
IN PREZENTA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU,

IERI A AVUT LOC ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE
A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE Șl INSTRUIRE portui
A ORGANIZATORILOR DE PARTID, PREȘEDINȚI 
Al CONSILIILOR UNICE AGROINDUSTRIALE

DE STAT Șl COOPERATISTE 
DIN ÎNTREAGA ȚARĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, marți, la ședința 
de închidere a programului de 
pregătire și instruire a orga
nizatorilor de partid, președinți 
ai consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste 
din întreaga țară.

La sosirea în sala Ate
neului Român, t o v a r ăș u 1 
Nicolae Ceaușescu a fost în- 
tîmpinat cu deosebită căldură 
și însuflețire. Cei prezenți au 
reafirmat în mod vibrant sen
timentele <te profundă dragos
te și recunoștință pe care ță
rănimea, toți oamenii muncii 
din agricultură 
secretarului general 
dului, președintele 
tovarășul I" 
pentru activitatea neobosită ce 
o consacră progresului neîn
trerupt al patriei noastre socia
liste, pentru rolul său hotărîtor 
în stabilirea strategiei generale 
de dezvoltare economico-socială 
a țării, în fundamentarea și în
făptuirea noii revoluții agrare.

Desfășurat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
programul <te pregătire și in
struire a organizatorilor de 
paț-tid. președinți ai consiliilor 
unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste din întreaga țară 
a prilejuit, tîmn do mai multe 
zile, o amplă analiză, în spi
ritul orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui. a rezultatelor obținute anul 
trecut în agricultură, precum 
și a măsurilor ce se impun 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan pe 1987. 
pentru . sporirea continuă a 
producției vegetale și anima
liere, corespunzător obiectivelor 
noii revel.iții agrare, hotărîri- 
lor Congresului al XIIJ-lea al 
partidului

Totodată In cadrul progra
mului de pregătire și instruire 
s-a procedat la un larg si 
valoros schimb de experiență 
și aplîca'ji practice în vederea 
cunoașterii și însușirii tehnolo
giilor de lucru avansate, per
fecționării stilului și metodelor 
de muncă, a modalităților în 
care trebuie să acționeze or
ganele și organizațiile de par
tid de la sate, consiliile popu
lare consiliile unice agroindus
triale și unitățile agricole pen
tru realizarea programelor de 
dezvoltare intensivă a agricul
turii.

Liiînd cuvîntul in numele 
participanțîlor la programul de 
pregătire și instruire, tovarășul 
Emil Bobii, membru al Comi- 
!• tului Politic Executiv, secretar 
a! C.C. al P.C.R., a spus :

.Avem deosebita onoare și 
bucurie de a saluta, cu profund 
respect și aleasă recunoștință, 
prezența în cadrul programului 
de pregătire și instruire a or
ganizatorilor de partid, pre
ședinți ai consiliilor unice agro
industriale de stat și eoopera-

muncii 
le poartă 
al parti- 
Rcpublicîi, 

Nicolae Ceaușescu,

g ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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tiste, a 
fiu al . . 
torul României moderne, per
sonalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Participarea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la această 
activitate reflectă grija deose
bită pe care o acordați dezvol
tării agriculturii, ramură de 
bază a economiei, infăptuirii 
noii reveIuții agrare, înfloririi 
neîntrerupte a patriei, ridicării 
necontenite a nivelului de trai 
material și spiritual ai 
porului.

Vă raportăm, mult 
stimate tovarășe 
general, că. pe baza indicațiilor 
dumneavoastră. în cadrul pro
gramului de pregătire și 
slruire au fost dezbătute, 
spirit critic și autocritic, 
zultatcle obținute în agricultu
ră în anul 1986 , neajunsurile 
manifestate, acordîndu-se o 
mare atenție generalizării ex
perienței înaintate a unităților 
fruntașe, a județului Olt, pri
mul județ căruia i s-a conferit 
înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare". Au fost or
ganizate. totodată, aplicații 
practice la unități agricole și 
institute de cercetare de pro
fil. in cadrul cărora s-au des
prins concluzii și învățăminte 
deosebit de importante pentru 
activitatea de viitor.

Particîpanții la dezbateri au 
afirmat 
menilor 
a face 
politicii 
statului 
dicațiilor și orientărilor dum
neavoastră de o inestimabilă 
valoare teoretică si practică.

încredințat că exprim dorin
ța fierbinte si unanimă a parti- 
cipanților. vă rog să-mi îngă
duiți să adresez cu deosebit res
pect rugămintea de a lua cuvîn- 
tul secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Iniimpinat cu cele mai calde 
sentimente de stimă si prețuire, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist - Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a rostit o amplă cuvîntare, care 
a fost urmărită cu deosebit in
teres si deplină aprobare, fiind 
subliniată, în repetate rînduri, 
cu îndelungi si puternice aplauze.

Participanții au aclamat cu 
înflăcărare pentru partîd și 
secretarul său general, dînd 
expresie voinței <5? a munci 
fără preget pentru aplicarea în 
practică a experienței înainta
te, a celor mai avansate teh
nologii de cultură, pentru ca 
anul 1987 să fie un an al pro
ducțiilor record, cu o contribu
ție hotărîtoare la înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, g rile.

îubîte și 
secretar

hotărirea tuturor 
muncii de Ia sate. __ 

totul pentru înfăptuirea 
agrare a partidului și 

nostru, a sarcinilor. în

STEAUA A CUCERII SUPERCUPA EUROPEI!
IfLuptind admirabil, cu o mare ambiție și dăruire, deținătoarea trofeului

cu 1-0 (1-0)
po-

Carlo,
ciștigătoarea Cupei Cupelor, Dinamo Kiev,

cluburilor a întrecut aseară, la Montecontinental al

oa- 
de

cete două seri, 
istoria fotbalului românesc. Bravo,

frumos și d? reconfortant, pentru Steaua, pentru fotbalul și sportul românesc, 
făcut aseară de bravii noștri jucători, la Monte Carlo! Legate 
risipa de energie și talentul jucătorilor steliști, 
1987, rămin de referință in

1
B

Cum mtciul de la Monte Carlo s-a terminat, o știți prea bine, noaptea tirziu. n-am avut 
timpul necesar sa primim fotografii de la fata locului. Ne-am gindit atunci, stimați cititori, 
să nu vă lipsim de bucuria de a o revedea pe cea mai puternică echipă de fotbal a con
tinentului, cîștigătoare a C.C.E. și, de ieri, a Supercupei Europei! Ați recunoscut, cu sigu
ranță, ,,turul de onoare" făcut pe stadionul „23 August", după izbinda de la Sevilla, la fel de 

.................... • ' ------ ------ , ca și cel 
strins intre gie, prin munca, 
7 mai 1986 și 24 februarie 

Steaua ! Iți mulțumim !

(prin 
noștri), 
din a-

MONTE CARLO, 24 
telefon, de la trimișii

succes
Sevilla, clnd 
Campionilor 

a realizat o 
performanță, 
în fațp unei

După splendidul 
nul trecut, de la 
a cucerit Cupa 
Europeni, Steaua 
nouă și strălucită 
obținînd victoria 
adversare redutabile, cum este 
considerată - Dinamo Kiev, in 
finala Supercupei continentale. 
Echipa noastră campioană a 
obținut succesul (apreciat de 
toate agențiile de presă, de cei 
peste 120 de ziariști prezenți 
la fața locului), grație unei 
concepții tactice eficiente, ex
celentei organizări în apărare, 
cit și modului cum a știut

După un început relativ e- 
chilibrăt, Steaua s-a impus 
în a doua parte a reprizei (cum 
avea să o facă și după pauză)., 
cînd atacurile ei au început să 
se înmulțească la poarta apă
rată de Cianov. Și în ultimul 
minut al primei părți a reușit 
să înscrie unicul gol al parti
dei, goli i marii victorii : T. 
Stoica a fost faultat la 25 m. 
perpendicular față de poarta 
apărată de Cianov, și HAGI 
(așa cum numai el știe s-o 
facă) a executat lovitura, min-

gea expediată puternic prin 
„spărtura" din zidul 
poposind în poarta 
Dinamo Kiev.

Pină atunci, notasem 
mă mare ocazie a meciului în 
minutul 6, cînd, la capătul u- 
nei reușite combinații între 
Boloni și Hagi, ultimul a șu
tat pe jos, dar Cianov a reți-

advers, 
echipei

o pri-

Cornel POPESCU 
Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

să-și desfășoare contraatacu- 
T- I 1 Z*

LIMPEZIRI ÎNAINTEA STARTULUI

ÎN SEZONUL INTERNAȚIONAL
Pe agenda actualității, plenarele organizațiilor sportive

Dîmbovița: PREOCUPARE DEOSEBITĂ PENTRU
PROMOVAREA TINERELOR TALENTE LOCALE

Urmărind recent, la Tîrgoviște, lucrările ple
narei C.J.E.F.S, Dîmbovița — amplă trecere în 
revistă și temeinică analiză a- muncii în dome
niul sportului de masă și de. performanță în anul 
trecut, prilej de energice măsuri pentru îndepli
nirea obiectivelor șl indicatorilor pe 1987 — un 
lucru ne-a reținut în mod deosebit atenția : 
preocuparea pentru perspectivă, pentru munca 
cu juniorii și tineretul. Este, de altfel, o trăsă
tură caracteristică pentru acest județ, care — si 
anul trecut — și-a îndreptat preocupările, în 
principal, în această direcție. Ca probă, faptul 
că în 1986 In clasamentul județelor (pe baza 
punctelor acumulate în competiții oficiale, cupe 
și stabilirea de recorduri), dacă la seniori 
Dîmbovița ocupă doar locul 16 (cu 69 de punc
te). la juniori și tineret județul ocupă un loc 
mai bun, 10, cu un punctaj net superior, 176 
de puncte. O diferență asemănătoare, apare și 
într-un alt clasament, cel al contribuției la for
marea loturilor naționale, în care Dîmbovița 
deține, la seniori, locul 12 (cu 194 de puncte), 
în timp ce la juniori se clasează pe locul > 
țcu 364 de puncte) I

Fără a neglija reprezentarea județului în com
petițiile de seniori, plenara și-a propus acțiuni 
mereu mai largi și maj eficace în domeniul 
„schimbului de mîine", dorind ca pe lista tine
rilor performeri, de perspectivă (pe care fi
gurează, între alții boxerul Florin N»?acșu, 
baschetbaliștii Horia Păun și Sorin Hanuseac, 
handbaliștii Paul Bejan, Cornelia Ciucardel, 
Vasile Aldica, Ion Pătran, Ghcorghc Iancu, ju
doka Ștefan Ghinescu, Adrian Szekely, Radu 
Ivan, Laurențiu Toader, luptătorii Mircl Oltea- 
nu, Marian Grebluș, Aurel Preda, Sorin Bariu, 
jucătoarele de tenis Claudia și Victorița Neacșu, 
Sorana Comeanu, atleții Tomcl Matei, Luminița 
Koch, Ana Valentin) să se adauge alte și alte 
nume. Și în unele sporturi de echipă s-au ob
ținut rezultate bune la nivelul juniorilor, în 
această privință meritînd a fi subliniat succesul 
echipei C.S.S. Dîmbovița (antrenor Gh. Ungu-

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

0 Primele concluzii după „naționalele" de cros 9 
Provincie - Capitală 5-5 Q Lotul reprezentativ de 
senioare, restrîns la ocupantele locurilor 1— Ur
mează Crosul Păcii și <
Așadar, „meci egal". între re

prezentanții provinciei și ai 
Capitalei la recentele „națio
nale" de cros de la Băile Felix, 
cu cite 5 titluri de fiecare par
te. Dacă la tineret (unde Ilie 
Elena și Steaua n-au avut pro
bleme), la senioare (Olimpia, 
pe echipe) și la seniori (din 
nou Rapid și, ca o revenire 
după mulți ani, un dinamo- 
vist învingător la individual, 
Marcel Martinaș), Bucureștiul 
a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere, Ia junioare și juniori 
(al cincilea titlu revenind Ma
rianei Stănescu, în proba se
nioarelor), clasamentele primi
lor 5 (3 pe echipe) au fost în 
exclusivitate provinciale ! De 
remarcat aici, dincolo de sur
prizele anunțate în cronica re
uniunii, aparițiile neașteptate 
ale sibianului Cristinel Cristea 
(locul 2, antrenor Ilie Popa)

Campionatele Mondiale
și orădeanului Adrian Oprea 
(5, antrenor Mihai Pînzaru) în 
ierarhia juniorilor. Ba mai 
mult : cu Mircea Ștefănuț pe 
poziția a 2-a la tineret („în
conjurat" de 4 steliști!), cu e- 
chipa pe același loc la tineret 
și pe 3 la seniori, A.S.A. Si
biu a constituit una din cele 
mai plăcute noutăți ale cam
pionatelor, spre lauda compo- 
nenților lotului și, firește, a 
antrenorului Ilie Popa I Aceas
tă listă a „deschiderilor de 
drum" se cuvine completată cu 
juniorii Clubului Sportiv Șco- 
iar Buzău (antrenor Ștefan 
Constantin), care și-au adjude
cat titlul într-o manieră im
presionantă. Fără a dojeni Ca
pitala, care și-a tăiat „partea

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

(Continuare in pag. 2-3)



Rubrica rezervata elevilor

TINERETULUI și studenților

ÎNOTĂTOARELE SÎNT PARCĂ INTR-O ÎNTRECERE: ADEVARATA MĂSURĂ
„CINE BATE

• Pare ușor de realizat' a- 
ceastă rubrică rezervată lice
enilor, dar nu e simplu de
loc I E complicat în sensul că, 
dacă dumneavoastră găsiți, o 
dată pe săptămînă, această ru
brică , Ia locul ei, eu nu gă
sesc măcar, o dată pe lună, un 
„subiect" la locul lui. Da, sim
paticii mei subiecți pleacă, vin, 
circulă ca argintul viu ! La 
C.S.M.Ș. Baia Mare nici 
mai încerc ; Noemi Lung poate 
fi la 
Paris, 
colega 
și de 
Scoate 
ca înotătoare de performanță, 
precum un prestidigitator ie
puri din pălărie! Am impre
sia că e și o întrecere între 
liceene: „Care bate de mai 
multe ori recordurile mondiale 
la natație !“. Bunăoară, între 
înotătoarele de care vorbeam 
și fetele de la Liceul C. D. 
Gherea din Ploiești (unde în
vață, poate cea mai cunoscută 
elevă din tară, Tamăra Costa- 
che), de la Liceul industrial nr. 
3 din Reșița (unde învață Lu
minița Dobrescu), de la... Ce

nu

Cannes, Stela Pura la 
iar Andreea Sighiarto, 
Stelei de clasă (a X-a) 
liceu (nr. 8), la Bonn, 
prof. Gheorghe Dime-

MAI MULTE RECORDURI!“
hobby ! Auzi, să lași tu căciu- 
lița netricotată și să mergi la 
Cannes, ori la Moscova, așa, 
doar ca să bați un record ! Și 
ăla, poate, vechi de cine știe 
cîți ani !...

• înotători, canotori, tot o... 
apă ! Adică, nici pe liceenii 
rameri și vîslași nu-i prea gă
sești pe la cluburi. Și ce fru
mos e să stai la club!... Vine 
reporterul, dai un interviu, spui 
că — într-o perspectivă nu 
prea îndepărtată — ai putea fi 
selecționat în lotul reprezen
tativ, directorul „CSȘ“-ului 
respectiv tși umflă discret 
pieptul de mîndrie, dă apro
bativ din cap — toată lumea 
e mulțumită. La CSȘ nr. 2 
Constanța e invers. Mai nici un 
canotor nu stă la club. Zilia 
Ghinoiu (vicecampioană mon
dială la junioare, anul trecut, 
la Roudnice, în Cehoslovacia) 
și Ionel Șara sînt la Centrul 
olimpic de canotaj. Antrenori : 
profesorii Mircea Popa și Vir
gil Ștefânescu, tot de la CSȘ 
nr. 2 Constanța. Ceilalți ca
notori de la liceele „Petro- 
mar" și „Șantierul Construcții 
Navale" sînt și ei pe unde pot.

Unii la lotul reprezentativ de 
junioare (Victorița Lepădatu, 
Dorina Crăciun, Marioara Ni
colae, Cristina Lupu), alții la 
lotul reprezentativ de juniori 
(Marian Spinache, Emil A- 
lexandru. Marian Stoica ș.a.). 
Cu cine rămîn la club, la sec- 
ița nautică, antrenorii Smaran- 
da Rusu și Valentin- Sarchi- 
gian? Cu alți viitori performeri, 
canotorii constănțeni fiind me
reu pe podiumul campionatelor 
naționale.

© Nici pe iubitorii de sport 
de la Liceul industrial „Timpuri 
Noi" din Capitală nu-i prea 
găsești unde ar trebui să fie 
in timpul lor liber : la fotbal, 
volei, handbal, box, atletism, 
etc. îi găsești intr-o ambițioa
să și viu disputată competiție, 
în premieră în sportul școlar: 
la popice! N-a avut ce face fos
tul caiacist Petre Ignatencu — 
electrician și instructor sportiv 
la „Timpuri Noi" — și a inițiat 
această întrecere de popice, a- 
cum cu toți școlarii, pe arena 
din Dudești.

Rubricâ realizată de
Vasile TOFAN

S3

259 DE PUGILIȘTI IN RINGUL TURNEULUI PRIMĂVERII-*

In aceste zile, iubitorii sportului cu mănuși
Iași au prilejul să asiste la prima competiție
---- .... •—J...---- ...ț TUrnell al Primăverii.anului, tradiționalul

din Timișoara și 
oficială de box a

TIMIȘOARA, 24 (prin tele
fon). în Sala Olimpia din lo
calitate, 136 de pugiliști de la 
categoriile muscă, pană, ușoa
ră, mijlocie mică, semigrea și 
supergrea și-au început între
cerile. Datorită numărului ma
re de participanți, în prima zi 
au avut loc două reuniuni non
stop, cu 44 de meciuri, fapt 
care a făcut ca numeroasa a- 
sistență și oficialii reuniunilor 
să stea în jurul ringului mai 
bine de 9 ore ! Iubitorii boxu
lui nu au regretat, însă, tim
pul petrecut în jurul careului 
magic, deoarece au asistat la 
meciuri frumoase și au văzut 
la lucru mulți pugiliști bine 
cotați. Printre aceștia s-a aflat 
și Daniel Măeran (Steaua), 
care a apărut în fața spectato
rilor după o îndelungată ab
sență. El a evoluat la cate
goria pană și a ‘'demonstrat 
că și-a păstrat calitățile care 
i-au adus titlul de campion 
mondial de tineret în 1985. 
Adversarul său, Gheorghe Pîr- 
vulescu (Rapid), nu a putut 
rezista decît o repriză și ju
mătate, după care a abandonat. 
Aprecieri bune și la adresa 
campionului categoriei pană, 
Ionel Panaite (Bc Galați), care 
a rămas același sportiv serios 
pe care îl cunoaștem de mai 
mulți ani. El a reușit să-1 în
vingă prin abandon în prima 
repriză pe Adrian Dan (Con
structorul Craiova). Tot în ca
tegoria evidențiaților trebuie 
trecut și dinamovistul Daniel 
Dumitrescu, care l-a făcut k.o. 
în rundul secund Pe hunedo-

Pop. După me-reanul Florin
ciurile disputate în prima zi, 
se pare că cele mai valoroase 
elemente din acest turneu se 
află la 
de mai 
Și Pe 
Kresyn 
(ab. 2) in fața lui 
(Voința Măcin).

Alte rezultate.
Stancu (Steaua)
Stoica (Construcții București), 
M. Fînățan (Chimistul Rm. Vîl
cea) b.p. I. Badea (Vagonul 
Arad), C. Pascariu (Prahova 
Ploiești) b.ab. 3 Gh. Păun (Me
canică Fină București), A. Ius
tin (CSM Craiova) b.ab. C. Cră
ciun (Timpuri Noi București) 
L. Călian (CSM Cluj-Napoca) 
b.ab. 2 V. Lișiță (CSM Reșița). 
Mijlocie mică : M. Gavrilă (Di
namo) b.p. Gh. Stan (Steaua), 
D. Nicclae (Steaua) b.p. M. 
Constantin (Farul), D. Lugigan 
(Dinamo) b.p. M. Niculescu 
(Timpuri Noi Buc.), R. Savu, 
(AEM Timișoara) b.p. Gh. Pa- 
tulea (Oțelul Tîrgoviște).

Paul IOVAN
IAȘI, 24 (prin telefon). Me

ciuri de bună calitate în Sala 
Sporturilor din localitate. Din
tre cei 123 de sportivi înscriși 
pe listele de concurs, au boxat 
în prima gală 26 la categoria 
semimuscă și 32 la categoria 

detașat prin specta- 
partida dintre A- 
Zbughin (Nicolina

categoria pană, celor 
sus putîndu-1 adăuga 

timișoreanul Dumitru 
(Steaua), învingător 

Ion Lavrente

Pană : C.
b.p. (?) O.

venit la puncte primului. Cel 
mai frumos meci l-au oferit, 
însă, „cocoșii" Marian Dumi
trescu (Dinamo) și Frederic 
Schuller (Mediaș), încheiat cu 
victoria meritată a dinamovis- 
tului.

Alte rezultate. Semimuscă : 
I. Boboc (Steaua) b.p. E. Cri- 
șan (ASA Cluj-Napoca), N. 
Craiu (Tulcea) b.ab. 1 Gh. Pre
da (Met. Tîrgoviște), Gh. Cră
ciun (Oțelul cînipina) b.p. P. 
Melinte (ASA Cluj-Napoca), C. 
Oprea (Metalul Plopeni) b.p. P. 
Drogeanu (Medgidia). Cocoș : 
E. Preda (Rm. Vîlcea) b.p. C. 
Dumitrescu (Brașov), C. Ro
man (Bc Galați) b.p. P. Gigei 
(Metalul Buc.).

Alexandru NOUB — coresp.
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Firește, obiectivele de 
performanță internă stabi
lite anual de către CJEFS 
și apoi, ierarhic, de către 
cluburi și asociații sportive 
își au rostul lor bine de
finit și se cere făcut totul 
pentru ca ele să fie în
deplinite și, pe cit posibil, 
depășite. Competițiile in
terne- sînt cele care oferă 
motivația imediată a pre
gătirii, constituie „cîntarul" 
saltului valoric înregistrat 
de la' un sezon la altul și, 
deopotrivă, magnetul care 
atrage irezistibil spre con
tinua dorință de întrecere. 
Și aceasta indiferent dacă 
ne aflăm înspre vîrful sau 
baza piramidei : copiii din 
Hunedoara, recent învinși 
in finala- „Cupei speranțe
lor", vor aștepta — să fim 
siguri — revanșa lor cu în
vingătorii din Bacău cu 
aceeași nerăbdare cu care 
care tabăra dinamovistă aș
teaptă eternul derby
Steaua. în fond, nimic mai 
omenesc decît această do
rință de a fi mai 
vecinul-coleg de 
Și atîta vreme cît 
scrie și pe orbita 
ului nu numai că
plus de farmec, dar devine 
chiar necesară. Un cam
pionat fără rivalități, fără 
suspense, ar semăna plicti
sitor de mult cu mîncarea 
fără sare din poveste... De 
aici, deci, și satisfacția les
ne de înțeles a celor ce își 
văd concretizate în arenă 
„podiumurile" planificate pr 
hîrtie.

Paradoxal insă, uneori 
tocmai această îndeplinire a 
obiectivelor interne se în
toarce ca un bumerang îm
potriva adevăratei perfor
manțe. Mulțumite cu faptul 
că au rezolvat cu bine mi
cile... mari rivalități locale, 
că au încheiat pe un loc 
(așa-zis) onorabil un cam
pionat sau altul, unele uni
tăți sportive consideră că 
și-au făcut datoria, că au 
justificat integral sumele 
cheltuite, că plafonul valo
ric atins este demn de Iau-

cu

bun decît 
Întrecere, 
ea se In- 
fair-play- 
aduce un

LA DRUM, IN CAUTAREA

mo-dă. Or, acestea este 
mentul în care drumul spre 
adevărata performanță se 
închide. Cine aspiră la pu
țin nu poate realiza mult!

Vedem bine, în întreaga 
activitate economică, unica, 
adevărata măsură, a deve
nit — așa cum o cer docu
mentele de partid — com
petitivitatea pe plan inter
național, compararea cu cele 
mai bune produse pe plan 
mondial. Așa se cuvin să 
fie gîndite și realizate și 
„produsele" activității spor
tive — mereu comparabile 
cu vîrfurile mondiale, ade
vărata măsură a valorii, a 
calității muncii. Nu „der- 
byul" cîștigat cu formația- 
colegă de județ reprezintă 
etalonul saltului valoric, ci 
numărul de sportivi dați lo
turilor naționale și, în spe
cial, rezultatele obținute de 
aceștia pe plan internațio
nal. Iată de ce, în 
rea obiectivelor de 
manță, competența 
să se împletească și 
drăzneala, cu dorința de * 
asalta cote mereu mai înal
te. Și se poate : asociații 
mici, dar lucrînd cum tre
buie, pot pune umărul chiar 
la sporirea potențialului o- 
limpic al țârii. Spre exem
plificare, Nicolae Martines- 
cu, campion olimpic de lup
te, a pornit de la o mo
destă asociație sportivă să
tească, frații Cuțov — de 
la PAL Brăila, corvinul 
Hunedoara a trăit mereu la 
temperatura derbyului cu 
Jiul, dar nu a uitat să dea 
loturilor naționale de fot
bal, seniori și juniori, com- 
ponenți de certă valoare.

Iată gînduri — de fapt, • 
gîndire — care, credem, 
trebuie să se regăsească în 
lucrările plenarelor CJEFS 
care se țin în această pe
rioadă. Și nu atît în dările 
de scamă, cît, mai ales, tn 
activitatea de zi cu zi s 
acestor organisme și a uni
tăților sportive subordona
te lor '

stabili- 
perfor- 
trebuie 
cu tn-

Sorin SATMARi

VIITOARELOR CAMPIOANE

cocoș. S-a 
culozitate 
lexandru „ ,__ ____
Iași) și Milică Văduva (Dro- 
beta Tr. Severin), la categoria 
cocoș, în care victoria a re-

ma
de 

._____ _ de
cursul anilor o serii de jucă
toare care au urcat, mai apoi, 
treptele aspre ale performanței. 
Dar, n-am pornit acum pe fi
rul istoriei, ci pe acela al... 
viitorului, pentru că in acest 
frumos oraș, în tenisul de ma
să se pregătește acum genera
ția de miine.

...In prima sală, un grup de 
fete exersează de zor lovituri- 
li de atac. O recunoaștem la 
„pupitru" pe fosta campioană 
națională, Magdalena Leszay. 
Indicațiile sale sint precise, iar 
micile jucătoare sint 
ochi și urechi. Ascultă 
sfaturile unei campioane.

Pe „harta" tenisului de 
să. Aradul ocupă un loc 
frunte, aici formindu-se in

nu le căutăm 
C.S. Arad, ci 

de la Centrul 
federației. Este timpul să spu
nem că, aici, la Arad, a luat 
ființă cel di-al doilea aseme
nea centru din țară, experien
ța celui din Capitală dovedin- 
du-se salutară. Si aici.

de această dată, 
pe fetele de la 
pe suratele lor

LIMPEZIRI ÎNAINTEA SEZONULUI
(Urmare din pag. 1)
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leului" în restul probelor, se 
cuvine să subliniem, o dată In 
plus, ascensiunea cluburilor și 
asociațiilor din provincie, ca o 
dovadă clară că, atunci cînd 
se muncește temeinic șl cu 
răspundere, există suficiente 
condiții pentru performanță și 
tn afara centrelor atletice tra
diționale 1

Normal, prin prisma „mon
dialelor" de la Varșovia (22* 
martie), alergarea fetelor a 
deținut „capul de afiș" al C.N. 
Prin dramatismul luptei, con
dusă de timișoreanca Mariana 
Stănescu (ca o curiozitate : e- 
levei profesorului Emil Gro- 
zescu nu 1 s-a văzut, pe dura
ta cursei, decît nasul, ea avînd 
capul înfofolit într-un fular !), 
prin ritm și prin frumusețe, 
întrecerea fetelor și-a justifi
cat eticheta. Primele 6 clasate, . 
Mariana Stănescu, Paula Ivan. 
Elena Fidatov, Elena Murgoci, 
Iulia Beșliu și Iulia Negură, 
și-au confirmat statutul de 
membre ale lotului național, 
ele rămînînd să se pregăteas
că (sub îndrumarea antrenoru
lui federal Constantin Noures-

cu) pentru a 15-a ediție a C.M. 
Dacă Ana Barbu (locul 7) și 
Adriana Andreescu (8) au ra
tat J ----- ...
nu 
ca
un _ _____
I-am numi al decepțiilor. în 
ciuda experienței ei (a parti
cipat, între altele, la C.M. de 
la Neuchâtel, 1986), Ghican a 
terminat abia a 13-a, acuzînd 
o indispoziție de ultim mo
ment, încă mai grav, Mitrea

de puțin includerea în lot. 
strică să facem din Ilin- 
Mitrea ți Viorica Ghican 
capitol special. Pe care

(deși venită la Felix !) s-a re
tras de la start, invocînd mo
tivele unei accidentări, 
excludem posibilitatea 
circumstanțe atenuante, 
cum „naționalele" au însemnat 
„sita" pentru c.M. (și, ca o- 
biectiv imediat, pentru Crosul 
Păcii țărilor din Balcani, pre
văzut pentru 8 martie, la Tri
bala, tn Grecia), selecționerii 
au procedat In consecință. Și, 
zicem noi, au procedat corect.

Nu 
unor 
dar

de catedră" o altă campioană, 
Liana Mihuț-Heim, cea care a 
urcat cindva și pe treapta de 
sus a „europenelor"... Mingile 
zboară cu viteză de la o fe
tiță la alta, incit cu greu' le 
poți urmări traiectoriile. Sînt 
prea mici ? Nu, pentru că, deja, 
ne-am obișnuit ca și in tenisul 
de masă marile performanțe să 
fie obținute la vîrsta păpușilor 
(„Ele pot fi văzute, sus, in 
camere, alături de cărți și ca
iete, așteptindu-le liniștite să-și 
termine antrenamentele și- 
lecțiile" — ne spune pedagoga 
Nicoleta Husar). Și, astfel, Io
nela Copaci, Iuliana Lazăr. 
Luminița Nica, Comiana Băla- 
șa, Anca Otavă, Geanina Că- 
praș, Alina Vermeșan, Elena

Cătur 
venite 
Cugir, 
se pregătesc cu asiduitate pen
tru a ataca cit de curînd 
„chiar podiumul campionatelor 
europene, pentru că noi vrem 
să le urmăm pe Otilia Bădescu 
sau pe Emilia Ciosu sau, mai 
ales, pe antrenoarele noastre...". 
Deocamdată, dimineața sau 
după-amiaza, li poți intilni la 
bazin, la sala de gimnastică, la 
cea de... tenis de masă sau la 
acțiunile educative organizate 
de școală (toate sint eleve la 
Școala generală nr. 1, director 
Mihai Mateikovitcs), pentru că 
sportul „ne învață nu numai să 
cîștigăm pe teren, dar, în ace
lași timp, și lucruri deosebite 
despre muncă și viață", dar și 
printre premiantele concursuri
lor di copii și cădeți.

La Arad, două foste 
pioane ale tenisului de masă
— nu putem să nu amintim 
acum că, de la o vreme și fe
tele de la București se bucură 
de sfaturile multiplei campioane 
mondiale Ella Constantinescu
— îndrumă pașii 
viitorului.

Greșim cumva, sau 
re că la orizont a 
să se zărească 
viitoarelor medalii ?

Emanuel FANTANEANU

cam-

generației

ni se pa
și început 
strălucirea

Introduse pentru prima oară, obstacolele arti.ficale au dntărit 
greu in stabilirea clasamentelor „naționalelor" de cros

Foto : Al. SOMOGYI — Oradea

CÎSTIGURII.E CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 22 
FEBRUARIE : Cat. 1 (13 re
zultate): 6 variante 25% — au
toturisme „Dacia 1.300“ (70.000 
lei) : cat. 2 (12 rezultate) : 12 
variante 100% a 6.862 Iei 
233 variante 25% a 1.715 lei ; 
cat. 3 (11 rezultate) : 134 va
riante 100% a 985 Iei și 2 726

Reporf

și

variante 25% a 
la categoria 1 :

Autoturismele 
de la categoria 
participanțllor : 
din com. Mioveni (jud 
Vîrlan Nicolae din
Șăulan Florin din Turda, Stan- 
ciu Ion din Alexandria, Achim 
Nelu și Dumitru-V. din Bucu
rești.

246 lei.
628 lei.
„Dacia 

1 au 
Ursan

1.300“ 
revenit 
Marin 
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ADMINISTRAT!,! Dt STAI LOTO PRONC
că, la ora aceasta, 

nici unui participant 
acest adevărat „eve- 
săptămînil și al se- 
primăvară care se a- 
TKAGEREA EXTRA- 
LOTO a MĂRȚIȘO- 

va avea loc dumini-

• Desigur 
din agenda 
nu lipsește 
niment" al 
zonulul de 
nuntă a fi 
ORDINARĂ 
RULUI, ce
că, 1 martie. In felul acesta, se 

' simplifică șl problema alegerii 
unul cadou atractiv, care să sa
tisfacă cele mai diverse gusturi 
șl preferințe. Care sînt elemen
tele care pledează In favoarea 
unei asemenea opțiuni 1 tn pri
mul rînd, gama largă șl variată 
a celor 21 categorii de ‘ cîștiguri, 
din care nu lipsesc autoturis
mele Dacia 1300, excursiile peste 
hotare (de data aceasta tn 
U.R.S S.) și — desigur — Im
portante sume de bani, de cuan- 

f

turnuri fi 
te aceste 
serie de 
de atraci 
tehnică, i 
mecul pi 
de trager 
cite dout 
numere ; 
ciștiga șl 
extrase ; 
din fond 
Loto, pen 
la faza 
Precizăm 
lete tn vt 
să pârtiei

• Astăzi 
rle, la o 
tn Bucure 
str. Doarr



nVITATE ȘAHISTĂ
i! „zonalului** © Noii compioni 
ale juniorilor în Polonia © La 

p Buzia; — turnee open

Cinci minute cu arbitrul Adrian Porumboiu

„NU-MI PLAC JUMĂTĂȚILE DE MĂSIRV*
Sportul siudcnjcsi s-a înapoiat din turneu
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Ale- 
fete : 
P. 2.

Da- 

npeti- 
pa 16 
1 A.S.

fost 
(Por- 

i can- 
urmat 
ătatea 
;Spar-

tac Buc.). La celelalte categorii, 
învingătorii au fost în ordine : 
Constantin Căfarariu (Ascenso
rul Buc.). Dumitru Artene (E- 
lectra I.M.E.B.) și Sever Tato- 
mir (Depoul C.F-R Triaj Bucu
rești).
• TURNEUL international de 

șah pentru juniori și copii, 
desfășurat la Bydgoszcz (Polo
nia) a reunit 26 de echipe din 
România, Bulgaria, Franța, 
Cehoslovacia și Polonia. Țața 
noastră, a fost reprezentată de 
tinerii șahiști de la Calculato
rul București și Stejarul Iași, 
care s-au comportat remarcabil 
ocupînd locurile fruntașe. în 
clasamentul pe echipe, primul 
loc a revenit Calculatorului 
cu 31,5, urmat de MDK Byd
goszcz 26 p și Stejarul 26 p. 
Lauri au cucerit și bucurește- 
nii Daniel Popescu (juniori pî- 
nă la 15 ani), Luminița Radu 
(junioare pînă la 15 ani) și 
Gabriel Schwartzman (copii 
pînă la 12 ani).
• LA BĂILE FELIX incep 

astăzi întrecerile celei de-a 
VII-a ediții a Turneului „open“, 
masculin și feminin. Totodată, 
aici se va disputa și Cupa „8 
Martie" rezervată jucătoarelor 
de categorii superioare.
• ÎN PREGĂTIRE si turneul 

„open" internațional de la Bu- 
ziaș, care începe la 2 martie. 
Două zile mai tîrziu, la Bucu
rești, Începe o nouă competiție 
în organizarea A.S. Sănătatea.

INTERNAȚIONALII ECHIPEI
I AU OFERIT UN FRUMOS EXEMPLU
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mifinale : Porumb — Marian O- 
nilă. (Progresul) 4—2, ab. ; Mo- 
reș — Chițeș 3—fi, 6—3, 6—2 ; 
Finală : Porumb — Mozeș 3—6, 
6—4, 7—6 ; junioare, semifinale î 
Neacșu — Veneția Șchiopu (Di
namo) 6—3. 4—6, 6—0 ; Mitrică — 
Kerek 6—3, 4—6, 6—2 ; finală :
Mitrică — Neacșu 6—1, 6—0 ; co
pii, băieți : 1. D. Pescariu (6—4, 
6—2 cu Pavel ; 4—6, 6—3, 7—6
cu Gima ; 6—4, 6—2 cu Peia).
2. A. Pavel, 3. S. Gima, 4. B. 
Pela ; fete : 1. I. Spîrlea (5—6. 
6—1, 6—3 cu Năstase ; 6—1, 6—3 
cu Râ du Ies cu ; 6—2 6—3 cu Pe
tru). 2. Monica Nâstase (TCB),
3. Roxana Rădulescu (TCB). 4. 
S. Petru.

Doino STĂNESCU

AZI, MECIURI IN DIVIZIA
FEMININA A DE HANDBAL

Fiind angrenate în cupele 
europene (duminică evoluează 
în deplasare), formațiile Știin
ța Bacău și Chimistul Rm. 
Vîlcea susțin azi partidele din 
etapa a XIII-a a Campionatului 
Diviziei feminine A de handbal.

Știința Bacău va primi repli
ca echipei bucureștene Con
fecția, în timp ce Chimistul 
Rm. Vîlcea va intîlni pe 
TEROM Iași. Ambele partide 
încep la ora 17
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La începutul acestei săptă 
mini s-a înapoiat, acasă, echi
pa Sportul Studențesc, care, 
timp de circa două săptămîni. 
a efectuat un turneu de pre
gătire și jocuri peste hotare. 
„Am susținut, în total, șapte 
meciuri, două în Iugoslavia și 
cinci în Italia, cu partenere de 
categorii diferite, dar care, do
vedind ambiție și combativita
te, ne-au solicitat, de fiecare 
dată, la maximum, permițîn- 
du-ne, în final, concluzii dintre 
cele mai concludente", a ți
nut să precizeze, din capul lo
cului, Mircea Rădulescu. an
trenorul principal al „alb-ne- 
grilor".

Rep. : Chiar dacă în aseme
nea turnee rezultatul n-a stat 
niciodată pe primul plan, pre
zintă interes, totuși, un bilanț 
cifric...

M.R.: Notați : 1—0 cu Jatran 
Porek, o echipă iugoslavă de 
Divizia- C ; 1—2 cu Rijeka, din 
prima ligă, în finala turneului 
găzduit, în zilele de 6 și 8 
februarie, de localitatea Porek. 
A fost un turneu în care nu 
i-am putut- folosi pe Cristea, 
M. Marian și Pană, aflați, în 
acele zile, cu reprezentativa o- 
limpică la Palermo și Cannes. 
Apoi, în perioada 11—21 fe
bruarie, am susținut în Italia 
cinci meciuri, încheiate cu ur
mătoarele rezultate : 2—1 cu 
Noventa di Tiave (Div. C) ; 2—0 
cu Ravena (Div. C) î 0—1 cu 
Florentina (Div. A) ; 7—1 cu 
Livorno (Div. C) ; 1—3 cu Bo
logna (Div. B).

Rep.: Meciul cel mai tare a 
fost, se înțelege, cel cu Flo
rentina...

M.R.: o divizionară A care 
a aliniat cel mai bun „11“, cu 
Antognoni, Gentile, Oriali, ar
gentinianul Diaz — autorul 
unicului gol, înscris destul do 
tîrziu, în min. 78, dintr-o lo
vitură de la 11 m...

Rep. : Ce echipă a prezenta» 
în acest meci Sportul Studen
țesc 7

M.R. : Am început cu Cristi
an — M. Marian, lorgulescu, 
Cazan, Munteanu II — Țiclea- 
nu, Pană, Cristea, Bozeșan — 
D. Popescu, Coras. Au -mai in
trat, pe parcursul jocului, M. 
Popa, Șerbănică, Burchel și 
Stanici ; ultimii doi străduin- 
du-se și reușind, nu numai în 
acest meci, să-și recapete sta
tutul de autentice speranțe, 
pierdut în sezonul de toamnă, 
ale echipei noastre, ale fotba
lului nostru — în genere.

Rep.: Ce alte concluzii ați 
putut trage după cele șapte 
meciuri 7

M.R. : Prima ar fi aceea care 
mi-a produs și cea mai mare 
satisfacție întrucît determină 
reușita de ansamblu a muncii

noastre, realizarea obiectivului 
propus la sfîrșitul lungii pe
rioade de pregătire a anului 
competițional 1987. Mă refer la 
atitudinea responsabilă, disci
plinată a tuturor jucătorilor. în 
frunte cu internaționalii Iorgu- 
lescu, Țicleanu și Coraș a că
ror dorință de a reveni la un 
nivel de pregătire corespunză
tor cu adevărata lor valoare a 
servit ca exemplu tuturor ce
lorlalți componenți • ai lotului.

Și cînd nu faci nici un pic 
de rabat la efort, acumulările 
apar și în planul jocului, pe 
care cu toții îl dorim cît mai 
potrivit cu principiile fotbalu
lui competitiv : combativitate, 
eficiență. Este locul să spun 
că, în țelul propus, am fost 
ajutați și de starea terenurilor, 
care ne-a permis să lucrăm 
intens la importantul capitol 
tehnico-tactic, la punerea In 
aplicare a ideii de joc.

Revenind de unde am plecat, 
și anume de la scopul turneu
lui, aș dori să arăt că tot ceea 
ce lucram în antrenamentele 
zilnice, jucătorii încercau să 
exerseze și în timpul meciu
rilor, indiferent de tăria par
tenerei de întrecere. Așa se 
face că în meciul cu Bologna, 
urmărind în principal jocul pe 
atac, am fost peste adversar 70 
de minute din 90 și am primit 
trei goluri pe contraatac.

Concluzia pe care am tras-o 
la sfîrșitul partidei : superfi
cialitate la finalizare, ceea ce 
ne-a făcut să ratăm deseori 
din situații clare, și — chiar 
dacă ea n-a constituit tema 
principală a jocului — defici
ențe în momentul de apărare. 
Sigur, în campionat, la meciuri 
pe... puncte una (atacul) fără 
cealaltă (apărarea) nu se va 
putea...

...a încheiat dialogul nostru 
— în cel mai pur spirit compe
titiv pentru ECHIPA — antre
norul Mircea Rădulescu.

Gheorghe NICOLAESCU

— Adrian Porumboiu, nu ați 
mai fost printre primii la tes
tele fizice, derulate recent, la 
Pitești, cu ocazia cursului dc 
instruire a arbitrilor din Io
tul A...

— Este adevărat, n-am mai 
fost Și ca să spun adevărul 
pînă la capăt, pentru că nu-mi 
plac jumătățile de măsură, 
mi-a cam fost teamă de data 
asta. Motivul ? Veneam după o 
perioadă de inactivitate de două 
luni datorată unei rupturi mus
culare. Am strîns insă din dinți 
și am prins „cotele" haremu
rilor.

— Apropo de testele fizice, 
cum le vedeți 7

— Sînt mai ușoare decât... În
trebarea. Aceste teste fizice, 
precum si cele teoretice fac 
parte integrantă din complexul 
de acțiuni care contribuie la 
pregătirea arbitrului. Si tretuie 
să te conformezi. In ceea ce 
mă privește, sînt conștient că 
am rămas puțin în urmă la 
capitolul fizic. însă, pînă la 
startul returului am timp sufi
cient să remontez. Alerg zilnic 
6—8 km.

— Aveți timp și de o .fe
reastră" pentru a privi în ur
mă și a vă consulta „con
tul", mai ales că sinteti în te
mă, fiind, un apreciat econo
misi 7

— în contabilitate. datele 
sînt — prin definiție — exac
te. în „contul" unui arbitru 
mai intîlnim si unele înregis
trări relative, atunci cînd ele 
pornesc de la o „tabără" mar
cată de nereușită si care de
vine subiectivă. în sezonul de 
toamnă am făcut si eu citeva 
greșeli. Sînt conștient de ele. 
Nu au fost grave, nu am in
fluențat nici un rezultat. Au 
fost greșeli omenești. Am con
știința împăcată că nu am fă
cut ceva premeditat si voi re
veni pe teren. în orice loc. cu 
fruntea sus.

— Se spune că un meci 
Steaua — Dinamo constituie 
„proba adevărului" pentru un 
arbitru. Ce ziceți 7

— Adevărul este undeva la 
mijloc. E drept, acest derby ai 
campionatului nostru are un a- 
nume grad de dificultate. Are 
și o mare încărcătură psiholo-

.gică. Toată lumea vrea să vadă 
un meci mare, fată în fată a- 
flindu-se cele mai bune echi
pe. La fel se așteaptă si de la 
arbitrul care oficiază.

— Dacă mîine ați arbitra a- 
cest derby—

— Nu îmi este teamă. Am 
mai condus. Cînd intru pe te
ren. indiferent de meci, mă 
detașez de orice. Evident, nu 
Si de regulament. Nu mă in
teresează ce formație ar putea 
cîștiga. Uit pentru 90 de mi
nute numele echipelor. Am 
insă tot timpul tn minte nrin- 
cinlul de căpătâi : imparțiali
tatea.

— Cu cine aii făcut primii 
pași în arbitraj 7

— M-a îndrumat foarte mult 
Nicolae Rainea. Mi-a fost pro
fesor. La început chiar modeL

— V-ati gindit că ati putea 
deveni... un model 7

— Mai am încă multe de în
vățat. Poate va veni si ziua 
aceea cînd un tînăr îmi va 
cere ajutorul, sfatul. O voi 
tace cu plăcere.

— Ca să ajungeți la acea zi 
plăcută, aveți nevoie si de a- 
jutor...

— în primul rînd. de... pro
priul ajutor. Apoi, de al cole
gilor din brigadă. Și nu în ul
timul rînd de al jucătorilor, 
cărora le-as recomanda o în
sușire mai temeinică a regu
lamentului. astfel îneît pe te
ren prezenta noastră a arbi
trilor. să fie cît mai discretă.

Adrian VASILESCU
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MARELE ORGANIZAȚIILOR
I) ti determină pe activiștii spor-

----------  tivi, antrenorii și tehnicienii 
>nală la dîmbovițeni să persevereze pe
final de acest drum. Ne-am convins de
novarea acest lucru parcurgînd preve-
i C.S.S derile Programului de măsuri
iră, re- adoptat de plenară. în atenția
handba-. C.J.E.F.S. și a Inspectoratului
Petrolul școlar va sta în 1987 perfec-

'■ la ju- ționarea activității de depista-
.elor de re, inițiere și selecționare a
rgoviște, tinerilor pentru sportul de per-

școlară formanță (cercurile sportive
pentru clasele I—IV și grupele 

iă acum de pregătire sportivă în unită-

IMEAZâ
La toa- 

idauge o 
ie la fel 

formula 
suși far- 
cest gen 

„legate* 
de 120 

le a se 
e din 20 

cîștiguri 
dstemului 
jtigătoare 
imentară. 
u-vă bi- 
el, puteți 
atragerile.

i februa- 
avea loo 
bului din 
igerea c-

aișnuită Pronoexpres. Transmi
sia desfășurării tragerii se va 
tace la radio, pe programul I, 
ia ora 16 „15. Numerele extrase 
vor fi transmise in reluare, la 
ora 23, pe programul I, precum, 

mîine, joi, la ora 8,55, tot 
pe programul I. Toți cei intere
sați sînt invitat! să participe

'i mi'ii ■■■ii .ii .1. ———

SPORTIVE
țile de învățămint gimnazial). 
De asemenea, se va perfecțio
na sistemul de orgapizano și 
desfășurare a campionatelor 
școlare, locale și județene, la 
ramurile sportive nominalizate, 
pentru lărgirea bazei de selec
ție și a posibilităților de veri
ficare a unui număr cît mai 
mare de tineri. Pe ■ viitor, 
aprecierea muncii în activita
tea de performanță se va face 
— atît pentru antrenori, cît și 
pentru cluburi și asociații — 
după numărul și valoarea ti
nerilor promovați în loturile 
reprezentative.

Ca un corolar al tuturor ac
țiunilor în acest domeniu, Pro
gramul de măsuri al plenarei, 
prevede ca un obiectiv de ba
ză ca principala cale de întă
rire a echipelor divizionare din 
județ s-o constituie Juniorii ri
dicați din propria pepinieră, 
recurgîndu-se cît mai puțin la 
transferările din alte județe.

Sîntem convinși că dacă mă
surile preconizate vor fi trans
puse în viață cu perseverență 
și deplină responsabilitate, la 
sfîrșitul lui 1987 cifrele de 
performanță de anul trecut (36 
de sportivi chemați în Ioturile 
reprezentative, obținerea a 15 
titluri de campioni ai țării și 
6 recorduri naționale) vor atin
ge cote superioare, ponderea 
principală revenind juniorilor.

• MECI INTERNATIONAL 
LA TIMIȘOARA. Astăzi, pe 
stadionul „1 Mai" din locali
tate (ora 16), lidera seriei a 
IH-a a Diviziei B, „Poli" Ti
mișoara, întîlnește într-un joc 
amical formația iugoslavă Pro- 
leter Zrenjanin. C. CREȚU — 
coresp.

• POLITEHNICA IAȘI — 
C.S.M. SUCEAVA 0—3 (0—1). 
Deși meciul s-a jucat la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, rezultatul 
surprinde, totuși Au marcat : 
Coman (min. 40). Cașuba (min. 
75) și Sfrijan (min. 87).

• LA PLOIEȘTI, în organiza
rea C J.E.F.S. Prahova, a avut loc 
un interesant turneu de miini- 
fotbal, la care au luat pante 8 
echipe de juniori dan Cam
pionatul Republican I : Petrolul 
I și II, C.S.Ș. Ploiești, Praho
va, Poiana Cîmpina, Steaua 
Mizil, Metalul Plopeni, A.S.A. 
Chimia Ploiești. Competiția a 
fost dotată eu ..Clina a 65-a 
aniversare a U.T.C.". In finală, 
Petrolul I (antrenor Camiil O- 
prișan) a învins cu 6—2 pe 
C.S.Ș. Ploiești (antrenor Lau-

rențiu Constantin). Octavian 
BALTEANU-coresp.

• INTER SIBIU — PRO
GRESUL VULCAN-BUCU
REȘTI 0—2 (0—1). Au mar
cat : Zamfir (min. 25) si Ene 
(min. 75). I. IONESCU - 
coresp.

© DELTA TULCEA — CI
MENTUL MEDGIDIA 1—2 
(1-1).

® PANDURII TG. JIU — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 
1—2 (1—2). Au înscris : I. Ma
rius (min. 36) pentru gazde, 
respectiv Firănescu (min. 28) 
și Cîrțu (min. 31). P. CRIS
TEA-coresp.

• C.I.L. SIGHET — OAȘUL 
NEGREȘTI 3—0 (1—0). Autorii 
golurilor : Strîmbei (min. 20) și 
Bodeanu (min. 60 și 80). I. 
MIHNEA-conesp.
• C.F.R. PAȘCANI — ARI

PILE BACAU 3—2 (2—0). Au 
marcat : Croitoru. Toma și 
Punei, respectiv Amorăriței și 
Mîndiru. V. APOSTOL-coresp.
• C.S.M. BORZEȘTI — 

FEPA ’74 BIRLAD 2—1 (2—1). 
Au înscris : Boioan (mim. 11)
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și Florian (min. 44) pentru 
gazde, respectiv Anton (min. 
25). GH. GRUNZU-coresp.
• MINERUL BARAOLT — 

IMASA SF. GHEORGHE 1—1 
(0—l). Golurile au fost reali
zate d“ Dudaș (min. 70), pen
tru gazde, și Varga (min. 34), 
pentru oaspeți. C. GRUIA — 
coresp.
• UNIO SATU MARE —MI

NERUL BAIA ȘPRIE 4—1 
(3—0). Au înscris: Puț (min. 16 
și 21). Marta (min. 39). Balogh 
(min. 71). respectiv Roatiș 
(min. 50). Z. KOVACS — co
resp.
• IND. SIRMEI C. TURZII — 

AVÎNTUL REGHIN 3—2 (1—1). 
Au marcat : Ulesan (min. 38). 
Mureșan (min. 70 si 73). res- 
neetiv Mărcus (min. 18 și 80). 
P. ȚONEA — coresp.
• MINERUL SARMAȘAG — 

CHIMIA TĂȘNAD 1—1 (0—1). 
Oaspeții au deschis scorul prin 
Tudor (min. 17). Minerul ega- 
lînd în min. 81 (prin Lotrie). L 
ION — coresp.

.V.V.WV

INVITAȚIE LA
Un peisaj de basm, cu păduri de fag și 

brad încărcate de zăpadă, cu cărări troieni
te, loc vestit si ideal pentru că oferă VA
CANȚE DE LINIȘTE, VACANȚE DE DES
TINDERE FIZICĂ ȘI PSIHICA.

Virtuților peisagistice, dublate de un bio- 
climat specific montan tonic, favorabil re- 
confortării datorată aerului curat, puternic 
ozonat, bogat în aerosoli rășinoși și ioni ne- 

■ gativi li se adaugă numeroase

VALENȚE TERAPEUTICE

• Un evantai larg de ape .minerale, car
bogazoase, bicarbonatate, sodice și cloruroso- 
dice, feruginoase, mezotermale ;

® O raritate în România și peste, hotare : 
emanațiile naturale de bioxid de 
(„„ 
portant în tratarea bolilor cardiovasculare ;

® Profil terapeutic larg, cură balneară efi- 
cientă în afecțiuni ale aparatului cardiovas-

______¥___ ____ _____ _ carbon 
(mofete) — factor de cură deosebit de im-

® Profil terapeutic larg, cură balneară efi-

BĂILE TUȘNAD
cular ; nevroză astenică ; afecțiuni ale 
bului digestiv;

• Hotelul „Tușnad", cu 
baza de tratament dotată cu instalații 
derne pentru băi carbogazoase, băi galvani
ce, împachetări cu parafină, hidroterapie, băi 
de lumină, masaje, aerosoli, proceduri de 
electroterapie etc.

• Condiții de cazare de prim rang m trei 
hoteluri („Ciucaș", „Olt" — înzestrat cu ba
zin pentru kinetoterapie — și „Tușnad"). 
precum și în case de odihnă modernizate în 
condiții optime de confort.

De reținut : Numai pînă la 30 aprilie pu
teți beneficia de tarife reduse — 90 lei pe 
zi/persoană pentru servicii de cazare în ho
tel, masă la restaurant, tratament și comi
sion. La transportul pe calea ferată se acor
dă o reducere de 25 la sută.

Biletele pentru Băile Tușnad, precum și ori
ce alte informații suplimentare se pot ob
ține de la toate agențiile oficiilor județene 
de turism și ale I.T.H.R. București.

acces direct

tu-
în 

mo-
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nut. Peste două minute. Stea
ua a obținut prima lovitură 
de colț, rămasă, însă, fără re
zultat. în replică, Dinamo 
Kiev a contraatacat prin Blo- 
hin, dar acțiunea lui se va 
stinge în fața excelentei noas
tre linii de fundași. In minu
tul 28, jucătorii noștri au be
neficiat de patru (!) cornere 
consecutive, la ultimul, exe
cutat de Boloni, Pițurcă amî- 
nînd deschiderea scorului. In 
min. 30, balonul centrat de 
Belanov, va fi reluat pe spate 
de Blohin, dar nu va nimeri 
ținta. După un minut, Cianov 
a ieșit în afara careului și l-a 
deposedat pe Lăcătuș. Șutul 
puternic expediat de Iako
venko (min. 37) nu l-a putut 
învinge pe Stîngaciu. în ulti
mele minute ale reprizei (42 și 
43), Hagi a inițiat două acțiuni 
individuale, dar Cianov a în
lăturat pericolul.

Repriza secundă a început în 
nota de dominare a Stelei, te
ritorial și psiholpgic. După ce, 
în min. 47, Blohin a ratat o 
mare ocazie, întârziind șutul și, 
în cele din urmă, trimițînd 
pe lingă stâlpul porții lui Stin
gaciu, Steaua s-a instalat, si
gură si dezinvoltă. în -jumăta
tea de teren adversă. Apărîn- 
du-se grupat și calm, stăpînind 
mijlocul terenului, campioana 
noastră a atacat dc fiecare dată 
primejdios, maă ales „șarjele" 
de pe partea dreaptă punind 
în pericol poarta Iui Cianov.

CUCERIT
Precedată de intervenția exac
tă a lui Stingaciu, la șutul lui 
Zavarov (min. 69). acțiunea lui 
Lăcătuș a fost. în min. 74. la 
un pas de 2—0, dar jucătorul 
bucureștean n-a mai găsit forța 
să-1 învingă pe Cianov. la ca
pătul unui „slalom" de toată 
frumusețea. Portarul sovietic 
s-a aflat din nou în dificultate 
în min. 83: Pițurcă a pătruns 
pe dreapta, a șutat înșelător. 
Cianov a respins „in extremis", 
ajutându-se apoi de... stâlpul 
din stingă porții!

Pe fondul ultimelor schim
bări de jucători, finalul parti
dei n-a adus nimic nou. Dina
mo Kiev a făcut eforturi, pe 
alocuri disperate, să obțină e- 
galarea. dar strădaniile fotba
liștilor sovietici s-au lovit de 
o defensivă fără fisuri, omo
genă si excelent organizată. In 
același timp. Steaua a conti
nuat să-si facă jocul gîndit si 
inteligent, în permanentă miș
care, cursiv si derutant, arun- 
cînd contraatacuri tăioase spre 
poarta adversă. Impecabil strîn- 
să în apărare, „armonica" echi
pei noastre campioane s-a des
făcut de fiecare dată cu inspi
rație si iuțeală. Si astfel, si
gură ne sine si pe joc. Steaua 
s-a îndreptat clar. logic spre o 
izbîndă strălucitoare. CEA MAI 
MARE DIN ISTORIA FOTBA
LULUI ROMANESC. Fluierul 
final al arbitrului italian Agno- 
lin a consfințit. în aplauzele 
spectatorilor, meritata victorie 
a Stelei București, marți seara 
superioară, la toate capitolele, 
prestigioasei sale adversare.

STEAUA BUCUREȘTI - DINAMO KIEV 1-0 (1-0)
Stadion Louis II ; teren moale, alunecos ; 

pentru fotbal. Șuturi : 15-10 (pe poartă : 
10—1. A marcat : HAGI (min. 4.4).

STEAUA : STINGACIU - IOVAN, BUM3ESCU, ______
DICI, BĂRBULESCU - BĂLAN, T. STOICA, BOLONI, HAGI 
(min. 84 Balint) - LĂCĂTUȘ (min. 89 Majaru), PIȚURCĂ.

timp
7-4).

excelent
Cornere :

BELODE-

DINAMO KIEV : Cianov — Ba!, Baltacea, Kuznetov, Demia
nenko - EVTUSENKO, IAKOVENKO, Raț, ZAVAROV (min. 78 
Morozov) — Belanov (min. 51 Mihailicenko), Blohin.

A arbitrat excelent Luigi Agnolin (Italia).

„ECHIPA
Spicuim din 

claratii culese 
meci, urmînd să revenim mai 
pe larg în numerele viitoare.

Președintele U.E.F.A.. JAC
QUES GEORGE, ne-a spus : 
„A fost o seară foarte plăcută 
pentru fotbalul european. în 
care Steaua s-a distins prin- 
tr-un ioc dezinvolt 
obtinînd o victorie 
răsunet 
care, si 
calități, 
aduce 
prim-nlanul nale".

Tată ce ne-a mărturisit JAC
QUES FERRAN. cunoscut zia
rist francez, trimisul special la 
Monaco al revistei „France 
Football": „Steaua a prestat un 
fotbal de excelentă concepție 
tactică. probînd totodată că

ROMÂNĂ
noianul de de- 

imediat după

.ioc dezinvolt si sigur, 
o victorie de mare 

în fata unui adversar 
aici, a demonstrat alese 

Această izbîndă re- 
fotbalui românesc în 

arenei internatio-

VIOARA INTII
fair-play-ul poale 
în partidele cele 
tante, cu miză totală. Tin să 
adaug că echipa campioană a 
României și a Europei a primit 
azi. pentru sportivitatea de 
care a dat dovadă. 20 de punc
te în clasamentul european 
fair-play. adică maximum po
sibil! O felicit pentru asta si, 
firește, pentru jocul ci!"

In sfîrșit. părerea celebrului 
fotbalist englez KEVIN KEE
GAN, fostă „Gheată de aur" a 
Europei: „De mult n-am văzut 
un meci atit de frumos ca cel 
de astăzi. în care Steaua, da
torită calităților arătate cu pri
sosință. a fost vioara întîi! Să 
nu-mi 
neva!
nă a 
nivel!

fi prezent și 
mai impor-

cereți să remarc ne ei- 
Intrcaga formație jornâ- 
evoluat la cel mai înalt 
Bravo!“

De sus, de Ic stingo le 
dreapta, artizanii superbei 
/ictorii de la Monte Caria : 
Stingaciu, lovan, Bumbescu, 
3elodedici, Bărbulescu, Bă
lan, Stoica, Boloni, Hagi, Lă
cătuș și Pițurcă. Citeva mi
nute, au mai jucat Balint 
și Majaru. N-au fost pe 
teren, dar au mari merite in 
obținerea succesului, antre
norii Anghel lordănescu și 
Radu Trai, Tuturor, fierbinți 

felicitări !

IN VESTIARUL ÎNVINGĂTORILOR
Mare bucurie, dar stăpînită, 

bărbătească, în vestiarul echi
pei noastre, la 5 minute după 
meci. Iată cîteva prime impre
sii:

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ
STRBSKE PLESO, 24 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
Un soare strălucitor, parcă de 
iulie, dar și un vînt extrem 
de mușcător au întimpinat in
trarea schiorilor fondiști în a- 
rena Universiadei de iarnă. In 
programul zilei au figurat pro
bele de 5 kilometri (feminin) 
și 15 kilometri (masculin), în
treceri de sprint. S-a alergat 
foarte tare pe o zăpadă în
ghețată și pe o pistă excelent 
amenajată. în consecință, tim
pii înregistrați au fost foarte 
ridicați.

Proba de 5 km â fetelor, 
ne-a interesat în mod deosebit, 
deoarece ea constituia ..botezul 
focului" pentru alergătoarele 
noastre, pornite cu următoare
le numere de start : Ileana 
Hangan 6, Elena Reit 15, Edit 
Bako 38, Rodica Drăgtlș-IIoha 
42. Cel mai bine s-a compor
tat tînăra Ileana Hangan •— 18 
ani —, aflată la prima ei con
fruntare internațională majoră 
de senioare (reamintim că ea 
este încă junioară și că vîrsta 
marilor reușite în schiul fond

este 24—28 de ani). Marcată e- 
vident de emoțiile debutului la 
înalt nivel, medaliata cu bronz 
la recentul concurs Prietenia 
n-a putut da totul în această 
cursă. Deși a avut cel mai 
bun timp din echipa română, 
ea s-a clasat doar pe locul 14, 
dar importantă este diferența 
de timp față de o învingătoare 
consacrată, sovietica Tamara 
Tihonova — 51 de secunde, 
ceea ce spune foarte mult des
pre talentul și, mai ales, des
pre viitorul acestei speranțe a 
schiului nostru de fond. De alt
fel, ileana nu a fost întrecută 
decit de sportive din Uniunea 
Sovietică (cinci la număr), din 
Cehoslovacia (de asemenea, 
cinci), Polonia (2) și Elveția — 
evident, toate senioare. Mai 
mult, Tihonova (locul 1), Ego
rova (2) și Nageikina (4) din 
echipa U.R.S.S., Janouskova 
(3) din Cehoslovacia și Maciu- 
sek (6) din Polonia sînt com
ponente ale loturilor prime de 
Cupă Mondială din țările res
pective. Elena Reit s-a clasat 
Pe locul 18. învinsă de Ilan-

gan cu aproape 
e momentul să 
— cu părere de 
tul că acest alt 
schiului nostru 
tit așa cum ar fi trebuit la 
momentul potrivit... Edit Bako 
a făcut eforturi mari, s-a cla
sat și ea în apropiere (locul 
22, la 1 minut și 13 secunde 
de învingătoare) și și-a cîști- 
gat astfel locul, la rîndul său, 
în echipa de ștafetă care va 
concuramîine (n.r. astăzi). Ro- 
dica Drăguș a căzut și s-a cla
sat doar pe locul 37, într-o 
competiție dură, care nu iartă 
nici un fel de greșeală. Rămîne 
ca antrenorii să stabilească o 
ordine cit mai eficientă din 
punct de vedere tactic pentru 
a depăși ștafeta Poloniei, prin
cipala contracandidată la me
daliile de bronz în întrecerea 
pe echipe. Tot mîine (n.r. azi), 
„alpinele", Delia Parate și 
Liliana Ichim participă la pro
ba de coborîre.

14 secunde, și 
ne reamintim 

rău — de fap- 
mare talent al 
nu s-a pregă-'

IORDANESCU: ,,Sint fericit 
pentru rezultat și, in egală mă
sură, pentru impresia lăsată ! 
Am știut că jucătorii mei pot 
să ciștige această finală și mă 
bucur că nu m-au înșelat ! Per- 
miteți-mi să consider acest suc
ces drept o consecință a muncii 
și a seriozității, a modului res
ponsabil in care, sprijiniți și 
îndrumați îndeaproape, am pre
gătit intilnirea. Vreau să mul
țumesc și suporterilor, care, in 
tribună sau acasă, la televizor, 
au fost alături de noi, incura- 
jîndu-ne și ținindu-ne pumnii 
strinși !“

STOICA: „Cit am fost de 
bucuros la Sevilla, deși n-am 
jucat, cu atit mai bucuros sint

C.M. DE HANDBAL

Radu TIMOFTE

Marti seara s-au desfășurat 
jocurile penultimei etape a 
turneului principal al Campio
natului Mondial de handbal 
masculin, grupa B. In cadrul 
primei grupe semifinale, selec
ționata României a întîlnit pu
ternica reprezentativă a Uniu
nii Sovietice, de care 
întrecută cu 30—22 
Pentru echipa noastră au în
scris : Stingă 8, Dogărescu 7, 
Durau 2, Berbece 2, Ghimeș 1, 
Porumb 1 și Bedivan 1. Alte 
rezultate : Polonia — Franța

a fost 
(15-8).

aici, unde am demonstrat că 
alcătuim cea mai puternică 
formație de pe continent ! Am 
fost mai buni decit foarte bunii 
jucători de la Dinamo Kiev și 
asta spune, cred, totul !“

HAGI: ,,Nu voi uita nicioda
tă acest gol, dar victoria este, 
intii de toate, a echipei. A unei 
stări de spirit pe care aș nu
mi-o exemplară".

BELODEDICI: „Am venit, am 
văzut, am invins ! Cunoscind 
forța de joc a adversarilor, 
ne-am luat toate măsurile de 
precauție, nelăsind lui Belanov, 
Zavarov și celorlalți nici o șan
să să înscrie. Nu vreau să par 
mai știutor decit alții, dar dacă 
toată lumea zice că am jucat 
mai bine, atunci așa am jucat ! 
Unitatea noastră sufletească 
și-a spus cuvintul

MASCULIN, GRUPA B
31—22 (17—9), Norvegia 
lia 24—19 (12—9) 
r. ~ :
ca 23—17 (11—12), Cehoslovacia
— Elveția 20—19 (11—7), Bul- 
garia — S.U.A. 21—19 (10—6)
— scria a Il-a ; Tunisia — 
Japonia 25—22 (8—15), Finlan
da — Brazilia 40—25 (19—8) — 
turneul de consolare. Joi, e- 
chipa României . întîlnește se
lecționata Norvegiei, la Me- 
rano, de la ora 21,15 (ora 
României).

F. Germania

Ita. 
seria I ; 
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