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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți, 13 
ianuarie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. La ședință au participat, 
ca invitați, conducătorii minis
terelor economice.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat MASURILE PENTRU 
realizarea planului pe 
luna ianuarie ȘI PRE
GĂTIREA CONDIȚIILOR ÎN 
VEDEREA ÎNDEPLINIRII 
SARCINILOR DE PLAN PE 
ÎNTREG ANUL 1987.

În cadrul ședinței, primul mi
nistru al guvernului, viceprim- 
miniștri și miniștri au raportat 
in fața Comitetului Politic Exe
cutiv despre modul in care au 
fost realizate sarcinile de plan 
pe prima decadă a lunii ianua
rie și despre măsurile pe care 
le-au luat in vederea îndeplini
rii integrale a planului pe luna 
ianuarie si Pe trimestrul I al 
acestui an. În mod deosebit, 
au fost analizate măsurile care 
s-au luat și modul în care s-a 
acționat pentru realizarea pro
ducției contractate la export și 
a exportului.

Luînd cuvîntul în legătură cu 
aceste probleme înscrise pe or
dinea de zi, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a apreciat că dispu
nem de tot ce este necesar 
pentru înfăptuirea, la nn înalt 
nivel de calitate și eficiență, a 
prevederilor de plan pe primul 
trimestru și pe cel de-al doilea 
ap al actualului cincinal.

Pornind de la rezultatele ob
ținute în perioada care a 
trecut de Ia începutul anului, 
de Ia experiența bună ca și de 
la neajunsurile care s-au ma
nifestat în activitatea de anul 
trecui, secretarul general al 
partidului a subliniat necesita
tea de a se acționa cu toată 
hotărîrea șî răspunderea pentru 
a se asigura, chiar din prima 
lună a anului. îndeplinirea in
tegrală, ritmică, a sarcinilor 
economice prevăzute in planul 
Pe 1987. în acest scop, s-a ce
rut guvernului, ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor 
industriale, organelor si orga
nizațiilor de partid să ia toate 
măsurile tehnice și organizato
rice pentru rezolvarea neîntîr- 
ziată a tuturor problemelor Șl 
pentru realizarea în bune con
diții a tuturor indicatorilor pla
nului, pentru desfășurarea Ia

an nivel superior a întregii ac
tivități din economie.

In mod deosebit, secretarul 
general ai partidului a cerut să 
se ia toate măsurile pentru rea
lizarea in cele mai bune con- 
d iți uni de calitate și la terme
nele prevăzute in contracte a 
producției de export si pentru 
livrarea ei la timp către bene
ficiarii externi. Realizarea pro
ducției de export constituie 
sarcina numărul unu a planu
lui pe 1987 — și fiecare minis
ter, fiecare centrală și între
prindere trebuie să pună pe 
primul plan îndeplinirea aces
tui obiectiv important, hotărîtor 
pentru progresul întregii econo
mii naționale.

Secretarul general al partidu
lui a cerut, de asemenea, să 
se acorde o atenție specială 
realizării prevederilor planului 
privind creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor, 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, 
ridicarea eficienței întregii acti
vități economice. în mod deo
sebit s-a cerut să se ia toate 
măsurile pentru buna gospodă
rire a energiei si combustibi
lilor, pentru reducerea consu
mului acestora, îndeosebi in 
sectoarele neproductive.

Subliniind că înfăptuirea im
portantelor obiective 
în planul unic de 
economico-socială a 
anul 1987 impune o 
radicală a stilului și 
de lucru, tovarășul 
Ceaușescu a cerut „___  ___
miniștrilor, tuturor cadrelor de 
conducere din economie, acti
viștilor cu funcții de conducere 
în organele si organizațiile de 
partid să manifeste un înali 
spirit de răspundere în îndepli
nirea sarcinilor ce le revin, să 
acționeze cu fermitate pentru 
buna organizare si desfășura
re a producției, pentru soluțio
narea operativă a problemelor 
care apar în activitatea de 
realizare a planului, să asigu
re un climat de responsabilita
te, ordine și disciplină în fie
care sector, în fiecare unitate 
economică.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat convingerea că, 
răspunzînd însufiețitoarelor che
mări adresate de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, 
oamenii muncii din întreaga 
economie îsi vor intensifica

prevăzute 
dezvoltare 
tării pe 
schimbare 
metodelor 

Nicolae 
guvernului,

(Continuare în pag. a 4-a)

După prima manșă a optimilor de finală ale cupelor europene la handbal feminfo

ECHIPELE NOASTRE AU AVUT 0 COMPORTARE (parțial) BUNA
Finalista ediției trecute a Cu

pei . Campionilor Europeni. 
Știința Bacău, a intrat direct 
In turul secund — optimile de 
finală — al celei mai impor
tante competiții continentale 
inter-cluburi. După cum se 
știe, în prima manșă, disputa
tă duminică pe teren propriu, 
campioanele noastre au câști
gat la o diferență confortabilă 
— 11 goluri —, care la prima 
vedere ar condiuce la ideea că 
ar fi necesară doar prezența— 
fizică la meciul-retur.

Departe de noi de a fi adep-

partidelxw internaționale in 
competiții de anvergură, fiind 
in premieră în „Cupa Campio
nilor Europeni". Dar, așa cum 
a demonstrat în primul meci, 
este o formație ambițioasă, cu 
o mare putere de luptă, dorni
că de afirmare. Atuurile prin-, 
cipale ale campioanei Poloniei 
se numesc portarul Malgorzata 
Chmielewska, interul 
Mirella Mieraajewska și

dreapta 
un bun

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

Manana Tlrcă (5) arunca nestingherită la poartă, jucătoarele polo
neze fiind preocupate mai mult de anihilarea pivotului Filoftela panl- 
lot (S). (Fază din meciul Știința — MKS Pogon Szczecin, disputat la 
Bacău). Foto : Eugen BATRINU — Bacău

cupa Cupelor: CHIMISTUL

RM. VlLCE A DOREȘTE ACEEAȘI
EVOLUȚIE Șl PE TEREN PROPRIU

Prin victoria obținută la Vie- 
na in turul secund al Cupei • 
Cupelor (35—14 ou Admira
Ladnhaus Viena), Chimistul Rm. 
Vilcea și-a asigurat, după opi
nia noastră, calificarea în sfer
turile de finală ale competiției 
continentale. Ne-a confirmat 
aceasta și ing. Ion Gavrilescu, 
președintele asociației sportive, 
care a văzut meciul la fața lo
cului : „Noi am invățat din ex
periența trecutei participări Ia 
o competiției europeană, cînd 
am fost întrecuți și eliminați 
de o echipă modesta. De asia 
dată am luat toate măsurile 
pentru ca, indiferent de 
lorta adversarei, noi să ne ex
primăm valoarea. Ceea ce s-a 
și întîmplat la Viena. Sigur, 
Union Admira Landhaus nu 
este o formație foarte puterni
că. Dar un meci rămine un 
meci, iar pe cel de la Viena 
noi l-am abordat cu toată se
riozitatea. La fel vom proceda 
și duminică, obligația noastră 
fiind cu atît mai mare, cu cit 
evoluăm în fața propriilor

Ion GAVR’IF-SCU

(Continuare în pag. a 4-a)

ții unei astfel de idei, nu pen- 
tru că am pune cit de olt în 
balanță calificarea in sferturile 
de finală a handbalistelor pre- 
gătite de Alexandru Mengoni 
și Costel Petrea, ci pentru 
simplul motiv că partida de la 
Szczecin, cu MKS Pogon, poa
te și mai ales țrebuiie să re
prezinte un bun prilej de veri
ficare a potențialului real al 
formației, intr-un moment în 
care — așa cum s-a văzut la 
Bacăiu — lipsa meduriitor tari, 

Ș cu miză, a ieșit pregnant in 
evidență. Partenera die între- 

Ș cere a echipei Știința Bacău 
nu are o valoare deosebită și, 

gș mai alas, nu are experiența

PERFORMANTE PROMIȚĂTOARE IN PERSPECTIVA C.E.
A

- - 9

baschet 'ocurl fruntașe I» turnee internaționale

Penultima lazâ a competițiilor continentale la volei (m)

m c ei.: STEAUA VA LUPTA PENTRU UN REZULTAT BUN
in cupa cupelor: DINAMO SPERĂ ÎN’RD VICTORIE NETĂ

Trei reprezentative de bas
chet ale țării au luat parte, în 
prima săptămînă a anului, la 
tot atîtea turnee internaționale, 
la sfîrșitul cărora s-au olasat 
pe locuri fruntașe. Seniorii au 
ocupat locul 3 în „Cupa eli
berării orașului Varșovia" (au 
obținut cinci victorii și au în
registrat doar o infringe ne), 
cadetele s-au clasat pe același 
loc în turneul de la Kari Marx- 
Stadt, iar cadețil au venit pe 
locul secund (după selecționata 
Cehoslovaciei) în competiția 
disputată la Baia Mare, Con
stituind primele verificări în 
vederea campionatelor euro
pene oare vor avea loc «mul a-

eesta. ele au prilejuit constatări 
uitîlie pentru viitoarea activi
tate de pregătire a echipelor 
naționale, unele dintre ele ex- 
punîndu-le în rândurile de mai 
jos.

„SERIA DE ȘASE ÎNTÎLNIRI 
» dat ocazie selecționatei ro
mâne sâ evolueze mai bine, de 
la meci la meci, ne-a declarat 
antrenorul seniorilor, Gh. No
vac, ieșind în evidență creș
terea treptată a coeziunii între 
jucători. D. Niculescu, FI. Er- 
murache, S. Ardelean (care în 
meciul eu formația 
au realizat 90 la sulă 
cările din acțiune I), 
reanu, A. Netolițchi

Bulgariei 
din arun- 
Al. Vine
ți I. lo-

nesou au avut principala con
tribuție la rezultatele înregis
trate ; C. Cemat, P. Brăniștea- 
nu, G. David, V. Iacob, V. Po- 
gonaru și-au adus și ei aportul 
în cursul partidelor. Pe lingă 
■obțin or ca unei performanțe 
bune, antrenorii lotului au avut 
ca obiectiv și utilizarea în mai 
mare măsură a jucătorilor mai 
puțin' folosiți la competițiile 
oficiale, ceea ce s-a și realizat, 
în general, subliniez gradul de

Dumitru STĂNCULESCU 
Nicoleta ALDEA

mu
ușor, 
olan-

(Continuare în pag. 2—3)

Nu era glumă — ningea v'ir- 
tos, cu fulgi mari, spre deli
ciul celor mai mici, aflafi, a- 
tunci, in ultimele zile de va
canță, spre bucuria tuturor, 
totul fiind în alb, de la Sinaia în 
sus. Mulți schiau, alții se mul
țumeau, pur și simplu, si ia 
in piept muntele, urcind spre 
aerul tot mai tare ol înălți
milor, trăglnd in răstimp cu 
coada ochiului, ușor ironici, la 
amatorii de... auto-turism, nu- 
mărîndu-i, ce-i drept, pe de
gete. „Pîrtie !“, se auzea me
reu, semnalul binecunoscut, al 
celor de pe schiuri, dar și de

Pe sănii sau miniboburl. Ur
cau și coborau turiști, iubitori 
de mișcare in fel și chip. Erau 
insă și destui sportivi in fur
nicarul acela de oameni. Erau 
pină și cicliști, trecind ca nă
lucile în jos, opintindu-se apoi 
in sus, auzind, în plin efort, 
întrebarea „cine sînteți răs- 
punzînd laconic — „Aradul"...

Sus, la „1400“, apar, după ce 
vor fi înotat prin nămeți, doi 
tineri dintr-un lot reprezenta
tiv, cel de polo. Sînt Ionuț 
Angelescu și Ladislau Balanov, 
care au urcat cel mai repede 
din Sinaia, intr-o ascensiune

din programul întocmit de an
trenorul Iuliu Capșa (care as
censiune s-a... mărit a doua 
zi, pină la „2000“, in ciuda 
vîntului tăios, pentru că, susți
ne conducătorul tehnic al lo
tului, ,,cu cit e mai geru acum, cu 
atît poate fi mai ușor la va
ră"). In ziua aceea, de vacan
ță, poloiștii au mai mers la 
sala de forță, lucrlnd cu hal
tera și mingea medicinală,

Geo RAETCH1

(Continuare în pag. 2-3)

Zi Importantă, 
astăzi, pentru vo
leiul nostru de 
club. Steaua și Di
namo susțin prima 
manșă a penulti
mului act in cu
pele europene. Fi
rește, cu ochii 
spre... finale și — 
de ce nu ? — spre 
trofee. Adversare 
le slut două echi
pe cane, în parti
dele precedente din 
cupe, au demon
strat că dețin o 
pregătire foarte 
bună și că în me
ciurile de acasă 
luptă cu un elan 
irezistibil. Pentru 
Steaua, în C.C.E.. 
meciul de astăzi 
din fief-<ul lui 
Brother Martiinus 
Amstel veen 
este deloc 
Campioana
xleză, avind la cir- 
mă pe reputatul 
Armie Selinger, 
fostul antrenor al 
reprezentativei fe
minine a S.U.A., 
aproape se confun
da cu reprezenta
tiva țării și a fost 
ultimul timp unui regim serios 
de pregătire, ceea ce a aju
tat-o de altfel să elimine, in 
faza precedentă, pe Legia Var
șovia. Pentru bucureștenl, im
portant este să se întoarcă din 
„Țara lalelelor1' cu o zestre cit 
mai bogată necesară calificării.

Dinamo susține prima manșă 
cu Resovia Rzeszow (Polonia) 
acasă. Deci, astăzi. în sala 
din șoseaua Ștefan cel Mare, 
(ora 17,30) un meci de atracție 
in Cupa Cupelor . competiție 
la oare dinamoviștii au mai 
participat o dată (in 1979) și au 
cîștigat-o. Vicecam^ionii noștri 
s-au pregătit atent pentru acest 
meci în nădejdea unei victorii 
nete care să le sporească șan-

,, u,ia antre- 
de ieri, exersind atacul din zona 4 

Foto : Aurel D. NEAGU

Voleibaliștii dinamovtști surprinși, 
namentul c

supusă în sele la oalilicare im țurneui fi
nal de la Basel.
-Cit privește meciul de ari din 

Capitală, arbitrul international 
Mugur Nicolau, care a arbitrat 
pe Resovia Rzeszow la Bursa, 
ne spunea : „Echipa i 
practică un joc variat, 
temui 5 -1, este bătăioasă 
dispune de 
valoroși. Ce 
blemc le-a avut, la Bursa, Ia 
preluare... Cu un serviciu în 
forță și rit mai precis, cu un 
blocaj bine organ'zat, Dinamo 
poate eiștiga pe teren propriu 
la un scor
Hficarea".

Ambelor
tante în

poloneză 
, în sis- 

și 
jucători de centru 
e mai multe pro-

care să-i asigure ca-

noastre reprezen-
cupe, mult succes 1



Marian Păușcscu despre meciul de azi mnamo - Resovia Rzcszow Bt BARAJ

GREU, TOTUȘI VIZAM UN 3-0..."
PENTRU DESEMNAREA

După meciul de duminică din 
campionat, cu ASA Electro- 
mureș Tg. Mureș, care a 
„spus" mai puțin decit jocuri
le amicale ne care Dinamo le-a 
susținut cu Steaua în cursul 
săptămînii trecute (1—3. 3—1). 
antrenorii vicecampioanei noas
tre nu păreau îngrijorați In 
privința meciului cu echipa 
poloneză Resovia Rzeszow în 
Cupa Cupelor • Cum „sim
țiți" echipa in pragul meciului 
de miercuri (nj. — azi) 7 •
Sub forma maximă, deocam
dată — răspuade ..principalul" 
Marian Păușesca —, dar este 
explicabil, nrin prisma încăr
căturii mari din programul de 
pregătire efectuat -in primele 
zile ale anului. Pentru ultima 
parte a pregătirii am prevăzut, 
insă, antrenamente mai scurte, 
de intensitate, menite 
Iereze Intrarea în 
Mă bucură faptul 
reușit să rezolvăm 
traumatisme suferite 
parcursul pregătirii de 
tunători si sperăm ca

să acce- 
formă... 
că am 
micile 

pe 
cîțlva 

la ora

partidei să fie cu toții apți de 
ioc • Veți începe meciul in 
sextetul obișnuit 7 * Cu mici 
modificări. în funcție de starea 
formei sportive și a tonusului 
psihic. Ne gîndim Ia formația : 
Căta-Chițiga, Vrîncuț, Rotar, 
Enescu, Drăghici (Drăgusin). 
Rădulescu (Gîrleanu) O Deci, 
fără Pop ? • La început, da. 
Pe parcurs s-ar putea să in
tre... • Ce știți despre adver
sara echipei dv. 7 • Am cules 
mai multe informații de la cei 
ce au văzut-o recent. îndeosebi 
de la colegii stelisti care au 
jucat de curînd cu Resovia. 
Pe scurt : este o echipă ti- 
nără, practică un joc modem, 
combinativ în atac (grație unui 
coordonator inteligent — Zie
linski), se apără bine în ambe
le linii si se remarcă prin te
nacitatea cu care luptă pentru 
fiecare minge. Ne așteptăm să 
atace mult $î din linia a II-a. 
mai ales prin „falsul" Adam o- 
wiez, în timp ce pe centru vom 
avea mult de furcă cu taterna- 
ționaM Csapor • Cum

maginezi primul meci cu Re
sovia 7 • Din ce am spus, rezul
tă că este o echipă dificilă, 
deci, pentru nod și meciul va fi 
la fel. Dar este firesc să nu ne 
gindim decit la un 3—0 cit mai 
...scurt posibil, ca să ne înles
nim misiunea în retur si să 
nu pățim ca Fiiamentspor Bur
sa. exclusă de Resovia la 
punctaveraj. în faza preceden
tă. Străduindu-se să reducă la 
minimum greșeilie. băieții noș
tri pot decide încă de aici ca
lificarea in faza finală, progra
mată luna viitoare la Basel, in 
Elveția • Nădăjduim și noi că 
așa va fi...

Aurelian BREBEANU

(Agerpres).SOVATA, 13 , _______
In aceste zile se desfășoară la 
Sovata turneul de baraj pen
tru desemnarea campioanei re
publicane de șah pe anul 1986, 
la care participă Ligia Jicman, 
Gertrude Baumstark și Sma- 
randa Boicu, clasate la egali
tate pe primele locuri in fi
nala campionatului.

După trei runde, pe primul 
loc se află Gertrude Baumstark 
— 1,5 puncte, urmată de Ligia 
Jicman — 1 punct și Smaran- 
da Boicu — 0,5 puncte.

în runda a treia, Ligia Jic
man a învins-c pe Smaranda 
Boiou.

>

SPORT PENTRU

Hi i-

FATA-N FATA

SCORURI STRlNSE IN ULTIMA ZI

A TURNEULUI DE HOCHEI DE LA GALAȚI

Cupa Campionilor Europeni, 
BROTHER MARTINUS AM- 
STELVEEN : Teffer, Kuildcr, 
Goedkoop, Leenwernik, Boud- 
rie, Zweiver, Vennik, Selinger, 
Gosens, Buys, Balance, Brou
wers, Vitanov ; STEAUA 
BUCUREȘTI : lonescu, 
călu. Mina, Pralea, 
Pentelsscu, Constantin, 
rețu, Nica, Racsov,

Das- 
Spînu. 
Pădu- 

Arbitri : 
J.P. Begu și J. Berry (ambii di.n 
Franța).

Celelalte partide : Panini Mo
dena — Eczaoibasi-Istanbul, 
Ruda Hvezda Praga — Ț.S.K.A. 
Sofia și S.V. Hamburg — 
Ț.S.K.A. Moscova.

Cupa Cupelor. DINAMO 
BUCUREȘTI : Enescu, Gîrlea-

nu, Vrîncuț, Căta-Chițiga, 
tar, Rădulescu, Drăgușin, 
ghici, Pop, Georgescu ; 
SOVIA RZESZOW: Adamovicz, 
Csapor, Zielinski, D. Marszalek, 
Maslowski. Jarzebski, Kozîarz, 
T. Marszalek, Mikulski, Komar.

Arbitrii partidei : O. Aydinol 
și O. Tunjer (ambii din Tur
cia).

Partida are loc azi, de la ora 
17,30 în sala Dinamo.

Celelalte partide : Radioteh- 
nik Riga — Tartar ini Bologna, 
Levski Spartak Sofia — 
Berlinul Occidental și 
Leipzig — O.K. Bosna 
jevo.

Tot astăzi, penultimul 
cupele europene la feminin.

Ro- 
Dră-

RE-

V.D.S.
S.C.

Săra

act îtn

■ - rww--«nraszsB»»— -

ÎNTR-0 ZI, LA MUNTE
(Urmare din pag. 1)

spre seară intrlnd in piscina 
Hotelului Montana, pentru un 
antrenament de inot In exclu
sivitate, cu de toate — craul, 
fluture, cu Vlad Hagiu, res
pectiv cu Mihai Zaharia in 
prim-plan, apoi exerciții specifi
ce. „Trebuie îmbunătățită, intre 
altele, poziția pe apă", spune 
prof. Capșa. Gindul unanim e, 
firește, la „europenele' din au
gust, unde va fi mult mai 
greu decit acum doi ani, tind 
naționala noastră ciștiga grupa 
secundă, urcind (revenind) in 
plutonul de elită. Mihai Simi- 
on, Gheorghe Popescu. Eugen 
lonescu, Cătălin Moiceanu, 
Șerban Popescu, Dorin Costrăș, 
Francisc Kiss, Florin Ardelean, 
Bogdan Olaru, Bogdan Tufan. 
Dinei Stamate, alături de cei 
amintiți mai înainte (și de ln- 
cd cîțlva la care se poate ape- 

ora primelor acu- 
anului, așteptînd 

reîntilnirea cu... 
apă, firește, pentru 
de fotbal nu lip-

copăile și _coarnele, confecțio- 
după mode- 
săniile pă- 

competitive, 
cum spune

GALATI, 13 (prin telefon). 
Așa cum era de așteptat. Steaua 
București și-a manifestat. supe
rioritatea și cu prilejul acestui 
turneu, care s-a disputat In 
mijlocul unui interes major. 
Cîteva cuvinte despre cele două 
partide din ultima zi :

4-2

I 
I 
L
I

I

la), sînt la 
mutări ale 
nerăbdători 
mingea, pe 
că jocurile 
tesc.

La sediul 
numai Marius Nicolici, conta- 
bilul-șef. Președintele clubului, 
Paul Popa, suise la pirtfa de 
bob, unde se lucra la virajul 
13, cel mai dificil din toate. 
Dintr-o încăpere alăturată in
ii, răzbăieau zgomote : sănierii 
Iți puneau la punct „aparate
le'. Antrenorii Costel Țigănuș 
și Ion Galescu. împreună cu 
sportivii Marian Oprea, Ion 
Hogea, Gyula și Iutka Koszak, 
Laurențiu Boroșoiu. montau

C.S.O. Sinaia era

CONCURS Of SHfCIlt 
PENTRU LOIUL OLIMPIC 

Of IUPTE GRECO ROMANE
Sîmbătă si duminică. Ia Po

iana Brasov va avea Ioc un 
important concurs de selecție 
pentru lotul olimpic de lupte 
greco-romane. la categoriile 
48—74 kg. La aceste categorii 
sînt. în momentul de față, ci
te unul sau cel mult doi lup
tători. Iată deci un prilej 
foarte bun pentru tinerii dor
nici de afirmare din toate sec
țiile cluburilor si asociațiilor 
sportive. Se acordă o toleran
tă de două kilograme. Să mai 
precizăm că anul acesta lotul 
nostru olimpic va participa la 
cîteva competiții de amploare, 
printre care si Campionatele 
Europene.

note la I.E.A.B.S. 
Iul internațional, 
rind acum mai 
„un pas înainte", 
Horia Ilieșu, secretarul federa
ției, adăugind că secția de la 
C.S.O. se numără printre cele 
ce au înțeles primele Imperati- 
cele actuale.

Afară continui si se 
teamă zăpada, înăuntru, 
bazinul de 25 de metri 
la „Montana', forfota pe 
patru culoare se menține 
ceeași. E pe sfirșite antrena
mentul elevilor
Viorica Marin,
Moldoveanu, Laurențiu 
lescu, Dragoș Băcescu, antre
norul Gheorghe Iorgulcscu pă- 
rind mulțumit, semnele fiind 
bune pentru competițiile viito
rului apropiat, cum ar fi eu
ropenele de juniori sau Con
cursul Prietenia. Ies din apă 
ploieștenli, intră bucureștenii 
de la Dinamo, ei răminînd 
înotători, și aici la munte, in 
zile din programul cărora nu 
pot lipsi schiul sau ascensiu
nile. Împreună cu antrenoarea 
emerită Cristina Șopterian, cu 
prima noastră înotătoare me
daliată la mondiale, Carmen 
Bunaciu. și cu cea dinții la 
Olimpiadă, Anca Pătrășcoiu, 
sînt Flavius Vișan, Cristian 
Ponta. Oliviu Băcuieți, Marina 
Miclea, Romeo Macovei, Cristi 
Stavriu, George Lupu, Lucian 
Voiculeț, plus junioara Car
men Georgescu. Plus Claudia 
Arsene aflată in convalescență, 
acum notind de zor cifrele a- 
nunțate, cu ochii pe cronome- 
tre, de antrenoare. Lungime 
după lungime, cu plecări in 
serie, in toate procedeele. 
„Merge bine, spune Cristina 
Șopterian, ritmul crește. Altfel, 
cum ar putea fi în pericol re
cordurile de azi ?“. Antrena
mente la... înălțime — la pro
priu, și cum susține cunoscu
ta tehniciană, la figurat —, 
sub privirea atentă a medicu
lui Andreea Aguletti... tnainte 
sau după antrenament, înotă
torii se reintegrau furnicaru
lui de oameni suind sau cobo- 
rind înălțimile Sinaiel, în veș- 
mint de iarnă adevărată.

r

a?- 
în 
de 

cele 
a-

ploieșteni
Alexandru

Nico-

STEAUA — DINAMO
(3—0, 0—2. 1—0). Intîlnirea din
tre cele două fruntașe ale ho
cheiului nostru a prilejuit o 
partidă de un bun nivel tehnic 
Si spectacular. Campioana do
mină cu autoritate în prima 
repriză reușind o desprindere 
rapidă prin Chirită (min. 6 si 
10) și Gerczuj (min. 20). In cea 
de-a doua, dinamovistii au o 
spectaculoasă revenire și con
trolează jocul, marchează prin 
Lukacs (min. 23) și Caval (min. 
27). dar nu mai pot concretiza 
nimic. Repriza a treia a fost 
mai asprii, au existat și unele 
altercații (minute de penaliza
re 14—14), dar Steaua obține ■ 
în cele din urmă o victorie 
foarte muncită, dar meritată. 
Herlea fiind autorul ultimului 
gol tain. 55). Excelentă com
portarea celor doi portari: Ne- 
tedu (Steaua) și G. Huțan (Di
namo). Au arbitrat N. Enacbe 
— Em. Both și S. Dinu.

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DUNĂREA GALAȚI 
6—4 (4—2. 2—0, 0—2). Cele

două formații au oferit publi
cului o partidă cu multe mo
mente de suspans, cu o evoluție 
Interesantă a scorului. După ce 
Sport Club marchează în min. 
3 prin B. Nagy, tinerii hocheiști 
gălățeni evoluează fără com
plexe. reușesc să egaleze prin 
Șt Zaharia (min. 4), iau con
ducerea prin I. Zaharia (min. 
11) și ratează în continuare 
multe alte ocazii. Apoi, în su
perioritate 
marchează 
toare prin
Baricz (de două ori în min. 20 !). 
Profitînd de slăbiciunile mani
festate de gălățeni în apărare. 
Sport Club mai înscrie prin 
Keresztes (min. 24) si Z. Nagy 
(min. 30). Ultima repriză a fost 
de-a dreptul dramatică, elevii 
antrenorului S. Ciubotaru atacă 
în trombă, dar lipsa de expe
riență și de concentrare în fa
zele de finalizare îi fac să ra
teze cu multă ușurință. Ei reu
șesc totuși să reduCă din han
dicap prin Gherghîșan și I. Za
haria (ambii în min. 59). 
arbitrat bine D. Trandafir 
N. Enache si Em. Both.

In urma acestor rezultate 
samentul arată astfel:
1. Steaua
2. Dinamo
3. Sp Club
4. Dunărea

numerică, oaspeții 
trei goluri... llniști- 
Gereb (min, 16) sl

Tel cm ac SIRIOPOL
22
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Convinși de utilitatea 
cdrii, a exercițiului fii _ 
sportului, tinerii care trăiesc 
ti muncesc In orașul de la 
porțile Deltei — Tuleea — con
tinuă și în aceste zile geroase 
de iami activitatea lor tn dis
ciplinele îndrăgite. Președinte
le C.J.E.F.S. Tuleea, Gheorghe 
Damian, se arată tndntat de 
felul in care adevărata iubitori 
ai sportului au rdspuns la ini
țiativele unor comisii, de a or
ganiza, sub însemnele Dacla- 
dei, două întreceri non-stop, 
pe întreaga durată 
a sezonului alb. 
„Practic, de la mo
mentul de start al 
etapei de iarnă a
marii competiții naționale șl 
pînă la inaugurarea sezonului 
în aer liber", cum ni se face 
precizarea.

De fapt, nu este vorba de 
de inițiative noi, ci de conti
nuarea unora care și-au sta
tornicit o tradiție. De pildă, 
un campionat ad-hoc de volei, 
acum la a S-a ediție, la care 
președintele comisiei județene, 
Vasile Chiper, a ajuns să an
greneze nu mai puțin del! e- 
chipe, reprezentante ale aso
ciațiilor sportive din munici
piul de reședință al județului. 
„12 formații de volei într-o sin
gură serie, care joacă sistem 
tur-retur, cu sportivi fără li
mită de vîrstă, deci sport de 
masă în puterea cuvintului ; 

.o Întrecere extrem de disputa
tă în care nu mal puțin de 
trei echipe, Marina, Portul și 
Dinamo doresc să o încheie 
în frunte». Completarea e ne
cesară, ea atestlnd tnteresul 
pentru această întrecere spor
tivă de masă.

..DERDELUȘURI IN
Dintre scrisorile primite la 

redacție in aceste zile, una 
ne-a reținut atenția prin aceea 
că vine cu o interesantă pro
punere, s-o nunttm așa, „de 
sezon". Autorul scrisorii, ingi
nerul ' Dumitru Alexandru de 
la Întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești, s-a gîndit la această 
eternă bucurie a noastră •— 
copiii — și la una dintre bucu
riile lor de joacă din „anotim-

tort 
Ilar 
frui 
I.C.. 
Por 
fine 
Tul. 
eelc 
nan 
atra 
de

D< 
la 1 
nă, 
ta < 
da ; 
pe 
jude 
nier 
eu s 
in I 
cant 
re, i 
nare 
ceni 
Plor. 
nor

F

24 20 1 3
34 12 2 10
24 12 2 10
24 0 2

min

vere

65-158 2
— ooresp

In grupa a doua valorică la hochei

PROGRESUL M. CIUC
La patinoarul „23 August* din 

Capitală se desfășoară cel de-al 
cincilea turneu «1 echipelor din 
a doua grupă valorică, la care 
participă echipele Progresul 
Miercurea Clue, Viitorul Gbeor- 
gheni, IMASA Sf. Gheorghe, 
Sportul Studențeso București șl 
echipa lotului reprezentativ de 
juniori (18 ani). Lipsește forma
ția reprezentativă (30 ani).

Jocurile disputate 
au fost de valoare 
bună, oricum peste 
detașîndu-se prin calitatea jocu
lui prestat formațiile Pro
gresul M.' Ciuc, Viitorul Gheor- 
gheni șl aceea a juniorilor (an
trenori : stellan Rusu și Remus 
Blanu), aceasta din urmă alcă
tuită din jucători de la C.S.Ș. 
2 Galați (9), steaua-Triumf Bucu
rești 
ess 
Ciuc

de tinere:
pină acum 

destul de . 
așteptări,

(5), CSȘ 2 București 
Gheorghenl (4) și CSȘ 
(2).

Rezultatele de pînă acum :

CI). 
M.

Viitorul — Lotul de juniori 
6—5 (2—2, 3—2, 1—1). Meci dispu
tat srub semnul echilibrului. Au 
marcat : Gergely 2, Toke, Kasco, 
Korpos, E. Csata (V), Geru, C. 

Niculescu,Gall, I. Salomon, V. 
Somfăleanu (Lot).

Progresul — Sp.
10—2 (1—1, 3—1, 3—0),

Studențesc
Victoria

CONDUCE DETAȘAT
ia pas a formației din Miercurea 
Clue, care prezintă o garnitură 
experimentală. Au marcat : Z. 
Csikl 2, Sz. Sandor 2, E. Antal 
2, Petres, Buzas, Szentes, A. 
Salomon, respectiv Neagu șl Cin
ci eseu.

Progresul — IMASA 4—1 (1—0, 
2—8, 1—1). Harghl tenii s-au
impus prin golurile realizate de 
Z. Balogh. G. Kocsls, Z. Antal, 
F. Sandor, punctul echipei din 
Sf. Gheorghe fiind marca! de 
K. Pal.

Lotul de juniori — Sp. Studen
țesc 7—3 (2—1, 1—I, 4—1). Meci
foarte disputat, in duda dife
renței de patru goluri eu care 
s-a Încheiat Juniorii s-au dis
tanțat doar in ultima parte a 
partidei, cînd au marcat goluri 
spectaculoase. Au înscris : Som- 
făleanu 4. Geru, 
rldon, respectiv 
Martin 2.

în clasament, 
distanțat (avlnd 
echipa lotului de tineret (19 ; 
Viitorul (16 p) etc.

Competiția continuă azi 
meciurile : IMASA — Lotul 
18 ani (ora 10,30) și Viitorul 
Sportul Studențesc (ora 13), 
se va încheia vineri. (M. T.).

Mohorea, Spl- 
Fl. Bunescu 51

Progresul
31 p) față

s-a 
de 
P).

cu 
de

și

»<

pul alb" : săniușul. Semnata
rul, de altfel, și-a intitulat 
rmdurile simplu și cu trimite
re directă la idee : CONSTRU
IM UN DERDELUȘ I Dar si 
reproducem, in întregime, con
ținutul acestei corespondente: 

„Cînd vine iarna și ninge, 
bucuria copiilor este nemărgi
nită, mai ales cînd, prin apro
piere, au și un derdeluș. Pen
tru copii derdelușul este echi
valentul unui -perpetuum mo
bile», deoarece plăcerea este 
atît de mare la coborîre îneît 
copilul nu mai simte greutatea 
urcușului. Or, tocmai acest 
■«zbor» la coborîre, cumulat cu 
consumul de energie la urca
re, face din săniuș sportul de 
iarnă cel mai recomandat (și 
mai ușor de practicat) pentru 
copii.

Acolo unde relieful nu oferă 
derdelușul mult dorit, săniușul 
prin tragerea săniei între copii, 
nu devine o atracție irezistibi
lă și, ca atare, nu se realizea
ză acel consum de energie și 
acea stare spontană de vese
lie, atît de necesare sănătății 
celor mici.

Există vreo soluție ? Da 1 Să 
construim pentru copii — cei 
care sînt și cei care... vor ve
ni — derdelușuri. In fiecare 
oraș se ridică mereu noi 
blocuri de locuințe, deci se 
fac săpături, iar pămîntul re
zultat din excavații este dus 
în alte părți, nu o dată în a- 
fara localității. Se știe însă că 
orice oraș are și parcuri, unde 
ar putea fi depozitat acest pă-
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE 

PRONOSPORT 
RIE : cat. 1 
rlante 100% 
riante 25®/#

CONCURSULUI 
DIN 11 IANUA- 

(13 rezultate) 
a 5.149 Iei și 
a 1.287 lei J

: s va-
228 va-
cat. 1

(12 rezultate) : 115 variante 100% 
a 369 lei șl 4.320 variante 25% a 
92 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 975 
variante 100% a 75 lei șl 39.405 
variante 25% a 19 lei.

INVITAȚIE LA MANGALIA
M-| In perioada de pregătire a viitorului sezon competițional, __ 

necunoscutul hotel „Mangalia", din stațiunea cu același nume, 
[este o excelentă gazdă pentru sportivii cluburilor șl asociațiilor 

din întreaga țară. La acest modern complex, I.H.R. Mangalia 
oferă, printre altele, piscină, terenuri șl sală de sport. Se asi- 

ț gură tratament de recuperare.

I
I

La sfîrșltu! acestei săptăminl 
are loc o nouă TRAGERE LOTO 
3, prima din anul 1987. Se o- 
leră șanse deosebite de clștlg, 
mal ales dacă se are In ve-mal
dere și faptul că se poate dș- 
tiga și cu numai 2 numere.

Doamnei nr. 2, îneepînd de la 
ora 15,50. Transmisia desfășură
rii tragerii se va face la radio, 
pe programul I, la ora 16,15. 
Numerele extrase vor fi trans
mise in reluare, la ora 18,55, pe 
programul II, Ia ora 
gramul I, precum șl 
joi, la ora 8,55. tot 
mul I.

23 pe pro- 
a doua zi, 
pe progra-

• Tragerea obișnuită Prono- 
expres de astăzi, miercuri, 14 
Ianuarie, va avea loc in Bucu
rești. in sala clubului din str.

» Mal sînt DOUA FILT 
la tragerea obișnuită Loto 
vineri, 16 ianuarie a.c. Nu uitați 
de regula — confirmată de atî- 
tea ort — potrivit căreia mal 
multe bilete înseamnă si mal 
multe șanse de cîștlg.
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• Echipa , din Petroșani, re
venită în toamnă în Divizia A. 
a avut un tur plin de dificul
tăți, pe care l-a terminat cu 
minus 6 puncte .Ja adevăr" • 
Reacomodarea cu prima scenă 
s-a făcut greu, echipa găsifl- 

, timp de multe săptă- 
pe ultimul loc •Idu-se.
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DIN FINAL DA SPERANȚE
eativ pentru slabul randament 
ofensiv este și faptul că. In 
întreg turul. Jiul a înscris 
doar dou'ă goluri în deplasare : 
eîte unul. în etapele a Iî-a si a 
IV-a. după care a pierdut, pe 
teren străin, numai Ja zero" 
• Se pare că petrosenenii nu 
s-au orientat prea bine la În

i\XXXXXXXXXXXXXX\XmXXW\£

4 2 77 13-24 10
propriu : 10, din 8 meciuri (a- - - - 3,c.pe teren _ .__ ____ „_

Petrolul și F.C. Argeș, cite unul eu
0 Puncte realizate 

pierdui cîte două cu 
Bacău șl Otelul).
• Puncte obținute in deplasare : nici unul, în 9 partide.
• Cel m?i bun Ioc ocupat : 3—10 (etapa a 3-a) ; cel mai slab 

io? : 18 (eu-rele 6—13).
• Co.’geieri: echipei : Lasconl 4 goluri. Timofte și Bălută — 

cîte 2 Mulțescu, Dina. Vancea, Florescu și Sedecaru — cîte 1.
• Jucători folosiți • 21 ; B. Popescu $1 Lasconl — cîte 17 me- 

ciur‘, băluță 15. Szekely. Multescu, Stana și Timofte — cîte 14. 
Henzel 13 Vancea 12. V. Popa 11. Neagu și Sedecaru — cîte 10, 
Găman și Florescu — cîte 9. Toma și Girjoabă — cîte t. 
Dina 7. Bala} 3, Vesa 2, Boitor 1.© Pt/diumcr evidențiaților î 1. Lasconi 8 remarcări, 2—3. Mui- 
tescu și Timofte — cîte 6.

G Cartonașe galbene : 24 — 8 jucători ; 
kelj' C.

© Cartonașe roșii : Neagu (etapa a 3-a), 
Florescu (etapa a 7-a).

© A beneficiat de două lovituri de la 11

cele mal multe : Sze-
Vancea (etapa a 5-a),

_ ____ _____________ __ __ _ m : una transformată
(Dina), una ratată (Vancea) ; a fest sancționată cu 3 penalty-uri, 
transformate.

Â expediat 180 de șuturi (111 acasă — 69 în deplasare), din
tre care 8'» oe spațiul porții (49 acasă — 34 în deplasare).

• ••

S-A PUS ÎN MIȘCARE
F.C. ARGEȘ : MIC RECORD DIN START

I

..neagră" perioadă a fost cea 
din etapele V—X, cind a obți
nut un singur punct din 3 me
ciuri pe teren propriu (1—2 cu 
PetroCul, 1—2 cu F. C. Argeș. 
0—Q cu Oțelul), interval in ca
re a suferit și două infringeri 
cu 0—3. în deplasare, cu Stea
ua si Corvinul. și una cu 0—1 
Ia Moreni. în acest răstimp, 
ineficacitatea atacului a fost 
vizibilă. Jiul mareînd doar 2 
goluri Xsi acestea acasă) în 6 
etape consecutive • Semnifi-

ceputul 
nunta t 
tori ca 
Buzdugă. Sălăjan, 
Merlă. ca si ale unor juniori 
din propria pepinieră, fără a 
face achiziții — nici numeric, 
nici valoric — la nivelul cerut 
de Divizia A 0 După cum ne 
spunea antrenorul Gh. Mulțes- 
cu. Jiul a întâmpinat mari di
ficultăți de lot, lungi perioade 
arvînd doar 15—16 jucători fo
losibili. Si aceasta, atit din

sezonului, cind au re
ia serviciile unor jucâ- 
Petre Grigore, Homan. 

Pachițeanu,

cauza suspendărilor (Neagu 6. 
Vancea 5. Florescu 3 etape 1), 
cit si a accidentărilor (V. Po
pa și Florescu n-au putut fi 
folosiți eîte două etape. iar 
Găman 5) 0 In a doua parte 
a turului, .echipa a înregistrat 
un reviriment, pentru a termi
na sezonul foarte bine, cu vic
torii asupra Sportului Studen
țesc și a lui Dinamo, in cam
pionat. si asupra Corvinului 
în Cupa României 0 în final, 
echipa si-a îmbunătățit pregă
tirea fizică si organizarea apă
rării : la Craiova. Buzău și Sla
tina a pierdut doar la un gol 
0 în tur. cel mai buni jucă
tori ai echipei au fost Laseo- 
ni, V. Popa (devenit „libero", 
din fundaș dreapta).
Szekely 
atitudinea 
atras un 
cartonașe 
nărui Timofte, un talent 
pepiniera proprie • Jiul efec
tuează o -„întinerire din mers", 
ilustrată de cooptarea unor iu
cători ca Sedecaru. Ghițan, 
Henzel, Timofte, Boitor si va 
promova alte elemente locale, 
ca Oaidă și Tudorache 0 Cu 
toată poziția sa precară în cla
sament. Jiul nu dezarmează, 
sperind (pe temeiul bunelor 
safe evoluții — ca joc și rezul
tate — din ultimele etape) să 
acumuleze în primăvară punc
tele necesare rămînerii în pri
ma divizie • Una din condiții
le reușitei este, desigur. un 
randament mai bun în depla
sare. unde. în toamnă, n-a cî~- 
tigat nici un punct.

Probabil că ptteștenli au sta
bilit un record în materie de 
start al pregătirilor pe 1987. 
La 7 Ianuarie eț se șl aflau la 
Hereulane, ’după ce, firește. în- 
rcgul Iot fusese supus unui a~ 
tent control medical condus de 
dr. Octavian I’uiu. Antrenorii 
Florin Halagian șî Leonțe Ia- 
novschi au deplasat întregul 
lot la Herculane. întoarcerea 
la Pitești fiind prevăzută pen
tru data de 19 ianuarie. In 
continuare. în program este 
prevăzută o suită de meciuri 
de verificare ; în proiect si un 
eventual turneu peste hotare

a cărui perfectare este în curs. 
Despre perspectivele returu

lui ne-a <pus cîteva cuvinte 
unul dintre cel mai vechi cosn- 
ponenti ai conducerii - tubului. 
M. Găiseanu : „Formația noas
tră dorește să îmbunătățească 
performanța din prima parte a 
campionatului. Avind un lot 
tînăr putem spera în valorifi
carea resurselor încă latente 
ale majorității jucătorilor. F.C. 
Argeș este decisă să joace, ca 
mai totdeauna în ultimele edi
ții ale campionatului un rol 
fruntaș în desfășurarea intre’ 
cerii".

„NE PREOCUPĂ, PRINTRE ALTELE... ÎNCĂRCAREA
BATERIILOR"

DINAMO, LA ORA ACUMULĂRILOR FIZICE
Un scurt popas făcut, 

dimineață, pe stadionul 
Șoseaua Ștefan cel Mare 
oferit un decor 
acestor zile care 
desfășurarea, cu toate motoare
le în plin, a pregătirilor fotba
liștilor dinamoviști.

Cu gîndul la sezonul de pri
măvară. un gînd bun evident, 
care, în primul rind, înseam
nă jucarea pe mai departe * 
șanselor în acest campionat, 

antrenată de Mircea 
și Florin Cheran 
în prezent, etapa re
ia efort. Prima ,.pro-

Bălujă, 
(handicapat. însă, 
ta teren, 
neplăcut 
galbene :

ceea ce 
record
8 !) st

de 
t-a 
de 
tî- 

din

Radu URZICEANU

Gloria Buzău a pornit la dru
mul pregătirilor sezonului com- 
petițional de primăvară la 8 
ianuarie. „Caravaria buzoiană" 
s-a pus în mișcare, avind la 
conducerea tehnică cuplul de 
antrenori : Oostică Moldovan 
— Ion Ioniță, echipa de spe
ranțe fiind pregătită de C. Ne- 
goescu. Gloria îsi desfășoară 
programul de instruire in loca
litate. pînă la 20 ianuarie, da
tă la care întreg lotul se va 
deplasa la Timișul de Sus pen
tru un stagiu de pregătire cen
tralizată. accentul punîndu-se 
pe factorul fizic. „Pentru că — 
ne spunea noul 
clubului. Ștefan
încărcarea... bateriilor este 
condiția primordială la jucăto
rii noștri, în toamnă marca lor
FLACĂRA MORENI - AMBIȚII SPORITE PENTRU RETUR

președinte al 
Diaconii —

majoritate dind... rateuri în a- 
cest sens. Mai sînt si multe al
tele de pus Ia punct. Ie știu 
și antrenorii, și jucătorii, trep
tat (oale deficiențele ană'ute 
în tur dorindu-se a li elimina
te. Ne preocupă continuarea 
acțiunii de întinerire a lotului 
cu elemente de perspectivă, de 
pe raza județului. Avem în ve
dere mai multi jucători ne ca
re îi vom urmări în continuare, 
nasibili de a fi transferați la 
clubul nostru". La încejutu! 
luni februarie. Gloria va re
veni in localitate, puni nd ac
centul pe jocurile de verificare, 
modalitate care va permite an
trenorilor să finiseze ideea de 
joc. s-o testeze si să se opreas
că — apoi — la un ..11" cit 
mai competitiv.

ieri 
din 

ne-a 
obișnuit al 
marchează

formația
Lucescu
parcurge, 
adaptării 
bă" a anului s-a consumat mar-

ți, cind pe pista de atletism a 
stadionului Dinamo, fotorepor
terul nostru Aurel D. NEAGU 
i-a surprins pe „alb-roșii" pre
gătind de pe acum „testul Coo
per". Umăr la umăr cu mai 
vechii titulari ai formației s-au 
aflat tinerii jucători Dupes cu, 
Răducioiu, Cristian Sava, Jcr- 
eâlău și Bucur Bogdan în care 
conducerea tehnică își pune 
mari speranțe Antrenamentele 
dinamo viștilor vor continua, 
acasă, pînă sîmbătă, cind ei se 
vor deplasa la Cimpina pentru 
efectuarea stagiului montan de 
acumulări, mai ales în planul 
pregătirii fizice generale.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
SELECȚIONATA DE JUNIORI 

din promoția U.E.F.A. ’86 a 
participat la un turneu care a 
avut loc In Israel. Echipa noas
tră a făcut parte din grupa B. 
alături de formațiile Greciei, 
Belgiei șl Maltei. Rezultate Înre
gistrate : 0—0 cu Grecia, 1—1 cu 
Belgia, 3—1 cu Malta. Ocuplnd 
locul al doilea In grupă, echipa 
noastră a disputat partida pentru 
locurile 3—4 ale turneului In 
care a Întrecut selecționata 
Israelului cu 2—1, obțlnînd, deci, 
poziția a 3-a In clasament.

Dinamo

PROMIȚĂTOARE

Seria a Vlll-a

0 COMPETIȚIA DE MINIfOT- 
BAL desfășurată la Piatra Neamț 
• adunat la start echipe ale Clu
burilor sportive școlare cu secția 
de fotbal de performanță, alcă
tuite din copil In vlrslă de 12—13 
ani. In finală C.S.ș. Craiova a 
Învins pe C.S.Ș. Olimpia P. 
Neamț cu 3—2, Iar pentru locu
rile 3—4 s-au Inttlnlt C.S.Ș. Tg. 
Mureș șl C.S.Ș. Sibiu. Scor s 
3—2. (R. TOMA — coresp.)

încheind pe un loc de nein
vidiat prima jumătate a cam
pionatului, Flacăra Moreni pri
vește returul cu speranțe nu 
numai în îmbunătățirea... cifrei 
din clasament, ci si în crește
rea valorică a jocului etalat. 
Dovadă, atenția pe care antre
norii Ion Nunweiller si Nicolae 
Toma o acordă pregătirilor din 
această perioadă. La 6 Ianuarie, 
întreg lotul a răspuns prezent 
la apel, „fără kilograme in 
plus", a ținut să precizeze N. 
Toma. cel cu care am discutat 
tn absența lui I. Nunweiller.

Fostul mijlocaș al Jiului, din 
1982 revenit la Moreni (unde a 
jucat o bună perioadă de timp) 
ca antrenor, ne-a oferit cîteva 
amănunte în plus : „Perioada 
de acomodare cu efortul o vom 
parenrge acasă, după care, 
pentru două săptămîni, ne vom 
stabili cartierul general la Po
iana Brașov. Vom «coborî» în 
jurul zilei de 30 ianuarie. Una 
din problemele cele mai im
portante ale vacantei a fost 
completarea lotului cu cițiva

jucători. Mai tatii au fost pro
movați de la speranțe, în lotul 
mare, tinerii Glăvan și Despa. 
dar vom folosi — sperăm cu 
bune rezultate — si perioada 
de transferări, ceea ce va a- 
duce o emulație în iot. Avind 
cite minimum doi jucători oe 
post, avind deci un efectiv de 
21—22 jucători, altui va fi in
teresul pentru pregătire, altoi 
va fi angajamentul Ia jocuri. 
Sperăm, deci, intr-un retur 
mai bun. care să alinieze cu 
adevărat echipa Ia nivelul Di
viziei A. Entuziastul nostru pu
blic trebuie răsplătit nu numai 
eu jocuri bune, ci si cu menți
nerea în primul campionat al 
țării. Știm, va fi foarte i 
dar numai cei îndrăzneți 
șese. Si încă un amănunt 
lipsit de importanță : s-a 
cheiat gazonarea terenului 
care acum se prezintă 
bine si va fi folosit la 
de pregătire, terenu! 
fiind «odihnit» si folosit 
pentm meciuri".
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După turul Campionatului Diviziei C
W—a———r- 11 ■     1

0 Clasarea pe primul loc a 
echipei Progresul Timișoara — 
debutantă In campionat — este 
o performanță cu totul ieșită din 
comun, mal ales dacă avem in 
vedere faptul că a reușit acest 
tur de forță tn una din cele 
mal puternice grupe ale cam
pionatului In eare joacă două 
retrogradate din „B“ — Minerul 
Lupenl șt CFB Timișoara — și 
alte cîteva formații puternice, cu 
bogată tradiție competlțională, 
cum slnt Vagonul Arad, U. M.

TN 
sadetele 
—67 cu 
Polonia, 
și 69- 

tsament 
7 p, 2. 
Ia 7 p, 
ia 4 p.

Antrenorul Horia Pop le-a re
marcat pe Magdalena Manea 
(cea mai bună jucătoare a lo
tului român), Ioana Cocîrlan 
(foarte bună Ia recuperări ; cu 
acest prilej și-a cucerit un loc 
în „5“-ul de bază al echipei). 
Simona Morar și Gabriela Ba
logh. „Selecționata noastră de 
cadctc a avut o prestație bună, 
mai ales dacă ținem seama eă 
toate adversarele au fost ju
nioare L S-a evidențiat in spe
ria! maniera în eare a fost •- 
plicată apărarea agresivă, dar 
se face simțit — în mod nega
tiv, bineînțeles — numărul mie 
al jucătoarelor de 1,90 m și mai 
înalte", ne-a declarat antreno
rul H. Pop. Ultima constatare 
este cu atit mai regretabilă, 
dacă ținem seama că o bas
chetbalist» de mare talent — 
Cecilia Laszlo — nu Joacă ta 
Divizia A (și deci nici nu poa
te fi selecționată) din cauza 
divergențelor dintre echipele

Rapid-Progresul si Politehnica 
București.

ORGANIZAREA IREP 
BILĂ asigurată, la .Bala 
turneului de cădeți * permis 
acestora să-și dispute Întrece
rile în condiții optime, asigu
rate de Consiliul popular și 
C.J.E.F.S. Maramureș, eu spri
jinul întreprinderilor I.M.U.A.S., 
I.M.M.U.M., FAIMAR și al 
UJ.C.M. Sportivii români s-au 
clasat pe focul secund (după 
selecționata Cehoslovaciei), re
zultat bun, dar cane nu trebuie 
să permită trecerea eu vederea 
a unor defecțiuni ia Jocul •- 
chipei. De pildă, component!) 
lotului au manifestat o atare 
emoțională negativă toe refe
rim la partida decisivă pentru 
locul I, ou reprezentativa ceho
slovacă), ceea ce a dus la mo
mente de derută ta perioadele 
dificile Ale întilnirii. S-a re
simțit din plin handicapul feți 
de cel șapte jucători de peste 1 
metri al oaspeților. Doar Con
stantin Popa s-a luptat de la 
egal la egal eu adversari supe
riori numericește si Prin gaba-

ceea ce nu a fost sufi
cient pentru realizarea victoriei. 
Prezența „giganților" în echipa 
Cehoslovaciei i-a inhibat și pe 
ceilalți baschetbaliști români, 
care — de teama „capacelor" 
— au încercat rareori pătrun
derile. insistind (pentru a com
pensa) asupra aruncărilor la 
coș de la distanță, dar fără 
prea mare succes. în mod evi
dent, pînă la turneul de 
floare pentru Campionatul 
ropean juniorii noștri vor 
bui să se pregătească eu 
mai mare sirguință ca 
acum, în același timp ei 
buind să-și sporească 
riența competlțională atât prin 
participarea (în Divizia B) 
la meciurile echipei I.C.E.D. 
II București (alcătuită a- 
prospe in totalitate din mem
brii lotului național de juniori), 
precum și prin susținerea unor 
partide internaționale. în plus, 
mărirea numărului jucătorilor 
de 2 m și individualizarea an
trenamentelor acestora trebuie 
să fie o preocupare de prim-or- 
dta șl de primă urgență.

PROGRESUL TIMISOARA - PERFORMERA ÎNTRECERILOR>
Timișoara, Unirea Tomnatic, Me
talurgistul Cugir, Unirea Sinnico- 
lau șl “ 
zarea 
tln&ra 
posibil 
practicat, a seriozității cu 
a abordat competiția.
cum au muncit jucătorii la an
trenamente, a modului cum și-au 
însușit cele predate de fostul 
atacant al lui „Poli", Gheorghe 
Chimiuc, care, împreună cu Ma- 
rincov Romanescu, se ocupă de 
instruirea tehnică. 0 Timișore
nii au evoluat pină în vara iul 
'86, timp de 12 ani, m campio
natul județean, promovând In 
Divizia C In urma jocurilor cîș- 
tlgate la .baraj" In dubla Întâl
nire cu Automecanica Reșița. 0 
Progresul este succesoarea echi
pei Electrica Timișoara, înființată 
tn anul 1929. Electrica fiind mulțl 
ani una dintre cele mal cunos
cute unități sportive bănățene 
șl avind secții puternice de 
atletism, popice, tenis, moto, 
fotbal etc. 0 Acum, formația 
este patronată de întreprinderea 
județeană de transport local, 
președintele asociației sportive 
Progresul fiind Radu Nlcosevlcl 
care, Împreună cu lng. Ion Buc
șan (directorul întreprinderii) șl 
Ioan Dob al (președintele secție!) 
se ocupă șl rezolvă multiplele probleme ale echipei. 0 "
lotul care a reușit această 
moașă performanță t Slrb, 
bados — Toma, loneseu.
narciuc. Mluțel, " 
pan, Trițolu, 
Carp, ltlușat 
Rozenblum, 
Lotul 
fiind 
câtor 
care, 
stant 
0 Progresul s-a remarcat încă 
de Ia Începutul campionatului ț 
ea se afla printre primele ela-

Minerul Vulcan. • Reali* 
acestui succes de către 

echipă timișoreană a fost 
datorită jocului bun 

care 
a felului

cali- 
Eu- 
tre-

pînă 
tne- 

expe- lat* 
fru- 
Sza- 
Bot- 
Cîr-

Dudaș,
Sandu

Rotarta, Bucșan, 
• Cliifan, ’ .. 

Junkart șl Boclort. 
este tlnăr, vîrsta medie 

de 82,8 ani. un singur Ju- 
peste 39 de ani, Masat, 
Insă, prin jocul lu! eon- 
bun. este folositor echipei.

sate, iar în etapa a Xl-a a pre
luat șefia de la Unirea Sinnlco- 
lau, o altă formație bănățeană 
bine cotată care a condus „osti
litățile" seriei nu mai puțin de 
opt etape I 0 Pe terenul din Ti
mișoara n-a pierdut nici un 
punct, a Înregistrat un egal cu 
CFR Simeria șl a fost întrecută 
de Strungul Chlșlneu Crls, U. M. 
Timișoara șl Șoimi! Llpova. t.a 
„adevăr" are un valoros +10 
puncte. 0 Goluri marcate : tn 
deplasare 13, acasă 14 ; goluri 
primite : In deplasare 12, acasă 
3. 0 In retur, Progresul va sus
ține... afară opt jocuri, dar cu 
toate acestea privește cu opti
mism 0 O notă bnnă pentru Me
talurgistul Cugir cu toate că: 
după tur, ocupă un loc modest 
In Ierarhia grupei. Dar în ac
tuala ediție a „Cupei României" 
are o comportare onorabilă, ca- 
liflcîndu-se' In ,,16-lml" unde va 
juca, luna viitoare, cu Dinamo 
București. 0 Dintre fostele di
vizionare B, doar Minerul Lu- 
pent mal reamintește de eșalo
nul din care a retrogradat.

Toma RÂBȘAN
1ATA CLASAMENTUL SERIEI

după tur :
1. Progr. Tim. 15 11 1 3 27-15 34
2. Vagonul Arad 18 8 5 2 29-13 28
3. Mln. Lupenl* 15 8 8 4 30-12 2«
4. Unirea Stnnle. 15 8 1 8 21-14 25
8. Șoimii Lip. 15 8 8 7 26-24 24
6. Mln. Vulcan 15 7 2 « 18-21 23
7. C.F.R. Tlm. 15 7 1 7 21-22 22
8. Oblâlcl” 15 1 2 6 25 20 21
9. Unirea Tomn. 15 7 0 fl 25-21 2!

16. Strung. Chlș. 15 7 8 8 18-2(5 2T
11. U. M. Tlm. 15 6 2 7 18-24 29
12. Met. Cugir 15 6 2 7 26-17 20
18. C.F.R. sim. 15 6 2 7 23-25 20
14. C.S.M. Lugoj 15 6 1 8 18-26 19
15. Mln. Ghelar 15 3 2 10 14-35 H
16. Vlct. Călan 15 2 2 11 o-31 8

• penalizată cu 1 P
•* penalizată cu 2 P-



1ÎA COWnTBLIH POLITIC 
atCUTIV AL C.C. AL P.C.H

(Urmare din pag. I)

eforturile si vor acționa cu 
hotărîre și spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea, in cele mai 
bune condiții, a prevederilor 
planului de dezvoltare econo
mică și socială pe 1987, astfel 
incit acest an să marcheze o 
etapă importantă pe calea în
făptuirii obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIH-lea al 
partidului privind trecerea 

«României la un stadiu superior 
de dezvoltare, realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții 
întregului popor.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat man
datul delegației române la 
REUNIUNEA GENERAL-
EUROPEANĂ DE LA VlENA 
PENTRU SECURITATE ȘI 
COOPERARE PE CONTINENT. 
Delegația țării noastre a primii 
mandatul să promoveze, activ 
poziția României, concepția și 
orientările președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea 
ca reuniunea de la Viena să 
dezbată și să adopte măsuri 
reale care să determine pro
grese efective în edificarea 
unul sistem trainic de securi
tate în Europa și. în mod deo
sebit, în realizarea unor înțe
legeri corespunzătoare pe 
lea înfăptuirii dezarmării 
cleare și 
întăririi 
laborării
asemenea, ___ ....._ __ ___
pentru promovarea propuneri
lor României privind conveni
rea de noi căi si mijloace care 
să ducă la lărgirea schimburi
lor comerciale, a cooperării în 
producție, a conlucrării în do
meniile științei și tehnologiei, 
la extinderea colaborării între 
toate statele continentului. Por-

ca- 
nu- 

a 
co- 
De

convenționale, 
încrederii si 
pe continent, 
delegația va acționa

•
nind de la faptul că in prima 
fază a reuniunii au existat în
cercări de a se abate atenția de 
Ia problemele reale care trebu
iau dezbătute, prin ridicarea 
unor probleme imaginare, cola
terale, inclusiv a așa-zisei pro
bleme a drepturilor omului, a 
falsei probleme a naționalități
lor, Comitetul Politic Executiv a 
cerut delegației române să res
pingă cu fermitate asemenea în
cercări. să dezvăluie caracterul 
lor reacționar, diversionist, să 
arate că promotorii unor ase
menea teorii, prin care se în
cearcă reeditarea unor practici 
naționaliste, șovine, folosite 
în trecut, urmăresc, de fapt, să 
sustragă atenția de la proble
mele grave ncsoluționate în 
propriile țări, privind asigura
rea de drepturi egale pentru 
toți oamenii muncii, a dreptu
rilor lor fundamentale Ia mun
că, la educație, la existență li
beră și demnă. Ia pace. în acest 
spirit s-a cerut delegației româ
ne să militeze activ pentru ca 
reuniunea de la Viena să se 
desfășoare în spirit construc
tiv, să dezbată problemele care 
preocupă efectiv popoarele 
continentului — dezarmarea, 
securitatea, colaborarea si pa
cea.

Comitetul Politic Executiv a 
reafirmat, șl cn acest prilej, ho- 
tărirea României de a-și aduce 
întreaga contribuție la desfă
șurarea cu rezultate pozitive a 
reuniunii de Ia Viena si, in 
general, . la eforturile pentru 
promovarea politicii de dezar
mare, de încredere, securitate, 
colaborare și pace în Europa 
și în lume.

Comitetul Politic Executiv a jg 
soluționat, de asemenea, nro- g 
bleme curente ale activității de § 
pariid și de stat. g

DE HOCHEI -ECHIPA
La ZI ULTIMUL BASTIONA FRANȚEIJUNIORI

LA
, închis * dintre sporturi.

BUCURESTI
9

să evolueze in țara 
hochei-jn-

Ș Urmează 
S; noastră echipa de

rtiori a Franței, formație care 
va participa și la Cainpiona- 

g tul European de juniori, grupa 
valorică B, programat să se 

g: desfășoare în Capitală in pri
gs ma decadă a lunii aprilie. Ti- 
gs narii hocheiști francezi vor e- 
îs volua de patru ori pe gheața 
sj patinoarului „23 August". Pri- 
î; mele două partide (18 și 19 ia- 

nuarie) vor avea Ioc în oom- 
panta reprezentativei de ju- 

jg niori a țării noastre, în urmă- 
toatele două (21 și 22 ianuarie) 

g: avi nd ca adversară formația lo- 
|5 tului de tineret.

ora 16)
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CM. DE HANDBAL PRIMII CAMPIONI MONDIALI
MASCULIN (gr. B) Al ANULUI 1987 !

Meciurile (care vor începe la 
constituie preludiul 
amicale, cu echipa 
(17 ani) a Ceho- 

programate la 
Ciuc în perioada 

aceste

partidelor 
de juniori 
slovaciei, 
Miercurea
3—10 februarie. Toate 
partide de verificare au drept 
țel final o cit mai bună pre
zentare a echipelor noastre la 
întrecerile internaționale ofi
ciale care se apropie cu pași 
repezi.

Rugbyul, acest .Joc de go- Lani practicat de gentlemeni", 
cum 11 definea un scriitor ce
lebru, a fost vreme îndelun
gată, făcîndu-șl chiar un 
titlu de glorie din asta, cel 
mai 
Dar și, probabil, cel mai no
bil, ferit (prin regulamentele 
lui și prin sportivitatea edu
cată a practieanților) de com
promisuri șl trucaje, rămînînd, 
în pofida tuturor tentațiilor, 
în aria amatorismului. De la 
un timp, însă, el s-a văzut 
și se vede tot mai mult o- 
bligat să-și deschidă porțile, 
să se modernizeze, cu toate 
că „International Board" con
tinuă să vegheze, atotputernic 
șl imperturbabil. Instituirea 
primei „Cupe Mondiale". în 
mal-iunie a aoestul an, con
stituie cel mai elocvent e- 
xemplu în această privință, 
deși nu singurul. Nu e cazul, 
șl n-avem nici autoritatea, 
să discutăm acum șl aid mo- 
bllurlle acestui fenomen de 
„internaționalizare", să-l des
facem șl explica mecanisme
le. Poate că teama de a pier
de spectatorii (In 
fotbalului, nu T) 
poate că a contat și Impe
tuoasa răsplndlre a balonului 
oval în afara granițelor lut 
tradiționale, poate că...

favoarea 
a decis,

Intre atîtea supoziții, o cer- tltudine : în 17 ianuarie, la 
Cardiff, cu prilejul meciului 
Țara Galilor — Irlanda, ' pro
gramat în ziua de deschidere 
a noii ediții a Turneului Celor 
6 Națiuni, jucătorii vor fi su
puși — pentru întîia oară. tn 
îndelungata istorie a rugbyu- 
lui — controlului antidoping î 
Cite doi jucători din flecare 
echipă, aleatoriu, vor fi tes
tați, „cei găsiți pozitivi ur- 
mînd să fie automat suspen
dați". Hotărîrea a stîrnit, fi
rește, atitudini contradictorii 
obiecțiile de tot felul deter- 
minîndu-1 pe Ray Williams, 
secretarul tui „Welsh Rugby 
Union" să precizeze : „N-a-
vem, concret, nici un motiv 
să ne arătăm neliniștiți, doar 
că am socotit de cuviință că, 
intr-un moment în care ast
fel de practici nedorite se 
amestecă in atîtea alte disci
pline, rugbyul nu poate ră
mâne Indiferent. El trebuie 
să se alinieze".

Rugbyul. cel mai „închis" 
dintrș sporturi, își ridică ba
rierele, una după alta. Să ne 
mlhnim sau
Se impune, însă, sâ facem 
constatarea 
modernizării, _ 
ultimul bastion.

să ne bucurăm ?
că, pe drumul 
a căzut pînă șl

Ovidiu IOANIȚOAIA
$

ACTUALITĂȚI SUD-AMERICANE

U.R.S.S. (B) 4 p, Franța S p.
Cehoslovacia 2 p, Suedia 2 p, 
B. D. Germană 1 p.

ROMA, 13 (Agerpres). — 
Campionatul mondial masculin 
de handbal (grupa B) Se va 
desfășura intre 17 și 28 februa
rie în diferite orașe din Italia, 
cu participarea a 16 echipe re
partizate în patru grupe preli
minare. Selecționata României 
va evolua în grupa A, în ora
șul Bolzano, alături de forma
țiile Finlandei, Poloniei și Ita
lici.

Iată componența celorlalte 
grupe : grupa B : Norvegia. Ja
ponia. Franța, U.R.S.S. ; grupa 
C : Elveția, Tunisia, Danemar
ca. Bulgaria : grupa D : Ceho
slovacia. Brazilia. R. F. Ger
mania. S.U.A.

SAINT-MORITZ. Primul Cam
pionat Mondial al anului, între 
multele care urmează, a fost 
cel de bob 2 persoane, desfășurat 
pe pîrtla olimpică elvețiană, la 
sfîrșitul săptămînil trecute. Con
form previziunilor, lupta pentru 
titlul mondial, disputat în 
patru manșe, s-a dat în
tre cele două echipaje ale țării 
gazdă, la care a intervenit șl echi
pajul R.D. Germane. Echipajul 
român Dorin Degan — Constan
tin Ivan s-a clasat pe locul 17 din 
36 de „boburi" participante. Iată 
clasamentul ; 1. Elveția I (Ralph 
Pichler, Celest “ ‘ 2—3. — - —
Andre

Poltera) 4:33,09. 
Elveția n (Hans Hiltebrand, 

Kiser) șl K.D. Germană 
(Wolfgang Hoppe, DIetmar Schau- 
erhammer) la 36 sutimi. 4. 
U.R.S.S. la 40 sutimi, 3. R.F. Ger
mania la 2:51, 6. Marea Britanic 
la 2:83.

CAMPIONATUL Uruguayulul a 
fost cîștigat de Penarol Monte
video, care a Întrecut în finală 
cu 4—3 (după executarea lovitu
rilor de la 11 m) formația Na
tional, La încheierea timpului 
regulamentar de joc scorul a 
fost egal : 0—0. După Încheierea 
returului, pe primul loc se afla 
Naclonal, Iar Penarol pe poziția 
a doua.

CEL MAI BUN fotbalist din 
țările Amerlcil Latine tn anul 
1986 a fost desemnat uruguaya- 
nul Antonio .Alzamendi. In vîrstă 
de 30 de ani, Alzamendi joacă la 
echipa argentlniană River Plata 
cu care, în anul ce a trecut, 
a cucerit „Cupa Libertadores" și 
„Cupa Intercontinentală". Pe locu
rile următoare au fost clasați 

js brazilianul Careca si Romero 
(Paraguay).

In clasamentul celor mai buni 
£2 antrenori, pe primul loc, argen- 
$5 tinianul Carlos Bilardo.
0 TURNEUL VETERANILOR a 
Jj continuat în mai multe orașe din 

Brazilia. La Sao Paulo. Arcen-

lipsit Peie anunțat că
s-a retras din competiție. La 
Santos,Uruguay a învins Italia 
cu 2—1 (0—0). Italienii au des
chis
(min. 69), după care sud-ameri- 
canii

scorul prin Boninsegna

Brazilia. La Sao Paulo, Argen
tina a dispus cu 3—1 (2—0) de 
Brazilia, prin golurile marcate 
de Gonzales (min. 21), Mas (min. 
36 și 62), respectiv Jairzlntio 
(min. 84). Din echipa învinsă a

TUNISIA - ALGERIA 0-2

La TurnJs, echiipa Algeriei a învins 
reprezentativa Tunisiei (meci tur) 
cu 2—0 (1—0), în cadrul celei 
de a 4-a ediții a Jocurilor Afri
cii și are toate șansele să se 
califice pentru turneul final, pro-punctat de două ori,

O fază din meciul Arsenal — Tottenham (1—0), in cadrul campiona
tului Angliei. Adams (al doilea din................................  ... .stingă), înscrie golul victoriei. 

Xelefoto ' “: A.P. — AGERPRES

ECHIPELE NOASTRE AU AVUT 0 COMPORTARE (parțial) BUNĂ
mixt 1 n.r.: RULMENTUL BRAȘOV NU SE CONSIDERA ELIMINATĂ

Pe Remus Drăgănescu, antre
norul principal al echipei Rul
mentul Brașov, l-am găsit (te
lefonic) in sală, la antrena
ment. Am aflat — și nu avem 
motive să nu credem — că de 
Ia gară (!a înapoierea de la Ti
tograd. unde a jucat cu Bu- 
ducnost din localitate in Cupa 
I.H.F., formația iugoslavă rfști- 
gînd cu 30—18) a intrat cu fe
tele direct intr-o ședință de 
pregătire, oonsider'nd că nu 
trebuie să piardă nici un minut 
pentru refacerea... handicapului!

— Chiar credeți în această... 
minune ’

ȘTIINȚA BACĂU
(Urmare -din pag. 1)

joc pe contraatac, adică 
elementele principale asu
pra cărora handbalistele noas
tre trebuie să-șl îndrep
te, în principal, atenția. în 
perspectiva jocului-retur, anihi
larea celei mai eficace jucă
toare se impune cu stringentă, 
numărul mare de goluri — 10 
— înscrise de' Mierzajewska fi
ind datorate mai mult neieșirii 
la timp din dispozitivul de a- 
părare a jucătoarelor care o 
aveau în atenție, cfec't iscusin

— Altfel de ce m-ași mai 
numi antrenor !...

Vorbind>u-ne astfel, antreno
rul brașovencelor ne-a preci
zat că, intr-adevăr, ceea oe-și 
propune este u,n lucru deose
bit de greu. Echipa din Tito
grad — recunoaște el cu un 
desăvirșit falr-play — este 
foarte puternică. Noi vom face 
însă eforturi, oricît de mari vor 
trebui să fie acestea, pentru a 
recupera handicapul și a ne 
califica în „sferturi". Poate nu 
vom reuși. Dar asta nu în
seamnă că nu trebuie să în
cercăm. Așa le stă bine unor 
sportive !

ței și forței deosebite a hand
baliste! poloneze. Alt atu 
al oaspetelor — contraatacul — 
a fost posibil să fie valorificat 
superior mai ales în urma a- 
runcărilor la poartă nu în cele 
mai fericite situații (mai ales 
în prima repriză) ale handbalis
telor noastre. La reluare defi
ciențele evidențiate :n prime
le 30 de minute de joc au fost 
in cea mai mare parte reme
diate. cele șapte goluri in plus 
din repriza secundă, față de 
numai patru în prima parte a 
meciului, fiind elocvente.

Potențialul formației noastre 
campioane a crescut în partea a 
doua a partidei și pentru că "n 
importantul post de con duc 5 tor 
de joc a trecut Georgeta Cer- 

venciuc, care s-a achitat foarte 
bine de misiunea primită, cu 
implicații directe asupra sco
rului. Mariana Tîrcă, in ciuda 
nerefacerli complete în urma 
accidentului la figură suferit 
cu numai cinci zile înaintea 
meciului, a avut un randament 
destul de bun, iar Aliz Uzum a 
apărat foarte bine (repriza a 
II-a).

Succesul incontestabil al stu
dentelor băcăuane ridică de pe 
aoum problema pregătirii pen
tru etapa următoare cînd, fără 
discuție, adversarele vor avea 
o cu total altă valoare, așa că 
partida de la Szczecin, în cea 
mai mare parte eliberată de 
amprenta jocului pentru califi
care, trebiue să se constituie 
intr-un prilej minunat de rea
ducere a echipei fanion a hand
balului feminin românesc la 
adevăratele oote de manifes
tare, cu attt mai mult, cu cit 
formația dispune în continua
re de valori autentice — Ioa
na Vasilca, Lauri ca Lunca, F1- 
Iofteia Danilof, Elena Ciubota- 
ru, Lidia Butnărașu, Adriana 
Popa — alături de cele men
ționate înainte.

CHIMISTUL
(Urmare din pag. 1)

spectatori, care — știm cu foții 
— nu iartă nici o greșeală. Re
venind la meciul de la Viena, 
vreau să spun că întreaga echi
pă s-a mobilizat exemplar. Spe
răm că așa va fi și duminică". 

prin Yanez (min. 73) șl Castillo 
(min. 83). In clasament : Argen
tina 3 p (2 j), Brazilia 3 p (3 j), 
R.F.G. 3 p (2 j), Uruguay 3 p 
(2 j), Italia Op (3 j).

MEMORIALUL GRANATKIN

La Leningrad a continuat tur
neul de Juniori (pină la 18 ani), 
desfășurat In sală, din cadrul 
Memorialului Granatkin. Rezul
tatele din etapa a 3-a : U.R.S.S. 
(A) — U.R.S.S. (B) 2—0, Ceho
slovacia — R. D. Germană 3—1, 
Suedia — Franța 2—1. în clasa
ment (toate echipele au cite trei 
meciuri) 5 U.R.S.S. (A) ( p.

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cea de-a 44-a e- 

dițle a concursului internațional 
de cros de la Elgoibar (Spania) 
s-a încheiat cu victoria atletu
lui kenlan Paul Klpkoech, în
registrat pe distanța de 10 km 
cu timpul de 29:37. L-au urmat 
spanlodul Alejandro Gomez — 
29:48 și englezul Jonathan Ri
chards — 20:48.

CICLISM • După 72 ore de 
tntreoeri, tn cursa de șase zile 
ce se desfășoară in orașul vest- 
german Bremen conduce cuplul 
Dietrich Thurau (R. F. Germa
nia) — Danny Clark (Australia). 
Pe locul doi, la un tur se aitlă 
perechea Roman Hermann (Liech
tenstein) — Joseff Kristen (R. F. 
Germania).

HOCHEI PE IARBA « în ziua 
a doua a turneului internațional 
masculin de la Delhi, selecțio
nata Olandei a întrecut cu sco
rul de 4—1 (2—0) formați»
U.R.S.S., iar echipele Spaniei șl 
Indiei au terminat la egalitate • 0-0.

JUDO. • Proba pe echipe din 
cadrul concursului internațional 
universitar de la Tokio s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., care a dispus în finală. 

gramat la, Nairobi, în luna au
gust. Cele' două goluri au fost 
înscrise de Belloumi (min. 17) șl 
Menad (min. 87).

RESTANTA 1N CAMPIONATUL 
■ ITALiEl

După cum se știe, me
ciul din etapa a 15-a a cam
pionatului Italiei, dintre Atalanta 
și Fiorentina a fost amlnat du
minică, din cauza căderilor mari 
de zăpadă. Partida s-a Jucat luni 
șl a fost cîștigală de Atalanta 
cu 2—0. Acum, Florentina ocupă 
locul 12 cu 11 p. iar Atalanta 
locul 14 cu 10 p.

cu 2—1 (șl două întîlniri termi
nate la egalitate) da reprezentativa Japoniei.

TENIS • In primul tur al 
Campionatelor internaționale ale 
Australiei, ce se desfășoară la 
Melbourne, australianul Wally 
Masur l-a eliminat cu 6—3, 6—7, 
8—4, 8—0 pe amenlcanul John 
Sadrl, Mlchiel Schapers (Olanda)" 
a dispus cu 8—1, 6—4, 6—4 de 
John Levine (S.U.A.), Iar Russell 
Simpson (Noua Zeelandă) a cîș
tigat cu 7—6. 6—7. 6—3, 7—6 par
tida CU Gary Donnelly (S.U.A.). 
Alte rezultate : Rostagno (S.U.A.) 

— Odizor (Nigeria) 7—5, 6—2,
8-3 ; Goldie (S.U.A.) — Depal- 
mer (S.U.A.) 1—6. 6—4. 6—1,
6—2 ; Kratzman (Australia) — 
Lapldus (S.U.A.) 7—0, 4—0, 7—8, 
6—4. • După disputarea prime
lor două turnee. în clasamentul 
general a! „Marelui Premiu" conduc australianul Wally Masur 
șl olandezul Michlel Schapers, 
cu cîte 90 n. urmați de ceho
slovacul Mlloslav Meclr — Mp, 
americanul Bill Scanlon — 62 p. 
Indianul Ramesh Krishnan și 
nigerianul Nduka Odizor — cu 
cîte 36 p.
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