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Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, luni, 28 
decembrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței, au fost 
abordate unele PROBLEME 
PRIVIND MODUL IN CARE 
S-A REALIZAT BALANȚA DE 
ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI EXTER
NE A ROMÂNIEI PE 1987, 
PRECUM ȘI PREVEDERILE 
PE 1988; STADIUL ÎNCASĂ
RII CREANȚELOR ȘI PRO
GRAMUL DE PLĂȚI A DATO
RIEI EXTERNE A ȚARII 
NOASTRE.

S-a apreciat că, în 1987, au 
fost obținute o serie de rezul
tate bune în acest domeniu, 
fapt ce a făcut ca balanța de 
încasări și plăți externe a 
României să se încheie cu un 
excedent, ca urmare a realiză
rii unui volum de export mai 
mare față de 1986, precum și a 
dimensionării, conform planu
lui, a importurilor și a chel
tuielilor.

Balanța de încasări și plăți 
externe a țării noastre pe anul 
viiior este în strînsă concor
dantă cu prevederile planuri
lor de import și export, atît 
pe relația țări socialiste, cît si 
pe devize convertibile. în 
acest sens, se prevede ca, o da
tă cu creșterea producției de 
export, să se intensifice activi
tatea de valorificare a impor
tantelor rezerve de produse e- 
xistente în stoc. De asemenea, 
s-au stabilit măsuri pentru în
casarea creanțelor scadente pe 
care alte țări le au față de 
România. Pe această bară, se 
creează,. în 1988, importante 
resurse atît- pentru asigmarea 
importurilor prevăzute în plan 
și a celorlalte cheltuieli valu
tare, precum șl pentrn plata 
datoriei externe.

Comitetul Politic Executiv a 
herfărît să nu se mai reedrgă, 
îti continuare, sub nici o formă, 
la credite de nici un fel.

S-a subliniat că înfăptuirea 
tuturor acestor obiective impu
ne mobilizarea tuturor forțelor 
pentru îndeplinirea, în cele 
mai bune condiții, a planului, 
pentru realizarea, la un înalt 
nivel calitativ, a producției 
destinate exportului, valorifi
carea superioară a tuturor re
zervelor de care dispune eco
nomia națională, gospodărirea 
judicioasă a resurselor eeono- 
mico-fiuanciare, creșterea con-

AURUL OLIMPIC POATE ÎNTREGI

an la 
consa-

ȘIRUL PREMIERELOR ÎNOTULUI NOSTRU 
>4

Izbînzile din acest 
înot,» cărora le-a fost
erată, în bună măsură, prece
denta retrospectivă, au o sem
nificație sporită, am zice chiar 
puse în comparație cu... incom
parabilele reușite din vara lui 
*86 — recordurile lumii, titlul 
mondial. Suportul unei aseme
nea afirmații, ce poate părea 
hazardată, îl oferă și consta
tarea că, de astă-dată, a fost 
momentul consacrării definiti
ve pentru Tamara Costache și 
Noemi Lung (or, se știe cît de 
greu e să te menții la vîrf, de 
regulă mai greu decît să a- 
jungi ac91o), dar și al unei as
censiuni în bloc, din moment 
ce ne podiumul „europenelor'1 de

VALIDAREA
Despre concentrarea „vîrfu- 

rilor" se vorbește mai de 
mult. Și s-a trecut la fapte

tinuă a calității și competitivi
tății produselor românești, spo
rirea eficientei in toate ■ dome
niile de activitate.

Tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 
' relcvînd necesitatea realizării 

în cele mai bune condițiuni a 
planului pe 1988, a cerut orga
nelor șl organizațiilor de par
tid, ministerelor, centralelor si 
întreprinderilor ca — trăgândmu cpnuucmur vii —•
toate concluziile din felul cun> 
s-a desfășurat activitatea in 
anul pe care îl încheiem — să 
ia măsuri hotărite pentru o cit 
mai bună organizare a muncii 
și a producției, pentru respec
tarea, pe această bază, a pro
gramelor de lucru în fiecare 
unitate economică, asigurîn- 
du-se, din prima zi a noului 
an, îndeplinirea ritmică și la 
toti indicatorii a prevederilor 
planului.

Secretarul general al partidu
lui a exprimat convingerea că, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, oa
menii muncii din industrie, a- 
gricultură, din toate ramurile 
economci naționale si vieții 
sociale vor face totul pentru 
a-și îndeplini in mod exem
plar sarcinile ce le revin din 
planul și programăle de dez
voltare economico-socială pe 
1988, asigurînd înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor adop
tate de Conferința Națională 

. și Congresul al XlII-lei ale 
partidului.

în cadrul ședinței, cu prile
jul Anului Nou, Comitetul 

Executiv. personal 
general al partidului, 

Nicolae Ceaușescu, 
comitetelor județe- 

i

Politic 
secretarul 
tovarășul 
adresează 
ne de partid, organelor și or
ganizațiilor . de partid și de 
stat, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii, întregului 
nostru popor calde felici
tări și urări de noi și tot mai 
mari succese în 1988, în întrea
ga activitate pe care o desfă
șoară, cu dăruire și abnegație 
revoluționară, pentru progresul 
si înflorirea patriei, pentru e- 
dificarea socialismului și co
munismului pe pamîntul Româ
niei.

De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat 
membrilor Comitetului Politic 
Executiv spor Ia muncă în 
noul an, succes deplin în în
deplinirea înaltelor răspunderi 
ce le revin, în înfăptuirea po
liticii interne și externe a 
partidului si statului nostru.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

seniori, spre pildă, au mai ur
cat, pe lingă vedetele numite, 
Stela Pura. Luminița Dobres- 
cu. Anca Pătrășcoiu. A deve
nit astfel posibil să se vorbeas
că de o școală românească, 
chiar de un miracol al natațiej 
românești. Spre fireasca, nedi
simulata satisfacție a înotului 
nostru. Dar, dacă toți se bucu
ră acum, oare toți au șl con
tribuit Ia aceste realizări ?

Iată o întrebare la care vom 
încerca să aflăm răspunsul, în- 
tr-o tentativă cu bătaie mai 
lungă, viztnd perspectiva, po
sibilitățile de împlinire pe mal 
departe a roadelor muncii spor
tivilor, antrenorilor și celor
lalți de lîngă ei.
UNEI IDEI
prin înființarea centrelor o- 
limpice — Baia Mare și Reșița 
—, iar mai recent prin forma-

Ce poate ști despre comu
na Gogoșari călătorul 
care vine cu autobuzul de 

Giurgiu ? Un interlocutor 
localnic, cu părul nins, își amin
tește că în trecut era o așezare, 
ca multe altele din țara noas
tră, unde trăiau țărani fără, sau 
cu puțin pământ, care trudeau 
din zori pe brazdă. Nu aveau 
doctor, nu exista farmacie, iar 
străvechea dorință de a desluși 
slovele nu era luată în seamă 
de cei care considerau cartea un

ÎNSUFLEȚITE MANIFESTĂRI 'SPORTIVE OMAGIALE
Cea de a 40-a aniversare a 

proclamării Republicii este cin
stită cum se cuvine, în în
treaga țară, și prin reușite în
treceri sportive de masă, Ia di
verse discipline, avînd ca par
ticipant! numeroși oameni ai 
muncii, elevi și studenți, iubi
tori ai sportului și mișcării.

BUCUREȘTI. Asociația spor
tivă a întreprinderii de Ma
șini Grele, cu sprijinul Comi
tetului sindicatului, a organi
zat o competiție omagială do
tată cu „Cupa 30 Decembrie" 
la șah și tenis de masă.- In 
jurul meselor cu cele 64 de 
pătrățele s-au întrecut peste 
60 de concurenți, cel. mai bun 
dovedindd-se Vasile Unea (Al- 
ternatoare), urmat de Helmuth 
Eib (Comenzi numerice)' și Ște
fan Ciochină (Alternatoare). La 
tenis de . masă, dintre cel pes
te 40 de participanți s-au ^evi
dențiat - - - ■
ducție); Petru Trefes. șl Ștefan 
Ferencz (ambii de la Sculârie), 
clasați, în această ordine, pe 
primele locuri. (Nicolae TOKA- 
CEK,- coresp.). o La clubul în
treprinderii „Grivița Roșie", 
cîteva sute de iubitori ai spor
tului au luat parte la între
ceri de șah, box și tenis de 
masă. Printre cîștigători s-au 
aflat : Relu Stănescu, Ion Bur- 
loiu, Constantin Tărășenie, Tu

Nîcolae Toader (Pro-

rea celor trei grupe de pregă
tire cu date specifice : viteziș- 
tii laolaltă, lucrînd cu antre
norii Mihail Gothe și Mircea 
Hohoiu, fondiștii reuniți sub 
îndrumarea lui Ghcorghe Di- 
meca (secundat de Monica Csa- 
szar), alt colectiv fiind format 
din înotători pe distanțe me

dii, conduși de Cristina Șopto- 
rian. Aici au fost încadrați 
inclusiv componențil lotului de 
juniori, cu o excepție-două, 
pentru fiecare grup asigurîn- 
du-se condiții optime ‘de pre
gătire, alcătuindu-se. planuri 
de pregătire ce au vizat pînă 

și păstrarea rezervei de creș
tere a efortului pentru anul 
olimpic I Cu sprijinul organe
lor de resort din învățămînt 
s-au găsit soluții optime de șco-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

DE O VIRSTA CU REPUBLICA
0 biografie ce poate fl multiplicată in viața sportivă a satelor

drept al „aleșilor"; Acum, însă...
Oamenii din Gogoșari au o 

gospodărie care se întinde pe o 
suprafață de peste 4 000 de hec
tare. însoțiți de președintele 
C.A.P., Marian Barbu, am trecut 
pe la dispensar, grădiniță, maga
zinul universal, pe la terenurile 
de fotbal, handbal si volei, îm
prejmuite cu gard viu, din po- 
mișori. Am zăbovit mai mult la 
Scoală, admirlnd frumoasa sală 
de sport. In noua clădire a sco
lii fiii comunei se bucură de 
lumina cărții, învață să iubeas
că pămîntul și animalele, multe 
generații începînd aici să-și 
realizeze visurile. Bunăoară. 
Nicolae Chițu. născut chiar în a- 
nul proclamării Republicii, și că
ruia de mic îi plăcea să șurubă- 
rească. cum se spune, a terminat

dor Ionescu, Vasile Ion și Iosif 
Damian' la șah, Radu Ion, Stan 
Ion, Marian Panciu, Marian 
Stoica și Constantin Nao la 
box, Marian Stroescu, Dincă 
Mihalache, Valeriu Fălcuțeanu, 
Aurel Grigofcscu șl Nicolae 
Mocanu la tenis de masă. (Ni
colae COSTACHE, coresp.).

HUNEDOARA. întrecerea' In
terjudețeană de karting s-a 
bucurat mult de aprecierea a 
mii de spectatori. Acțiunea a 
fost organizată de Casa pionie
rilor și șoimilor.patriei din lo
calitate (director, prof. Rodi- 
ca Murg), cu sprijinul Consi

CU GINDUL LA GOLUL 200.
De vorbă cu CĂMATARU, al treilea clasat în ancheta 

noastră „CEI MAI BUNI 5 FOTBALIȘTI ROMANI 
Al ANULUI"

Pe Rodion Câmătaru l-am
găsit cu destulă ușurință. la 

-•el acasă, la Craiova, locul
tradițional de vacanță, in mij
locul „alor săi". Dialogul s-a 
înfiripat repede :

— Bună, Cami ! Cred că ai 
citit ziarul și, acum, cunoști 
rezultatele anchetei noastre. Ce 
părere ai de... verdict ?

— Spectaculoasă 
revenirea lui Hagi 
pe treapta întîi a 
podiumului. Și, 
cred, mefitată. de
oarece .Gică, pe 
care îl felicit sin
cer, a avut parte 
de sezoane bune 
la echipa de club 
și chiar la „națio
nală". Poate că 
Lăcătuș este puțin 
nedreptățit, cunos- 
cîfhdu-se bine cît de 
mare este contri
buția acestuia la 
realizările Stelei. 
Dar. vorba aceea: 
ancheta rămâne... 
anchetă !

— Despre Cămă- 
taru, care a urcat 
în ierarhie un 
în comparație 
anul trecut, 
zici ?

— Evident, 
deosebit de fericit 
că mă aflu pe po
dium, in acest tra
dițional „top" de 
sfirștt de an. De 
altfel, de ancheta 
ziarului se leagă 

. intr-un fel și prin
cipala mea realiza
re din acest an. In decembrie tre
cut, chiar în titlul interviului pe 
care l-am dat în ziarul „Spor
tul", in calitate de ocupant al 
poziției a patra în clasamentul 
celor mai buni fotbaliști ai 
țării, îmi exprimam dorința „să 
prind și eu o gheată europeană". 

Câmătaru (tricou de culoare închisă), 
reu în fața

printre fruntași cursurile prima
re, iar profesorul lui de educație 
fizici. Marin Apostol, ii întreve
dea o frumoasă perspectivi la 
fotbal ți volei, A jucat, apoi, 
în echipele Scolii profesionale 
de mecanici agricoli din Giurgiu, 
iar dupi calificarea în meseria 
aleasă, tîndrwl tractorist, minte 
ascuțită și bun organizator, a 
avut o rapidă ascensiune profe
sională: in 1967 a fost promovat 
ca mecanic de întreținere; în 
1970 a luai loc în băncile Scolii 
de maițtri din Călugăreni, dwpă 
care, stăpîn.pe cunoștințele acu-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. 2—3) 

liului județean al organizației 
pionierilor. La această mani
festare, devenită tradițională, 
au răspuns prezent pionieri din 
Arad, Caransebeș, Hunedoara, 
Orăștie, Petroșani șl Deva. Pe 
echipe, la categoriile de vîr- 
stă 10—12 și 12—14 ani, locul 
întîi a fost obținut de sporti
vii din Arad, iar în clasamen
tul general în frunte ș-au si
tuat concurențil din Hunedoa
ra, pregătiți de inimosul mais
tru instructor Pompiliu Mun- 
tcanu. (Ioan VLAD, coresp.).

'Continuare in vag 2-3>

— Și ai prins-o !... Felicitări...
— Vreau să vă spun că zilele 

acestea am primit un telex din 
Paris, prin care mi s'e aduce la 
cunoștință că la 21 ianuarie 1988 
să fiu prezent la festivitățile 
organizate pentru premierea 
primilor trei golgeterl ai Euro
pei. Fiind ediție jubiliară, la 
aceasta au fost invitați toti cei-

porții adverse
Foto: Aurel D.*NEAGU 

lalți cîștigători. inclusiv dețină
torul recordului de goluri —•
Dudu Georgescu. Aștept cu ne-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare tn pag. 2—3)



O interesantă competiție de tir 
pentru arme cu aer comprimat, 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie", 
s-a desfășurat la poligonul »- 
coperit Dinamo din Capitală, 
prilej cu care s-au înregistrat 
două noi recorduri naționale 
de seniori (I. Joldca, la pușcă 
10 metri, cu 692,5 p și Aurora 
Ștefan, tot la pușcă, cu 492,1 
p).' Apoi, la categoria juniori- 
lor, unii dintre concurenți au 

■ trgs în premieră cu arme de 
producție indigenă și care au 
dat satisfacție deplină. Maria 
Feirescu, cîștigătoare la ju- 
nipare mici, a reușit, cu aceas
tă pușcă, chiar o decadă de 99 
de puncte din 100 posibile.

TEHNICE, pistol 
Simona ștefan 

p, 2. Elena E^e 
p. 3. Elena Mu- 

465.9 p :
L. Ionașcu (Steaua) 667,1 p, 
Gh. POD (UTA) 664,5 p, “

REZULTATE 
senioare : 1.,
(Steaua) 478,9 
(Dinamo) 466,4 
resan (UTA)
1. L. Ionașcu
2. ’ 
Sarkozi 
senioare 
limpia) 492,1 p (nou record na
țional), 2. Daniela Toader (Di
namo) 490.2 d. 3. Monica Ionită 
(Dinamo) 484,6 p : seniori : 1. I. 
Joldca (Dinamo) 692,5 p (nou re- 
coid național), 
(Dinamo) 686,9

seniori :

3. T.
(UTA) 661,5 P : pușcă 

: 1. Aurora Ștefan (O-

2. E.
D. 3.

Antoneseu
_______ _  V. Dinu 
(IEFS) 678,7 p : Criteriul junio
rilor mici, pistol juniori r 1. R. 
Simion (Steaua) 341 p. 2. I. Ar-, 
deleanu (UTA) 341 p. 3. B. Io
nescu (Steaua) 334 n : echipe : 
1. UTA 993 p, 2. Steaua 991 p ; 
junioare : 1. Anca Moldoveanu
(Olimpia) 290 p. 2. Simona Tone

DE O VÎRSTĂ CU REPUBLICA
(Urmare din pag. 1)

al secției 
Putineiu. 

de meca- 
toate Iu-

mulate, a devenit se/ 
Gogoșari a S.M.A. 
Secție mare, cu zeci 
nizatori, care execută 
crările C.A.P.-ulm.

Lui Niculae Chițu nu-i place 
să vorbească despre realizările 
lui din trecut. „Sînt lucruri de
ja încheiate", cum spune el. De 
pildă, polizorul electric manual, 
care reduce cu 6 ore ascuțirea 
talerelor de disc de la grape, 
ori aparatul de sudură acționat 
de tractor pentru efectuarea u- 
nor reparații in cîmp, idei puse 
în practică cu ajutorul colegilor 
Florin Pipera si Călin Văduva.

Prin aplicarea unor tehnologii 
de natură să execute mai multe 
lucrări prtntr-o singură trecere, 
planul de producție pe anul 

• 1987 a fost realizat in proporție 
de 102 la sută, pe comunistul 
Chițu intereslndu-l acum fina
lizarea soluțiilor in vederea rea
lizării sarcinilor viitoarelor cam
panii. • La noi. cum știți, trea
ba nu se termină niciodată. 
Trebuie să fim mereu cu ghi
dul la ceea ce e de făcut, chiar 
și ațunci cînd cîmpul e gol și 
s-ar zice că e vreme de odihnă...
• Am auzit că sînteți și un pa
sionat amator de sport. • E 
timp și pentru asta. Ne-am 
cumpărat mingi, am improvizat 
un miniteren in curtea secției,

MANIFESTĂRI SPORTIVE OMAGIATE
(Urmară din pag. I)

CÎMPIA TURZII. Asociația 
sportivă Industria Sirmei, prin 
tînăra secție de culturism (în
ființată Ja 30 aprilie 1986), a 
găzduit un concurs la care au . 
fost prezenți sportivi de la 
Farul Constanța, Alfa Cluj-Na
poca, Armătura Zalău, O.J.T. 
Cluj-Napoca, AZO Mureș Tg. 
Mureș, 
Turda, 
Mureș 
primul 
Gyula
Gheorghe Cuza (Alfa) 76 kg, 
Iosif Dcncș (Metalotehnica) U 
kg, Dumitru Neag (Farul) 88 
kg, Cornel Mcciu (O.J.T.) +88 
kg. (Petru ȚONEA, coresp.).

BRAȘOV. C.S.Ș. Brașovia a 
inițiat un concurs de gimnas
tică sportivă, „Cupa Speranțe-

Unirea Dej, Victoria 
Metalotehni ca Tg. 

și Industria Sirmei. Pe 
ioc s-au clasat Toth 

(Alfa) la cat. 70 kg,

82

lor", la care, alături de spor
tivii clubului organizator, au 
participat și două echipe de 
juniori și copii de la Kalocsai 
S.E. din ,R. P. Ungară. Foarte 
bine pregătiți de trio-ul de teh
nicieni Gh. Blaj, M. Simo și 
Gh. Hristov, brașovenii au a- 
vut o evoluție meritorie, con
cretizată prin ocuparea pozi
țiilor fruntașe atît la individual 
compus, cît și la majoritatea a • 
paratelor. Iată cîștigătorii : Da
niel Țarcă individual compus, 
cal cu minere, sărituri, para
lele, A. Gafton inele, I. Botoș 
bară fixă — la juniori ; Clau- 
diu Varlam la individual com
pus, sărituri și paralele, A.
Ilajdu sol, C. Durbalău cal cu 

minere și L. Balogh (Ungaria) 
bară fixă, în clasamentul ge
neral pe echipe, Brașovia a a- 
cumulat 315 p, iar Kalocsai 
305,95 p. (Carol GRUIA, coresp.).

HI PIS M
Cele două formații angajate în 

lupta pentru obținerea titlului 
de campioană a anului 1987, G. 
Tănase șl N. Nicolae, au obținut 
fiecare tn reuniunea de duml- 
Ilică oîte două victorii. Prima 
dintre ele a cîștigat cu Recrut, tn 
mare formă, și cu Rația, cam u- 
șor handicapată, mențlnîndu-și 
astfel, Înaintea finalului stagiu
nii, care se va produce dumini
că 3 ianuarie, avansul de două 
victorii tn fața rivalei sate, for
mația N Nicolas. Aceasta din 
urmă a învins cu Zenaida. con
dusă fără reproș de N.T. Nico
lae-junior, șl cu Crainica, la 
mare luptă cu Adona, care, su
focată, a trecut potoul în mers 

T. Marinescu a mal 
o victorie, cu -Stra

da, în frumos progres de formă, 
Iar <3. Solcan, vizlnd probabil 
un loc pe podium, a cîștigat cu 
Hercule, care a început să-și re
vină la forma care l-a consa-

bun. 
reușit

(Olimpia) 260 o : pușcă, poziția 
picioare, junioare : 1. Laura Vă- 
caru (CSȘ Rădăuți) 382 p, 2. Ca
melia Găzdane (CFR Arad) 372 p, 
3. Maria Petrescu (Metalurgistul 
Cugir) 372 p ; echipe : 1. CSȘ
Rădăuți 1107 p. 2. Metalul Bucu
rești 1 101 p, 3. CSȘ Bacău 1 097

Manea (Pio-
Doru

3.
e-

p ; juniori : L N. 
nierul București) 379 p, 2.
Nitu (Pionierul Buc.) 376 p, 
D. Ghită (Olimpia) 376 p : 
chipe.: 1. Constructorul Galați
1 093 p. 2. CFR Arad 1 092 p, 3. 
CSȘ Bacău 1 083 p ; 3X10 junioa- 
re : 1. Maria Petrescu (Metalur
gistul Cugir) 281 p, 2. Camelia 
Mercore (Metalul București) 289 
p. 3. Irina Vlad (Metalul Bucu
rești) 271 p ; juniori : 1. D. Ghiță 
(Metalul București) 814 p. 2. S. 
Ciucă (Constructorul G-alati) 273 
p. 3. M. Glăvan (Constructorul 
Galati) 272 p.

iar. cînd simțim nevoia să ne 
deconectăm, jucăm fotbal sau 
handbal. Avem și cîteva garni
turi de șah. Poate n-o să cre
deți. dar luăm mingea cu noi 
și în cîmp. Vreau să spun că 
în orice condiții se poate face 
sport, dacă îți place. Poate ați 
auzit, am antrenat mai bine de 
3 ani echipa de fotbal, Unirea 
Gogoșari; am ajuns cu ea pînă 
la București, dar am pierdut 
barajul pentru calificarea în 
■categoria Onoare a campiona
tului județean susținut cu fot
baliștii din Petrichioaia. • Vă 
văd un om vesel, care își des
chide repede sufletul. Spuneți- 
ne; sinteți un țăran fericit ? O 
Păi. cum să nu fiu ! Soția mea 

•Ioana, mai țînără cu un an ca 
mine, care lucrează la secția 
noastră, ca manipulator de car
buranți, este și ea tractoristă. 
Ne înțelegem bine, ne place să 
muncim și din banii cîștigați 
ne-am făcut o gospodărie dintre 
cele mai răsărite din comună. 
Anul acesta am predat la con
tractările cu statul doi porci, 
carne de pasăre, ouă și fructe, 
obținînd venituri suplimentare. 
Avem o casă nouă, confortabilă. 
Avem, spre bucuria noastră, ca 
părinți și trei copil minunați, 
Florin a terminat liceul agroin
dustrial și este tehnician agro
nom, Mariana urmează o școală 
profesională, iar mezinul fami
liei, Constantin, este elev în cla
sa I. Toți fac sport, au echipa
ment personal și sintem susți
nători înfocați_ai echipei de fot
bal Steaua.
fără copii 
are duh 
bucurii.

Un fiu
muncitor 

'vîrstă cu
comunistul Nicolae Chițu, 
fiu vrednic al 
giurgiuvene...

După mine, casa 
e o casă pustie, nu 

și nici prea multe

harnic de țăran, un 
destoinic, un om de o 
Republica. Acesta este

un
unei comune

LUPTA PENTRU TITLU RĂMlNE DESCHISA
crat. In mare progres de valoa ■ 
re, Rimica și-a Îmbunătățit re
cordul cu circa 3 secunde, ln- 
vingînd-d net pe Onlșca, iar Vi
gilența, după o suită de slabe 
performanțe, a fost manevrați-- 
cu abilitate de I. Costeanu, care 
nu este la prima abatere de a- 
cest gen. Arbitrii au cuvîntul !

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Rația (Grlgore) 1:39,0. Co
ta : cîșt. — Cursa a II-a: 1. Vigi
lența (I. Costeanu) 1:30,8. Cota :

‘ “ 1. 
1:32,7 ;

3. Gardenlc. Cota : 
ev. 46, ord. triplă 240,

I—IT—III 159. Cursa a
1. Strada (Marinescu)
2. Fina ; 3. Vulturaș. Co- 
'. —, ev. 164, ord. triplă

1. Hercu-

naida flN.T. Nicolae) 1:27,8 ; 2.
Raluca f 3. Rimeț. Cota : cîșt. 
20. ev. 180, ord. triplă închisă. 
Cursa a Vin-a : n Crainica (N.I. 
Nicolae) 1:34,5 ; 2. Rutina. Cota : 
cîșt. 10, ev. 63, ord. 368.

Programele pentru reuniunea 
din 3 ianuarie 1988 vor apare 
miercuri 3o decembrie.

A. MOSCU

PARTIDE ALE
Duminică și luni s-au dis

putat primele partide din ca
drul turneului celor patru frun
tașe ale Diviziei A la hochei, 
prima grupă valorică.

DUMINICA

STEAUA — DINAMO 4—2 
(2—1, 0—0, 2—1). Prima parti
dă dintre cele două formații 
bucureștene a păstrat în cea 
mai mare

■ rul unui 
vacanță".
(S) singur 
tarul Gh. 
a ratat în 
echipa sa, 
a continuat să pre
seze, dar fără efi
ciență, datorită im
preciziei atacanți- 
lor săi, care pre
feră jocul indivi
dual, sau interven
țiilor portarului 
■Jinamovist. Primul 
gol a căzut în 
min. 10, cînd Daia 
a profitat de o 
ieșire inoportună a 
lui Gh. Huțanu, 
Eres a egalat, prin- 
tr-un puc respins 
de portarul Netedu. 
Greșeli de tot fe
lul abundă de o 
parte și alta, abia 
în min. 18 Steaua 
majorînd scorul la 
2—1, prin Alexe 
(șut la semiînălți- 
me). Repriza a 
doua rămîne albă, 
în min. 26 Plsăru 
are o ocazie, dar portarul Stelei, 
Netedu, deviază pucul, iar în min. 
27 o fază este mult comentată 
în tribună: un puc în aparență 
blocat de Netedu scapă totuși 
și D. Popovici (D) îl trimite 
în poartă. Dar arbitrul de cen
tru FI. Gubemu fluierase, 
corect, oprirea jocului, evident 
pentru a-1 proteja pe portarul- 
dinamovist. Să notăm și „bara" 
lui Chiriță (S). din min. 34.

în cea de a treia repriză, 
mai . animată, crește replica 
celor de la Dinamo, dar și for
ța atacului steiist. astfel că 
mai asistăm la trei goluri: Chi
tită (S) — min. 42, K. Antal 
(S) — min. 51 și Pisăru (D) — 
min. 58. In min. 54 Burada (S) 
ratase, singur în fata porții 
goale I

SPORT CLUB M. CIUC — 
DUNĂREA GALAȚI 7—6 (2—2, 
1—3, 4—1). Echipa locală a ata
cat din start, dar acțiunile sale 
ofensive nu au avut claritate. 
Gălățenii au prestat un joc mai 
simplu, avînd multe perioade 
de timp inițiativa. Cu toate că 
nivelul partidei nu a fost ridi
cat, ea a suscitat interes dato
rită evoluției scorului: 2—0 
(min. 10), 2—2 (14), 3—6 (41), 
7—6 (53), cu care s-a și încheiat, 
deși ocazii au mai fost de 
ambele părți.

Au marcat: S. Gal 2, Barta- 
lis, B. Nagy, Cs. Antal, Gereb 
și Baricz pentru Sport Club, 
respectiv Geru 2, Gherghișan 
2, Dinu și Bujoreanu.

parte a 
„joc de 
Burada 

cu por- 
Huțanu, 
min. 2, 
Steaua,

TURNEULUI FINAL
LUNI

STEAUA — DINAMO 6—3 
(2—0, 2—2, 2—1). In cea de a 
doua .partidă combatantele fi-au 
prezentat incomparabil mai 
bine ca în prima. îndeosebi 
Steaua, pentru că Dinamo se 
arătase deja duminică mai de
parte de nivelul său modest 
din ultima vreme. Linia I deei caracte-

O fază frumoasă din prima partidă Steaua 
— Dinamo: K. 
maraj rapid cu 
(Dinamo) 
(Steaua)

Si,

Antal (Steaua), intr-un de- 
pucul, urmărit de Csata 

gata să intervină, Daia 
Foto: Aurel D. NEAGU

Steaua, cu Bălăucă, Drago- 
mir, Burada și fundașii Dima- 
che și Popescu, și linia a II-a 
de la Dinamo, cu Jumătate. 
Lukacs, Bejan + Z. Csiki și 
Pogăceanu, au animat jocul, 
șarjele în viteză au abundat 
de o parte și de alta, uneori

la

DE HC
cu contrast 
amintind că 
știu mai m 
cel mai adt 
de această i 
lot mai val 
crescînd pe 
guroa°- a' <

Au j (iroa
48), Burada
Gliga (33), I 
Steaua, Piși 
(34) și Solyo 
namo.

Foarte bu 
tat de Fl. < 
nu și D. Tr<

SPORT Ci 
DUNĂREA 
(4-2, 1-0,
două reprize 
duminică, la 
modestă, cu 
inutile (bloc 
jări interzise 
repriză a fos 
avut multe n 
bun și cu go 
care au dese 
hoclieiștii gă 
2 chiar, dar 
cedat pasul, 
du-se clar, pi 
tașată.

Marcat' 
2, Gy^>' 
gos r 
r-e----
L

trate u< 
de En

Vaier K

CAMPIONATELE CAPITALEI
Ca de obicei, în ultima lună 

a anului. Capitala și-a desem
nat _ campionii la șah. Turneul 
feminin și-a defășurat rundele 
în sala asociației sportive 
I.T.B., din strada Lipscani, a- 
vînd la start 52 de concurente 
(8 maestre, 13 candidat maes
tre,' 17 categoria I și 14 cate
goria a II-ă). După cele 11 
partide jucate în sistem elve
țian, titlul de campioană a fost 
cucerit de Viorica Ionescu 
(I.T.B.), cu 9,5 puncte. Ea a 
fost urmată de Liliana Mi- 
tescu (Politehnica) și Luiza Io
nescu (C.S.Ș. 1), ambele cu cile 
8 p. în continuare : Otilia Io
nescu (I.T.B.), Ștefania Ion 
(Argus) și Irina Candea (Uni
versitatea), toate cu 7,5 p.

Turneul masculin, foarte bo
gat în participare (186 de concu- 
renți, dintre care 20 maeștri. 49 
candidat maeștri, 85 categoria I 
și 32 categoria a • II-a), a fost 
dominat de Traian Stanciu 
(Politehnica), care a totalizat 
9,5 p (de asemenea din cele

11 runde ale 
țian). Următoi 
a fost ocupat 
(Metalul, cui 
ziția a treia 
rică Rizea (I 
Gazdă a fost 
pera.

Au arbitrat 
Tocilescu, Z 
feminin și R 
mitrescu, R. 
mitru — la 1

* Concunsu 
de A.S. Cateu 
zilei de 30 ■ T 
cîștlgat <•

c 
d 
tr

•în i 
un c 
runde
Sala C
nr. 11. Șl 
loc în 2 1;

cîșt. 10, ev. 8. Cursa a Hl-a 
Rifnica (M. Ștex„ nescu)
2. Onlșca ; * ~ ' '
ctșt. ■ 
triplu 
iv-a :
1:29,2 ■ A.
ta : cîșt. , __
închisă. Cursa a V-a :
le (Solcan) 1:29,2. Cota : cîșt. 12, 
ev. 20, triplu H—IV—V 623.
Cursa a Vl-a : 1. Recrut (Grigo- 
re) 1:24,9 ; 2. Samson ; * “
sit. Cota : cîșt. —, ev. 19, 
triplă 2165. CursaaVII-a:

3. Iscu - 
ord. 

1. Ze-

/Urmare lin pag l>
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I BANI, AUTOTURISME.EXCURSII
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12 extrageri, 
3 faze, cu un total 
de 120 numere $) 
Se cîștigâ și cu 3 
numere din 20 © 
Biletele de 25 de 
lei participa la 
toate extragerile și 
au acces la toate 
cele 21 categorii 
de câștiguri ® UL
TIMA ZI de parti
cipare — joi, 31 
decembrie !

in

J

larizare — campionii sînt, în 
general, elevi —, iar pe plan 
local s-au rezolvat problemele 
ivite la bazinele din Ploiești, 
Reșița, Pitești, Bacău, precum 
și la piscina 23 August din Ca
pitală, o mențiune impunîn- 
du-se și pentru colaborarea cu 
cercetarea științifică, cu medi

cina. Sigur, lungul drum spre 
podiumurile marilor competiții 
’87 nu a fost unul neted, au 
mai apărut situații dificile, de
licate, dar pe ansamblu ele au 
fost depășite cu bine, așa cum 
dovedesc, în fond, împlinirile 
de la C.E. și Universiadă.

Ideea de concentrare a pri
mit validarea. Acest adevăr nu 
trebuie însă să facă omise a- 
numite aspecte. Pe de o parte, 
contribuția în formarea perfor
merilor de azi, remarcați in 
competițiile de obiectiv ale a- 
nului, a unor tehnicieni ca 
I. Ionescu, M. Mitrofan, A. Flo- 
rescu, I. Bachner, P. Deac, Gh. 
Iorgiilescu, Gabriela Stoicescu, 
Z. Glurasa, I. Miclăuș. După 
cum este Incontestabil un fapt: 
există un revers al medaliei, 
în cazul concentrării valorilor. 
Există riscul unei anume slă
biri a productivității unor cen
tre. Apropo de aceste centre

ale înotului nostru, un bob ză
bavă asupra lor se impune. In 
capul listei, tot CSMȘ-ul ma
ramureșean .(totuși...), la cel 
mai bun an al său, în 1987, pe 
planul reușitelor în marea a- 
renă Internațională. Numai că 
la Concursul Prietenia „pro
ducția proprie" băimăreană a 
fost reprezentată mai degrabă 
simbolic, problema rezervei a- 
cestui club necesitînd In con
tinuare, cum se sublinia și în 
analiza recentă a Biroului fe
deral, o investigare amplă, ge
neratoare de soluții realiste. 
CSȘ Dobrogeanu Gherea — Pe
trolul Ploiești a avut satisfac
ții majore la nivelul seniorilor, 
nu și la cel al juniorilor. Di
namo București și-a depășit o- 
bieetivele la JMU, dar se pu
tea, neîndoielnic, mai mult la 
CE., „Peste plan", CSȘ Reșița 
cu un puternic eșalon al schim
bului de mîine, revenirea în 
prim-plan a acestui centru de 
tradiție neputînd decît să bucu
re lumea natației românești. 
După o lungă așteptare, punc
tează Clubul Sportiv Școlar 
Brăila, în vreme ce... suratele 
sale din Sibiu și Hunedoara au 
avut, la rîndu-le. reprezentanți 
In loturile tinere. Contribuții 
au mai fost puse pe seama sec
țiilor din Brașov, Cluj-Napoca,

Constanța (Pionierul) și CSȘ 2 
București, sub cerințe prezen- 
tîndu-se Llc. 37 București, cri- 
ticile adresîndu-se mai ales 
pentru CSȘ Arad, Crișul Ora
dea, CSȘ 1 Constanța, CSȘ 1 
Timișoara, CSȘ 1 Galați, Steaua, 
CSȘ 1 și 7 din Capitală.

Generațiile se schimbă, noi nu
me se afirmă (auzim, astfel, de 
un tinăr antrenor ploieștean. 
Mugur Tomescu), alte centre

apar la nivelul 
vîrf la o vîrs 
e Piteștiul — 
tehnic în care 
sau un Petre 
Marineci —( 
ceava, cu ih 
Sergiu Tanasă. 
cente întreceri 
ranțe pentru! ) 
Pînă una-alta, 
pe ce ne bază

ARGUMENTELE CRONOMETRELC
Dacă vom pleca de la ideea 

că anul 1988 poate fi al sin
gurei premiere de răsunet ce 
nu a fost încă trăită de oame
nii natației românești — aur 
olimpic —, temeiul e ——•* 
o seamă întreagă de 
nicidecum de vreun 
vism al suporterilor 
în ultima vreme, cu 
izbîndă. Cifrele, înregistrările 
ultimelor sezoane sînt elocven
te. Stau mărturie topurile in
ternaționale. Cu Tamara Cos
tache, de atîta vreme cea mai 
rapidă din lume. Cu Noemi 
Lung, dominînd limpede proce- 
deul-procedeelor, din moment 
ce conduce în ierarhiile ambe
lor distanțe. Cu Stela Pura, a- 
părînd în diferite ierarhii ale 
cronometrelor, In probe de 
fond sau la fluture. Cu Lumi
nița Dobrescu, „punctînd" de 
la 50 la 200 m liber. Cu — 
totuși ! — Anca Pătrășcoiu în
tre marile spatiste ale lumii la 
200 m. Uimește saltul Liviei 
Coparlu, ajunsă lâ Înoate re
pede „suta" de la 57,04 ia 56,14,

creat de 
redlități, 
subiecti- 
obișnuit, 
vești de

ajunsă tot mai 
mara Costache 

de- bazin (răn 
o distanță inc 
25,37, cît a re 
în august). Pr 
în unele căzu 
alte prilejuri, 
ieți, atîta.' 
fetelor, din m 
un grup de pa 
sportivi cu - tăi 
brăileanul Tc
I, 93 m, bucure 
Robert Șovăr, 
ambii au 16 ai 
Marius Crfșan, 
măreanul Bog 
de 1,96 m — u

Dar, pentru
J. O., tot înotăti 
speranțele. Pos 
par, pentru e 
tabile. Totul e 
fiecare amănun 
urmărit, cîntăr 
Prea a fost lui 
mării, spre a 
plinei împliniri 
renă olimpică.



Divizionarele jumâtatea întrecerii

totul 
no-ștri 
arată 

)us și 
cu un 
il ei 
cii vi-

. I si
(32), 

jentru 
mdrats 
u Di-

I
I
i

„stagiune'* compctifionaiâ și ana

BĂNCILE TEHNICE"

pres-
I. Di- I
JC —

10—3 
■im ele 
ca și 
ictură 
•uperi 
dega- 
îltima 
vă, a 
lochei 
i. Cei 
î fost 
nutul 
al au 
unîn- 
e de-

I

avut evoluții bune. Cînd unui 
însă, cînd celălalt, rareori îm
preună, dovadă că din fața 
unui „ax central" foarte înalt 
(format din fotbaliști de pes
te 1,85 m) adversarii au înscris

foarte puține!). Dacă Săndoi sau 
Badea nu sînt chiar necunos,- 
'cuți, durea a însemnat o sur
priză plăcută (ar mai fi de 
adăugat, sub rezervă, numele 
lui Crișan si Neagoe). el îna-

s-a
7. UNIV. CRAIOVA 17 7 3 7 25-28 17

■rezuj 
, Bo- 
azde, 
her-

.1 
an 

avea

. P^EA PUTIN PENTRU 0 ECHIPĂ CU TRADIțlE Șl PRETENTR!
•

Pe locul 7 în clasamentul 
general și la (numai) +1 în 
cel al „adevărului". Universi
tatea Craiova a devenit, spre 
dezamăgirea numeroșilor ei 
suporteri, o echipă de mijlo
cul clasamentului. N-ar fi ni
mic *de aeuzat în asta, dacă 
Universitatea ar fi ajuns aici 
de jos în sus. Numai că după 
cum bine știți, mișcatea
produs invers, ea Iezind orgo
liul și tradiția unui club obiș
nuit cu prezenta în cupele 
europene, în care, mai mult 
chiar, a făcut cîndva o fru
moasă carieră. Se spera că. 
deși în condițiile schimbului 
de generații (cu jucători re
trași din activitate sau trans
ferați). Universitatea să-și păs
treze „rangul" de fruntașă, iar 
debutul campionatului 1987/83 
a părut să confirme aceste nă
dejdi, materializate la un mo
ment dat de ocuparea locului 
3 (după o izbîndă la București, 
în fața Victoriei). A venit însă 
„șocul" eliminării din Cupa 
U.E.F.A., cînd o eronată (cul
pa conducerii tehnice) aprecie
re a posibilităților unui adver
sar (Chaves) mai degrabă mo
dest a condus nu doar la ieși
rea din competiție, 
încă mai grav — la 
psihică generală, cu 
de durată.

După „momentul
Universitatea a început cobo- 
rîrea, la toate capitolele, jar 
jocul ei a devenit, parcă mai 
flagrant ca oricînd, întruchi
parea 
mite, 
a doi 
da și 
chcr, 
proporțiile unei ca
tastrofe, cu atît 
mai neliniștitoare, 
cu cît alți cîțiva 
(cîndva) compo- I nenți de bază ai
formaței, Geolgău, 
Irimescu, Cioroia
nu și Bîcu, s-au 
împăcat repede și 
inadmisibil de ușor 
cu statutul de* re
zerve. Aflați între 
„ciocan" (Universi
tatea mav 
.nicovală 
•ii mai 
lea, 
itoii, 
ntrf 
S ■ ?I„a^.-ur au . __

tat formula de e- 
_'hipă și... n-au gă
sit-o ! S-a rulat 
astfel un număr 
nepermis de mare 
de jucători (23), li
nia de atac ilus- 

Itrînd fidel (șl ne- 
dorit) prea desele 
Geolgău,_ Vancea, Ghiță,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

ci si — 
o cădere 

traume

Chaves".

propriilor li-
Accidentarea 
titulari, Ra- 

Weissenba- 
a căpătai

a) și 
icăto-

Ba- 
Șt.

tc.), 
-nstan- 
Nicolae 
tot cău-

• Puncte realizate pe teren
Steaua șl 1 p cu „U" ’ _
piasare : 4 (2 la Victoria, cite unul ia S.

0 Golgeterii echipei 
P. Badea, Vancea — 
cite 2 ; N. Zamfir, Geolgău, E. Săndoi, Gh Popescu
• Jucători folosiți : 23 — E. Săndoi, N. Ciurea,

propriu : 13 (a pierdut 2 cu 
Cluj-Napoca) ; puncte obținute 

' ' ~ Bacău și
: N. Ciurea 8 (4 din 11 m) ; șt.
cîte 3 ; Ghițâ, Bîcu (1 din 11

în de- 
Bapid) 
Stoica, 
m) - 
cite 1.

_ . Badea
— cîte 17 jocuri; Gh. Popescu — cîte 14; Lung, Negrilă — cîte 
13 ; șt. Steica, Ghiță — cîte 12 ; Geolgău, Irimescu, Vanceia — 
cîte 10; Weissenbacher, Mănăllă, N. Zamfir — cîte 9 ; Rada, 
Cioroianu — cite 8 ; Bîcu, Crișan — cîte 4 ; Biea, Neagoe — 
cîte 3 ; Prună — 2 ; Dumitra — 1.

@ Media notelor echipei : 6,24 ; media notelor jucătorilor 
Ope baza a minimum 10 jocuri) : 1—2. Gh. Popescu, P. Badea 
6,71, 3. E. Săndoi 6,64 ; cele ---- -----  '----- ~~ — ■ -
tapa a 4-a), 8 (P. Badea de 
Popescu, Ciurea și Vancea —
• Cartonașe galbene : 19

cele mal multe : Negrilă 4.
O Cartonașe roșii : Ad. Popescu (etapa a 12-a).
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m — toate 

mate (N. Ciurea 4, Bîcu 1)’ ; a fost sancționată cu 
lyuri — unul transformat, două ratate.
• A expediat 255 de șuturi 

dintre care 141 pe poartă (95

p.

mal mari note : 8,5 (Crișan, e- 
3 ori, Negrilă, E. Săndoi, Gh. 
cite o dată).
(5 suspendări) 13 jucători ;

transfor-
3 penal-

(164 „acasă", 91 In deplasare) 
.acasă", 46 în deplasare).

Am
as-

destule goluri cu capul! 
insista, însă, asupra unui 
pect: golurile primite de Uni
versitatea n-au fost atît ur
marea unor erori individuale, 
cît au apărut ca o consecință 
logică a calității jocului, a ce-

Fază din meciul Dinamo — Universitatea, cu 
Negrilă și ~Mihăescu în dispută pentru balon 

Foto: Aurel D. NEAGU

fluctuații :
’ "1, apoi

i de 
cum 
ictiv 
Gica 
>rica
Su- 

enor

I Stoica, Ciurea, Badea și spre fi
nal, chiar Stoica, Neagoe, Ghiță! 
Și-a spus cuvîntul și indisci-

I
I

mea 
sînt 

cu 
bă- 

ibi • 
istă 
neri 
ită : 

de 
37)

I
I
I
I

. plina, mai mes cea tactică, iar 
calitatea exprimării a suferit, 
în ansamblu, finalul de sezon 
marcind alți „pași înapoi", cu 
înfrîngeri dureroase la Hune
doara și Brașov (de două ori 
0—4!), cele mai slabe rezultate 
înregistrate de Universitatea 
în istoria întîlnirilor directe cu 
formațiile amintite! O anume 
suficientă s-a făcut remarcată 
îndeobște spre sfîrșitul sezo
nului. Dacă atacul ar fi tre
buit să realizeze un Salt, apă
rării i-ar fi fost suficient să 
rămînă pe linia prestațiilor 
mai vechi. Deși cu jucători de 
lot (A sau tineret), aceasta a 
dezamăgit și ea, cu toate că, 
la o partidă sau alta. Săndoi 
(inclus în lotul național la 
meciul cu Albania), Gh. Po
pescu sau chiar Zamfir au

dării inițiativei unui partener 
hărăzit cu un „punch" mai pu
ternic și o ambiție mai mare. 
Și încă o observație : 
în contextul căutărilor, de
venite adesea ezitări, normal 
ar fi fost ca Universitatea să 
califice un conducător de joc, 
un „dispecer", o „minte' lim
pede". N-a avut Din păcate, 
ni<y un jucător n-a arătat ca
pacitatea și nici nu și-a asu
mat un astfel de rol. Din poar
tă, căpitan de echipă și (de la 
o vretne) antrenor, Silviu 
Lung n-a părut nici, el, totdea
una, la înălțimea misiunilor 
încredințate. Clasa lui n-a mai 
fost suficientă.

Ce-ar fi de reținut, de la 
Craiova, la pozitiv? O viteză 
de joc în creștere la unele me
ciuri. Impunerea cîtorva re
prezentanți al „noului val", în 
frunte cu Săndoi, Badea și 
Ciurea, ultimul Cind și golge- 
terul echipei (numai cu 4 go
luri din acțiune însă, foarte,

I
I

ipe. | 
fir- |
de-
a- j

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOKKPRES DIN 23 DECEMBRIE: 
cat. 1 : ‘ ‘
turisme 
cat. 
lei ;
cat.
126.25 a 378 lei ; cat. Ș : 130,25 a 
366 lei : cat. Z :

REPORT LA
73.403 lei.

Participantii Rizea Tudorică și 
Militam Constantin, ambii din 
București, au cîstlgat cite un 
autoturism „Dacia I300-* (70.000 lei).

2 variante 25%: — auto-
„Dacia 1300“ (70.000 lei) ; 
2 variante 25% a 23.863

13,25 a 2.615 lei ;
654 lei ț cat. 5 :

2 : : 
cat. 3 :

4 : 73,00 a

2.445,00 a 100 lei. 
CATEGORIA 1 :

întind destule promisiuni în 
primul său sezon de Divizia 
A (provine de la Electropute- 
re). Capitolul beneficiilor că
mine însă, iată, sărac.

N-ar fi exclus, echipa găsin- 
du-se totuși la +1, ca aprecie
rile noastre să pară aspre, e- 
xagerate. Cind e vorba, însă, 
d-aspre Universitatea Craiova. 
ani și ani una din formațiile- 
fanion ale fotbalului nostru, 
nu credem că greșim situîn- 
du-ne pe poziția unei exigențe 
neslăbite. Dacă 
n-a renunțat la gîndul 
cupe europene — tradiția obli- 
-gă, nu-i așa? — atunci ea va 
trebui să realizeze, în retur, 
mult mai mult. Nu realizează 
mult, însă, și cu asta am În
cheiat. decît cel care. avînd 
posibilități (și Craiova are!), 
își propune mult. Jumătățile 
de măsură țin de plezirism, 
nu de performanță.

Ovîdiu 1OANIȚOAIA

Universitatea 
unei

Rtfei indu-ne la „actul intîi" 
al campionatului, să aruncăm 
o privire și in direcția băn
cilor tehnice ale divizionarelor 
A. Cît de important apare ro
lul antrenorilor în întreaga 
viață a Divizei A nu mai este 
nevoie să subliniem. De ța în
săși operația construcției unei 
echipe, care pretinde profesio
nalism, o bună cunoaștere a 
fondului de jucători, inspirație 
și multe alte calități, și pînă 
la modelarea caracterului jucă
torilor (mai ales al celor ti
neri), tehnicienii intervin direct 
și permanent. Fotbalul nostru 
are nevoie de conducători teh
nici compleți, bine pregătiți, 
mereu dornică de a adăuga 
noul în munca lor. Sigur că, în 
alcătuirea corpului de antre
nori ai elitei, ai Diviziei A, 
cluburile, prin conducerile 
lor, au misiunea cea mai în
semnată, de modul cum a- 
cestea soluționează o pro
blemă deloc ușoară depin- 
zînd însuși viitorul echipei. 
Ce tendințe desprindem, la 
acest capitol, al alegerii an
trenorilor divizionarelor A ?

încredere puternică față de 
foștii jucători. Multe dintre e- 
chipele primului eșalon au pe 
banca tehnică cupluri integra
le de antrenori pe care, în tre
cutul mai .îndepărtat sau 'de 
curînd îi descoperim, în te
ren, sub culorile aceluiași club 
ca și astăzi : Steaua (Al. Ior- 
dănescu — R. Troi), Dinamo 
(M. Lucescu — Fi. Cheranh 
F. C. Argeș (FI. Halagian — L. 
Ianovschi), Sportul Studențesc 
(P. Cazan — G. Iorgulescu) 
S. C. Bacău (N. Vătafu — I. 
Munteanu), Rapid (I. Dumi
tru — I. Greavu), Petrolul (C. 
Moldoveanu — E. Iuhasz) intră 
în această categorie. Sigur, o 
asemenea soluție trebuie salu
tată, pentru că ea contribuie 
la crearea unei pilduitoare tra
diții. înșiși jucătorii de astăzi 
găsesc în aceste frumoase tre
ceri (și în multe cazuri ți 
fructuoase) un motiv de a fi 
și mai mult legați de clubul pe 
care ii 
foștilor 
trenori 
do mai 
zilor" aflăm alți foști jucători 
de prima divizie, care colabo
rează acum cu tehnicieni ex
perimentați. St. Feodot (Victo
ria), M. Klein (care continuă

reprezintă. Dar grupul 
fotbaliști deveniți an- 

nu se reduce la numele 
sus. în grupul „secun-

să și joace), D. Păllinișan (Po
litehnica Timișoara), FI. Ispir 
(A.S.A. Tg. Mureș), A. Uifă- 
leanu („U". Cluj-Napoca). Fi
indcă vorbeam despre tehnicie
nii experimentați, să-i amintim 
pe cei care au ajuns de ani 
buni pe banca tehnică, ca an
trenori principali : D. Nicolae- 
Nicușor (Victoria), I. Nunweiller 
(Flacăra), C. Rădulescu (Oțe
lul), C. Ardeleanu (Corvinul). 
P. Popescu (F.C. Olt), I. Iones- 
cu („Poli" Timișoara), C. Oțet 
(Universitatea Craiova). Ce 
tegoria antrenorilor principali 
consacrați se vede compil a
tă, în multe cazuri, cu „se
cunzi" care și7au căpăi it o 
binemeritată apreciere în 

calitate : T. 
Moreni), I.
S. Stănescu 

Zamfir (Univ.

a-
Dima 

Zdrobiș 
(F. C. 
Cralo-

ceastă 
(Flacăra 
(Oțelul), 
Olt), N.
va), D. Anescu (F.C.M. Brașov) 
sau unul din cei tineri — I. 
Buzoianu (C.S.M. Suceava).

Și, vorbind de tinerețe, să 
nu-i uităm pe cei care s-au 
dedicat de curînd acestei pro
fesii (alături de cei amintiți in 
cadrul diferitelor categorii) : 
C. Dinu (A.S.A. Tg. Mureș), 
C. Ștefănescu (F.C.M. Brașov), 
R. Vlad (Corvinul), V. Simi- 
onaș (C.S.M. Suceava), res
ponsabili tehnici ai respecti- 

•velor echipe. Ei se adaugă 
grupului destul de masiv care 
a împrospătat corpul antreno
rilor noștri, împlinind, cît de 
cît, acel gol care se crease. 
Ia un moment dat, 
între promoțiile tehnicienilor 
consacrați și seriile tinerilor 
antrenori.

Numele pe care le-am pre
zentat în 
suficient 
corpului 
nari A. 
valoarea 
mei competiții 
mult sub 
asemenea

de ce așteptăm din pnr- 
tehnicienilor care răs- 
de pregătirea forma- 
reprezentative ale fot- 

niai sim-

aceste rînduri vorbesc 
despre capacitatea 

antrenorilor divizio- 
Dar, cum bine știm, 
de ansamblu a pri- 

rămîne cu 
cotele pe care o 
întrecere Ie cere.

Iată 
tea 
pund 
țiilor
balului românesc o 
țită contribuție Ia perfecționa
rea jocului echipelor de care 
Se ocupă. Aceasta rămine ma
rea și principala doleanță la în
cheierea stagiunii de toamnă 
și în fața noului sezon compe- 
tițional 1988.

Eftimie IONESCU

CU GÎNDUL LA GOLUL 200
(Urmare din pag. 1)

răbdare acest eveniment din 
activitatea mea de fotbalist.

— Despre Dinamo ce ne poți 
spune ?

— Se „bate", in continuare, 
pentru titlu. Doar sîntem la e- 
gdU.ta.te la .adevăr". Sigur că 
ușor nu-i deloc. Dinamo are și 
handicapul că se gândește la ti
tlu intr-un moment cind se... re
clădește din mers. Pot spune că 
se află pe un drum bun. Mircea 
Lucescu are ochi, și-a ales bine 
„minjii". Îmi place mult Lu- 
pescu. Are ceva din mișcarea 
cumnatului meu. Aurică Beldea- 
nu. Are apariții surprinzătoare, 
este cerebral. O să vină și Ră- 
ducioiu, si el este foarte talen
tat. Dinamo are. însă, nevoie și 
de... răbdare. Ceea ce, să recu
nosc, este un lucru mai greu, 
mai ales că lupta pentru perfor
manță nu-ți dă răgaz...

— Care a fost cel mai bun 
meci al tău ?

— Nu m-am gindit 
fiindcă în viziunea mea 
bun meci este acela pe 
chipa mea îl câștigă și
marchez goluri. Uneori mi se 
spune: „Azi ai făcut un meci 
bun". Neinscriind insă nici wn

la asta, 
cel mai 
care e- 
in care

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
* După cum participanții deja 

cunosc, săptămîna aceasta, o dată 
cu intrarea într-un nou an, se 
oferă și mari șanse de cîștig Iu
bitorilor sistemelor Loto-Prono- 
sport. In acest context, avantaje % 
eu totul aparte prezintă TRA
GEREA EXTRAORDINARA LO
TO A REVELIONULUI, progra
mată a se desfășura vineri, 1 
ianuarie 1938. Reamintim că se 
atribuie numeroase cîștiguri în 
autoturisme, bani șl excursii 
peste hotare. O garanție de va
lorificare a șanselor o consti
tuie formula de ’oc ; ta cadrul 
a trei faze, se efectuează 12 o- 
perațlunT de extragere, totall-

zînd 120 de numere. Extragerile 
fiind „legate" du două, p ar ti ci - 
panții ^au posibilitatea să cîști- 
ge și cu trei numere cîștigătoare 
din 20 extrase. De reținut că 
ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor e eu numerele favorite 
este joi, 31 decembrie I

0 La LOZ IN PLIC vă puteți 
încerca șansele nu numai la e- 
misiunile obișnuite, ci și 
misiunile speciale limitate, care 
atribuie și cîștigari suplimenta
re. Intre acestea, se remarcă 
LOZUL ANULUI NOU. care, pe 
lingă cîștiguri'e în bani si auto
turisme distribuie șl TELEVI
ZOARE COLOR.

la e-

gol, sincer să fiu, nu mă simt 
in... apele mele.

— Să ne întoarcem puțin la 
echipa națională.

— Să pierzi doar un singur 
meci intr-o grupă grea, zic eu, 
și să nu te califici, iată para
doxul drumului nostru in pre
liminarii ! Sigur că „momentul 
Viena" comportă multe judecăți. 
Am ratat pe Prater, pe plan 
psihologie, biletele pentru „Ewro 
’88", noi avînd doar 
ciștigului. A fost, in 
neșansa.

— Fiindcă de unele 
pe plan internațional 
anumite insuficiențe ale fotba
lului nostru, poți s-o numești 
pe cea mai vizibilă ?

— Principala observație 
aceea 
încet 
jucători 
Ceea ce impietează asupra com
petitivității campionatului nostru 
scara sa valorică rezumîndu-se 
la prea puține formații. Cu alte 
cuvinte, trebuie neapărat să 
ne întoarcem la problemele atit 
de mult discutate la nivelul co
piilor și juniorilor, la munca din

varianta 
plus, și...

impliniri 
se leagă

este 
de 

rar
că apar destul
și destul de
compleți, de valoare.

laboratoarele in care se formea
ză schimbul de mâine. Si sînt 
atîtea de spus...

— Apropiindu-ne de finalul 
interviului, ce faci în aceste 

■ zile de vacanță ?
— Ca tot omul, împreună cu 

soția, îmi plimb fetița de doi 
anișori, mă fălesc eu ea pe la 
toți, citesc o carte, ascult mu
zică, mă văd cu bunii mei prie
teni de la echipa „primei iu
biri", merg pe la părinți, pe la 
Strehaia. $i mă pregătesc să in- 
tîmpin Anul Nou.

— O ultimă întrebare: apropo 
de Anul Nou. ce-ți dorești în 
1983 ?

— In primul rind, să fiu să- 
nătosj Apoi, să realizez si să 
depășesc plafonul celor 200 de 
goluri marcate in Divizia A 
(n.r. — pînă în prezent Cămă- 
taru a înscris 182 de goluri) 
si să cîștig un... tricou de cam
pion cu echipa mea. Nu in ul
timul rind, mă gindesc la noi 
prezențe in echipa națională, al 
cărui drum în preliminariile 
C.M. il doresc cît mai fructuos 
— adică să se califice la turneul 
final din 1990.

— Mult succes !

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• OMOLOGĂRI CU 3—9. Două 

partide, F.CJW, Delta . Tulcea — 
F.C.M. Progresul Brăila (din Di
vizia B) și Progresul Corabia — 
Electronistul Curtea de Argeș 
(din Divizia C) au fost omolo
gate de Comisia centrală de 
competiții a F.B.F. eu 3—0 in 
favoarea primelor echipe. Moti
vul ? Folosirea ta respectivele 
meciu ' a unor jucători în sta
re de suspendare, ea urmare a 
cumulului de cartonașe galbene.
e „CUPA A 40-a ANIVERSA

RE A REPUBLICII". Timp de 
trei zile (26—28 decembrie) s-au 
disputat la Brașov partidele 
Cupei a «0-a aniversare a Repu
blicii, întrecere la oare au luat 
parte 18 echipe de mînlfotbal 
din localitate. Competiția sul

desfășurat la cinci categorii de 
vîrstă. iată echipele cîștigătoare: 
Centvul olimpic Viitorul (grupa 
A, jucători născuți după 1 au
gust ...... “ '
1970) ,
1971) ,
1972) . .
Brașovia (grupa E, 1973). Golge
terii întrecerii au fost, în a- 
ceeași ordine a categoriilor de 
vîrstă, Felix Mihalcea, Cătălin 
tonele Emil Simion, Robert Bu
jor, Laurențiu Miclea. S-au mai 
remaraat : Florin Cloeoiu, A- 
drian Marcu, Marius Tpdericiu, 
Ion Ungureanu. Ion Postolache, 
Miiial Donciu. Competiția s-a 
bucurat de un real succes, fiind 
urmărită de un mare număr de 
spectatori. (Cas-ol GRUIA — 
eoresp.).

1969), Tractorul (grupa B, 
1CLM Brașov (grupa C, 
C.S.ș. Brașovia (grupa D, 
și, de asemenea, C.S.Ș.



PATINATOARELE DE VITEZA
AU PORNIT PE PISTA PERFORMANȚEI

Dialog de sezon cu antrenorul
lotului olimpic, Adrian Ciobanii

va sosi anulPeste oîleva zile „ _______
1968, anul Olimpiadelor, deciși 
al celei albe. Unii dintre spor
tivii noștri și-au cîștigat drep
tul de participare și se pregă
tesc în continuare cu multă 
rîvnă, alții vor fi supuși în 
zilele următoare unor impor
tante teste.

Printre aceștia din urmă se 
numără și trei patinatoare de 
viteză, Mihaela Dascălu, Ilea
na Cleteșteanu și Cerasela Ilor- 
dobețiu, aflate încă la vîrsta 
junioratului șl care, pe temeiul 
ascensiunii lor valorice, sînt 
vizate să reprezinte țara noas
tră la J.O. de la Calgary. în- 
cepînd antrenamentele pe... us
cat, sub îndrumarea prof. A- 
drian Ciobanu, cele 3 candi
date olimpice au Intrat pe 
gheață o dată cu particip.area 
la etapa inaugurală a „Cupei 
Mondiale", găzduită de pista 
artificială din cadrul comple
xului sportiv Dynamo Berlin. 
Apoi au întreprins un turneu 
de' mai multe concursuri în 
Polonia și Ungaria.

Cum a fost ? l-am întrebat 
Ia reîntoarcere pe antrenorul 
Adrian Ciobanu. 0 „în gene
ral, bilanțul este promițător. 
Confirinîndu-și ascensiunea, 
brașoveanca Mihaela Dascălu a 
reușit, Ia prima mare compe
tiție a sezonului, să totalizeze 
18 puncte. în compania unor 
alergătoare de primă mărime 
din U.R.S.S., Olanda, R. D. 
Germană, Suedia, Norvegia, 
R. F. Germania, Austria și din 
alic țâri cu patinaj dezvoltat, 
ea a ocupat locuri meritorii, 
rcalizind și cîteva recorduri 
rhpub'îcane de senioare și ju
nioare : 1 000 m — 1:26,40 (v.r. 
1.27,50 ; locul 14, din 27 concu
rente), 3 000 m — 4:42,12 (v.r. 
4:46,65, locul 15 din 31), 1 500 m 
— 2:14.16 (locul 16 din 34). în 
„Cupa Dynamo Berlin", care a 
reunit pe aproape toate parti
cipantele la „Cupa Mondială", 
fetele noastre au înregistrat

Pi KGENDĂ FEDIRAIIIIOR
INIMAIIONAIE

LOTTE a Copiind modelul al
tor federații internaționale, 
F.I.L.A. a decis să organizeze și 
ea un „Mare Premiu", reunind 
turnee de categoria A, în func
ție de care la sfîrșitul fiecărui 
an, urmează a fi stabiliți cel 
mal buni luptători din lume. In 
baza clasamentelor ce vor fl al
cătuite, cel mal buni șase lup
tători la fiecare categorie vor 
participa la 6 „Gală a Marelui 
Premiu "

rezultate notabile, Mihacla Das
călu fiind din nou principala 
realizatoare: 1000 m — 1:26,26 
(v.r. 1:26,40 ; locul 6 dîn 27), 
3 000 m — 4:31,37 (v.r. 4:42,12; 
locul 5 din 19). Ileana Clcte.ș- 
tcanu a venit pe locul 7 ia 
1 000 m cu 1:26,75. In următoa
rele concursuri, din Polonia și 
Ungaria, reprezentantele noas
tre au sosit înaintea unor va
loroase 
Olanda, 
Polonia,
Austria, Mihacla Dascălu, Ilea
na Cleteșteanu și Cerasela Hor- 
dobe{iu cîșiigînd unele probe 
sau realizînd recorduri perso
nale. Toate s-au ' -
graficul planului 
stabilit pentru 
rioadă".

Am înțeles că i 
sînt In progres, ______ .
mai grăitoare fiind cifrele _ 
perioare realizate la o probă 
sau alta, în care sînt înmaga
zinate uriașe cantități de mun
că, inteligență și renunțări. Ce 
se intîmplă în prezent în pa
tinajul mondial ? 0 „Peste tot 
se muncește mai mult : și fi
zic, și. tehnic, și. psihologic, 
între timp au apărut piste în 
săli acoperite, video-casetele, 
iar aceste lucruri se văd în 
performanțele neobișnuite, care 
nu sînt întîmplătoare, ci repre
zintă fructul noii mentalități a- 
firmate progresiv de la un se
zon la altul". Cum a devenit 
Mihaela lidera echipei ? 0 „Da
torită unor realizări de excep
ție. Vă amintiți, ea a cucerit 
anul trecut prima medalie ro
mânească de aur în „Cupa 
Prietenia". Este capabilă de 
prestații remarcabile, fiind o 
sportivă care se luptă ex
traordinar atît în procesuț de 
instruire, cîf și în timpul con
cursului. De fapt toate cele trei 
alergătoare sînt conștiincioase 
și receptive. Rămîn suplimen
tar _ pe gheață pentru anumite 
corijări, pentru că numai ta
lentul nu mai ajunge". Ce veți 
face în continuare ? 0 „Ur
mează perioada cea mai grea, 
a testelor concludente : Tur
neul celor 3 piste (Inzel, Inns
bruck, Baselga di Pine) pro
gramat între 2—11 ianuarie. 
C.M. de junioare și apoi 
J.O._ de la Calgary, vre
me în care nu ne rămîne dccît 
să muncim mai mult și mai 
bine pentru a ne îndeplini in
tegral obiectivele".

Ce-ar mai fi de spus ? Decît 
să le urăm tinerelor patina
toare și antrenorului succes în 
frumoasa lor tentativă de par
ticipare Ia cele mal mari com
petiții ale sezonului sportiv de 
iarnă.

sportive din U.R.S.S.,
Cehoslovacia, Suedia, 
R. D. Germană n și

dovedit în 
de pregătire 
această pe-

al F.I.L.A.".

q Pentrv că,, se pare, 
ajurțg lunile de iarnă ou 
pentru a cuprinde toate 

iată că „sezonul"

SCHI 
nu mai 
zăpadă _. 
oompetițiile, iată că „sezonul 
de concursuri a fost prelungit 
prin organizarea unor întreceri 
pe... iarbă. Dar nu numai atît, 
la Noboyama, 
Nagamo, Z_ - . 
ganlzate chiar campionate 
dlale de schi oe iarbă !

oyama, tn apropiere de 
tn Japonia, vor fi or- 
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să figureze pe lista competițiilor 
demonstrative la Jocurile Ollm- 
plce din 1992. de la Barcelona. 
Patinajul -e rotiie, cu cele trei 
ramuri ale sale — artistic, vi
teză și hochei — este un sport 
care se bucură de multă popu
laritate în Spar ia.

PATINAJ PE ROTILE 0
torii acestui sport speră

PARIS (Agerpres). — Comi
sia de disciplină a Federației 
franceze de hochei pe iarbă s-a 
arătat intransigentă față de a- 
baterile jucătorului Bertrand 
Pointure, pe care l-a suspen
dat din activitatea competițio- 
nală pînă în anul... 2007.

Tn timpul unui meci interna
țional, B. Pointure l-a ultra
giat și l-a lovit pe arbitru.

La comunicarea sancțiunii 
s-a apreciat că, spre deosebire 
d<e eroul lui Alexandre Dumas, 
lui Pointure îi va fi greu să-și 
reia isprăvile „după 20 de ani“. 
în 2007 el va avea vîrsta de 
42 de ani...

cele trei 
dovada

fete
cea 
su-

I. TRAIAN

BOGATĂ ACTIVITATE ÎN SPORTURILE IERNII
• In cadrul Campionatului 

Mondial de hochei pe gheață 
pentru juniori, ce se desfășoa
ră la Moscova, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 6—4 (2—1, 3—1, 1—2) echi, 
pa Cehoslovaciei, iar selecțio
nata Poloniei a dispus cu 4—3

va Elveției cu
1—0).

• In cadrul 
cheistice dotate 
gler“, pe patinoarul din Davos, 
în Elveția, formația moscovită 
Aripile Sovietelor1 a întrecut

. vegla a întrecut Austria cu 4—0 
(1—0. 0—0, 3—0).

competiției ho- 
cu „Cupa. Spen-"

Jens Weissflog (R.D. Germană), unul dintre fruntașii 
săriturilor cu schiurile. aflat intre principalii favoriti 

dalie olimpică

(1—0, 3—3, 0—0) de formația 
S.U.A.

0 într-un meci amical de 
.ho-chei pe gheață disputat la 
Landshut (R.F. Germania), e- 
chipa cehoslovacă Dukla Jihla- 
va a întrecut cu scorul de 8—4 
(2—0. 1—1, 5—3) formația lo
cală. \

• în cadrul concursului de 
patinaj viteză de la Inzell, 
sportivul olandez Arie Loef- a 
cîștigat proba de 1000 m, cu 
timpul de 1:17,41, fiind urmat- 
de finlandezul Urpo Pikkupeu- 
ra — 1:18,54. In proba similară 
feminină, pe primul loc s-a 
clasat Sanda Zwolle (Olanda) 
— 1:27,18.
• Proba feminină de 5 km 

din cadrul concursului de schi- 
fond desfășurat in apropiere 
de Moscova a revenit Larisei 
Ptițîna. înregistrată cu timpul 
de 15:39,9. Pe locurile urmă
toare s-au situat Antonina Or
dina — 15:42,9 și Liubov Ego
rova — 15:43,9.

0 în meci amical, la Kou- 
vola, echipa de hochei a Fin
landei a întrecut reprezentati-

PE SCURT ® PE SCURT @ PE SCURT @
ATLETISM O Grosul noului 

an, desfășurat la Ztirich, s-a 
tncheiat cu victoria alergătoru
lui brltania Jack Buckner, cam
pionul european al cursei de 
5000 m, care a parcurs distanța 
de 8 000 m in 22:41,95. Rezultatul 
său constituie un nou record ai 
traseului. El a fost urmat de 
tunisianul Fethl Baccosche
(22:45,07) șl de britanicul Nat 
Mulr (22:46,99). în disputa femi
nină (5,S3 km), olandeza Ellle 
van Hulst (16:40,97) a întrec-ut-o 
pe britanica Wendy Sly (16:47,06), 
favorita Întrecerii.

BASCHET q Turneul interna
țional masculin 
s-a încheiat cu succesul forma
ției locale Real, care a întrecut 
tn finală, cu 99—05. selecționata 
U.R.S.S. In finala pentru locul 
3, Grecia — Argentina 80—59 0 
tn meciul decisiv al turneului 
masculin de la Paris, Iugosla
via a întrecut Israel, cu 115—88 
0 Campionatul masculin al 
Africii s-a încheiat la Tunis cu 
victoria reprezentativei Republi
cii Centrafricane, care a dispus 
In finală, cu 94—87, de formația 
Egiptului. Ambele echipe s-au 
calificat pentru Jocurile Olim
pice din 1988.

HANDBAL * în prima zi a 
competiției masculine ce se des
fășoară în orașul danez Ren
ders, selecționata Island el a în
vins cu scorul de 25—20 (12—12) 
echipa Franței, iar reprezentati
va Danemarcei a dlsnus eu 
21—19 (11—8) de formația Elve
ției.

ȘAH • Campionatul masculin 
al Cubei, disputat tn orașul Las 
Tunas, a fost cîștigat de maes
trul Juan Borges. In ultima run
dă, Borges a remizat cu marele 
maestru Roman Hernandez, cla
sat pe locul securd.

TENIS • Echipa Perului va

disputa primul său meci din 
preliminariile noii ediții a „Cu
pei Davis" cu formația statului 
Chile. Meciul se va desfășura 
intre 5 șl 7 ianuarie 1983 tn lo
calitatea chillană Vina dei Mar. 
Invlngătoarea va Intîlnl în turul 
următor selecționata S.U.A. 0 
Orașul columbian Barranqullla 
va găzdui la începutul anului 
viitor, între 11 ți 17 Ianuarie, 
întrecerile Campionatului Mondi
al de tenis pentru juniori. La 
turneu și-au anunțat participa
rea peste 100 di jucători.

de la Madrid

mondiali ai 
la o me-

(3—1, 3—0,H.C. Davos' cu 7—1 
1—0).

• în turneul de 
la St Gervais, în Franța, Nor-

hochei de

• Pe pîrtia dă la Konigssee 
a avut loc un concurs de bob 
2 persoane din cadrul Cupei 
Mondiale. După disputarea a 
două manșe pe primele locuri 
s-au clasat: .1. R.D. Germană 
II JLehmann. Hoyer) 1:40,14, 

Germania I (Fischer, 
1:40,32, 3. U.R.S.S. I 
Kozlov) 1:40,68, 4. El- 

(Barracchi, Acklin) 
După desfășurarea a

2. R.F.
Langen) 
(Kipurs, 
veția II 
1:40,74.
patru concursuri, în clasamen- ‘ 
t^il general al Cupei Mondiale 
situația este următoarea: 1.
U.R.S.S. I (pilot Kipurs) 76 p.
2. U.R.S.S. II (Ekmanis) 58 p,
3. Austria I 
Germană II 
55 p etc.

(Appelt) și 
(Lehmann)

în cadrul 
sanie, la

RD. 
cite

• La Igls. 
competiții de 
cheierea coborîrilor în fruntea 
clasamentului s-a aflat cam
pionul mondial Markus Prock 
(Austria) cronometrat în 2:34,54. 
El a fost urmat de fratele său 
Otto (2:35,13). în concursul fe
minin a cîștigat Doris Neuner, 
cu 2:08,88.

unei 
în-

• Concursul de sărituri cu 
schiurile disputat pe trambu
lina de 70 m de la St. Moritz 
(Elveția) a fost cîștigat de 
Jens Weisșflog (R. D. Germa
nă). care a totalizat 215,5 punc
te (sărituri de 90 m și 68 m).'. 
L-au urmat Andreas Bauer 
(R.F. Germania) — 205.1 punc
te și Ulf Findeisen (R.D. Ger
mană) — 200,7 puncte.

^'.waavwaw/.vav/avwj/awa’.'awAwav-,';

AL învins, continuă! Ai pierdut, continuă

4 VICTORIA CEA MAI DE PRF
■J In’ lumea ciclismului internațional, una dintre cele mai e 
Ji șl — veți vedea de ce — pilduitoare cariere a fost 1 
J" olandezului Jooțp Zoetemelk, a cărui ultimă cursă s-a r 
Ii J șurat recent, in 3 decembrie, ziua în care campionul,^ 
1 s dintre cei mai mari, a împlinit 41 de ani. în aproape® - g 

decenii de alergare, Zoetemelk a trăit satisfacții deoseWy 5,5

i- amator (pînă în 1970) și ca profesionist, treeîndu-și r 
■ J pe lista campionilor olimpici (Mexico, 19C8, îoo km 
£ timp pe echipe, alături de Krekels, Den Hertog 

și, performanță accesibilă numai adevăraților cam^ 4 
cea a cîștigătorilor Turului Franței (1980). între ac; * 
furi", și-a trecut în cont victorii după victorii (h- •
1987, „ Amstel Gold Race“), dintre cele mai concludem. £) 
„clasice"), ajun.gînd să fie socotit, fără exagerare, „arh< 
rutierului demn de admirație". Da retragerea lui, și cu 
am spus totul, voluminosul „Miroir du Cyclisme" i-a ded 
un întreg număr, sub un generic lămuritor : „D’ExempIe<J* 

Comentatorii sînt. însă de acord că, dacă n-ar fi suferit i-e 
1974 un accident cumplit (!a finișul etapei inaugurale a lui

> Midi-Libre, a intrat, în plină viteză, într-o mașină parcată 
Ji greșit), Joop ar fi putut să se ridice la anvergura unui Merckx 

sau Hinault. Așa însă, deși în atîtea rînduri învingător,
■ J olandezul a rămas în umbra „monștrilor sacri", dobîndind
■, însă, pentru forța sa morală, mai multe elogii și mai mult
Jh respect decît chiar „nemuritorii" citați. Imediat după acci- IiB dent, depistînd o sumedenie de fracturi și chiar o gravă
■ J inflamație cerebrală, medicii i-au pus în vedere, irevocabil, 
■■ să renunțe Ia sport, recomandîndu-i repaus absolut, vreme 
J’ de 8 luni, care pot însemna o eternitate pentru performanță, 
' Joop l-a ascultat, după care însă, simțind că viața fără bi

cicletă „ax fi însemnat o pustietate", s-a reapucat, parcurgînd 
în prima săptămînă.w 300 de metri ! „Durerile erau insupor
tabile, iar picioarele mi se umflau văzînd cu ochii, după 
fiecare pedală. Cînd, neliniștit, l-am întrebat pe doctor cit 

t va mal dura chinul, a ridicat din umeri și mi-a zis: fii mul
țumit că al scăpat și nu-țl mai face iluzii ! Pentru tine, din 
păcate, totul s-a sfîrșlt. Nu se sfîrșise ! Am luptat alte 6 
luni, ca la galere, dar am demonstrat că se poate. Ce sînt 
eu ? Un posibil infirm care a cîștigat Turul Franței. Fără 
falsă modestie, primtr-un cumul de calități, dar întîi și întîi, 
prin voință. In afara ei, vorbesc din proprie experiență, nu 

■H de la catedră, nu e nimic. Nici satisfacție, nici triumf".
> Victoria din 1975 (anul reintrării) a fost, dacă nu greșim. 
;5 cea mal prețioasă din cariera lui Joop zoetemelk. Credem 
C că am explicat și de ce.
£ Ovidiu IOANJȚOAJA

GLASGOW RANGERS 
ÎNVINGĂTOARE

In etapa de sîmbătă (a 27-a) a 
campionatului Scoției, formația 
Glasgow Rangers, adversar» 
campioanei noastre, Steaua, în 
sferturile de finală ale C.C.E., a 
învins pe teren propriu, cu 2—0, 
pe F.C. Dundee. A fost o victo
rie lejeră, conturată în prima 
repriză, cînd Ally McCoist a în
scris de două ori (ultimul din 
penalty). După reluare, Rangers 
a fost aproape de majorarea a- 
vantajulul. dar același McCoist 
a ratat o lovitură de la 11 m. 
Simbăt.. aceasta Rangers întîl- 
nește într-un derby local pe 
lidera clasamentului. Celtic. Al
te rezultate din etapa “a 27-a : 
Dundee United — Celtic 1—2 (au 
însori- Ferguson, respectiv Wal
ker șl Miller).
Motherwell 1—1, 
berdeee 0—2 (McLeish șl

Dunfermline — 
Falkirk — A- 

He-

rp PO- •
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witt), Hibernian Mirren
0—0, Morton — Hearts 0—0. în 
clasament: Celtic 42 p, Aberdeen 
40 p, Midlothian 39 p, Rangers 39 p.
• Tată șl clasamentul golgete- 

rilor europeni la ora actuală : 
1. Tommy Coyne (F.C. Dundee) 
23 g ; 2. Ally McCoist (Glasgow 
Rangers) 21 g. Walter Knaller 
(Admira Wacker Viena) 20 g ; 
Victor Pițurcă (Steaua) 19 g.

OLYMPIAKOS C1ȘTIGA 
PRIMUL MECI I

tn etapa a 12-a a campionatu
lui Greciei, Olymplakos Pireu, 
cîștigătoarea titlului în ediția 
1906—87, a obținut (in fine) pri
ma victorie în acest sezon. Du
pă 5 meciuri egale și t înfrin- 
geri.
2—0 
te :
2—1,

Olymplakos a dispus ou 
de Panahalkl Alte rezulta- 

Larissa — Panathinaikos 
P.A.O.K. — Arts 3—1, A.E.K.

— Kalanțaria 2—0, Heraklis — 
Dlagoras 2—3, Ethnikos — O.F.I. 
0—1, Veria — Serres 2—1, Panio- 
nlos — Levadia 2—1. Este de no
tat faptul că primele trei clasa
te sint din provincie : Larissa 
21 p, O.F.I. Creta 19 p, P.A.O.K. 
16 p. Cunoscutele formații ale-, 
nlene Panathinaikos șl A.E.K. 
dețin locuri modeste, iar Olym
plakos Pireu se află printre 
oodașele clasamentului.

F. C. PORTO RĂMÎNE 
NEÎNVINSA !

tn etapa a 13-a a campionatu
lui Portugaliei, F. C. Porto a 
obținut o nouă victorie (2—o cu 
Penaflel) șl rămîne neînvinsă în 
actualul sezon. Benfica n-a reu
șit dectt un scor «gal (0—0) cu 
Braga, așa Incit Porto are acum 
23 p șl un avans de 4 p «ață 
de Benfica și Boavlsta. ultimele 
două din 14 jocuri (cite 19 p). 
Alte rezultate : Guimaraes — 
Farense 3—0,. Boavlsta — Esplnho
1— 0, Varzlm — Rio Ave 2—1, Co- 
vilha — Salgueiros 1—0, Setubal
— Chaves 1—3. Portimonense — 
Elvas 0—1 Maritimo — Sporting
2- 3. v


