18 ianuarie). Fină ta 
prezent, șl-au anunțat participa
rea Sportivi din Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria șl Uniunea So
vietică.

în vederea concursului de Ia 
Suceava o parte dintre reprezen
tanții țării noastre, Cerasela Hor- 
dobețlu Mlhaela Dascâlu, Ileana 
Cleteșteanu, Emeșe Antal, Orlando 
Cristea, Csaba Madarasz, Nicolae 
Sandu, Edmond Csch șl Tlbor 
Becze (membri si Centrului de 
pregătire olimpică Mecanică rtnă 
din București) vor susține slm- 
bătă șl duminică ta Paianta un 
ultim test ta cadrul competiției 
dotată cu trofeul „Sirena varșo-

viei*. Tinerii noștri viteziști stat 
Însoțiți de antrenorii Adrian Cio
ban u și Horla Timiș.

REINTRARE PROMIȚĂTOARE

UN START BUN
ATENȚIE, INSĂ,

LA FINIȘ!

După o lungă Întrerupere, pa
tinatorul din Miercurea Clue, Ti
bor Kopacz (a cucerit medalia de 
bronz ta proba de 5000 m la C.E. 
din 1981) a reintrat victorios ta 
arena competițlonală internațio
nală. Mai tatii a ciștlgat cursa de 
3000 m ta concursul dta orașul 
polonez Tomaszow cu 4:18,00 (nou 
record al pistei), tar apoi ta 
„Cupa Varșoviei», care a reunit 
alergători din 7 țări, a obținut 
primele locuri pe toată linia : 
500 m — 40.63 ; 3 000 m — 4:18,00 ; 
1 500 m — 2:03.54 ; S«Mra — 
7:26,20 ; poliatlon — 169.096 p. Au 
fost victorii tn primul rtnd de na
tură morală pentrv acest talentat 
patinator, nevoit să stea (din vina 
Iui) aproape 2 ani pe marginea 
„Inelului de gheață*, să sperăm 
că in viitoarele confruntări el re 
vs strădui să șteargă complet ur
mei* acestui nedorit repaus.

PATINOAR ÎNCHIS SI IN ZILELE 
GEROASE |

Ieri, tn trei orașe dta țară, s-au 
desfășurat partide din cadrul re
turului Campionatului republican 
de volei masculin — grupa se
cundă valorică (locurile 1—12). 
tes scurt, relatări :

TRACTORUL BRAȘOV — CSMU 
«UCEAVA 3—« (S. t, 11). Brașove
nii, eonfirmtnd evoluțiile bune 
anterioare din campionat, au Ob
ținut o nouă victorie de astă dată 
fn dauna formației sucevene. Jo
cul urmărit de mul# spectatori, 
■ fost plăcut, cu multe faze spec
taculoase aplaudate. Din rlndul 
„tractoriștilor*, care au jucat din 
nou cu aplomb, s-au remarcat ta 
special Sterea, Ferariu șl Căș- 
vsan. ta timp ce de la oaspeți 
s-au distins Mărginean șl Mlndru. 
Au arbitrat V. Ranghel (Bucu
rești) — D. Dobrescu (Ploiești).

Carol GRUIA, eoresp.
POLITEHNICA TIMIȘOARA — RAPID BUCUREȘTI 3—0 <S, 11, B. 

Timișorenii au fost permanent te 
«temu jocului, evolutad preda, eu 
ambiție. îmbucurător — se pare 
eă un jucător Începe să se afir
me din ee ta oe mal mult. Este 
vorba de Daniel Dalacu — cu te- 
Be șl talent — care a punctat per
manent, fiind bine servtt de Ur- 
sieă șl 3. Grădinara. A fost o 
victorie obținută in mal puțin d* 
te minute. Gălățenll au jucat mai 
bine dear ta setul n, de 1» el re- 
maretadu-se Șchlopescu $1 Bu
jor. Au arbitrat : N. Dobre (duj- 
Nxpoca) — D. Aîexandrcscu (Ora
dea)

Constantin CRBTU, eoresp,

RELONUL SAVINEȘTI — C.SJH. 
DELTA TULCBA 3—1 (11, —13, S, 
*. N-a fost 3—0, așa cum m aș-

tepta, findcă gazdele n-au folo
sit ta primele două seturi forma
ția de bază. Aceasta a permis tul
cenilor — sosiți doar eu ( jucă
tori (!) — să facă multe puncte 
al să clșttge chiar un set. în se
tai IV s-au Introdus jucătorii ti
tulari și victoria s-a obținut ime
diat. Jocul tasă nu a satisfăcut 
pubneul fiind de nfvd tehnic șl 
spectacular slab. Evidenția# : 
Buraș, Răduleseu, Șotron de la 
gazde. Au arbitrat : C. Gogoașc 
(București) — LLelzerluc (Iași).

Nleolae ARHIRK, eeresp.

căreta 
să-i

i toată 
doua 
la 

mărit ritmul, cel de la Sport 
Club s-au străduit să le tină 
Pasul si ratările au continuat 
de ambele părți, oină ta mln. 
30. rfnd Steaua a marcat de 
două ori, prin Bălăucă si Po
pescu.
Bartha cu Fekete nu a putut 
stăvili
care, mal siguri pe ei. au con
tinuat să Înscrie : 4—0 (K. 
Antal, mln. 43). 3—0 (Șotron, 
mln. 48). 8—0 (Burada, mln. 
53). Foarte bun arbitrajul bri
găzii avtadu-1 Ia centru pe 1. 
Becze (București).

înlocuirea portarului

etanul bucuresteoilor

Mircea COSTEA

AzL Dinamo — Sport Club 
si Dunărea — Stean*.

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMAI ASTAZI vă mai pu

teți procura bilete eu numerele 
preferate pentru tragerea obiș
nuită Loto de mane, vineri, t ia
nuarie 1981.
• Gama extrem de largă și va

riată a șanselor oferite partlcl- 
panțllor te Începutul acestui an 
continuă cu TRAGEREA EXTRA
ORDINARA PRONOEXPRES A 
NOULUI AN. care va avea loc 
duminică. 11 Ianuarie. Reamintim 
că se vor efectua ÎS extrageri, eu 
un total de 60 numere, ta cadrul 
celor 18 categorii de dștlguri se 
atribuie autoturisme , Dada 1300-, 
excursii tn R.3. Cehoslovacă șl 
Importante sumo de bani. Bile
țel» cu variante de 25 lei participă 
ta toate extragerii*.

Ptecută apariția Benei Hangan 
te debutul actualului sezon de 
scbl-fond. Plăcută attt prin ma
niera ta car* s-a impus ta am
bele concursuri la care a parti
cipat (vineri la senioare, simbătă 
la Junioare) șl pe care le-a clș- 
tlgat detașat, Încă mal Îmbucură
toare prin calitățile pe care 1* 
dovedește această tată, prin do
rința el de afirmare. Șl, am adău
ga, șl prin mentalitatea de ade
vărat sportiv de performanță ; ta 
ambele zile de concurs, de pildă, 
abia terminată Întrecerea oficială, 
și Ileana șl-a șl Început tururile 
complementara de antrenament I 
Ne-am Interesat, și am aflat de 
la profesorul Constantin Arghi- 
ropol, antrenorul coordonator al 
centrului de la Rlșnov, că grafi
cul de pregătire al sportivei in
clude, pe toată perioada lunilor 
de iarnă, un volum ridicat de an
trenamente, țintind ta final atin
gerea unei cote valorice compe
titive pe plan internațional.

Pină aid — toate bune, ta fond 
Sregătlrea intensivă este singura 
î măsură ca, dubllnd talentul 

sportivului să poată asigura sal
tul valoric autentic. Numai eă, 
ne reamintim, și ta anul trecut 
Ileana Hangan a avut un start 

trombă, apoi.asemănător în __ _
treptat, s-a stins. încheind sezo
nul sub nivelul debutului. Ce s-ar 
Impune pentru ca istoria să nu 
se repete 7 Credem că dozarea 
mal judidoasă a efortului In 
funcție de calendarul competitio
ns!, sporirea experienței de con
curs (îndeosebi a celei internațio
nale), ca șl colaborarea mal sus
ținută eu medicul Iotului — toate 
acestea pot conlucra la atingerea 
■copului în ce „dozaj* fiecare 
dintre de 1 Acesta rămtae, desi
gur, să He stabilit ta detaliu de 
către colectivul de antrenori, noi 
ne-am permis să punctăm doar 
aspectul de fond al problemei |

Sorin SATMARI

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ParUclpanțll pot avea tacă o 

surpriză plăcută lucind la tradi
ționala emisiune specială LOZUL 
ANULUI NOU, lansată cu puțin 
timp tn urmă de către Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport. 
Ctțtlgurile, constlnd In autotu
risme „Dada 1390* șl variate 
sume de bani, justifică, la rtadul 
kw, popularitatea de caro se bu
cură această tradițională emisiu
ne specială.
• Informații privind numerele 

tragerilor Loto șl Pronoexpres și 
rezultatele concursurilor Prono
sport pot fi obținute șl la telefon 
•n.
• Invităm pe partlcipanțll dș- 

figători la tragerile șl concursu-

rfie Pronosport, dej® omologate, 
să ■<- prezinte la casieriile plăti
toare pentru «șl ridica «urnele 
cuvenit*.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

PRONOEXPRES DIN 
T IANUARIE 1987

nEXTRAGEREA I ; 43 4»
13 32 32.

EXTRAGEREA a n-a: 24 7 
83 30 11 5.

FOND TOTAL DE CîgTI- 
GURI ; 853.008 Ied, dta care 
1.428 lei. report la categoria L

La Sibiu există un loc unde 
Iarna venea mal repede. AR bă
nuit, desigur, că este vorba dc 
patinoarul artificial care apar
ține Comitetului județean al 

U.T.C., unde atit patinatorii ar
tistici. cit și cel de viteză se pre
găteau ta vederea startului ta se
zonul competițlonaL .Jie clțlva 
ani, ne spunea cu amărăciune ta 
glas prof. Ion Armenclu, antre
nor ta C.S.Ș. Sibiu, slntem nevolțl 
să ne deplasăm eu elevii ta Bra
șov sau Miercurea Clue pentru a 
exersa pe dreptunghiurile de 
gheață artificială dta orașele res
pective. Dacă piuă acum ne pu
team continua procesul de In
struire acasă cind venea... gerul 
șl Îngheța patinoarul artificial, de 
data aceasta el nu și-a deschis tacă 
porțile : zidurile vestiarelor au 
rămas la... roșu, iar instalațiile 
de răcire continuă să fie defecte. 
Nu Înțeleg de ce această bază 
sportivă de iarnă, mult solicitată 
ta zilele friguroase atlt de tineri 
cit șl de vlrstnicl, nu re află tn 
mina unor adevărațl gospodari*.

Intr-adevăr, de ee I
Troian IOAN1ȚESCU

BULETINUL ZĂPEZII

Sinaia (Cota 1500) 
Predeal
Bîlea Lac
Poiana Brasov
Paring
Semeni c
Stlna de Vale 
Moneasa
Bucin
Păltiniș

Ca 1 
a nins 
corelat 
In reg ts 
permit 

îngheț; 
nle de 
oonvor 
prof. 
CR.O. 
mătoar 
cum a 
minis): 
va fi 
dlmlne; 
proprii 
echipe 
podărk 
direct 
tag. R 
mea v 
datei i 
dată Ii 
de 1201 
medlar 
fi taci 
1590 m 
acest i 
tte rer 
eleetrl.
de eon 
filiala I

Dacă 
tea se 
jar* a 
fi eon< 
nai ea 
culmina 
urmtr."1 
vețla, m 
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Mt de 
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tis Gh. 
lor fi

CANOTORII IN „BLO
(Urmare din pa®. 0

sa face conform graficului. At
mosferă de liniște, ta cadrul 
tradițional al Snagcvului, ea 
sentimentul lucrului făcut CM 
temei. Singurul semn de Între
bare. reîncadrarea Marioarei Po
pescu, s-a risipit și eL Rezumind 
cel trei piloni pe care se spri
jină canotajul nostru feminin 
— material uman excelent 
bărci competitive, tehnologie 
de pregătire cu eficiență do
vedită — se află, ta locul tor, 
solid Implîntațl.

Lotul masculin, ta schimb, 
este remaniat după ultimele 
eșecuri. Noii «ăi antrehori. Dan 
Totna (același care a condus la



Divizionarele A la jumătatea cursei

GOLGETERII DIVIZIEI B
• Cel mai „productiv" jucător-brăiieanu! Petrache

1 i

I EFICACITATEA
! •| loculI© Universitatea Craiova 

locul 12 în clasamentul 
toamnă ! Să vezi și să

I crezi, cunoscîndu-i an 
tgle de echipă aflată 
în ultimii ani. în i

If, u:t lasew 
uneori....).

o mare 1

pe 
de 
nu I crezi, cunoscîndu-i anteceden

tele de echipă aflată mereu, 
in ultimii ani. în cvartetul I fruntașelor (nu doar autohtone.
uneori....). Era insă pe atunci 
o mare formație, cu un .11“ 
Stabil, omogen, valoros, nu ca I acela aliniat în crima jumăta
te a actualei ediții, dnd for
mula de echipă a diferit aproa-

1. I t>e de la etapă la etapă : ta așa 
— | fel Incit din întregul lot cralo- 
tă vean. doar doț Iueători, Rada 
• | si Bîcu, au lost folosiți în toa-le 
l- 
■o 
ru 
Le 
r-
I- 
!- 
ri
91 
?a 
tă
ii 
»» B- 
sl 
fi 
£ r- 
»r 
el 
il 
A 
el 
a
a,

Isi -------------- -------- ---------------
te cele 16 partide susținute de 
studenții olteni • Obiective 

Isau subiective (pe suporterul 
obișnuit cu succesele în serie 
asta nu prea il interesează). I schimbările de formulă expli
că. cu precădere, căderea for
mației din Bănie spre locurile 
periferice ale ierarhiei divizio- 

Inarelor A, ea ocupînd in două 
rînduri (etapele 5 șl 7) Ingrata 
poziție cu nr. 17 • Apropo de I schimbări, pe la lumătatea tu
rului la conducerea secției a 
venit antrenorul Constantin 

ITeașcă. • Un soc psiho
logic cu Implicații pozitive 
imediate (victorie — pri
ma In deplasare — asupra lui 

' Napoca), urmat, foar-
> o revenire la... 

-------- ... echipa pierzînd din 
- nou puncte acasă (cu Sportul

. nre-

!-

b"

ț
â
:•

I„U“ CHul-Napo 
ta repede, de 
normal, echip;

Inou puncte acasă (cu 
Studențesc si Petrolul), 
cum șl la Rm. Vîlcea. locali-

- tate de unde destule
. s-au înapoiat 

la casele lor • Era 
pentru toți, la finele 
că la Universitatea 

nu antrenorii — ta 
— se fac vinovat! de

dintre.

k 
k

Itaie ae unue ( 
divizionarele A 
fericite la cas

I limpede
turului.

Craiova 
principal

I eșecuri, ei unii dintre compo- 
nentii echipei, nervoși, eaprl- 
dosl On cazul lui Cîrțu, Irt- 

Imescu gl al lui Negrllă) sau in 
vizibilă scădere de formă 
sportivă, cum. de exemplu. ■ 

I apărut, pe parcursul toamnei.
fostul golgeter al echipei. Bleu, 
creditat cu trei goluri, dintre

iPORTIV DIN BACĂU
mai și grupe de avansați, dar 
find la performanța proprtu 
tied mai este cale lungă. Deo- 

I eamdată am notat o performan- 
i M ca totul deosebită: elevii 
1 clasei a XlI-a a Liceului peda- 
1 gogic Ștefan cel Mare au prin

tre probele examenelor teolare 
l finale și pe cea de înot I Dato- 
! ritd modului corect tn care 
, si-au însușit tehnica înotului, e- 

levii din ultima clasă a liceului 
i Stefan cel Mare au putut face

o demonstrație cu prilejul 
l eursului de reciclare al directo

rilor Hceelor pedagogice din 
1 fard. Revenind la înotul de

înaltă performanți, apreciem că 
• cei trei profesori-antrenori se
; străduiesc, dar numărul lor este
i ea totul insuficient pentru asi

gurarea unei aetivtiăți com
plexe, așa cum se petrece ta 

Z aUe centre, • SUBLINIEM
tprifinul direct dat de fcolile 

i generale nr. 2S și nr. 16, care au 
» constituit baza acțiunii de tn- 
i strnire și selecție ta înot. > 
i CÎTEVA CUVINTE despre bo

rteai de sărituri, a cărui inau
gurare a fost făcută cu prilejul 
desfășurării Cupei F. R. Nata-

EXAMEN PENTRU NOUA SESIUNE
care unul din lovitură de la 11 
ml Si ci nd omul de gol al e- 
chinei dă tonul... Ineficacității, 
ce să mai spunem de ceilalți 7
• Va urma pentru eraioveni 

un retur superior prestațiilor 
din toamnă? Greu de apreciat 

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X

* 12. UNIV. CRAIOVA

re. asigunnd oaza porții sale 
a făcut ca echipa să primească 
puține goluri 
si destui fotbaliști
dament mai scăzut 
potențialul real • 
cești iueători ai

doar 13) dar 
cu un ran- 
oricum sub 
De la a- 
studenților

A\\\\\\\XX\\\\\X\X\X\\\\\X\\\'>a

mate •& concure la formarea 
unui nucleu al lotului național. 
O atentă prospectare a nlvelu- 

B lui valoric internațional a ta-
H dlcat că probele unde pătrun-

darea pe locuri fruntașe este 
perfect posibilă stat cele de 
simplu, S4-1 și 2 Le. Este 3i 

u motivul pentru care tehnicienii
4, noștri insistă tocmai la acest
„ nivel al echipajelor mid, fede-

rația de specialitate tavitînd 
ti cluburile la o orientare para-
,• lelă. pentru lărgirea corespun-

zătoare a ariei de selecție.
3 Pînă la J.O. 1988 a mal ră- 
5X mas o singură mare verificare
£ tn compania pretendenților ta

medalii din întreaga lume: 
\ Campionatele Mondiale din hma

august, găzduite de Danemar- 
j ca. Pregătirea lor impune o
a dublă responsabilitate 5 obiec-
t_ tiv ta Sine si .filtru” pe dru-
I- mul care urcă spre™ Ollm-
h pladă.

I
K

I
l
l

16 4 7 5 12-13 15
• Puncte realizate pe teren propriu : 11, din 8 meciuri (a pier- 

dut cite unul cu F.C. Argeș, Corvlnul. Otelul. Sportul Studențesc 
șl Petrolul).
• Puncte obținute ia deplasare : 4. din 8 partide (două eu 

„U- Cluj-Napoca, dte unul eu Dinamo si F.C.M. Brașov).
• Cel mal bun toc ocupat : 3—3 (prima etapă) : cel mai slab 

loc : 17 (etapele a S-a «1 a 7-a).
• Golgeteril echipeT: Mănăîlă 4 goluri. Bleu 3. Blță $1 Irlmescu

— cite 3. Geolgău 1.
• Jucători folosiți : M : Rada șl Bleu — dte 18 meciuri. Lung, 

Ad. Popescu șl Blță — dte 13, Mănăllă șl Săndoi — dte 14, Gh. 
Popescu, Irlmescu © Geolgău — dte 13 Ungureanu 12, Cîrțu și 
Ctoroianu — dte 7, Badea $1 Blca — dte « Negrllă șl Stănescu
— dte 5, THihol d Dumltrașcu — dte 3 Racolțea șl O. Popescu
— dte 2.
• Podiumul evidențlațUor : L Mănăllă 9 remarcări. 2. săndoi 

6, 3. Ad. Popescu, Rada d Geolgău — dte 5.
• Cartonașe galbene 3 10 — 4 Jucători ; cele mal multe : Mă- 

nAHă, Ungureanu, Cîrțu © Irlmescu — dte 2.
• Cartonașe roșii : Negrllă (etapa a 13-a).
• A beneficiat de două lovituri de la 11 m : una transformată 

(Bleu), una ratată (Bleu) ; a tos* sancționată cu două penaltyurl. 
transformate.
• A expediat 204 șuturi (148 acasă — S3 in deplasare), dintre 

care 95 pe spațiul porții (73 acasă — 33 ta deplasare).I
ftXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTO

tn momentul de fată ciad, iată, 
pregătirile in vederea stagiu
nii de primăvară au început cu 
un... nou antrenor, N. Zamfir 
înloculndu-l pe C. Tească. la 
care s-a renunțat • Exceo- 
ttndu-1 pe Săndoi (operat, de 
curind. la umărul la care su
ferise o luxatle), tofi ceilalți 
component! ai lotului au parti
cipat tn prima zi a acestei 
statămtal. la un antrenament 
desfășurat pe stadionul Cen
tral • Se aflau printre ei ft 
iueători care, cit de dt. sl-au 
făcut datoria fî-n toamnă, in 
frunte eu Silviu Lung (cel ca

țU. Antrenorul Pantellmon De- 
euseară și afutoarea sa, Ildico 
Ctacu, au acum 60 de eleni se
lecționați din peste 1500 de par- 
ticipanți la „inițiere”. Lucrează 
mult In bazin, dar se preocupă 
șl de asigurarea condițiilor de 
antrenament pe uscat. Bazele 
aa fost puse : tn sala de forță 
a bazinului au fost amenajate : 
plasă elastică, dispozitiv elastic 
gonflabil, saltele de burete pen
tru aterizări; curind vor fi 
montate șase scaune rotative fi 
o lonjă ; ceva mai ttrziu va fi 
instalată o trambulină la sol. 
Beneficiind de sprijinul condu
cerii S.C. Bacău, secția de să
rituri a clubului respectiv ere 
posibilitatea de a progresa, tn 
ața fel incit nu peste multă 
vreme clasamentele competiții
lor republicane si includă pri
mii reprezentanți ai Moldovei. 
• PREȘEDINTELE CJ.E.F.S., 
Ion Intze, apreciază ci moder
nul bazin de'' înot ți sărituri 
poate fi utilizat la maximum cu 
■tai mult sprijin din partea F.H. 
Natație ți Inspectoratului sco
ter județean. „Ne stat necesari 
ta primul rtad antrenori cu ex
periență, buni organizatori, ca
pabili să realizeze ceea ce s-a 
obținut, de pildă, la Bala Mare. 
Sprijinul pe care H primim din 
partea organelor locale de par
tid șl de stat ne obligă să valo
rificăm excepționala construc
ție care este bazinul de înot M 
sărituri".

l
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8
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cemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

eraioveni (cu destule restante 
pentru „sesiunea” care urmea
ză. intre ei internaționalii Ne
grită, Tiliboi, Ungureanu, Iri- 
mescu, Cirtu, Geolgău), Iubito
rul de fotbal — in genere, su
porterul din Bănie — eu precă
dere. așteaptă un sensibil re
viriment. Sub forma unor a- 
cttmulări. pe perioada de iarnă, 
la toate capitolele, menite să 
restabilească norma de eficaci
tate fln tur : cea mai scăzută 
pe întreaga coloană a .activu
lui”) la cote mai rezonabile, 
conforme cu adevăratele posi
bilități ale acestei echipe.

Gheorahe N1COLAESCU

La sflrșitul curului campionatu
lui Diviziei B clasamentul golge- 
ce’llor se prezintă astfel

SERIA I

© la GOLURI: Petrache (F.CAS. 
Progresul Brăila)

© 10 GOLURI: Iamandl (F.C.M. 
Delta Dinamo Tulcea).
• 3 GOLURI ; Croltoru (C.F.H. 

Pașcani)
• 7 GOLURI : Burdujan (Poli

tehnica lași), Stoica (Olimpia Rni. 
Sărat), Iovănescu (F. C. Con
stanța), Drăgol (F.C.M. Progre
sul), Sfrijan (C.S.M. Suceava)

© 8 GOLURI : Irimia (C.F.R.), 
Grigoraș (Aripile Victoria Ba
cău), Chlrcă (F.C.M. Progresul), 
Vlad (Prahova C.S.U Ploiești), 
Chirită (Unirea Focșani), Vasila- 
che (Ceahlăul P. Neamț), Basalio 
(FEPA *74 Blrlad), Constantin 
(Unirea Slobozia), Chlvu (Dună
rea C.S.U. Galați)
• 3 GOLURI : AgachI (Politeh

nica), Ignat (F. C. ■ Constanța), 
Gălățeanu (Prahova C.S.U.), 
C. Rusu (Unirea Focșani), Roș
ea (Ceahlăul), Cașuba (C.S.M. Su
ceava), Cornișa (Dunărea C.S.U.)

© 4 GOLURI : Sdntele (Aripi
le victoria). State (Minerul Gura 
Humorului), Pali (Politehnica), 
Zahiu (F. C. Constanța), Argeșea- 
nu (Unirea Focșani), A marghioa
le! (Ceahlăul), Grosu (F.C.M. 
Delta Dinamo), Gola, Clolponea, 
Greaca (Steaua Mlzll), Ragea 
(Dunărea C.S.U.)

•' 3 GOLURI : Ostafe Fascari, 
Armeanca (Minerul), Dumitriu 
(C.F.R.), filuță (Aripile Victoria), 
Niculcloiu (Olimpia), Stan (Po
iana cîmplna), Buduru, Petcu, 
Funda (F. C. Constanța), Tltiriș- 
că (F.C.M. Progresul). Mlronaș, 
Sușanu (Ceahlăul), Lazăr, I. Ni- 
oolae, Cosma (Steaua), Buliga 
(C.S.M suceava), Tararache, Lttpu 
(Dunărea C.S.U.)
• 2 GOLURI : 29 jucători
• 1 GOL : 73 jucători.

SERIA A H-a

• 10 GOLURI : Răduț (Sportul 
Muncitoresc Slatina)
• 3 GOLURI : Albu (A.S.A. Tg. 

Mureș), Volculeț (Carpațl Mtrșa)
• 7 GOLURI : Firănescu (Elec- 

troputere Craiova)
• 8 GOLURI : durea (Electro- 

putere), Andraș (Tractorul Bra
șov), Păun (Sportul Muncitoresc)
• 3 GOLURI : Iancu (Autobu

zul București), Ogrean, Cenan
(Chimica Tlrnăvenl), Ghlță (Elec- 

troputere), Soare (A.S.A.), Ene, 
Gheoacă (C. B. Tlrgoviște), Ar- 
meneau (Carpațl) Pestrița (Auto
matica București), Pavel (A. S. 
Drobeta Tr. Severin)
• 4 GOLURI î Nlstor (Chimi

ca), Zamfir Petrescu (Progresul 
vulcan București), Boar (F. C. 
Inter Sibiu), Popa, Muntean.

Clorceri (A.S.A.), Dumitrescu, 
Ploaie (C. S. Tlrgoviște), Rădu- 
lescu, Jere, Varga (I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe), Gugiu (Gloria Pandu
rii Tg. Jiu), Florescu (Carpațl), 
Ștefan (ROVA Roșiori), Baclu 
(Automatica), Palea (A. S. Dro
beta),. Dulău, Harbădă (Gaz Me
tan Mediaș), Hegheduș P. Du
mitru (Me<‘.'<ni.a Fină Steaua 
București).

Q 3 GOLURI : Avram (Autobu
zul), Roșu, Chloreanu (I.C.T.M. 
Brașov), Osvath, Kuti (Chimica), 
Ene, Bolborea, Siolca (Progresul 
Vulcan), Șoarece (F. C. Inter), 
Petrișor (Electroputere), Hintea 
(Tractorul), Botezan (A.S.A.), 
Ghergu (C. S. Tlrgoviște), I. Ma
rius (Gloria Pandurii). Al. Mar
cel, Drăghici (ROVA), Grosu (Au
tomatica), Păuna (A S. Drobe
ta), Dragne (Mecanică Fină 
Steaua)

© 2 GOLURI : 25 jucători
• 1 GOL : S3 jucători.

SERIA A Ill-a

• 11 GOLURI : Florea (Gloria 
Bistrița)
• 10 GOLURI : Bolba (.Poli" Timișoara)
• 9 GOLURI : Caclureac (C.I.L. 

Slghet).
• 8 GOLURI : Naghl (Armă

tura).
• 7 GOLURI : Oancea („Poli"), 

China (Minerul Cavnlc) D. Mol
dovan (F. C. Maramureș Bala 
Mare), Crăciun (Minerul Paro- 
șeni), Cigan (F.C. Bihor).
• 6 GOLURI : Jacotă (C.S.M. 

Reșița). Otlman (Metalul Bocșa), 
Bonte (C.I.L. Slghet). Re (F.C. 
Bihor). Hațeganu, Vesa (Dacia 
Mecanica Orăștle), Lucacl (U.T.A.).

© 3 GOLURI ■ Zolner (Strungul 
Arad) Vlătănescu („Poli"), Roș
ea (Metalul Bocșa) Czlrbusz (U- 
nln Satu Mare), Tulba (F.C. Ma
ramureș), Sălăjan (Minerul Pa- 
roșeni), M. Nlcolae, Păscuță (Ar
mătura Zalău), Dumitreasa (Au
rul BradX, Lazăr (F. C. Bihor)
• 4 GOLURI : Nedelcu n ■ 

(Strungul), Bîtea (U.T.A.). Pascu 
(„Poli”), Kortesi (Gloria), Stoi- 
nescu (Aurii Brad). Boriceanu. 
Laiș (F. C. Maramureș), Silaghl 
(Olimpia Satu Mare) Băltaru 
(Minerul . Paroșenl). Predeanu, 
Ghiară (Armătura), Boca (Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca), Moldovan 
(Dada Mecanica)

© 3 GOLURI : S. Popa (Mure
șul Deva), Ujvarl (Strungul), 
Rus (Minerul Cavnlc), Tîriea, 
Cheregl (U.T.A.), Hodină, Alexan
dru, Uțlu, Scîntele (C.S.M. Reși
ța), Sabou, Bobaru („Poli4), Dă- 
nllă (Gloria), Trifan, Plăvițlu 
(Metalul), Puț (Unlo), Roads. 
Buzgău (F. C. Maramureș), Ger- 
ztenmayer (Olimpia), Georgescu 
(F. C. Bihor). Mureșan (Steaua 
C.F.R.), Cotfrlă (Dada Mecanica)

© 2 GOLURI : 35 de jucători
• 1 GOL : 53 jucători.

Dupâ turul Campionatului Diviziei C

In seria a lila: ECHIPA DIN COMUNA IANCA-CEA MAI BUNĂ!
© Petrolul lanca este singura 

formație din mediul rural care 
reușește frumoasa performanță 
de a se clasa pe Drimul- loc. Dacă 
la această comportare remarca
bilă mai adăugăm șl faptul că 
fotbaliștii din lanca au un sta
giu doar de clțiva ani In Divizie, 
deci se află la începutul carierei 
lor competlțlonale felicitările se 
impun de la sine. © Echipa din 
lanca — comună din județul Bră- 
fl>. — aparține asociației spor
tive de pe lingă Schela de pro
ducție petrolieră Brăila — președinte Ing. Ivan Dinu. • Echipa 
este antrenată de doi ani de In
structorul Ștefan Enăchescu, tost 
jucător la Petrolul lanca. © Lo
tul din turul campionatului : Ciu
percă Burlacu — Panțuru, Bră- 
teanu Moroianu. Roșloru, Dumi
tru Slblșan — Oae, Jlga, Nlcu- 
șor, Cosma, Petcu. Șontlcă — 
Trandaflrescu. Clubotarlu, criz- 
tea. Dobrică. Golgeter : Nlcușor 
eu 7 goluri. Cel mai tineri : Bră- 
teanu și Cosma — 19 ani. promo
vat1 din echipa de juniori. Vete
ranul este Petcu — îl de ani. * 
Petrolu’ s evoluat fără greșeală 
ta jocurile de acasă neplerztnd 
■lei un punct. A realizat o „re
miză" tn deplasare, eu Luceafă
rul Adjud (1—1) si cine! tnfrfn- 
geri (la S.N. Tulcea. Chimia Bră
ila. Chimia Buzău, Foresta Gu-

gești șl noua promovată Minerul 
Mahmudia). © In retur va juca 
opt partide ta deplasare, prin
tre care șl cele cu princi
palele el adversare ta lupta 
pentru promovare — Petrolul 
Beroa și Metalul Buzău © Goluri 
marcate • ta deplasare : 8, acasă 1 
31 ; goluri primite ta deplasară i 
Î4, acasă : 5. La „adevăr" are 
4-4 © în urmă cu un an, la în
cheierea turului campionatului 
trecut. Petrolul se afla pe pozi
ția a 7-a a clasamentului cu 16 p, 
dar spre sfîrșltul competiție!, 
după o comportare remarcabilă, 
s-a numărat printre cele mal 
bune competitoare, claslndu-se ta 
fina1 pe locul doi. © Petrolul are 
în comuna lanca o frumoasă bază 
sportivă © In seria a m-a •-< 
dat tot timpul turului o luptă pa
sionantă. attt între echipele din 
partea superioară a clasamentu
lui, cit © între codașe (7—8 ta 
număr 1). • P« la șefia dasa-

meatului s-au mal perindat Pe
trolul Berea (timp de șase e- 
tape 1), Foresta Gugeștl, Luceafă
rul Adjud șl Energia MărășeștL 
© In această serie, jocul ofen
siv poate primi calificativul „mul
țumitor". competitoarele înscriind 
331 de goluri (media de med 3 
XT). (T. B.).

L Petrolul lanca
3. Petrolul Berea
3. Metalul Buzău
4. Foresta Gugeștl
I, Lueeaf. Adjud 
«. K. Mărășești
7. Ș.N. Tulcea
8. Chimia Buzău
9. Chimia Brăila

13. const», rocș.
ÎL Arrub. Măcin
IX Granitul Bab.
13. Mln. Mahmud la 15 4 1
14. Progr. Isaccea 13 5 2

15 9 1 5 39-19
15 3 3 4 27-14
15 3 2 5 33-20
13 7 4 4 26-15
15 7 3
15 7 3
15 7 2
13 7 -0
13 7 0
15 4 3
13 0 1
15 4 1

33
37
2S
33
24
34 

_____33 
3 17-14 a

31
31
19
19 
»
17n u

5 15-12
3 U-22
4 19-20
3 15-19
4 15-21
8 17-31
3 20-23
3 16-îS 

______ ______ 3 14-27 
15. Carpațl Neholu 15 5 1 9 M-23 
1*. Mm. Vlzim 15 3 5 7 19-33

Informații LT.H.R. București

CURS DE SCHI LA PREDEAL
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAU

RANTE BUCUREȘTI, în colaborare cu O.J.T. Brașov-Predeal 
organizează în perioada 23 ianuarie - 28 martie 1987 un cura de 
schi la Predeal pentru tineri, copii tnsntlti st "dnttl tn terii de 
ctte 8 zile, pentru începători șl avansați

Cazarea se face în vile situate tn apropierea piruei de seni 
tar masa se servește la restaurant Clăbucet-Sosire tau De bo
nuri valorice, la alegere.

zilnic se organizează un cure de seni de t—4 ore <ub îndru
marea unor monitori autorizați.

Transportul București — Predeal șl retur se asleurft foDtlonan 
eu tren accelerat eu locuri rezervate

La solicitarea partlclpanțllor te aslgurâ material <norUv pentru 
închiriere (schiuri eu legături, elăparit

Plecări : 22 șl 23 ianuarie : 1 s ts ti
31 martie.

Informații de specialitate slnt oferit» 
la tgențla de turism din Bd. Republicii 
unde se fac sl tnscrieri.

O NOUA 
OCAZIE 

AVANTAJOASAI

• 10 extrageri, 
in 3 faze, cu un 
total de 60 nu 
mere ;

NOULU1AN

if larțuarie 1981 

iuchm mucuiuiiii 
PRONOEXPRES

zilrtlc intre orele »—11 
nr 48 (telefon t4.ftt.flm

n (roruarie s u *7

• 18 categorii
de ciștiguri ; ,

0 Biletele de
25 lei participa 
la toate extraae-

ULTIMA ZI 
de participare, 

SIMBĂTĂ, 
10 ianuarie



{Urmare din pag. 1)

ință. de largă recunoaștere in
ternațională, la elaborarea si 
Înfăptuirea politicii interne si 
externe a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste, 
a planurilor și programelor de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei, de ridicare a bunăstării 
materiale si spirituale a celor 
ce muncesc.

S-a dat cu acest prilej ex
presie sentimentelor de aleasă 
stimă și profundă considerație 
pe care partidul, întreaga noas
tră națiune le poartă tovarășei 
«lena Ceausescu pentru prodi
gioasa sa activitate, alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
S'oretar general al Parti- 
d iui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
lele România, consacrată bine
lui și fericirii poporului, ri- 
dicărli României pe culmi toi 
">at inalte de progres și eivi- 
Izație, făuririi unei lumi mai 
b ine și mai drepte pe planeta 
noastră.

în același timp, a fost subli
niată înalta prețuire fată de 
munca plină de patos revolu

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
în onoarea tovarășei Elena 

Ceaușeseu, membru al Comi
tetului Politic ''Executiv al C.C. 
a; P.C.R., prim viceprim-mi- 
n stru al guvernului, președin
ție Consiliului Național al 
Știinfei și tnvățămîntului, cu 
pilejul aniversării zilei de 
n’.stere și a îndelungatei sale 
activități revoluționare, Comi
tetul Politic Executiv al Co- 
ntiietului Central al Partidului 
Comunist Român a oferit o 
masă tovărășească. '

Împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, secretar ge- 
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au parti
cipat membri șl membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri al 
Consiliului de Sfat și ai gu
vernului. %

Tovarășei Elena Ceaușeseu 
l-au fost transmise, și in acest 
cadru, călduroase feliei țări, 
urarea fierbinte, pe oare în
treaga noastră națiune o adre
sează. cu aleasă stimă și 
profund respect, în această zi 
aniversară, de multă sănătate 
și fericire, împreună cu tradi
ționalul „La multi ani !“.

Tovarășa Elena Ceaușeseu a 
mulțumii călduros pentru scri

ționar desfășurată, eu înaltă 
dăruire si competentă, de to
varășa academician doctor in
giner Elena Ceaușeseu pentru 
îndrumarea si coordonarea în
tregii activități științifice, pen
tru orientarea fermă a poten
țialului de care dispunem in 
direcția dezvoltării generale a 
tării, pentru perfectionarea ne
contenită a invățămintului și 
legarea Iui tot mai strinsă cu 
cercetarea și producția, pentru 
Înflorirea continuă a culturii și 
artei românești.

Totodată, a fost reliefată am
pla și susținuta preocupare a 
tovarășei Elena Ceaușeseu pen
tru unirea eforturilor oameni
lor de știință din întreaga lu
me, a forțelor progresiste de 
pretutindeni In vederea înce
tării cursei înarmărilor si tre
cerii la dezarmare, opririi mer
sului periculos a! evenimente
lor spre confruntare si război, 
către o catastrofă nucleară, 
pentru ca marile izbinzi ale 
geniului uman să fie puse în 
Interesul dezvoltării pașnice a 
tuturor statelor, pentru apăra
rea dreptului suprem ai oame
nilor la viată. Ia existentă li
beră $i independentă.

soarea . adresată de Comitetul 
Politic Exeoutiv al C.C. ăl 
P.C.R., pentru felicitările și 
urările transmise și a subliniat 
că, si in viitor, își va consacra 
întreaga activitate, forța și e- 
nergia creatoare înfăptuirii pro
gramului partidului, slujirii cu 
nețărmurit devotament, cu 
abnegație și dăruire revolu
ționară, a intereselor supreme 
ale poporului, a idealurilor sale 
de pace, înțelegere și colabora
re cu toate națiunile lumii.

Tovarășa Elena Ceaușeseu a 
adresat, din toată inima, oeie 
mai calde urări de sănătate, 
fericire și multă putere de 
muncă, de viață îndelungată 
conducătorului iubit și stimat 
al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
inițiatorul șl organizatorul pro
gramelor cutezătoare de înăl
țare a României pe cele mai 
îndrăznețe culmi de progres și 
civilizație.

Luând ouvînlul, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a dat, și 
cu acest prilej, o Înaltă apre
ciere rezultatelor obținute de 
poporul nostru în primul an al 
actualului cincinal. In același 
timp, secretarul general al 
partidului a subliniat eă tre
buie să se facă totul, să se

S-a relevat cu deosebită sa
tisfacție prestigiul internatio
nal de care se bucură această 
vastă și neobosită activitate 
consacrată progresului si pros
perității patriei, nobilelor idea
luri ale umanității, de pace, 
înțelegere șl colaborare între 
națiuni.

Animați puternic de aceste 
alese sentimente, pe care le 
nutresc toți comuniștii, toti 
fiii patriei, cei prezenți au a- 
d resat. cu deosebită stimă, cele 
mal calde felicitări tovarășei 
Elena Ceaușeseu. împreună cu 
urări de viată Îndelungată, 
multă sănătate si fericire, pu
tere de muncă, noi sl tot mai 
mari succese în îndeplinirea 
Înaltelor funcții încredin
țate de partid și popor, 
în întreaga activitate dedicată, 
cu exemplară dăruire, înfăptui
rii istoricelor obiective stabili
te de cel de-al XIH-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, transpunerii neabătute 
tn viată a programului parti
dului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism.

e

I

• 
acționeze, cu cea mai mare 
răspundere și spirit revoluțio
nar, pentru a se asigura înde
plinirea ritmică, integrală a 
sarcinilor economice, și îndeo
sebi a producției destinate ex
portului, a tuturor obiectivelor 
stabilite pentru acest an, a pla
nurilor și programelor din toa
te sectoarele.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a toastat pentru gloriosul nos
tru partid, pentru eroicul popor 
român, adresind cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, 
de succese tot mai mari în dez
voltarea multilaterală a tării, 
pentru a asigura înaintarea 
fermă a patriei pe drumul so
cialismului și comunismului.

Cei prezent! au toastat in 
sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Sdfcia- 
liste România, * tovarășei 
Elen* Ceaușeseu. adresindu-le. 
din adincul Inimii, urări de noi 
și tot mai mari succese in ac
tivitatea de mare răspundere 
consacrată propășirii și ridică
rii țării pe culmi tot mai înal
te de progres și civilizație, edl-’ 
licării socialismului șl comu
nismului pe pămintul scumpei 
noastre patrii, afirmării Româ
niei Socialiste ca o țară liberă, 
demnă și înfloritoare în rfndul 
națiunilor lumii.

£

Turneul de baschet de la Varșovia»

ROMANIA UNGARIA 77-74
VARȘOVIA, 7 (Agerpres). — 

în ziua a treia a turneului in
ternațional masculin de bas
chet de la Varșovia, selecțio
nata României a întrecut cu 
scorul de 77—74 (40—30) for
mația Ungariei. Coșgeterii e- 
chipel române au fost Costel 
Cemat (21 puncte) și Dan Ni- 
culescu (18 puncte).

Alte rezultate : Polonia — 
Legia Varșovia 81—71 (46—39);

,, Cehoslovacia — S.K.A. Sver- 
g dlovsk 82—80 (după prelun

giri) ; Polonia (tineret) — 
Kotka (Finlanda) 97—83 
(38—43).
• Rezultatele înregistrate 

marți în competițiile continen
tale masculine de baschet : Cu
pa cupelor (grupele sferturilor 
de finală, turul 3): Villeurban
ne (Franța) — NKKG Ostrava 
(Cehoslovacia) 106—64, ȚSKA

I--------------—
PE GHEATA SI PE ZAPADA u a
AUSTRIACUL ERNST VET- 

TORI a cîștlgat Concursul ce
lor 4 trambuline, tradițională 
întrecere a săritorilor de la 
trambulină, pentru începuturile 
de an. Cu un total de 720,20 p. 
el l-a devansat De norvegianul 
Vegaird Ooaas (703,30 n). cel

I

5

g

g Elvețianca Maria Walliser, una 
£ dintre cele mai bune tchioare 
g ale lumii
gTelefoto: A.P.-AGERPRESg •
g de-al treilea clasat. Ulf Fidei- 
g sen (R.D.G.) adunînd 702,40 p. 
g Weiss flog si Ulaga au pierdut 
g acest start, venind doar oe 
g locurile 7 și, respectiv, 8. Ulti- 
g ma probă, cea de la Bischofsho- 
g fen (Austria), a fost cîstigată 
Ș de Tuomo Ylipulli (Finlanda) 
01a distantă (pe locul doi —Vet- 
gtoiri. pe trei — Opaas). Cupa 
B Mondială îl are acum In frunte

Juventud Badalona 
104—89 (conduce 
p. urmată de Ju- 
și Villeurbanne cu 
Istanbul — Cibona

Moscova — 
(Spania) 
ȚSKA cu 6 
ventud 5 p 
4 p); Efes
Zagreb 70—86. Scavolini Pesaro 
(Italia) — Racing Malines (Bel
gia) 127—87 (în clasament 1
Cibona 6 n. Racing. Efes si 
Scavolini cite 4 p). în „Cupa 
Koracl" (grupele sferturilor de 
finală, turul 3): Limoges (Fran, 
ta) — Arekons Cantu (ftalLa) 
98—83. Spartak Leningrad — 
Slbenka Sibenik (Iugoslavia) 
79—69 (conduce Limoges — 6 
p. Arekons — 5 p, Spartak 4 
p); Olympique Antibes (Fran
ța) — Jugoplastika Split 101— 
81. FC “
(Italia) 
Barcelona 
lympique

Barcelona — Varesa 
83—71 (clasament 1 
6 p, Jugoplastika, O- 
și Varese câte 4 p).

pe Vettori 122 p, urmat de O- 
paas 117 p și Ulaga 94 p.

SLALOMUL SUPER-URIAS 
de la Saalbach a revenit elve- 
tiencei Maria Walliser. princi
palele sale învinse fiind cona
ționala Brigitte Oertli si iu
goslava Mateia Svet, la 95 da 
sutimi si respectiv 1.04 s. In 
Cupa Mondială (clasament ge
neral) conduce Vreni Schnei
der cu 157 p, urmată de Walli
ser cu 150 p și Brigitte Oertli, 
cu 113 p, toate din Elveția. Tn 
ierarhia 
conduce 
therinei 
Oertli).

slalomului super-uriaș, 
Walliser (înaintea Ca- 

Quitteft si Brieittel

ÎN MECI AMICAL de ho
chei, la Hamilton : 
Canada 9—3 (3—0.

U.R.S.S. - 
3—2. 3-1).

(Agerpres). 
concursuluia

• MUNCHEN, 7 
tn ziua a doua 
international de patinai viteză 
de la Inzell, americanul Dava 
Silk a câștigat proba de 1500 
m. cu timpul de 1:57,62. fiind 
urmat de vest-germanul Hang- 
Joerg Baltes — 1:57.95. Proba da 
500 m a revenit lui UweStreeb 
(R.F. Germania). cronometrat 
In 38,18.

• BERLIN, 7 . (Agerpres). 
Proba feminină de 10 km din 
cadrul concursului international 
de schi fond de 
fost câștigată de 
(R.D. Germană). 
28:41, urmată de 
Helga Drescher 
proba masculină 
primul 10c s-a situat
Bauroth (R.D. Germană), cro
nometrat în 37:24.

la Oberhof a 
Simone Ooltz 
cu timnul de 
coechipiera sa 

— 29:32. în 
de 15 km. ne

Holger

• TELEX. • TELEX •
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs de sală desfășurat la 
Leningrad, recordmana mondială 
Marina Stepanova a cîștlgat proba de 500 m cu timpul de 1:12.36
• Cros internațional Ia San Se
bastian (Spania). Cursa pe 10.3 
km a revenit kenyanului Andrew 
Massai în 30:23, urmat de brita
nicul Kevin Capper la 6 sec

BOX A In vederea Campiona
telor europene ce vor avea loc 
la Torino, între 21—31 mai, an
trenorul echipei Ungariei, LaszlQ 
Papp a selecționat un lot de 25 
de pugiliști, printre care Tibor 
Sotos .(semimuscă), J. Varadi 
(muscă), I. Bacskai (semimijlo- 
cie), G. Al vies (grea), I. Sikora 
(stiper-grea).

HANDBAL « Turneul interna
țional feminin de ia Rostock 
(R.D. Germană) a fost cîștlgat 
de echipa locală S.C. Empor, 
urmată de formațiile Zora Olo- 
moue (Cehoslovacia), Pogon 
Szczecin (Polonia) și TSG Wis
mar.

$AH a Revista iugoslavă 
„Vlesnlk" din Zagreb a publicat 
lista candidaților pentru „Pre
miul Oscar* la șah pe anul 1986. 
în fruntea listei se află campio
nul mondial, marele maestru so
vietic Garri Kasparov, alături de 
care mai candidează compatrlo- 
til săi Anatoli Karpov. Andrei 
Sokolov, Artur Iusupov, Rafael 
Vaganlan, Aleksandr Beliavskl, 
Liubomir Liubojevlci (Iugosla
via). Jan Timman (Olanda), La- 
jos Portisch (Ungaria) șl An
thony Miles (Anglia).

Tenis • Turneul internațio
nal de la Aukland (Noua Z6- 
elandă) a continuat cu disputa
rea ultimelor partide din primul 
tur. în care jucătorul cehoslovac 
Miloslav Mecir l-a eliminat cu 
6—2, 7—6 pe australianul Peter 
Doohan, iar neozeelandezul Bruce 
Derlin l-a învins cu 6—3, 7—5 pe 
americanul Bill Scanlon. Alte 
rezultate : Srejber (Cehoslovacia)
— Jones (S.U.A.) 6—4. 7—5 ; Ser- 
ret (Australia) — Odîzor (Nige
ria) 6—3. 6—4 : Rostagno (S.U.A.)
— Lapldus (S.U.A.) 7—5, 6—3.

Foto : Dragoș NEAGU

Tur de orizont in campionatele naționale din furopa

Norvegia: LILLESTROM - LOCUL I, GRAȚIE JOCULUI OFENSIV

surpriză :

•----• ----------------- ---------------------------------------------------- ;
• Numeroase surprize • Viking Stavanger a retrogradat I • O 
echipa modestă a ci ști gat Cupa • Un cunoscut antrenor-jucă- 

tor, schimbat după ce a salvat echipa de la retrogradare

Lillestrom a obținut o victo
rie categorică, cu un avans de 
sase puncte fată de cea de a 
doua clasată, Mjondalen Dra
men. Ea a cucerit titlul pentru 
a treia oară din 1976. darpînă 
acum a avut doar un punct 
mai mult decît echipa de pe 
locul seound. Meritul formați
ei Lillestrom aparține, in ma
re măsură antrenorului Tom 
Lund, care a indicat jucători
lor o tactică ofensivă si o apă
rare bine organizată. Așa se si 
explică faptul că „ll“-le lui 
Lund a marcat cele mai multe 
goluri (40) șl a primit cele mai 
puține (17). De altfel. Lund a 
fost declarat cel mal bun an
trenor al campionatului si va 
fi noul antrenor al selecționa
tei Norvegiei, incepînd din a- 
nul 1988. după ce actualului se
lecționer. Fossen. îi va expira 
contractul. Cu toate că Lil- 
lestr&m a cucerit titlul, tot ea 
a furnizat si oea mal mare 
surpriză a sezonului trecut, a- 
tuncl cînd a... pierdut finala 
Cupei în fata outsiderei Trom
so (locul 9) cu 1—4 !, spre de
cepția celor 24 000 de specta
tori de ne stadionul UllevaU 

din Oslo. Cifra celor prezenți 
la această finală a constituit 
un record al anului în Norve
gia. dacă avem în vedere fap
tul că la meciurile internațio
nale cu Danemarca sl Argenti
na nu s-a înregistrat. în total, 
aoeastă cifră. Noua campioa
nă a pierdut numeroși jucători 
valoroși. ca internaționalii 
Sundby (la Heraklis), Oswold 
(la Nottingham). Seeland (la 
Mulhouse) și Kodejal (la Byr- 
ne-Norvegia). dar antrenorul 
Lund a promovat numeroși ju
cători valoroși, foarte tineri, 
care au făcut fată solicitărilor 
impuse. în prezent, nu mai pu
țin de 13 jucători din Norvegia 
evoluează în străinătate. Cau
za? Situația financiară preca
ră prin care trec cluburile !

Un mare succes de public a 
avut formația clasată ne locul 
al doilea. Mjondalen Dramen : 
peste 100 000. la oele 11 parti
de susținute pe teren propriu, 
cifră care corespunde cu o 
medie de .aproape 10 000 pentru 
fiecare ioc. lucru puțin obiș
nuit în campionatul acestei 
țări. Se pare că simpatia oe 
care o au spectatorii nentru »- 

ceasta formație se 
datoreste si celor 
doi jucători pro
movați din liga a 
treia. Johansen si 
Markusen. care au 
înscris câte 11 go
luri. din cele 36 
ale formației I

Au existat și u- 
nele surprize. Cea 
mai mare a oferi- 
t-o fosta campioa
nă Viking Stavan
ger, care. spre 
stupefacția specia
liștilor. a retro
gradat în liga se
cundă ! Este ade
vărat însă că 
transferul celui 
mal bun jucător 
al echipei. Mordt 
(acum la IFK GS- 
teborg), a scăzut 
mult eficacitatea 
formației. O altă 
Rosenborg Trondheim a fost 
amenințată de retrogradare, 
după terminarea turului, dar 
în final a ocupat locul 8. 
gratie antrenorului-jucător Ar
ne Dokken (reîntors din Gre
cia) sub „bagheta" sa obținîn- 
du-se 17 puncte. Și totuși, Dok
ken a fost eliberat din func
ție și înlocuit cu antrenorul 
Brakstadt .'

Ion OCHSENFELD

O fază din meciul ami
cal România — Norvegia 

desfășurat anul 
trecut, la București. în 
imagine, portarul Thors- 
tvedt reține balonul sub 
privirile lui Kodejal și 
Moller. In stingă, Pițurcă
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