
In prezența tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
ieri au continuat

Proletari . 'din toate țările', unlti-vă l

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi dimi
neața au continuat lucrările în 

a 
a

plen ale sesiunii a șasea 
celei de-a noua legislaturi 
Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați, la sosirea in 
rotonda Palatului Marii Adu
nări Naționale, cu sentimente 
de dragoste și stimă, 
însuflețite aplauze.

împreună cu 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, 
oficiale au luat loc 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și membrii Con
siliului do Stat al Republicii 
Socialiste România.

In sală se aflau, în calitate 
de invitați la lucrările sesiu
nii, membri ai C.C. al P.C.R., 
membri ai guvernului, condu
cători dc instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, 
reprezentanți ai vieții noastre 
științifice și culturale, precum 
și ai unor colective de oameni 
ai muncii din Capitală.

In cadrul ședinței au eonii 
nuat discuțiile generale comu
ne asupra proiectelor de legr 
aflate pe ordinea de zi.

Au luat cuvintul deputății 
Emil Iluidu, Alexandru Gagu 
Teodor Șerban. Ion Florentin 
Sandu și Constantin Zanfir

Marea Adunare Națională, 
după discutarea pe articole, in 
unanimitate a adoptat : Legea 
Planului 
dezvoltare 
Republicii 
nia po 
Planului de dezvoltare a agri
culturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi 
apelor al Republicii Socialiste 
România pe anul 1988 : Legea 
Bugetului de Stat al Republi
cii Socialiste România pe anul 
1988.

Elaborate și fundamentate sub 
îndrumarea și cu contribuția 
directă a secretarului general 
al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, planurile adoptate, 
parto integrantă a prevederilor 
cincinalului 1986—1990, sînt în 
deplină concordanță' cu obiec
tivele stabilite de Congresul al 
XHI-lea șl Conferința Naționa
lă ale partidului, cu cerințele 
dezvoltării intensive a econo
miei noastre naționale și asigu
ră creșterea în ritm susținut 
a forțelor de producție, spori
rea avuției naționale, a bună
stării întregului popor. Ele a- 
sigură mobilizarea puternică a 
tuturor resurselor materiale și 
umane de care dispune în pre
zent economia noastră naționa
lă în vederea traducerii în

cu vii si

tovarășul 
tovarășa 

în lojile 
membrii

național unic de 
economlco-Socială a 

Socialiste Româ- 
anul 1988 ; Legea

viață a Programului partidului 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
ți înaintare a României spre 
comunism.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, de asemenea, în una
nimitate, Programul privind 
autoconducerca și autoaprovi- 
zionarea pentru asigurarea bu
nei aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare 
bunurf industriale 
pe anul 1983.

Marea 
adoptat, 
după ce a discutat pe articole, 
Legea privind
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României, avind rolul elaboră
rii orientărilor do perspectivă 
și a planurilor naționale unice 
de dezvoltare economică și so
cială a țării.

La ultimul punct ai ordinii 
de zi, secretarul prezidențial 
și al Consiliului de Stat, tova
rășul Dumitru Apostoiu, a pre
zentat expunerea la proiectele 
de legi pentru aprobarea de
cretelor cuprinzîhd norme cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stât; președintele Co
misiei constituționale și juri
dice a M.A.N., tovarășul Ion 
Sălăjan, a prezentat raportul 
acestei comisii, care a avizat 
favorabil proiectele de legi.

După discutarea pe articole. 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, legile 
pentru aprobarea decretelor 
cuprinzind norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat.

Ordinea de zi fiind epuizată, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Gio
san, a declarat închise lucră
rile sesiunii a șasea a celei 
de-a noua legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Lucrările sesiunii s-au în
cheiat într-o atmosferă entu
ziastă. Participanții la lucrări, 
deputați și invitați, au aplaudat 
cu însuflețire, dînd glas senti
mentelor dc profundă dragoste 
și prețuire cu care întregul 
nostru popor îl înconjoară po 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrii 
ferme a oamenilor muncii de 
pe întreg cuprinsul țării de 
a-și intensifica eforturile în 
direcția îndeplinirii exempla
re a prevederilor de plan pe 
anul viitor și pe întregul cinci
nal, de a acționa strîns uniți în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru 
dezvoltarea necontenită, multi
laterală a patriei noastre so
cialiste.
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de consum
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Nafională a 
unanimitate, 
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In prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut 
Ioc, joi, 24 decembrie, sesiunea 
solemnă * Marii Adunări Na
ționale consacrată celei de-a 
40-a aniversări a proclamării 
Republicii, eveniment de deo
sebită însemnătate care a mar
cat o nouă etapă in istoria 
patriei, trecerea la făurirea 
orindulrii socialiste in Româ
nia.

Desfășurată in climatul de 
puternică angajare patriotică, 
de intensă și rodnică activita
te creatoare in care oamenii 
muncii, întreaga națiune, au 
trecut, cu însuflețire, la înfăp
tuirea importantelor hotăriri a- 
doptate de Conferința Națio
nală a P.C.R., sesiunea solem
nă consacrată aniversării Re
publicii, sărbătoare scumpă în
tregului nostru popor, s-a con
stituit intr-un vibrant omagiu 
adus gloriosului Partid Comu
nist Român, continuatorul ce
lor mai înaintate tradiții ale 
luptei revoluționare din țara 
noastră, sub conducerea căruia 
și-au găsit împlinire aspirațiile 
supreme de libertate, indepen
dentă, pace și progres ale po
porului nostru.

In acest înălțător moment a- 
niversar, au fost reafirmate vi
brant sentimentele de nețărmu
rită dragoste, de aleasă stimă 
și profundă prețufre ale tutu
ror cetățenilor tării față de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii,

tovarășul Nicolao Ceaușescu, a 
cărui pilduitoare viată șl ac
tivitate revoluționară s-au îm
pletit slrîns cu lupta eroică a 
partidului, a poporului, pentru 
făurirea noului destin, socia
list șl comunist, al patriei.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, în lojile oficiale se 
aflau membrii Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
șl membrii Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

La sesiunea solemnă au luat 
parte, ca invitați, membri 
ai C.C. al P.C.R., membri 
ai guvernului, - conducători 
de instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, re
prezentanți ai vieții noastre ști
ințifice și culturale, oameni 
ai muncii din mari unități eco
nomice ale Capitalei.

Erau prezenți șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, precum și corespon
denți ai presei străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost intimpinați cu multă 
căldură și însuflețire de parti
cipant!.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, a declarat deschisă se
siunea solemnă consacrată ce
lei de-a 40-a aniversări a pro
clamării Republicii.

In legătură cu această ani
versare, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-a fost adresată, cu 
deosebit respect, invitația de a 
lua cuvintul de la înalta

u

tribună a sesiunii solemne a 
forului legislativ suprem al 
țării.

In aplauzele celor prezenți, a 
luat cuvintul tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C. C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
Suvemulul, președintele Consi» 

ului Național al Științei șt 
Invățâmintufui.

Urmărită cu deosebit interes, 
cuvintarea » fost subliniată în 
repetate rînduri cu vii si în
delungi aplauze.

Ședința solemnă a luat sfîr- 
șl( intr-o atmosferă entuziastă, 
de puternică vibrație patriot!- 
0&. S-a scandat cu înflăcărare 
«Ceaușescu 
«Ceaușescu

— P.C.R. !“,
fi poporul t“,
ț— România, 

prietenia!”. 
La multi ani!“.

eve-
lumină

„Cea u ș e s c u 
pacea șl 
„Ceaușescu —

Aniversarea mărețului 
niment * pus in 
hotărirea fermă, de neclintit, 
a întregului nostru popor de a 
acționa, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XHI-Ica 
și Conferința Națională ale 
P.C.R., pentru înălțarea tării 
pe culmi tot .mai înalte de ci
vilizație și progres, pentru »• 
firmarea cu putere în lume a 
patriei noastre libere. demne 
și înfloritoare — Republica So
cialistă România, caro intră in 
cel de-al cincilea deceniu al 
existentei sale.

ÎNSUFLEȚIȚI MANIFESTĂRI SPORTIVE OMAGIALE
Seria de manifestări sportive 

care cinstesc tradiționala săr
bătoare a poporului nostru — 
proclamarea Republicii — con
tinuă în întreaga tară cu nu
meroase și atractive întreceri 
la cele mai diverse discipline.

BUCUREȘTI. Asociația spor
tivă a Combinatului Poligrafic 
„Casa Scînteii“ a găzduit zile
le trecute o competiție oma
gială, la care au participat a- 
proape 100 de iubitori ai spor
tului din secțiile întreprinderii.

La șah, concurs desfășurat în 
sistem eliminatoriu, primul 
loc a revenit lui Ghcorghe 
Banu (Fotoculegere), urmat de 
Alexandru Urdă (Zincografie) 
șl Constantin Nichifor (Zeță
rie), iar la tenis de masă în 
frunte s-a clasat Emil Dinu 
(Electrică), urmat de Cornel 
Popescu, din aceeași secție, și 
Virgil Marcu (Zincografie). 
(Nicolae TOKACEK, coresp.).

După turneul final al Diviziei A de lupte greco-romane

EVIDENT ECHILIBRU 
VALORIC ÎNTRE 

FORMAȚIILE FRUNTAȘE

La sfîrșitul săptămâni tre
cute, în sala de atletism de
la Complexul sportiv 
August” din Capitală
disputat întrecerile 
final al Diviziei A 
greco-romane, 
participat 
echipe : 
Steaua, 
Aluminiu
Rădăuți, Turbomecanica Bucu
rești, C.S. Botoșani, I.M.U. 
McdgidisW Cimentul Tg. Jiu, 
și Progresul București.

Ca o primă remarcă tre
buie să menționăm echili
brul pregnant între formațiile 

^participante la acest ultim 
act al competiției. Cînd afir
măm aceasta, ne gindim nu 
numai la dificultatea cu care 
multipla campioană, Dinamo 
a reușit să-și păstreze titlul 
în disputa finală cu Steaua, 
ci și îa partidele dintre cele
lalte competitoare. De .pildă., 
în Inlîlnirile din grup.i sa.

la 
cele mai 
Dinamo 
L.C.

Slatina,

„23 
s-au 

turneului 
dc lupte 
care au 
bune zece 

București, 
Dacia Pitești, 

Metalul

ClMPINA. Comitetele muni
cipale de partid si U.T.C.. pre
cum și Consiliul sindicatelor 
din localitate. împreună cu a- 
sociația sportivă Neptun. au 
organizat un simultan de șah 
susținut de marele maestru in
ternațional Florin Gheorghiu, 
care a terminat învingător în 
25 de partide din 32. in cele
lalte consemnîndu-se remiza. 
Iată cei șapte... câștigători : 
Georgeta Cristian. Con 
Bilgă, Vasile Horjea (toți de 
la Neptun), Nicolae Achim. So
rin Iordache (ambii de la E- 
nergia). Florin Bohîlțea (Oțe
lul) șl Mircea Dabija (de la 
Știință-învățămînt Ploiești).

IAȘI. în Sala Sporturilor s-a 
desfășurat ediția a XV-a a

tradiționalului turneu nterna- 
tional de handbal „Trofeul Ia- 
șului", organizat de C.J.E.F.S. 
Iași și A.S. TEROM. După în
treceri atractive de bun nivel 
tehnic și spectacular, formația 
locală TEROM și-a adjudecat 
pentru a 9-a oară trofeul pus 
in joc. Ea a obținut următoa
rele rezultate: 32—19 cu Con
fecția București. 28—25 cu Oțe
lul Galați. 25—24 cu Construc
torul Timișoara. 25—21 cu Ra

(Continuări in na o 2-3)

0 NOUA VICTORIE ROMÂNEASCA
LA CAMPIONATELE DE ÎNOT ALE S.U.A.

Echipa clubului Dinamo București, la clteva momente după pri
mirea tricourilor, medaliilor și diplomelor cuvenite pentru cu
cerirea unui nou titlu de campioană Foto: Nicolae PROFIR

finalista a întîmpinat o deo- 
sebită rezistență din partea 
formației din Rădăuți, aceas
ta din urmă fiind alcătuită 
în majoritatea ei din sportivi 
juniori (7 concurenți). Rezul
tatul dintre cele două echipe 
a fost egal: 5—5 !

Mai trebuie amintit faptul 
că. chiar și atunci cînd o for-

mație a obținut succesul la un 
scor destul de clar (8—2, 7— 
3). majoritatea meciurilor au 
fost destul de disputate, victo
riile conturîndu-se cu mai mare

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2-3)

hx ultima zi a campiona
telor de Înot ale S U.A.. de 
la Orlando (Florida). înotă- 
toarea româncă Stela Pura 
a cîștigat proba de 200 m 
fluture, cu timpul excelent 
de 2:10,84, tntrecînd-o pe 
campioana și recordmana 
mondială Mery 
(S.U.A), clasată pv 
doi, cu 2:10,83.

Proba de 100 
revenit concurentei 
cane Dara Torres in 55.72

Meagher 
iocu1-

m liber a 
ameri ■

coechipiera sa Janet E^anS 
a terminat învingătoare la 
800 m liber cu 8:24,71. iar 
sportiva chineză Huang s-a 
situat pe locul intii în pro
ba de 200 m bras in 2:30.62.

Rezultate înregistrate în 
Competiția masculină: 100 m 
Uber: Dudley (S.U.A.) — 
50.70; 200 m fluture: Petten 
(S.U.A.) — 2:00,82: 1500 m 
liber: Killion (S.U.A.) —
15:14,39.



Iii. Mureș: PESTE 1000 DE ABONAȚI LA... PATINAJ

PENTRU SCHIOARELE FONDISTE
A SOSIT SEZONUL CONFIRMĂRILOR

La Tl’gu Mureș există un 
loc undz lama vine mai de
vreme Desigur, ați bănuit, 
este vorbi de patinoarul ar
tificial. care și-a deschis por
țile. la 1 noiembrie.

După intensele pregătiri pi 
uscat vitezlșin de la C.S. 
Mureșut Tg. Mureș, care are 
in administrare această bază, 
au trecut pe pista redusă de 
gheață artificială, unde exe
cută zilnic ui riguros pro
gram de Instruire specifică, 
sub indru narea antrenorilor 
Ca:ol Gall-ir. (grupa de per
formantă), Vasile Coroș (a- 
vansați) și Eva Farkaș (înce
pători) Pent’U micii vltezlști 
aflați la început de drum se 
organizează, in fiecare dumi
nică, concursuri de verificare 
In vederea participării la 
competiții'* republicane de 
sală rezervate copiilor. Dar. 
în aceste zile cea mal mare 
animație pe „scena de ghea
ță- poat f’. tnttlnltă la cursu
rile de inițiere, conduse de 
tehnicieni menționați, unde 
peste 10'M de fete și băieți 
și-ai făcut... abonament pen
tru a invăța „a.b.a."-ul pati
najului viteză. „In privința 
selecției, ne-a spus ttnărul 
antrenor Carol Gall-jr., nu 
trebuie să ne mal deplasăm 
nicăieri. La centrul nostru de 
inițiere au fost depistați E- 
meșe Anta “ * “
membri ai loturilor reprezen
tative de juniori, Adrian Șeu- 
lean, D-ris Slklodl, Robert

Frunză șl alte talente care 
început să se remarce în 
reneie eompetiționale“.

Cîți dintre cei peste 1000 
copii care figurează in ,, 
taloguV actualei școli de pa
tinaj viteză vor urca treptele 
afirmăni ? E greu de preci
zat acum. Dar toți cei dotați, 
harnici și disciplinați, au con
diții optime pentru a deveni 
viitori performeri ai „inele
lor- de gheată (Traian IOA- 
NIȚESCU)

Tiberiu Mathe,

Stratul de zăpada așternut 
la Începutul lunii decembrie 
a dat mari speranțe iubitori
lor sporturilor de iarnă. Nor
mal. printre cei care s-au 
bucurat cel mal mult s-au a- 
flat si schiorii noștri fruntași, 
cei care In actualul sezon vor 
reprezenta sportul românesc 
în întrecerile Internationale. 
Am pornit pe urmele lor si 
i-am găsit în plin proces de 
pregătire.

La Predeal, pe traseele atît 
de cunoscute ale Văii Risnoa- 
vci. se află componentele lo
tului olimpic de schi fond. 
Antrenamentul era în desfă
șurare,. efortul susținut, iar 
sportivele răspundeau tuturor 
solicitărilor antrenorilor Dan

6 SPECIALIȘTI FORMEAZĂ 1 SPORTIV?!

Concursul de verificare a săritorilor ii

ÎN PRIM-PLAN S-AU AFLAT JUNIOARELE S

Una dintre marile probleme 
de rezolvat ale sporturilor 
noastre ne Zăpadă rămîne 
productivitatea scăzută de 
care dau dovadă, de multi 
ani. antrenorii noștri. Sigur 
că semnul esențial al calității 
mur.cli depuse, finalitatea ul
timă a activității rămîne lan
sarea pe orbitele marii per
formante Internationale a u- 
nor sportivi de excepție, ca
pabili să reprezinte cu cinste 
tara la marile competiții. Un 
alt parametru important care 
să măsoare, la rîndul său. In
teresul sl preocupările cadre
lor de specialitate, precum sl 
intensitatea fiecărei ședințe de 
antrenament II constituie nu
mărul de sportivi de diferite 
categorii cu care lucrează fie
care dintre antrenori, știut 
fiind că. cu cît baza cantita
tivă este mai mare, cu atît și 
șansele de apariție n unor 
campioni autentici cresc pe 
măsură. Or. ce ne arată o In
vestigație făcută la nivelul u- 
nor Județe urmărind rapor
tul DINTRE NUMĂRUL CA
DRELOR DE SPECIALITATE 
SI CEL AL ~ 
CLASIFICAȚI CU CARE 
CESTEA LUCREAZĂ ? Cîteva 
surprize... mal mult decît e- 
locvente I în Județul Brasov, 
de pildă, activează 73 de an
trenori 
230 de 
îuniori 
schiul ___ _____ ...
biatlonul. săriturile si combi
nata nordică !). ceea ce în
seamnă o medie de 4 spor-

SPORTIVILOR
A-

si profesori care au 
performeri (seniori, 

sl copil practicing 
fond schiul alpin.

tivi la un cadru ! Dacă în 
județele Harghita si Caraș- 
Sevcrin media este cea mal 
sporită. 6 sportivi pentru fie
care SDecialist, în schimb si
tuația din alte județe rămîne 

calificativ : în Hune- 
13 cadre pot raporta

fără... 
doara. ____ . . . .
32 de sportivi; în Maramureș, 
12 cadre au 4t de sportivi : 
în județul Alba. 6 cadre se 
laudă cu... un sportiv ; în Ju
dețul Neamț. 3 cadre „lucrea
ză" cu 2 sportivi : în Covasna, 
3 specialista au în grijă 1 
performeri. Ce părere au fo
rurile sportive județene si 
Inspectoratele școlare, în pri- 

rînd ? (Radu TIMOFTE)

Lăzărcseu, Gheorghe Berdar 
Si Ștefan Borbath. Din pă
cate. un inconvenient deloc 
mărunt : stratul de zăpadă 
era în acele zile în continuă 
scădere. L-am întrebat pe 
Gh. Berdar cum s-au descurcat 
cu nreeătirile. dar răspunsul 
a fost optimist : „Antrena- 

% mcntelc le-am început din 
vară. Am avut un stagiu de 
pregătire pe zăpadă la Mur
mansk, după care am venit 
Ja Predeal. Aici lucrăm in
tens și sperăm ca în aceste 
zile de iarnă calendaristică 
să ningă, iar locurile de an
trenament să se prezinte în 
condiții excelente".

Fetele îsl continuă în ritm 
susținut turele de alergare. 
Din cind în cînd. Ileana Han- 
gan. Adina Tuțulan. Rodica 
Drăguș, Miliaela Cvrstoiu, Da
niela Filimon si Csalka Fodor 
se opresc, pentru cîteva se
cunde. la doctorul Liviu Ar- 
deleanu. care face înregistrări 
— doar de el știute — si ve
ghează asupra stării lor de 
sănătate ca un adevărat pă
rinte. Cu excepția Rodicăi 
Drăgus. toate sînt încă la 
vîrsta junioratului si, de cîți- 
va ani. speranțe autentice ale 
schiului nostru de fond. A- 
cum. în acest sezon, a sosit 
timpul ca promisiunile din a- 
nii treouți să devină certitu
dini, să se transforme în per
formante pe măsura 
lui, a bunei pregătiri 
te. Concursurile bat 
iar noi sîntem gata ----semnăm toate reușitele. (Paul 
IO VAN)

talentu- 
aslgura- 
la usă. 
să con-

I

Punct final în activitatea 
competițională, pe anul 1987, a 
săritorilor în apă, prilejuit de 
concursul de verificare a corn 
ponenților loturilor reprezenta
tive (de seniori și juniori), des
fășurat în ospitalierul bazin 
Olimpia din Sibiu. A fost o în
trecere în care fiecare sportiv 
a încercat să valorifice pregă
tirea efectuată în ultima vre
me și, mai cu seamă, să tes
teze salturile noi introduse în 
programul de concurs. cu 
coeficienți de dificultate supe
riori celor din vară, cum a fost 
cazul junioarei Luana Ciufuli- 
gă, autoare a unui reușit salt 
și jumătate înapoi cu un șurub 
și jumătate. Talentata elevă a 
Mclaniei Treistaru 
de altfel, cea mai 
priză a concursului 
firea locului I la 
3 m și (mai ales) 
rea înaintea evident mai 
perimentatei Ileana Gheorghe. 
Dintre junioare s-au mai evi
dențiat Ioana Voicu, Ionica Tu
dor și Monica Mate, iar dintre 
juniori s-au remarcat în mod 
deosebit sibicnii Bogdan Cibu 
(merituos cîștigător la platfor-

■ mă) și Sorin Baca, promovați 
din pepiniera antrenorilor Du
mitru Popoaie și Andrei Gă- 
vozdea. La senioare și seniori. 
Elisabeta Kopatz, Jozsef Lajc- 
sak și Florin Avasiloaie au 
reconfirmat că ambiția și se
riozitatea în pregătire pot con
tribui în mod esențial la pro
gresul unor săritori cotați cu 
șansa a doua. La polul opus 
s-au situat Cornel Pop și Sieg
fried Fredel care au concurat 
surprinzător de slab. Cît le 
privește pe campioanele Ilea
na Gheorghe și Daniela Popa, 
trebuie spus că evoluția Ior a 
fost sub nivelul așteptărilor, 
în sfîrșit, amintim că doi 
dintre pretendenții la locurile 
fruntașe nu au putut concura. 
Ion Pctrache accidentîndu-se

a realizat, 
mare sur- 
prin cuce- 
trambulină 
prin clasa - 

ex

în preziua competiției, iar Ni- 
calae Lepăduși fiind bolnav.

Cît privește organizarea, ea 
a fost apreciată succint de 
delegatul federației. Constan
tin Mihai: „C.S.Ș., C.S.M. Si
biu și gospodarii bazinului 
(responsabil — Valeriu Giur
giu) au fost Ia înălțime, asigu- 
rind participanților la concurs 
condiții optime. Subliniez în 
mod deosebit utilizarea cu suc
ces a instalației de "apă moa
le», datorită căreia sportivii 
au putut executa cu mai mul
tă îndrăzneală salturile difici
le de curind introduse in pro
gram".

CLASAMENTE — feminin, 
trambulină 3 m : 1. Luana Ciufu- 
lfgă (Progresul București) 425,60 
p, 2. Ileana Gheorghe (Progre
sul) 410,80 p. 3. Elisabeta Kopatz

(CSS Sibiu 
Timar (CS 
381,55 p, t 
ind. 37 Bv 
formă: .1.
p, 2. 
radea)
(Progresul) 
te (Crisul)
(CSS Sibil 
Stafidov ( 
mase din, 

_r.ajcs.-Jc (S
Pop (Prog 

’ Cibu (CS$
Hila (CSM 
Avasiloaie 
6. S. Baca 
platformă: 
2. S. Baca 
333,45 p, 4.
Fredel (CS 
I. Herlaș

Dum

MANIFESTĂRI SPORTIVE
'. rmart din pap I

București și 37—21 
Varșovia.

cu
(Al.

pid
E.S.K.R.A. _______
NOUR, coresp.).

SLATINA. Timp de două zi
le, în 
fășurat 
trofeul 
petiție 
aliniat 
asociațiile sportive Aluminiu și 
Pistonul din Slatina, Vagonul 
Caracal, I.O.B, Balș și C.S.M. 
Caransebeș. La finele ei a ieșif 
în evidentă comportarea bună 
a sportivilor d-e la Vagonul, 
care au obținut opt titluri din 
cele 16 puse în joc. Dar iată 
și cîțiva dintre câștigători: Va
leria Vlad (I.O.B.). Ionel Flo- 
rca (Vagonul), Costel Constan
tin (C.S.M.), Tudorel Ciucă 
(Vagonul) — la juniori și Io
nel Popa (Pistonul), Dumitru 
Niță (I.O.B.), Ion Constantin

acest municipiu s-a des- 
gala de box dotată cu 
„Centura Oltului", com- 
la startul căreia s-au 
pugilițti reprezentînd

(Vagonul), 
tonul) și i
— la scni< 
GIIEA, coi

BRAȘOV 
riate comp 
și pe mel< 
Bunăoară, 
lui munciți 
la cinci di 
semnat pr 
nere din î 
stituțiile d 
și o parte 
cestor co»'’ 
masă — 
rul) și I 
la popi- 
Gyonp- 
ca) r 
blK
(I.A.c.
— Moi. 
volei b; 
finală 
GRUIA,

TINERETUL ÎN PLINA AFIRMARE

Pe Valea Rîșnoavei, schiori fondiști se pregătesc pentru eve- 
nimentul major al sezonului. Balcaniada, ediția 198S ce va fi 

găzduită tot pe aceste trasee J

tU’mire lin pag ti

dificultate. N-am mai fost 
martorii unor succese rapide, 
în care întâlnirea dintre 
două echipe 
intr-un timp 
am văzut în 
la celălalt 
este si faptul 
lă, ' ” '
Steaua, 
echilibrului 
de la categoria 
dinamovistul I.
punctat 
asemenea 
s-a mai 
mativ 15

Este îmbucurător faptul că 
la această egalitate valorică 
s-a ajuns nu pe motivul di
minuării potențialului forma
ției care a dominat cu auto
ritate întrecerile divizionare

dintre 
să se termine 

record, așa cum 
întrecerile de 

stil. Edificator 
că partida fina- 

cca dintre 
a stat

Dinamo și 
sub semnul 

pînă la meciul 
cînd 

a 
Un 

raport de forțe nu 
constatat de aproxi- 
ani.

grea, 
Grigoraș 

decisiv : 5—4.

BASCHET. TUTUROR antrenorilor echi
pelor feminine din Divizia A li s-a solici
tat să transmită pînă Ia 20 decemb’.'le pro
punerile (din formațiile proprii' pentru 
viitoarele componente ale lotului național. 
Fină ieri. 24 decembrie (deci după 96 de 
ore de la term.mul stabilit) la ederație 
nu se primise nld o propunere 1 întrebăm 
(vorba cînteculull- de ce atita nepăsare! (D

IE. In ÎNTRECEREA pentru noul 
trofeu, Instituit de fostul președinte al Fe
derației internaționale, și care se acordă 
pe baza rezultatelor înregistrate' la marile 
competiții (campionate mondiale, europe
ne, balcanice etc.) la toate iscipiinele e* 
chitației (atelaje dresaj, obstacole concurs 
complet, ponei raiduri voltije) și cate
goriile de sportivi — se.dori juniori, fete 
—, România se află pe locul 20 ^in 40 de 
țări clasate (trofeul a revenit S.U.A.). A- 
ceasta, doar pe baza punctajelor obținute 
la Campionatele Balcanice, lăsînd în urmă, 
printre altele, Grecia, Brazilia, Irlanda, Spa
nia U.R.S.S Australia etc. S-ar fi putut, 
oare, mal bine ? > PROFESORUL de ma
tematică Constantin Ottesca (Lie. ind. 34 
București) cun >scut autor de manuale de 
specialitate, este. In același timp, și un 
mare iubitor ai căifirîel. o nouă dovadă, 
volumul de versuri „Flori de stîncă", pu
blicat recent ta Editura Albatros, în care, 
printre motîvek de inspirație, se află 
„Pursîngele* șl „Bătrînul călăreț*. • RA- 
MInInd în domeniul srrîns al legăturii 
dintre artă și sport, să menționăm, de ase
menea, că tabloul pictorului olandez Evert 
van Binsbergen înfățișînd patru cai în 
plin efort de alergai e într-un concurs de 
atelaje, a fost ales ca emblemă a anului 
hipic internațional 1988. (Em. F.)

LUPTE. UNA DINTRE surprizele 
neului final al Diviziei A de lupte greco- 
romane a fost realizată de formația c.S.M. 
Metalul Rădăuți. In turul II al disputelor 
din seria a doua, luptătorii rădăuțenl au 
terminat la egalitate (5—5) cu echipa stea
ua, finalista care a pierdut la mare luptă 
(4—5) cu multipla campioană a țării, Di
namo. Performanță cu atît mal remarca
bilă cu cît formația din Rădăuți a fost 
alcătuită din șapte juniori I Aceștia, și 
ceilalți trei componențl al echipei, au reu
șit un rezultat lăudabil: locul 5 în compe
tiția celor mai bune formații din țară. • 
PENTRU Anto I Arghira, turneul final a 
fost un foarte bun prilej de a se afirma 
ca un serios pretendent la titularizarea în 
echipa națională. Concurînd pentru 
Dacia Pitești el a obținut victorii în 
te meciurile susținute, printre învinși 
mărîndu-se și alți trei selecționabill: I. 
vlea (Dinamo) M. Huțuleac (Metalul 
dăuți) șl C. Troftn, de ia Steaua. (M.

POLO. REPRIZA a patra a derbyului 
Steaua — Răpi 1, „ediția" de duminică. 
Ctnd jucătorul eu numărul 12 de la Rapid, 
Dan Balanov, egala la 7, speranțele renăș- 
teau In formația feroviară. Clnd, peste 
patru minute, „numărul 12" din echipa 
militară, Ladislau Balanov, fructifica un 
contraatac, Steaua se desprindea decisiv... 
Cel doi frați au adus, așadar, bucurie, pe 
rînd, Intr-o tabără sau în cealaltă. Iar de 
fiecare dată, reușitele purtătorilor casche
telor cu același număr amintit produceau 
egală satisfacție unvi o.n din tribună — 
antrenorul acestor tineri si talentați Jucători 
la începuturile ior. E. Georgescu • DACA 
unul din arbitrii de poartă (G. Arsme, 
cunoscut Jucător de pînă mal ieri) a apă
rut în bazinul Floreasca frumos — șl

L.C. 
toa- 
nu-
Ma- 
Ră-
Tr.)

corect - echipat, pentru celălalt oficial de 
pe linia de poartă s-a recurs la improvi
zații. Așa că duminică am văzut un ar» 
bitru în... maieu, ceea ce nu poate da o 
notă bună une? competiții naționale. Mai 
cu seamă cînd era vorba de jocuri pen
tru un loc pe podiumul campionatului. 
(G. R.)

ȘAH. LA FINALA MASCULINA, recent 
încheiată la Predeal, brigada de arbitri 
s-a achitat Ireproșabil de sarcini. Expe
riența lui Anghel Matei, unul dintre cel 
mai vechi arbitri de șah, s-a împlinit în 
cel mal fericit mod cu dăruirea de care 
a dat dovadă mal tînărul său coleg San
dor Biro, pentru prima dată oficial la un 
eveniment Ue o asemenea importanță. Pu
țini știu că Biro, maestru F.I.D.E. la Jocul 
practic, a fost el însuși la un pas de... 
poarta finalei, ratînd calificarea doar la 
coeficientul Sonneborn. „ FOSTUL cam
pion al țării Adrian Negulescu, nu s-a 
prezentat, din păcate, la concurs, din cau
za — student fiind — unor probleme șco
lare, absența sa lăsind un gust amar la 
tragerea la sorți. Fiindcă nu a anunțat ar
bitrii sau federația că nu va veni, Iul 1 
s-a acordat numărul 18 In diagramă șl 
timp de trei runde 1 s-a pus in mișcare 
ceasul de control. Plnă la urmă, stegule- 
țul ce ține evidența limitei timpului de 
gîndlre a căzut și tvrnerl a continuat cu 
17 jucători Desigur, factori obiectivi 
(printre care șl schimbarea finalei din de
cembrie in noiembrie) au contribuit la a- 
ceastă absență și sîntem de acord că pro
blemele de învățămlnt (ploieșteanul este 
student tn ultimul an de facultate) trebuie 
să stea In prim-plan dar credem că A- 
drian trebuia cel puțin să anunțe 
că nu se poate prezenta... „ PRINTRE cei 
mal pasionați spectatori îl amintim pe 
Sabin Pop? șl Florin Smărăndoiu, doi din
tre organizatori din Predeal, care au fă
cut totul pentru ca rundele să decursă 
în condiții optime ta ședința de închi
dere, șahiștii le-a.u mulțumit și av apre
ciat Predeal gazda cea mai bună a ulti
milor ani. (P. Șt.)

ale. edițiilor precedențe. Di
namo a prezentat și acum o 
echipă puternică, dar echili
brul s-a produs ca urmare a 
saltului 
realizat 
serie de 
cum sînt Endcr Mentei, 
brici Bivoiaru (învingători în 
meciurile directe cu sportivi 
dinamoviști mult mai experi
mentați decît ei : Constantin 
Coșovan și, respectiv, Ștefan 
Rusu), Cătălin Trofin șl Cris
tian Safta. Pentru a nu se 
desprinde O concluzie greșită, 
trebuie să spunem că nici 
Dinamo n-a neglijat preocu
parea pentru pregătirea 
schimbului de mîine. De fapt, 
tocmai tinerii care au realizat 
mari progrese în ultimul an 
au fost cei care au contribuit 
substanțial la obținerea succe
sului de către formația clu
bului din ȘOs, Ștefan cel 
Mare. Unul dintre aceștia 
este Petre Cărare, care prin 
comportarea din ultima vre
me și-a cîștigat locul în echi
pa națională 
Celălalt 
(100 kg), 
cut față 
Andrei, 
valoroși

Lista numelo. 
tineri remarcați cu ocazia 
acestei ediții a Diviziei A de 
lupte greco-romane este mult 
mai lungă și nu ne-am pro-

valoric pe care l-au 
în ultima vreme o .• 
tineri de la Steaua,

Ga-

la cat. 68 kg. 
este Ion Irimiciuc 
sportiv cate i-a fă

cu succes lui Vasile 
unul dintre cei mai 
luptători din lume.

de sportivi 
cu

f

ep 
fac
a

f

pus s-o 
mai să 
tații și 
natului 
întrecerea
parcursul i 
stimulat pe 
lor respecți 
tirea super 
ților loturil 
cît și în i 
velor cu ti 
grupelor de 
fapt îmbuc 
proces s-a 
moment în 
nai resimte 
sportivi tini 
să poată pr 
lor o'- 
t

r
m< 
și e 
zaco 
au i 
ciparc 
compeL. 
Amintina 
unor for 
Sîrmei B 
lăți. Electr 
SIMARED 
hova Ploie> 
semnalăm ș: 
prezentări 1; 
așa cum s-a 
ma parte a 
Farul Con; 
Cîmpulung ș 
Lugoj, situa 
răm, federal' 
o va analizi

DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto i.D.M.s. li • 

vrează pînă la 31 decembrie 
1987 autoturisme DACIA cum
părătorilor înscriși are au 
depus bani. ’ cont pentru 
autoturism pînă la data de 
3i decemb > 1982. du-.* cum 
urmează:

București pînă
1986

Pitești pînă la 
Brașov pînă la
Bacău pînă la __ _______
Baia Mare pînă la <r. 2.011/ 

1986
Reșița pînă la n?.

si Pînă la nr. 2.302/1986 p< 
cumpărători! din jud II 
doara prelua’ de la 
zinul Timișoara șl oînă la nr. 
2.500/1986 pe-.rv cumpărătorii 
dl jud. Sibiu preluați de la 
magazinul Pitești și pînă la 
nr 2.011/1986 pentru cumpără
torii din Jud. Alba preluați 
d- la m?g Baia Marc.

Cluj pînă la nr. 230/1987
Craiov- oină la nr. 1.454/1936

la nr. 7.700/
nr. 
nr. 
nr.

2.500/1986
2.505/1986
1.215/1986

971/1986 
pentru 
Hune- 
maga-

Timișoara p 
1986

Iași pinti Îs
Brăila pînă 

pentru c-umpă 
Brăila. Tulcea 
mița, Prahc 
prelu' h de 
Bucu/eștî și p 
1983 pentru c 
jud. Galaț- si 
d. la magazii

Vînzările se 
funcție de st< 
risme și caps 
de livrare a f!

Tot pin; 1; 
a.c. cumpărăt< 
Prahova Ialos 
și Călărași dl 
gazinu*—* Bră 
rați și de
auto Bucureș

De asemenei 
b lie iii cumpăi 
nică 27 decor 
gazinele auto 
deschise intre
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Formațiile din primul eșalon, față în

DOUA CLASAMENTE SEMNIFICATIVE
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CREȘTEREA
în cadru! unei anchete în 

final de sezon. cronicarii 
noștri au pus o întrebare le
gată de echipele-revelație 
ale acestui tur de campionat. 
Pe aproape toate buletinele 
celor chestionați (conducăto
rii de club) s-a aflat numele 
Oțelului.

. Ce anume a dus la această 
situație greu previzibilă Ia 
startul campionatului ? Costi
că Rădulescu șl Ioan Sdrobi.ș, 
cei doi antrenori, 
simplu, inginerește, 
du-se furați de elogiile celor
lalte echipe. Oțelul, .spun ei. 
era o echipă traumatizată de 
veșnica nesiguranță 
viețuirii în 
foarte plastic 
acestui

executanți pe cont propriu, 
Bineînțeles că această „pier

dere a damei" nu a fost sin
gura mutare profitabilă. Pe 
nesimțite a crescut responsa
bilitatea cuplului de

4. OȚELUL

fundași

criză de 
Burcea, 
priză! ■ 
rul 
care 
mărul

portari —, .ntohi.
Măstăcan și — sur- 

O. Popescu, jucăto- 
,in plus" la Craiova, dar 

iată — mărește nu- 
celor care renasc în

17 9 2
pe teren propriu; 1!

6 27-20 20
(a pierdut 2 p eu

explica 
nelăsîn-

I
I
I
I

a supra- 
sugeratâ 

asocierea 
cu 

Inițialele faimosului grup 
ABBA. La startul campiona
tului, Oțelul a mai primit 
„în dar" un program „crîn- 
cen" în primele trei etape 
— un joc în Giulești, apoi 
unul eu Steaua, la Galați, și 
un al treilea cu Corvinui. la 
Hunedoara. Rezultatul ? Un 
punct. Unul singur. Se pă
rea că ABBA va continua să 
cînte pe malul Dunării, 
aproape ca în basme, a 
mat celebra serie a 
șase victorii. „De fapt

„A",
de

„mers pe sîrtnă"

dar. 
ur- 

cel or 
— e 

părere Costică Rădulescu 
un lepădat ultimele urme 
■complex ABBA» în scara

Ierarhia celor 18 divizionare A este biâe cunoscută după consu
marea celor 17 etape ale turului attsialei ediții. S.ă vedem, insă, 
cum au nunctat ele în cele două clasamente nartiâle — -ACASA" 
și „ÎN 
mente, 
plecare

, insă,
i punctat ele în cele două clasamente parțiale — „ACASA' 
DEPLASARE", Vom da, deci, . cuvintul respectivelor clasa- care -----............... .

în comentariile
ACASA

fără îndoială — vor constitui an prim purtet 
se fac in aceste zile de vacanță...

DEPLASARE
care

de

• Puncte realizate
Steaua șl 1 p cu S.C. Bacău); puncte obținute în deplasare: 
5 (cite 2 la Petrolul șl Sportul Studențesc, 1 la Rapid).
• Golgeterli echipei: Antohi 7 (2 din 11 m); Măstăcan 4; 

Chivu; Ralea — cite S; O. Popescu, Nlcoară, Agiu — cîte 2; 
Hanghluc, Borali, Oprea, M. Stan — cîte unul.
• Jucători folosiți: 23. Burcea șl M. stan — cîte 17 meciuri; 

Borali, Anghelinei — cîte 16; Agiu 15; Măstăcan, Antohi — 
cîte 14; Călugăru 13; Chivu 12; Drăgol 11; Nicoară 10; Ralea, 
Hanghiuc — cîte 8; O. Popescu 7; Gh. Popa. I. Gigl — cîte 5; 
Sandu 4; State, Oprea — cîte 2; Abrașu, .Comșa, Minciu — 
cîte unul.
• Media notelor echipei: 6,43; mediile notelor Jucătorilor 

(pe baza a minimum 10 jocuri): 1. Agiu 6,90, 2. Anghelinei 
6,85, 3. Burcea 6,79; cele mai mari note: 8 (Burcea, Antohi, 
Ralea — de cîte două ori; Anghelinei, M. 
coară — cîte o dată).
• Cartonașe galbene: 21 (8 suspendări) 

mai multe; Agiu 6.
• Cartonașe roșii: nici unul.
• A beneficiat de 2 lovituri de l,a 11 m 

mate (Antohi); a fost sancționată cu un penalty, ratat.
• A expediat 190 șuturi (124 „acasă", 66 în deplasare), din

tre care 104 pe poartă (69 „acasă", 35 în deplasare).

3. 8 (Burcea, Antohi, 
Stan, Măstăcan, Ni-

10 jucători; cele

— ambele transfor-

de
mal
A-

centrali Anghelinei-Agiu, 
venit unul dintre cele 
omogene din campionat, 
proape concomitent a crescut 
rolul- de coordonator al 

atunciBurcea,

Oțelul, o apariție mereu mai aplaudată la București. De la stin
gă O. Popcscu. in ajutorul stoperului Anghelinei (3). Fază din 
meciul cu Dinamo. Foto : Eduard ENEA

„salonul refuzaților". (Din 
' acest grup — spun aprtpiații

— lipsa lui Anghelinei se 
poate explica printr-o oare-

. care fluctuație, saltul din fi
nal fiind precedat de o ple
care mai slabă și de o anu
me cădere după „seria celor 

, șase victorii consecutive").
Oțelul este astăzi o echipă 

care poate fi dată ca exem
plu pentru felul în care se 
poate construi un team fără 
transferări 
Transferări
— pentru 
sînt doar o

spectaculoase, 
care, din păcate 

multe echipe — 
formă de loterie...

loan CHIRIIA

i
!

în care am învins Sportul 
Studenjcsc, chiar în “Regie", 
eu 2—0“.

Tot cc urmează după aceas
tă etapă a opta ține de 
rege. Oțelul pierde cu 
grul", cîștigă „cu albul"

I
I
I
I
I
I
I
î
I
I
i
i
i

ft- 
,»ne- 

Și 
deși face o remiză mai puțin 
așteptată cu S.C. Bacău, aca
să, încheie turul cu un re
confortant plus trei „la ade
văr", nu înainte de a fi răs
puns observațiilor ceior care 
le reproșau victorii doar la 
limită Ia Galați, de 
multe ori cu 1—0... 
sul înseamnă cele 
înscrise în poarta Sucevei si 
a lui „U“.

Acesta ar fi Oțelul în linii 
mari, la ora la care vreo 
nouă echipe sînt în zona lui 
minus, și încă ce minus !

Cum s-au realizat toate 
astea ? Se pare că la baza 
succesului so află modestia 
și munca antrenorilor și ju
cătorilor. Am putea spune că 
Oțelul nu s-a temut să fie 
un „salon al refuzaților". 
Agiu, Borali, Antohi. Ralea și 
nu numai ei au venit la 
Galați ca să-și aline neîmpli- 
nirile. Iar ceilalți sînt jucă
tori fără nume. Mai mult... 
Oțelul avea un nume, Vaișco- 
vici. Și s-a despărțit de el cu 
o anume... cordialitate 
lasă să se înțeleagă că 
derea jucătorului nr. 1 
se spunea, 
frumoasă 
creșterea spiritului de echipă. 
Rezultatele nu au întîrziat să 
vină. Dincolo de mutațiile 
intervenite în plusul combina- 
tiv al echipei, am putut ve
dea cum jucători cu o struc
tură de secunzi (ca să nu 
spunem servanți) au devenit

cele mai
Răspun-
9 goluri

care 
picr- 
(așa 

cel puțin) are o 
compensație în

i
I
I

ADMINISTRAȚIA DE
C1ȘTIGURILE TRAGERII 1 

TO DIN 18 DECEMBRIE: cat. 
2 variante 25% a 50.000 lei; cal 
4 variante 25% a 17.G99 lei; cai 
2 variante 100% a 4.275 lei și 
25% a 1.069 lei- cat. 4: 42,51 
1,60? lei; cat 5: 160,75 a 425, 
cat. 6: 308 a 222 lei * cat. X: i 
a 100 'ei. REPORT LA CATE! 
RIA 1: 22.019 lei Ciștigurile de 
cite 50.000 lei de la categoria 1

LO- 
;. 1: 
,t. 2: 
,t. 3:
i 56 
iO a

rînd furnizor de baloane de 
urmărire pentru Vaișcovici. 
Și în acest caz s-a produs o 
creștere a spiritului de echipă.

Oțelul a ajuns să fie o 
echipă care joacă un fotbal 
frumos, cu pase precise 
demarcări insistente, Un 
care seamănă, într-un

Și 
joc 

___  ________   fel, 
cu cel ai mijlocașului Costică 
Rădulescu. Echipa e, dacă 
vreți, o completare a unui 
joc „în cinci", cu Anghelinei 
și Agiu la bază, cu un „filtru" 
(Burcea) în centru șl cu pe
rechea Antohi — Ralea „la 
bătaie". Aceasta ar fi schema 
simplificată, dar o schemă 
căreia îi dă viață mișcarea 
permanentă a celorlalți, prin
tre care se remarcă șuterul 
Măstăcan și noul „pivot" Ni- 
coară, adaptabil în fața am
belor porți.

Dacă 
nică, 
Oțelul 
țin de 
are 12 
în caseta sa). E și acest amă
nunt o expresie a activiză
rii tuturor compartimentelor, 
premisă a jocului modem.,

Oțelul a ajuns astăzi la un 
4—4—2 deosebit de cuplu, 
care nu era posibil pe 
mea cînd atacul gravita 
dreapta. Elementul de 
al acestei elasticități stă 
mișcarea permanentă a 
ei de mijlocași, animată, 
într-un caleidoscop, de 
cea.

Suporterii Oțelului <_ . 
cut recent un clasament, 
fel de top al jucătorilor 
teni. Ar fi, In ordine, 
portarul Călugăru — 
un an Oțelul era In

caseta teh. 
că pentru 
nu mal pu- 

, 1. (Steaua
oameni de gal înscriși

cercetăm 
observăm 

au marcat
11 jucători.

vre- 
spre 
bază 

in 
lini, 

ca 
Bur-

tă
un 

gălă- 
Agiu. 
acum 
mare

5-

da*’ din

1. STEAUA 9 9 0 0 43- 3 18 1. DINAMO 9 7 1 1 16- 8 15
î. Dinamo 8 7 1 0 23- 4 15 2. Steaua 8 6 2 0 23- 7 14
3. Corvinui 9 7 1 1 25- 8 15 3. Victoria 9 4 1 4 8-10 94. Oțelul 9 7 1 1 19- 6 15 4. Oțelul 8 2 1 5 8-14 5

- 6. F. C. Olt 9 7 1 1 20- 9 15 5. F. C. Argeș 9 2 1 6 6-15 5
Flacăra 9 7 1 1 14- 3 15 6. Flacăra 8 1 3 4 6-15 5

7. „Poli" Timiș. 8 6 2 0 17- 5 14 7. F.C.M. Brașov 8 1 2 5 7-14 4
8. Univ. Craiova 8 6 1 1 19- 9 13 8. Univ. Craiova 9 1 2 6 6-19 4
9. Victoria 8 6 0 2 20-10 12 9. »U“ Cluj-Napoca 9 1 2 6 4-20 4

10. A.S.A. Tg. M. 8 6 0 2 17- 9 12 10. S. C. Bacău 9 0 4 5 4-23 4
11. F.C.M. Brașov 9 4 3 2 19- 7 11 11. Sp. Stud. 8 1 1 6 6-17 3
12. CSM Suceava 8 4 2 2 11- 7 10 12. Corvinui 8 1 1 6 7-19 3
13. Sportul Stud. 9 4 2 3 13-10 10 13. A.S.A. Tg. M. 9 1 1 7 11-21 3
14. „U“ Cj-Nap. 8 3'3 2 14- 8 9 14. Petrolul 8 1 1 6 6-22 3
ÎS. F. C. Argeș 8 3 3 2 10- 7 9 15. „Poli* Tim. 9 0 2 7 4-16 2
16. Rapid 9 3 3 3 10-13 9 16. Rapid 8 0 2 6 3-16 2
17. S. C. Bacău 8 3 2 3 11- 9 8 17. C.S.M. Suceava 9 0 2 7 6-27 2
18. Petrolul 9 2 4 3 8-88 18. F. C. Olt 8 0 1 7 4-25 1

Cîteva constatări : • puncta- Cîteva constatări ; > • „Roca-
jul maxim al echipei campioa
ne, Steaua, la care se adaugă 
și un golaveraj de-a dreptul 
zdrobitor : +40, cu o medie do 
aproape 5 goluri de meci 
• Steaua acumulează cu 2 
puncte mai mult decît au ago
nisit, împreună, S. C. Bacău și 
Petrolul • Doar trei echipe — 
Steaua, Dinamo și Politehnica 

'Timișoara (plăcută surpriză) — 
nu au cunoscut înfrîngerea pe 
teren propriu • Fermitatea 
defensivei echipei Flacăra, care 
a primit doar 3 goluri, la fel 
ca și Steaua • Procentajul de 
50 la sută din dreptul echipe
lor Rapid și S. C. Bacău • Si
tuarea formației Petrolul sub 
„cota" lui 50 la sută, mai e- 
xact 44,4 la sută • Golavera
jele negative din „contul" echi
pelor Petrolul (—21 și Rapid 
(—3) • Sterilitatea atăculuî
ploieștean, cu numai 6 goluri' 
marcate în 9 meciuri ; altfel 
spus, Petrolul a marcat un gol 
la 135 de minute (o partidă și 
încă o repriză !) • „Perfor
manță" echipei Rapid, care a 
primit cele mai multe goluri : 
13 • Petrolul rămîne o specia
listă a remizelor — 4 la număr, 
însă suporterii ploieșteni le-ar 
fi dorit... în deplasare.

fruntea clasamentului 
intre Steaua și Dinamo, lide
ră fiind acum formația din Șos. 
ștefan cel Mare • Echipele 
situate pe primele patru locuri 
sînt aceleași ca și în clasamen
tul general al turului • Patru 
formații ocupă aceleași poziții 
în ambele clasamente : Oțelul 
(4), Flacăra (6), Universitatea 
Craiova (8) și Rapid (16) • Dis
tanța apreciabilă a cuplului 
Dinamo — Steaua față de a 
treia clasată, Victoria, care — 
la rîndul ei — are un ă vanis 
de 4 puncte față de restul plu
tonului • Invincibilitatea echi
pei 'Steaua, singura în această 
onorantă postură • Nu mai pu
țin de 5 for. .ații nu au cunos
cut încă gustul victoriei pe te- 
rerfurile adversarelor : S. C. 
Bacău, Politehnica Timișoara, 
Rapid, C.S.M. Suceava și F. CI 
Olt 9 Doar Steaua și Dinamo 
înregistrează golaveraje- pozi
tive, steliștii avînd o medie de 
aproape 3 goluri de partidă 
ffl Apetitul scăzut de gol al 
echipei Rapid, cu doar 3 go
luri marcate 9 Steaua și Di
namo au acumulat împreună 
29 de puncte, tot atîtea cit au 
obținut laolaltă nu mai puțin 
de 9 echipe, de la „U-‘ CIuJ- 
Napoca la F. C. Olt.

UN COLEGIU JUDEȚEAN DE ARBITRI
CU ACTIVITATE FRUCTUOASA
Za ta fiecare stîrșit de an, Co

legiul arbitrilor de fotbal din 
județul Vilcea s-a întrunit zilele 
trecute în plen pentru a-și ana
liza activitatea. De această dată, 
însă, reuniunea a avut o semni
ficație aparte, a luat un carac
ter festiv, deoarece coincidea cu 
împlinirea a patru decenii .de la 
înființarea respectivului colegiu. 
Prilej, deci, pentru o relevantă 
retrospectivă a drumului parcurs, 
în prezența — dominată de fio
rul emoțiilor — a multora din
tre cel ce au pus bazele acestei 
utile activități de arbitraj___  ____  . . pe 
meleagurile vîlcene, ort 1 s-au 
consacrat în timp, ca șl a unor 
reprezentanți ai Colegiului cen
tral a! F.R.F. și a! colegiilor din 
alte Județe.

De fapt, acesi drum a fost 
deschis și l-a urmat pe cel al 
însuși fotbalului șl, deopotrivă, 
sportului vîlcean în ampla sa 
dezvoltare și ascensiune valorică 
din anii socialismului. Elocventă 
în acest sens este, înainte de 
orice, dinamica creșterii numă
rului de arbitri din Județul Vil- 
cea De la cei 15 arbitri care au 
absolvit primul curs de pregă
tire, organizat 1a Km. Vilcea in 
anui 1947. s-a ajuns actualmen
te la un corp de 202 „cavaleri ai 
fluierului-, colegiul județean (la 
conducerea căruia s-au aflat, în 
timp, nrintro alții, Gh. Antones
cu, M. L&zărescu, Gh. Smeurea- 
nu. N. DLnescu. I. Clucă) avînd 
acum subcoiegli la Drăgășanl și 
Horezu, Iar In perspectivă apro
piată urmînd a av»a altele la 
Băicești șl Brezoiu.

Acest spor substanțial de arbi
tri s-a dovedit necesar pentru a 
se acoperi în primul rtnd nevoile 
sistemului competițional local, 
care — așa cum ne Informa vi
cepreședintele comisiei Județene 
de fotbal. Gheorghe Nadolu — 
cuprinde tn prezent 135 de echi
pe, îneepînd de la nivelul Divi
ziei B pină la cel ai campiona
tului Județean sau cel de ju
niori. Dar multi dintre arbitrii 
vîlcenl au promovat, de-a lungul 
anilor, în loturile divizionare, fi- 
!n -. dele-ați de Colegiul central 
ai F.R.F. să conducă meciuri o- 
ficiale in diviziile fi. B șl C. In

această privință, deschiderea a 
făcut-o Marcel Lăzăccscu, deve
nit primul arbitru divizionar A 
din colegiul vîlcean. Alți apre
ciat* arbitr* vîlceni au mai fost, 
de-a lungo! tlmnului, regretații 
Gh. Smeureanu și Simian Axen- 
te, precum ș. ion Ciucă, Nico- 
lae Stolculescu, Alex. Alexe, Fr. 
Nasuto. Actualmente, colegiul 
vîlcean se poate cu adevărat 
mîndri cu cei trei arbitri divi
zionari A pe care îi are (Ion 
Crăciunesc.i Gh. Constantin șl 
N. Dineseu, primul dintre el fi
ind șl purtător al ecusonului 
F.l.F.A.i c’. trei arbitri tn lo
tul B (A. Mițaru, 1. Dogaru șl 
V. Busuioceanu) ș! alți 15 în lo
tul C, sltuîn.lo-se — sub acest 
aspect, al calității membrilor săi
— pe locul al dol'ea în țară. 
du->S colegiul municipiului 
București.

Cu dorința șl speranța de a 
promova șl el — în anii viitori
— 1 ■ loturile divizionare vor 
păși, de altfel la primăvară in 
activitatea oficial? și proaspeții 
absolvenți al unu! nou curs de 
arbitri (printre are se află șl 
doi cunoscuți jucători — Coca șl 
Dlma), cărora vicepreședintele 
Colegiului central. Gheorghe Ll- 
mona. ’e-a înmtnat în mod fes
tiv carnetele, urîndu-le deplin 
succes.

îndrumat tndeaproape de Co
legiul centra; al F.R.F., ca șl de

C.J.E.F.S. Vilcea (al cărui pre
ședinte, Ion lorgu, șl secretar, 
fosta atletă campioană a țării 
Viorica Enescu, au dat un spri
jin deosebit de prețios în exce
lenta organizare și buna desfă • 
șurare a acestei reuniuni), cole
giul vîlcean (care, din 1930, îl 
are ea președinte pe Anton Mi- 
(aru) ’ s-a piitut ' prezentă la a- 
naliza de sfiișit de an cu un 
bilanț fructuos. Bilanț care, pe 
lingă ampla activitate organiza-a 
torlcă depusă, cuprinde realizări 
șl pe alte planuri: pregătirea fi
zică și instruirea teoretică a tu
turor arbitrilor din județ, testa
rea lor sprijinirea acțiunii de 
selecție a tinerilor jucători pen
tru echipele divizionare din ju
deț etc.

Desigur, atît in darea de sea
mă prezentată de președintele 
colegiului, cît șl in discuțiile 
purtate pe marginea ei n-au fost 
ocolite nici lipsurile șl deficien
țele care s-au mai făcut simțite 
în activitate? acestui for sau în 
arbitrajele prestate de membrii 
săi, diferitele abateri ale unora 
dintre el de la disciplina și con
duita necesare. Dar predominan
te au fost aspectele pozitive ale 
activității depuse și, perseverînd 
pe aces drum, . colegiul vîlcean 
își va puter menține și tn viitor 
poziția sa fruntașă, contribuind 
astfel d mal substanțial la pro
gresul fotbalului din acest județ, 
ca șl' al celui românesc tn ge
neral.

Constantin FIRĂNESCU

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
au fost obținute de participanții 
Răileanu Dănuț din Drăgășani, 
jud. Vilcea și Iliescu Florian din 
București.

* După cun -a mal anunțat, 
ultimul concurs Pronosport al 
anului 1987 a avut loc duminică, 
20 decembrie. Pentru iubitorii a- 
cestui sistem anul 1983 va de
buta duminică. 3 ianuarie, cu

următoarele partidei 1. Avellino 
— Ascoll; ‘ ~
Fiorentina
Napoli; F. 
Sampdoria
Juventus;
9. Barletta
Bari; 11. Lece
Modena — Catanzaro; 13. Piacen
za — Bologna

2. Cesena — Pisa;
— Roma; 4. Milan 
Pescara — Como;
— Inter- 7. Torino

3 Verona — EmDOli;
— Pa.mn; 10. Lazio —

— Cremonese; 12.

IIKHM fimHOinH

1 ianuarie 1988

se atribuie cîștiguri ir»

BANS, AUTOTURISME, EXCURSII
PESTE HOTARE

1

• Se extrag 120 
numere • 12 ex
trageri „legate" 
cîte doua • Se 
cîștigă și cu 3 
numere din 20 
extrase • Bile
tele de 25 de lei 
au acces la toa
te cele 21 cate
gorii de cîștiguri

• ULTIMA ZI de
participare, jos,
31 decembrie!

!



La CM. de hanbal feminin (grupa BJ

ECHIPA NOASTRA S-A AFLAT 
LA UN PAS DE CALIFICARE

Campionatul Mondial de 
handbal feminin (grupa B) — 
în fapt turneul de calificare 
pentru Jocurile Olimpice de a- 
nul viitor — a marcat o ascen
siune a reprezentativei tării 
noastre: străbatind pas cu pas 
grelele obstacole avute în fată 
(trei victorii in seria C și tot 
atîtea în grupa semifinală), s-a 
calificat în finala competiției. 
Se poate afirma (și demon
stra) acum că in echipa Româ
niei sint handbaliste de certă 
valoare internațională. Și toc
mai bazîndu-ne pe acest argu
ment afirmăm că — dacă ele
vele antrenorilor loan Bota și 
Lucian Bișniță iși păstrau a- 
ceeași forță de joc, aceeași 
dezinvoltură, același larg re
pertoriu de finalizare a atacu
rilor, dar și ac eași siguranță 
in apărare — rezultatul dispu
tei decisive cu puternica echi
pă iugoslavă ar fi fost, in mod 
sigur, favorabil handbalistelor 
noastre. Maria Verigeanu, Ma
riana Tircă, Filofteia Danilof, 
Estera Matefi, Eva Mozsi 
Cristina Tache, Edit Torok, Va
lentina Cozma, Lidia Buinăra- 
șu și Elena Ciubotaru sint ju
cătoarele de cîmp care de la 
meci la meci au evoluat din ce 
în ce mal bine, inițiind acțiuni 
ofensive lucide. Și chiar dacă 
au existat și ratări în aruncă
rile la poartă, ele nu au de
reglat mecanismul echipei, In- 
trucît contraatacurile Inițiate 
de adversare se loveau cu re
gularitate de o apărare exce
lent și rapid organizată, și 
mai ales de portari. Postul de 
apărător al buturilor a fost, în 
sfîrșit, rezolvat. Anca Balea și 
Ioana Vasilca au manifestat, 
de-a lungul a șase meciuri, o 
constanță, am numi-o. decisi
vă, în obținere victoriilor deja 
știute.

Iată, însă, venind scara me
ciului cu Iugoslavia. Tinînd 
seama de rezultatele bune de 
pînă atunci, handbalistele tri
colore erau creditate de zia
riști șl antrenori, ca favorite. 
Și începutul meciului chiar a 
arătat o echipă română sigură 
pe sine, pregătită să facă fa
ță cu succes meciului cu se
lecționata Iugoslaviei. Dar du-

EXPEDIȚIE ALPINĂ
KATMANDU (Agcrpres). După 

cum se anunță din Katmandu, 
alpîiiiștii spanioli Jose Maria 
Malxe și Rafael Lopez au es
caladat vîrful Anapurna (8 091 
m) în munții Himalaia, pe ver
santul sudic. Anapurna a fost 
cucerit prima oară în anul 
1951 de o expediție franceză, 
condusă de Maurice Herzog, 
Lionel Terray și Guy Lachenal.

• PE SCURT O PE
BADMINTON o Finala cam- 

plonatulul Asiei se va disputa la 
Semarang (Indonezia) între echi
pele R.P. Chineze și țării gazdă, 
în semifinale, selecționata R.P. 
Chineze a învins cu 5—0 forma
ția Coreei de Sud, iar echipa 
Indoneziei a dispus cu 4—1 de 
reprezentativa vialayezlei.

BASCHET • După u etape, în 
campionatul unional masculin 
continuă să conducă, neînvinsă, 
echipa T-S-K-A. Moscova — 28 p, 
urmată de deținătoarea titlului, 
formația Jalghiris Kaunas — 27 p. 
In etapa a 14-a Ț.s.K.A. Mos
cova a învins cu seoi-ul de 72—68 
echipa Stroitel Kiev, iar Jalghi

RESTANTĂ IN DIVIZIA A FEMININA DE VOLEI
într-o partidă restanță din 

etapa a 10-a a Campionatului 
Republican de volei feminin 
Știința Bacău a întîlnit în 
Sala Sporturilor din localitate pe Dinamo București. Cu un 
joc frumos în prima repriză, 
studentele au dat speranță 
suporterilor lor, însă pînă 
în final experiența dinamo- 
vlstelor și-a spus cuvîntul. 
Chiar dacă băcăuancele au 
jucat avîntat, ambițios. Re
zultat final : știința Bacău — 

CLUBUL DINAMO anunță că pentru cuplajul voleiballstlc pro
gramat duminică 27 decembrie In sala Dinamo (de la ora 9.30 
meciul feminin Dinamo — C.S.M. Libertatea Sibiu șl de la 
ora 11 derbyul masculin Dlnamo — Steaua) sînt valabile legl- 
tlmațiile-abonament eliberate de C.N.E.F.S., de culoare roșie 
șl verde, precum șl cele. gri, acestea din urmă însă (ca șl 
carnetele de antrenori volei) însoțite de tlchete, care se gă
sesc la sediul clubului.

pă mai puțin de 20 de minu 
te lucrurile au luat altă întor
sătură: forța și incisivitatea a- 
taculul, siguranța apărării, 
atît â celor două portărițe (Ba
lea și Vasilca, cu toate efor
turile depuse, cu toată concen
trarea ce și-au dorit-o, au fost 
total neinspirate în interven
ții), cît și a „zidului" din fața 
lor au cedat. Din clipa cînd 
iugoslavele au preluat inițiati
va (min. 14). echipa noastră 
șl-a dereglat tot mai vizibil 
mecanismul și tot ce a mai 
putut face a foet să egaleze 
(6—6 în min. 16). Au fost pase 
trimise la adversar sau în aut, 
aruncări la poartă parcă nu
mai pentru a scăpa de minge, 
contraatacuri eșuate. aruncări 
de la î metri ratate... Chiar 
așa stînd lucrurile, s-a mal ivit 
o șansă: de la 20—15 pentru 
iugoslave (min. 49). Torok (de 
două ori) apoi Butnărașu au 
redus la numai două diferența 
de goluri și se putea realiza 
încă un gol dacă. în min. 53. 
Ciubotaru nu rata — absolut 
singură, un contraatac... Des
criind, poate cu prea multe a- 
mănunte, eșecul din meciul cu 
Iugoslavia, o facem pentru a 
se vedea că nu adversarele au 
cîștigât, . ci echipa României 
3... pierdut! Și a fost învinsă 
din cauza greșelilor care se 
succedau pe măsura scurgerii 
timpului de joc. O stare inex
plicabilă de inhibare s-a in
staurat în întreagg noastră 
formație. întunecînd orizontul 
de joc. '

Cu toate acestea — conside
rând că insuccesul decisiv a 
fost un simplu accident —. 
opinăm că echipa feminină de 
handbal a României trebuie 
să-șl continue pregătirile păs- 
trînd valorile care s-au impus, 
eliminînd ceea ce se va dovedi 
plafonat și promovînd noi ta
lente, și mai ales în aceleași 
coordonate generale. Indivi
dualitățile care o formează, a- 
coperirea foarte bună a fiecă
rui post și. în special a spațiu
lui porții — cu Balea și Vasil
ca. autentice revelații — ne 
îndreptățesc să întrevedem că, 
printr-o perfectă omogeniza
re, printr-o mai intensă mun
că de educare a voinței, rezulta
tele de mare valoare interna
țională nu se vor lăsa mult 
așteptate.

Ion GAVRILESCU

SE SCHIMBA VÎRSTA
în luna iulie a anului viitor, 

la Sudbury, în Canada, se va 
desfășura cea de a doua edi
ție a Campionatelor Mondiale 
de atletism pentru juniori (pri-

SCURT • PE SCURT •
ris Kaunas, a pierdut cu 85—86 
meciu, cu iorma'ia șahilor Do- 
nețk.

CICLISM g» După cinci etape, 
în Turul statului Costa Rica pe 
primul loc al clasamentului a 
trecut Juan Castilia (Costa Rica), 
urmat la 2:23 de coechipierul 
său Carlos Palacios. Etapa a 3-a 
a revenit la sprint Iul Palacios, 
înregistrat pe distanța de 83 km, 
cu timpul de 2h 34:54.

VOLEI • Intr-un mec! amical 
feminin disputat la Berlin, se
lecționata Cubei a întrecut cu 
scorul d.. 3—" (13—15, 12—15,
13—1», 15—9, 15—13) echipa R.D.
Germane

Dinamo București 1—3 (5, 
—3, —13, —12). S-a remarcat 
în această partidă doar dina- 
movîsta Georgeta Ene. Au 
arbitrat: C. Antonovicl —
O. Pop. (L. MANDLER, coresp.)
• Rezultat din Divizia B 

— tineret : Chimpcx Con
stanța — Comerțul Constanța 
1—3.

• Partida C.S.U. Rapid Ga- 
lăți — Universitatea C.F.R. 
Craiova se va disputa In 4 fe
bruarie 1988.

inf re 9-23 mai 1988 McENROE

A 41-a EDIȚIE A
FRAGA, 24 (Agcrpres). Co 

mitetul de organizare a celei 
de-a 41-a ediții a competiției 
cicliste internaționale „Cursa 
Păcii" a definitivat traseul în
trecerii, ce se va desfășura a- 
nul viitor între 9—23 mai de-a 
lungul a peste 2 000 km, împăr- 
țîți în 13 etape, după cum ur
mează — 9 mai : etapa prolog, la 
Bratislava, pe distanta de 4 
km, contracronometru indivi
dual ; 10 mai: etapa I : Bra
tislava — Levice (137 km): 11 
mai: etapa a Il-a : Levice — 
Banska Bystrica (152 km); 12 
mai : etapa a III-a: Banska
Bystrika — Dubnica (162 km); 
13 mai: etapa a IV-a: Dubnica
— Zilina (133 km); 14 mai: e- 
tapa a V-a : Zilina.— Zakopa
ne (180 km); 15 mai: etapa a 
Vl-a: contracronometru Indivi
dual — 32 km la Zakopane ; 16 
mai: etapa a Vil-a: Nowi Târg
— Katowice (189 km); 17 mai: 
etapa a VIJI-a : Nysha — 
Walbrzich (150 km); 18 mal: 
etapa a IX-a: Kamena Gora — 
Legnica (182 km); 19 mai: zi 
de repaus la Legnica; 20 mai : 
etapa a X-a: Legnica — Dres-

CEI MAI BUNI
SPORTIVI Al ANULUI
VIENA, ’ 24 (Agerpres), Cel 

mai bun sportiv al anului din 
Austria a fost ales Andreas 
Felder, săritor cu schiurile, ur
mat de automobilistul Gerhard 
Berger.-La feminin, pe primul 
loc a fost clasată schioara Sl- 
grid Wolf.

OSLO, 21 (Agerpres). Cunos
cuta atletă Ingrid Kristiansen, 
campioană mondială in proba 
de 10 000 m, a fost desemnată 
drept cea mai .bună sportivă 
din Norvegia în anul 1987.

ATLETELOR JUNIOARE
ma a avut loc în 1986, la A- 
tena). In legătură cu această 
importantă competiție a atle
tismului juvenil este de sub
liniat hotărîrea Congresului 
IAAF, de la Roma, potrivit că
reia se mărește cu un an vîrsta 
junioarelor.. Vor avea, deci, 
drept de concurs atletele care 
nil vor fi împlinit 20 de ani 
pînă în luna decembrie a anu
lui competițional respectiv. O 
asemenea- hotărîre impune, de
sigur, revizuirea vîrstei junioa
relor și pentru competițiile 
noastre interne.

Fetbal meridian»
„IERTAREA" VA ÎNCEPE CU CUPA CUPELOR?

O Pe marginea unui subiect de actualitate : revenirea echipelor 
engleze in competițiile europene

După cum am mai scris, e tot 
mai olar că — exceptînd apariția 
vreunul alt Incident grav — vom 
asista la reîntoarcerea cluburilor 
engleze în competițiile europene 
ediția 1988/89. Dacă, vreme înde
lungată, oficialii U.E.F.A. s-au 
menținut lntr-o rezervă socotită 
ca fiind grăitoare (in defavoarea 
ridicării unei sancțiuni dictate 
pentru o perioadă nedeterminată), 
lată însă că ..iertarea" pare pe 
aproape. însuși Jacques Georges, 
președintele forului diriguitor al 
fotbalului continental. nesfiln- 
du-se să declare, recent, că „In 
privința posibilului come-back 
englez, climatul e din ce în ce 
mai propice" (vezi .J’Equlpe" din 
1 decembrie). Dacă decizia se va 
lua în primăvară, la nivelul Co
mitetului Executiv al U.E.F.A.. 
problema care se pune acum pare 
a fl tot mal mult una de pro
cedură. comentatorii îholinînd Să 
creadă că readmiterea se va face 
totuși treptat, urmînd ca din 
toamna viitoare echipele engleze 
să revină într-o singură cupă eu
ropeană, pentru ca în funcție de

„CURSEI PĂCII"
da (190 km); 21 mai: etapa a 
XI-a: Dresda — Leipzig (176 
km) ; 22 măi : etapa a XH-a : 
Leipzig — Halle (154 km); 23 
mai: etapa a XIII-a: Dessau — 
Berlin (152 km). Specialiștii a- 
preciază că este un traseu se
lectiv, deosebit de dificil, pre
dominant muntos in prima ju
mătate. plat și cu etape lungi 
spre final, traseu ce va cere 
o foarte bună pregătire parti- 
clpahtilof.

PIRAMIDA MARII PtRfOliMAAIL ALPINI
Dintre numeroasele explicații pe 

care presa de specialitate le o- 
feră „fenomenului Alberto Tom
ba" cea mai demnă de ateitie 
nare a fl aceea că succese’e de

excepție ale italianului sint ur
marea directă a unui angrenaj 
extraordinar destinat obținerii 
marii performante în schiul al
pin. Astfel, vîrsta de începere a 
pregătirii intensive se situează,

ROMA, 24 (Agerpres). Proba masculină de slalom paralel din ca
drul concursuluui internațional de schi de la Bormio (Italia) a 
fost cîștlgată de elvețianul Plrmin Zurbriggen, urmat de coechipie
rul său Joel Gaspoz.

BELGRAD, 24 (Agerpres). Concursul Internațional de sohi des
fășurat pe pîrtia de la Kranjska Gora (Iugoslavia) s-a încheiat cu 
o probă masculină de slalom uriaș, în care victoria a revenit spoN; 
tivului Iugoslav Tomaz Clzman, cronometrat In două manșe cu 
timpul de 2:12,99. Pe locul secund s-a situat italianul Matteo Bel- 
frond 2:13,37.

STOCKHOLM, 24 (Agetrpres). Cunoscutul schior suedez Ingemar 
Stenmark (în virstă de 31 de ani) a anunțat că intenționează să-șl 
încheie cariera sportivă cu prilejul Jocurilor Olimpice de iarnă, 
ce se vor desfășura anul viitor la Calgary (Canada), unde dorește 
să la startul în proba de slalom.

Dublu campion olimpic la Lake Placid, Ingemar Stenmark și-a 
recăpătat statutul de sportiv amator, renunțînd la contractele co
merciale.

COPENHAGA, 24 (Agerpres). Tradiționala competiție Internațio
nală de hochei pe gheață „Cupa Pondua“, desfășurată la Copen
haga, a fost cucerită la actuala ediție de selecționata Italici, ur
mată tn clasamentul final de echipele Norvegiei, Olandei șl Da
nemarcei.

In ultimul meci al turneului, hocheiștll italieni au învins cu 
scorul de 4—2 (2—0. 1—1, 1—1) formația Norvegiei.

intercluburi

comportarea suporterilor, ele să 
fie primite sl în celelalte două. 

In acest punct al discuției, pă
rerile încep să difere si majori
tatea vocilor susțin că „iertarea'* 
va începe de lâ Cupa Cupelor ! 
De ce de la asa-zlsa C 2 sl nu 
de la Cupa Campionilor, compe
tiția numărul 1. sau de la Cupa 
U.E.F.A., cu reprezentarea cea 
mai largă 7 Reținerile fată de 
Cupa U.E.F.A. par justificate toc
mai prin... numărul mai mare de 
echipe, ceea ce. după o logică 
simplă, ar mări cota de risc, di
rect proporțional. In ceea ce pri
vește C.C.E., pentru care, ar In • 
sista înșiși englezii, din' motive 
lesne de înțeles (prestigiu retetă 
etc), situația se complică si mal 
tare, tntrucît Liverpool — care 
conduce detașat în campionat, a- 
vlnd cele mal mari sanse la titlu 
— e urmărit de o sancțiune în 
plus, forul european anunțînd. 
imediat după „Heysel". că „după 
readmiterea în cupele continenta
le a formațiilor engleze, Liverpool 
(n.n. care a disputat finala
C.C.E. de tristă amintire de la

LA OLIMPIADA ’88 !
WASHINGTON, 24 (Agcrpres). 

Federația de tenis din S.U.A. 
a stabilit ca Ia turneul olim
pic de anul viitor să parti
cipe din această tară John 
McEnroe, Tim Mayotte (pen
tru concursul de simplu), Ken 
Flach și Robert Seguso (la 
dublu), la masculin, Pam 
Shriver, Zina Garrison (sim
plu), Pam Shriver și Elise 
Burgin (dublu), la feminin.

După cum se știe, tenisul 
va reintra. în 1988 în progra
mul olimpic, după 64 de ani.

astăzi. în jurul viratei de 5 ani. 
în Italia si în celelalte scoli na
ționale puternice ale disciplinei. 
După cîtiva ani. aproximativ 400 
dintre cei mai talentat! copii sînt 
pregătiți intensiv, specific, pe ză
padă. încă din vară si testati în 
competiții Internationale destina
te categoriei de vîrstă. Prima a- 
firmare majoră a micul al Al
berto a avut loc în 1981, cînd 
a cîstigat Trofeul Topolino, un 
adevărat campionat mondial al 
vîrstelor mici. Apoi, .cei mai pro
mițători dintre juniori alcătuleso 
..naționala B“. oare e totuna cu 
. pașaportul" de participare la 
Cupa Europei, de uncie se adună 
zestrea de puncte FTS pentru mal 
tîrziu. Aproximativ 60 dintre vîr- 
furile remarcate la acest nivel al 
performantei. capătă drew. de 
participare, în jurul vîrstei da 20 
de ani. la Cupa Mondială. Acesta 
a fost de altfel si drumul par
curs de surprinzătorul lider ac
tual a1 ..circului alb", parformor 
care prin vîrsta lui (21 de ani) 
nune problema coborîrit vîrstei 
marii performante si în schiul 
alpin (pînă acum cea optimă eva 
25 de ani) iar prin dimensiunile 
sale (aproape 90 kg), pare a 
schimba însusi tipul schiorului 
alpin Ideal de Pînă acum...

*

Bruxelles, 1985) va mai suporta o 
Interdicție de 2 ani“. E greu deci 
de crezut Si. din punctul de ve
dere al englezilor, de sperat ciă 
U.E.F.A. va pronunța, în primăva
ră,două verdicte de clemență în a- 
celasl timp, motiv pentru care, 
cum spuneam, soluția Cuoei Cu
pelor oare a fi cea mal credlbi- 
Jă. menită să împace, nu-i așa. 
sl capra si varza !

Indiferent de măsura care se 
va adopta. în cazul în care fansil 
vor crea noi tulburări cu prile- 
1ttl fazei finale, a C.E. din R F G. 
(Iunie 1988), la care reprezenta
tiva Albionulul s-a caliîic'.t. 
..iertarea" va ti iarăși amînată. 
probabil pînă dună 1990 l o ches
tiune. ca să zicem a.șo. do ur
mărit.

Ovidiu IOANIȚOAIA

• Echipele F. c. Porto, de
ținătoarea „Cupei Campionilor 
Europeni" șl Penarol Montevideo, 
cîștlgătoarea ..Cupei Libertado- 
res", se vor tntllnl Intr-un meci 
amical, programat la 17 aprilie a- 
nul viitor, la New York, part'da 
constituie o revanșă a finalei „Cupei Intercontinentale", dispu
tată recent la Tokio sl încheiată' 
cu 2—1 în favoarea fotbaliștilor 
portughezi.
• Formația vest-germană Ba-

ver Leverkusen, aflată tn turneu 
în Israel, a jucat la Tel Avlv cu 
formația locală Hanoel. Meciul 
s-a încheiat la egalitate : 1—1
n-0H
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