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La întreprinderea ,,8 Martie" din Piatra Neamf
■ w

ISPIRATIA SPRE COMPETITIVITATE VIZEAZA Șl SPORTUL
Re venim, după mal mulți 

ni, im întreprinderea textilă 
8 Martie" din municipiul Pia- 
■a Neamț, acolo unde aproape 
500 de muncitoare contribuie, 
rin efortul lor însuflețit, la 
restigiul acestei uniltăți eco- 
omi'ce, dînd la iveală produse 
e înaltă calitate, foarte aipre- 
ate nu numai în țară, ci și 
este hotare. Rețineți : tre-
inguirite confecționate aici
int foarte solicitate îta Cana-. 
a și S.U.A., bluzele în Anglia 
. Franța, cămășile și articolele 
entru copii. în Italia și în 
ite țări.
Este limpede : ne aflăm îta- 
•-un colectiv în care munca 
sprezântă un dement de re- 
arință. Munca die înaltă pro- 
Activitate, de competiUvitate 
mximă, așa cum s-au angajat 
i o efectueze și în acest an, 
l doilea din oel de-al 8-lea 
incnal, toate angajatele în- 
eprinderil, indiferent de 
erei, secția sau sectorul 
lire lucrează.
Am încercat să aflăm, 
îtermediul președintei ( 
itului sindiaatulud, Maria Pe- 
■ican, numele cîtorva dintre 
?le mai harnice muncitoare, 
i s-a răspuns fără ezitare : 
Me cereți un lucru greu, nu 
ă supărați... Pentru că tot ce 
ne de producție, de reușitele 
itreprinderli, reprezintă ro- 
ul unui efort generai, însu- 
ețit, permanent, stăruitor, 
tre există în toate structurile 
rganizato-rico, la croit șî bo- 
inaj, la creație și tricotaje, la 
>nfecții și vopsitorie, la ate- 
crul mecanic și expediție. Aș 
rea să fiu bine înțeleasă...“. 
înțelegem dim spusele aces- 
;i activiste sindicale, ani de 
le muncitoare în înteepirta-

at e- 
ta

, priita. 
Comi-

dere, apoi maistră, ca a eviden
ția pe cineva ar echivala cu a 
minimaliza, intr-un fel, străda
niile altora, că există aici un 
spirit de adevărată familie ; o 
mare familie îta care cuv.ntui 
de ordine este disciplina și 
ordinea în muncă, ambiția de 
autodepășire, dorința ca produ
sele finisate la „8 Martie" Pia
tra. Neamț să răspundă ceriin- 
țeilor și exigențelor actuale, Res
ponsabilul secției Sport-turism 
a Consiliului județean al sin
dicatelor, prof. Ion Vernica, cel 
care ne însoțește, ne propune 
să vtaatăm și ștandul-expoz'ție 
cu produsele întreprinderii. O- 
blecte, tricotaje și confecții, 
care pot răspunde celor mai 
pretențioase gusturi.

Tot ca mult gust își desfă
șoară muncitoarele de aici și 
activitățile din afara produc
ției. Nu vom stărui prea mult 
asupra gimnasticii la locul de 
muncă decît pentru a face pre
cizarea că această activitate 
este pe cale de extindere în 
majoritatea secțiilor (confecția 
fiind deocamdată lider în ma
terie de organizare a reprize
lor, pe schimburi) ; vom pre
ciza însă că sportul, după ore
le de muncă, se înscrie tot 
mai mult tn bugetul de timp 
liber al muncitoarelor, tinere 
si chiar vîrstnice, „convinsa 
fiind că o oră de destindere 
prin mișcare înseamnă foarte 
mult pentru sănătate și vigoa
re", cum remarca Veronica 
Barna, președinta asociației 
sportive. Aceasta vrea să în
semne fie drumeții și excursii 
în pitoreștile împrejurimi ale 
orașului de pe Bistrița, către 
Bicaz și Durău, fie — ca acum, 
In plină iarnă — schi și să- 
niuș pe „Cozla" și „Cernegu- 
ra", două din culmile care do-

Aseară, in meci amical de hochei

Aseară, pe patinoarul „23 Au- 
ist“ din Capitală, a fost rin- 
j1 hocheiștilor din lotul de 
neret al României să dea re- 
lica echipei de juniori a Fran- 
n. A fost un antrenament util 
nbelor formații. Francezii au 
icat ceva mai bine decît în 
recedentele partide, au atacat 
ava mai curajos, dar diferen- 
i de vîrstă, fie ea și numai de 
a an, contează în hochei. Lo-

tul nostru a cîștigat cu 9—3 
(5—1. 3—1, 1—1). Primul nos
tru sut pe poartă, după aproa
pe două minute. în minutul 4 
s-a 
iar
Iul : 15 — Andrei (pasă Drago- 
mir), 18 — Szvitlak (Orban),

Mircea COSTEA

Sui pe poartă, după aproa-

înscris primul gol (Andrei), 
din min. 15. minutul și go

(Continuare in pag. a 4-a)

a haltere, an bilanț
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mină reședința de județ, fie 
participarea la diversele con
cursuri și competiții de masă 
inițiate de „Țesătura" (numele 
asociației sportive) Ia șah sau 
tenis de masă, handbal și volei, 
în cazul muncitorilor, fotbal. 
Maistrul Gh. Gheorghe, prezent 
la o consfătuire pe județ pe 
teme sportive, aprecia că reu
șitele colectivului pe plan spor
tiv, poate nu chiar atît de 
multe, dar, oricum, demne de 
relevat, pentru că sînt, real
mente... colective, au la bază 
colaborarea strînsă a tuturor 
factorilor, de la conducerea în
treprinderii și pînă la tînăra 
muncitoare care face aici 
primii pași pe un stadion și 
cunoștință cu... sportul.

înțelegem că, prin acest spi- 
conlucrare, Țesătura 
Piatra Neamț poate 

mai mult șl în sport, 
dorințele exprimate 

în secții fiind aceea

rit de
8 Martie 
aspira la 
una din 
peste tot _ ____  ____ ______
de a aduce voleiul în prim- 
plan, adică într-un campionat.... _ . . .

la 
de

divizionar, B și chiar în 
Condiții există, pornind de 
faptul că o fostă sportivă 
performanță Ana Comaronl-Mu- 
reșan lucrează aici, fiind toto
dată o neobosită antrenoare.

Tiberiu STAMA

PRINTRE orașele mid, în 
care, totuși, ambifțiiie sportive 
s'nt mari — dovadă și intensa 
activitate care se desfăișoară 
atei — se află și municipiul 
Lugoj, preocuparea organelor 
locale îndreptătadu-se, deopotri
vă; spre sportul 
cei de 
ță. • 
PLAN 
Clubul 
nicipal, unitate ca
re însumează ma
joritatea discipli
nelor care se 
practică în oraș la 
nivel de perfor
manță, între aces
tea aflindu-se că- 
lăria, voleiul, hand- 
baM, șahul și fot
balul. • LA BA
ZA HIPICA, an
trenamentele sflta 
în plină desfășu 
rare, „ochilul" ex 
perimentat al ma
estrului sportului 
Cornel Ilin fiind 
permanent „des
chis" asupra a tot 
ceea ce mai tre
buie făcut. Anul 
trecut, secția lu
gojean ă s-a numă
rat printre cele 
mai bune ",
velul juniorilor, 
canu 
dominând 
rile. „Este ___  _ ________
șl în continuare, ne spune 
Cornel lifta, pentru că dispu
nem de elemente care se pot 
afirma, dovadă rezultatele rea
lizate pînă acum". Dar, alături 
de tinerii oare bat la porțile a- 
fitamărîi se află și Llgia Ilin, 
componentă de bază a echipei 
naționale, ca și ceilalți doi ju
niori. „In septembrie ne așteap-

tă un examen greu. Campiona
tele Balcanice, la startul că
rora trebuie să ne prezentăm cît 
mai bine". Pînă atunci, antrena
mentele continuă... • LA SALA 
le-am întîlrat pe voleibalistele 
pregătite de Dorin Jita.ru. Po
ziția lor în Divizia secundă nu

performan- 
ÎN PRIM- 
se situează 
Sportiv Mu-

die masă și

IZgia Ilin, una dintre bune
sportive lugojene, intr-o frumoasă evoluție

Și

din țară ta nl-
Albert Mo- 

Octavian Ilaneș 
autoritar Intrece- 

ceea ce dorim

este deloc roză, fapt pentru 
care acum, conform proverbu
lui cu sania și carul, se mun
cește cu strguință pentru ca 
returul să Însemne și revenirea 
la linia de plutire. Că se mun
cește intens și, chiar, cu folos, 
este argumentat și de faptul 
că din lotul tinerelor voleiba
liste lugojene, Mihaela Covă-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare In pag 2-3)
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d Opinia comerțului și industriei ușoare # Noi sorti
mente și realizarea ritmică a contractelor © Oferta - 
cit mai aproape de cerere @ în curînd, magazine pe 

traseele turistice © Mai multă publicitate pentru sonda
rea preferințelor și stimularea bunului gust

Din discuțiile purtate cu par- 
tteipanții la ancheta noastră a 
reieșit, mu o dată, că reprezen
tanții comerțului au contactul 
Cel mai direct și permanent cu 
consumatorii, cunoscând cei mai 
bine cerințele acestora și în 
materie de articole sportive. 
Fiiindu-ne necesară o viziune 
de ansamblu asupra problemei, 
am purtat o discuție cu tova
rășul Ion Mazilu, director ad
junct la Direcția textilă și 
încălțăminte din Ministerul Co
merțului Interior.

Convorbirea a avut un în
ceput de bun augur : „Amatorii 
de sport sînt, să zicem așa, 
clienții noștri cei mai frecvenți. 
Dacă am fi stat de vorbă acum

nu aș fi avut 
ca să susțin că 
a cumpărătorilor 
produse cu o 11-

cîțiva ani, 
atâtea motive 
o bună parte 
se îmbracă cu 
nic de confecție mai sportivă. 
In ultima vreme insă, obiectele 
sportive au devenit o vesti
mentație cotidiană, îndeosebi la

Raid-anchetă
de sezon

tineret și chiar Ia mulțl vîrst- 
nioi. Pentru prietenii mișcării 
cotidiene în aer liber 
s-au contractat în primul Se
mestru al noului an circa 
600 000 de confecții (costume de 
schi, scurte, bluze, pantaloni, 
salopete, treninguri etc.), 
1 200 000 de perechi de încăl
țăminte cu fețe din piele, în
locuitori și textile și am sporit 
comenzile față de anul trecut

cu 4% la pulovere, 14% la că
ciulit e, fulare, mănuși și alte 
articole de tricotaje, care sînt 
mult căutate, considerînd că 
am acoperit, cerințele pentru 
primul semestru al anului" 
• Ne-ar interesa c'teva apre- 
oiieri asupra prindpa'lillor furni
zori. O „Produsele întreprin
derii de confecții Baia de Arieș, 
alo fabricii Mureșul din Tg. 
Mureș și ale întreprinderii de 
confecții din Vaslui sînt în
grijii executate. încălțămintea 
realizată la I.P.M. Sport Reghin 
prezintă mai multă varietate 
ca modele, are un calapod mai 
confortabil, iar tricotajele în
treprinderilor din Sibiu, Bu
zău. Roman, Oradea sau Agnita 
nu-și fac niciodată un stadiu 
îndelungat în rafturile magazi
nelor. S'ntem mulțum'ți de ceea 
ce realizează cooperativele Pro
gresul Reghin, Munca Invali
zilor din Tg. Mureș și Munci
torul Pielar din Tîrgu Secu
iesc. Cu toate acestea, consider 
că este necesar un aport mai 
substanțial al UCECOM-uIui, 
care — după industria ușoară 
— este col mai important fur-' 
nizor al nostru". ® Din cele 
discutate cu lucrători din co-

Traten 1OANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

IECENTA AFIRMARE PE PLAN MONDIAL, 
O OBLIGAȚIE DE ONOARE PENTRU J.O.
S'fiuiaite în ultimii ani pe un. drum mereu as- 

endent, halterele din țâra noastră au încheiat 
ezo-nul competițional 1986 cu rezultate excepțio- 
ale nerealizate în întreaga lor istorie. Un bu- 
het deosebit de prețios, oare Include 33 de 
îedalii obținute numai la marile competiții Sn- 
arnaționale ale anului (C.M. de seniori, C.E. 
e seniori, C.M. și C.E. de juniori), intre care 15 
e aur, răsplătește o muncă efectuată cu pă
une și competență de activiștii uneia dintre 
Sderați-ile cele ma'i bine încadrate. F.R.H.C. a 
-ușit să elaboreze (și să impună aplicarea ei) o 
îetodică adecvată de pregătire, La toate nivelele, 
are, în mod firesc, a început să-și arate roa- 
ele. Mai întîi la- nivelul juniorilor, iiar acum 
ind copiii au mai crescut, frumoasele suc- 
ese î'i însoțesc pe reprezentanții halterelor no- 
îânești la marile competiții internaționale, 
e toate meridianele globului, căci titlurile de 
am pion mondial și olimpic ale lui Nicu Vlad 
- primul halterofil român care deține un record 
î-ondial de seniori — nu reprezintă o perfor- 
îanță întîmplătoar-e. Spre satisfacția noastră, a 
-rturor iubitorilor de speirt din Româriia, nu 
•umai Nicu Vlad reprezintă un sportiv de înaltă 
Lasă, care a reușit să-și croascâ drum spre

„loja" rezervată marilor performeri al lumii. 
Alături de el au mal urcat pe podiumul „mon
dialelor" de seniori și alți doi sportivi români 
țaflăți încă la vî-rsta junioratului) : Attila Czanka 
(17 ani, juntor îta,continuare) — argint la smu-ls 
și total, precum și Andrei Socaci — câștigător 
al Vutaror celor 3 medalii de bronz. Amintind 
și cele 3 de aur (din tot atâtea posibile) cucerite 
de Nicu Vlad — oel mai mare performer al 
halterelor românești din toate timpurile — am 
enumerat succesele halter-ofi'lTlor noștri la cea 
mai mare competiție mondială a anului 1986.

Și de La Campionatele continentale de la Karl 
Marx-Sta-dt, reprezentanții țării noastre s-au îna
poiat acasă încununați de succese. Ca și la 
„mondiale", Nicu Vlad a c'șt'gat tot „nurul" 
posibil. Tot pe prima treaptă a podiumului, a 
urcat la smuls bîtaărul excelent dotat care nu 
este altul decît Andrei Socaci. La „aruncat" și 
total. Socaci a obținut „bronzul", ca și Teodor 
Iaoob la „smuls" și Constantin Urdaș (toate cele

Ion OCHSENFELD 
Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)
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tt* patriei și purtătorilor cra-

•=== J}ltZCf22lZlH6 V OZ2Z2C t vatei roșii cu tricolor
MANIFESTARE

ÎN PRIM-PLAN, BUCURIILE ZĂPEZII
• O reușită acțiune în spri

jinul cunoașterii performanțe
lor sportivilor noștri a orga
nizat Consiliul Organizației 
Pionierilor și Șoimilor Patriei 
din Sectorul 5 al Capitalei — 
o suită de proiecții de filme 
cu tema „Sportul românesc pe 
meridianele globului". Aștep
tăm și. alte inițiative similare...

ncți (chiar Ji acum, iarna) ai 
atletismului.

OMAGIALA

to Trei
performanță in orașul 
câni : doi șoimi ai 
Iulian Maftei

viitori patinatori de
Paș- 

patriei, 
I) ți 

Il-a),
(clasa

Viorel Moisi (clasa a
Școala nr. 2, și 
Andreea Știrbu 

di la Școala 
! patinoarele 

trei 
Iu
ta 

sezon, 
anunțe 

ale

ambii de la 
o pionieră.
(clasa a Vil-a), < 
nr. 3. Zilnic, pe 
ad-hoc ale orașului, cei 
pasionați ai sportului pe 
ciul gheții promit, chiar 
concursurile din acest 
rezultate care să ii 
printre viitoarele valori 
patinajului din Pașcani !

• După etapele de pregăti
re efectuate în uaccnțn de 
iarnă, la Voineasa și Vatra 
Dornei, purtătorii cravatei ro- 
șii cu tricolor din județul Olt, 
care aspiră la un loc in .lotul 
pentru finalele pe țară ale 
„Cupei Pionierul", își conti
nuă antrenamentele în Slatina 
și in împrejurimi (pădurea 
Șaru și la Streharcț), sub în
drumarea profesorilor Gh. Trif 
și Vasile Ilie. Obiectiv ? „Ori
cum, locuri pe podium !“, ne 
asigură prof. C. Ghițescu. se
cretar al C.J.E.F.S. Olt, 
ce ar fi mai mult decît
vingător' pentru un județ care 
nu are profil de munte.

dependența ți Barc,ta. Îndemn 
ți pentru celelalte de a asi
gura condiții pentru dezvolta
rea in rindul pionierilor a 
modelismului, kartingulwi, ra
dioamatorismului ți navomo- 
dellsmului, tot mai îndrăgite de 
purtătorii cravatei roșii cu tri
color din acest județ.

area 
con-

• Duminică in Capitală, 
avea loc nu mai puțin de . 
tru acțiuni sportive pionierești 
așteptate cu un mare interes. 
Ea baza .,Cir e țarii" din Secto
rul 1, un concurs de șah sub 
genericul „Istețime și perfor
manță". Și tot acolo, o intr,?- 
cere de tenis de masă intitu
lată sugestiv „Primii pași 
performanță". Iau parte 
unitățile de invățămint 
sector. în Sectorul 2, un 
curs pe rotile inițiat de Școa
la nr. 10 
Unirii", iar 
o întrecere 
sub același 
școlile nr. 24, 27, 2S ți 31. Alt
fel spus, cîteva sute de pasio-

vor 
pa-

spre 
toate

din
con

in cadrul „Cupei 
la Școala nr. 30, 

de cros pe zăpadă, 
generic. Invitate,

(Urmare din pag. 1)

3 medalii de bronz), România 
înscriindu-se ptrînbre principale
le forțe ale acestei dificile dis- 
cipMne sportive, poziție confir
mată ci la „Cupa Europei" pe 
echipe (locul 3, după Bulgaria 
și U.R.S.S.), de Ia Reims.

Cum a fost posibil acest salt 
valoric intr-un sport în care 
foarte multă vreme recordurile 
noastre naționale se siituau la 
multe zeci de kilograme sub 
nivelul celor mondiale sau euro
pene ?
oeastă 
simplu 
tuirea 
eesitat
că, atît pe planul elaborării u- 
nor metode de pregătire pen
tru diverse vîrste și, in spe
cial, pentru juniorii mici (a că
ror virstă deși a coborît sub
stanțial, performanțele au cres
cut spectaculos),' cîlt mai cu 
seamă pe cel al punerii lor în 
aplicare, în toate secțiile din 

■ țâră. Această din urmă proble
mă a necesitat eforturi mai 
mari, noul fiind primit cu oa
recare reținere de către o par
te dintre tehnicieni. Totuși, o 
serie de antrenori, care au îm
părtășit iideea și noua concep
ție despre munca spre marea 
performantă, au reușit ca, în 
numai cîțlva ani, dinltr-un sport 
cu o valoare internațională sub 
nivelul mediu să facă o disci
plină sportivă (olimpică) situa-

Deși răspunsul la a- 
intrebare poate părea 
la prima vedere, infăp- 
acestui deziderat a ne- 
extrem de multă nran-

• Emoții și pentru școlarii 
din Capitală, care doresc să
se afle printre finalîștii la
sporturile de iarnă ale „Cupei 
Pionierul" : astăzi și miine la 
Bușteni urmează să își desem
neze pe cei mai buni dintre 
ei la schi (fond) și biatlon, iar 
pe 30 ianuarie. la Predeal 
(cabana Clăbucet sosire, di la 
ora 10) 
pitalei 
și la 
Emoții, 
tru că 
clasat

• Sub egida Consiliului 
pentru educație fizică ți sport 
al Sectorului 1 al Capitalei, 
asociația sportivă Locomotiva 
a pus la dispoziția pionieri
lor de la școlile din sector 
(1, 3, 17, 19 etc.) un patinoar, 
in str. Sevastopol nr. 9, pe 
fostele terenuri de tints. Ama
torii — din zi in zi tot mai 
mulți, cu precădere între orele 

> 10—17.' Organizatorii 
elevi și pionieri de la 
școlile din sector. Așadar, 
larg deschise patinajului, 
special pentru inițiere.

așteaptă 
toate 
porfi 

tn

deRubrică realizată
Tiberiu STAMA

Sportivai bucur Oșteni aduc 
ilustruiui făuritor al noilor 
destine ale poporului român, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, fierbin
tele lor omagiu, ou prilejul a- 
propiatei aniversări a zilei sale 
de naștere.

Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și sport, 
împreună cu Cabinetul munici
pali pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă, or
ganizează simpozionul omagial 
„Competiția națională Daciada, 
factor dinamizator al dezvol
tării și afirmării mișcării sporti
ve în Epoca Nicolae Ceaușescu".

în cadrul acestei manifestări, 
mîine, 23 ianuarie, la ora 11, 
ta aula Cabinetului municipal 
pentru activitatea ideologică și 
politico-educata vă, vor fi pre- 
zenți și vor avea intervenții 
campioni mondiali și olimpici, 
președinți de cluburi și antre
nori, activiști și lectori ai Ca
binetului munioipaiL Va fi, de 
asemenea, organizată o gală de 
fflme și o expoziție omagială.

PREZENȚA
I

I
I

pe reprezentanții Ca
la schi (probe alpine) 
concursurile P.T.A.P. 
cum am precizat, pen

se califică doar primul 
in fiecare probă...

• O
vității 
sporturilor tehnico-aplicative in 
unitățile de invățămint din 
județul Galați situează pe pri
mele locuri școlile nr. 10, 29, 
30, 40 ți 43 din municipiul de 
reședință, nr. 8 din Tecuri și 
cele din comunele Cudalbi, In

recentă analiză a acti- 
desfășurată in cadrul

tă î’n rindul celor fruntașe din 
țara noastră. Dintre tehnicienii 
care s-au remarcat prin dăruire 
și competență îi amintim pe 
Ștefan A chim și Constantin 
Dumitru (de la lotul olimpic), 
Mihai Constantinescu și Ghcor- 
ghe Gospodinov (de la lotul de 
juniori), Mugur Saranoiuc (Glo
ria Bistrița), Lisias lonescu 
(CHIMPEX Constanța), Tibe- 
riu Roman (C.S.M. Oluj-Napo- 
ca), Spiridon Herghelegiu (Chi- 
jana).

Abordîndu-se cu încredere și 
curaj pregătirea timpurie (încă 
de la vîrsta copilăriei) după o 
metodilcă foarte bine pusă la 
punct, vîrsta obținerii marilor 
performanțe a scăzut spectacu
los. Astfel, Aurel Sîrbu, la 15 
ani, a devenit campion euro
pean de juniori la „aruncat", 

Pentru că am început să a- 
- mințim cîteva din reușitele ju

niorilor, ei constituind de fapt 
puntea de legătură între cele 
două capitole ale acestei ru
brici, se cuvine să precizăm că 
halterelor românești li se între
vede un viitor frumos. Firește, 
cu condiția să se muncească în 
același ritm, cu aceeași conști
inciozitate și pasiune la toate 
rlveiele. fără nici un rabat 
pregătirii și disciplinei, chiar 
dacă este vorba de cei maa do- 
tațî sportivii, așa cum a fost 
cazul lui Andrei Socaoi : doar 
315 kg la total la Campionatele 
Naționale din 1986, apoi 350 kg 
la C.M. de anul trecut (n ttaip 
ce recordul național ii aparți-

în meci restanță, la volei (feminin)

UNIVERSITATEA C.F.R
La Craiova s-a desfășurat par

tida restantă din campionatul fe
minin (prima grupă valorică) de 
volei, dintre actuala șl fosta de
ținătoare a titlului, Universita
tea C.F.R. Craiova și, respectiv 
Dinamo București. Un meci intre 
fruntașe, care a suscitat In loca
litate un deosebit interes, dovadă 
și cel peste 2 500 de spectatori 
care au făcut neîncăpătoare Sala 
sporturilor. Lidera clasamentului 
in prezenta ediție, Universitatea

A. Sirbu, D. Ne-
Kercki au întregit

ne din 1985 ou 357,5 kg). Pre
cizăm că este vorba despre un 
sportiv de excepție, cu mari 
posibilități, care îl pot purta 
mult mai sus pe drumul marii 
performanțe, ale cărui reoorduri 
pot crește continuu, la numai 
cei 20 de ani, ai săi, și să nu 
stagneze sau să regreseze, așa 
cum s-a întîmplat. Alături de 
el, la C.M. și C.E. de juniori, 
A. Czanka,
greanu, A.
zestrea de medalii a delegației 
României la un număr de 15, 
dintre care 8 de aur, succes 
nerealizat pînă aniul trecut de 
către tinerii noștri halterofili.

Se poate aprecia, deci, că 
victoriile de prestigiu ale halte- 
rofiliei românești nu sint întîm- 
plătoare. Ele au fost rodul 
muncii efectuate cu dăruire și 
competență, care a creat o 
bază solidă piramidei pe care 
se înalță v'.rfurile marii per
formanțe. Halterele din țara 
noastră au asigurat schimbul 
de miine, Sîntem siguri că ti
nerii Sîrbu, Czanka, Negreanu, 
deja cunoscuți, ca și alți ju
niori, ,ca de exemplu, Oihă- 
rean, Udrca, Tufă, Osiac, vor 
oonfirma speranțele puse în ei, 
oomportiindu-se la înălțime în 
cadrul C.M. și C.E. de' juniori 
de la Belgrad, asemeni lui Ni cu 
Vlad, Andrei Socad, Constantin 
Urdaș și coechipierilor lor, ța 
„mondialele" și „europenele" 
de seniori, din acest an.

VAȚI GINDIT LA AMATORII SPORTURILOR DE IARNĂ?
(Urmare din vag. I)

merț, a rezultat că la unele 
sortimente, temporar, apar go
luri în fluxul comercial • „Așa 
este. S-au făcut demersurile 
cuvenite. în această situație 
este necesar ca producătorii 
vizați, atît din industrie, cît și 
din cooperație, să manifeste 
mai multă receptivitate în res
pectarea obligațiilor contractu
ale și, implicit, in livrarea in
tegrală a sortimentelor de 
mărfuri angajate, care să se 
reflecte în aprovizionarea a- 
bundentă a magazinelor cu pro
dusele solicitate de cumpără
tori". • Ce alte preocupări 
aveți pentru 1987 ? • „Vom 
extinde in stațiunile balneo-di- 
materice și pe traseele turisti
ce rețeaua magazinelor care 
vor fi aprovizionate prioritar 
cu articole specifice. Printr-un 
efort colectiv, cu creatorii și

producătorii, vom incerca să 
lărgim sfera propagandei co
merciale, interesul pentru son
darea preferințelor și stimularea 
bunului gust, în așa fel ca o- 
ferta să fie cît mai aproape de 
cerere* ’.

La Direcția aprovizionare- 
eontractare din Ministerul In
dustriei Ușoare, am 
eu tovarășa Maria 
director adjunct O 
neavoastră aveți 
directă cu producătorii, căirora 
le revine um mare merit dacă 
găsim articolele dorite. Unele 
organizații comerciale ne-eu 
rhiatat că stat furnizori care 
nu aiu respectat întotdeauna 
termenele contractuale. • „Da, 
stat posibile unele perturbări 
in realizarea planurilor de li
vrare la fondul pieții, inclusiv 
și la produsele la care v-ați 
referit. Lunar analizăm împreu
nă cu reprezentanții comerțu-

discutat 
Matei, 
Dum- 

legătura

lui situația livrărilor, a restan
țelor înregistrate de către unele 
întreprinderi și stabilim măsuri 
șl termene pentru recuperare. 
Ne străduim să determinăm 
producătorii să-și îndeplineas
că obligațiile asumate în a- 
ceastă privință, întărind îndru
marea și controlul pentru res
pectarea disciplinei contractua
le. In cazul apariției unor fe
nomene negative în circuitul 
comercial vom interveni direct 
la furnizori, în felul acesta a- 
dueîndu-ne contribuția 
mai bună aprovizionare 
gazinelor cu produsele 
triei ușoare, inclusiv 
lor cu caracter sportiv, 
cest sens, organizațiilor comer
ciale din Capitală, care cunosc 
mal bine cerințele consumato
rilor, H s-au livrat în luna de
cembrie cantități sporite de 
mărfuri de sezon. înoepînd au

te o 
a ma- 
indus- 
a ce- 
în a-

CRAIOVA-DINAMO 3-0
C.FJR„ a obținut o victorie de
tașată : 3—0 (4, 3, 11) în numai 55 
de minute de joc 1

Craiovencele au controlat de la 
Început jocul, in timp ce bucureș- 
tencele nu le-au opus mai deloc 
rezistență în primul set, iar In. 
următorul elevele lui L Constan- 
tinescu conduceau cu 9—0. In fața 
unei echipe craiovene în vervă, în 
care Gabriela Dumitrescu Împăr
țea cu dezinvoltură, In dreapta și 
to stingă, mingi ideale trăgătoare
lor Mirela Popoviciu, Monica Suș- 
man și Carmen Cuejdeanu, dina- 
movistele nu se „adunau" nici
cum, antrenorul lor căutlnd pe 
parcurs diverse formule de sex
tet. Setul al treilea a marcat, 
insă, o Întorsătură spectaculoasă 
de situație. Dinamo a condus cu 
9—0, creînd neliniște in teren și 
ta tribune (mal- ales că Eugenia 
Cotescu greșea frecvent serviciile 
și preluările), meciul pățind- a 
se relansa. Dar, după p'rffaul 
punct realizat de gazde, echipa 
bucureșteană s-a clătinat din nou 
șl gazdele au refăcut la fel de 
spectaculos handicapul desprta- 
zindu-se, de la 11—11, In cîștigâ- 
toare ale setului și partidei. Ar
bitrii O. Mahițiu și M. Vlădescu 
au condus formațiile : UNIVERSI
TATEA C.F.R. — Gabriela Dumi
trescu. Iuliana Enescu, uCarmen 
Cuejdeanu (Tanța DțăSftjb 
nica Șușman, Mirela Popi 
Eugenia Cotescu : . DlNAț.j„ . 
Irina Vellcu (Cristină PiW, Alina 
Pralea), Doina Dimofte. Maria 
Chitic (Ani Ene), Dana Coșovea- 
nu. Ottilia Szentkovlcs.

ștefan GURGUI — coresp.

DIVIZIA A

I
I

...pe poligonul de 
tir al Complexului 
de pe Valea Rîșnoa- 
vel cîteva foarte 
tinere sportive, cu 
arma pe umeri și 
cu schiuri în picioa
re ! Despre cine 
este vorba 2 Despre 
membrele secției de 
biatlon feminin În
ființată in toamna 
trecută la Valea 
Doftanel, grupă de 
performantă pregă
tită de profesorul 
Dinu Clinei șl alcă
tuită din Anișoara 
Tocitu, Paraschiva 
Oceanu, Eleonora 
Sîmpetreanu, Da
niela Manea, Clau
dia Bitu, toate în 
virstă de la 13 la 15

ani. Grup: 
te din < 
schi Buști 
tirile fiint 
te cu
A.S.A. Br 
contribuie 
te materii 
sare ef ec 
bune conc 
trenamenti 
bla legitin 
ționează 
pozitive ti 
re căci, 
momentul 
biatloniste 
mii de câ 
care și ai 
pe uscat (i 
schiuri, ci 
de kilomei 
tal). Aproț 
bul de seb

PE CÎND MARI
Cu vreo 5—6 ani în urmă Fe

derația Română de Schi-Biatlon 
a avut o inițiativă demnă de 
subliniat : alcătuirea unui Iot de 
schi alpin pentru copii. Atunci, 
antrenorii Ion Bogdan și Marin 
Focșeneanu au selecționat un 
grup de fetițe și băieți și au 
Început munca. Prima realizare 
a fost apariția Lilianei lehim 
printre protagonistele întreceri
lor interne de senioare, deși era 
încă la vîrsta copilăriei. Tot în 
perioada respectivă au început 
să dea primele semne de valoare 
și foarte tinerii Emilian Focșe
neanu și Ortvin Fruhn. Talentul, 
dragostea pentru sportul prefe
rat îi recomandau ca schiori de 
perspectivă. Ca juniori s-au a- 
flat mereu printre fruntașii con- 

Tel
AniV alt. trecut ,și pe w-

piii de atunci 'îH; rîndtțV seniori
lor... Ea prîniele eondift'suri re- 

* Zultatele nu ău ; mâi fost pe mă- 
*-Sura... promisiunilor din anii pre- 

- eedenți, dar țață că Îq. actualul 
I sezop ..^i d$i au atacat, chiar 
L-a? .la*  primul concurs oficial.

________

I
I

ca-

pe co-

Dj-.Mo- |
■POV|«lu. |

I

di UASinti (m)
Meciurile de baschet desfășu

rate, ieri, în cadrul primei „man
șe" a etapei a 13-a a Diviziei 
masculine A s-au încheiat iu 
următoarele rezultate :

GRUPA 1—6 1
Farul Constanța — Rapid Bucu

rești 84—90 (36—54) ; Dinamo O- 
radea — Dinamo București 77—95 
(35—45) ; Steaua — ICED Bucu
rești 114—90 (63—45).

GRUPA 7—12
Universitatea Cluj-Napoca — 

Politehnica București 97—TI
(48—45) ;

Azi au loc partidele retur. Me
dul steaua — ICED se desfă
șoară în sala Floreasca, de la 
ora 10.

pulovere și pantaloni și termi- 
nînd cu căciutițe și fulare". • 
In privința mărfurilor de se
zon, ce părere aveți despre ul
timele contractări ? • „între
prinderile de resort au prezen
tat articole cil gust, moderne, 
superioare celor din anii ire- 
cuți, recentele contractări re- 
prezentind un spor de 2% Ia 
încălțăminte și 6% la îmbră
căminte. Mobilizate pentru 
îndeplinirea indicatorilor de 
plan. întreprinderile respective 
au luat măsuri tehnico-organl- 
zatoriee pentru creșterea pro
ductivității muncit cu respecta
rea integrală a parametrilor 
calitativi ai produselor. Sint 
create premisele pentru ca și 
ceilalți producători să livreze 
marfa contractată Ia termenele 
stabili te".

Asta înseamnă, gîndim noi, 
câ varietatea sortimentelor an
gajate ța contractări se va re- 

. găsi întocmai și în cantități 
corespunzătoare în unitățile co
merciale.

I
I

I

L

8ULETINII ZÂUi/II
Prin amabilitatea Institutu

lui de Meteorologie și Hidro
logie am aflat grosimea stra
tului de zăpadă în principa
lele zone montare : Stîna de 
Vale 166 cm, Vlădeasa 
Semenic 149 cm, Țarcu 
Paring 70 cm, Păltiniș 
Bîlea Lac 70 cm, Omu 
Predeal 32 cm, Babele 
Sinaia (1500) 40 cm,
59 cm 
43 cm.

cm, 
cm, 
cm, 
cm, 
cm.

21
63
10
35
10
Lăcăuți

Ceahlău 45 cm, Rarău

PRIN FORT!
ta actualul sezon competiționa: 

rezervate celor mai tineri patina 
noi secții, „Cauciucul", aparținini 
tehnice de cauciuc din Brașov. 1 
pări se află campionul țării la 51 
acum, apare pe inelele de gheață î 
„In încercarea de a ne pune pe... 
vul brașovean, am găsit deplină îi 
prinderii (director — ing. Victor 1 
în valorificarea resurselor proprii 
am procurat din fondurile asociați 
procesului de instruire le-am pro 
materiale refolosibilc: un aparat i 
grad de precizie, apărători pentri 
derne modele, roți și chiar patine 
astfel însemnate economii. Toate 
ținătorilor secției noastre, în frunt< 
Despre el, care a proiectat și a 1 
tele menționate, n-a scos un cuvîr 
tor care a pus mal presus de oi 
și în postura de antrenor. (Traian i-

BAZA PENTRU REU!
(Urmare din pag. I)

cescu a „promovat" în cel na
tional de tineret. Să speirăm eă 
și pe viitor de aici vor pleca 
mal multe jucătoare capabile 
să devină voleibaliste de frunte 
• IN CELE DOUĂ săli ca- 
re-i adăpostesc pe șahiști este 
mare animație. In cea mică, 
sub îndrumarea antrenorului 
Emerîch Takacs, se pregătesc 
oomponenții secției de perfor
manță, în timp ce alături, nu
meroși iubitori ai acestui „sport 
al minții*  se întrec în aprige 
dispute pe eșichier. Notăim că, 
in sfflrșii, Lugojul va fi pre-

Z€ 
îr 
îr 
di 
uț 
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în 
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Minifotbalul actualitate

GERUL A... DEZGHEȚAT
ACTIVITATEA

LA BOB Șl SANIE

TE ?

rezolvă „Cupa

Voința, 
Brașov, 
S. Po- 
Neptun

Interviu cu MIHAI IONESCU, secretar al F.R.F.

CUPA SPERANȚELOR

sfînșitul săptămînii tre
ia Buhuși și Deva, 

disputat jocurile finale

iii
Mi ÎNDREPTĂȚIT TOATE AȘTEPTĂRILE

* J

Cinci minute cu Petre Butuiei (Pctratii Ploiești)

CEL MAI VALOROS JUCĂTOR
✓

AL NOSTRU ESTE

ii, proL 
cu, ne 
le tre- 

marile 
autodo-

■1 spriji- 
um de 
’rahova.
care — 

două 
de ase- 
va face 

irlle In 
ontribu- 
■rmanței 
i afir- 
lală și 
Lernațio- 
□rturilor 
arnă. Să
I feml- 
soluții? 

iFTE).

le frunta- 
Bîră, Vili 

i, tinerii 
și Ortvin- 
primele 6 
continuă, 

ie și dis- 
nța că a- 
ea perfor- 
nament au, 
tinde însă 
trebuie să 
'manțe nu 
ncă, mun- 

exemplul
3 poate fi 
noștri, de 
de multă

Itate mai 
W

La Sinaia, pîrtia de bob 
fost înghețată pe toți cei 1500 
m șl, după cum ne-a de
clarat Marius Nicolici, acti
vist al C.S.O. Sinaia, in aces
te zire se lucrează Intens pen
tru consolidarea traseului, 
astfel ca, începînd de luni, 
să poată avea loc primele 
coborîrl de antrenament. A- 
cestea vor fl efectuate de e- 
chlpajele participante la școa
la de pilotaj, urmînd ca după 
cîteva zile să ia parte la 
antrenamente și echipajele de 
seniori ale C.S.O., 
Carpați Sinaia, A.S.A. 
I.E.F.S. București, A. 
iana Cîmpina șl A. S. 
Cîmplna.

Primul concurs — Cupa 
C.S.O. Sinaia — se va des
fășura în zilele de îl Ianua
rie și 1 februarie.

Pe pîrtia de la Sărmaș-Har- 
ghita lucrările de înghețare a 
traseului au fost încheiate, 
astfel că sîmbătă șl duminică 
se va putea desfășura primul 
concurs de sanie al anului : 
Cupa C.S.Ș. Harghita, și-au 
anunțat participarea juniori 
din Miercurea Ciuo, Bistrița, 
Vatra Dornel, Petroșani, Si
naia și Brașov, cărora le re
vine astfel cinstea de a inau
gura pista din Sărmaș, după 
ce i s-au adus importante 
modificări, în scopul moder
nizării. (D. STANCULESCU) 

RESUL SUB
re a înființat ce» 
de inițiere în schi in 
luna decembrie.
IMUAS, FMMUM, Fi
liala județeană a 
FRAK, Exploatarea 
minieră din Borșa și 
Baia Sprie, spitalele 
județene din Baia 
Mare din Borșa, 
care au secții de 
sporturi de iarnă, 
au organizat con
cursuri de orientare 
pe schiuri la Izvoa
rele. La Mogoșa și 
Izvoarele asociația 
sportivă RAMIRA 
C.S.Ș. Baia Sprie a 
deschis două tabere 
de schi-alpin și scttt- 
fond.

Dar pentru a pu-

trsurile 
J unei 
irticole 
!i gru- 

care, 
trenor. 
sporti- între- 
ajutați 
patine 
icesare 
u, din 
î înalt 
ii mo- 
i făcut
1 sus- 
mian". 
obiec- 
ilergă- 
șcelași

tea desfășura o ac
tivitate sportivă de 
iarnă in condiții din
tre cele mai bune, 
maramureșenii s-au 
preocupat și de ba
za materială necesa
ră. Astfel, s-au fă
cut amenajări la ba
zele sportive de iar
nă de la Borșa, Mo
goșa și Izvoarele cu 
ajutorul consiliilor 
populare și a ex
ploatărilor miniere. 
Aceste stațiuni sint 
acum gazde deose
bit de ospitaliere 
pentru cei dornici să 
practice schiul, o- 
rientatrea și săniușul.

I
I(Nicoleta ALDEA)

Mihai Biră a luat
in actualul sezon, impunîndu-se 
in primele două curse ale a- 
nulwi. Foto: Aurel D. NEAGU

stan

IE
i numai 
de, ai și 
d în ve- 
chegarea 
găsește, 

dent, a- 
• DIN 
aceasta 

lor. îna- 
e Mircea 
mplexu- 
vorbește 
rădaniile 
oate lu
meț, iar 
condiții 

aa unor 
J. Și, să

recunoaștem, nu există cuvinte 
ele reproș. • AȘADAR, hand
balul. Antrenoarea Rodica 
Floroi, care a preluat, ca prin
cipal, de vreo jumătate de an 
echipa, dorește să depășească... 
granițele județului, dar pentru 
moment trebuie să depășească 
punctul critic în care se află 
formația sa, care „are, totuși, 
fete bune, care pot mai mult". 
Deocamdată, la ordinea zilei. 
„Cupa de iarnă", cane progra
mează în flecare duminică, din 
inițiativa comisiei județene, îm- 
tflniri în principalele localități. 
Timișoara, Sînnicolau Mare, 
Jimbolia, Deta, Buzlaș, Recaș, 
un excelent miijloc de pregăti
re a... returului. • ÎN DRU
MUL nostru am jntilnit, de a-

vorbi chiar de 
pregătirea teh- 

‘ Să
de 
pe 
de

cute, 
s-au 
ale „Cupei speranțelor" la mi- 
nifotbal, competiție rezervată 
copiilor născuți după 1 august 
1973 și, respectiv, 1974. Ne-am 
propus să vă redăm unele con- 
silderații pe marginea acestui 
eveniment, formulate de Mihai 
Ionescu, secretar F.R.F., care 
răspunde de sectorul copiilor 
și juniorilor.

— Intr-adevăr; ne precizează 
de la bun început, interlocuto
rul nostru, încă de la prima 
ediție a „Cupei speranțelor", în 
1982, ea a răspuns unui dezi
derat ce se impunea și la noi 
în țară. — prelungirea pregăti
rii, Intr-un cadru organizat, a 
copiilor în perioada de faimă. 
Astfel s-a născut această 
„punte de legătură" între se
zonul de toamnă și cel de primă
vară, minifotbalul reușind din 
plin să asigure continuitate ac
tivităților la acest nivel. Ca
lendarul întrecerilor a înlesnit 
pe întreaga durată a competi
ției (faza preliminară pe zone, 
finalele pe țară) un volum cres
cut de jocuri. Ceea ce s-a și 
urmărit în principal. De fapt, 
în ultimă instanță, nu mirajul 
jocului aduce copiiiii pe terenu
rile de fotbal ?

— Și ce maj 
speranțelor" ?

— Se poate 
o facilitare in 
nîcă a viitorului fotbalist, 
mă explic. Spre deosebire 
manevrele mal largi1 făcute 
un teren obișnuit, fotbalul 
sală creează mai pregnant acea 
criză de spațiu și timp, ce 
pune în dificultate pe oricare 
jucător. Or. minifotbalul de 
saltă îi obligă pe copii să alea
gă cele mai surprinzătoare so
luții de manevră, de conducere 
a balonului etc. Să nu uităm, 
marii tehnicieni ai gazonului, 
Ozon, Dobrin, Niiki Durniitriu. 
ca să-i numesc doar pe ei, s-au 
format în astfel de jocuri, pe 
atunci numite minte, organizate 
pe parcelele libere de prin 

jwircuri, pe străzi. Și s-ar mai 
putea vorbi de un ctștig al 
„Cupei speranțelor". Competi
ția. organizîndu-se în perioada 
vacanței de iarnă a elevilor, 
reprezintă și un mijloc de .di
vertisment al acestora. Absol
viți de grijile învățăturii, copiii 
își dau drumul la joacă, îmbi- 
nînd armonios plăcutul cu uti
lul. cum spun pedagogii. Deci, 
competiția capătă și un carac
ter educativ-instructiv.

— Acum, după încheierea ce
lei de a cincea ediții a „Cu
pei speranțelor", se poate spu
ne că așteptările au fost în
dreptățite ?

— Din plin, as putea afirma. 
An de an 
teres, s-a 
cluburilor, 
al școlilor, 
au existat
copiilor angrenați în jocuri, de
pășind cifra de 4000, aici in- 
cluzîlndu-i și pe partici.panții la 
„zonale". Treptat-treptat com
petiția prinde contur național, 
ceeia ce este și In intenția fo
rului nostru, aceea de a orga
niza, într-un viitor apropiat, un 
campionat republican de rninii- 
fotbal. în fdlul acesta ne a- 
propiem, ca să mă exprim așa, 
de ceea ce se petrece pe plan 
european, în țările ou fotbal a- 
vansat. Ca să nu zic că și pe 
la U.E.F.A. se discută despre

ea a cresouit în ta- 
proliferat la nivelul 
asociațiilor sportive, 
peste tot acolo unde 

condiții, numărul

oficializarea unor turnee inter
naționale. Alt lucru pe care 
l-aș sublinia. Observatorii noș
tri, prezenți la etapele „Cupei 
speranțelor", ne-au informat de 
sprijinul cluburilor, asociațiilor 
sportive, C.J.E.F.S.-urilor, al 
tuturor factorilor locali, toată 
lumea fiind convinsă de certi
tudinea investițiilor pentru o 
astfel de competiție, investiții 
ce se vor regăsi. în timp. în 
circuitul marii performanțe. 
Cum brne se poate observa, 
.toată această muncă nu repre
zintă altceva decât o selecție 
timpurie despre care se vor
bește tot mai des în perime
trul fotbalului. De altfel. F.R.F. 
își rezervă dreptul, de aici îna
inte, formării viitoarelor nuclee 
ale reprezentativelor U.E.F.A. 
cu copii descoperiți de....... Cu
pa speranțelor". Fiindcă aceas
ta a adus în prim-plan 
multe elemente foarte talentate.

— In încheiere, cîteva cuvin
te despre ambianta jocurilor...

— Care a fost cuceritoare, 
sărbătorească aș putea spune. 
Părinții copiilor, colegii lor, 
spectatorii neutri au creat ca
drul competitiv de Întrecere, 
astfel că juniorii de mîine vor 
intra pe teren fără complexe, 
instruirea lor putând fi făcută 
mult mai ușor de către an
trenori. Și, fiindcă a venit vor
ba de ei, trebuie să le mulțu
mim pentru 
pînă acum, 
rea obligație 
ca talentele 
drum.

ceea ce au făcut 
ei avînd ma

de a nu admite 
să se piardă pe

Stelian TRANDAFIRESCU

DIVIZIONARELE B Șl STARTUL NOULUI SEZON
C.F.R. PAȘCANI VIZEAZĂ O POZIȚIE

IN APROPIEREA PODIUMULUI'IN APROPIEREA
Ultimul fluier al turului actua

lului campionat a consemnat cla
sarea formației C.F.R. Pașcani pe 
cea de a opta poziție a primei se
rii, ceea ce, față de toamna lui 
1985, înseamnă, de fapt, un regres 
de două locuri. Situație care nu 
poate mulțumi o echipă care și-a 
propus ca obiectiv pentru actua
lul sezon să termine cit mai a- 
proape de podiumul primei serii 
a eșalonului secund.

In vederea returului, care pen
tru formația din Pașcani se a- 
nunță destul de dificil (avînd în 
vedere că o așteaptă deplasări 
dintre cele mai grele, la Iași, Su
ceava, Mizil, Galați sau Constan
ța), startul pregătirilor s-a dat la 
12 ianuarie. Pînă la 24 ianuarie 
antrenamentele se vor desfășura 
la Pașcani, după care lotul se va 
deplasa la Predeal pentru un sta
giu de pregătire care se va în
cheia la 10 februarie. Atât în pe
rioada cit echipa se va afla la 
Predeal, dar și după revenirea 
acasă, C.F.R. Pașcani va susține 
cîteva partide cu caracter de ve-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 21 
IANUARIE: extragerea I: t 21 22 
1 29 40; extragerea a Il-a: 38 10 5 
33 2 20. Fond de cîștlgurl: 1.064.640 
lei, din care 19.160 lei report la 
eategoria 1.

Nu uitați că ASTAZI este 
ULTIMA ZI în care puteți să vă 
mai exprimați opțiunile persona
le pentru tragerea obișnuită Loto 
care va avea loc mîine, vineri, 23 
ianuarie. In ziua tragerii mai pu
teți (eventual) găsi bilete, dar 
numai gata completate.
• Informăm pe participant! câ 

lucrătorii din rețeaua Loto-Pro- 
nosport vă stau la dispoziție pen
tru a vă oferi orice lămuriri si 
explicații în legătură cu organ!- 

La cei 32 de ani ai săi, 
Petre Butufei, dii’rzul căpitan de 
echipă, este azi unuil din cei 
mai vechi jucători ai Petrolu
lui Ploiești. Ne-a spus și data 
exactă cînd, după 7 ani petre
cut i la Poiana Cmpiina, a fost 
legitimat la echipa ploiesteană : 
13 iulie 1976.

— Și, totuși, Butufei, în Divi
zia A n-ai trecut de 150 de 
meciuri susținute.

— Pentru că am venit intr-un 
moment de răscruce al Petro
lului. Era în B la venirea mea, 
dar echipa condusă de V. Stă- 
nescu și AI. Fronea avea să 
promoveze în primul eșalon. 
Din păcate, pentru puțin timp 
și așa se face că acesta este 
doar al cincilea campionat al 
meu în Divizia A, pentru că 
alte șapte le-am jucat pe la 
Pașcani, Gura Humorului, Su
ceava sau Rîmnicu Sărat..,

— Și ca un om „In temă", 
spune-ne, care e diferența în
tre A și B ?

— Mare. Alt repertoriu, alt 
joc, alte date, începînd cu tere
nurile și cu goana după puncte, 
indiferent de valoarea parte
nerului.

— Se pare că Petrolul a de
pășit perioada criltică. Iată, are 

- a doua iarnă liniștită, prin a- 
cel loc 6 pe care se află.

— Un loc bun și. zic eu, me
ritat.

— Care simt „secretele" Pe
trolului de azi ?

— Secretul se numește ECHI
PA, spiritul ei, susținut de o 
pregătire fizică * * exemplară și 
de o disciplină în teren 
bună. Nu se var supăra 
mei cînd voi spune că 
deosebite nu avem, dar 
nr. 1 la 11, și eventual 
13, toate tricourile asudă pen
tru echipă.

semenea, o serie de activiști 
inimoși — Iosif Sipoș, Silviu 
Miculescu, loan Birgean ș.a. — 
care pun mereu umăirul cu pa
siune pentru ca sportul lugo
jean să urce cotele afirmării.
• O ULTIMA discuție, cu pre
ședintele C.M.E.F.S., Ioan Da
vid, care ne spune „C.SJW. 
reprezintă clubul nostru fanion, 
ceea ce ne face să-i acordăm 
întreaga atenție. Trebuie să 
menționez, de asemenea, spri
jinul organelor locale de partid 
și de stat pentru ea întreaga 
activitate sportivă să cunoască 
o permanentă dezvoltare, pre
cum și dorință unanimă ca Lu
gojul să se afirme si în acest 
atît de important domeniu al 
vieții soasale”.

— Și ce mai are Petrolul ?
— încredere în forțele sale, 

sprijin pe plan local, o con
ducere bună și doi antrenori, 
Mircea Dridea și Eduard Iu- 
hasz, care, împreună, au 24 de 
campionate jucate la Petrolul, 
cu oare au adunat titluri . de 
campioni și Cupa României. 
Performanțe care, adăugate la 
pregătirea lor profesională și 
tactul pedagogic, atrag respec
tul jucătorilor.

— Butufei, fundașul central 
de marcaj, a fost, cîndva, fun
daș lateral stingă. Unde 
greu ?

— In zona centrală e 
mai multă, dar dacă ai 
bero bun, n-ai probleme. Pe 
stînga. lingă tușă, era greu. 
Veneam după Mocanu, și îi 
mai aveam jn față și pe Lu- 
ceseu, Crișan, Fazekaș, FI. Gri- 
gore. Anghel, chiar și Chitaru.

foarte 
colegii 
valori 
de la 
Ia nr.

e mai

luptă 
un li-

rlficare, cu adversari din diferite 
eșaloane.

Conducerea tehnică a echipei 
are o singură noutate: este vor
ba despre cooptarea, ca secund, 
a lui M Ursu, care a pus acum 
ghetele în cui și care fi va aju
ta în procesul de instruire pe 
„principalul" V. Simina. Să re
marcăm faptul că, continuînd o 
frumoasă tradiție, foștii jucători 
ai C.F.R.-ului rămîn fideli culo
rilor clubului, 
carierei

după încheierea 
pe gazon ei trecînd pe

Aurul 
rile sub 
piu de 
Gheorghe Petrișor,
Vlad, care a activat in toamnă, 
s-a transferat la Jiul Petroșani. 
Antrenamentele se desfășoară la 
Gura Barza, unde jucătorii au 
condiții optime de pregătire (te- 

Brad și-a reluat pregătl- 
conducerea unui nou cu- 
antrenori. Mihai Toth și 

deoarece L.

zarea tragerilor și concursurilor, 
Pronosport, formule tehnice, o- 
mologări și categorii de ciștlguri 
etc. Totodată, vă puteți procura 
de la agențiile din rețea Progra
me Loto-Pronosport (care pot fi 
consultate și in colecție), pros
pecte, diverse alte materiale do
cumentare. Precizăm, de aseme
nea, eă informații în legătură cu 
rezultatele tragerilor șl concursu
rilor Pronosport 
de la serviciul 
951.

se pot obține și 
telefonie special

la sfirșltul aces-• Rețineți că, 
tel săptămini, in aceeași zi cu 
concursul Pronosport, va avea 
loc deosebit de interesanta și a- 
vantajoasa TRAGERE EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES.

ECHIPA“

acolo, mi-ar mai fi 
frică de nimeni peniru că nu 
mai avem extreme ca atunci. 
Poate o excepție-două.

— Care e capitolul deficitar 
al Petrolului ?

— Nu trebuie să mă gîndesc 
mult pentru că problema nc ob
sedează : faza de finalizare. 
Am făcut de șase ori 0—0. Am 
âvut ocazii și șuturi la poartă, 
dar lipsește scinteia din fața 
porții, mintea lucidă. Am im
presia că se face prea multă 
filozofie, deși golul se marcă 
și cu latul, și cu spițul. Ne 
mai supărăm noi. cei din spa
te, pe atacanți, dar, în afară 
de Liliac, toți ar trebui să fim 
și atacanți.

— Cineva spunea că ar fi 
mai bine ca Petrolul să joace 
toate meciurile... în deplasare.

— Bună gluma. Sigur e mai 
ușor să distrugi decit să con
struiești. Anul trecut, după pro
movare, ne mai așezam pe 
două rinduri. mai degajam la 
întimplare. Azi, -însă în depla
sare, Petrolul se apără, dar și 
construiește și a avut mari o- 
cazii de 
Bacău, 
Vîlcea.

— Ce
— O cursă solitară a Stelei 

spre titlul de campioană și o 
luptă formidabilă pentru evi
tarea retrogradării dacă și Fla
căra Moren; mai speră. Petro
lul și-a propus ca obiectiv 
locurile 4—6 deși ne vizitează 
Steaua și Dinamo. Dar vizităm 
și noi pe alții. Cînd nu va mai 
rata atît de mult, c:nd va în
văța bine faza de atac și va 
descoperi, eventual, un nou 
Dridca I, Petrolul va aspira Ia 
maj mult. Pînă atunci, iată, au 
venit cu noi în pregătiri Ma
nea, de la Brazi, Bălan, de la 
Filipești, Clinei, de la Sinaia, 
și alți patru jucători crescuți 
în grădina Petrolului.

a marca Ia Brașov, la 
la Craiova. la Rm.

va fi în retur ?

Constantin ALEXE

banca tehnică. Iată și lotul cu 
care C.F.R. Pașcani abordează 
acest retur: Mihăilă, Raicu, Am
brozie — portari, Crețu, Farcaș, 
Oprea, Caramalau, Negri, Cărpuci, 
Greu — fundași, ionescu, Marinof, 
Rîznic, Punei, Matei, Irimia, An
ton — mijlocași. Scripcaru, Cîm- 
pan, Dumitriu, Toma, Croitorii șî 
Mihuț II — înaintași. Care ar fi 
noutățile formației ? Matei și 
Cimpan, transferați de la Gra
nitul București. Greu, de la Mi
nerul Urlcani. și Anton, promo
vat de la echipa de juniori. Au 
primit dezlegare Măciucă și Ma
tale, care vor evolua, din primă
vară, la Politehnica Iași.

AURUL BRAD IȘI PROPUNE RECUPERAREA 
PUNCTELOR PIERDUTE IN TOAMNĂ

ren, sală de forță, saună).
Și în cadrul lotului s-au pro

dus modificări: Seliuc, Berdea ș! 
Ștefan au fost împrumutați echi
pei Minerul Ghelar ; Cigan a pri
mit dezlegare șl a plecat la Șun- 
culuș (județul Bihor) ; Ucu nu 
s-a prezentat la antrenamente; ea 
noutăți: Cozma — extremă dreap
ta (a activat la Minerul Certej) și 
Șandru — mijlocaș (a jucat la O- 
limpia Pădureni). Lotul cuprinde 
pe următorii jucători: Rudisuli, 
Rus, Mureșan — portari. Lăcătuș, 
Merlă, Faur, Ștef, Costar, Tlntâ- 
reanu — fundași, Gavrilă, Mateș, 
Sabău, Miatov, Dumitreasa — 
mijlocași, Stoineseu, AUnășan, 
Ciontoș, Nan — înaintași.

Conducerea asociației a perfec
tat mal multe meciuri amicale, 
tur-retur printre care cu Mure
șul Deva. Dacia Mecanica Orăș- 
tle, Politehnica Timișoara, Meta
lurgistul Cuglr, Unirea Alba lu
lls, Corvinul Hunedoara.

Cei doi antrenori și-au propus 
ca, pînă la reluarea activității o- 
ficlale. să îmbunătățească jocul 
echipei. Iar in campionat Aurul 
Brad să fie apreciată, ca șl 11 e- 
dițllle trecute, pentru prestațiile 
de un bun nivel tehnic, să recu
pereze punctele pierdute în toair 
nă și să se claseze pe un loc 
prima parte a clasamentului



PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
21 (Agcrpres).! AMSTERDAM

— Campionatul European de 
patinaj viteză - poliatlon, dis
putat în orașul olandez Gro
ningen, a fost cîștigat de An
drea Ehrig (R.D. Germană), cu 
178,507 puncte, urmată de 
Yvonne Van Genniip (Olanda) 

180,836 puncte și Jacqueline

ROMÂNIA-FRANȚA, LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

17 — Andras (Szvitlak), 18 — 
Szvitlak (Orban), pentru ca 
Hoefknes să înscrie (19) pri
mul punct al francezilor. Așa
dar. perioade de joc individual 
(meteahnă și a altor jucători, 
de alte vîrste). alternate cu faze 
de combinații, la chemarea an
trenorilor I. Basa si FI. Gheor- 
ghe. în repriza secundă, pre
cumpănește individualismul și 
francezii marchează primii, prin 
Margerit (min. 22). înscriu și 
ai noștri. în răstimpuri: min. 
30 și 33 — Dragomir (Zaharia). 
se pare printre putinii care a- 
greează iocul colectiv, si în 
min. 36 Bunescu (Zaharia). sco
rul alungind 8—2. în ultima 
parte a meciului nimeni nu 
mai ascultă ce se spune la ban
că si ce se strigă de la bancă 
și rezultatul reprizei e... 1—1 : 
Andras (Antal) în min. 48 și 
I.csiourd (Franța) in min. 51 !

Bun arbitrajul brigăzii M. 
Presneanu — D. Trandafir, VI. 
Gubernu.

Azi, de Ia ora 16. meciul- 
revanșă.

Barnen (R.D. Germană) 
182,425 puncte.

BEIJING 21 (Agerpres). 
Proba de 50 km din cadrul 
campionatelor de schi fond ale 
R.P. Chineze, desfășurate la 
Changhai. a fost cîștigată de 
Yang Z hi s en in 2h59:18,38. La 
feminin, pe distanța de 20 km, 
titlul de campioană a revenit 
schîoarei Lu Fengmei, crono
metrată cu timpul de lh20:29,02.

PRAG A 21 (Agcrpres). — 
Schiorul cehoslovac Jiri Malec 
a terminat învingător in con
cursul internațional de sărituri 
cu schiurile de la Liberec (Ce
hoslovacia) — trambulină de 
90 m —, totalizînd 224,2 puncte 
(sărituri de 115 m si 117,5 m) 
In clasamentul general al „Cu
pei Europei" continuă să con
ducă norvegianul Robert Han
sen, cu 52 puncte, urmat de 
Bruno Romang (Elveția) — 47 
puncte și Jini Malee — 40 
puncte.

COMPETIȚII CONTINENTALE LA BASCHET
■ Rezultatele înregistrate în e- 

tapa a doua a returului sfertu
rilor de finale ale cupelor eu
ropene la baschet masculin — 
CUPA CUPELOR, GRUPA A : 
A.S. Villourbanne — Ț.S.K.A. 
Mosoova 87—85 (49—42), Ju ven
ted Badiailona — Banik Ostrava 
98—64 (45—40) ; GRUPA B :
Soavoliml Pesaro — Efes Istan
bul 103-66 (47—23) ; CUPA

'NVINGUORI
STRINGERE DE MINAINTERNAȚIONALELE**  
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In cadrul Campionatelor inter
naționale de tenis ale Australiei, 
care se desfășoară la Melbourne, 
s-au desfășurat ultimele partide 
ale sferturilor de finală de pe ta
bloul masculin. Favorițll s-au im
pus, s-ar putea spune fără prea 
mari probleme, în urma desfășu
rării următoarelor partide: Ed
berg — Mecir 6—1, fi—4, 6—4; 
Cash — Noah 6—4, 6—2, 2—6, 6—0; 
Masur — Evernden 6—3, 7—5, 6—4; 
Lendl — Jarryd 7—6. 6—1, 6—3. In 
urma acestor rezultate, au fost 
stabilite următoarele partide din 
cadrul semifinalelor, programate 
pentru vineri: Lendl — Cash șl 
Edberg — Masur. Reamintim șl 
componența semifinalelor femini
ne: Navratilova — Nordnulst șl 
Mandlikova — Kohde-Kilsch.

RADIVOJ KORACI, GRUPA A: ! 
Limoges — Sibenka Sibenik 
111—92 (55-46) ; GRUPA B : 
Antibes — Varese 95—93 
(48—48), Barcelona — Jugoptas- ' 
ti'ka Split 105—68 (50—34).

Tur de orizont in campio

notele țărilor europene

surpriză
Poate da, poate nu. 

trecut a 
din aceeați 

schimb, vic- 
Masur me- 
mai multă 
că, nu atit 
a pierdut

d: 
cu 
lor

Si 
E

Bum-Bum*  Becker a 
înclinat steagul in optimile 
Campionatelor internaționa
le de tenis ale Australiei. 
E o surpriză infringerea 
lui? '
pentru că și anul 
ieșit prematur 
competiție, tn 
toria lui Wali 
rită cu mult 
atenție. Pentru 
vest-germanul 
cit a cîștigat australianul ! 
Resortul succesului ? U ofe
ră însuși autorul său. Ce-i 
drept, și alți învingători 
după război au arătat 
degetul spre propriul 
piept, interpretîndu-și 
elogiindu-și victoriile, 
in firea lucrurilor. Wali 
Masur insă explică altfel 
adevărul, răspunrind zia
riștilor că victoriile lui in 
general, și asupra asului 
european in special, s-ar 
datora unei atitudini pozi
tive pe teren 7 ! Sigur, lu
crurile par ușor nebuloas?, 
și chiar sint, dar explica
țiile se nuanțează căpătind 
contur și, mai cu seamă. 

consistență atunci cind ne- 
icontatul calificat afirmă : 

„In momentul victoriei a- 
supra lui Becker am sim- 
țit impulsul să arunc ra
cheta sau să trimit o min
ge în tribună. Mi-am amin
tit însă de atîtea partide 
pierdute de mine la un 
scor strins, cînd adversarii 
făceau exact aceleași gesturi 
atit de enervante pentru 
cel învins. In replică, eu am 
dorit să mă port sportiv și 
să string, SÎMPLU, minasă string, SÎMPLU. 
partenerului meu.“„ 

Sigur, nimeni nu 
susține că ar .exista

poate 
. o re

lație directă intre superbul 
său gest de final, atit de 
superior omenesc, și fap
tul ci Masur l-a invins pe 
„numărul 2“ mondial. Dar a- 
vem datoria să asociem ori
unde și oricind calitatea ca
racterului cu statutul de 
campion, scop nobil du
pă care nu numai spor
tul tinjește dintotdeauna. 
Să-i oferim deci lui Wall 
Masur o strîngere de mi
ni. Simplu.

Radu TIMOFTE

FoeimiKffl
IERI, In cupele europene la volei
Ieri au fost programate partidele-rctur în cupele europene Ia 

volei, penultima fază, competiții în ..care au evoluat și repre
zentantele noastre masculine, formațiile bucureștene Steaua (în 
C.C.E.) și Dinamo (în Cupa Cupelor). Creditate cu prima șansă 
la calificare în turneele finale, echipele noastre n-au confirmat 
așteptările, din păcate, și au fost eliminate.

Steaua a cîștigat (3-2), dar nu s-a calificat
După partida-tur, desfășurată 

In deplasare. împotriva forma
ției olandeze B. Martinus Am- 
stelveen (scor 1—3), Steaua por
nea favorită — și, de altfel, se 
și vedea în turneul final — dar 
ieri dimineață. în sala Floreas- 
ca din Capitală (firește, plină 
de iubitori ai voleiului), cam
pioana noastră a făcut o parti
dă mult sub așteptări și. deși a 
cîștigat cu 3-2 (15, —11. —13,
16, 13) în 3 ore de joc, a fost e- 
liminată la setaveraj (5—4) de 
o surprinzător de valoroasă ad
versară. Olandezii au intrat de
ciși, au luptat extraordinar pen
tru fiecare minge, în dorința de 
a recupera setul pierdut acasă. 
Și de la început, steliștii, pri
mind o replică tăioasă, care i-a 
surprins, n-au reușit să se lan
seze, ba chiar au dat semne de 
slăbiciune, de neîncredere. Ser
vicii formale, care aveau să de
vină, după primul set, „școlă
rești", construcții șablonarde 
(chiar neinspirate) ale fazei o- 
fensive, lovituri de atac lipsite 
de. orientare și forță, dar mai 
ales o apărare cvasi-nulă în 
ambele linii („centralii" nici nu 
s-au văzut !) permiteau campio
nilor olandezi (excelent dirijați 
de micuțul Selinger — 1,75 m 
înălțime !) să ajungă la 8—3. 
Doar o suită de servicii bune 
ale lui Șoica și trecerea lui Io- 
nescu la pupitru aveau să re-

Dinamo, eliminată
RZESZOW, 21 (prin telefon de 

la trimisul nostru).
Partidă cu peripeții în sala „Wo- 

slr“ din. localitate, unde s-au în- 
tîlnlt, în cadrul Cupei Cupelor e- 
chlpele Resovla Rzeszow șl Dina
mo București. Cu numai 4 mi
nute înainte de startul meciului 
s-a anunțat că brigada de arbitri 
norvegieni nu a sosit șl că vor 
arbitra polonezii W. Gduia șl R. 
Wesolowski. Anunțul a provocat o 
puternică demoralizare a vlce- 
camplonllor români, ceea ce s-a 
resimțit imediat șl In joc, in timp 
ce adversarii lor marcau, firește, 
o creștere substanțială a moralu
lui. Astfel, gazdele au cîștigat pri
mul set la un scor sec : 15—4. In 
următorul, dinamovlștil bucu- 
reștenl s-au mal redresat psihic, 
au condus cu 10—3 șl păreau a- 
proape de cîștigarea setului cali
ficării. Din păcate, datorită marii 
afluențe de public, condensul a 
făcut terenvl alunecos, iar cel 
care au pătimit mal mult din a- 
ceastâ cauză au fost oaspeții. Re- 
sovia. profitând și de o serie de 
greșeli ale dinamovlștilor, a re*  
cut handicapul șl a cîștigat la 12. 
La jumătatea setului 3, terenul a

'venit Impracticabil, meciul s-a 
erupt o jumătate de oră. Iar 

echilibreze scorul și să mai re
dreseze, astfel, jocul gazdelor 
care, "după ce s-au aflat, totuși, 
la un pas de pierderea lui : 
12—14, au revenit și au cîști
gat setul pe muchie de cuțit, in
tr-un final dramatic. Dar „ziua 
slabă" a Stelei era din plin con
firmată în setul următor (0—5, 
1—7, 2—8, 4—12), cînd roș-albaș- 
trii păreau epuizați fizic și ner
vos. Cu toate eforturile depuse 
spre final, ei aveau să cedeze 
setul și să-și reducă aproape 
definitiv șansele la calificare. 
Oaspeții, cu un blocaj solid șl 
remarcabilă mobilitate în linia 
a doua, combinînd rapid și 
spectaculos în atac, nu mai a- 
veau nevoie decît de 10 puncte 
în următoarele seturi, ceea ce 
era, firește, posibil. Dar ei au 
cîștigat și acest set, lăslndu-le 
mai apoi gazdelor — cînd jocul 
și-a pierdut miza și interesul — 
satisfacția unei victorii de pal
mares, obținută greu ! Arbitrii 
greci F. Dimopoulos și T. Kal- 
patsoglu au condus corect e- 
chipele : STEAUA — lonescu 
(Pădurețu), Mina (Racsov), Șoi
ca (Pentelescu), Pralea (Spînu), 
Dascălu (Czedula), Constantin ; 
B. MARTINUS — Selinger 
(Blange), Browers (Buijs), Goed- 
koop, Boudrie (Leeuwerink, 
Kuilder), Teffer, Zwerver.

Aurelian BREBEANU

la punctaveraj
sala a fost evacuată Și acest set 
a revenit gazdelor, care au obți
nut victoria cu 3—0 (4, 12, 6) și 
calificarea la punctaveraj. De la 
învingători mai buni au.fost Zie
linski, Csapor șl G. Maslowskl, 
de la învinși parțial Vrincuț, E- 
nescu șl Drăgușin.

Gheorghe DEDiU

• PE SCURT • PE SCURT® PE SCURT®
ATLETISM • Cro

sul de La Le Mans 
(Franța) s-a încheiat 
cu victoria atletului 
belgian Peter Dae- 
nens, cronometrat pe 
11,3 km în 34:19 •
Crosul internațional 
de la Sevilla, disputat 
pe 10 km, s-a Înche
iat cu succesul atletu
lui kenyan Paul Klp- 
koech, cronometrat tn 
2a :22,28. Pe locurile 
următoare s-au situat 
Jose Manuel Abascal 
(Spania) — 29:30.22 șl 
Domingo Castro (Por

tugalia) — 29:33,53 •
Cursa de super mara
ton de la Cludad de 
Mexico a revenit at
letului mexloan Ga
briel Esquivel, care a 
parcurs 100 km în 6h 
43:0. Reporterii men
ționează faptul că a- 
lergătorul a terminat 
epuizanta întrecere în- 
tr-o stare de relativă 
prospețime fizică, a- 
trfbuind aceasta bine
facerilor acupuncturil.

JUDO • In cadrul 
unei întîlnlrl desfășu
rate tn localitatea

BULGARIA: ECHIPELE DIN SOFIA, 
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Iată că inedita regulă, impusă 
acum doi ani in Bulgaria, prin 
care echipelor ce-șl încheie me
ciurile cu scoruri albe nu li se 
acordă nici un punct, a adus 
unele roade... Astfel, in turul a- 
cestui campionat n-a fost con
semnat nici un scor alb ! Prin 
aceasta a crescut eficacitatea șl 
implicit spectacolul fotbalistic. 
După prima jumătate a întrece
rii, in fruntea clasamentului se 
află trei echipe, Sredeț, Vitoșa și 
Slavia, în această ordine, toate 
cu același număr de puncte (21), 
despărțite de golaveraj. Dacă ți
nem seama de faptul că Loko- 

Internaționalul Kostadinov (în stingă), la un joc de

motiv Șefia ocupă, la 3 puncte, 
poziția a patra, putem spune eă 
formațiile din Capitală s-au si
tuat în prim-planul disputei.

Se părea că pierderea a trei 
jucători valoroși (Gh. Dimitrov, 
Slavkov și Mladenov) va scădea 
serios randamentul echipei Sre
deț, insă antrenorul Dimităr Pe- 
nev a promovat cu curaj jucă
tori tineri, talentațl, ca Aleksan
drov, Ceavdarov, Stoicikov, Ki
rov, L. Penev (fiul antrenorului), 
Kostadinov ș.a., reușind să îm
bine eficient talentul și dorința 
de afirmare a acestora cu expe
riența competițlonală a mai ve
chilor componențl al lotului 

vest-germană Ingol
stadt, reprezentativa 
R.F. Germania a fur
nizat o surpriză, reu
șind să Învinsă cu 
scorul de 4—2 selec
ționata Japoniei.

TENIS 9 La Punta 
del Este (Uruguay) a 
avut loc un meci de
monstrativ de tenis, 
in care suedezul Bjorn 
Borg l-a învins cu 
4—6, 7—5, 6—4, 6—3 pe 
argentinianul Jose 
Luis Clerc. Au asistat 
4 000 spectatori.

(Zdravkov, Velinov, Bezinskl, Ta- 
nev și lancev).

Vitoșa (pregătită de fostul in
ternațional Panov) s-a remarcat 
prlntr-un joc rapid, in care punc
tul forte este linia mediană, unde 
a excelat Slrakov, cu dese apa
riții tn fazele de finalizare. Cu 
un lot care-1 mal cuprinde pe 
portarul Mihailov, Iordano^ 
Iskrenov, Petrov, oa să enume
răm doar pe cîțlva dintre jucă
torii de bază, titulari și al re
prezentativei, Vitoșa s-a impus și 
pe plan internațional, fiind sin
gura reprezentantă a soccerulul 
bulgar rămasă in competițiile eu

antrenament

ropene lntercluburl (Cupa Cupe
lor).

Slavia (care n-a mal cîștigat 
campionatul din 1941 !), prin 
menținerea ta cursă cu celelalte 
două fruntașe ale clasamentu
lui, a constituit oarecum o 
surpriză. Acest „11“ pare hotă
rât să albă un cuvînt greu de 
spus ta desemnarea campioanei. 
Interesante sint rezultatele din
tre Vitoșa, Slavia și Sredeț. Ast
fel, Sredeț a învins pe Vitoșa 
șl a pierdut la Slavia, Vitoșa a 
eiștlgat cu Slavia, dar a pierdut 
cu Sredeț, iar Slavia a dispus 
de Sredeț și a fost Întrecută de 
Vitoșa.
Surprinzătoare comportarea ac

• Turneul final al Campionatu
lui European feminin de fotbal se 
va desfășura, tntre 11 și 14 Iunie, 
la oslo, cu participarea echipelor 
Angliei, Italiei, Suediei și Norve
giei. Conform tragerii la sorți, tn 
semifinalele competiției selec
ționata Suediei va tnttlnl echipa 
Angliei, Iar reprezentativa Italiei 
va facă tn compania formației 
Norvegiei.
» Cunoscutul tehnician Omar 
Boras (în vîrstă de 56 de ani), 
cel care a condus selecționata U- 
ruguayulul la ultimul campionat 
mondial de fotbal, a fost cu ani 
In urmă un reputat antrenor de 
baschet șl înot. De remarca-t că 
la Jocurile Olimpice de vară din 
Mexic — 1968, Omar Boras s-a o- 
cupat de pregătirile... atlețllor 
din Uruguay. 

tualei campioane, Beroe Star*  
Zagora (locul 11) I Neașteptat da 
slabă a fost evoluția echipei 
Spartak Pleven (penultima tn cla
sament), cu atit mal mult ca 
cit la timona el se află fostul 
selecționer al echipe naționale^ 
Ivan Vuțov> tar unul dintre com- 
ponențll lotului este internațio
nalul Ghetov.

Golgeterll turului : P. Aleksan
drov (Slavia) — 18 g, Sirakov 
(Vitoșa) 17 g șl Tanev (Sredeț)

Rizvan TOMA

ÎMPOTRIVA 
HULIGANILOR

• In Anglia, o vastă acțiu
ne pentru depistarea „su
porterilor" care se dedau la 
manifestări antisociale pe 
stadioane ți in afara lor
Stăvilirea actelor nesăbuite 

ale așa-zișiior suporteri din 
Anglia este, in continuare, de 
strictă actualitate. După o se
rie de propuneri și măsuri 
luate de conducerile cluburi
lor (un control riguros — 
chiar corporal — al specta
torilor la intrarea pe stadioa
ne. interzicerea vînzărll bău
turilor alcoolloe In cartierele 
arenelor, propunerea de a se 
distribui legitimații de „bună 
purtare" care să se acorde 
suporterilor ș.a.), lată că or
ganele de ondine au declan
șat o vastă acțiune de de
pistare a huliganilor.

Zilele trecute, la Londra și 
In citeva orașe din sudul An
gliei, au fost arestate 26 de 
persoane. Masive forțe ale 
poliției au descins în locuin
țele celor suspecțl, unde au 
găsit diferite obiecte cu care 
„operau" huliganii la meclunj: 
cuțite, bare de fler și chiar 
arme I Printre cel arestați 
(majoritatea în vîrstă de 18— 
35 de ani) se află un con
ducător de întreprindere, un 
inginer de telecomunicații, un 
șofer, angajați al căilor fe
rate și, bineînțeles, oameni 
fără nici un căpătîl.

Asemenea acțiuni de depis
tare a acelora care tulbură 
atmosfera de pe stadioane 
vor continua — se anunță din 
surse oficiale — pentru a 
pune capăt acțiunilor Ieșite 
din comun ale unor oameni 
care Ișl pierd pur șl simplu 
mințile. Este In interesul clu
burilor, care din această cau
ză au de suferit. Este oare 
firesc, ca, din cauza unor 
elemente antisociale, echipele, 
fotbalul britanic să aibă de 
suferit 7 Ne referim în pri
mul rînd la acele formații 
care ar fi putut lua startul 
in cupele europene, dar 
U.E.F.A. a hotărft ca pedep
sele să fie menținute atîta 
timp cit In tribune șl la me
ciurile din camDionatul An
gliei nu se restabilește o at
mosferă de ordine, de fair— 
play. Să snerăm că măsurile 
luate tn ultimele zile să aducă 
ordinea ș! liniștea pe stadi
oane.

Ion OCHSENFELD
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