
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
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Proletari din toate fărite, unifi-vd 1

IN MARI UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

șt „ÎNTREPRINDEREA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, miercuri, o 
vizită de lucru Ia două mari 
unități economice din muni
cipiul București — „Vulcan" și 
„întreprinderea de mașini gre
le".

Dialogul de lucru al secre
tarului general al partidului cu 
colectivele muncitorești din 
Capitală a prilejuit o amplă 
analiză a modului în care, se 
acționează pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an, a programelor 
privind perfecționarea organi
zării muncii și modernizarea 
producției în toate sectoarele, 
pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a prevede
rilor actualului cincinal, a 
indicațiilor cuprinse în cu- 
vintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
ședință a Comitetului _ J’olîtic 
Executiv al “

Vizita s-a 
matul de 
creatoare în ___
cii din întreaga țară, puternic 
mobilizați de chemările adresate 
do tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează pentru a întîmpina 
Conferința națională a parti
dului cu noi și importante 
succese în toate domeniile de 
activitate, pentru înfăptuirea 
obiectivelor, stabilite de Con
gresul al XHI-Ica al Partidu
lui Comunist Român.

Hotărîrea oamenilor 
bucureșteni de a face 
pentru a obține 
mai bune în cel 
an al actualului 
găsit o elocventă 
manifestările de 
prețuire cu care 
general al partidului a fost în- 
tîmpinat pe întreg parcursul 
Vizitei. Cei prezenți au reafir
mat direct si cald sentimentele 
de aleasă stimă și respect fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
care, de mai bine de cinci de
cenii, slujește cu abnegație re
voluționară și fierbinte patrio
tism interesele fundamentale 
ale poporului, idealurile socia
lismului și comunismului, aspi
rațiile de pace și progres ale 
națiunii noastre, ale întregii o- 
meniri. S-a aclamat îndelung, 
cu însuflețire pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
poporul român, constructor al 
socialismului și comunismului, 
pentru patria noastră.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la care au 
participat tovarășii Ion Dincă, 
Constantin Olteanu, Tudor 
Postelnicu, Silviu Curticeanu, 
miniștri, alte cadre de condu
cere din ministere și instituții 
centrale, a început pe platfor
ma din Dealul Spirii a ÎNTRE
PRINDERII „VULCAN".

Analiza principalelor aspecte 
ale activității productive a în
ceput în cadrul unei expoziții 
unde directorul întreprinderii. 
Alexandru Felie, a prezentat 
realizările obținute de colecti
vul bucureștean în îndeplini
rea indicatorilor de plan, dez
voltarea și modernizarea fabri
cației, precum și măsurile pen
tru realizarea sarcinilor actua
lului cincinal. A fost eviden
țiat faptul că datorită atenției 
deosebite acordate exportului, 
care deține în prezent o pon
dere de circa 30 la sută din 
totalul producției marfă, con
tractele încheiate anul trecut 
cu beneficiarii de peste hota
re au fost onorate integral.

C.C. al P.C.R. 
desfășurat în cli- 

intensă activitate 
care oamenii mun-

muncii 
totul 

rezultate cit 
de-al doilea 
cincinal și-a 
expresie în 

dragoste și 
secretarul

„VULCAN"
DE MAȘINI GRELE-

Secretarul general al parti
dului a cerut explicații în le
gătură cu situația realizării și 
livrării echipamentelor energe
tice. la care s-au înregistrat 
unele întirzieri. Gazdele au 
subliniat că acestea se datorea
ză în principal propriilor defi
ciențe manifestate în organi- 

. zarea producției și a muncii și 
că pentru eliminarea lor a fost 
adoptat un ansamblu de mă
suri tehnico-cconomice care să 
asigure îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor importante ce re
vin întreprinderii bucureștene 
în acest an și pe întregul cin
cinal.

Un loc important în cadrul 
dialogului purtat de 
general al partidului 
rii de răspundere . ,
l-au ocupat problemele sporirii 
eficienței economice. Tova
rășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost urezentate, în acest cadru, 
o scrie de acțiuni și măsuri 
concrete pe linia reducerii 
cheltuielilor de producție, pro
gramele elaborate în acest 
sens.

Pe parcursul vizitei au fost DIN FRÂNTA, RD
subliniate preocupările oame- g
nilor muncii din întreprindere ji OCDUANÂ CI Of
pentru mărirea productivității g UtlUWANA 9' «■ I

GERMANIA

secretarul 
cu facto- 

prezcnți

muncii și sporirea, pc aceas
tă bază, a volumului produc
ției, pentru diversificarea și 
ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ ai fabricației, pentru 
îmbunătățirea performanțelor 
reductoarelor și unităților de 
pompare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat rezultatele obținu
te și a indicat să se extindă 
producția de reductoare, cerînd 
in același timp să se intensi
fice acțiunile de modernizare a 
tehnologiilor și liniilor de fa
bricație, asigurîndu-se pe a- 
ceastă cale creșterea calității 
și a fiabilității produselor, a 
competitivității acestora.

La plecare, secretarul gene
ral al partidului a fost salutat 
cu deosebită căldură de oa
menii muncii prezenți în sec
țiile vizitate, care au aplaudat 
și ovaționat îndelung, au scan
dat cu însuflețire „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Stima noastră și 
mîndria — Ceanșescu — Româ
nia !“

Cu aceleași calde și entuzias
te manifestări a fost întîmpi- 
nat secretarul general al parti
dului de colectivul de oameni 
ai muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE MAȘINI GRELE 
BUCUREȘTI.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat împreună cu spe
cialiștii și factorii de răspun
dere probleme legate de mo
dul în care această puternică 
unitate constructoare de utilaj 
greu își îndeplinește sarcinile 
privind Înfăptuirea programu
lui energetic național, Înzes
trarea industriei românești cu 
mașini și instalații de . mare 
complexitate, realizarea sarci
nilor .la export.

Vizita In 
început la 
energetic.

Secretarul 
dului a fost 
directorul întreprinderii, 
mitru Constantin, asupra mo
dului în care au fost îndepli
nite indicațiilo primite cu pri
lejul precedentei vizite, sarci
nile referitoare la folosirea in
tensivă a spațiilor de produc
ție, mai buna organizare a

această unitate a 
fabrica de utilaj

general al parti- 
informat de către

Du-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Excelentul bilanț al înotătoarelor la început de an

START VIGUROS SPRE COMPETIȚIILE DE VÎRF

33

4 PERFORMANTE

NIVEL MONDIAL.

DE VICTORII Șl

DE RECORDURI

TERNICE CONCURSURI

Cete patru tinere înotătoare — Tamara Costache, Stela Pura, Andreea Si- 
ghiarto, Noemi Lung — și o parte din trofeele cucerite în circuitul de_ con
cursuri internaționale Foto: Aurel D. NEAGU

rînd nata-

ca acela cu 
acasă înotă- 
numai la în- 

oerformeri. 
starturile 

Strasbourg.
de la
Paris, 

au fost

II
Trei săptăminl la

tia a stat in prim-planul ac
tualității sportive reintrodu- 
cîndu-ne in atmosfera înaltei 
performante, pentru că un a- 
semenea bilanț 
care s-au întors 
toarele noastre e 
demîna marilor 
chiar dacă 
Cannes.
Berlin sau Bonn nu 
in competiții oficiale.

Să recapitulăm... 26 de victo
rii, 33 de recorduri naționale 
(senioare si junioare) si 4 ale 
lumii, acestea din urmă în ba
zine de 25 metri, unde titula
tura pentru o astfel de reușită

râmîne de „cea mai bună per
formantă mondială", ceea ce. 
în fond, e același lucru (nota 
bene : se înoată mai repede în 
piscinele de dimensiuni redu
se). Iar dacă luăm, si trebuie 
să luăm. în seamă compania 
seleetă, dacă socotim largul e- 
cou international al izbînzilor 
din circuitul de concursuri, de 
bună seamă că nimic nu ne 
poate împiedica să apreciem 
drept mai mult decit promiță
tor acest început de an, în
ceput ce poate să însemne, e spe
ranța noastră, deschiderea unul 
nou drum de cit mai străluci
te succese pentru întreg SDor- tul românesc.

INTRE FRUMOASE CONFIRMĂRI

unui atit de 
două mari 

avut contribuții 
Tamara Cos- 

Șs tache si Noemi Lung. Plo- 
iesteanca a modificat în trei 

îi rânduri tabela celor mai bune 
performante reușite. în lumea 

g întreagă. In istoria unei probe 
g (50 liber), de opt ori pe cea a 
g recordurilor naționale, cîstigînd 

(triumfînd — cuvîntul nu-1 
g prea mare !) In 11 curse. Băi- 
J: măreanca a terminat de 12 ori 
g victorioasă,abătut șapte recor- 
=5 duri ale tării si a realizat la 
g 400 mixt un rezultat compa- 
g rabll doar cu puține alte mo- 

\

La realizarea 
bilanț.

—_____ au
Și hotărîtoare : 
—* t „ I 1

g fructuos 
Jî sportive

mente semnificative în cuprin- 
zătoarea carte a natației mon
diale.

Tamara Costache are o sea
mă de performante cu caracter 
de „unicat", fiind, spre pildă, 
cea dinții campioană si record
mană (oficială) a lumii în pro
ba lungimii de bazin olimpic. 
Altele s-au adunat acum, pen
tru că eleva lui Mihail Gothe 
a ajuns, lată, la a 20-a cursă 
sub 26 de secunde pe 50 m. 
coborînd. cum bine se știe, pri
ma 
cifră 
bilă" 
ce a
și 25,01 la Paris. Totul. în trei

limita de 25. A atins o 
oină mai Ieri ..incredi- 
— 24.94 la Bonn, dună

trecut prin 25,08 la Cannes

Ieri, in Divizia A de velei (m) UN SINGUR „MECI LUNG"
Grupa I valorică

CRAIOVA, 11 (prin telefon). 
Programul penultimei zile a 
turneului grupei fruntașelor a 
început cu partida dintne 
STEAUA BUCUREȘTI și A.S.A. 
ELECTROMUREȘ tg. mureș, 
două formații de valori mult 
diferite, care au oferit un 
meci fără nerv, ca de antre
nament. Steliștii au învins ușor, 
cu 3—0 (8, 8, 4), jucând relaxat 
și folosind tot tâmpul doi 
foarte tineri componenți ai lo
tului lor : Racsov și Czedula. 
Mai activi și mai aproape de 
exigențele voleiului au fost 
Șoica, Racsov, lonescu (S), 
Maeavei și Săniuță (A.S.A.). 
Arbitraj corect, fără probleme: 
V. Valentin — V." Arhiire. 
Ia a doua partidă a reuniu

nii s-au tntîlnit DINAMO 
BUCUREȘTI și ELCOND DI
NAMO ZALĂU, două echipe 
lipsite de griji, care, practic, 
nu mai pot pierde locurile 2 
(Dinamo) și 3 (Elcond) tn a- 
oest campionat. Ceea ce însă 
nu le-a împiedicat să ofere un 
spectacol voleibalistic plăcut, 
cu multe faze frumoase, sălă- 
jenii fiind nevoiți să se în
cline tn fața mai valoroșilor 
lor parteneri de întrecere. 
Scor: 3—1 (10, —14, 5, 15) pen
tru bucureșteni. Din rîndurile 
dinamoviștiior s-au remarcat 
Drăgușin, Vrîncuț, Căta-Chi- 
țiga și D. Ștefan, iar de la 
Elcond mai buni au fost Ghic, 
Horje și Ștreang. Foarte bun 
arbitrajul prestat de brigada 
Ov. Pop — FI Soorțaru

Cu. un interes deosebit a fost 
așteptat meciul dintre ultimele 
clasate din grupă (la ega
litate de puncte : 27), pre
ocupate de evitarea retrogra
dării: EXPLORĂRI MOTORUL 
BAIA MARE — UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA. O 
partidă electrizantă, pe care 
echipa mai tînără — a stu
denților craioveni — a pier- 
dut-o. oarecum surprinzător. 
A clștigat, cu 3—2 (—10, 14,
6. —12, 7), formația băimă- 
reană. care în setul decisiv a 
reușit să se impună categoric. 
Remarcați: Manole, Arbuzov, 
Roiban si G. Dumitru de la

Modesto FERRARIhfl

(Continuare tn pag. i—3)

Șl

săptăminl I In zile in care 
a mai izbutit si rezultate 
tot mai ridicată valoare 
suta liber — 54,61. apoi 54.27 și 
54,21 în bazin de 25 m. dIus 
55,68 în .,50 m“ (la Madrid, ar
gintul s-a cîstigat cu 55,70). cu 
victorii în întrecere directă cu 
insăsi campioana si ■ recordma
na mondială a probei. Kristin 
Otto). Fiecare succes si toate

ea 
de 
ne

laolaltă anunța, nu încape vor
bă. noi recorduri si în piscine 
olimpice, totodată serioase op
țiuni pentru încă un titlu — 
de oea mai completă sprinteră 
a lumii.

Noemi Lung a dovedit din 
plin că nu ne-am pripit defel 
numind-o, mai deunăzi, spe
cialista numărul 1 a mixtului 
actual. A arătat-o. mal întîi, 
acel exceptional (să nu ne fe
rim. vă invităm din nou. de 
cuvinte !) 4:31,36 pe 400 m, ob
ținut în Franța. în ..25 m“. Sînt 
edificatoare, pe urmă. înregis
trările din piscina olimpică de 
la Berlin. 2:15.11 si 4:40.97 re- 
prezentînd timpi superiori ace
lor 2:15,56 st 4:43,75 cu care 
Kristin Otto si Kathleen Nord 
au cucerit aurul la ultimele 
C.M. ! Dar sportiva antrenoru
lui Gheorghe Dimeca nu • 
doar lidera procedeulul-proce- 
deelor. din moment ce-si vede 
mereu mai sus numele în to
purile de craul. de la 200 la 
1 500 m. amlntindu-ne tot mal

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

BOBUL ÎN PLINĂ ACTIVITATE
Echipajul C.S.O.-I.E.F.s. învingător în Cupa orașului Sinaia

In continuarea activității la 
bob. pe pârtia de la poalele 
Muintelul Furnica s-a desfășu
rat tradiționalul concurs dotat 
cu Cupa orașului Sinaia, cu 
participarea a 11 echipaje — 
seniori sl tineret Locul I a 
fost cucerit de echipajul CSO- 
Sinaia-IEFS I (C. Naghi - C. 
Petșariu), cronometrat dună 
două manse, cu 1:50.26. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 
2. CSO-IEFS II (L. Pap — L. 
Hodoș) 1:52.06 ; 3.
C. Budur (Carpati Sinaia-ASA 
Brașov) 1:52,08 ; 4. V. Radu —

D.Za- 
II Și-

nu a 
antrena- 

traseu

M. Ene

Cr. Coteanu (Tractorul Brasov) 
1:52,96 ; 5. R. Nită — M. Mili
tant (Carpati) 1:54,54 ; 6. 
harta — V. Ilie (Voința 
naia) 1:54,57.

Ridicarea temperaturii 
permis desfășurarea 
meritelor pe întregul
(1 500 m). astfel că pregătirile 
pentru finala Daciadei si Cam
pionatului National programa
tă să aibă loc sîmbătă și du
minică. se tin pe un traseu 
redus (de la plecarea interme
diară. pe distanta de 1 200 m). 
Vor lua parte 17 echipaje.

O spectaculoasă plecare intr-o cursă de ștafetă, surprinsă de 
fotoreporterul nostru Iorgu BĂNICA, pe Valea Prahovei

în pag. 2—3: CRONICA IERNII



'Prin SPORT- ~ , -f
«aîipitic.xniine tfouix!»

Rubrică rezervată șoimilor patriei
și purtătorilor cravatei roșii cu tricolor

FRUMOASE (Șl REUȘITE) PLEDOARII PENTRU SPORT!
• In suita reușitelor acțiuni 

cu caracter politico-educativ i* 
nițiate de Palatul pionierilor și 
șoimilor patriei din Capitală 
s-a înscris și aceea avînd ca 
temă „Sportivi de renume ai 
voleiului românesc", organiza
tă cu concursul C.S.Ș. Pionie
rul București (prin prof. CI. 
Murgulescu). A fost o acțiune 
reușită, care s-a bucurat de 
part i ci pa rea ma estrei em eri t e 
a sportului Eugenia Rcbac, a 
antrenorului V. Dumitrescu 
(Steaua), a prof. D. Tănăsescu. 
apreciat antrenor al cercurilor 
de copii și juniori. Au luat 
parte purtător: ai cravatei ro
șii cu tricolor, care activează 
tn cercul de volei de la „Pa
lat" și în cel al Casei pionie
rilor și șoimilor patriei din 
Sectorul 4. Invitații au evocat 
momente din activitatea lor 
sport vă. au răspuns la între
bările copiilor legate de bucu
riile și dificultățile drumului 
spre înalta performanță. Cu o 
mare satisfacție au fost re
amintite numele unor aprecia
te voleibaliste modelate inițial 
in cercul de volei de la „Pa
lat". printre care Liliana Her- 
meneanu (Univ. C.F.R. Craio
va) Anca Alexandrescu, Irina 
Croitoru, Gabriela Pascu, Irina 
Țurcanu, Doina Croitoru. în 
finalul acțiunii — excelent rea
lizată de prof. Mariana Gavrî- 
lă, metodistă — a fost vizio
nat. la video, filmul meciului 
feminin. R.P. Chineză — S.U.A. 
din cadrul ultimei ediții a 
C.M. de volei.

• în pofida unei ierni aspre, 
purtătorii cravatei roșii cu tri
color care activează în secția 
de tenis a asociației sportive 
Sănătatea din Sighetul Marma- 
ției iși continuă activitatea 
prin lecții de antrenament, sub 
îndrumarea dr. Ștefan Nadosi, 
„pionier" al tenisului din a- 
ceastă așezare maramureșană. 
Printre copiii care răspund cel 
mai prompt pregătirii (câte
odată pe patine sau schiuri) se 
află Ana Gabriela Ardeleanu. 
Ana Maria Brener, Eva Ivano- 
vici. Virginia și Virgil Duica. 
Obiectivul pregătirilor ? O for
mă excelentă la deschiderea 
sezonului in aer liber și la 
întîlnirea cu invitatele copiilor

EXCELENTUL BILANȚ
(Urmare din pag l)

des de cuvintele ne care le 
rostea cu un an si ceva în 
urmă, atunci cînd revenea a- 
tit de spectaculos !în prim-plan: 
„Nu mă las pînă nu devin cam
pioană olimpică". Ca si în ca
zul Tamarei. năzuințele mara- 
muresencei au trainicul suport 
numit, pur și simplu, muncă.

Ceva mai tînără, Stela Pura, 
ne-a dat prilejul să vorbim de 
suprize. fiindcă, la 16 ani. citi 
va împlini luna viitoare, ea 
părea să treacă printr-o pe
rioadă mai puțin fastă. A re
venit însă. iată. în trombă. S-a 
întrecut de la egal la 
egal cu mari campioane. 
A cîștigat în trei rinduri. 
a avut, dată fiind concu- 

TAPIR PEDliSE ÎN STARINILE DALNEOCLIMHEPItE
(cuprind servicii de cazare, masă, tratament și comision)

Stațiunea
lei pe 
zi/pers.

Sejur zile
Perioada în 

care se acordă 
tarifele reduse 

menționate7 12 14 18

Cazare în hoteluri
Moneasa, Băile
Herculane 93 651 1.116 1.302 1.674 10. I—30.IV
Căciulata, Băile
Olănești 93 651 1.116 1.302 1.674 16. I—30.IV
Sovata, Slănic 
Moldova 93 651 1.116 1.302 1.674 M. 1—14. VI
Băile Tușnad 83 «51 l.llt 1.302 1.874 1. n—14.vi

|> Buziaș, Geoagiu Băl,

• Plecarea tn stațiuni se poate face tn orice zl, Iar cazarea 
se asigură șl pe perioade mal mari sau mai mici decît seriile 
de 12. 18 sau 21 de zile.
• Se acordă reduceri și la transportul pe C.F.R.
REȚINEȚI locuri de la toate agențiile și filialele oficiilor ju

dețene de turism șl ale I.T.H.R. București.

Amara 00 630 1.080 1.280 1.620 16. I--30.IV
Sinaia Predeal,
Bușteni 90 630 1.080 1.260 1.820 l«.m—31. V
Poiana Brașov 100 700 1.200 1.400 1.800 16.HI—31. V
Vatra Dornel 99 693 1.188 1.386 1.782 1. I—30.IV
Durău 89 623 1.068 1.246 1.602 i«. n—i5.ni

82 574 984 1.148 1.476 16.ni—14. VI
Covasna 99 693 1.188 1.386 1.782 1. I—30.IV
Băile Felix 99 693 1.188 1.386 1.782 1. I—30.IV

din Sighet, prof. Florența Mi
hai și campioanele Capitalei la 
categoria speranțe, proiectată 
cit de curind...

• O inedită acțiune metodi
că pentru preșcolari a fost 1- 
nițiată de Consiliul Organiza
ției Pionierilor și Șoimilor Pa
triei din Sectorul 6 al Capi
talei, tn colaborare cu Consi
liul pentru Educație Fizică și 
Sport al aceluiași sector. Loc 
de desfășurare — Grădinița nr. 
197. în program, exerciții de

s gimnastică pentru dezvoltarea 
calităților motrice. Felicitări 
educatoarei Marina Adriana 
Soare și conducerii acestei in
stituții preșcolare-model (direc
toare. Elena Roman). Cine se 
înscrie la acțiuni similare, care 
vin în sprijinul apropierii co
piilor de exercițiu fizic și 
sport ?

© Un viitor club al micilor 
înotători a luat ființă în lo
calitatea argeșeană Mioveni, 
acolo unde aproape 200 de co
pii între 5—7 ani caută să 
descifreze tainele înotului. Se 
răspunde astfel unei bineveni
te acțiuni de inițiere și se
lecție organizate la Complexul 
de natație din Pitești (director, 
Adrian Nicolescu). Competen
ța și pasiunea prof. Aurel 
iianu, Marga Faur și George 
Ivașcu, precum și condițiile 
deosebite de pregătire ■ oferite 
de modernele dotări ale com
plexului de natație piteș-tean. 
iată argumente de referință în 
sprijinul reușitei !

• Continuă, in aceeași at
mosferă de mare interes, con
cursurile de patinaj, sanie și 
schi inițiate de Consiliul pen
tru Educație Fizică și Sport al 
Sectorului 4 din Parcul Tinere
tului. Paralel, școlile din veci
nătate — în special nr. 103, 111 
și 113 — își desfășoară lecțiile 
de educație fizică pe patinoare
le și pîrtiile amenajate aici, 
spre bucuria copiilor, cane le 
numesc, în mod sugestiv, lec
țiile obrajilor îmbujorați. Cum 
și sînt și cum s-ar dori să le 
’ntîlnim cit mai des.

Rubrică realizată de
Tiberiu STAMA

AL ÎNOTĂTOARELOR
renta, alte clasări remar
cabile si a doborît numeroase 
recorduri naționale de senioare 
Si junioare. Iar dacă, mai ales, 
victoria în fata unei Cornelia 
Gressler a fost taxată drept 
neașteptată, putem aprecia, to
tuși. că astfel de isprăvi nu 
vin tocmai întîmplător. foarte 
dotata băimăreancă fiind încă 
departe de a-si fi spus ulti
mul cuvînt în marea perfor
mantă. îi rămîne doar să se 
angaieze ne deplin ca mai îna
inte. cînd a fost (numai asa a

REUȘITELE IERNII,
După un început atît de pro

mițător. nimeni nu poate fi 
decît mulțumit și încrezător.

ACTIVITATEA IA BASCHET
© Ieri, în sala Construcția ICED, 

în cadrul .etapei a 18-a a Divi
ziei 'masculine A de baschet, Stea
ua-a dispus de ICED CSȘ 4 Bucu
rești eu 132—112 (69—58). Azi, de la 
ora 10, are loc partida retur.

• întrecerile Diviziei B de ti
neret /or fi reluate duminică, 
prin meciurile (masculine și fe
minine) etapei a 11-a.

O Turneul al doilea al turului 
secund al Diviziei școlare și de 
juniori se va disputa între 20 și 
22 februarie, In următoarele loca
lități (în ordinea seriilor) — bă
ieți: Arad, Tg. Jiu, București; 
fete: Sf. Gheorghe, Cluj-Napoca. 
Tulcea.
• Dubla întllnlre restanță Co

merțul Tg. Mureș — Crișul Ora
dea, din cadrul etapei a 12-a a 
Campionatului Național feminin, 
a fost programată pentru zilele 
de 25 șl 26 martie.

DIVIZIA A DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

învingători, respectiv S'toian și 
Pascu. Bună și autoritară 
prestația arbitrilor V. Arhire 
și V. Pavel.

Joi, de la ora 14 : Eloond — 
Explorări, Universitatea C.F.R. 
— A.S.A. Electromureș și 
Steaua — Dinamo.

Grupa a ll-a valorica
BRAȘOV, 11 (prin telefon). în 

primul meci al zilei s-au întîl- 
nit C.S.M. DELTA TULCEA și 
POLITEHNICA TIMIȘOARA. Au 
cîștigat, CU 3—0 (10, 7, 13). tul
cenii, în urma unei comportări 
superioare, marcată printr-o or
ganizare bună a jocului. S-au 
evidențiat: Iordache, Alexandres- 
cu, Stanciu (D) și Urzică (P).

A urmat meciul C.S.M.U. SU
CEAVA — RELONUL SAVINEȘTI 
Scor: 3—1 (—8, 6, 7, 8). A fost 
un joc al ambițiilor, în care su
cevenii au vrut și au reușit încă 
o victorie (cea de a patra aici 
la Brașov!), iar fruntașii grupei 
au tinut să șteargă impresia mai 
puțin plăcută din partidele ju
cate în zilele precedente. Relonul, 
însă, a înregistrat a treia în- 
frîngere consecutivă. Soarta me
ciului a fost decisă lncepînd 
din setul II, cînd blocajul în
vingătorilor a devenit impenetra
bil. Remarcări : Mogoș, Mîndru, 
Șteflea (C.S.M.U.). Rădulescv și 
Sofron (R).

TRACTORUL BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI 3—1 (9, —13, 5. 
7), după un joc foarte disputat 
și cu frumoase schimburi de 
mingi. învingătorii avînd atacuri 
mai decise și o apărare mai 
bine pusă la punct. Replica ra- 
pidistilor a fost peste condiția 
lor actuală, de ultimă clasată, 
ei adjudeeîndu-și setul II prin
tr-o remarcabilă revenire de la 
9—1? ! Evidențieri : Sterea, Kos
ma, Zamfir (T). Velea și Mari
nescu (R).

Carol GRUIA, coresp.

putut fi !) o autentică vedet? 
a „europenelor" de juniori.

A patra componentă a grupu
lui. si mai tânăra Andreea Si- 
ghiarto, a urcat de cîteva ori 
pe treptele a doua sau a treia 
ale podiumurilor. Pentru ea. 
acumulările din probele de 
spate reprezintă, ne place sa 
credem, alte atuuri în perspec
tiva principalei întreceri a îno
tului iuvenil. unde speră să 
ioace rol de protagonistă (să 
remarcăm, de pildă, că timpul 
băimărencei de la Strasbourg — 
2:16,74 la 200 m — e mai bun 
decît a] campioanei europe
ne ’86).

AȘTEPTĂRILE VERII...
Rămîne. firește ca șirul unor 
succese pe seama cărora a curs 
multă cerneală în iarnă să se 
constituie într-un start viguros 
spre competițiile mari, oficiale 
ale verii. Pentru că, nu-i așa ?. 
tot toamnă se numără bobocii. 
Si... medaliile. Elita înotului 
mondial va fi în deplină cu
noștință de cauză la Univer
siadă sau la Campionatele Eu
ropene, iar însemnatul „avans" 
psihologic luat acum de îno
tătoarele române poate fi valo
rificat numai nlecînd de la o 
asemenea realitate.

★
MOSCOVA, 11 (Agerprcs). — 

în prima zi a concursului in
ternațional de înot de la Mos
cova, sportiva română Lumi
nița Dobrescu a terminat în
vingătoare în proba de 100 m 
liber, cu timpul de 56,49, fiind 
urmată de Svetlana Kopcikova 
(U.R.S.S.) — 58,52 și Ștefania 
Bofinger (R.F. Germania) — 
58,94. în proba de 400 m mixt, 
câștigată de Elena Dendeberova 
(U.R.S.S.) 4:52,82. înotătoarea
română Anca Fătrășcoiu s-a 
clasat pe locul doi, cu timpul 
de 4:58.26. La întreceri, parti
cipă sportivi si sportive din 
Bulgaria. Ungaria. Grecia, Ca
nada, Peru. Finlanda si Ceho
slovacia.

ATENȚIE LA...
Cam de multă vreme 

biatloniștii noștri ne tot fac 
promisiuni că vor realiza 
rezultate mai acătării Si 
iată, timpul trece și nici 
vorbă să se apropie de per
formanțele realizate de Gh. 
Gîrniță sau Gh. Vilmos- 
actualii selecționeri. Pentru 
acest sezon pregătirile au 
demarat din vreme si obiec
tivul principal al anului îl 
constituie obținerea unei 
medalii la apropiatele între
ceri din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă a armatelor 
prietene.

Acum, cînd au mai ră
mas puține zile pînă Ia 
starturile mult așteptate 
constatăm că evoluțiile lor 
la ultimele competiții din 
tară si de peste hotare nu 
au fost pe măsura așteptă
rilor. în concursurile din

PÎRTIA DE LA RÎUL ALB
Rîul Alb este numele unui sat de o frumusețe aparte, cu

prins între brîie de dealuri la poalele munților Leaota, în 
nordul județului Dîmbovița. Satul a dat sportului românesc 
un mare performer, pe campionul mondial de lupte greco- 
romane Ion Cernea. Așezarea e străbătută de tin drum ce 
face legătura cu comuna învecinată, Runcu. înclinația foarte 
mare a drumului face ca acesta să fie închis, pe timpul iernii, 
traficului rutier. în „anotimpul alb", traseul vîrful Boagher
— centru sat. lung de 3 km, cu viraje foarte spectaculoase, 
devine o adevărată pirtie — naturală — pentru schi și să- 
niuș. Nu-i, deci, de mirare că, în această perioadă, Rîul Alb
— ca și Runcu, de altfel — este o veritabilă ministațiune 
de iarnă, chiar o mică „reședință" a sporturilor de sezon. 
Școlile din localitate organizează acum întreceri de schi și 
săniuțe, cu concurenți grupați pe categorii de vîrstă. Marele 
animator, recunoscut ca atare de localnici, este un profesor 
de (rețineți !) limbă și literatură română, Lică Atexandrescu, 
el însuși un pasionat practicant al schiului. în zilele de iar
nă, este o adevărată plăcere să privești „nălucile" care apar 
și dispar, străbătînd traseul amintit cu viteze de... perfor
manță. Aici, la Rîul 'Alb, toată lumea (și bătrînii !) urcă în 
sanie. Sînt, ca să spunem așa, trei kilometri de veselie, de 
relaxare, de sănătate. Și cum iarna e in toi, pîrtia — atît 
de primitoare de la Rîul Alb — așteaptă noi prieteni din 
județ ți de prin alte părți. Ca una ce-i deschisă tuturor...

Vasile NEAGU
frezor la întreprinderea • ROMLUX, -Tirgoviște
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BOBER’J - ÎN

Comparind rezultatele în
registrate de boberi> români 
la competițiile internaționa
le oficiale de . anul acesta 
cu cele din 1986. constatăm 
că — deși nu au atins incă 
nivelul fruntașilor — ei au 
urcat în clasamente, creînd 
perspectiva unor performan
te si mai bune. Așa. de 
pildă, la Campionatele Mon
diale de la Konigssee din 
1986, D. Degan — C. Pe- 
trariu și L. Pap — G.. Tu
dor au ocupat locurile 30 și 
31. în vreme ce anul acesta, 
la Saint Moritz, bobul pi
lotat de Degan s-a clasat 
al 17-lea. Iată și pozițiile 
lor la Campionatele Euro
pene disputate, nu demult 
la Cervinia : C. Nagy — 
C. Petrariu, locul 14 ; D 
Degan — .Fl. Olteanu. C 
Nagy—C. Petrariu locul 13 
Menționăm că la această 
competiție fiecare tară a 
avut dreptul să prezinte cite 
trei echipaje (si nu doar 
cite două, ca la „mondia
le"). ceea ce a creat un 
handicap federațiilor mai 
puțin dotate din punct de vedere material.

în legătură cu comporta
rea boberilor români la 
campionatele mondiale si 
europene. redăm succint 
opinia antrenorului Dumitru 
Focșeneanu : „Roadele an
trenamentelor de pregătire 
fizică sî îmbunătățire a star
turilor s-au făcut simUte in

• „CUPA FIII SA- 
CELELOR“ este o tra
dițională competiție 
de SCHI ALPIN, des
tinată veteranilor 
schiului local și ce
lor care și-au înche
iat de curind activita
tea de performanță. 
Pe o pirtie din apropie
rea cabanei Babarun- 
ca, numeroșii specta
tori prezenți au putut 
urmări, la ediția re
centă, o probă de 
slalom uriaș tn două 
manșe șl o probă de 
lndemînare. Iată și 
clștigătorli (pe cate
gorii de vîrstă, din... 
zece In zece ani. 
începlnd de la 30 șl 
pînă la peste 50): Pe
tre Grigore, Stelian

PROMISIUNI
Cehoslovacia si R. D. Ger
mană nici un spbrtiv ro
mân nu s-a clasat în pri-, 
mele 15 locuri ! Pe traseele 
din Valea Rîsnoavei (în 
cursa de 10 km), ei s-au si
tuat în corpore pe primele 
locuri în cadrul „Cupei Car
nali". cu participarea unor 
biatlonisti din Bulgaria. 
Cehoslovacia si Polonia. Dar. 
trebuie să precizăm, valoa
rea oaspeților a fost scă
zută : numai astfel se ex
plică succesul sportivilor 
noștri.

Deci ceea ce am consta
tat asupra potențialului și 
pregătirii biatlonistilor din 
lotul reprezentativ nu este 
ne măsură să satisfacă. A- 
vem datoria să tragem un 
semnal de alarmă, acum 
cînd se mai poate face 
ceva 1 (Paul IOV AN).
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PROGRES, DAR INSE
iarna acestui an. ci nd spor
tivii români s-au clasat în 
prima jumătate a clasamen
telor. Este un progres, dar 
unul care trebuie continuat 
prin pregătire mult mai 
consistentă și mai perseve
rentă pe uscat si pe gheață, 
în sprijinul celor afirmate 
este necesar să menționez 
că echipajele românești au 
avut de regulă timpi foartt 
buni la start, la Campio
natele Europene, de exem
plu. ei aflindu-se (inir-ur 
clasament neoficial, bineîn
țeles). pe locul secund după 
cronometrare? primilor 50
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vciul
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Dorin Dinu, recent ciștigător al Cupe 
la slalom Foto: 1

Oncioiu, Emil Potirni- 
che (la slalom). A- 
drian olteanu, Nicolae 
Coliban și Alexe Trim- 
bițaș (la îndeminare). 
(V. SECÂREANU) •

curente (din cinci a- 
sociații sportive), care 
au trebuit să înfrunte 
condiții meteorologice 
deosebit de grele (ză
padă de 2 metri șl

PRINTRE JALOANE

ÎN AMBIANTA sta
țiunii montane biho- 
rene Stîna de Vale, 
timp de trei zile, a 
avut loc un concurs 
ludețean de ORIEN
TARE SPORTIVA PE 
SCHIURI. Din cei 67 
d*’ concurenți și con-

temperatură de minus 
20 de grade), au de
venit campioni ai ju
dețului Ștefan Nagy 
(C.S.Ș 1 Oradea), cat. 
11 ani, Ștefan Vereș 
(Vulturii-Rapid Ora
dea), cat. 13 ani, A- 
diiăn Măreulescu
(C.S.Ș. 1). cat. 15 ani.



Pe teme de actualitate RIPOSTA PORTARILOR
Apărătorii biJturiîor ’mu.it măi activi in duelul cu.>. execulâhțH

Subiectul ..loviturile . de la 11 
metri" poate retine atentia si 
in rinâurile care urmează, cu 
o altă fatetă a lui. Dacă ieri 
se vorbea despre executanii. 
actorii principali ai momentu
lui. socotim că se impune a 
ne opri si asupra celuilalt 
personaj al acestor dramatice 

•— dar cît de gustate ! — sec
vențe ale fotbalului : portarul. 
Sigur că despre penaltyuri se 
discută acum mai mult decît 
în trecut din două bine înte
meiate motive. Primul ar fi 
considerabila amplificare a com
petițiilor internaționale. fapt 
care face, firește, ca numărul 
cazurilor în care se aplică pe
nalizarea maximă să fie mult 
mai numeroase. Dar un ele
ment care a favorizat în mod 
cu totul special executarea în 
zeci si sute de meciuri a lovi
turilor de la 11 metri îl re
prezintă chiar nrevederea re
gulamentară. utilizată de toate 
marile competiții oficiale (cupe 
intercluburi. Campionatul Eu
ropei, turneul final al C.M.) și 
anume ca departajarea — în ca
zurile de egalitate după 120 de 
minute de joc — să se facă 
prin întrecerea penaltyurilor.

în această situație paralel 
cu preocuparea mult mai in
tensă a exccutantilor in pri
vința repetării, la antrenamen
te. a loviturilor de la 11 metri, 
s-a produs si ofensiva porta
rilor. Pentru că, oricît am e- 
voca o așa-z'să axiomă („nu 
există penalty apărat, ei numai 
penalty prost executat"), nu se 
poate nega meritul goalkeepe- 
rilor în reușitele înregistrate de 
multi dintre ei privind apăra
rea loviturilor de la 11 metri. 
Ar fi momentul, aici, să amin
tim de două dintre cazurile în 
care portari de-ai noștri au 
obtinut frumoase succese în 
..lupta penaltyurilor". Primul.

De vorbă cu portarul Liliac

„CALIFICAREA tCIIIPtl OLIMPICE
UIMI PIN Hill MINE 0 MARI BUCURII"

Un portar divizionar A se 
impune tot' mai mult in aten
ția iubitorilor fotbalului și a... 
selecționerilor. Saltul lui nu a 
fost deloc spectaculos, iată, a 
trebuit să treacă anii pentru 
a urca pe scara valorilor, dai 
realizările din ultimul timp, 
mai bine-zis din toamnă, de 
cînd a apărut în poarta echi
pei Petrolul Ploiești, l-au re
marcat In mod deosebit. El se 
numește Gheorghe. Liliac.

Poate că acum, mulți vor 
spune : „îl cunoaștem". Dar 
vom completa fără ezitare, „nu 
îndeajuns". Și atunci. în avio
nul cu care ne-am înapoiat 
acum cîteva zile din turneul 
cu lotul olimpic, mai ales că 
eram vec'ni de locuri, l-am în
trebat : de unde ești, de fel 
Gică Liliac ? 0 Din Dorohoi, 
a venit răspunsul simplu. Și a 
tăcut. 9 Unde te gîndești ? • 
L» fetița mea, Alexandra, care 
are doar șase luni. Mi-e dor 
de ea (n.n. — și de la aero
port a plecat in grabă, la Plo
iești, unde era familia). • Și 
cum a început fotbalul pentru 
tine ? 0 Ca pentru toți copiii, 
pe lingă casă, Ia școală. Și se
rios. organizat, în 1974, la Școa
la Sportivă din Dorohoi. 0 Și 
unde ai fost pînă acum, Cînd 
ai dat ochii cu Lerby și Be- 
llone și nu te-ai speriat de ei ? 
0 Pe la Cristalul Dorohoi, în 
..C“. apoi la A.S.A. Cîmpulung

W^IIMISTRATIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAM
0 NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA SPECIALA PRO- 
NOEXPRES DIN 11 FEBRUA
RIE 1987. FAZA I. extragerea
1 : 2 29 40 4 43 17 ; extragerea
a Il-a : 45 30 32 41 44 23 ;
FAZA a Il-a. extragerea a 
IlI-a : 42 29 7 40 8 ; extragerea 
a IV-a : 4 20 31 15 41 ; FAZA 
a III-a extragerea a V-a : 39 
22 29 4 17 9 31 20 ; extragerea 
a Vl-a : 21 32 45 44 3 38 2 43. 
Fond total de cîspgitri :
2 122 060 lei.

f ANUNȚ f
T «fi Mieepmd de duminică 15 februarie a.c., între orele 9—13. g 

I.E.F.S. organizează cursuri de pregătire pentru concursul î?
Ș de admitere. Informații suplimentare la telefon 49.53.65.

care a devenit o -performantă 
mondială în materie. îl intuiti. 
sintem siguri : Ducadam, în a- 
cea de neuitat finală de la 
Sevilla, de anul trecut. „Poate 
vor mai trece decenii pînă cind 
să înregistrăm o reeditare a 
acestei cu totul neobișnuite 
reușite — patru penaltyuri blo
cate de un portar", declara — 
la puține ore după isprava, in
ternaționalului nostru — o' au
tentică autoritate în materie, 
cunoscutul fost apărător al bu
turilor echipei Angliei. Banks. 
Iar simbătă, pe stadionul din 
Cannes. Liliac confirma aceas
tă specialitate a portarilor ro
mâni, cîstigînd si el disputa, 
desfășurată la distanta de 11 
metri, cu jucătorii reputatei di
vizionare franceze A. S. Mo
naco. ;

Faptul că portarii au încetat 
să mai devină simpli asistent! 
la fazele penaltyurilor atestă 
'că ei sînt mult mai bine înar
mați pentru această încercare 
supremă (am zice), pentru spe
cialitatea lor. A crescut în pri
mul rînd rapiditatea interven
țiilor in raport direct cu per
fecționarea tehnicii specifice 
nostului. Dar un capitol foarte 
important îl reprezintă pregă
tirea psihică a momentului lo
viturii de la 11 metri. Si. de 
aici, apariția unor stiluri per
sonale chiar pentru a acționa 
cu maximum de eficacitate. 
Calmul si deplina luciditate 
sînt condiții esențiale. Multi 
dintre specialiștii blocării pe
naltyurilor au destăinuit si alte 
metode prin care încearcă să 
intuiască direcția în care va 
suta jucătorul din fata lui. 
„Nu urmăresc niciodată picioa
rele atacantului ci. mai degra
bă. privirea Iui : pentru că. de 
multe ori ea poate trăda in
tenția executantului penal-

Moldovenesc și am urcat la 
Divizia B, în 1980, cu C.S. Bo
toșani. Acolo m-am remarcat. 
0 Apoi, știm, F.C. Bihor, Di
vizia A, titular sau... rezerva 
lui Balasz 0 Așa-i eîteodată. 
Mai urci, mai cobori. 0 A ve
nit Petrolul 0 A venit, și ce 
bine a venit pentru mine. 
M-am regăsit, am găsit mediul, 
un antrenor excelent ea Mircea 
Dridea, pe care, nu numai pe 
el, ci pe toți care au crezut 
în mine, m-am străduit să nu-1 
dezamăgesc. 0 în poarta Pe
trolului ai făcut multe meciuri 
bune, ziariștii nu te-au omis, 
au „găsit" pentru tine și un loc 
în topul sezonului de toamnă. 
0 înseamnă că am apărat 
bine, mă susține și golaverajul 
echipei mele, doar 11 goluri 
primite — ah, dacă n-ar fi fost 
cele șase, cu Steaua și Dina
mo —. dar e și meritul cole
gilor, al unei apărări harnice, 
care și-a făcut, corect și serios, 
datoria. Prin ei am ajuns selec- 
ționabil, aproape la 28 de ani. 
pe care îi vo; împlini la 22 
aprilie.

Scurta carieră de internatio
nal a lui Liliac e cunoscută, 
începutul adevărat a... început 
în toamna trecută. Lotul de 
tineret se pregătea la Ploiești, 
pentru meciul cu Austria. în 
C.E. Antrenorul Ion Nunwei- 
ller a avut inspirația să che
me și un ploieștean. Pe rine ?

a A ST AZI este ULTIMA ZI în 
care vă mal puteți juca numerele 
preferate la tragerea obișnuită 
Loto ce va avea loc mline, vineri, 
13 februarie. Pentru a ilustra a- 
vantajele deosebite cu care se 
poate solda o asemenea tragere, 
vă reamintim că la tragerea o- 
bișnultă din 30 Ianuarie a.c. au 
fost atribuite nu mai puțin de 6 
autoturisme „Dacia 1300“. Printre 
beneficiari, ti menționăm pe An- 
cău Ioan din Clmpenl (Alba). 
Hubscher Ion din Ctmpina .(Pra
hova) Terenezi Nicolae din Timi
șoara etc. 

lyului", declară cunoscutul por
tar franțuz-Bats. „Secretul suc
cesului meu. spunea Ducadam 
după marea lui performantă* de 
la Sevilla. îl reprezintă zecile 
de lovituri de Ia 11 metri ne 
care încerc să le apăr după 
fiecare antrenament". Altă des
tăinuire : „Las ultimei clipe 
luarea deciziei. încerc să mă 
sustrag oricărei influente din 
clipele de dinaintea executării 
penaltyului. De multe ori stau 
cu spatele la teren si. doar în 
momentul cînd arbitrui anunță 
că se va executa lovitura de 
pedeapsă mă întorc brusc si 
îmi aleg direeția unde voi 
plonja". Autorul acestei afirma
ții. spaniolul Zubizareita. Să 
mai adăugăm la aceste cuvinte 
cîteva rînduri dedicate ..victi
melor" . penaltyurilor că cele 
două categorii clasice de apă
rători de buturi — si „uriașii" 
Si cei de ■ statură miilocie — 
au realizat performante în ma
terie. In fotbalul nostru, refe- 
rindu-ne la portarii în activi
tate din grupul înaltilor i-am 
aminti pe Lung. Ducadam. Mo
rarii, Cristian I. Stîngaciu. Li
liac. Dintre internaționalii de 
peste hotare în activitate i-am 
enumera pe Zubizaretta. Mihai
lov, Schumacher, Disztl. în 
categoria celor de talie miilo
cie. dintre fotbaliștii noștri, 
fac parte Cavai. Speriatu, lo- 
niță, loader etc.. în vreme ce 
dintre goalkeeperii de peste 
hotare i-am numi pe Bats. 
Pumpido. Arconada. Unii be
neficiază de „alonia" lor. cei
lalți de sprinteneala cu care 
sînt înzestrați. Cu toi ii luptă si. 
cum arătam, au realizat destule 
probe în materie, demonstrînd 
că disputa dintre executant si 
portar, la executarea lovituri
lor de la 11 metri, nu mai este 
chiar asa inegală.

Effmie IONESCU

„Pe Liliac. Am nevoie de por
tar", ne-a spus el. Și atunci, 
în meciul cu Austria, cu două 
excelente reflexe. Liliac a con
tribuit la victoria echipei noas
tre, cu 1—0. Iar la Cordoba, 
acolo, în Spania, a apărat din 
nou excepțional, deși, de data 
aceasta s-a pierdut cu 0—1.

...Acum, o nouă treaptă a 
afirmării. Liliac (alură de por
tar. cu cei 1.92 m înălțime) este 
în noul lot olimpic și pentru o 
verificare serioasă a jucat 
toate cele 270 de minute ale 
turneului de la Palermo și Ca
nnes. La Palermo a primit din 
partea ziariștilor italieni cea 
mai mare notă, 8, peste Tacconi 
al lui Juventus, Virdis al lui 
Milan sau Carnevale al lui 
Napoli. Printre alte mingi gre
le, la Cannes a apărat trei lo
vituri de la 11 m.. fără să se 
sperie de Bcllone, Fonseca și 
Lerby. Șl totuși (bine face), 
era supărat de golul primit în 
ultimul joc. „N-am ieșit bine 
din poartă". 0 Cu ce g'nduri 
revii acasă ? 0 Să mă pregă
tesc în continuare, chiar dacă 
mă doare spatele de Ia haltere ; 
Petrolul să obțină rezultate 
bune, iar pe mine să se conte
ze Ia olimpici. Și dacă vom 
obține calificarea pentru 1988, 
va fi o marc bucurie. Știu că 
Ia 29 de ani un portar nu e 
bătrîn. Silviu Lung e primul 
exemplu, ca să nu mai spuu 
de Zoff, pe care am putui 
acum să-1 văd atît de aproape 
și căruia cred că nu i-am fă
cut o părere rea".

Ba. dimpotrivă, Liliac. Și 
succes !

Constantin ALEXE

0 DOUA MECIURI LA 
CLUJ-NAPOCA. Azi (ora 15,30) 
și duminică (ora 11,30), „U“ 
susține două interesante par
tide de verificare. Azi în com
pania formației F.C. Baia Mare, 
iar duminică cu echipa Tata- 
banya din Ungaria.

0 CUPA COLEGIULUI ANTRE
NORILOR DIN BRAȘOV a conti
nuat cu disputarea jocurilor din 
etapa a 2-a. Iată rezultatele : 
F.C.M. Brașov (tineret) — Torpe
do Zărnești 4—1 (2—1). Bucegi 
Rîșnov — Metrom Brașov 2—2

OiVIZiOMlEgȘI SIABIUL NOULUI SM
I.C.I.M. BRAȘOV —UN LOC INTRE PRIMELE ȘASE

„Evoluția echipei în tur nu 
are dreptul să ne mulțumească 
— ne declara C. Mara, din 
conducerea clubului brașovean. 
Chiar acest +1 la „adevăr", pre
cum și locul ocupat Ia finele 
turului (10) nu reflectă posi
bilitățile reale ale echipei. A- 
vem condiții optime de pregă
tire, fiind ajutați sub toate as
pectele de conducerea între
prinderii, de directorul general, 
Ing. Aurel Florea, un mare iu
bitor al sportului. De asemenea, 
antrenorul Paul Enache cau
tă să aducă ceva nou în jocul 
echipei". I.C.I.M., autoarea unei 
frumoase calificări în „optimi
le" Cupe României, în dauna 
Chimiei Rm. Vîloea. privește 
cu optimism a doua jumătate 
a campionatului, la finele că
ruia speră să se claseze în 
primele 6 locuri ale clasamen
tului.

Pregătirile au început la 12 
ianuarie, acasă, la Brașov, pri
ma săptămînă fiind consacrată 
readaptării la efort. între 19 
ianuarie și 3 februarie, antre
norul Paul Enache a convocat 
lotul la altitudine, la Poiana 
Brașov. Toți jucătorii au răs

DACIA MECANICA ORĂȘTIE VIZEAZĂ
MIJLOCUL CLASAMENTULUI

Se părea că fuziunea d ntre 
Dacia și Mecanica, produsă la 
începutul acestui campionat, va 
aduce în sfîrșit un reviriment 
al fotbalului din Orăștie. N-a 
fost așa. noua echipă Dacia 
Mecanica avînd tot o compor
tare mediocră, trăind în con
tinuare emoțiile luptei pentru 
evitarea retrogradării. E drept 
locul 14 ocupat la sfîrșitul tu
rului nu este retrogradant, dar 
el face ca grijile returului să 
fie mari. Știind că pregătirea 
de iarnă este foarte importan
tă. echipa „roșu-albaștr'lor" a 
început-o cu seriozitate, încă 
din ianuarie. După cum ne-a 
răspuns președintele clubului, 
Ștel'an Joca, „antrenamente
le au început printr-o perioadă 
de reacomodare. A urmat sta
giul de trei săptămîni de la 
Gioagiu-Băi, unde s-a efectuat 
pregătirea centralizată. Meciu
rile amicale susținute s-au 
desfășurat în compania echi
pelor Minerul Moldova Nouă, 
Minerul Știința Vulcan, Minaur 
ZIatna și Carpați Mirșa, toate 
încheiate cu victoria noastră.

LA I.M. A.S.A. SE. GHEORGHE — 
PRETENJII SPORITE PENTRU RETUR

Lotul care, după „stagiul" de 
acumulări (aproape două săp
tămîni petrecute la Craiova) a 
început preparativele pentru 
retur sub conducerea antreno
rilor Iuliu Uțn și Gheorghe 
Goga este următorul : Orban, 
Incze — portari ; Sebestyen, 
Popa, Simion, Partin, Elekeș, 
Vancea — fundași ; Deneș, Vi- 
liko, Adorjan, Farago, Diaconu 
— mijlocași ; Jere, Lovas, Var
ga, Kerekeș — înaintași. A 
plecat mijlocașul Balia la Elec
tro Sf. Gheorghe, în „C“, 
după cum se așteaptă și solu
ționarea favorabilă pentru am
bele părți a transferului libero- 
ului Rădulescu la F.C. Olt. Un 
singur nume nou în tot (șl așa 
prea sărac) : Diaconu. venit de 
la o echipă de județ din Vîl- 
cea. După cum în vederile an
trenorilor se află și trei ju
niori din propria pepinieră 
dar care datorită obligațiilor 
școlare nu au putut participa 
deocamdată la pregătirea cen
tralizată.

Returul i-a găsit pe fotbaliș
tii de la I.M.A.S.A. Sf. Gheor

ȘTIR, • ȘTIRI • ȘTIRI
(2—1) în seria I ; Nitramonla Fă
găraș — Cimentul Hoghiz 4—1 
(3—0), Mobila Măgura Codlea — 
Tractorul Brașov (juniori) 2—1 
(2—1), Carpați Brașov — Celuloza 
Zărnești 3—0 (2—0) în seria a Il-a. 
(C. GRUIA — coresp.)

0 ARMĂTURA ZALĂU — 
MINERUL CAVNIC 1—0 (0—0).

0 METALURGISTUL CUGIR
— MUREȘUL DEVA 3—1 (1—0). 

0 F. C. CONSTANTA —
UNIREA SLOBOZIA 3—0 (1—0). 

puns cerințelor impuse, astfel 
că se speră Intr-o comportare 
cît mai bună în retur, o com
portare care să îndreptățească 
speranțele suporterilor. Pînă în 
prezent echipa brașoveană a 
susținut cîteva meciuri amicale 
de pregătire : cu Dunărea 
C.S.U. Galați (2—1). Politehni
ca Iași (0—1), Flacăra Moreni 
(2—3) și Metrom Brașov (1—0). 
în continuare, echipa este an
gajată în întrecerile competir 
ției organizată de colegiul ar
bitrilor d n Brașov. De aseme
nea, se poartă tratative cu di
vizionarele „A“ Petrolul și 
F.C. Argeș, în vederea susți
nerii unor noi meciuri amicale.

în ceea ce privește lotul, sînt 
de semnalat puține modificări. 
A plecat vîrful de atac Ficu 
(la F.C.M. Brașov) în locul 
lui sosind portarul Delean și 
atacantul Ad. Vasile. în rest, 
lotul îi cuprinde pe : Mezei și 
Cosma (portari). Roșu, Gyor- 
ffi, Panache, Patru, Manciu, 
Moșoman (fundași). Ileanu, 
Aronică, Lungu (mijlocași), 
Berteanu. Chioreanu, Drăgan, 
Ad. Vasile, Dumitru (ata- 
canfi) (P.Z.).

Vor urma și altele, cum ar fi 
returul cu Carpați Mirșa și 
cîte două meciuri tur-retur cu 
Aurul Brad și C.F.R. Simeria. 
Dorința noastră este de a îm
bunătăți jocul, în primul rînd 
prin întărirea apărării, care 
ne-a dai multă bătaie de cap 
în tur, să îmbinăm armonios 
experiența jucătorilor mai ve
chi cu talentul și dorința de 
afirmare a celor tineri, iar în 
final să reușim să ocupăm un 
mulțumitor loc Ia mijlocul cla
samentului".

Antrenorul Marcel Goran are 
la dispoziție următorul lot: 
Cocu, Horvat, Popa (reîntors 
de la întors-ura Buzăului) — 
portari ; Sterie, Asaftei, Furdui 
(de la Utilajul Făgăraș). L 
Stredie. Dobrău (care este și 
antrenorul secund) Oniga, Fo- 
gorassy (reîntors de la Deva), 
Dănăiață, Boroș — fundași ț 
Hațeganu, Ad. Moldovan, Co- 
eîrlă, Coloji, F. Iovănescu. Tin- 
cu (de la Dinamo — tineret) — 
mijlocași ; Vătafu, Mitu, Vesa 
și juniorul Pădureanu — înain
tași. (R. T.) 

ghe cu -2 la „adevăr" și -9 la 
golaveraj. Ce va urma în con
tinuare ? Ne răspunde Iuliu 
Uțu, antrenorul principal al e- 
chipei : „Datorită lotului res- 
trîns ca număr, ne dorim in 
final un loc la mijlocul cla
samentului. Dar pentru aceasta 
trebuie în primul rînd “nive
lat" golaverajul. Dacă eviden- 
țiații turului — după părerea 
mea — s-au numit Farago, 
Jere, Varga, iar spre sfîrșit și 
Kerekeș, deci trei înaintași și 
un... mijlocaș ofensiv, totuși ei 
an reușit doar 21 de goluri. 
Ceea ce e foarte puțin. Și aici, 
ta finalizare, mai trebuie lucrat 
mult. De aceea, în primăvară, 
aștept mai mult în primul rînd 
de la cei patru amintiți, ca și 
de la Lovas și Vjjiko, ultimul 
un mijlocaș foarte dotat pentru 
cei 19 ani ai săi. După cum 
meciurile de pregătire din a- 
ceastă perioadă precompetițio- 
nală vor trebui să ne edifice și 
asupra componenței comparti
mentului defensiv. punctul 
slab al echipei în tur". (D.M.)

0 F.C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE — MINERUL CAVNIC |—• 
(1—0).0 C.S.M. SUCEAVA — STAHL 
NOIVA DEMBRA (R.P. POLONA) 
4—0 (4—0).
• FULGERUL P.T.T.R. orașul 

GH. GHEORGHIU-DEJ — STEAUA 
MECANICĂ HUȘI 0—1 (0—1).
• MECON orașul GH. GHEOR- 

GHIU-DEJ — PETROLUL IANCA 
2—0 (1—0).

0 FLACĂRA MORENI — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
4—1 (2—1).

® GLORIA BISTRIȚA — UNI
REA ALBA IULIA 1—0 (0—0).



.VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

$1 „Întreprinderea
(Urmare din pag 1)

fluxurilor de fabricație, mo
dernizarea proceselor tehnolo
gice.

In timpul vizitei, o atenție 
deosebită a fost acordată mo
dului în care se acționează 
pentru livrarea. Ia termenele 
prevăzute, a echipamentelor 
pentru centrale nuclearo-elec- 
trlce, precum și pentru termo
centrale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urmărit îndeaproape desfă
șurarea procesului de fabrica
ție, unde se aflau în diverse 
stadii de execuție utilaje și e- 
chipamente de mare complexi
tate destinate 
Iui din tară, 
hotare.

La oțelăria 
tarul general ... .
analizat rezultatele obținute 
prin modernizarea fluxurilor 
tehnologice și a utilajelor din 
dotare, concretizate în asimila
rea a noi mărci de oțeluri de 
înaltă puritate destinate fabri
cației de utilaj energetic și nu
clear, în recuperarea unor ma
terii prime deficitare. S-a ară
tat că prin modernizarea în 
acest an a celui de-al treilea 
cuptor, întreprinderea își asi
gură întreg necesarul de oțel 
pentru consumul intern.

Au fost vizitate apoi turnă
toria grea, forja și secția de 
tratamente termice, unde au 
fost prezentate noile tehnolo
gii aplicate, care asigură re
ducerea consumurilor de ma
terii prime și materiale, pre
cum și a timpului de execuție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trasat o serie de sarcini pri
vind mărirea producției oțclă- 
rici, extinderea capacității- de 
prelucrare a prăjinilor de fo
raj, folosind suprafețele exis
tente, dezvoltarea cooperării 
cu întreprinderile de profil din 
Ministerul Industriei Metalur
gice în vederea creșterii pro
ducției de prăjini grele do fo
raj din semifabricate laminate.

La încheierea vizitei, secreta
rul general al partidului a fe
licitat colectivul muncitoresc al 
întreprinderii pentru rezulta
tele obținute și a arătat că se 
impune să fie luate în conti
nuare toate măsurile pentru a 
se asigura desfășurarea în bu
ne condițiuni a proceselor de 
producție. pentru realizarea 
ritmică, integrală a prevede
rilor de _ plan pe acest an și 
a sarcinilor ce le revin din 
programele prioritare.

S-a vizitat în continuare FA
BRICA DE PE PLATFORMA 
INDUSTRIALA BERCENI A 
ÎNTREPRINDERII „VULCAN", 
unitate specializată și profila
tă in producerea de echipa
mente energetice destinate ter
mocentralelor, unde 
Nicolae Ceaușescu a 
timpinat cu căldură, 
leași sentimente de 
stimă și prețuire.

Secretarul general 
dului a fost informat că în a- 
ceastă perioadă atenția între
gului colectiv este concentrată 
în direcția realizării unor uti
laje energetice perfecționate, 
cu fiabilitate mărită, care să 
satisfacă necesarul economiei 
naționale și să fie competitive 

. cu produsele similare existen
te pe plan mondial.

Pe parcursul vizitei prin 
secțiile de bază ale unității, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate liniile spe
ciale de fabricație, pe specific 
de produse sau subansamble, 
create în cadrul programului 
de modernizare a producției. 
Acestea au permis creșterea

atît bencficiaru- 
cît și de peste

electrică, socre
ai partidului a

tovarășul 
fost în- 
cu ace- 

profundă

al parti-

atletism • In cadrul campio
natelor pe teren acoperit ale Po- 

- loniei, desfășurate la Zabrze, Ma
rian Wcron'n a stabilit un nou 
record european în proba de 60 
m plat, cu timpul de 6.53. Săritu
ra cu prăj’na a revenit Iul Ma
rian Kolasza. cu performanța de 
5.70 m iar ta cursa feminină de 
400 ti pe primul loc s-a situat 
Marzena Wojdețkala, înregistrată 
în 52.99.

călărie • „Marele Premiu* 
de dresaj de la Bremen s-a În
cheiat cu victoria sportivei vest- 
germane Margit otto-Crepln, cu

aces- 
sta-

fost 
in-

ATLETISMUL NOSTRU IN BILANȚUL f
0 Doina Melinte — prima la 800 și 1 500 m • Un 

loc 3 și unul 4 pentru Maricica Puică Pe locul 1 Ia 
junioare: Ana Pădurean, Adriana Dumitru, Alina Asta- 
fei și Ana Maria Drăghia @ Topul la 1 500 m junioare 
dominat de românce @ Unde ne sînt băieții ?|

I
I 

g year*
tei Federației Internationale de 

g Atletism (I.A-A.F.) publică si 
g comentează clasamentele atle- 

tice mondiale 1986. E prezentă 
g aici, firește. întreaga elită a 
g atletismului internațional, de la 

Prrolxrr» AaHfnr’rl la T-Tf*ilrc» 
I

MONDIAL 1986
tele noziții din clasamentele a- 
nulul 1986.

Analiza topurilor junioarelor 
ne oferă prilejul unor consta
tări cu mult mai imbucurătoar 
re. ierarhiile alcătuite de 
I.A.A.F. subliniind limpede, 
fără putință de tăgadă, progre
sul înregistrat de tinerele atle
te din România, fapt confir
mat de altfel. 6i de cele 5 
medalii (între care două da 
aur) cucerite la Atena, la pri
ma ediție a C.M. Dacă Adria
na Dumitru (la 3 000 m). Alina 
Astafei (la înălțime) si Ana 
Maria Drăghia (la 400 mg) des
chid clasamentele 1986 ale pro
belor respective, constatăm că 
alergările de 1 500 si 3 000 m 
se înfățișează ca adevărate 
„specialități" românești ! Nici 
un alt bilanț mondial întocmit 
ne 1986, senioare, seniori ju
nioare. juniori, nu este astfel 
dominat de reprezentanții unei 
singure țări, cum se intimai* 
cu cel de la 1 500 m junioare, 
unde primele 5 locuri sînt o- 
cupate. în ordine, de româncele 
Ana Pădurean. Simona Staicti. 
Cristina Misaroș. Luminița Zai- 
tuc si Doina Homncac ! Nu 
foarte diferită este situația de 
la 3 000 m. unde Adriana Du- 

. mitrn figurează crima. Cleona- 
Ira Păîăcian a 3-a si Dorina 
Caîenic a 5-a. ceea ce vine să 
evidențieze clasa înaltă și va
loarea mereu reîmprospătată o 
școlii noastre de semifond. A- 
dăugînd că Anuta Cătuna este 
a 4-a la 10 000 m. în topul mon
dial 1986. ca si Mirela ftelu 
lungime. Cristina Boit fiind 
5-a la disc, avem imaginea 
nei redutabile forte atletice
totodată, nădejdea că. pregă- 
tindu-se asiduu, cu maximă 
responsabilitate, junioarele de 
azi vor deveni curînd perfor
mere si în aria atletismului 
„matur". îmbogățind colecția de 
recorduri si trofee a sportului 
românesc. Felicitîndu-le încă 
o dată le dorim mult succes 
in continuare !

Sub titlul „Athlets of the 
ultimul număr al Revis

|s Evelyn Ashford la Heike 
Drechsler. de la Steve Cram la 
Edwin Moses, de la Iordanka 
Donkova la Ingrid Kristiansen, 
de la Marita Koch la Stefka 
Kostadinova si asa mai depar-

IN MARI UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI - „VULCAN” 

DE MAȘINI GRELE" 
gradului de mecanizare și auto
matizare a procesului tehnolo
gic, precum și introducerea 
controlului de calitate și a 
probelor de verificare pe stan
duri moderne, astfel incit toa
te produsele să corespundă pe 
deplin cerințelor de exploatare.

Au fost înfățișate preocu
pările existente Ia întreprinde
rea „Vulcan" pentru îndeplini
rea sarcinii primite de a asi
gura în acest an moderniza
rea cazanelor energetice de 
1035 tone abur pe oră de Ia 
termocentralele Rovinari ți 
Turceni, subliniindu-se că re
zultatele obținute pînă acum o- 
feră garanția îndeplinirii 
tui obiectiv în termenele 
bilite.

Pe parcursul vizitei au 
examinate tehnologii noi
troduse în procesul de produc
ție prin care s-a asigurat creș
terea considerabilă a producti
vității muncii.

Apreciind aceste realizări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să fie găsite noi so
luții, care să permită moder
nizarea construcției de caza
ne energetice, atît sub rapor
tul valorificării combustibililor 
inferiori, cit și al creșterii ca
lității și randamentului utila
jelor.

Examinind parametrii tehni- 
co-economici ai unor suban- 
samble aflate în fabricație, 
secretarul general al partidului 
a cerut să se asigure un con
trol riguros al calității tutu
ror produselor înainte de li
vrarea lor către beneficiari, și 
chiar în timpul funcționării a- 
cestora la termocentrale, pen
tru a se evita orice neajuns în 
această direcție.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat 
cu muncitorii din cele două 
întreprinderi, interesîndu-se de 
modul cum acționează pentru 
îndeplinirea la termen a sar
cinilor de producție. Referin- 
du-se la unele rămîncri în ur
mă înregistrate anul trecut în 
realizarea planurilor, secretarul 
general al partidului a subli
niat că de rezultatele pe care 
le obține fiecare colectiv de 
muncă depind succesele de an
samblu ale economiei noastre 
naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a insistat ca în cadrul adună
rilor generale ale oamenilor 
muncii să fie discutate temei
nic toate problemele care pri
vesc buna desfășurare a pro
ceselor de producție și să se 
ceară conducerilor întreprin
derilor să le asigure toate con
dițiile pentru îndeplinirea în 
mod ritmic a planului, realiza
rea la timp a producției pen
tru export, îmbunătățirea ca
lității produselor, creșterea e- 
ficicnței economice a întregii 
activități productive.

Noua întîlnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu făurito
rii de bunuri materiale a pus 
pregnant în evidență rolul ho- 
tărîtor al secretarului general 
al partidului în orientarea eco
nomiei naționale spre o dez
voltare intensivă, la nivelul 
înaltelor exigente ale actua
lei etape, în mobilizarea și di
namizarea efortului creator al 
națiunii pentru propășirea 
multilaterală a patriei.

îndemnurile însuflețitoare a- 
dresate de secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, au găsit, ca de fie
care dată, un profund ecou în 
conștiința tuturor celor ce- g 
muncesc în aceste mari uni- g 
tați industriale, pentru înde- g 
plinirea în cele mai bune con- g 
diții a importantelor sarcini ce g 
le revin. g

g facția noastră fiind cu atît mai 
g mare, cu cit pe listele respec- 
g tive acar. în cea mai selectă 
g comnanie posibilă, si multe 
g nume românești. Toate însă, din 

năcate. numai în clasamentele 
g feminine. senioare si junioare, 
g ceea ce vine să demonstreze, 
g o dată în plus, că atletismul 

nostru masculin continuă să fie. 
g în raport cu cea mai înaltă 
g performantă, serios deficitar, 
g Zece atlete române (Melin- 
g te. Puică. Junghiata. Stănescu.

Pogăceanu. Matei. Ionescu. Lo- 
g ghin. Costian. Lengyel) figu- 
g rează în clasamentele intocmi- 
g te de I.A.A.F., cu observația 
g că Doina Melinte si Maricica 
g Puică sînt prezente de trei si, 
g respectiv. două ori. semifondis- 
f' ta băcăuană ocupînd chiar lo- 
gcul 1 la 800 (1:56,2) si 1 500 m 
g (3:56,7). In timp ce Puică e 
g clasată a 3-a la 1 500 (probă 
g în care, reamintim, a Cistigat 
g în 1986 Marele Premiu I.A.A.F.- 
g Mobil) șl a 4-a la 3 000 m. Re- 
g marcabilă e. de asemenea, re- 
g prezentarea atletelor noastre la 
g aruncarea discului. Daniela 
g Costian (69,52 m) apărînd pe 
g poziția a 4-a (locul 1 Diana 
g Sachse 73,26 m). Iar Marina 
g Lengyel (69,08) pe a 5-a. Tn 
g rest, un loc 6 pentru Melinte 
g (la 3 000 m). 7 pentru Cristiea- 
g 
I 

I 

I 

I 

g șise să ia inițiativa, cu 
g grele, împotriva polonezului 
g Kuczynski, tntr-o variantă pre* 
g ferată din Siciliană, dar nici 
g avantajul pozițional, nici pio- 
g nul în plus nu l-au ajutat pe 
g marele nostru maestru să ob- 
g țină mai mult decît remiza. E 
g drept, într-un final de excep- 
g ție. Tot remiză a făcut și Mi- 
g hail Marin, în fața marelui 
g maestru polonez Schmidt. In 
g celelalte partide ale primei 
g grupe : K. Gheorghiev — Sax 
g 0—1, Jansa — Radulov 1—0,
g Csom — Mokry și Andonov — 
g Hazai remize. Clasamentul 
g menține, totuși, foarte 
g pat : Andonov, Hazai, 
g Sax, Schmidt — 3 p, Gheor- 
g ghin, K. Gheorghiev, Csom — 
g 2,5 p, Marin, Kuczynski, Radu- 
' Iov —• 2 p, Jansa 1,5 p.

Surprize, unele neplăcute 
pentru noi. In grupa a doua. 
Liderul Jozsef Pinter suportă 
prima sa înfrîngere, la Prand
stetter. Aceeași soartă au a- 
vut-o și jucătorii noștri. Mi
hai Șubă a riscat prea mult în

Nu doar campioană mondială de 
junioare, ci și numărul 1 in ie
rarhia la 1500 m: Ana Pădurean

na Matei (la 400 mg). 8 pentru 
Mitica Junghiatu (la 800 m). 
Mariana Stănescu (la 3 000 m) 
oi Vali Ionescu (la lungime). 9 
pentru Mihaela Loghin (la greu
tate) si 10 pentru Mihaela Po- 
găceanu (la 100 mg). Semnalînd 
aceste onorante clasări, nu ne 
rămîne decît să ne exprimăm 
regretul că. la ediția de la 
Stuttgart a C.E.. atletele noas
tre n-au fost In stare, cu ex
cepția lui Puică si a lui Me
linte (si ele. doar, partial), să 
reediteze performantele lor ma
xime si să confirme prestigioa-

la
a 

u- 
st.'

Ovidiu IOANHOAÎA

Șahiștii noștri la „zonale"
O RUNDĂ FĂRĂ SATISFACȚII

VARȘOVIA, 11 (prin 
fon de la trimisul 
După o zi de 
zonale de șah 
cu disputarea 
runda 
fost o 
pentru 
care 
puncte întregi și jumătăți de 
punct prețioase. Și chiar dacă 
au luptat cu ambiție, rezulta
tele obținute le diminuează și 
mai mtilt șansele de calificare 
pe primele două locuri 
grupe.

Astfel, Florin Gheorghiu

PE GHEATĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

MOSCOVA. — Camplonatu.1 Mon
dial de motociclism pe gheață a 
programat la Leningrad ultimul 
concurs preliminar, în care victo
ria a revenit sportivului sovietic 
Serghei Ivanov — 28 p, urmat de 
coechipierii săi Igor Iakovlev, Va
leri Perțev — cu cîte 27 p și Jan 
Fredrikson (Suedia) — 20 p. Pri
mii nouă clasați s-au calificat 
pentru semifinalele competiției, 
ce se vor desfășura tn stațiunea 
italiană Madonna di Campiglio.

BUDAPESTA. — Concursul des
fășurat pe trambulina de la Ma- 
trahaza (Ungaria) a revenit spor
tivului finlandez K. Nyakalolnen, 
cu un total dâ 216 p (sărituri de 
88,5 m și 78 m). L-au urmat tn 
clasamentul final cehoslovacul 
Peter Cis — 209,1 p și polonezul 
Jan Lonewskl — 201.4 p.

BEIJING. — La Jilin s-a desfă
șurat prima ediție a campionatu
lui de sărituri cu schi urile al R.P. 
Chineze, victoria fiind obținut! 
de tînărul LI Baoquan (18 ani), 
cu un total de 193,2 p

partida, cu negrele, contra 
cehoslovacului Pekarek. Iar 
Adrian Negulescu a jucat cu 
totul neinapirat In fața puterni
cului mare maestru bulgar 
Krum Gheorghiev. Așadar, două 
tnfrtngeri grele. în rest : Fa- 
rago — Sznapik 1—0, Hawel- 
ko — Inkiov 0—1, iar Stanis- 
zewski a întrerupt (în avantaj) 
cu Ftacnik. Un rezultat ante
rior, după întrerupere : Szna
pik — Staniszewski 1—0. în 
clasament : Pinter 4 p, Farago 
3,5 p, Kr, Gheorghiev, Inkiov, 
Sznapik — 3 p, Ftacnik 2,5 p 
(1), Șubă. Pekarek, Prandstetter 
— 2 p, Negulescu, Hawelko 1,5 
p, Staniszewski 1 p (1).

tele- 
nostru). 
turneele 

reluate 
din 

a 
satisfacții 

noștri, 
adversarilor

pauză, 
au fost 
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Din păcate, 
fără

a 5-a.
rundă 
reprezentanții 

au lăsat

din

reu-
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gru- 

Mokry,

© PE SCURT © PE SCURT 9 PE SCURT Q
1 494 p. Principalul favorit al pro
bei, compatriotul său Reiner 
Klimke, s-a clasat pe locul doi, cu 
1 477 p.

CICLISM • Etapa prolog a tu
rului Cubei disputată la Baracoa 
a revenit rutierului olandez Arjan 
Jagt înregistrat pe -3,200 km în 
4:22,36. Pe locurile următoare s-au 
clasat cicliștii polonezi Zbigniew 
Ludwlniak — 4:22,37 șl Zozltaw 
Wrona — 4:26,49.

TIR cu ARCUL • Probele pe

echipe din cadrul Campionatului 
European de tir cu arcul pe te
ren acoperit, competiție ce s-a 
desfășurat la Paris, au fost cîștl- 
gate de formațiile U.R.S.S. La 
masculin, sportivii sovietici au 
totalizat 3 470 p. Iar la feminin 
— 3 425 p. La concurs, aflat la a 
treia ediție, au participat sportivi 
șl sportive din 16 țări.

șah a Consl'lul Executiv 
Federației Internaționale de Șah 
(FJ.D.E.) se va reuni la sflrșltul

al

Parik ȘTEFANOV

CE SPUNE ANTRENORUL ECHIPEI AUSTRIEI ?
VIENA, 11 (Agerpres). — După 

recentul turneu efectuat ta Tuni
sia, antrenorul reprezentative! 
Austriei, Branko Elsner, s-a de
clarat satisfăcut de pregătirea fă
cută, „mal ales pentru faptul că 
am putut să ne antrenăm ta con
diții climaterice foarte bune tn 
aer liber. In cursul turneului, a 
adăugat Elsner, am susținut și 
două meciuri amicale, ambele clș- 
tlgate. Mal tatii la Sfax, am tn-

LOTUL R.P. CHINEZE IN BRAZILIA

tîlnit o selecționată locală pe caro 
am intrecut-o cu 1—0, prin golul 
înscris de Jiirgen Werner, iar 
apoi, la Tunis, am primit replica 
reprezentativei țării-gazdă, vic to-’ 
ria revenindu-ne cu 3—1. în acest 
meci s-au remarcat Toni Polster, 
autorul a două goluri, precum șl 

a evoluat 
de conducă- 
selecționerul

Andreas Ogris, care 
toarte bine în postul 
tor de joc", a arătat 
echipei Austriei.

RIO DE JANEIRO, 11 (Agerpres). 
In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Brazilia, e- 
chipa R.P. Chineze a evoluat în

acestei săptămînl la Bruxelles 
pentru a examina propunerea de 
modificare a formulei de dispu
tare a campionatului mondial ta 
sensul de a se reveni la ciclul de 
3 ani. Actualul sistem de dispu
tare a- campionatului mondial îșl 
va Încheia ciclul ta luna septem
brie anul acesta cu meciul de 24 
de partide pe care campionul lu
mii Garrl Kasparov H va susține 
cu Învingătorul medului dintre 
AnatoH Karpov șl Andrei Soko
lov. ce w debuta la 24 februarie 
ta orașul spaniol Linares.

compania unei combinate a clu
burilor Flumlnense și Bahla. Fot
baliștii brazilieni au obținut vic
toria cu 2—1 (0—1). Oaspeții au 
deschis scorul p-ln Ma .Lin (mirt. 
24), cele două goluri ale gazdelor 
fiind înscrise in repriza secundă 
de Paulo Junior. Reprezentativa 
chineză se află intr-un stagiu de 
pregătire de trei luni în Brazilia, 
în cursul căruța efectuează antre
namente sub conducerea unor 
tehnicieni din ța'ra-gazdâ șl susți
ne mai multe meciuri de verifi
care.

a Echipa Steaua Roșie Belgrad, 
a jucat la Paris cu St. ~ 
Partida s-a încheiat la 
2—2 (1—0).
• La Kuala Lumpur , 

zla), echipa elvețiană F.C. Lucer
na a învins cu 0—1 (3—0) forma
ția austriacă Grazer A.K.

Germain. 
egalitate!

(Malay©-'
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