
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" 

$1 ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI „REPUBLICA" 
DIN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceausescu. planului pe anul in curs si pe

Proletari din toate țările, uniți-vl I

portu
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi dimineața, o vi
zită de lucru in două unități 
reprezentative ale industriei 
noastre — întreprinderea „23 
August* si întreprinderea de 
țevi „Republica" din Capitală, 

întâlnirea de lucru cu aceste 
mari colective muncitorești a- 
cum, Ia începutul celui de-al 
doilea an din actualul cincinal, 
cind întregul nostru Donor este 
angajat într-o intensă activitate 
creatoare pentru transpunerea 
în viată a indicațiilor si orien
tărilor secretarului general al 
partidului cuprinse în cuvân
tarea rostită la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. —. a prilejuit 
o analiză aprofundată, exigentă 
a modului în care se acționea
ză pentru îndeplinirea. încă din 
primele luni, a sarcinilor de 
plan pe 1987, care prevăd con
tinuarea dezvoltării in ritm înalt 
a întregii economii naționale, 
corespunzător obiectivelor sta
bilite de cel dc-al XlII-lca 
Congres al partidului, pentru 
aplicarea programelor de orga
nizare si modernizare a proce
selor de producție.

Ca de frecare dată, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, a fost întimpi- 
nat cu cele mai alese senti
mente de dragoste si stimă de 
cei ce muncesc pe a- 
ceastă mare platformă indus
trială a Bucureștiului. Marele 
număr de oameni ai muncii vc- 
niti in întimpinare purtau por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu, steaguri tricolore si 
roșii, mari pancarte pe care se 
aflau înscrise urări Ia adresa 
partidului comunist si a secreta
rului său general, a eroicului, 
nostru popor, constructor in- 
cercat al vieții noi. socialiste, 
pe pămintul patriei. S-a scan
dat cu însuflețire .,Ceausescu— 
P.C.R. !“, ..Ceausescu si po
porul !", „Ceausescu — munci
torii Puternicul detașament 
muncitoresc de la cele două 
întreprinderi, care a înscris pa
gini de neuitat in istoria miș
cării muncitorești, iar astăzi ist 
aduce o importantă contribute 
la edificarea unei industrii mo
derne si puternice, a adresat 
din nou. din adîncul inimilor, 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
cu prilejul recentei aniversări a 
zilei de naștere si omagierii 
îndelungatei sale activități re
voluționare. tradiționala urare 
de ani multi si fericiți, multă 
sănătate si putere de muncă, 
noi și tot mai mari succese in 
activitatea ce o desfășoară cu 
dăruire patriotică si abnegație 
revoluționară pentru binele si 
fericirea națiunii, pentru înflo
rirea continuă a scumpei noas
tre natrii si creșterea prestigiu
lui României în întreaga lume.

La ÎNTREPRINDEREA „23 
AUGUST" muncitorii si specia
liștii au făcut tovarășului 
Nicolae Ceausescu o entuziastă 
primire. Manifestîndu-si deose
bita satisfacție de a se reîntîlni 
cu secretarul general al parti
dului, de a-i raporta noile reali
zări obținute în îndeplinirea

întregul cincinal, colectivul în
treprinderii a exprimat, si cu 
acest prilej, nemărginita recu
noștință pe care comuniștii. în
tregul popor o poartă celui mai 
iubit fiu «I națiunii noastre, 
de numele căruia sint legate 
marile Înfăptuiri ale acestei 
epoci fără precedent din istoria 
tării.

Noua vizită de lucru la a- 
ceastă mare unitate a indus
triei noastre constructoare dc 
mașini a început Ia secția pro
totipuri si încercări. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fost infor
mat de către directorul între
prinderii, Pani Blaicr, In legă
tură cu modul în eare munci
torii, inginerii si tehnicienii au 
acționat pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate cu prilejul 
precedentei vizite privind per
fecționarea organizării si mo
dernizarea proceselor de pro
ducție. ridicarea nivelului teh
nic si calitativ al produselor, 
astfel incit acestea să corespun
dă mai bine exigentelor spori
te ce se manifestă atît în țară, 
cit si pe piața externă. S-a a- 
rătat că. în spiritul indicațiilor 
și orientărilor secretarului ge
neral al partidului, a fost a- 
plicat un program complex de 
profilare, dezvoltare și moder
nizare a fabricației în princi
palele fabrici și secții ale în
treprinderii.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată modulul în care con
ducerea ministerului, a centra
lei de profil si a întreprinderii 
acționează pentru asimilarea u- 
nor noi tipuri de motoare si 
compresoare. grupuri de foraj 
și alte produse cu parametri 
tehnici si funcționali superiori, 
destinate atît economiei na
ționale. cit si exportului.

In cadrul secției de montaj 
locomotive au fost prezentate 
realizările dobîndite de oame
nii muncii pe linia diversifi
cării si înnoirii fabricației, a 
îndeplinirii sarcinilor ce Ic 
revin în acest domeniu.

In continuare, au fost vi
zitate sectoarele calde ale în
treprinderii — turnătoriile de 
otel și fontă.

Apreciind rezultatele dobîn
dite. secretarul general al
partidului a cerut ca programul
de modernizare a sectoarelor
calde să fie încheiat în cursul 
acestui an atît la întreprin
derea „23 August". cit si pe 
întreaga Capitală.

Mulțumind pentru vizita efec
tuată, pentru îndrumările și 
orientările primite, conducerea 
ministerului, a centralei indus
triale de profil si a întreprin
derii s-au angajat să ia măsu
rile cuvenite pentru transpu
nerea exemplară în viață a sar
cinilor ce le-a;i fost încredințate 
cn acest prilej, pentru reali
zarea în cele mni bune condiții 
a planului pe anul în curs si 
pe întregul cincinal.

In continuare. în aceeași am - 
bianță de lucru și de entuzias
tă primire din partea celor ce 
muncesc aici, a fost viz'tată 
ÎNTREPRINDEREA de țevi 
„REPUBLICA".

(Continuare in pag a 4-a)
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ÎNOTĂTOARELE noastre și-au confirmat
înalta

Noemi Lung a 
performanță

CLASA IN CONCURSUL DE LA BERLIN
cucerit
feminină

telefon).

trofeul pentru cea mal bună

BERLIN (prin 1 ’ ' 
nouă victorie românească 
ziua a doua a puternicului 
concurs de înot desfășurat, în 
bazin de 50 m. In capitala R.D. 
Germane : Noemi Lung a cîș- 

g: tigat autoritar proba de 200 m 
mixt. Băimăreanca a fost cro- 
nometrată în 2:15,11, timp ce 

g: reprezintă un nou record na- 
g: țional, ea fiind urmată de Ele- 
g: na Dendeberova (

2:16,99 și Daniela 
| (RDG) — 2:18,36,
g: mondială Kathleen 
g: sind a cincea _____ _ _
g: cursă remarcabilă a făcut și 
:g Stela Pura, la 200 liber, unde 
gî a ocupat locul secund cu 
5g 2:00,88, fiind Întrecută la mare 
g; luptă de recordmana lumii, 
g: Heike Friedrich (RDG) — 
g: 2:00,08, dar depășind-o pe me- 
g: daliata cu argint de la C.M., 
gg Manuela Stelmach (RDG) — 
g; 2:01,57 și alte sportive de ma

re valoare (Intre care Kristin

o 
în

(URSS) — 
i Hunger 
campioana 
Nord so-

2:20.58 ! O

i

a puternicei competiții!
Otto). La 400 liber. Pura 
fost a cincea, cu 4:17,95 (a ciș
tigat Astrid Strauss, din RDG, 
cu 4:10,21).

Alți cîștigători din ziua a 
doua : feminin — 100 spate: 
Cornelia Sirch (RDG) 1:03,08 ; 
100 fluture: Birte Weigang 
(RDG) 1 ri)0,21 ; 100 bras : Sil
ke Hoerner (RDG) 1:08,96 ; 
masculin — 100 liber : Sven 
Lodziewski (RDG) 51,03 ; 200
bras: Bret Beedle (SUA) 2:21,86; 
200 fluture : Rene Schaffgans 
(RFG) 2:02,56 ; 200 spate : Ser- 
ghei Zabolotnov (URSS) 2:04,03; 
400 mixt : Patrick Kuehl (RFG) 
4:24,20 ; 50 liber : Joerg Woithe 
(RDG) 23,28.

FINALELE DACIADEI
Șl ALE CAMPIONATULUI NAȚIONAL

LA COMBINATA NORDICĂ
Ia județul Harghita s-a desfășu

rat finala Daciadej și a Cam
pionatului Național la combinată 
nordică (sărituri cu schi-urile + 
fond) ia care au fost prezenți 
specialist-id genului din țara noas
tră, de la juniori miel La sendori. 
l+a fond, seniorii au parcurs 15 
km, iar junionid 10 km. REZUL
TATE TEHNICE, combinată nor
dică seniori : 
(IEFS-ASA 
rituri 
fond) 
și al 
(csș 
— 60:31),
(D’namo) 
Ia juniori 
ghe Boilă 
(584-58 m 
mid Vasile Munteanu (CSȘ Bra- 
șovLa) 402,9 (654-63 m — 39:02). 
(Cs. MALNAȘI — coresp.).

de

1. Gabor Nagy 
Brașov) 408,40 p, (să- 
62+60 m și 53:37 la 
campion al Daciadel 
2. Vasile Mu-nteanutarn,

Brașovla) 362,20 (65 + 63 m
3. Valentin Dumitrescu 
358,65 (58+ 53 m 60:58) ; 
mari a ciștigat Gheor- 
(Dfnamo Brașov) 407,7

— 38:49), Iar la juniori

,Cupa A.S.A. Brașov"

PREDEAL, 5 (prin telefon), 
în seria de concursuri orga
nizate în aceste zile la Pre
deal a venit rîndul biatloniș- 
tilor să se întreacă pe traseele 
și In poligonul de pe Valea 
Kîșnoavei, în cadrul „Cupei 
A.S.A. Brașov". în program.

însemnări despre

performanța ieșeană
CANOTAJUL (ca și alte discipline) ARE

AMBARCAȚIUNI» TALENTE AUTENTICE

Una dintre cele mai moderne creații ale bazei materiale ieșene 
pentru sportul de performantă : complexul nautic de la Doro

banți. tn imagine, turnul de control

Victorii românești la Bzrlin, 
o ispravă ce oferă, de buni _____,_______ ______ __
discufii in lumea notației. Pentru ci șirul performantelor 
din Franța, indelung comentate, a fost continuat de fetele 
noastre nu oriunde, ci chiar acasă la înotătoarele care și-ass 
adjudecat, cu o unici excepție, tot „aurul" ultimilor trei 
edifii ale „europenelor" și au ciștigat 13 din cele 16 probe 
feminine din programul C.M. de la Madrid.

Sint, așadar — toate 1 —, victorii de o semnificație aparte. 
Dind, cum se cuvine, intiietaie celei mai rapidz sportive 
din lume, să remarcăm dublul succes al Tamarei Costache 
in disputa directă cu marea campioană numită Kristin Otto. 
Cu mențiunea că, dacă in cursa lungimii de bazin olimpia 
s-a repetat cumva istoria din capitala Spaniei, izbinda 
româncii pe „sută" înseamnă o premieră ce face vilvă, plo- 
iișteanca aruncind, cum se spune, mănușa recordmanei 
mondiale a probei, anunțînd de pe acum unul din pasio
nantele dueluri ale verii, la C.E.

Dar cine este, la această ori, specialista numărul 1 a 
lumii la mixt 1 Oricine va răspunde, fără a sta pe ginduri i 
Noemi Lung. Ea, care, cu exact un an In urmă, izbutea 
ceea ce nu se prea Intîmplass pentru o înotătoare oaspete 
la Berlin — o victorie (la 400 mixt, cu 4:44,54). Marea reu
șită de acum a maramureșencei t Prin acel excelent 4:40,97, 
din extenuanta cursă pe 400 m, a stabilit cea mai bună 
performanță feminină a marelui concurs, conform tabelei 
de punctaj (971), ceia ce nu a mai reușit nici o altă 
sportivă din lume invitată la Berlin, In 30 <tj ani, cum 
exclamă specialiștii de la fața locului, cum rețin agențiile de 
presă !

Și, să nu uităm cumva de revenirea spectaculoasă a 
Stelei Pura (și-a bătut, intre altele, recordul său și ai țării 
la 200 fluture, după zece zile) sau evoluția curajoasă a 
Andreei Sighiarto, o reală speranță a noastră pentru „euro
penele" juniorilor. Si si așteptăm — cum altfel decit încre
zători 7 ! — rezultatele de la Bonn, de la ultimul concun 
din acest atît de pasionant circuit de iarnă, promițătoare 
iarnă... Geo RAEȚCH1

și încă patru la număr, lată 
seamă, un nou subiect de

CURSA SPECTACULOASA A BIATLONIȘTILOR
ambii au greșit un singur foc 
la cea de-a doua trecere, la 
poziția tn picioare. De abia al 
treilea „popas" In poligon, pen
tru a doua tragere la culcat, 
a rupt echilibrul. CsedS a 
tras perfect, dar Popa a greșit 
două cartușe, care au însem
nat tot atftea minute la pasiv 
in contul hii și, chiar dacă la 
ultima tragere (In picioare) a 
spart 4 talere, iar Csedo î, or
dinea a fost clară: L Șandor

Radu T1MQFTE

Ca și alte județe, și lașul 
și-a asumat responsabilitatea 
dezvoltării unor ramuri sporti
ve prioritare. Acestea sint dis
ciplinele pentru care există 
tehnicieni cu înaltă pregătire, 
un mănunchi de sportivi va
loroși și. de asemenea, o bază 
materială adecvată. Cum era 
firesc, începînd cu aproape 
zece ani în urmă, organizatorii 
sportului ieșean au declanșat o 
acțiune de selecție și instruire 
a viitorilor performeri și. cum 
spuneam, construirea bazei ma
teriale adecvate.

„Municipiul nostru, ca și 
principalele localități compo
nente ale județului — ne spu
nea Valentin Paraschiv, pre
ședintele C.J.E.F.S. Iași — nu 
au moștenit baze, sportive de 
natură să permită perfecționa
rea într-o disciplină sau alta.

Ion GAVR1LESCU

(Continuare in pag. 2—3)

două curse individuale : 20 km 
seniori cu patru trageri și 15 
km juniori tot cu patru 
geri.

Cursa celor mai buni 
tloniști ai tării a avut in „— 
dor Csedo și Sorin Popa doi 
protagoniști apropiați ca va
loare. Primul a alergat distan
ța in lh02:44, al doilea doar 
cu... 3 secunde mai mult Așa 
că tragerile au definitivat or
dinea celor doi In fruntea cla
samentului. Nici unul n-a gre
șit la prima trecere prin poli
gon, la poziția culcat, apoi

tra-

bia- 
San-

(Continuare In pag. 2-3)

După debutul echipe! olimpice in sezonul dc primăvara

UN PRIM PAS, CARI
PALERMO, 5 (prin telefon).

Sint multe de spus despre (și 
după) acest prim examen, in- 
tilnirea scai cală cu echipa Ita
liei (a Iotului nostru olimpic), 
important prilej dc verificare 
in Vederea deschiderii noii 
stagiuni, care va coincide. Ia 
18 aprilie, și cu primul meci 
oficial din preliminariile J.O.. 
partida cu echipa olimoica a 
R.F. Germania.

După necazurile cu ..pariuri
le clandestine", Palermo, 
..Centro Di Sicilia", a rămas 
fără echipă profesionistă și 
numeroși „tifosi" duc dorul 
fotbalului. Intr-adevăr, în tri
bunele stadionului „La Favo.i-

TREBUIE CONFIRMAI
ta" au luat loc miercuri In 
jur de 35 000 de spectatori.

Apoi. Italia (și nu numai) 
acordă mare importantă tur
neului olimpic. Un program e- 
ditat cu ocazia meciului pre
zintă istoricul „squadrei azzur- 
ra“. din 1912 și pînă... azi.

Consecința : Italia și-a for
mat lotul olimpic de mult, l-a 
investit la conducere pe cele
brul Zoff. Si Dino a pornit la 
drum mai de mult, a jucat cu 
..olimpicii" greci la 14 ianuarie, 
învingîndu-i cu 2—0. Și i-a a-

Conslantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)
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Rubrică rezervată acțiunilor desfășurate
în întreprinderi și instituții

MULTE ÎNTRECERI ATRACTIVE
SPECIFICE SEZONULUI DE IARNĂ

© „A. S. Tablierul Pitești 
(președinte ing. Gh. Georges
cu), ne spune președintele 
C.M.E.F.S. Pitești, tov. A. Oțe- 
leanu, este una din asociațiile 
fruntașe pe municipiu pentru 
activitatea ce o desfășoară în 
sportul de masă, pentru iniția
tivele sale". Și ca o confirma
re ni se amintește de Trofeul 
Trivale la orientare turistică, 
organizat an de an, primăva
ra. In această perioadă, în a- 
sociația întreprinderii de po
duri metalice și prefabricate 
de beton (din sistemul C.F.R.) 
se fac pregătiri intense de or
ganizare a Cupei 16 Februarie 
la șah, tenis de masă, orienta
re turistică, cros, popice. Ca 
de obioei. la aceste întreceri 
sînt invitate majoritatea aso
ciațiilor sportive sindicale din 
municipiu.

Q In ultima decadă a lunii 
ianuarie, A.S. Voința-Deva a 
organizat o competiție aniver
sară la trei discipline: șah, 
tenis de masă si schi. Probele 
de schi fond și alpin s-au des
fășurat pe Dealul Paiului, din 
preajma Devei, la acestea fiind 
invitate diferite asociații spor
tive din întreprinderile sj 
instituțiile municipiului. Iată 
cîteva dintre asociațiile care, 
prin sportivii respectivi, au o- 
cupat locuri fruntașe In între
cerile de mai suș : Minerul 
Exploatări și Energia — toate 
din Deva. Numărul participan- 
ților: circa 250.
• „Remarcabilă — ne spu

nea C. Bogdan, secretar al 
C.J.E.F.S. Dolj — activitatea 
clubului sportiv Electroputere 
Craiova în sportul de masă". 
Și, ca o dovadă, ne-a enume
rat cîteva din acțiunile ce au 
fost organizate în prima lună 
a anului în curs: o competi
ție omagială, In ultima decadă 
a lunii ianuarie, cu 400 de 
participant! la șah, tenis de 
masă și popice; un concurs 
de săniuțe, la care au partici
pat tineri din întreprindere și 
copii ai oamenilor muncii de 
la Electroputere, In Parcul 
Poporului cu circa 150 de con- 
curenți • tn plină desfășurare 
— la șah, tenis de masă și po
pice — Cupa 16 Februarie, fiind 
angrenați circa 500 de parti- 
cipanțt Demn de menționat} 
circa 2000 de oameni ai muncii 
de la Electroputere practică 
gimnastica la local de muncă.

Evidențiate în această direcție 
unitățile Mașini rotative, Apa- 
rataj, Locomotive, Transfor
matori.
• Două competiții aniversa

re — una dedicată Unirii, cea
laltă zilei de 16 Februarie — 
au polarizat atenția asociațiilor 
sportive din județul Vrancea. 
Organizate de către Consiliul 
județean al sindicatelor și cu 
sprijinul C.J.E.F.S. acestea au 
atras Ia startul lor oameni ai 
muncii tineri și adulți, iubitori 
ai sportului, de la Hidrotehni
ca, I.S.E.H., întreprinderea de 
vase emailate — toate din Foc
șani, Depoul C.F.R. Adjud, în
treprinderea Chimica Mărășești, 
I.A.S. Panciu ș.a. După dispu
tarea etapei de masă a Cupei 
16 Februarie — la șah și tenis 
de masă (pe unități) — în zi
lele de 14 și 15 februarie va 
avea loc finala la Adjud. A- 
ceasta va fi organizată de că
tre C.O.E.F.S. Adjud și De
poul C.F.K. din localitate prin 
asociația sa sportivă — Loco
motiva.
• In această perioadă, de

plină iarnă, în județul Brașov 
— așa cum este și firesc — au 
loc foarte multe concursuri de 
schi. A. Pătrașcu, metodist la 
C.J.E.F.S., ne vorbea despre 
competiții omagiale care au 
avut loc la sfîrșitul lunilor 
decembrie si ianuarie, de altele 
ce au 
Poiana 
șu, pe 
nea și 
tă. la ______ ______ _______
de schi (fond, alpin) și sanie, 
s-au aflat și — printre princi
palii competitori — sportivi de 
la asociațiile din întreprinderi 
și instituții: Rulmentul, Car- 
pați. Hidromecanica, Metrom, 
ICSIT, Carpatex, ICIM, Petro
lul, Nivea, Teleferic — toate 
din Brașov, Bucegi-Rîșnov, Ni- 
tramonia Făgăraș, Precizia Să- 
cele, Colorom Codiea, OJT 
Predeal, Torpedo Zărnești. In 
plină 
tuală, 
Cupa 
cu 7 
acum, 
dotate 
„Torpedo" șl „Codiea". 
dintre acestea s-au disputat la 
Valea SlmbeteL

avut loc pe parcurs la 
Brașov, pe Drumul Ro- 
Valea Rîșnoavci, la Șir- 
Fundata. De fiecare da- 
startul acestor întreceri

desfășurare, la ora ac- 
sfnt întrecerile pentru 
Carpaților Meridionali, 
etape și o finală. Pînă 
au avut loc competițiile 

cu Cupele „Victoria", 
Două

Rubrica realizata de
Modesto FERRARINI

înaintea CJE. de tir cu aer comprimat

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL
1. I.0 Două zile la rlnd (31 ianua

rie — 1 februarie) poligonul Di
namo din Capitală a cunoscut 
din nou febra marilor Întreceri : 
concursul de selecție pentru lotul 
național, organizat de F. R. de 
Tir. Acesta a reunit tot ceea ce 
are mai bun tirul românesc în 
probele de pușcă șl pistol cu aer 
comprimat de la 10 m. Inclusiv 
pe recențll performeri ai Dacia
dei juniorilor. Desfășurată, la 
.ambele arme, în cite două man
șe, plus finale, competiția a pri
lejuit o bună verificare a tră
gătorilor noștri fruntași. Dar 
lată cîteva rezultate. PISTOL se
niori : 1. s. Babli (Steaua) 1268.2 
p (586+579+103,2) ; 2. Gh. Pop
(U.T.A.) 1249,4 p (578+572+99,4) ;
3. I. Petru (Olimpia) 1249,1 p 
(575+574+100,1). PISTOL senioare: 

1. Anișoara Matei (Olimpia) 862,4 
p (333+379+100,4) ; 2. Elena Ta- 
ciuc (Steaua) 847,4 p (380+371+ 
96,4) ; 3. Silvia Kaposztay
(Steaua) 846,7 p (374+373+99,7) ;

PUȘCA seniori : 1. I. J old ea
(Dinamo) 1262,2 p (577+583+102,2) . 
2. E. Antonescu (Dinamo) 1259,5 
p (577+567+95,5); J. C. Stan 1258.6 
p (579+579+100,6) ; PUȘCA seni
oare : lu Aurora Ștefan (Olim
pia) 866 p (383+381+102) ; 2. Da
niela Toader (Unirea Focșani) 
858,8 p (374+381+103,8) ; 3. Aure
lia Toader (Steaua) 857,3 p 
(378+379+103,3).
• începînd de azi, Poligonul 

Dinamo din Capitală găzduiește 
întrecerile de tir cu aer compri
mat dotate cu „Cupa I.E.F.S.".
• In zilele de 13—16 februarie, 

tot la Poligonul Dinamo, au loc 
Campionatele Republicane ale se
niorilor, la tir cu aer comprimat.

Evident că șl aceste competiții 
oferă partlclpanțllor posibilitatea 
de a-șl verifica stadiul pregăti
rilor în vederea Campionatelor 
Europene ce se vor desfășura în
tre 27 februarie — 4 martie la 
Bratislava.

La Sala ,,23 August" din Capitală

FINALELE DACIADEI LA TIR CU ARCUL

e3, 
h3;
f8,
c6.

Finala pe țară a competiției 
sportive de tir cu arcul, din 
cadrul Daciadei pentru seniori, 
senioare, juniori și junioare 
începe mîine. în Sala „23 Au
gust" din Capitală. Azi au loc 
antrenamentele oficiale și șe
dința tehnică. Sîmbătă, la ora 
8,30, deschiderea festivă a în
trecerii, după care se intră în

concursul propriu-zis, cu tra
geri de la distanța de 25 m, 
pentru toate categoriile de 
vîrstă. Duminică, de la ora 9, 
trageri de la 18 m. Se vor a- 
corda titlurile de campion al 
Daciadei la toate categoriile de 
vîrstă, precum și titlurile de 
„cîștigător al criteriului ju
niorilor", ediția 1987.

Fetele noastre joacă bine 
șah, este un adevăr cunos
cut în întreaga lume spor
tivă. Un exemplu conclu
dent îl oferă și ultima 
noastră diagramă (alb 
Kgl, Dd2, Tal, fl, Nd3, 
Cc3, Pa2, b2, c2, e4, g2, 
negru — Rg8, Dd8, Ta8, 
Nd4, Cd7, h5, Pa7, b7,
f7, g6, h7) preluată dintr-o 
partidă a Campionatului 
Național de junioare, care 
s-a încheiat recent la So
va ta.

Două talentate tinere șa- 
histe, membre ale Cluburi
lor Sportive Școlare din Si
biu și Timișoara, își dispu
tă cu ardoare șansele. în a- 
cest moment al confruntă
rii, piesele negre conduse 
de sibianca Silvana Trifu 
dispun de un avantaj pozi
țional evident, în fața al
belor timișorencei Laura 
Mihai. Și iată cum prima 
jucătoare își concretizează 
superioritatea pe cale com- 
binativă, vădind nu numai 
talent, ci și o bună cunoaș
tere a procedeelor tehnice : 
1... Dg5 ! (mutare posibilă 
datorită „legării' 
din e3) 2. Tf3 (o apărare 
doar cu . '
ferea 2. Tael) 2... 
saltul continuă !) 3. Rfl C:£3! 
(consecvent intenției iniția
le) 4. N:g5 Cg3 mat !

Frumoasa încheiere din 
această inedită secvență de 
joc ne conduce și la tema

i“ nebunului

puțin mai bună o-
Ce5 (a-

DUMINICA PRIMA ETAPA A DIVIZIEI DE LUPTE GRECO-ROMANE
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Mai grăbiți deett In anil prece
dent!, luptătorii noștri fruntași își 
reiau activitatea competițlonală 
oficială încă din primele zile ale 
lunii februarie. La sfîrșltul acestei 
săptăminl, cele mal bune echipe 
de lupte greco-romane din țară 
se vor alinia la startul întrecerilor 
primei etape a Diviziei A.

Intr-o formă nouă, modificată 
substanțial In beneficiul calității, 
campionatul celor mal bune for
mații va Începe duminică. In noua 
formulă organizatorică, în cadrul 
primei divizii vor participa nu
mai 28 de echipe (față de 40 care 
au activat anul trecut), împărțite 
în trei serii, astfel : Dinamo 
București, Aluminiu Slatina, SC 
Muscelul Cîmpulung, ASA Cluj- 
Napoca, CS Arad, Electroputere 
Craiova, progresul București, Crl- 
șul Oradea, SIMARED Baia Mare 
(seria I) ; LC Dacia Pitești, Meta
lul IURT Lugoj, CSM-TUG Cra
iova, Cimentul Tg. Jiu, Construc
ția București, Industria Sîrmel 
Buzău IMU Medgidia, Turbome- 
canica București, Prahova Plo
iești, Metalul București (seria a 
n-a) ; Steaua, Rapid București, 
Farul, Metalul Rădăuți, Rulmentul 
Suceava, CS Botoșani, Dunărea 
Galați, Hidrotehnica Șiret, pro
gresul Brăila (seria a m-a).

Alte 13 echipe, Împărțite in 
două serii, vor activa In grupa a 
n-a valorică : Metalurgistul Bă
nești, Electromureș Tg. Mureș, 
Someșana Satu Mare, Viitorul 
Bistrița, CFR Timișoara. CSM Re
șița (seria I) ; CESAROM Bucu
rești, SC Bacău, CSM Delta Tul- 
cea, ASA Buzău, Nicolina Iași, 
Steagul Roșu Brașov, Mecanica 
Botoșani (seria a n-a).

In prima etapă, duminică, Bucu- 
reștlul va găzdui trei reuniuni.

Multipla campioană a țării, Dina
mo, va primi replica sportivilor 
de la Aluminiu Slatina și a celor 
de la Muscelul Cîmpulung.

Puternica formație a clubului 
Steaua va intîlnl echipele Farul 
Constanța șl Rapid București. In 
sala Construcția se intîlneșc for
mațiile Cimentul Tg. Jiu, Indus
tria Sîrmel Buzău șl Construcția. 
Celeilalte reuniuni se vor disputa 
la Arad, Oradea, Lugoj, Medgidia, 
Rădăuți și Șiret.

însemnări despre performanta ieșeana
(Urmare din pag. 1)

la nivelul performanței mon
diale. Datorită condițiilor ce 
ne-au fost create de organele 
de partid și de stat, cu spri
jinul C.N.E.F.S., baza noastră 
materială s-a dezvoltat foarte 
mult. Și referindu-ne numai 
la ultimii șase ani să amintim 
de sala (acoperită) de atletism, 
de patinoarul artificial, de sa
la de volei a clubului Penicili
na. La Dorobanți sportivii au 
la dispoziție o bază nautică 
dintre cele mai moderne ; s-a 
construit, In imediata vecină
tate a Sălii Sporturilor, un co
chet hotel pentru sportivi : 
există acum un stadion la Tg. 
Frumos, un al doilea la Paș- 

l tir cu 
multe

câni, un poligon pentru 
•reul la Iași și încă 
altele".

Dacă luptele libere (la 
șportiv Nicolina) si Judoul (la 
Politehnica) au mai vechi... sta
te de serviciu, a apărut un 
•port cu totul nou pentru me
leagurile ieșene : canotajul 0a 
C.S.M.). „Baza nautică de la 
Dorobanți — adăuga președin
tele C.J.E.F.S. — este încadra
tă, 60 .• de tehnicieni
valoroși, in ceea ce-1 privește 
pe sportivii care s-au dedicat 
acestui foarte greu sport, ei 
sint acum Juniori. Dar avem 
convingerea că despre cîțiva 
dintre ei iubitorii canotajului 
For auzi nu peste multă vre
me". Elena Pintilie a intrat, 
deja, in 1986, în posesia titlului 
de campioană in proba de sim
plu junioare. Antrenorii Va
leria și Constantin Cătescu, și 
Ion Lazariuc au in... ambarca-

clubul

țiuni și alte elemente din pers
pectivă.

Pentru marile competiții ale 
acestui an, ca și — mai ales 
— în vederea reprezentării ju
dețului la ”
minalizarea 
capabili să 
făcut după 
investigare 
cestora, după numeroase con
sultări cu cei mai reputați 
tehnicieni, totul raportat la ri
gorile competitivității interna
ționale. Pentru zece mari com
petiții ale acestui an (campio
nate mondiale universitare, 
campionate mondiale și euro
pene de seniori, mondiale și 
europene de juniori etc.), lașul 
are nominalizați numeroși 
sportivi : Elena Pleșca, Liliana 
Geneș, Mihaela Botezatu, Elena 
Pintilie — la canotaj : Valeriu 
Simion la caiac-canoe; Petru 
Anițoaie, Mihai Luca — la 
judo ; Valentina Cozma, Rodica 
Covaliuc, Beatrice Duca — la 
handbaL Se așteaptă ca și ac
tivitatea secției de lupte libe
re de la clubul Nicolina — 
ființînd de multă vreme — să 
caute și să formeze noi cam
pioni.

Probabil că dintre cei 8 
sportivi propuși de organele 
locale pentru loturile olimpice, 
22 pentru cele naționale de 
seniori, 12 pentru cele de ti
neret și 42 pentru loturile na
ționale de juniori — cei mai 
buni vor ajunge să reprezinte 
țara. Și noi sperăm s-o facă 
Ia un nivel cît mai înalt. lașul 
dispune de toate condițiile pen
tru realizarea unor astfel de 
obiective. Este, însă, nevoie de 
multă muncă, si mal ales de

muncă de calitate ; se cere o 
disciplină de fier, precum și 
implicarea tuturor factorilor 
responsabili.

CURSA SPECTACULOASĂ A BIATLONIȘTILOR
la poziția în picioare), dar a- 
lergarea mai slabă nu i-a per
mis decît clasarea pe locul 
patru. REZULTATE: 20 km, se
niori : 1. S. Csedo (ASA)
lh05:44 (3 min. penalizare), 2.
S. Popa (Dinamo) lh06:47 (4),
3. M. Rădulescu (ASA) lhl2:23
(4), 4. V. Pelin (ASA) lhl2:39
(4). 5. M. Cioacă (Steagul Roșu) 
lhl5:38 (7), 6. I. Lestyan (ASA) 
lhl6:23 (6) ; juniori : 1. A. Ma
cavei (ASA) lhl0:28 (8), 2. N. 
Nagy (Brașovia) lhl2:24 (6), 3. 
Șt. Țeposu (ASA) lhl2:45 (5),
4. CI. Magdo (Dinamo) lh!5:12
(2) , 5. D. Mazilu (ASA) lhl5:37
(3) , 6. Gh. Voinescu (Steagul 
Roșu) lhl5:55 (5).

Vineri are loc ștafeta de 4X10 
km pentru seniori din cadrul 
„Cupei A.S.A. Brașov" la schi 
fond.

(Urmare din pag 1)

Csedo, 2. Sorin Popa, dar lupta 
pe care au oferit-o amîndoi 
pentru ocuparea primului loc 
a fost de toată frumusețea! 
în schimb, Mihai Rădulescu și 
Vincențiu Pelin (iar lucrurile 
sînt valabile
Lestyan și 
aceștia din 
mai slabe), 
pregătire fizică precară, aler- 
gînd cu toții cu 6—8 minute 
mai mult decît cei doi fruntași 
ai cursei.

Proba juniorilor a fost domi
nată de Aurelian Macavei, 
care-și datorează succesul în 
fata lui Nicu Nagy alergării 
mai bune. Claudiu Magdo a 
avut cea mai bună tragere 
(doar două minute penalizare

și pentru Imre 
Vasile Băjenaru. 
urmă cu trageri 

au demonstrat o

J.O. din 1988, no- 
sportivilor ieșeni, 

obțină medalii, s-a 
o foarte serioasă 

a potențialului a-

cei mai

1

5
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POST-SCRIPTUM
ATLETISM. DUMINICA, în cadrul „zonei bucu- 

reștene" a C.N. de juniori, talentata Alina Asta- 
fel a îmbunătățit coptos recordul categoriei la 
săritura In Înălțime, treclnd 1,90 m. Interesant 
ni se pare faptul că ea a concurat la sectorul 
In care se Întreceau... băieții (celelalte fete 
șl-au disputat proba în paralel, dar pe o altă 
saltea), reușind chiar să-1 Întreacă pe majo
ritatea. De altfel, proba masculină s-a încheiat 
cu 1,95 m, cifră ce este, trebuie să recunoaștem, 
foarte departe de rezultatele pe care le obți
neau — ca juniori — Matei, Militant, Popescu 
sau Buligă... • DE REMARCAT progresul „con
tingentului" de la C.S.S. 2 Constanța, club care 
nu dispune — In orașul de pe malul mării — 
de o sală de atletism. Mari speranțe se anunță 
sprintera Caria Popa (aflată In primul an de 
Juniorat II), Anișoara Ghebuță — cu o fru
moasă tehnică la săritura în lungime, dar cu 
un elan care se cere perfecționat, 
Laurențlu Collbășeanu — campion 
(la juniori TI), la... Înălțime, sau 
sacrata" hurdleră Lenuța Blrzu — 
finala CM. de ta Atena. (A. Vil.).

„cangurul* 
anul trecut 
deja „con- 
a șasea in

BASCHET. IN ZIUA In care a Împlinit 18 ani 
(sîmbătă SI ianuarie), Robert RelsenbOchler și-a 
oferit un frumos cadou, avlnd o prestație re
marcabilă șl o contribuție Importantă ta vic
toria ecblpel Steaua In manșa I a derbyului cu 
Dinamo. Talentatul junior se anunță ca o reală 
speranță pentru reprezentativa de seniori a 
țării. Pentru cei ce nu știu, să precizăm că el 
este fiul a doi performeri de ieri — Emilia 
Florescu șl Uwe RelsenbOchler, foști component! 
al loturilor naționale și foști campioni republi
cani, eu echipele Rapid și, respectiv, Steaua. 
9 O ÎNREGISTRARE INEDITA a relevat că 
jucătorii și antrenorii echipelor Steaua șl Di
namo au contestat (deseori vehement) ...90 la

sută din deciziile arbitrilor, în dubla manșă a 
derbyulul de sîmbătă și duminică. O înregistrare 
pe film a partidelor Dinamo — steaua șl vizio
narea de către jucătorii și tehnicienii respectivi 
ar dovedi, credem, că reproșurile acestora în
cearcă să ascundă propriile deficiențe, care — 

sînt puține. Oricum, slnt 
decît erorile arbitrilor...

în mod evident — nu 
mult mal numeroase 
(D. St.).

FEMININA Rapid Bucu-HANDBAL, echipa
reștl pare să traverseze o perioadă mai puțin 
fastă. Pentru că, iată, după ce nu cu multă 
vreme In urmă Izbutea rezultate surprinzătoare 
(în bine), ea le continuă acum, dar... In sens 
invers. După victorii cum a fost cea obținută 
In fața Chimistului, Rapidul pierde jocul cu 
una din ocupantele ultimelor locuri — Confec
ția. Și aceasta la puțină vreme după înfrân
gerea din Cupa României, tot Împotriva unei 
echipe mult mal cotată, divizionara B Textila 
Zalăn. Slntem convinși, insă, că tdnărul șl is
cusitul antrenor al Rapidului, Tiberiu Milea, 
va găsi modalitatea de readucere a formației 
sale la cota valorică din prima parte a cam
pionatului. (S.A.).

ÎNOT, antrenorul federal Dan lonescu 
exclama, după aflarea veștii acelui 4:31,36 înre- 

’’ 400 mixt, de Noemi Lung : „E>te
mai Înalte performanțe înregistrate 
întreaga natațle mondială !«. în- 
numără pe degete cazurile de îno- 
au reușit un asemenea salt, cele 
„cîștigate* de băimăreancă față de 
anterior puțind avea prea puține 
—-- fi cu progresul de acum 

al australlencei Wickham — de la 
8:24,62, pe 800 m liber (în bazin de

glstrat, la 
una din cele 
vreodată în 
tr-adevăr, se 
tătoare care 
zece secunde 
recordul său 
comparații, cum ar fi 
nouă ani 
8:30,53 la _____ _ ... ... ____ ,_
50 m). Performanța sportivei române are, astfel, 
o valoare cu totul deosebită. (G.R.).
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Dacă echipele de toate cate
goriile sînt in pline antrena
mente asta nu înseamnă că 
arbitrii, factor esențial al des
fășurării competițiilor, nu au

CAVALERII FLUIERULUI"

luat și ei startul pentru ca 
deschiderea sezonului să-i gă
sească în perfectă condiție 
(fizică și de pregătire teoreti
că). In cadrul colegiilor locale 
(județene sau orășenești) s-au 
organizat din vreme antrena
mentele pentru intrarea în con
dițiile de efort pretinse astăzi 
de rapiditatea desfășurării unei 
partide de fotbal. în paralel, 
au loc reuniuni In cadrul că
rora sînt dezbătute problemele 
de teoria arbitrajului de mare 
actualitate.

Pentru „cavalerii fluierului" 
din prima linie, divizionarii A, 
examenul decisiv dinaintea în
ceperii stagiunii competiționale 
va avea loc la Pitești, în zilele 
de 14 și 15 februarie : instrui
rea organizată de C.N.E.F.S., 
F.R.F. și Colegiul Central ai 
Arbitrilor. Conducerea și des
fășurarea cursului este asigu
rată de Biroul Colegiului de 
specialitate: F. Kolossi (pre
ședinte), K. Ghemigean și Gh. 
Limona (vicepreședinți), P. 
Tătar (secretar), C. Manusari- 
de, E. Vlaiculescu, V. Grosu, 
N. Lăzărescu, I. Puia (membri). 
Vor fi prezenți componenții 
grupului de arbitri din lotul 
F.I.F.A. : I. Igna (Timisoara), 

Crăciunescu (Rm. Vîlcea),

PREGĂTESC
G. lonescu și D. Petrescu 
(București), K. Petrescu (Bra
șov), A. Porumboiu (Vaslui), 
O. Streng (Oradea). De ase
menea, arbitrii din lotul A: 
V. Alexandru, V. Angheîoiu, M. 
Constantinescu, J. Grama, 
Niculescu, E. Pătrașcu, 
Stoenescu, N. Voinea (toți 
București), V. Antohi și 
Rotărăscu (ambii din Iași), 
Axcnte (Arad), D. Buciuman

M. 
M. 

din 
Șt.
M-

Subiecte de ficlualltate

(Timișoara), Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea). C. Corocan (Re
șița), I. Coț, A. Moroianu, FI. 
Popescu (Ploiești), V. Curt 
(Medgidia), I. Gergely (B. Ma
re), A. Gheorghe (P. Neamț), 
C. Gheorghe (Suceava), Gr- 
Macavei (Deva), AL Mustățea 
(Pitești), 7 , -
goviște), M. Neșu' (Oradea)^ M. 
Salomir (Cluj-Napoca), L Tăr- 
can (Tg. Mureș), Cr. Teodo- 
rescu (Buzău), V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin), L Velea 
(Craiova).

Programul instruirii prevede 
o serie de conferințe, de exem
plificări video și probele de 
trecere a testelor fizice. Sîm- 

bătă 14 februarie este prevă
zută prezentarea informării a- 
supra activității arbitrilor

Ș. Necșulescu (Tîr-

(și ei) RETURUL
F.I.F.A. si divizionari A în 
competițiile interne și inter
naționale din sezonul de toam
nă. Un material care va prile
jui, sîntem siguri, o serioasă 
analiză a arbitrajului în sezo
nul trecut, cu insistență asu
pra deficiențelor (destule) sem
nalate în unele meciuri. în a- 
ceeași zi, un punct special este 
rezervat „Cronogramei de ob
servare video", temă care so
licită întreaga capacitate a 
arbitrilor în rezolvarea situa
țiilor de joc. Ziua de 15 fe
bruarie va fi dominată de atit 
de dificilele teste ale probelor 
fizice, după care subiectul atit 
de important al „Stării și 
practicii disciplinare" va ocupa 
după-amiaza celei de-a doua 
zile a instruirii. Prezența uno
ra dintre cei mai reputați spe
cialiști ai noștri, cu toții foști 
arbitri practicanți, la „cate
dră" sau în teren, In comisi
ile de cronometrare a probe
lor fizice, sînt garanția unui 
înalt grad de competență în 
prezentarea tuturor subiectelor 
anunțate de programul alcă
tuit de forul de specialitate și 
de conducerea Colegiului Cen
tral al Arbitrilor.

Nutrim speranța că întâlni
rea de la Pitești a celor mai 
buni arbitri din fotbalul nostru 
se va solda cu bune rezultate, 
prin creșterea valorii arbitra
jelor în sezonul de primăvară 
1987. (Ef. I.).

DIVIZIONARfLE B Șl SIMM KOUIUI St/ON

POIANA CiMPINA NU RENUNȚĂ
Deloc de invidiat situația actua

lă a „unsprezecelui* din Cimplna. 
Un —8 la „adevăr* și un pasiv la 
golaveraj de 27. Șl totuși... „Vă 
rog să scrieți că Poiana nu re
nunță la luptă. Sînt cuvintele ac
tualului antrenor, Virgil Blujdea, 
care a revenit cu șase etape îna
inte de încheierea turului la echi
pa pe care în sezonul competlțlo- 
nal trecut o promovase în Divizia 
B. N-aș putea spune că progra
mul ne avantajează, pentru că ne 
așteaptă deplasări dintre cele mai 
dificile la marea majoritate a 
pretendentelor la șefia seriei. Și 
știm bine că acel —8 de Ia «ade
văr» nu poate fi ameliorat decît 
aducînd puncte de pe terenuri 
străine. Avem bune condiții de 
pregătire și sprijinul organelor 
locale. Am promovat în lot mai 
mulți jucători tineri, foarte dotați 
șl dornici de afirmare, Iorgic, 
Mușat, Pescaru, Ștefănescu, Nea- 
goe, de Ia diferite formații din e- - 
șaloanele inferioare. în același 
timp s-a renunțat la serviciile lui 
Cartianu și Stoica, transferați Ia

PROGRESUL-VULCAN

C.SJV1. Suceava. Va fi greu, foar
te greu să ne salvăm de retrogra
dare, dar nu imposibil. Exemple 
nu lipsesc".

Lotul are acum următoarea 
componență : Iorgic, Pescaru — 
portari, Mușat, Ștefănescu, Tăna- 
se, Dorobăț, Cruceru, Toporaș, 
Dumitru — fundași, Achim, ioni- 
ță, Ciocu, Tabacu, Manolacbe, 
Bejan, Neagoe (ultimii doi pro
movați de la centrul de copii și 
Juniori al clubului) — mijlocași, 
Pavel, Secuiu, Păun, Stan, Chiru, 
Săvulescu — înaintași.

Cum numărul celor proaspăt 
sosiți este destul de numeros, 
Jocurile amica’e cu de omo
genizare a formației au venit ceva 
mai devreme, pînă acum Poiana 
susținînd trei partide : 0—4 cu 
Universitatea Craiova, 0—1 cu Di
namo București șl 7—1 cu Crista
lul Azuga. Pînă la primul joc ofi
cial va mai întîlni pe Oțelul Ga
lați, Petrolul Ploiești, C.S. ..Tîrgo- 
viște și Prahova C.S.U. Ploiești, 
(m.c.).

BUCUREȘTI - DECISĂ

minute cu Rodion Cămătaru
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PE PODIUMUL GOLGETERILOR EUROPENI!"
Ambianță de vestiar, la sfîr- 
tul săptăminii trecute In 

„Giiencea", după meciul de ve
rificare a olimpicilor în com
pania unui „11“ alcătuit din ju
cători ai lotului „A" : prosoape, 
ghete, ciorapi, în dreptul fie
cărui dulăpior, căni de ceai — 
aburind, felii de lămîie așe
zate De o tăviță bine garnisi
tă cu zahăr. Intr-un colt al 
încăperii. distingem 
impozantă a lui Rodion 
taru, căruia, cu puține 
în urmă ii admirasem__ „__
impetuoase spre... goL în pofida 
terenului acoperit de zăpadă...

— Te-ai mișcat bine, Cami 
(deschidem dialogul cu o apre
ciere care, îl simt, îi face plă
cere vîrfului de atac al dina- 
moviștilor bucureșteni)...

— Va fi și mai bine, în cu-

statura 
Cămă- 
minute 
cursele

rind, cînd voi da jos plusul 
de kilograme. Acum, am 89, voi 
ajunge însă la 87, greutatea 
ideală pentru înălțimea mea de 
1,87 m.

— Mirajul uneia dintre „ghe
te", de aur, argint sau de bronz, 
stimulează ți el ?

— între alte obiective ale 
mele pe 1987, mi-am propus 
să... încalț și o... astfel de ghea
tă. S-o așez în vitrină, ca Du- 
du Georgescu...

— Celelalte obiective ?
— Prestații superioare la e- 

chipa de club șl la națională, 
în Campionatul European, unde, 
între alții, îl voi avea adversar 
pe austriacul Polster, cel care 
conduce în clasamentul golge- 
terilor...

— $i pe Butragueno, spanio
lul...

DUPĂ DEBUTUL ECHIPEI OLIMPICE
(Urmare din pag. 1)
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dus la lot pe actualii jucători 
de prim-plan. titularii profesi
onist, de la divizionarele A, 
(în ordinea posturilor) pe Tac- 
coni (Juventus), Tassotti (Mi
lan). Brio (Juventus), Cravero 
(Torino), De Agostini (Vero
na). Iachini (Ascoli). Mauro 
(Juventus). Magrin (Atalanta 
— care l-a înlocuit in ultimul 
moment pe Galia 
cuzind o crampă 
Romano (Napoli).
(Napoli) și Virdis (Milan), pe 
care programul amintit („Pa
lermo Mio") li prezenta numai 
în superlative, inclusiv pe di
vizionarul B, golgeterul Rebo- 
nato, „bomber della Pescara", 
dar ne care Zoff n-a avut cu- 
ralul să-1 arunce în luptă.

Același autor (Ivan Cicalo) 
li avertiza pe „azzurri" că as
tăzi dau piept eu echipa Româ
niei. care practică un ioc inte- 
ligsnt, cu o alchimie tactică 
modernă... amintind de Steaua.

Echipa noastră venea Insă in 
finalul „stagiului de munte", 
după doar un joc ne zăpadă, 
cu C.F.R.-I.A.C.P.B. și. cum 
scria „Corriere dello Sport", 
tn avancronica de miercuri, 
România (cu trei asi de la 
Steaua) „se teme de căldură 
(de la —20 la +20 grade !)". 
Sigur, trecerea aceasta consti
tuia un obstacol serios.

Dar. printr-o exemplară an
gajare. echipa a trecut cu brio 
primul 
cu 1—0 
minutul 
minutul

Sigur, 
sînt 
competițional. au avut perioade 
de dominare și ocazii, au ra
tat mai mult, 
noi șutul 
blemă de 
noastră a 
momente 
foarte bune. A venit însă gre
șeala din minutul 81. cînd a-

- acesta a- 
musculară), 

Carnevale

ei examen, a condus 
din minutul 32 pînă in 
45. apoi cu 2—1 din 

53 pînă in minutul 81.
gazdele

gazde).
(pentru că 

în plin sezon

in timp ce la 
cămine încă o pro- 

rezolvat. Echipa 
avut și ea destule 

bune. unele chiar

părătorii au crezut că arbi
trează ei si au ezitat, acuzlnd 
un ofsaid care n-a fost și 
fundașul De Agostini, venit ne
marcat pe toată lungimea te
renului. a egalat.

In încheiere, o caracterizare 
scurtă extrasă din discuția 
purtată cu Dino Zoff : „Parti
dă cu multe perioade de mare 
angajament, cu fotbal bun. E- 
chipa României a jucat bine 
în atac, 
probleme 
mai bună ea noi în linia me
diană". Da. la mijloc Majaru, 
Mujnai șl Bălan, bine secon
dați de Crlstea. si-au dominat 
cu autoritate partenerii.

Acum. Palermo a rămas in 
urmă. Să vedem ce va fl sim- 
bătă și duminică tn turneul 
de la Cannes, nou nrllei de 
verificare sl selecție pentru 
lotul nostru, pregătit de an
trenorul Gheorghe Staicu. aju
tat direct de Emerich Jenei, an
trenorul primei reprezentative.

Joi, lotul a părăsit Palermo, 
îndreptîndu-se spre Cannes 
(pe ruta Roma-Nlsa), unde 
simbătă va susține prima par
tidă cu Monaco. Vom reveni 
eu

punîndu-ne destule 
dificile. Ea a fost

amănunte.

— Nu-mi mai amintiți... Și 
azi mă frămînt la gîndul că. in 
toamna trecută, echipa noastră 
putea să întreacă Spania, aca
să la ea, la Sevilla. De-am fi 
scos măcar un egal...

— Revenind la „gheata de 
aur", nu găsești că te afli cam 
departe de lider ? Tu cu TI 
goluri, Polster — cu 26...

— Nu sînt chiar așa de de
parte. Polster, ca și ceilalți 
care mă preced în clasament, 
Allen, McClair, Sanchez, A- 
lexandrov, Van Bajsten, au mai 
multe meciuri jucate. Și mai 
este ceva care imi întreține 
speranța...

— Ce anume 1
— Pentru primăvară, voi a- 

vea ca sprijin o linie a doua 
într-o formulă superioară ace
leia de pînă acum. Cu Rednic. 
cu Mateuț... Amîndoi — mijlo
cași abili și de mare travaliu, 
care, hărțuind defensiva adver
să, înlesnesc și vîrfurilor de 
atac drumul spre... gol. Noi. 
cei din fată, depindem foarte 
mult de coechipierii din spate...

...A încheiat (modest, cum il 
știm și cum îi stă bine unui 
jucător mare, și la figurat, și 
la propriu) Rodion Cămătaru.

Despre partea lui (însemnată) 
de contribuție la înscrierea go
lurilor n-a ținut să vorbească. 
Ar fi fost de prisos. Cursele 
lui impetuoase spre poartă, cu 
doi adversari după el, ca și 
atunci, pe Wembley, se consti
tuie într-o imagine-tip greu de 
uitat.

Gheorghe NICOLAESCU

SA-ȘI JOACE ȘANSELE
Deși liderul seriei a H-a, 

A.S.A. Tg. Mureș, are un avan
taj, de trei puncte la „adevăr*, 
totuși Progresul-Vulcan București 
este decisă să-șl Joace, pe mai 
departe, șansele. „încă nu a-a 
încheiat lupta pentru titlu, ne-a 
spus N. Mureșan, președintele 
clubului bucureștean. Considerăm 
că întrecerea pentru promovare 
▼a dura pînă în ultima etapă. 
Afirm aceasta deoarece avem în 
primăvară un program mai a- 
vantajos. Este adevărat că parti
da dintre A.S.A. și echipa noas
tră se va disputa la Tg. Mureș, 
dar băieții noștri au experiența 
necesară pentru a trece cu bine 
un asemenea examen. De cînd 
s-au reluat pregătirile sîntem 
preocupați ca în sezonul oficial, 
care bate Ia ușă, să depășim ni
velul evoluțiilor din tur, și anu
me să jucăm mai bine și mai 
eficace".

Antrenorul Paul Popescu, aju
tat de M. Moraru, a făcut pri
mul apel din acest an în ziiua 
de 12 ianuarie. După perioada 
de reacomodare a organismului 
la efort (antrenamentele au avut 
loc în București), echipa a făcut

OBIECTIVUL LUI

PÎNĂ LA CAPĂT
la Timiș un stagiu de pregătire 
centralizată in perioada 23 ianua
rie — 5 februarie. Pe agenda 
meciurilor amicale figurează ca 
partenere Flacăra Moreni, Meca
nică Fină Steaua București, pre
cum și participarea 1a un tur
neu organizat de „U* Cluj-Na
poca, Inter Sibiu șl F.C. Con
stanța.

în lot s-au produs mai multe 
modificări. Astfel, au primit 
dezlegări Jucătorii : Niță — pen
tru Automatica București, Pe
trescu — Strungul Arad, Dumi
tru — Sportul ,,30 Decembrie*, și 
Beldie — Flacăra Moreni. „Nou
tățile* sînt următoarele : Aclenel 
șl Dumitrescu, de la Flacăra 
Moreni, Stroe (fundaș), de la 
I.C.S.I.M. București, Pavel (mij
locaș) și Bealcu (fundaș), reve
niți după satisfacerea stagiului 
militar, Capătă (înaintaș) promo
vat de la propriul centru de 
copii și Juniori, Toanță (mijlo
caș) împrumutat de Dinamo 
București. în lot mal sînt : Bîzo- 
ianu, Adam — portari ; Radu 
Popa, Marinescu, Mincu — fun
dași ; Bolborea, Stoica, Ene, Bir- 
jaru — mijlocași ; Dună, Zamfir 
— înaintași, (p.v.).

C. I. L. SIGHET :

ÎN PRIMELE
„Nu ne împăcăm deloc cu tape

tul că echipa noastră are —1 în 
«clasamentul adevărului», ne-a 
declarat Ion Sauliuc, secretarul 
asociație? sportive C.I.L. Sighet. 
Jucătorii noștri, mulți dintre ei 
eu o bogată experiență competi- 
țională, pot să joace la un nivel 
mai bun, așa cum au arătat în 
edițiile trecute. în această peri
oadă, atit acasă cit și la So va ta, 
unde s-au desfășurat antrena
mentele, timp de aproape două 
săptămîni, echipa a avut con
diții optime. Tînărul antrenor 
Mihai Culda este preocupat de 
Îmbunătățirea jocului în apărare, 
deoarece In toamnă s-au primit 
prea multe goluri. Mai dorim ca 
In finalul campionatului să ocu
păm o poziție în primele șase 
locuri*

Antrenamentele, sînt conduse 
de M. Culda, ajutat de I. Roman, 
echipa afllndu-se în prezent, in 
plin proces de omogenizare. Pen
tru aceasta au și fost perfectate

ȘASE LOCURI !
mai multe partide amicale, ca 
echipele Avtntul Reghin, Pro
gresul Odorhel, „U“ Cluj-Napoca, 
Metalotehnlca Tg. Mureș, Metalul 
Akud, Minerul Bala Sprie, Some
șul Satu Mare, Olimpia Satu 
Mare, Minerul Baia Borșa, Bra
dul Vișeu și F.C. Maramureș 
Baia Mare.

In perioada de vacanță, Ca- 
ciureac a primit acordul de 
transfer pentru Victoria Bucu
rești. Noii sosiți se numesc Zol- 
tan Cioban (înaintaș), de la O- 
limpia Satu Mare, Scrlpcaru 
(înaintaș) șl Petre Adrian (îna
intaș) — ambii de la Victoria 
București, Podeanu (mijlocaș), 
de la Minerul Baia Borșa. Lotul 
îl mai cuprinde pe Petruș, Mol
dovan — portari ; Arezanov, 
Grtndeanu. Gheorbe, Melega, 
Corso, Szoke — fundași ; Țlplea, 
Bonte, Negrea, Molș, Slgheartău 
— mijlocași ; Strtmbel, Șulea — 
înaintași, (p.v.).

MWmiSIRAJIA OE STAI LOTO PRONOSPORT IWORMEAZÂ
• Tragerea obișnuită Loto ■ 

acestei săptămîni va avea loc 
astăzi, vineri, ( februarie, lnce- 
plnd de la ora 15,50, în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 
București. Tragerea

1.
va fl radlo-

DUMINICA, 8 februarie

TRAGERE

nartlctpațl cu cit mai 
multe bilete»

• A doua 
LOTO 2 din anul 1987.
• Incâ o ocazie favora
bilă pentru toți portici- 
panțîi.
• 3 extrageri succesive, 
din 75, cu un total de 12 
numere extrase.
• Se cîștigâ și cu 2 nu
mere din 4 extrase.
O Ultima zi de partici
pare, sîmbâtâ, 7 februa
rie.

difuzată pe programul L la ora 
16,15, Iar numerele extrase vor 
fl retransmise în aceeași zl, la 
ora 23, precum șl a doua zl, 
sîmbâtâ. la ora 1,55, tot pe pro
gramul I. După efectuarea tra
gerii va rula un film artistic. 
Tragerea fiind publlcâ, accesul 
este liber.
• CtȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 30 IANUARIE 1987 X Cat. 
1 : o variante 23 */, — autoturisme 
Dacia 1300 ; cat. 2 : 13,35 variante 
a 7.665 lei; cat. 3 : 30,25 variante a 
3.357 lei ; cat. 4 : 75,75 variante a 
1.341 lei cat 5 : 315 variante a 
322 lei ; cat. 6 : 622,25 variante a 
163 lei ; cat. X : 3.355,75 variante 
a 100 lei. Autoturismele „Dacia
1300'
Ancau loan din 
jud. Alba. Fulop 
St. Gheorghe jud. Covasna, Cse- 
pel Magdalena din Bala Mare, 
Hubscher Ion din Cimplna, Ficul 
Nicolae din Timișoara și Pușcoci 
TIbcriu din com. Clolănești jud. 
Teleorman.

Auto turismele 
au revenit paxrticîpanțUor : 

rom. Ctaipenl 
Alexandru din

ȘTIR, • ȘTIRI • ȘTIRI
• M1INE ȘI DUMINICA, la 

PLOIEȘTI, DOUA MECIURI AT
TRACTIVE. Stadionul Petrolul din 
Ploiești va găzdui mllne șl dumi
nică două partide atractive. Ast
fel. mllne, de la ora 14, diviziona
ra A Petrolul va întâlni pe Dună
rea C.S.U. Galați. Iar duminică, 
de la ori 11, formația ploleșteană 
va avea ea adversară echipa Po
litehnica Iași.
• F.C.M. U.T. ARAD — DINA

MO BUCUREȘTI •—1 (0—1). Ieri 
s-a disputat la Arad, In fața unei 
numeroase asistențe, Întâlnirea a- 
mlcală dintre divizionara B din 
localitate F.C.M. U.T. Arad și Di
namo București. Victoria a reve
nit dlnamovlștllor eu scorul de 
1—0 (t—0), prin golul marcat de 
Răduclolu (mln 29). Dinamo a 
prezentat formația: Moraru — Mi- 
hăescu, Andone, Rednic, Stănes- 
cu — Lupu. Mateuț. Lupescu, 
Sabou — Răduclolu, Cămătaru. 
După pauză au mal jucat: Dohot, 
Al. Nicolae, Agachl, Bălăci, Cr. 
Sava, Damaschin șl Movilă. Astăzi 
Dlnamo evoluează la Oradea, In 
compania echipei F.C. Bihor.
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Vi, pc patinoarul August" ROMÂNIA BULGARIA LA HOCHEI

NICOLAE CEAUȘESCU
la Întreprinderea „23 AUGUST"

Șl ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI „REPUBLICA//

Pe patinoarul ..23 August" 
din Capitală, azi, de la ora 10,30, 
va avea loc prima nartidă din 
cadrul Turneului internațional 

Federației 
dintre 

ale

din programul de azi. dintre 
cele două echipe oaspete, ur
mează să aibă loc după-amiază.

DIN CAPITALA
(Urmart din pag. 1)

In centrul dialogului purtat 
de secretarul general al narti- 
dului cu muncitori, tehnicieni si 
ingineri ai întreprinderii, cu re
prezentanți ai conducerii si spe
cialiști din minister și centrala 
industrială de 
stat probleme 
deplinirea ritmică, 
indicatorii, a sarcinilor de olan 
pe acest an. măsurile ce se im
pun pentru asigurarea grabnică 
a necesarului de țevi, de cea 
mai bună calitate, pentru uni
tățile energetice, astfel incit a- 
cestea să funcționeze cu întrea
ga capacitate. înlăturîndu-se de
ficientele în aprovizionarea cu 
energie electrică a unităților e- 
conomice si sociale, a popu
lației.

în cadrul unei expoziții 
fost prezentate sortimente 
tipodimensiuni noi de 
laminate pentru industriile e- 
nergetică, nucleară, aeronau
tică, extractivă, chimică, con
structoare de mașini, pentru 

alte ramuri de vîrf ale econo
miei naționale si pentru bene
ficiarii de peste hotare.

Secretarul general al parti
dului a fost informat, totodată, 
de modul în care se înfăp
tuiește programul de moder
nizare si organizare a produc
ției. de acțiunile ce se între
prind în spiritul exigente
lor si orientărilor formulate în 
cuvîntarea rostită la recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Pe parcursul vizitării uzinei 
de țevi din oțeluri inoxidabile 
și refractare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urmărit modul de 
organizare a proceselor de fa
bricație, de amplasare a agre
gatelor tehnologice ne suprafe
țele construite.

Adresîndu-se unui grup de 
muncitori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că neajun
surile ce se matrfestă în do
meniul aprovizionării cu ener
gie electrică se datorează șl 
nerealizării sarcinilor de plan 
de către întreprinderea ,,Re-

resort, 
privind 

la

au 
în
țoli

au 
si 

țevi

dotat cu 
Române 
echipele 
României si Bulgariei.

Celelalte formalii care . 
anunțat participarea, Lotul de 
tineret al Cehoslovaciei si 
Traktor Celiabinsk, din Super- 
liga Uniunii 
au ajuns la 
aseară si sînt 
sosească în cursul 
de azi. Astfel, a doua partidă

$

întregul cin-

a tovarășului 
în aceste im-

„Cupa 
de Hochei", 
reprezentative

și-au

Sovietice, nu 
București pină 

așteptate să 
dimineții

f PE GHEAȚA 
|și PE ZĂPADĂ

8

pubiica", unde au au fost res
pectate termenele de livrare a 
țevilor pentru _ reparații și pu
nerea în funcțiune a unor uni
tăți energetice. Secretarul ge
neral al partidului a subliniat 
că, în calitatea lor de proprie
tari, producători și beneficiari, 
oamenii muncii de la „Repu
blica" au dreptul ea la apro
piata lor adunare generală să 
ceară conducerii unității, di
rectorului acesteia, să asigure 
toate condițiile necesare înde
plinirii planului și, prin aceas
ta, să contribuie la înlăturarea 
greutăților în buna funcționare 
a sistemului energetic național, 

în încheierea vizitei, directo
rul întreprinderii. mulțumind 
secretarului general al partidu
lui. a exprimat angajamentul 
tuturor muncitorilor de a în
făptui neabătut indicațiile pri
mite. de a îndeplini in mod 
exemplar sarcinile ee le revin 
pe acest an si ne 
cinai.

Vizita de lucru 
Nicolae Ceaușescu
portante întreprinderi ale Capi
talei. dialogul rodnic purtat cu 
oamenii muncii, cu factori de 
răspundere din economie, a per
mis identificarea de noi posi
bilități de sporire si diversifi- 
care a producției, de ridicarea’^ 
nivelului tehnic, si calitativ al 
acesteia, nentru snorirea efi
cientei întregii activități eco
nomice.

Puternic mobilizați de apre
cierile si îndemnurile tovară
șului Nicolae Ceausescu, colec
tivele celor două unități indus
triale bucurestene în mijlocul 
cărora s-a aflat secretarul ge
neral al nartidului. au exprimat 
hotîrirea de a nu precupeți 
nici un efort nentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe anul 1987 si pe întregul 
cincinal, de a acționa în conti
nuare nentru ridicarea înireri' 
munci la un nivel superior de 
calitate si eficientă, de a-si 
spori contribuția, alături de în
tregul nostru ponor, la reali
zarea în cele mai bune condiții 
a obiectivelor stabilite de Con 
greșul al XIII-lea al partidului.

• PE SCURT © PE SCURT S PE SCURT ©
ATLETISM © Intr-un concurs 

desfășurat la Viena. Ronald Wei
gel (R.D.G.) a stabilit un nou re
cord mondial indoor la 5 km 
marș, cu 18:44 97. în aceeași reu
niune, compatrioata sa Helga 
Radtke a sărit la lungime, 7,03 m.

BASCHET © Amical masculin 
la Praga : Cehoslovacia — Italia 
86—88 (38—42).

CICLISM 0 Etapa a 2-a a cursei 
„Costa del Sol**, disputată pe 
ruta Marbella — Cadiz, a revenit 
belgianului Noel Dejonckheere, în 
5h 18:26 (medie orară 34,8 km). 
Tricoul galben continuă să fie de-

ținut de spaniolul Jesus Blanco 
Villar.

HANDBAL • Turneul masculin 
de la Sofia a fost cîștlgat de re
prezentativa țării gazdă, care a 
dispus. în ultima zi, de formația 
Poloniei, cu 30—1-7. tn alt meci, 
U.R.S.S. — Ungaria 25—212. e Ami
cal feminin la Copenhaga : Dane
marca — Suedia 15—15 (6—8). • 
Rezultate înregistrate tn turul 2 al 
turneului feminin de la Cheb 
(Cehoslovacia) : R.F.G. — Bulgaria 
23—23, U.R.S.S. — Austria 28—22, 
Cehoslovacia — Ungaria 21—20.

La Campionatele Europene 
patinaj artistic de la Sara- 

i proba de perechi s-a în-
. • 
de : 
Jevo ,----- _ .
cheiiat cu o mare surpriză : vic
toria Larisei Jelezneva șl a Iul Oleg 
Markov, care au cîștlgat pentru 
prima oară un 
cu 1,8 p. Foștii 
Valova — Oleg 
oare conduceau 
mulul liber, au 
mai ștearsă, iar 
(Ekaterina Gordeeva 
Grinkov) au ieșit din competiție 
pentru un „incident" banal, tn 
timpul exercițiului lor, lui Grin
kov i s-a rupt cordeaua care 
fixează pantalonul pe sub ghea
tă, ceea ce ar fi putut produce 
un accident. In această situație 
judecătorul arbitru a decis opri
rea exercițiului, dar ced doi ti
neri au continuat să evolueze, 
chiar șl fără muzică. Arbitrii 
n-au acordat Insă note pentru o 
execuție, totuși, Ireproșabilă. 
Fiind rechemați să-și execute 
exercițiul, ced doi au refuzat, așa 
că el au fost considerați ca 
forfait ! ! Pe locul trei s-au cla
sat Katrln Kanitz — Tobias 
Schrdter (R.D.G.) cu 4,6 p.
• Conform previziunilor, victo

ria la slalomul uriaș din cadrul 
CM. de la Crans-Montana a re- 

_____   ă, elvețianu
lui Pirmln Zurbriggen in condi
țiile in care principalul favorit, 
compatriotul său Joel Gaspoz, a 
avut neșansa să cadă la numai 
cîțiva metri de linia de sosire. 
El a realizat o cursă foarte bună, 
a alunecat rapid pe o zăpadă 
dură (a avut timpi intermediari 
mal buni decît ai celorlalți) și 
se Îndrepta în mare viteză către 
o medalie de aur. Numai că a- 
ceastă viteză foarte mare l-a fost 
fatală, el venind foarte rapid la 
penultima poartă unde a căzut, 
ratînd totul !... tn acest fel, Zur
briggen, oricum mai prudent, a 
devenit campion chiar In ziua 
în care aniversa 24 ani. A fost 
cea de a patra medalie cucerită 
de acesta în cele ...patru curse 

parte acum, la 
El l-a Întrecut 

un fleac

titlu continental, 
campioni Elena 
Vasilev (2,4 p), 
înaintea progra- 
avut o evoluțfe 
campionii lumii 

Serghei

ă C.M. de la Crans-Mo 
g. venit, pînă la urmă, ’T îiwîvri «rfrșxi

I

la care a luat 
Crans-Montana. 
pe Marc Girardelli eu 
de numai 7 sutimi de secundă. 
Pe locul trei s-a clasat, nesperat. 
Italianul Alberto Tomba.

9 La Asiago, în Italia, au loc 
c.M. de schi fond pentru juniori. 
Bărbați : 10 km : Gherman Ka- 
racevskl (U.R.S.S.) 27:19,05. 2.
Mika Kuusisto (Finlanda) 27:31,04, 
3. Andrei Kirilov (U.R.S.S.) 
27:32,01; Sărituri pe echipe (tram
bulină 70 m) : 1. R.D. Germană 
614,0 p, 2. R.F. Germania 587,1 p. 
3. Finlanda 532.1 p ; femei : 1. 
Tatiana Bondareva (U.R.S.S.)
1-4:18,04, 2. Elena Trubtelna
(U.R.S.S.) 14:23.03, 3. Venke Ge-
boren (Norvegia) 14:46.07-

LA MIERCUREA CIUC, 
JUNIORII NOȘTRI 

ÎNVINȘI IN PRIMUL JOC

MIERCUREA CIUC, 3 (prin 
telefon). Patinoarul artificial 
din localitate a găzduit primul 
din cele două jocuri internațio
nale de hochei dintre selecțio
natele de juniori ale României 
(18 ani) și Cehoslovaciei (17 
ani). Evoluînd foarte bine, ti
nerii jucători oaspeți, mai ex
perimentați, au acționat prompt 
în apărare și au știut, pe în
treg parcursul partidei, să pro-

« 
(
(< 
(< 
(
(
i

(
<

fite de numeroasele greșeli 
comise în propria treime d« 
selecționata țării noastre. Ne
pregătită psihic pentru acesl 
joc, formația noastră a apărui 
timorată, jucînd lent și £ări 
vlagă, cu atacuri sporadice, și 
a fost învinsă la o mare di
ferență : 15—2 (5—0, 6—1, 4— 1) 
Au marcat ; Karabin (min. ÎL 

19, 23). Kukla (min. 23. 34. 
54), Panoch (min. 5. 42). Boris 
(min. 14, 40), Mach (min. 7), 
Cermak (min. 21), Mainer (min. 
26), Bares (min. 44) și Jodval 
(min. 44), respectiv, Spiridon 
(min. 24) și Mohorea (min. 58). 
Sîmbătă va avea loc revanșa, 
iar duminică formația Cehoslo
vaciei va primi replica echi
pei de tineret a țării noastre. 
(Vaier PAȘCANU — coresp.).

■wwvs^.

LECȚIA LUI KELLY
Irlandezul Sean Kelly este, fără îndoială, unul dintre marii 

campioni al ciclismului de azi, după mulți specialiști, chiar nu
mărul 1 mondial în 1985 și 1986. Nenumăratele sale izbinzi, do- 
blndite în toate „clasicele*4, stau mărturie, inatacabilă, în acest 
sens. Fapt remarcabil (și mai puțin știut), el a fost totdeauna 
apreciat pentru calitățile de rutier (sprint scînteietor, rezistență 
de fier etc.), dar și pentru acelea, poate mal importante (nu ?), 
de om. Pentru modestia și discreția sa. Pentru modul în care a 
căutat, și reușit, să păstreze o măsură în toate, repudiind eti
chetări de genul „idol*, „vedetă** etc. „Intr-un an, se lamenta un 
ziarist, dacă culegi de la Kelly atîtea cuvinte cîte împart Fignon 
sau Lemond într-o singură cursă“ !

Recent, însă, irlandezul a ieșit din muțenia lui proverbială. 
Venit pe continent, cu intenția de a se odihni cîteva săptămîni 
în Alpil francezi, la Combloux, el a fost ajuns din urmă de o 
veste tristă, „cea mal dură de cînd alerg" : a încetat din viață 
Jean de Grimaldi, cel care îi fusese, în 11 ani de profesionism, 
antrenor, conducător și mentor, ba încă mai mult, „un adevărat 
tată*. Sfătuit de acesta, Kelly a devenit, parcă peste noapte, 
șeful de pluton de azi, temut și respectat, el, atîta vreme simplu 
„locotenent" al lui Freddy Maertens. „De-acum, a declarat Kelly, 
va trebui să renunț la Combloux șl să mă pregătesc cu asidui
tate. să trag cu dinții. La 31 de ani, mă gîndeam să schimb 
echipa (n.n. K.A.S.) și s-o mal răresc cu concursurile, dar nu 
pot omite că Jean nu dorea să procedez așa. 11 voi asculta. Mă 
voi alinia la startul Turului Flandrei cu o motivație specială, 
căci se cuvine să continui lupta, în primele rînduri, în memoria 
lui Jean și a tot ceea ce m-a învățat el".

De ce insistăm asupra declarației lui Kelly ? Pentru că ea, sim
plă șl tulburătoare, poate constitui (greșim ?) o frumoasă pildă 
într-o lume, cea a sportului, în care nu puțini sînt aceia care, 
urcați pe culmea performanței sau tlnzînd la ea, îi uită pe cel 
care, într-un moment sau altul al ascensiunii, l-au ajutat să 
răzbată pînă sus.

Ovidiu IOANIȚOAIA

!

iictrospcctiva statistică

PE BAZA
România

pe locul 10

PUNCTAJELOR REALIZATE
1
2
4
2
2
1
5
2
2
4
2
3
4
4
4
4
1
1
5
3
5

Angia
Spania
R.F. Germania 
Brazilia
Mexic
Argentina
Franța
Ceh o slovacia 
Italia

29- 7
27- 8
22-14
25- 9
13- 7
21-10
14- 10 
1.2- 1
17-11
19-13 
.1'5-15
15- 5
19-11
24-24

8- 8
9- 9
9- 3 

lil-10
9- 9

3
1
3
2
2
2
3
0
2
2
5
1
5
5
1
3 
0
3
3
4
4

în 
238 
și 
e- 

chipe naționale, de pe toate con
tinentele. Pe baza acestor întâl
niri a fosrt alcătuit un clasament, 
după punctele 
gur, formațiile 
jocuri au fost 
deosebi acelea 
versane mai , ,
Oricum, bilanțul poate fi luat în 
considerare, oa ordine valorică, 
chiar dacă numărul jocurilor di
feră de la o țară la alta. Echi
pa țării noastre ocupă în acest 
clasament 
lume (10) șl (7) în Europa (cu 
11 partide susținute), ea situîn- 
du-se înaintea altor reprezenta
tive, cu mai multe jocuri (Dane
marca, Belgia, U.R.S.S.) și a al
tora tot cu 11 . . _ -
R.D. 
alte 
golurilor înscrise : 2,35 ; scoru
rile cele mai frecvente înregis
trate : 1—0 (de 47 ori), 2—0 (38); 
0—0 (31) ; Argentina, fără să
susțină vreun joc pe teren pro
priu, a realizat 15 puncte din, 10 
partide ; Spania a suferit o sin
gură înfrîngere (1—0 cu Brazilia); 
Uruguay — locul 35 în clasament, 
cu 7 puncte în 9 întflndri — a 
obținut o singură victorie ; dintre 
echipele mai cunoscute doar Ce- 

jocuri) șl Scoția 
neînvinse.

In statistica pe anul 1936, 
evidenta F.I.F.A. figurează 
de meciuri interțări (oficiale 
amicale), susținute de 76 de

acumulate. Desi- 
cu mai multe 

avantajate, și în
carc a-u avut ad- 
puțin puternice.

23
20
20
ÎS 
16 
15 
15 
14
14
14
14
13
12 
12 
10 
10 

9 
9 
9

6-14 9 
8-9 9 

alcătuit 
realizate 

dintre punctele o-bți- 
susțlnute).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. ROMANIA 11 5
11. Danemarca 13 6
12. Suedia 9 5
13. U.R.S.S. IU 4
14. Belgia 1.3 4
*15.Panaguay 8 3
16. Scoția 10 3
17. Kuwait 5 4
18. Grecia 8 4
19. Bulgaria 10 2
20. Polonia 10 3

21. Maroc in 2
Iată și un clasament

pe baza procentajelor 
(raportul 
nute și jocurile susținute), ale 
acelor echipe care au evoluat de 
peste 10 ori (în meciuri of ici ale 
și amicale) t: 1. Spania 83.3% ;

. 7_,_ ; 3. Brazilia 75.0 ; 
72,7 : 5. R.F. Germania 

ROMÂNIA 63,6 ; 7. Da- 
53 ; 8. Franța 51,1 : 9. 
46,1 ; 10. Belgia 46,1.
reprezentativa României

un loc onorabil înADIO ATLETISMULUI 
COMPETIȚIONAL

Intre marile figuri de legen
dă ale atletismului contemporan 
este, sau mai bine zis a fost, șl 
sprintera Marita Koch, din R.D. 
Germană, care șl-a făcut pu
blică intenția de a abandona 
atletismul competitlonal. Marita, 
care urmează să împlinească 
30 de ani, zilele următoare, a 
luat această hotărtre din motive 
de sănătate. „De mal 
vreme, a spus ea. simt 
tn tendoanele achiliene, 
care-mi impune pauze tot 
dese in antrenamente. în 
am evoluat încă bine

4 METRI IN 56 DE ANI.
cit 
re- 
cî- 
o...

2. Anglia 76.4 ;
4. Mexic
66,5 ; 6. 
nemarca 
U.R.S.S.

In 1996
a susținut îl partide : cu Egip
tul, la Alexandria, 2—2 la 23.2 
șl 1—0 ța 2.3, cu Irakul, la Bag
dad, 1—1 la 14.2 și 0—0 la 17.3. cu 
Scoția, la Glasgow, 0—3 la 26.3, 
cu U.R.S.S., la Timișoara. 2—1 
la 23.4, cu Norvegia, la Btwju- 
rești 3—1 la 5.6 și Ia Oslo, 2—2 la 
20.8, cu Austria, la București, 
4—0 la 10.9, eu Israelul, Ia Tel 
Aviv, 4—2, la 8.10 șl cu Spania, 
la SevHla. 0—1 la 12.10.

m, stabilind astfel 
un record național, 
care a fost doborît, 
abia zilele trecute, 
pe trambulina de la 
Oberstorf, de către 
compatriotul său 
Eddie Edwards, care 
a sărit cu schiurile 
65 m !...

sportului ș.a. 
durează Insă un 
cord 7 Depinde, 
teva minute sau 
jumătate de secol I 
Da. aț! citit bine : o 
jumătate de secol, 
ba încă șl mai 
mult ! tn 1931 un 
schior englez a sărit 
de pe trambulină 61

ANTRENORUL-IDEAL,
După „internaționalele" de tenis ale Australiei, tînărul jucător 

vest-german Boris Becker a „divorțat" de antrenorul său șl 
acum se află în căutarea altuia. Dar treaba nu este deloc ușoa
ră căci Becker se arată foarte exigent, dar șl... perspicace. Fiind 
Întrebat care ar fi antrenorul Ideal de tenis, dublul Învingător 
al Wlmbledonului a declarat zîmblnd : ~ ' ------
tual, 
8’JZlt

sport 
și sute sau 

chiar mii de tot fe
lul de recorduri, de 
la cele personale 
oină la cele mon
diale, fiecare în par
te reprezentînd pri
lej de mare bucurie 
pentru autorii lor. 
pentru iubitorii

ar♦«

la

... _______ _ ,,O femeie ideală, even-
putea exista, dar despre un antrenor-ideai încă n-am

UN RECORD GREU DE EGALAT
crearea, în anul 1955,

meciuri (Maroc,
Germană, Canada). Iată și 
statistici interesante. Media

2,35 ;

De
a competiției fotbalistice con
tinentale intercluburi cu a- 
cest nume, Cupa Campioni
lor Europeni s-a bucurat de 
un succes tot mai mare, di- 
versificîndu-se necontenit, ast
fel că astăzi sînt. doar puți
ne ......................
în 
calendarul competițional. Pini 
si atletismul, sport Indivi
dual cu prioritate, deține o 
altfel de întrecere a clubu
rilor campioane europene.

hoche’’’ 
face ex- 
chiar o 
de fant

acele discipline sportive 
care ea să lipsească din

desfS- 
fost 

aceeași 
for-

Bineînțeles că nici 
ne gheață n-a putut 
cepție. EI prezintă 
situație excepțională, 
unică. Toate cele 16 ediții Rie
competiției euronene. 
surate pînă în 1986, au 
cîștlgate de una și 
echipă ?! Este vorba de 
mațla Ț.S.K.A. Moscova, cam
pioană a Uniunii SOvieMce 
care a stabilit astfel un fel 
de record aproape imposibil 
de egalat șl întrecut.

multă, 
dureri 

fapt 
mal 
1986 

grație 
pregătirii din anul anterior, dar 
așa ceva nu mai este 
pentru 1987...“.

Marita Koch are o 
sportivă de excepție : 
16 recorduri mondiale, 
campioană olimpică 
în 1980, triplă Campioană mondi
ală în 1983 (200 m, 4X100 m șl 
4 X 400 m), multiplă campioană a 
Europei, în aer liber, în 1978. 
1932 șl 1986 și de mai multe ori 
camDioană continentală tn sală.

Marita 
încheie 
nutrește 
fericite 
Meier, 
năzi antrenor.

carieră 
a deținut 

a fost 
la 400 m

se va ocupa acum să-și 
studiile în medicină șt 
speranța unei căsnicii 
alături de Wolfgang 

care i-a fost pînă deu-

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

h oslo vad a 
CW j) an fost

RESTANȚA în campionatul 
Spaniei : Pampeluna — Valladoddd 
1—0. Meciul trebuia să se des
fășoare în ianuarie, dar s-a amî- 
nat din cauza timpului. 0 MA
RADONA la Tottenham ? Ziarul 
londonez „The Sun" răspunde 
afirmativ la întrebarea de mai 
sus, făcînd trimitere la o decla
rație a antrenorului David Pleat : 
,,Venirea lud Maradona la Lon- 

e un vis imposibil de 
jucătorul

dra nu 
realizat, 
simpatizlnd în mod 
Tottenham**. Reamintim că 
,,Spurs* evoluează un alt 
gentindan, Osvaldo Ardiies © 
MIC AL la Praga : Portugalia

argentinian 
deosebit pe 

la 
ar- 
A-

Belgia 1—0 (1—0), prin golul Iul 
Frasco (mim. 45). Au asistat 
8 000 de spectatori. • CUPA Sco
ției : Dundee — East Fife 2—2, 
Celtic — Aberdeen 0—0, Kilmar
nock — Hearts 1—1. Programate 
în turul 3, toate partidele se vor 
rejuca. • DUBLIN : Irlanda — 
Spania 2—2 (1—1) 
rille 
scrise 
Byrnee 
drinua 
71). © 
niorl :
Italia
Scoția ■

în p r elimin a- 
J.O. Goluriile au fost în

de Larkin (min. 25) și 
» (mim. 50), respectiv An- 

(mln. 42) și Zuniga (min. 
REZULTATE din C.E. jli
la La Valetta, Malta — 
0—4 (gr. 2), la Dundee, 

— Țara Galilor 1—1 (gr. 3).
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