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Scrisoarea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU 

adresată celor care i-au trimis mesaje de felicitare 
cu prilejul aniversării zilei de naștere 

și a Îndelungatei activități revoluționare
Tovarășului Nicola o 

Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii 
Socialiste România, i-au fost 
adresate, cu prilejul ani
versării zilei de naștere si 
a îndelungatei sale activi
tăți revoluționare, un mare 
număr de telegrame, scrisori 
si mesaje de felicitare.

Animați de cele mai alese 
sentimente de dragoste si 
stimă, de profundă prețuire 
si înaltă recunoștință, oame
nii muncii din patria noas
tră — muncitori, țărani, in
telectuali. activiști de partid 
si de stat, ai organizațiilor 
de masă si obștești, vechi 
militantl al mișcării munci
torești. militari, bărbați si 
femei, tineri si vîrstnid. in 
fapt, întregul popor — au 
adus, cu acest nrilej anl-

versar. un fierbinte omagiu 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu și i-au adresat, 
din adîncul inimilor. cele 
mai sincere si calde urări 
de sănătate si fericire, via
ță îndelungată și nesecată 
putere de muncă, spre a 
oonduce. pe mal departe, cu 
fermitate si cutezanță revo
luționară, națiunea noastră 
spre noi si mari Împliniri 
De calea progresului. bună
stării si fericirii, a Înfăptui
rii măreței opere de edifi
care a socialismului si co
munismului pe pămîntul 
scump al României.

Răspunzînd acestor vi
brante mărturii de Înaltă 
cinstiră si nețărmurit devo
tament. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a adresat tuturor 
celor ce i-au trimis mesaje 
de felicitare si urări, ur
mătoarea scrisoare :

„Exprim, pe această cale, cele mai calde mul
țumiri organelor ți organizațiilor de partid, de masă 
și obștești, colectivelor de oameni ai muncii din unitățile 
industriale și agricole, din ministere, institute și organizații 
centrale de stat, comuniștilor, tuturor celor care, cu prile
jul aniversării zilei mele da naștere ți a îndelungatei acti
vități revoluționare, mi-au adresat mesaje, scrisori ți tele
grame de felicitare.

Apreciez toate aceste manifestări ca o expresie a senti
mentelor de dragoste ți profund atașament pe care comu
niștii, toți fiii patriei le nutresc față de gloriosul nostru 
partid comunist - forța politică conducătoare a întregii na
țiuni — in rindurile căruia militez de aproape 55 de ani, 
cu satisfacția ți fericirea de a ti luat parte ți a-mi fi adus 
nemijlocit contribuția la toate marile bătălii ți acțiuni re
voluționare purtate de partid pentru răsturnarea vecini orin- 
duiri burghezo-moțierești, înfăptuirea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă ți antiimperiafistă ți tre
cerea la făurirea noii orinduiri. pentru cauza libertății ți 
fericirii poporului, a independenței ți suveranității patriei.

Doresc să asigur, ți cu acest prilej, întregul nostru popor 
că voi face totul, ți in viitor, pentru intârirea continuă a 
forței și unității partidului, a capacității sale de a uni ți 
orienta energiile creatoare ale întregii națiuni in direcția 
înfăptuirii neabătute pe pămîntul României a celei mai 
drepte ți umane societăți — societatea socialistă ți comu
nistă -, a inălțării patriei noastre, libere, independente ți 
suverane, pe culmi tot mai inalte de civilizație, bunăstare 
ți progres. Voi acționa, in continuare, cu cea mai mare 
fermitate, pentru ca țara noastră să-ți aducă tot mai activ 
contribuția sa constructivă la dezbaterea ți soluționarea ma
rilor probleme care confruntă omenirea, la cauza dezarmă
rii, a colaborării, înțelegerii ți păcii in întreaga lume.

Apreciez mesajele ți urările ce mi-au fost adresate ca o 
expresie a profundei încrederi a întregului popor in poli
tica internă ți externă a partidului și statului nostru, ca o 
ilustrare a hotărârii de neclintit a tuturor oamenilor muncii, 
de a acționa — in strinsă unitate in jurul partidului - pen
tru transpunerea neabătută in viață a mărețelor obiective 
de dezvoltare economică și socială a țării stabilite de 
Congresul al Xlll-lea, a Programului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism.

îmi este deosebit de plăcut să adresez, la 
din toată inima, tuturor celor ce mi-au trimis 
scrisori de felicitare, precum ți întregului nostru 
mai bune urări de sănătate ți fericire, de împlinire a nă
zuințelor de mai bine, de succese ți satisfacții tot mai mari 
in muncă ți viață, in realizarea exemplară a prevederilor 
planului pe acest an ți pe întregul cincinal, a politicii parti
dului de înflorire multilaterală a patriei socialiste, de asi
gurare a bunăstării ți fericirii întregii națiuni.

Vă doresc tuturor, dragi tovarăși și prieteni, multă să
nătate și multă fericire I*.

NICOLAE CEAUȘESCU

a României

rindul meu, 
mesaje ți 
popor, cele

I»
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în prima zi â puternicului concurs de înot de la Berlin

TH£I RfMARCABllE VICTORII ROMÂNEȘTI
înotătoarele noastre continuă 

seria performanțelor remarca
bile în circuitul de concursuri 
internaționale. Astfel, în prima 
zi a puternicei competiții or
ganizate la Berlin în bazin de 
dimensiuni olimpice, Tamara 
Costache și Noemi Lung, „a- 
ceste românce din ce în ce 
mai redutabile", cum subliniază 
specialiștii, și-au împărțit vic
toriile cu reprezentantele R.D. 
Germane, țară care domină de 
mult înotul feminin mondial!

Campioana șl recordmana 
lumii la 50 m liber și-a re
confirmat clasa, impunindu-se 
în proba favorită cu timpul de 
25,74, urmată de Kristin Otto

și Katrin Meissner, ambele din 
R.D.G<> cronometrate în 26,20 
și, respectiv, 26,52. Tamara 
Costache a terminat învingă
toare. cu 55,68, și la 100 m li
ber, întreclnd-o din nou pe 
cvadrupla campioană mondială 
Otto — 55,87, a treia clasîn- 
du-se Heike Friedrich (R.D.G.) 
— 56,52.

In proba de 400 m mixt, în 
care s-a înregistrat marea sur
priză a necalificării pentru fi
nală a campioanei de la Ma
drid, Kathleen Nord, a fost 
consemnat un alt succes româ
nesc. Noemi Lung a făcut o 
cursă excelentă, fiind crono
metrată în final cu un foarte

bun rezultat de 4:40,97. Ocu
panta locului secund, sovietica 
Elena Dendeberova, a sosit du
pă aproape nouă secunde 
—4:49 87 I Pe locul 3, Franzis
ka Zietemann (R.D.G.), cu 
4:51,36.

Intr-o companie extrem de 
puternică .Stela Pura și-a îm
bunătățit recordul național la 
200 fluture, clasîndu-se, cu *- 
cest 2:13,08, a treia, după Birt» 
Weigang — 2:11,21 ți Komeli* 
Gressler — 2:11,43 (ambele dta 
R.D.G.). Cea mal tlnără repre
zentantă a noastră. Andreea

(Continuare ta pag. « 4-*)

Un rezultat merituos al fotbaliștilor noștri la Palermo

SELECȚIONATELE OLIMPICE ALE ROMÂNIEI

Șl ITALIEI LA EGALITATE: 2-2 (1-1)

Rachetomodelismul Intre

două campionate mondiale

l

PALERMO, 4 (prin telefon 
de la trimisul nostru). La nu 
mal puțin de trei ani de la 
ultima tntllnlre a celor două 
selecționate (In preliminariile 
olimpice 1984), pe stadionul din 
Palermo a avut loc un med 
amical de verificare a repre
zentativelor olimpice ale Ita
liei al României. Fotbaliștii 
noștri au obținut un merituos 
rezultat de egalitate — 2—2
(1—1) — după ce au condus 
de două ori pe tabela de mar
caj. O vreme splendidă. in 
tribune o atmosferă fierbinte, 
dar sportivă, cu peste 35 000 
de spectatori care, spre bucuria 
delegației noastre, lin finalul 
întîlniril si la plecarea de pe 
stadion aveau să-i aplaude pe 
fotbaliștii români pentru pres
tația lor. Reprezentativa noas
tră olimpică a avut de două 
ori conducerea. Ea a fost e- 
galată, mai intîi. în finalul 
primei reprize, ci nd fundașul 
Tassotti. aflat în 
ofsaid, a centrat 
gol : apoi, pentru a doua oară. 
In mim. 81. când.
a întregii apărări, care a cre
zut că e vorba de un ofsaid, 
a venit voleul „salvator" al 
lui De Agostini.

Deși amicală, partida a în
ceput într-o notă de mare 
angajare, de parcă era vorba 
de o partidă decisivă, de ca
lificare. Ambele echipe au e- 
voluat crispat, contractarea 
fădîndu-se mai mult simțită

tn faza de finalizare (de fapt, 
la pauză. raportul suturilor 
era doar de 3—2). Din minu
tul 32. aspectul jocului avea 
să se schimbe. Atunci, o fru
moasă combinație Bălan — 
Vaișcoviei s-a Încheiat cu s 
lansare precisă pentru MUJNAI: 
clujeanul a făcut o cursă de 
aproximativ 30 de metri ți, 
dintr-un unghi greu, de la 
aproximativ 10 m. a înscris : 
1—0 pentru selecționata olimpi
că a României. Ptnă atunci 
gazdele au avut cîteva ocazii 
(Virdis ți Mauro), dar Liliac 
a intervenit de fiecare dată cu

precizie. Si când se părea «* 
băieții noștri vor pleca la 
vestiare la avantaj, a Inter
venit egalarea 0* dubioasa 
fază de care am amintit), eind 
VIRDIS a Înscris după cen
trare* hd Tassotti (min. 45).

începutul i 
este marcat 
gazdelor, dar. 
nute. formația 
librează jocul, 
min. 53, avea

reswtzei second* 
de presiunea 

. după ctad mp 
•noastră echl- 

Ma( mult, ta 
să reducă «tu

Constantin ALEXE

(Continuare ta pag. • 4-a)

„Cm Ut Brașorc |NTRECER| DISPUTATE
ALE SCHIORILOR FONDIȘTI

poziție de 
mingea de

la o ezitare

PREDEAL, < (prin telefon). 
Punctul principal de interes a tre
cut din nou spre Valea Rlșnoavei 
unde s-a dat startul unei noi 
competiții de schi tend, dotat* 
de această dată cu .Cupa A.S.A. 
Brașov”, tn program : două pro
be, 10 km feminin șl SO km mas
culin, ambele, Încercări dificile, 
cerlnd mal ales băieților eforturi 
mari șl o pregătire In consecință. 
Este motivul pentru care au a- 
bandonat cinci alergători. Printre 
aceștia s-a aflat șl Vlorel Șotropa 
al cărui antrenori au considerat 
insă că la virata lui — 19 ani — 
nu e copt să susțină o astfel de 
Încercare la ce! mal Înalt ritm. K 
un punct de vedere, 11 consem
năm, eu unele tadoleH, spetind 
totuși ca pregătirea sa In vedere» 
viitoarelor starturi internaționale

că fie mult mal corect aleasă 
Vom vedea. Apa ac tace că Gavril 
Bottiș, Valentin Cadna șl Floren
tin Burcă (cu toții «proplațl en 
vtrstă de— Sotropa l), aostțl te 
răstimpul a doar M de secundo, 
șl-au disputat locul tatii tatr-o 
not* de echilibru care dl «poan
te. A ctștlgat Boltii (21 de ani) pa 
ultim M km, grație unei rezistențe 
mal mari, dar după ce M văzuaa 
condus tn cea mal mare parte a 
cursei de Cadna O» ani). Cian 
tlmpH realizați de ce* tret — luted 
in considerație chtar marja ftrvo- 
rabU* a condițiilor naturale tete
le bune — «tat valorași, «ă-4 •«- 
mărtm in continuare pa «cești •-

Radu T1MOFTE
(Continuare ta pag. 2—3)

RETROSPECTIVE 1986— 
^PERSPECTIVE 1987

SUCCESELE ANULUI TRECUT, RAMPĂ DE LANSARE PENTRU CELE VIITOARE
Rezultatele obținute de rachetomodeliștii_ noș

tri în anul trecut au confirmat justețea măsuri
lor adoptate in aprilie 1985 de plenara F.R. de 
Modelism, atît în ceea ce privește asigurarea 
condițiilor organizatorice și materiale pentru în
deplinirea la parametri superiori a calendarului 
sportiv al acelui an, cît și, sau mai ales, pre
gătirea pentru reprezentarea corespunzătoare a 
modelismului românesc în competițiile interna
ționale viitoare.

Fină la respectiva plenară, rachetomodelismul 
nostru reușise cea mai bună situare la clasa 
rachetomodele de durată cu stamer (S 6), pe 
echipe — locul III la C.M. de la Novisacz (Po
lonia, 1983). Doi ani mai tîrziu (august-septembrie, 
Iambol, Bulgaria), la aceeași supremă competi
ție echipa a mai urcat o treaptă. Dar 1986 a 
fost anul confirmărilor. La Suceava, între 8—13 
iulie, a avut loc cea mai mare întrecere euro
peană : Concursul Internațional de modele spa
țiale. U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia. Polonia 
•și România au participat cu loturi complete 
(țara noastră, cu două echipe). Reprezentanții 
României au obținut la această clasă (S 6), tot 
ceea ce se putea : medaliile de aur șl argint cu 
cele două formații și primele trei locuri la in

dividual : I — Nicolae Petre cu 527 secunde de 
zbor, II — Dorin Todoroc cu 510 sec., III — 
Gheorghe Țuțulea cu 497 sec.

Aceeași curbă ascendentă a fost vizibilă și la 
rachetoplanor cu aripă Kogalio (S 4), la indi
vidual : la C.M. din 1983 — locul VIII, la C.M. 
din 1985 — locul IV. La Suceava, în 1986, ace
lași Gh. Țuțulea a reușit maximum de zbor — 
360 secunde și medalia de aur (împreună cu alțl 
trei sportivi, reprezentînd U.R.S.S., Cehoslova
cia și Bulgaria). Echipa a obținut și ea bronzul.

Iată însă .tot succint, cum s-a prezentat și 
participarea țării noastre la una dintre cele mal 
pretențioase clase : machetă funcțională de navă 
cosmică (S 7). In Polonia și Bulgaria, sportivii 
noștri abia au venit pe treapta a șasea. La Su
ceava, lotul A, format din Lucian Șercăianu, 
Valentin Purcărea și Adrian Vioreanu, lansînd 
machete ale rachetelor Saturn 1B și 5 C din 
cadrul programului mașinilor lunare cu echipaj 
Apollo, a cucerit medalia de argint (primul ioc

loan NOVAC

(Continuare in pag. 2-3)

Dc milnc, Ia Sinaia DACIADA
TINERII BOBERI, ÎN LUPTĂ PENTRU TITLU
Prima competiție oficială de 

bob a ănului se va desfășura 
vineri și sîmbătă, pe pîrtia din 
Sinaia, cu participarea speran
țelor acestei discipline sporti
ve. Este vorba despre finala 
Daciadei și a Campionatului 
Național pentru echipaje de ti
neret (18—23 ani), din rindul 
cărora se speră că se vor ri
dica viitorii performeri inter
naționali. La cele patru manșe 
vor lua parte 10 echipaje, ală
turi de care vor participa (In 
afară de concurs) și 10 echi
paje de seniori (acestea vor 
efectua, cu acest prilej, verifi
carea pregătirilor pentru finala 
Daciadei și a Campionatului 
Național rezervată acestei ca
tegorii de vîrstă, programată 
în zilele d.e 14 și 15 februarie).

Revenind la întrecerile echi
pajelor de tineret, redăm o 
declarație (telefonică) a maes
trului sportului Nicolae Ncagoe,

responsabilul complexului de 
bob de pe Muntele Furnic*: 
„Pîrtia este bine amenajată șl 
oferă condiții optime de con
curs, fapt dovedit și de reuși
ta antrenamentelor oficiale de 
miercuri. Vineri, de la ora 9. 
participanții la Daciadă vor 
parcurge primele două manșe, 
în atenția a numeroși specta
tori (oameni ai muncii din Si
naia, alții aflați în concediu de 
odihnă, precum și turiști), așa 
cum se întîmplă întotdeauna 
cînd se desfășoară concursuri 
de bob".

In pag. 2-3



Ieri, in Divizia feminină de volei s-a înregistrat o mare surpriză

PENICILINA A ÎNVINS, LA BUCUREȘTI, PE DINAMO (după 0-2) I
Ieri s-a desfășurat penultima 

etapă a campionatului Diviziei A 
feminine de volei. Iată amănunte:

Grupa 1 valorică
DINAMO BUCUREȘTI — PENI

CILINA IAȘI 2—3 (5, 6, —14, —4,
Se părea că vom asista 1a o 

victorie... foarte scurtă, tabela de 
marcaj filndu-le favorabilă dina- 
movist&lor cu 2—0 la seturi (cîști- 
fcate detașat) șl cu 14—6 In cel 
de-al treilea ! Din acel moment,

ce de cealaltă parte & flleului, 
o inspirată Înlocuire (a intrat Iulia 
Moldoveana) avea* să așeze in 
teren o formație care a «sprintat* 
irezistibil. Gabriela Copcea a cîști- 
gat finalmente «duelul* coordona
toarelor, după ce Doina Dimofte 
fusese in avantaj... aproape un 
med, adică pînă la setball-ul 
psihologic. Atacurile foarte va
riate șl blocajele descura jante 
prin adecvarea la repetatele în
cercări de a fl depășite in forță 
au înclinat definitiv balanța jo-

«BaraJuZ" ieșean — Marcela Olteanu și Tatiana Popa — stopează din 
uou un atac in forță al dinamovlstei Alina Predea.

Foto: Aurel D. NEAGU

(10, 5, Z). Campioanele au obți
nut o victorie rapidă, avlnd-o in 
prim-plan pe Mirela Popoviciu. 
atft La serviciu, cit și în atac, 
alături de ea remarcîndu-se Car
men Cuejdeanu și Gabriela Du
mitrescu. De la sibience doar 
Anca Beșta a fost mai activă. 
Arbitri : D. Negrolu — P. Pi- 
țurcă. (Șt. GURGUI, corespj

Grupa a Il-a valorica

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— FARUL CONSTANȚA G—3 
(—12, —7, —€). Gazdele au cedat 
pas cu pas, după ce au condus 
cu 9—4 și 12—7 în setul I, pier- 
zînd în fața unei echipe notările 
să-și păstreze poziția de lider al 
grupei. S-au remarcat: Întregul 
sextet învingător — Ileana Geam- 
bașu, Mirela Cazangiu, Mădălina 
Clorbaru, Maria Enache, Elena 
Cucoș (Gabriela Vulpe), Gulniza 
Llcă — și doar Mirela Zamfir de 
la învinse. Arbitraj corect: D. A- 
lexandrescu — V. Pavel (N. MA- 
TEESCU, coresp.)

FLACARA ROȘIE BUC. — CHI
MIA RM. VÎLCEA 3—1 (16, —9, 12, 
10). Favoritele au cîștlgat după un 
joc frumos, Chimia fiind In acest 
med un adversar destul de greu 
de trecut. Remarcate : Niculina 
Bujor, Viorica Bîrsășteanu, Cor
nelia Colda de la bucureștence, 
Natalia Dulică și Aurelia Zabara 
de la vîlcence. Foarte bun arbi
trajul : I. Lelzerluc — M. Sta- 
mate. (M. FERRARINI)

G.I.G.C.L. BRAȘOV — OLTCTT 
CRAIOVA 3—1 (9. —10. 6, I).

TiNARA ATLETA ALINA ASTAFEI, 
MEREU IN LUPTA CU RECORDURILE

• 1,90 m la debutul sezonului, un nou pas spre... 2 metri I

Cu aproape doi ani tn urmă, 
coloanele rubricii noastre 
„Veți mai auzi de...* găzduiau 
primul articol dedicat tinerei 
săritoare în înălțime Alina As- 
tafei. Și Intr-adevăr, foarte su
gestivul titlu al rubricii s-a do
vedit și... profetic, tn răstimpul 
scurs de atunci „auzind" din 
ce în ce mai mult de talentata 
atletă care bătea — cu succes 
— la porțile afirmării și, lucru 
demn de subliniat, numai In 
termeni elogioși. Motivul ? Cre
dem că simpla trecere tn re
vistă a performanțelor realiza
te de această sportivă de nici 
M «mi (îi va împlini la 7 iunie) 
poate justifica prestigiul deja 
cucerit tn lumea atletismului 
nostru, dar și a celui interna
țional : vice-campioană națio
nală de senioare în 1985 cu 1,89 
m — locul 8 tn ierarhia mon
dială a anului la junioare, dar 
locul I la categoria ei de vîrs- 
tă ; campioana de sală a ju
nioarelor în 1986, sezon tn care 
a doborît tn două „reprize" 
recordul național „trudo or" — 
1,85 șt 1,86 m ; 1,88 m la con
cursul de primăvară, după 
care a urmat 1,92 m, tn iunie,, 
la „Internaționale", bineînțeles

record de junioare, pentru ca 
apoi să urmeze o lună de ex
cepție : 1,87 m la meciul Româ
nia — S.U^A„ de la Pitești (lo
cul I), 1,90 m la prima ediție a 
C.M. de juniori de la Atena 
(„argint"), 1,86 m la „Balca- 
niafda" de juniori de la Izmir 
(I), 1,89 m și primul loc la Con
cursul Prietenia de la Neubran
denburg (unde a întrecut-o 
net pe cea care ciștigase, îm
potriva tuturor pronosticurilor, 
la Atena, Karen Scholz) jri. In 
fine, 1,93 m — record de juni
oare — la Pitești, la „naționa
lele" seniorilor, unde a devenit, 
in premieră, campioană a „ce
lor mori". După o lună de re
laxare, au mai urmat două 
concursuri : 1,87 m la Beijing 
și 1,85 m la campionatele na
ționale ale juniorilor.

Impresionantă această serie 
de rezultase, la care trebuie 
»d adăugăm și prima poziție tn 
ierarhia mondială a junioare
lor (cu 1,93 m), serie care su
gerează o bună constanță tn 
fum! înălțimii de 1,90 m.

în iarna aceasta, după o pe
rioadă lungă de pregătire (tn 
care, trebuie subUntait nu ri
dică „haltere", pe către, de alt

fel, nu le 
la începu 
tletd de 
sărit la 1 
— record 
acoperit, 
țările pre 
Dumitresc 
avînd tn 
centuat 
probei. F 
evaluarea 
formante 
concur! nd 
t-a întrec 
tate dintr 
biectivul l 
pentru ar 
șirea rece 
1,96 m al

însă, sextetul gazdelor, în care 
pînă atunci nu se făcuse nici o 
schimbare, a avut o cădere rareori 
văzută, cedînd punct după punct 
(fără a mai reuși vreunul I), pler- 
rînd setul și apoi — zic unii, după 
o lege nescrisă a voleiului — și 
meciul. „Caruselul* schimbărilor 
nu a mai putut pune capăt a- 
cestei involuții în joc, în timp

Citiți numărul 1
al revistei ilustrata

„Daciada" — 
larg deschisă 
sănătate și 
manță.
Reportaje cu Nicu Vlad 
și Tamara Costache, 
cei mai buni sportivi 
ai anului trecut 
Atletismul, scrima, lup
tele greco-romane și 
libere, patinajul, ca
notajul și ciclismul în 
1987.
Prezentarea meciului 
Steaua - Dinamo Kiev 
pentru Supercupa con
tinentală.
Importante obiective 
ale fotbalului nostru 
pe plan internațional. 

Se apropie startul unui 
nou sezon fotbalistic. 
„Stop-cadru* asupra 
grupelor preliminare 
ale C.E. de fotbal. 
„Viața sportivă" — 
fotografii inedite din 
activitatea Internă. 
Două pagini de Ima
gini originale din 
sportul internațional. 
La „Orizont extern" : 

Cine va cîștiga „Cupa 
Mondială" la rugby ?

Marile competiții Inter
naționale ale anului 
preolimpic 1987.

® Cutia cu scrisori, 
vinte încrucișate.

UN NUMĂR BOGAT 
ILUSTRAT, IN 24 DE PA
GINI.

poartă 
spre 

perfor-

cu-

culul de partea echipei oaspete 
— Daniela Donclu (Iulia Moldo
veanul, Gabriela Copcea, Tatia
na Popa, Marcela Olteanu (Da
niela Blănaru), Cristina Blaga, 
Aurelia Preda — care șl-a ad
judecat ultimele două seturi fără 
drept de apel. Așa s-a Încheiat o 
partidă — arbitrată bine de D. 
Dobrescu șl Gh. Vlșan — Ia care 
șl învinsele, șl Învingătoarele 
(dar șl spectatorii t) se vor re
feri oa la una din care se pot 
trage toate învățămintele^ (Geor
ge ROTARU)

DACIA PITEȘTI — C.S.U.-I.M.N. 
GALATI 3—4 (3, S, 12). Victorie 
fără dubli * piteștencelor, care 
au Jucat In unul șl același .șase” 
întregul med : Cristina Euznosu, 
Felida Popescu, Claudia Tătucu, 
Mihaela Marian, Victoria Banda, 
Mariana Miron. Gălățencele, de 
la care au Ieșit In evidență Cris
tina BuziU șl Crina Răuță, au 
opus mal multă rezistență doar 
tn setul ultim, dnd s-a înregis
trat pe tabela de scor 10—10. Au 
arbitrat L Armeana șl S. Dra- 
gomlr. (Narcisa PEȚEANU, coresp.)

UNIVERSITATEA CR.UOVA — 
C.S.M. LIBERTATEA STBIU 3—0

„CUPA A.S.A. BRAȘOV"
(Urmare din pag. 1)

neri, pe umerii cărora se află 
sarcina ridicării schiului fond 
masculin pe treptele afirmării In
ternationale.

Cursa pe 10 km a fetelor a fost 
dominată de experimentala Elena 
Reit, plecată cu nr. 5 tn urmări
rea tinerel Ileana Hang an (nr. 3 
de start), care s-a clasat In aceste 
condiții pe locul secund. De re
marcat situarea in bloc pe locu
rile 3—6 a componentelor lotului 
olimpic, tnreglstrlnd toate timpi 
superiori celor realizați anul tre
cut, deși ponderea principală a 
pregătirii din acest an a fost În
dreptată spre proba de I km. S-a 
urmărit astfel asigurarea unul 
progres constant — moderat dar 
sigur — dictat de viratele lor Încă 
mid (17—ÎS ani). REZULTATE, 
30 km : L G. Bolti? (ASA) 1:29,13, 
L ----- - ------ ---- — -
1:29,24, 
1:29,37, 
1:30,14, 
1:30,56, 6. L Vălean (ASĂ) 1-22,23 
10 km : 1. Elena Belt (Tractorul) 
29:51, 2. Eeana Hangan (ASA-CSȘ. 
Bistrița) 30:19, 3. Adina Țuțuten 
(ASA-CSȘ Sibiu) 30:25, 4. Edith 
Bako (ASA-Canstrudcrjl M. 
duc) 30:47, 5. Mihaela Fîc (ASA- 
CSȘ Reșița) 31 in, 6. Daniela Fî- 
llmon (ASA-CSȘ V. Dome!) 31 :.’â

Joi, pe Valea Rlșnoavd vor avea 
loc probele de SO km seniori șl 15 
km Juniori din cadrul .Cupei 
A.S A. Brașov" la biatlon, tar pe 
pîrtta de sub telefericul din Pre
deal ăl doilea slalom pentru bă
ieți.

V. Caclna
i. FL Burcă
4. C. K6pe

5. L Ltmgcclu

(CSȘ V. Dornel)
(Dinamo)
(Dinamo) 
(Dinamo)

s-o-«’a

RETROSPECTIVE 1986- 
-—PERSPECTIVE 1987

•(Urmare din pag. 1)

a fost ocupat de sportivii so
vietici .care au Introdus servo- 
comenzi radio pe toate cele 
patru trepte fundamentale ale 
rachetelor Vostok),

Tot la Suceava, rachetomo- 
deliștii români s-au prezentat 
bine, chiar foarte bine sd la 
clasele S 3 A (rachetomodelc de 
durată cu parașută) șl S 5 C 
(machete de altitudine). La 
prima clasă — locul III pe 
echipe ți VI Ia Individual, la 
cea de-a doua — primele trei 
locuri la individual ți aur la 
echipe cu lotul B.

Ce au mai evidențiat între
cerile (avem In vedere șl cele 
șase cupe și concursuri repu
blicane — U.T.C., -Metalul Tîr- 
goviște, Explorări Deva. 
C.S.T.A. Suceava, Politehnica 
București șl Voința Deva — 
unele cu participarea interna
țională —, precum și Campio
natul Republican), din anul tre
cut ? 1. O mai bună participa
re a juniorilor și o creștere a 
performanțelor membrilor ce
lor șase secții de nivel inter
național (C.S.T.A. Suceava, Me
talul Tîrgoviște, Explorări De
va, Chimia Buzău, Voința Si
biu și Politehnica București), 
dar și a unei asociații din 
mediul rural (Sevișu Șelim- 
băr) ; 2. O substanțială îmbu
nătățire a motoarelor produse 
nu numai de C.S.T.A. Suceava, 
ci și de Explorări Deva și de 
Metalul Tîrgoviște. acest din 
urmă club devenind al doilea 
producător oficial de motoare 
pentru rachetomodele (după 
Suceava), In 1986 omologîn- 
du-l-se o nouă serie ; 3. O re
marcabilă prezență românească 
în arbitraj, printr-o premieră 
mondială : măsurarea automată 
a altitudinii cu ajuorul calcu
latorului cuplat direct, prin 
intermediul operatorilor, la 
cele trei teodolite de altitudine.

Ce speranțe sînt pentru acest 
an 7 1986 a fost și este consi
derat de Comisia tehnică a 
federației (din rfndul căreia 
am remarcat aportul deosebit 
al președintelui Silvestru Mo
rarii, al vicepreședintelui Ion 
N. Radu, al secretarului Ion 
Cocuz, dar și al altor membri, 
precum Ion A. Radu sau Ion 
Guzu), de secții și de sportivii

înșiși drept anul de pregătire și 
verificare pentru Campionatul 
Mondial, din septembrie 1987, 
în Iugoslavia. Pînă atunci, o 
nouă serie de competiții inter
ne — unele eu prezențe inter
naționale — vor fi în măsură 
să testeze încă o dată nive
lul atins de sportivii noștri, 
cu atît mai mult cu cft din 
acest an intră In vigoare noi 
parametri elaborați de Federa
ția Internațională de Aeronau
tică (F.A.I.). Este, deci, de aș
teptat ca și la această cea mai 
mare întrecere a anului ra- 
chetomodeliștii noștri să fie la 
înălțime.

In Divizia A dc De

LA ClUJ-NAPOCA, J“ - CHIMISTUI
CLUJ-NAPOCA, 4 (prin te

lefon). Dubla partidă de bas
chet feminin dintre echipele 
Universitatea CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca ți Chimistul CSȘ 
Km. Vîlcea, restanță din etapa 
a 11-a a Diviziei A, s-a În
cheiat cu victoriile formației 
gazdă : 95—78 (52—35) și 91—48 
(45—23). De menționat că tn 
partida a doua antrenorul N. 
Martin și-a propus ca temă 
folosirea a diferite forme ale 
apărării agresive, urmarea 
fiind obținerea unul succes la 
o diferență concludentă : 43
de puncte !

Au lr 
Kiss 1! 
Misăilă 
Popa 4- 
1+6, Și 
respecți 
19+6, 1 
6+4, S: 
man 9+ 
nea 2+ 
D. Koc

Clasai 
aceste 
Voința 
tehnica 
mistui 
d. Polit 
(Mircea

PÎRTIILE - GATA PENTRU CONCURSURI
Plrtdile de pe Clăbucetul Ta

urului din Predeal au început 
să devină cu adevărat... pirtii. 
«Principala*, cea care trece 
prin fața «cabanei*, solicitată 
din plin de numeroșii pasio
nați al alunecărilor pe schiuri, 
era mai tot timpul sezonului 
pHnă de «hopuri* și greu ac
cesibilă mai ales pentru cei 
dornici de inițiere. «Cea de 
sub teleferic", rezervată, în 
general, ,avansa-,!lor“ șl con
cursurilor, era destul de rar 
folosită. Dar, în acest sezon 
pîrtlile de pe Clăbucet se pre
zintă mult schimbate în bine. 
Pregătirea lor in vederea 
Spartachiadel de iarnă a ar
matelor prietene a fost înche
iată și, la această oră, ele 
găzduiesc antrenamente șl 
competiții premergătoare în
trecerilor acestei competiții. 
Toți factorii interesați au de
pus eforturi susținute, ore in
tense de muncă, de amenajări 
și consolidări. Avem convinge
rea că, Ja marea competiție 
de care am amintit, totul va 
fl în cea mal perfectă ordine 
pentru cursele de slalom.

Fie din lipsa zăpezii, fie din 
alte cauze (unele obiective, al
tele nu) sezonul competiție nai 
al schiorilor a fost conturbat. 
Dintre probele alpinilor, cea

mai „vitregită* a fost cursa de 
coborîre. Ori aminată, ori con
tramandată, această spectacu
loasă cursă (probă a adevăru
lui pentru schiorii de perfor
manță) se desfășoară, de obi
cei, pt cunoscuta Pirtle a 
Lupului din Poiana Brașov. A- 
ceasta a necesitat dese amena
jări șl reamenajări și acum își 
așteaptă oaspeții. Prilejul este 
oferit de concursul din cadrul 
Spartachiada de Iarnă a arma
telor prietene, intrucit cursa 
de coborîre se va disputa pe 
această cunoscută pîrtie. Sin- 
tem informați că traseul se 
prezintă în excelente condiții, 
că specialiștii genului se pre
gătesc de zor. De altfel, tre
buie să recunoaștem că dacă 
alpinii noștri au o șansă la un 
loc fruntaș in competiția de 
care am amintit, atunci aceas
ta este în cursa de coborîre.

Sperăm că în aceste zile Mi
hai BIră, Vili Podaru, Dorin 
Dinu, Emilian Focșeneanu, 
Aurel Foiciuc și ceilalți vizați 
a se număra printre concu- 
renți studiază în amănunțime 
(dacă mai era cazul) toate 
„secretele* traseului, astfel ca 
în ziua concursului el să nu 
mal prezinte nici o „necunos
cută* pentru schiorii noștri.

(P. Iv.)
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BOBURILE ROMANEȘTI lN PRAGUL EX1

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 4 FEBRUARIE : EXTRA
GEREA I : 29 20 32 45 35 24 ; 
EXTRAGEREA a II-a : 36 II 
39 31 17 16. Fond total de
câștiguri : 1.049.450 lei. din care : 
22.167 lei report la categoria 1.

CISTIGURILE
TRAGERII PRONOEXPRES 

DIN 25 IANUARIE 1987
FAZAI: cat. 1: 8 variante 25% 

a 20.313 lei: cat. 2: 1 variantă 
100% a 30.953 lei, din care o 
excursie de 2 locuri In R. P. 
Polonă Si diferența in nume-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
rar și 17 variante 25% a 7.738 
lei ; cat 3 : 8 variante 100% a 
9.849 lei in cadrul căreia o ex
cursie prevăzută la categoria 
2, un singur loc gi eventual 
diferența in numerar si 34 va
riante 25% a 2.462 led ; cat. 4 : 
79 variante a 2.057 lei ; cat. 5 : 
161,25 variante a 1.008 lei : cat. 
6 : 854,25 variante a 100 lei ; 
cat 7 : 13.874,25 variante a 40 lei.

FAZA a H-a : Cat A : 2 va
riante 25% a 23.571 lei ; cat B : 
2 variante 100% a 13.469 lei din 
care o excursie de 2 locuri in

R. P. Polonă si diferența in nu
merar și 6 variante 25% a 3.367 
lei ; cat C. : 15,25 variante a 
3.09U lei ; cat D : 106,50 va
riante a 443 lei ; cat E : 288 va
riante a 164 lei; cat F: 8.088,50 
variante a 40 lei.
• Reamintim tuturor partici- 

panților că astăzi, Joi, 5 februa
rie, este ULTIMA ZI pentru ex
primarea propriilor opțiuni în 
ceea ce privește numerele jucate 
1a tragerea obișnuită Loto de 
mîine, vineri, 8 februarie.
• Desigur, de interes maxim 

rămîne șl TRAGEREA LOTO 2, 
care va avea loc la sfTrșitul săo- 
tămînll.

Cunoștințele in materie ale 
unor foști boberl șl tehnicieni, 
sprijinul, conducerilor între
prinderilor de care aparțin 
cluburile și asociațiile sportive 
cu secții de bob, impulsul dat 
de federația de specialitate, 
toate acestea au determinat a- 
pariția pe pîrtia din Sinaia a 
unor vehicule noi, cu profil 
aerodinamic impresionant. E- 
ventmentul a fost consemnat 
încă de anul trecut, dar impo
sibilitatea disputării concursu
rilor (din cauza încălzirii bruș
te a vremii) nu a permis veri
ficarea boburilor respective, 
aflate în număr destul de ma
re pe pîrtia de pe Muntele 
Furnica.

șl prognoza meteorologică 
promit ca activitatea competi
ție nală să se desfășoare pe o 
perioadă mal îndelungată, 
ceea ce permite un număr ri
dicat de coborîri (de antrena
ment și in cadrul co n curs uri - 
tor), deci și verificarea noilor 
boburi, fiecare competiție con
stituind un examen. Dacă lu
crurile se vor petrece așa, In 
luna martie, cînd boburile vor 
fl retrase în garaj și se va 
face bilanțul, se va cunoaște 
tot ce are mai bun fiecare 
dintre ele, dar și deficiențele 
manifestate în timpul coborî- 
rilor. Iar la urmă, sfatul an
trenorilor va trebui să ducă la 
crearea unui bob care să în
trunească ceea ce au mai bun 
toate celelalte, care să fie

competitiv 
nai, așa < 
alizat dt 
Mecanică 
in 1967. te 
rit al spe 
șl echipie 
primul U1 
România.

Dumîti

Stîna de
Vlădeasa 
Moneasa 
Semenlo 
Cuntu
Tarcu



Pe teme actuale

DIVIZIONARELE B Șl STARTUL NOULUI SEZON

CONSOLIDAREA POZIȚIEI DE LIDER

de

C. S. M. REȘIȚA

ANUNȚ

magazinele :

Paul IOVAN Ia

la

nr. 1 .500/1936In

ale 
dat

s-au 
s-au

șl Marian au 
a Juca la Me- 

Ștefănescu — 
Metalurgistul

București 
Pitești 
Brașov 
Bacău

la 
la 
la 
la

nr. 7.700/1986 
nr. 8.000/1985 
nr. 2.000/1986 
nr. 400/1986

Cluj 
Craiova 
Timișoara
Iași

Baia Mare 
Reșița

să 
că 
la 
în

performante dintre 
înalte. Si asta întrucît, 
s-a mai afirmat, se- 
toamnă nu a satisfă- 
în ceea ce privește e-

va- 
că a 
trei

Florescu. 
avea să-1 
elev, Do- 
din anii 
antrenor,

„.Cu acest țel jucătorii brăilenl 
au reluat pregătirile In ziua de 8 
ianuarie, sub conducerea antreno
rilor Vasile Grosu șl Octavian 
S to ian. După readaptarea organis
mului la efort, efectuată la Brăila 
pînă la 18 ianuarie, echipa s-a de
plasat la Soveja, unde a rămas 
pînă la 1 februarie.

Stuparu. In

Magazinele auto I.D.M.S. livrează in 
luna februarie 1987 autoturisme Dacia 
1300 cumpărătorilor programați după cum 
urmează, la

de juniori.

In programul partidelor amicale 
figurează, printre altele, meciuri 
cu Oțelul Galați, Victoria Bucu
rești, Rapid București șl Steaua 
M1Z11.

.Dorim ca echipa să practice un 
joc de calitate, ne-a declarat O, 
Ulman, președintele clubului. Nu
mai prlntr-un asemenea Joc,

cumpă- 
Brăila 

de

1.300 1986 
600/1986
pentru cumpă- 

jud. Hunedoara 
la mag. Timl-

Cojocaru, Hodini, Ianu, Neagu — 
mijlocași, Mărgineanțu, Alexan
dru, Scinteie — Înaintași.

Antrenorul C. Oțil a Întocmit 
o bogată agendă eu meciuri a- 
micale, printre partenere fiind 
C.F.R. Caransebeș, Corvinul Hu
nedoara, Minerul Anina, Metalul 
Bocșa, Metalul Reșița, Jiul Pe
troșani, Strungul Arad, T.P.A. Si
biu, C.S.M. Caransebeș șl, proba
bil, Universitatea Craiova. (P. V.)

SPERĂ

F. C. M. PROGRESUL BRAILA

Dialog cd antrenorul florin Halagian

ÎNCĂ...

COPIII...

F. C. ARGEȘ - LA A TREIA RECONSTRUCȚIE A ECHIPEI
De aproape trei decenii II 

găsim pe Florin Halagian In 
viața echipei din Pitești. In 
1959 era jucătorul clubului- 
fanion al Argeșului, alături de 
portarul Varga, Lovin, Vulpes- 
cu, Valcan, Bfzgu, ~ 
Tricoul iul (nr. 10) 
îmbrace viitorul său 
brin. Hotărît, încă 
cînd juca, să devină ________,
s-a pregătit intens pentru a- 
ceastă profesie, devenind ți 
absolvent al LE.F.S. Intr-o 
serie cu mulți fotbaliști de 
frunte : Ene II, Nunweiller IV, 
Uțu, Nunweiller HI, G. Dra- 
gomir. „Ucenicia" de antrenor 
și-a făcut-o la Universitatea 
București și. In 1971, la 31 de 
ani, Halagian devenea princi
palul responsabil tehnic al lui 
F.C. Argeș. De atunci ți pînă 
astăzi, cu întreruperi insumînd 
aproximativ trei ani, el a ră
mas mereu pe această bancă 
tehnică. Și-acum, mica pune
re in temă fiind făcută, să-i 
dăm cuvîntul invitatului nos
tru de astăzi, pentru a răs
punde la prima Întrebare :

— La clubul 
succedat 
am zice 
moții de 
petrecut 
nor, din

— Cînd am devenit antreno
rul lui F.C. Argeș, am găsit o 
echipă, mai bine zis un lot re
dutabil, cu fotbaliști care au 
realizat frumoase cariere de

argeșean s-au 
mai multe formații, 
chiar mai multe pro- 
jucători de cînd s-a 

acel debut, ca antre- 
1971,_

dujabil, cu fotbaliști care au 
realizat frumoase cariere de 
performanță : Dobrin, Barbu, 
R. Vlad, Frățilă, Marian Po
pescu, Prepurgel, Jercan, Stan, 
^du L O echipă care avea 
să aducă titlul de campioană 
la Pitești, în ediția 1971/72. 
Următoarea promoție, care a 
păstrat pe cei mal tineri din 
grupul mai sus amintit, l-a 
cuprins pe Mustățea, Troi, Ne
delcu. Ariciu. Cristian I. Spe
riatu. Radu II, Stancu. Bărbu- 
lescu, M. Aamlir, lovănescu. 
Mulți dintre ei ridicați In pe
piniera argeșană, care

strădaniile, in principal, 
lui Leonte Ianovschl — 
primei scene multi ți talentați 
fotbaliști Era echipa care o- 
cupa locul al 3-lea In ediția 
1972/71 Următoarea schimbare 
de lot se petrecea in perioada 
1975/1980, deci după o durată 
mult mai mare de timp, țl nu
mele noi erau Eduard, Tulpan, 
Băluță, Kallo, Ignat, Balaur 
II, Doru Nicolae, Badea, Toma, 
Sigmirean. Operația a fost e- 
fectuată prin promovarea unui 
masiv număr de fotbaliști din 
Divizia B, care s-au dovedit 
adaptabili la cerințele primei 
divizii.

— Și am ajuns la remanierea 
nr. 3, ca s-o numim așa. Cea 
In curs de efectuare.

— Da, ne găsim cu F.C Ar
geș intr-un nou moment de re
construcție in care utilizăm 
forțele experimentate ale lotu
lui, capabile Încă de perfor
manță, precum Stancu, Badea, 
Eduard, Radu II și Speriatu, 
ultimii trei reveniți la Clubul 
nostru, apoi D. Zamfir, Jurcă. 
Există și plutonul intermediar, 
in care i-aș include pe Voicu, 
Toma, Simion, Ștefan. Sînt, 
apoi, jucătorii de la Juniori, 
care s-au afirmat: Bănuță sau 
Pană. Noutățile din toamna lui 
1986 ale efectivului nostru le 
reprezintă Hristea — talentatul 
portar al lotului 
apoi Balaur II, Grigoriu, A- 
chim, Obreașcu, 
fine, să-i amintesc pe cei mai 
proaspeți veniți : portarul Dia- 
conescu (de la Curtea de Ar
geș), mijlocașul Șerban (de Ia 
Dacia Pitești), atacantul Domi- 
lescu (din Mehadia). Nume fără 
rezonanță, acum, dar sper ca 
ele să ajungă pe lista consa- 
craților.

— Se continuă deci căutările 
de talente, un domeniu In care 
ai cunoscut multe satisfacții, 
demonstrate de enumerările 
precedentelor reconstrucții de 
echipe ale lui Argeș.

— Am considerat întotdeauna 
că nn antrenor care nu reușeș
te să și descopere jucători do
tați și să-i aducă la rampa 
marii performanțe nn poate 
considera că Iși îndeplinește

eu adevărat misiunea. Firește, 
realizarea unor echipe reduta
bile presupune și siguranța 
conferită de experiența ți ran
damentul fotbaliștilor consa- 
crați; dar noile ambiții si e- 
nergii nu pot veni declt de la 
jucătorii tineri, necunoscuți, 
atit de dornici de afirmare. O- 
perația este riscantă, nu poți 
vorbi de o reușită certă. Dar 
trebuie să încerci, să cauți, să 
lupți, să muncești. V-o spune 
un antrenor care știe ce-i 
bucuria de a-și vedea elevii 
ureînd treaptă cu treaptă spre 
consacrare. Actuala echipă a 
lui F.C. Argeș străbate perioa
da omogenizării. Sint satisfăcut 
de primele rezultate ale acestei 
etape și doresc din inimă să 
parcurgem cu bine șl restul 
traseului pînă la consolidarea 
unui „unsprezece" cu care ,.alb- 
violeții" să reapară pe scenele 
competițiilor internaționale; a- 
colo unde ei au evoluat, ade
seori cu apreciate rezultate, în 
trecutul nu prea îndepărtat.

— înțelegem că argeșenii do
resc să rostească replici și mai 
bine auzite în retur...

— Fără discuție. Dorim 
jucăm mai bine. Și știm 
mai avem destule minusuri 
toate capitolele, de eliminat
actul al doilea al campionatu
lui. După cum vrem să fim mai 
subsanțial reprezentați tn lo
turile naționale, o datorie de 
onoare pentru orice chipă.

— îți dorim succes. Florin 
Halagian !

Eftimîe IONESCU

CLUBURILE SI■» PERFORMANTA
î

gătirîle du început din vreme. 
Mulți dintre cei vizați să par
ticipe la competiția de care am 
amintit au făcut parte, cu ciți- 
va ani In urmă, din lotul na
țional de copii, care, iată, au 
ajuns acum aproape de sf ir fi
tul perioadei junioratului... Au 
crescut coptti !

Sorana Văleanu, Iudlt GfirOg, 
GyOngy Basllldes, Doris Bon- 
fert. Cătălin Benașic, Mihal 
Meghea, Ion Moraru, Jose Ma
ghiar și Victor Nlchtfor sînt 
printre cei spre care se în
dreaptă atenția forului de spe
cialitate. Cu o pregătire aten
tă. fără rabat de ia ordine șt 
disciplină, cu eforturi sporite 
tn antrenamente, cu sprijinul 
tuturor factorilor interesați și 
autorizați, tinerii noștri «chiori 
alpini pot pătrunde spre... pis
curile performanței. Ti aștep
tăm I

C.S.M. Reșița a început pregă
tirile cu gîndul că disputa pen
tru promovarea pe prima scenă 
nu s-a încheiat De aceea, pe
rioada de reacomodare la efort 
a fost destul de scurtă, între 9 
51 18 ianuarie, șl s-a efectuat la 
Reșița. In continuare, întregul lot 
a participat la pregătirea cen
tralizată din stațiunile Gărîna 
(9—29 ianuarie) și Băile Hercu- 
lane (30 ianuarie — 8 februarie).

„Noi ne menținem obiectivul, 
acela de promovare In Divizia A, 
ne-a spus loan Stan, vicepre
ședintele clubului. Ne este foar
te greu, recunoaștem valoare* 
adversarilor, dar mai avem în 
față un retur. Echipa este in re
construcție, completurile din lot 
avind ca «cop Îmbunătățirea jo
cului, în mod deosebit finaliza
rea, deoarece în toamnă 
creat multe ocazii, dar
marcat puține goluri. Există un 
bun climat de muncă, iar jucă
torii sînt disciplinați**.

Iată schimbările din lot : Mertz 
șl Bulle s-au înapoiat la. Mine
rul Anina, Jacotă * — 
primit acordul de 
talul Bocșa, iar 

dezlegare pentru 
Cugir. Noutățile sînt următoarele: 
Predulescu (portar) de la Con
structorul Craiova, Stroia (înain
taș) de la C.F.R. Caransebeș, 
Trifan (mijlocaș) de la Metalul 
Bocșa, Despa (mijlocaș) de 
F. C. Olt și Asandei (fundaș) 
revenit de la Metalul Bocșa, 
lot mai sînt : Boș ca, Roșea 
portari, Videscu, Uțiu, Zah, Te- 
lescu, Lazăr, Brici — fundași,

Zilele se scurg repede, 
canța. fotbalistică aproape 
trecut, se apropie cele 
restanțe din Cupa României, 
programate la 28 februarie, pen
tru ca opt zile mai tirziu să 
asistăm la prima etapă a retu
rului. Retur care se dorește a 
fi mnlt mal valoros deeît pri
ma jumătate a campionatului, 
de ia care se așteaptă ca ju
cătorii ce vor evolua in repre
zentativele de seniori ale tării, 
angajate in preliminariile Cam
pionatului Europei si în cali
ficările pentru turneul olimpic, 
să se prezinte lntr-o formă cît 
mai bună. Pregătirile. în spe
cial cele ale „olimpicilor", au 
Început Încă de pe acum, dar 
ele se vor finisa, desigur, la 
cluburile lor. De unde si res
ponsabilitatea sporită a clubu
rilor pentru sezonul care ur
mează. de fapt pentru întreg 
anul. De ce ? Pentru că In a- 
ceastă perioadă se nun bazele 
viitoarelor rezultate — interne 
Si internaționale — din 1987.

Urmărind pregătirile celor 
mal multe dintre echipele di
vizionare A. trimișii ziarulni 
nostru s-au reîntors, după cum 
a reieșit din materialele publi
cate. cu păreri bune despre pre
gătirile care se efectuează, cu 
asigurările tehnicienilor, ca si 
ale multora dintre fotbaliștii 
participant! la orele de pregă
tire. că sezonul de primăvară 
este abordat cu seriozitate, cu 
gîndul la 
cele mai 
așa cum 
zonul de 
cut Atît 
chinele de club participante în 
competițiile internaționale, din 
care au fost eliminate prea 
ușor, cit si reprezentativa tării, 
care, tn ciuda jocului bun pres
tat la Sevilla, a pierdut, totuși, 
în fata reprezentativei Spaniei, 
aruncînd intr-un nedorit con 
de umbră frumoasa victorie din 
meciul cu Austria

Așadar, cea dinții responsa
bilitate a cluburilor noastre este 
aceea pe planul performanței. 
Nu este suficient să jucăm bine 
aici, acasă, noi cu noi. dacă la 
primele confruntări internațio
nale mai serioase echipele noas
tre nu pot da o replică pe mă
sură. Si această replică nu poa
te fi dată decât în urma unei 
pregătiri cât mai bune, a unei 
pregătiri care să contracareze 
atuurile ..vedetelor" aduse din 
lumea întreagă în unele echipe

timp cu 
care pre
da totul, 
însuti a- 
o forma-

cu care formațiile noastre tre
buie să se măsoare.

Cea de a doua este aceea a 
grijii pentru ceea ce se nu
mește schimbul de mîine. pen
tru creșterea eouiilor si junio
rilor, a viitorilor internaționali. 
Există competiții pentru fieca
re din aceste categorii de ju
cători (să adăugăm aici și cam
pionatul de snerante). dar mul
te meciuri sînt anoste, se dis
pută pe terenuri mărginașe (si 
ca așezare, și ca dotare), la ore 
improprii. în fata unor tribune 
mai mult goale, care nu invită 
la autodepășire din partea ti
nerilor jucători, cu alte cuvin
te nu-i deprinde din 
spiritul de competiție 
supune știința de a 
a te inlrece pe tine 
tunci cînd ai în fată
tie mai puternică deeît a ta.

în sfîrșit. dar nu în cele din 
urmă, este vorba de forța or
ganizatorică a clubului. Pentru 
că. așa cum s-a văzut din u- 
nele discuții cu factori de con
ducere ai acestor unităti spor
tive. multe dintre ele pu au 
această forță care se cere unei 
echipe participante la întrece
rile primei divizii. Scriind aces
te rinduri. ne gîndim și la for
mațiile din Divizia B angajate 
în lupta pentru promovare. Au 
ele încă de pe acum în vedere 
consolidarea organizatorică a 
clubului, necesitatea unor ame
najări absolut necesare Ia sta
dion (înțelegind vestiarele, e- 
xlstenta unui cabinet medical, 
a unei baze pentru refacere 
după efort si atîtea alte dotări 
pe care le impune performan
ta astăzi) ? Ca să nu mai spu
nem că un club puternic dă 
jucătorilor mai multă 
re în forțele lor.

Desigur. condițiile 
realizarea De planul 
sînt mult mai multe
plinit. Dar pot ele fi pe de-a 
întregul realizate dacă, de pil
dă. planurile de pregătire ce
rute de federație nu Sînt tri
mise la timp, nu sînt complete 
si nu exprimă dorința de a a- 
iunge la un nivel de joc peste 
ceea ce a arătat 
zonul anterior ? 
ele ilustrează un 
bilișm în modul 
gîndite. cea mai
ind neglijarea pregătirii psihi
ce. pregătire care devine domi
nantă la un anumit nivel al 
competițiilor, de obicei foarte 
ridicat. Iar instabilitatea antre
norilor aduce după sine impro
vizații în procesul de pregătire.

Acestea Sînt numai cîteva 
gînd.tri acum în ,apropierea re
luării activității oficiale. Mate
rializarea lor ar însemna re
ducerea neîmplinirilor. a dis
tantei dintre fotbalul etalat e- 
tană de etapă sț cel cu ade
vărat de competiție.

Mircea TUDORAN

încrede-

pentru 
calității 

de înde-

echipa în se- 
Multe dintre 
anumit imo- 
cum au fost 
elocventă fi-

ruL ZĂPEZII
m Paring 88 cm
•m Păltiniș (Sibiu) 13 cm
■m Bîlea. Lac 82 cm
:m Fundata 48 cm

Babele 88 cmrm Predeal ♦2 cm
rm Sinaia (1500) 40 cm

bun nivel tehnic, vom atrage un 
public tot mai numeros in tribu
nele stadionului și ne vom con
solida poziția de lider in clasa
mentul seriei I. De aceea, progra
mul de pregătire a jucătorilor 
este aplicat cu strictețe, iar corn- 
ponenții lotului nu precupețesc 
nici un efort la antrenamente. 
Sperăm că echipa va aborda retu
rul cu și mal multă ambiție, de
oarece numai astfel ea va putea 
să răspundă simpatiei cu care 
este înconjurată, realizînd saltul 
calitativ pe care îl așteaptă zecile 
de mii de simpatlzanți din Brăila*1.

Toți jucătorii care au evoluat în 
tur sînt la pregătiri, însă lotul 
a fost completat cu Nedelcu (por
tar) de la Autobuzul București, 
Păuna (mijlocaș) de la C.S. Tîr- 
goviște, V. Brătianu (mijlocaș) 
de la Petrolul Ianca, Florea, Ne- 
hoianu (înaintași), ambii de la e- 
chlpa de speranțe Steaua Bucu
rești. Iată șl ceilalți componențl 
al lotului brăilean : C. Brătianu 
— portar ; -Tudose, Oprea, Coman, 
Darie, Chiriță, Petre — fundași ; 
Tltirișcă, Pascu, Petrache, Marin, 
Rădulescu, Drogeanu — mijlocași ; 
Drăgoi, Văsîi, Cațaros, Chircă — 
înaintași. (P.V.)

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• CURSUL DE PERFECȚIONA

RE A ANTRENORILOR DIN JU
DEȚUL BRAȘOV. Marți s-a des
chis la Brașov cursul de perfec
ționare a antrenorilor de pe raza 
județului. Sînt prezențl tehnicieni 
de diferite vlrste. Printre aceștia : 
Ionescu Crum, Vladimir Grosaru, 
Gheorghe Marinescu, Csaba 
Gyorffy, Nicolae Pescaru, Ștefan 
Hidișan, Iosif Campo, ion AlecU, 
Alexandru Meszaros, Cezar Arde- 
leanu. Ion Vulcăneanu. ștefan 
Chimina, Ion Cazan, Aurel Lie șl 
Costică 
cursului
Gruia — eoresp.).
« F.C. MARAMUREȘ 

MARE — MINERUL BĂITA 1—1 
(1—1). Autorii golurilor : Tulba 
(min. 22) pentru bălmărenl, res
pectiv Cătană (min. 54) (A. crișan 
-eoresp.)

Ștefănescu. 
se încheie

Lucrările 
mîine. (C.

BAIA

l^j ț j i^ț rp Câștigătorii C.E.C. de la tragerile din trim, in î|
și IV 1986 se pot prezenta pentru ridicarea auto
turismelor Dacia, la magazinele auto I.D.M.S. con 
form arondării teritoriale comunicate prin filia
lele C.E.C., cu excepția celor arondați la maga
zinele auto București și Craiova, care ridică auto
turismele de la magazinul auto Pitești

Vînzările se efectuează în funcție de stocul 
autoturisme și capacitatea zilnică de livrare 
fiecărui magazin.

de 
a

La livrare se eliberează autorizație de circula-
..............................  iție pînă la domiciliul cumpărătorului, iar de la. .. -------- . . --------..„1 se

$

$

pînă 
pînă 
pînă 
pînă 
și 7.700/1986 pentru
rătorii din județele 
și Tulcea preluați 
mag. București 
pînă la nr. ' “ "
pină la nr. 
și 1.400/1986 
rătorii din 
preluați de 
șoara 
pînă la 
pînă la nr. 800/1986 
pînă la nr. 1.400^1986 
pînă la nr. 1.000/1985

stația PECO care deservește magazinul auto 
asigură contra cost parburantul necesar.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persca- 
nele care au depus bani la C.E.C, în cont pentru 
autoturism astfel :

Autoturisme Oltcit Club — anterior datei de 31 
martie 1986 cu ridicarea imediată a autoturismu
lui ;

Autoturisme Dacia Break —
31 decembrie 1982 ;

Autoturisme Dacia 1410 Sport 
de 31 martie 1986.

Informații suplimentare Ia telefon 11.39.50 
int. 121 și 179.

anterior datei de

anterior datei

$
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PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
CRANS MONTANA. Cea mai 

bună schioară a ultimilor ani 
este, în mod indiscutabil, elve- 
țianca Maria Walliscr, în vîrstă 
de 23 ani, care la actuala e- 
diție a „mondialelor", după 
victoria repurtată în proba de 
cobori re, a adăugat marți. Încă 
una, la slalomul super-uriaș și 
poate că dacă n-ar fi existat 
descalificarea sa la slalom ar 
fi putut — eventual — învinge 
și la combinata alpină.

In curea de „super-uriaș", 
desfășurată pe o zăpadă dură, 
Maria Walliscr a adoptat un 
stil agresiv, dar foarte prudent 
din cauza proastei vizibilități. 
Concurentă foarte tehnică, ea

CIN CUPA DAVIS
aA început o nouă ediție 

Cupei Davis, competiție mon
dială cu larg ecou internațio
nal. Din 1980, întrecerile pen
tru cucerirea „Salatierei de ar- 
gint“‘ se dispută după un sis
tem care a devenit de-acum 
bine cunoscut. Echipele sînt 
cuprinse în grupe, în funcție 
de zonele geografice din care 
fac parte, în afara celor mai 
bune 16 echipe, care formează 
grupa mondială. La sfîrșitul 
fiecărui an, din grupa de elită 
retrogradează patru echipe, lu- 
îndu-le locul cele care promo
vează din grupele zonale.

între 30 ianuarie și 1 fe
bruarie s-au disputat meciuri
le din primul tur ale zonelor 
americană și africană. Rezulta- 
tele (Canada — Venezuela 4—1, 
Columbia — Uruguay 0—5 în 
zona americană și Coasta de 
Fildeș -— Tunisia 5—0, Senegal 
— Maroc 3—2 în cea africană) 
au fost cele scontate. în Zona 
americană pornesc favorite for
mațiile Ecuadorului și a sta
tului Chile, promovînd cîști- 
gătoarea. In timp ce din Zona 
africană, în care capi de serie 
sînt echipele Nigeriei și Egip
tului, finalistele vor juca cu 
Norvegia și, respectiv, Polonia, 
din zonele europene A si B. 
Din cea de-a doua grupă eu
ropeană face parte și formația 
României.

a reușit să facă față cu 
ces tuturor „șicanelor" 
traseu pretențios, astfel 
oști gat, practic, detașat (cu 
peste o seoundă !), într-o vre
me în care sosirile se produc 
la intervale minime, de sutimi 
de secundă. Clasamentul: 1. 
Maria Walliser (Elveția) 1:19,17; 
2. Michela Figinl (Elveția) 
1:20,18; 3. Mateja Svet (Iugo
slavia) 1:20,23 ; 4. Vrenl
Schneider (Elveția) 1:20,25 ; 5. 
Silvia Eder (Austria) 1:20,65 ; 
6, Debbie Armstrong (S.UA..) 
1:21,07 etc. Mare surpriză este 
Jocul 
nara 
care 
mod 
legii
Cizman, in tmna 
clasez, de obicei, 
curse de pregătire".

în acest fel, după desfășu
rarea a șase probe. Elveția a 
cucerit cinci titluri, iar Luxem
burgul unul !

SARAJEVO. După programul 
scurt la C.E. de patinaj ar
tistic, în proba de perechi, pe 
primele locuiri se află sportivii 
sovietici : Elena Valova — Oleg 
Vasiliev 0,4 p, Larisa Jelesneva 
— Cfleg Makarov 0,8 p și EJea- 
terina Gordeeva — Serghei 
Grinkov (campionii lumii in 
1986) 1,2 p.

TAMPERE. în turul al trei-

al treilea ocupat de tl- 
concurentă iugoslavă Svet, 
declara : „Mă antrenez, în 
obișnuit, împreună cu co
mei Petrovici, Krizaj și 

cărora mă 
în diversele

Maria Wallis er

lea al C.C.E. la hochei, Tappara 
Tampere — Ț.S.K.A. Moscova 
2—8 (0—A, 1—4, 1—0).

ROUEN. între 15 -și 21 mar
tie vor avea loc în localitate 
întrecerile grupei B a Cam
pionatului Mondial de juniori 
la hochei. Echipa României va 
juca, în cadrul primei serii, în 
ordine, cu reprezentativele Ja
poniei (15 martie), Franței (16 
martie) și R.F. Germania (18 
martie).

CONCURSUL DE INOT
DE LA BERLIN
lUrmare din pag I)

Sighiarto, a fost a patra, cu 
2:17,36. la 200 m spate, după 
spprtivele din R.D.G.

Alte rezultate din prima zi : fe
minin — 200 bras : Silke Hoerner 
(R.D.G.) 2:32,94, Svetlana Kuzmi
na (U.R.S.S.) 2:33,07. Xiaomln Hu
ang (R.P. Chineză) 2:33,56 ; 200 
spate : Katrin Zimmermann
2:13,50, Cornelia Sirch 2:14,12. Ma
rion Sperka 2:14,39 — toate din 

masculin
Stachewicz

Th.
M.

toate
200 liber : 
(Australia) 

Flemming (R.D.G.) 
Hermann (R.F.G.)

R.D.G. ; 
Tom 
1 :49.32, 
1:50,61. ............. .
1 :52,30 : 200 mixt : Vadim Iaros- 
cluk (U.R.S.S.) 2:04,38. R. Sternal 
(R.D.G.) 2:05,20, P. Kuehl (R.D.G.) 
2:05.63 : 100 spate : Serghei Zabo- 
lotnov (U.R.S.S.) 57.24. D. Richter 
(R.D.G.) 57.66. - - -
(R.D.G.) 58,03 : 400 liber :
Dassler (R.D.G.) 3:49,96.
kel (R.F.G.) 3:61,42, S. Lodziewsk! 
(R.D.G.) 3:53.70 ; 100 fluture :
Thomas Dressier (R.D.G.) 55,33, 
B. Annstrorig (S.U.A.) 56.00. R. 
Schaffgans (R.F.G.) 56,03 : 100 bras 
— Kenji Watanabe (Japonia) 1 ; 
04.73. D. Lundberg (S.U.A.) 1:01,99. 
B. Beedle (S.U.A.) 1:05,10.

F. Baltrusch 
Uwe 

R. Hen-

2,40 m LA ÎNĂLȚIME _ 
0 PERFORMANTĂ COMUNĂ ?

La 16 iunie 1983, clnd în- 
tr-un concurs de atletism, 
la Eberstedt, suedezul Pa
trick Sjoberg a dus recor
dul mondial la săritura în 
înălțime la 2,38 m, specia
liștii și iubitorii acestui 
sport așteptau cu emoție și 
interes pe primul săritor 
din lume care avea să de
pășească bariera celor 2,40 
m. înălțimea care ani de-a 
rindul părea a fi realmente 
o utopie, încetul 
cu încetul deveni
se 
o 
care 
cine ?, ctad î, unde ?) 
vca să o Împlinească, 
dacă de la. 2,10 m (Bengt 
Nilsson — Suedia, tn 1954) 
pină la 2,20 m (Valeri Bru
mei — U.R.S.S., -----
trecut 6 
la 2,30 
Grigoriev 
1977) alți 
„bagatela" 
2,38 m la

o certitudine, 
realitate pe 

cineva (dar

1960) au 
iar pină 
(Aleksandr 

U.R.S.S., în 
ani, pentru 
2 cm, de la 
m, n-a fost 

j nevoie derft de o așteptare 
de nici două luni, adică de 

; la 16 Iunie la 11 august, 
i Deschizătorul noii ere a lui 
[ 2,40 m n-a fost
i era de așteptat, 
' crat ăl înălțimii,

let oarecare, pe 
dolf Povarnițln,

i ucrainean, despre care în 
j ziua recordului său nu au- 
1 zise nimeni dintre cel pre- 
I zențl la Budapesta, la finala 
[ grupei B a „Cupei Euro-

ani, 
m

17 
de 
2,40

Insă, cum 
un consa- 
ci un at- 
nume Ru- 

un atlet

(la bărbați șl femei), 
„domnia" Iul Povar- 

nițîn a durat și mai puțin, 
deoarece la 4 septembrie, 
la Universiada de la Kobe, 
un alt atlet sovietic, Igor 
Paklin, a reușit o săritură 
de 2.41 m...

In anul acesta, al „mon
dialelor", de sală și In aer 
liber, atleții par deciși să 
realizeze și mai mult... Una 
dintre. dovezi este chiar a- 

ceastă graniță de 
2,40 m, pe care 
în ianuarie, în sa
la de la Simme
rath, vest-germa-

nul Carlo Thraenhardt a re
ușit și ei s-o depășească, 
iar duminică, la Atena., sue- 
dezuâ Sjoberg a realizat un 
nou record mondial de sală, 
egalîndu-1 pe cel „absolut", 
de 2,41 m.

Sjoberg (născut la Gote- 
borg, la 5 ianuarie 1965) 
este înalt de 2 metri. A 
început atletismul în 1976. 
sărind 1,40 m, după 
performanțele 
luat astf el : 
1978—1.80 
1980—2,07 
1982—2,26 
1984—2,33 
1986—2,34 
(deocamdată !).

Și iată cum, 
înălțimea de 2,40 m tinde 
să devină o performanță 
buină, desigur, dar... co
mună.

m, 
m, 
m, 
m, 
m

care 
sale au evo- 
1977—1,59 
1979—1,91 
1981—2,21 
1983—2,33 
1985—2.38 
1987—2,41

m 
m, 
m, 
m, 
m,
m

încet, încet

Romeo VILARA

Tur de orizont în campionatele naționale din Europa

Cehoslovacia: SPARTA Șl BOHEMIANS, UMĂR LA UMĂR
Sflrșitui primei părți a cam

pionatului cehoslovac a adus 
pe primele două locuri echi
pele pragheze Sparta și Bo
hemians, departajate de un 
singur punct. Duipă un start 
lansat, în care „spartanii" au 
cucerit 16 puncte In primele 
nouă etape, a urmat o curbă 
descendentă, cînd Sparta a 
pierdut atit partida-derby cu 
Bohemians, cît și 
in turul al doilea _ 
U.E.F.A., cucerind în ultimele 
șase etape doar... 6 puncte ! 
Se credea că, prin plecarea Iul 
Berger (la F.C. Zurich) și a 
lui Gri ga (la Dukla Praga), e- 
chiipa își va pierde din poten
țialul său. Dar noile achiziții, 
mijlocașul Cabala de la Loko
motiv Kosice și tînărul atcant 
Skuhravy de la R.H. Cheb 
(«olgeterul echipei cu 9 goluri, 
alături de Hyravy de la Zilina, 
dar după Danek de la Banik 
Ostrava, care are 11 goluri) au

calificarea 
al Ouiped

dat echipei forță și culoare. 
Bohemians, echipa internațio
nalilor Jakubec, Levy, Cha- 
lupka, Zelensky și Janecka, a 
avut o evoluție constantă, stînd 
mal tot timpul în... coasta li
derului și așteptînd acum, cu 
optimism, returul, pentru 
bilirea ocupantei primului

Campioana en titre, TJ 
kovtoe, a avut o evoluție 
destă în toamna trecută, 
a ocupat doar poziția a șasea 
și a pierdut calificarea In sfer
turile de finală ale C.C.E. tn 
fața formației portugheze F.C. 
Porto. Despre celelalte „euro
pene". Spartak Tmava (Cupa 
Cupelor), Sigma Olomouc și 
Dukla Praga (Cupa U.E.F.A.), 
se poate spune că și ele au 
avut un sezon mal puțin fe
ricit. Trebuie subliniat faptul 
că roș-albil de la Dukla Praga, 
după un ...dezastruos început 
de campionat — 4 puncte în 
opt etape ! — au avut tn con-

sta- 
loe.
Vit- 
mo- 
dnd

SELECȚIONATELE ROMÂNIEI Șl ITALIEI LA EGALITATE
(Urmare din pag. 1)

dionul la tăcere. Iachinl t-a 
aflat in posesia balonului, a 
încercat șă-1 paseze, dar 
Vaișcovicl, printr-un Insistent 
pressing, a deviat balonul pină 
la MAJARU. aflat la aproxi
mativ 25 de metri de buturile 
italiene, care, printr-un șut 
excepțional, cu stîngul, a 
înscris la vinclu, lăsîndu-1 
fără replică pe portarul Ju-

• PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT •
CICLISM. • Marele Premiu 

de deschidere a săptămînii ci
cliste de la Besseges (Aubag- 
ne-Miramas, 125 km), în sudul 
Franței, a fost cîștigat la 
sprint de danezul Johriny Weltz, 
înregistrat In 2.55:33 (medie 
orară de 42,722 km), urmat de 
francezul Jean-Claude Collotl 
și englezul Paul Watson. ® 
Prima etapă (Andra-Mijas, 190 
km) a faimoasei curse „Ruta 
del Sol“, desfășurată în Spa
nia, a revenit italianului Mo
reno Argentin, care a parcurs 
distanța în 5.12:31.

nia cu 24—19 (11—8). In tur
neul de la Tel Aviv (mascu
lin) : Israel — Italia 21—20, 
Olanda — Norvegia 27—19.

JUDO • Sportivi din 16 
țări vor lua parte la întrece
rile masculine și feminine ale 
„Internaționalelor" Franței, la 
Strasbourg, programate în zi
lele de 14 și 15 februarie.

ventus-ului : 2—1 pentru o-
limpicii români. Aplauze pen
tru jucătorii noștri, care e- 
voluau tot mai sigur. Dar 
gazdele nu se împacă cu 
tnfringerea. echilibrează parti
da și, in min. 81, egalează prin 
fundașul DE AGOSTINI. Ori
cum. Jucătorii antrenați de Gh. 
Staicu au debutat mai mult 
decât promițător. Vă reamintim 
că ei vor participa. sîmbătă 
si duminică, la turneul de la 
Cannes. întîlnlnd în primul 
meci (de sîmbătă) pe Monaco, 
în vreme ce Cannes va da 
replica lui Eintracht Frankfurt. 
Duminică, se vor Intîlni, între 
ele, învingătoarele si învinsele.

Arbitrul portughez C. Valende 
a condus bine, 
Iilor arbitrilor 
formațiile :

tinuare șapte
jocuri de „foc", în 
care au obținut 10 
puncte, dar au și 
pierdut (acasă) ca
lificarea 
sferturile i 
lă ale 
U.E.FA. 
cunoscutei 
nazionale Milano.

Excelentă, în 
campionat, com
portarea echipei 
Dunajska Streda, 
clasată pe locul 3, 
înaintea unor for
mații cu veleități, 
care a scos la 
rampă un mijlocaș 
valoros, Pavlik, a- 
cesta fiind, de alt
fel. golgeterul e- 
chipei cu 7 goluri 
marcate.

Node promovate, ____
Plzen, au avut evoluții diame
tral opuse. Dacă prima a reu
șit să se acomodeze rapid cu 
rigorile primei divizii, ocupînd 
locul 5, tn schimb cea de a 
doua deține „lanterna roșie". 
Privitor la eficacitatea liniilor 
de atac, să notăm că tn prima 
jumătate a campionatului s-au 
înscris 326 de goluri (media 
fiind de 2,71 per partidă), pri
mele două clasate avind și cele

pentru 
de fina- 

Cupei 
in fata 

i Inter-

Iată in imagine 
de la Nitra si

Nitra și

fn ciuda greșe- 
de linie Italieni,

pe fundașul Duș'an Liba 
din lotul national, in plin 

efort
bu-ne 1'iin.ii ofensive, cu 32mal

și, respectiv, 30 de goluri în
scrise.

Jocurile din sezonul trecut 
au fost urmărite de aproape 
700 000 de spectatori, cei mai 
mulți fund prezenți la întîlni- 
rile susținute de echipa pra- 
gheză Sparta (157 000), cei mai 
puțini (60 000) la meciurile for
mației Dukla Banska Bystrica.

Ștefan DUMITRU

ȘTIRI, REZULTATE, DECLARAȚII
ETAPA a 26-a a campionatului Argentinei a consemnat următoa- 
rezultate : Rosario — Estudiantes 3—2, Independiente — Santa Fă 
San Lorenzo — Deportivo 0—fl, Newell's — Gimnasta y Esgrima 
Tempertey — River Plate 2—4, Argentines Juniors — inslHuto 
TaUeres — Racing Cordoba 4—1, Racing B.A. — Deportivo Italiano 
Boca Juniors — Platense 2—0, Velez — FerrocarrU 3—1. Conduc,

HANDBAL • In meci ami
cal, la Saint Leon Rot, echipa 
masculină a Franței a fost în
trecută de cea a R.F. Germa-

TENIS • Turneu de 
Philadelphia, contînd 
Marele Premiu : Țomas 
— Glenn Layendecker 
6—4, Sammy Giammalva — 
Mark Flur 6—3, 6—1, Scott 
Davis — Slobodan Zivojinovicl 
6—3, 6—4, Emilio Sanchez — 
Derrick Rostagno 6—7, 6—3. 6—1.

sală la 
pentru 

Smid 
6—3,

ROMANIA :
Marian. STEFAN, Stancu, Wel- 
senbacher — BĂLAN (min. 88 
Varga), CRISTEA. MUJNAI 
(min. 90 Pană), MAJARU — 
Vaiscovici (min. 86 Orac). Bicu 
(min. 63 Soimam).

LILIAC — M.

ITALIA : Tacconl — TAS- 
SOTTI. Cravero, Brio. DE A- 
GOSTINI — Iachlni, MAURO 
(min. 69 Salsano), Magrin, 
ROMANO — Carnevale (min. 
46 Alessio), Virdis.

• 
rele 
o—o, 
2—2, 
0-4.
3—0, . ____ _____________ __________ w
cu 33 p, Independiente și Newell’s, River Plate fiind pe locul 12 (26 p). 
• PORTARUL „naționalei" Belgiei, Jean-Marie Plaff, ți-a prelungit cu 
incd doi ani contractul cu Bayem Milnchen, sub culorile căruia joacă 
din 1982. • RESTANȚA tn campionatul Angliei : Southampton — Co
ventry 2—0. Și o rejucare din sferturile de finală ale Cupei Ligii a 
Tottenham — West Ham 3—0. * TURNEUL internațional de la Singa
pore a fost cîțiigal de formația daneză Brbndby, care a întrecut In 
finală, cu 2—0 (0—0), o selecționată locală. Golurile au fost marcate de 
Lars Olsen (min. 61), din 11 m, și Kurt Bakholt (min. 61). Pentru locu
rile 3—4 : Beijing — Shanghai 1—0 (1—0). « DUP A eliminarea lui Li
verpool din Cupa Angliei (0—3 cu Luton Toum), antrenorul-jucător al 
acesteia, scoțianul Dalglish, a dat vina pe... gazonul sintetic de la Lu
ton l Replica a venit imediat, din partea președintelui clubului învin
gător, David Evqns : „Oamenii ar trebui să fie mărinimoți la infringed 
yi modești la victorie". Evans — Dalglish 1—fl I • ATLETICO Madrid 
ți-a schimbat pentru a treia oară antrenorul tn ultimele două luni I 
r.uis Aragones l-a înlocuit (după 1—1 cu sabadeR) pe Jesus Martinez 
Jayo, care H înlocuise, in decembrie, pe Vicente Miera 1 • FEDERA
ȚIA poloneză ți-a dat acordul pentru transferul lui Adam Kensy (31 
de ani) de la Pogon Szczecin la ASK Ltnz. • IMPLICAȚI tn acte da 
violență, 12 „suporteri" ai Veronei au fost inculpați, zilele acestea, din 
ordinul procuraturii. La domiciliul lor s-au descoperit obiecte (arme albe, 
bite etc.) care le-au servit la comiterea unor acte de vandalism, ul
tima oară duminică, la Milano. • FERNANDO Martins, președintele 
clubului Benfica Lisabona : „Invazia masivă a jucătorilor străini, ma
joritatea brazilieni, frinează și blochează progresul Umerilor fotbaliști 
portughezi. Ar trebui sd schimbăm actuala optică". Clar și răspicat.
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