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Tovarășului Nicolae Ceausescu 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost adresate, în cadrul 
tradiționalei sărbători a plugu
șorului, vibrantele urări ale 
tinerei generații a țării cu o- 
cazia Anului Nou.

Această emoționantă manifes
tare desfășurată marți, 29 de
cembrie, in fața sediului Co
mitetului Centra] al partidului 
i prilejuit, ca de fiecare dată, 
■xpriniarea omagiului fierbinte 
>e care tinerii și copiii patriei 
- asemenea întregului nostru 
oopor — îl aduc, în acest mo- 
nent deosebit, tovarășului 
ficolae Ceaușescu, tovarășei 
’.lena Ceaușescu, în semn de 
deasă dragoste, de nețărmuri- 
i prețuire și profundă recu- 
loștință pentru minunatele 
indiții de învățătură, de mun- 
î și de viată asigurate, pen- 
•u copilăria lor fericită, sub 
‘rul luminos al României so- 
alistc.
Au luat parte membri șl 
embri supleanți ai Comitetu- 
i Politic Executiv al C.C. al 
C.R., secretari ai Comitetului 
■ntral al partidului.
Erau de față reprezentanți ai 
C. al Uniunii Tineretului Co- 
mist. Consiliului Uniunii Aso- 
ițiîlor Studenților Comuniști 
i România, Consiliului Națio- 
I al Organizației Pionierilor. 
>e aflau, de asemenea, nn- 
roși oameni ai muncii din 
pitală, care s-au alăturat, 
i toată inima, entuziastei 
bători tinerești.
.Ora 10. în sunete de 
'ițim, își face apariția im- 
sic-nantul alai al colindăto- f 
t, reunind pionieri și șoimi 
patriei, tinere și tineri pur- 
! tradiționalul plug alegoric, 
5, buliaie. sorcove.
e platoul din fata sediului 
nitetului Central, străjuit 
brazi frumos împodobiți, 
tnește o atmosferă de voio- 

caracteristică acestor mo
de în care poporul nostru 
pregătește să primească 
d Nou.
in rindul colindătorilor, se 
>rind perechi de tineri si 
i care adresează cele din- 
irări:

Am venit, fii de muncitori, 
de țărani, de cărturari de cu 

zori 
Si vă aducem cinstiți gospodari, 

bravi conducători. 
Cea mai aleasă, cea mai din 

inimă urare 
La a Republicii și-a Anului Nou 

sărbătoare I 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

iubit și bun conducător 
Primifi recunoștința noastră-a 

tuturor 
Pentru a tării minunată cale 
De mari prefaceri, unice.

epocale 
Primiți de la noi, tinerii 

și copiii din Plugușor 
Semnul dragostei pe care v-o 

poartă întregul popor. 
Tovarăși Elena Ceaușescu, 

exemplul minunat at 
dumneavoastră 

Buchet de gind și faptă e pentru 
viața noastră 

Primiți deci azi, prin glasuri 
de uteeiști, pionieri, copii 

Urarea cea mai caldă-a Inimii, 
De „La multi ani!“ cu împliniri 

și sănătate 
Pentru progresul patriei, pentru 

prosperitate 1

Sint adresate. din inimă, 
urări pentru conducerea de 
partid si de stat, pentru clasa 
muncitoare, țărănime. Intelec
tualitate, pentru toti cetățenii 
tării:

întregului popor, eu mic, 
eu mare. 

La ceas de bucurie, sărbătoare, 
Din inimă o sinceră urare: 
Sub flamuri de partid, biruitor 
Să urce tot mai sus. spre viitor 
Să inflorească-al patriei pămint 
Spre culmi de măreție și avînt.

în continuare, este omagiat 
marele eveniment din viata 
partidului si a tării — Confe
rința Națională a P.C.R. — 
care a adoptat hotărîri ce des-
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ȚARA-TOT MAI
Se împlinesc astăzi patru decenii de la procla- 

iarea Republicii, act cu profunde semnificații și 
nplicații in istoria nouă a României, in dialectica 
ansformării societății pe făgașul deschis de re- 
□luția de eliberare socială și națională, antifascistă 

antiimperialistă de la 23 August 1944. Un act 
ire decurgea firesc, logic, din mutațiile esențiale 
irvenite în viața social-politică a patriei, din îzbîn- 
le repurtate de forțele progresiste avînd în frunte 
» comuniști. Și care, la 30 Decembrie 1947, a 
□rcat cucerirea întregii puteri politice de către 
□sa muncitoare, în alianță cu țărănimea și celelal- 

categorii de oameni ai muncii, dînd un con- 
ut nou și o bază trainică desfășurării în conti- 
are a procesului revoluționar. „Crearea Republi-
- sublinia secretarul general ol partidului, 

■arășul NICOLAE CEAUȘESCU - constituie o 
ununare a luptei duse de-a lungul secolelor de 
□orul român, de forțele sale înaintate, pentru

Înfloritoare In anii republicii
eliberare națională și socială, pentru neatirnare, 
progres social și o viață mai bună. Făurirea Repu
blicii a devenit posibilă in condițiile sociale noi, 
create după eliberarea țârii, ale profundelor schim
bări democratice, revoluționare care s-au produs 
în societatea românească și ale acțiunilor de masă 
pentru răsturnarea claselor exploatatoare și cuce
rirea puterii de către proletariat, in alianță cu țără
nimea".

Intr-adevăr, forma republicană de guvernămînt a 
fost unul din idealurile vechi și scumpe ale poporu
lui nostru, un deziderat care a stimulat lupta for
țelor progresiste șl a preocupat de-a lungul timpului 
mințile cele mai luminate. Forma statală de orga
nizare în care „poporul va fi suveran, adică stăpîn 
pe sineși", cum scria Nicolae Bălcescu, a constituit 
una din năzuințele majore ale pașoptiștilor, mișcarea 
muncitorească șl socialistă, partidul politic al pro
letariatului prețuind. încă de la apariția lor pe

scena politică a țării, această luminoasă tradiție 
șl concepînd lupta pentru Republică drept o com
ponentă a luptei generale, pentru înlăturarea ex
ploatării șl asupririi, „fiindcă numai sub un regim 
republican lupta clasei muncitoare se poate des
fășura in toată puterea ei". Partidul comuniștilor, 
continuator al luptei revoluționare a mișcării 
muncitorești, a dat sensuri noi idealului republi
can, lntegrfndu-1 In lupta generală a proletariatu
lui, a tuturor oamenilor muncii, împotriva regimului 
burghez, pentru edificarea unei noi orlnduirt so
ciale. Mărețul act de la 23 August 1944 șl cele ce 
l-au urmat — Instaurarea guvernului democrat- 
popular la 6 martie 1945, reforma agrară, frrfrîn- 
gerea principalelor partide burgheze și eliminarea 
lor de pe scena politică a țării etc. - au creat

(Continuare ta pag. 2—3)



LA MULTI ANI, CU ÎMPLINIRI Șl SĂNĂTATE, PENTRU
PROGRESUL PATRIEI, PROSPERITATE Șl PACE!

• La jumătatea cam ploi

ACELEAȘI DOUĂ ECHIF

(Urmart din pag. I)

chid noi perspective înfloririi 
patriei noastre socialisto.

Sînt rostite cuvintele ce ex
primă voința tineretului oatrl- 
ei de a acționa cu toată ener
gia alături de întregul nostru 
popor oentru realizarea măre
țelor obiective stabilite de 
inalful forum al comuniștilor 
români :

Crescuți la marea scoală-a 
bărbăției 

Nai. tinerii de azi ai României. 
Vom fi prezenti neîncetat.

mereu
Vnde-i nevoie, unde e mat greu. 
Formînd in fabrici, pe șantiere.

pe ogoare. 
Schimbul de mtine schimbul de 

onoare. 
In tot ce cutezăm. In tot ce

vrem 
Ne sîntefi permanent simbol 

suprem. 
De-aceea ne angajăm azi 

unanim 
tn avanpostul noului să fim, 
Sâ-ndenllnim eu spirit avintat 
Chemările ce ni le-afi adresat. 
Cu conștiință vie st adinei. 
Să ne formăm prin muncă, 

pentru muncă. 
Să punem zi de zi spre culmi 

solare 
Temei de fapte revoluționare

în acest timp, băieți st fete, 
reprezenttnd diferite profesii 
execută eu virtuozitate dansuri 
tematice care ilustrează parti
ciparea plină de elan a tinere
tului Ia vasta operă de con
strucție socialistă a tării.

Acestui fierbinte Jurămlnt 1 
se alătură, eu fetele îmbujora
te de bucurie, $1 pionieri ri. 
anot. eele mal tinere vlăstare 
ale tării, șoimii patriei;

Ne angajăm solemn, de 
Plugușor, 

Si învățăm sl să muncim ea i
spor 

Si fim spre culmi de
comuniste ere 

Schimbul de mttne-al patriei 
prospere. 

Si șoimii patriei, iubit părinte. 
Vă mulțumesc cu inima

fierbinte 
Pentru anii noștri care 
Cresc ea florile sub soare

Acum, efnd poporul nostru, 
strîns unit In Jurul partidului, 
al secretarului său general, 
sărbătorește împlinirea a 40 de 
ani de Ia nroclamarea Republi
cii. colindătorii aduc prinosul 
lor de adincă dragoste si 
rccunostinfă eroicului Partid 
Comunist Român. încerca
tului său conducător. to
varășul Nicolae Ceausescu, 
care călăuzește tara cu înțe

TARA-TOT MAI ÎNFLORITOARE ÎN ANII REPUBLICII
(Urmare din pag 1)

condițiile preluării de către clasa mun
citoare a întregii puteri politice, transpu
nerii in fapt a idealului republican, ca 
o condiție a desăvîrșirii democrației popu
lare și a continuării drumului spre edifi
carea societății socialiste. „Prin înlătu
rarea monarhiei, se deschid democrației 
noastre populare căi noi de mărețe în
făptuiri* se .arăta in Proclamația guver
nului la 30 Decembrie 1947.

Istoricul act politic de acum 40 de ani 
a pus încă o dată în lumină rolul hotă- 
rîtor ai Partidului Comunist Român în 
determinarea cursului evenimentelor, re
marcabila capacitate organizatorică și 
strategică, realismul politicii promovate 
spre a răspunde imperativelor majore ale 
vremii. Sub conducerea partidului comu
nist, Republica noastră a parcurs un drum 
de continuă afirmare, in anii săi țara 
cunoscînd o continuă și accelerată pro
pășire. Un moment crucial în existența 
ei l-a constituit ce( de a’ IX-lea Congres 
al partidului, ale cărui lucrări au fost 
puternic marcate de gîndirea novatoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Făcînd 
o amplă analiză a stadiului de constru
ire a noii societăți, secretarul general 
a! partidului a relevat atunci, în fața 
comuniștilor, a poporului, că, in pofida 
unor importante realizări ale economiei 
naționale, România se prezenta ca o 
țară cu nivel slab de dezvoltare. In fața 
acestui adevăr, forumul comuniștilor din 
iulie 1965, a subliniat necesitatea dezvol- 
țăril tn ritmuri mai înalte a tuturor sectoa

relor de activitate, îndeosebi a industriei, 
a forțelor de producție, dar și a perfec
ționării relațiilor de producție și sociale. 
„In toată această perioadă de profunde 
înnoiri socialiste deschisă in urmă cu 
peste patru decenii, un loc de importanță 
hotăritoare il ocupă epoca inaugurata de 
Congresul al IX-lea al partidului, in 
decursul căreia, am parcurs un drum de 
strălucite înfăptuiri socialiste in toate do
meniile vieții economice și sociale, care 
au schimbat fundamental înfățișarea 
României socialiste, viața întregului nos
tru popor", sublinia tovarășa Elena 
Ceaușescu in cuvîntarea rostită la Sesi
unea solemnă a Marii Adunării Naționale, 
consacrată celei de a 40-a aniversări a 
proclamării Republicii. Astfel, s-a inaugu
rat o nouă perioadă în construcția socia
listă a țării, pe care națiunea a definit-o, 
cu profundă satisfacție și justificată mîn- 
drie patriotică, epoca de aur a României 
socialiste, EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU. 
Despre marile ei realizări pe tărîm eco
nomic ne vorbesc faptele: ridicarea tu
turor zonelor țării la civilizație industria
lă, prin moderne combinate, prin nume
roase noi centre de exploatare a țițeiu
lui, cărbunelui și metalelor, prin noi și 
mari hidrocentrale, termocentrale sau, în 
perspectivă, centrale atomoelectrice, prin 
fabrici moderne de avioane, nave sau 
autoturisme, prin afirmarea ramurilor in
dustriale încorporînd prioritar inteligența 
creatoare, p ’n obiective care ne fac 
fală și faima, cum sînt „magistralele al
bastre* dintre Dunăre și Mare, metroul 
bucureștean, noul pod transdanubian sau 
noul și splendidul „drum" al Dîmboviței

prin Capitală, căreia i se deschid acum 
perspective portuare, Transfăgărășanul 
etc., etc.; dezvoltarea unei agriculturi 
moderne, intensive, de mare productivi
tate; înflorirea văzînd cu ochii a tuturor 
localităților țării, în care peisajul cons
trucțiilor noi, de locuințe sau de obiecti
ve social-culturale, a devenit familiar ; 
puternica afirmare a învățămintului și 
științei, a culturii și artei. Toate (și cite 
altele I) vorbesc, de fapt, despre cea 
mai fertilă epocă din istoria țării, des
pre vocația de constructori, talentul și 
dîrzenia fiilor României socialiste, care 
urmează cu entuziasm partidul, pe ilus
trul său conducător, în îndeplinirea mă
rețelor obiective stabilite de Congresul al 
Xlll-lea al partidului, de Conferința Na
țională desfășurată la mijlocul acestei 
luni și puternic marcată de magistralul 
Raport prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In contextul marilor împliniri din viața 
poporului, se înscrie deplin și mișcarea 
noastră sportivă, prin amploarea fără 
precedent pe care a cunoscut-o tocmai 
în acești ani atit de fertili in tonte do
meniile, Prin tot mai larga cuprindere a 
tineretului și altor oameni ai muncii în 
marea și atit de populara competiție 
sportivă națională Daciada - creație 
a secretarului general al partidului -, 
prin intermediul căreia milioane de ce
tățeni își întăresc sănătatea și puterea 
de muncă. Și de asemenea, prin rezultate 
de răsunet mondial, obținute de sporti
vii noștri fruntași, care aduc astfel faimă 
și prestigiu tricolorului românesc pe toate 
meridianele.

lepciune și cutezanță revolu
ționară, spre orizonturi tot 
mal luminoase de orogres si 
civilizație:

Azi. patruzeci de ani 
se-aduni 

tn a Republicii cununi 
Prilej ca țara-n unitate.
Tn libertate, demnitate 
Să-și înalțe crezul ei lucid 
tn jurul marelui partid.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ii sint adresate, din partea ti
nerilor Si copiilor tării, emo
ționante urări cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei de naș
tere. Pe platoul unde se des

fășoară sărbătoarea Plugușoru- 
lui pătrund tineri care poar
tă mari eșarfe tricolore sl ro
șii. Pe fondul muzical al în
drăgitului cîntec patriotic 
-Partidul - Ceaușescu ■ Româ
nia!-. sint rostite, cu înflăcă
rare, versuri:

Acum sl-ntotdeauna. purtind 
tn glas emoție fierbinte

Iubit conducător, iubite părinte 
Vi spunem ,.La multi ani 1“

;l fericire, 
Ant multi eu sănătate 

și-mpllnire. 
Ne-ați dăruit cum am visat

această
Tară ee-a fost și fi-va-n veci 

a noastră. 
Ați inilțat-o către culmi de

vise 
Spre comunism, spre zări

mereu deschise.
T-aft dat t»n loc de cinste pe 

pdmtnt 
Tari de oameni demni si de 

cuvinl.-

tn tt de ianuar
Cind peste munți si brazi txi 

ninge iar, 
ttn „Ua mulfi ani !" din inimi 

vom rosti
Tineri, copil. întreg acest popor 
Pentru al nostru drag 

conducător. 
Cresclnd mereu prin foc și 

bărbăție 
Spre-a țării libertate, spre-a 

tării măreție 
Serbăm o viați-a luptei 

necurmate 
Un om care n-a spus ci nu 

se poate 
tn drumul către tel si 

libertate. 
De-aceea demn, partid, popor 

st tari 
Cu unici iubire vă-nconjoari. 
Cu dragoste aleasă și mîndrle 
Pentru acel ce cu iubire vie 
A ctitorit o nouă Românie.

Prin vers, cintcc și dans, cei 
mai mici colindători — șoimii 
patriei — exprimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu alese cuvinte 
de mulțumire pentru tot ceea 
ce au făcut și fac pentru ca 
toți copiii tării, ai întregii 
lumi, să crească in liniște și 
pace, să se bucure de o copi
lărie fericită, senină:

Tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Dragi și buni conducători 
Părinți buni, ocrotitori. 
Vă mulțumim cu dragoste 

din nou
La ceas sărbătoresc, de

Anul Nou 
Pentru că-n pace demn trăim 
Șl învățăm aici oameni să fim.

Intr-o atmosferă de bucurie, 
de satisfacție față de împlini
rile anului oare se încheie, 
de optimism și deplină încre
dere in anul ce vine, are loc 
predarea ștafetei către anul 
1988. în sunetele buciumului, 
își fac apariția tineri șl tinere 
care poartă cununa de spice, 
coșuri încărcate cu fructe — 
simboluri ale rodniciei. Potri
vit tradiției este adus un plug 
împodobit cu brad.

Noul An 1988 — simbolizat 
de un șoim al patriei — ros
tește cu glas stăpînit de emo
ție, urarea:

Bine v-am găsit aici 
Sănătoși, voioși, voinici ! 
Nu vă uitati că sint mic 
tn curind voi fi voinic 
Port in mine avîntate 
Planuri noi și minunate 
Haideți către culmi, mai sus. 
Să facem ce ne-am propus. 
Iată, eu la drum pornesc, 
Ginduri bune vi doresc 
„La multi ani !“ cu sănătate 
Pace, viată, spor In toate 
Bucurie tuturor 
Partid, tară și popor.
„La multi ani !“ tovarășe

Nicolae Ceaușescu 
Fiul cel mai drept și bun 
Al poporului român.
„La multi ani !“ tovarăși

Elena Ceaușescu 
ilustră luptătoare 
Pentru comunism, pentru pace.

pentru soare 
Să vă fie 
Anul Nou cu bucurie !
„La multi ani !“ iubiți 

conducători

Spre binele
spre fericirea

spre gloria 
întregului popor !

Un grup de copii se apro
pie, cu emoție, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului, pentru a-i 
sorcovi, după datină

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului răspund 
cu multă căldură, cu dragoste 
părintească urSr'Lxr adresate 
de copii.

Colindătorii atlați in marca 
piață intonează cunoscuta me
lodie „La multi ani cu sănă
tate !“

In această atmosferă entu
ziastă □ luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Urmărită cu viu interes și 
deplină satisfacție, cuvîntarea 
a fost subliniată, in repetate 
rînduri, cu puternice aplauze, 
urale și aclamații. S-a scandat, 
cu înflăcărare : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul!". „Ceaușescu — tinerii!", 
„Ceaușescu — România — 
ocrotesc copilăria!", „Ceaușescu 
— pace!“, „Ceaușescu — La 
mulți ani 1“

în aceste momente de aleasă 
sărbătoare, a fost reafirmat le- 
gămîntul tinerei generații de a 
urma îndemnurile pline de 
căldură ale secretarului general 
al partidului, invățînd fără 
preget, pregătindu-se temeinic, 
pentru muncă și viață. Acest 
ferm angajament se înscrie în 
hotărîrea întregului nostru po
por de a acționa cu dăruire 
și abnegație revoluționară, pen
tru înfăptuirea planului pe 1988, 
a tuturor prevederilor actua
lului cincinal, pentru transpu
nerea in viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul a! XIII- 
lea a! partidului, pentru îna
intarea neabătută a patriei pe 
calea socialismului și a comu
nismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au fotografiat în mijlocul co
lindătorilor

Potrivit obiceiului, tinerii co
lindători au fost invitați, apoi, 
în sed'ul Comitetului Central 
al partidului, unde le-au fost 
oferite daruri de Anul Nou.
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I
I
I
I
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Prima parte a campionatului 
masculin de velei, încheiată 
duminica trecută, ne prileju
iește .cîteva sublinieri de ordin 
general și particular. în rîndul 
celor dintîi se înscrie observa
ția că nivelul la care s-a des
fășurat majoritatea partidelor 
se menține egal celui din e- 
diția trecută, adică destul de 
modest. Această notă decurge 
îndeosebi din posibilitățile teh
nice limitate ale multora din
tre componentii divizionarelor 
A, din registru! tactic sărac 
(datorat in bună măsură cri
zei de coordonatori de ioc au
tentici. dar si tehnicienilor care 
par puțin preocupați de spo
rirea numărului de combinații 
în atac), precum și neglijării 
pregătirii pentru apărarea din 
ambele linii. în acest context, 
îmbucurător ni se parc faptul 
că unele echipe (prea puține !) 
încearcă să depășească aceste 
racile mai vechi ale voleiului 
nostru masculin. Și preocupa
rea s-a observat mai ales la 
cele două fruntașe și rivale la 
titlul de campioană. Dinamo și 
Steaua. Dar dacă formația Iul 
G. liartha și V. Dumitrescu, 
deținătoare a unor jucători ca
re adaugă calităților lor recu
noscute o experiență și o omo

genitate mai 
vistă a den 
de duminică 
re în toat 
în măsură f 
riența mai i 
tre e 
echipa 
și M. Păușc! 
țlmea earn; 
varietății at 
adus unele 
națiilor pe 
lorificînd t, 
tățile reale 
tor. Poate, 
și reușit D 
asemenea, ti 
tribuția ma 
parării cele 
o remarcă 
din linia în 
aproape de 
sul vădit ( 
agresivitate 
în forță și, 
i-a incornot 
pioni. Să a 
namo cît 
monstrat c; 
ofere spec 
calitate, ca; 
săli o part< 
dut de voie

Dar și < 
A ar trebu

I Fază spectaculoasă surprinsă la ultimul 
de volei disputat de Dinamo și Steaua

1 DOUĂ INTERESANTE COMPETI
I A nins, în sfîrșit, și pe Valea 

Rîșnoave-i, de lingă Predeal, lo- 
IouJ de pregătire șl. concurs al 

schiorilor noștri specializați în 
unele probe nordice. Ca urmare 
In ultimele zile s-au putut des- 

Ifășura două întreceri "de schi 
fond și biatlon. care pot fi con
siderate drept începutul activi
tății competiționale • interne din 

Inoul sezon. Iată cîteva amă
nunte :_

IO CUPA A S.A. LA BIATLON.
Dacă în prima zi a concursului, 
geru' a ,.mușcat“ puternic, tem
peratura scăzîn-d pînă în jur de 

a minus 15 grade. în schimb, in 
5 ultima, luni, mercurul s-a ridi- 
■ cat pînă spre zero grade. îm

pletind intr-o oarecare măsura 
S asupra calității alergărilor pe 
3 schiuri și. implici-t. asupra tra

gerilor a căror precizie a scăzut 
din cauza oboselii excesive a 

«competitorilor. întrecerile pro- 
priu-zise au oferit reprezentanți
lor clubului organizator ocazia 
de a se impune în proba lungă 

I șl la ștafete sportivii dinămoviști 
I remareîndu-se. in schimb. în 

proba de sprint învingătorul de 
la 20 km. Daniel Mazilu, a reușit 

■ să-sl dozeze cel mai bine efor-

tarile, în 
în poligor 
sâ execut 
checit prim 
ui cele di 
4 secunde 
g’he. coles 
c^le 6 mii 
cojae Șert 
nu f -**en' 
aler 
cor 
Dia 
lup 
poi 
dir
ca-

R. 
senk 
Ih o&. 
sile Gh 
3. Șerba. 
(6) 16 km
chea (Dim 
relian Ma 
3. Consta 
63:04 (8) ; 
Diaccnesci 
tură pen.) 
31 :45 (4) 
31 :56 (2) ; 
33:23 (3) 
Roșu Braț

I untul* EXTRmomm 
| LOTO A REVELIONULUI



cui in de volei I

ISE LA TITLU I Divizionarele A la juinaialca întrecerii

pre-propiere de lidere, să se . 
gătească mai serios și să se 
angajeze în luptă dîrză, pen
tru victorie, cu fruntașele, ast
fel incit să nu facă în întîlni- 
ril-a cu Steaua și Dinamo sim
plă figurație. Exemplul forma
țiilor 
(care a 
Dinamo 
fost la 
Steaua) 
tele, spre folosul lor și al li
derelor, pentru ridicarea valo
rică a voleiului nostru mas
culin.

Cît privește ierarhizarea la 
jumătatea campionatului, echi
librarea șanselor in lupta pen
tru titlu pare de bun augur și 
de natură să sporească inte
resul tn ptegătire al candida
telor precum și al publicului 
față de disputa lor în conti
nuare. De menționat revenirea 
sălăjenilor de la Elcond Dina 
mo pe treapta a treia a clasa
mentului. dar mai ales ascen
siunea noii promovate Dinamo 
Viitorii Bacău in plutonul 
fruntașelor (cu șanse de a mai 
urca de pe locul 5 pe care îl 
ocupă în prezent, la egalitate 
de puncte cu bălmărenii de la 
Explorări, pe care băcăuanii 
i-au învins însă. în tur, chiar 
la el acasă). Echipele de mij
loc, Tractorul Brașov și Uni
versitatea C.F.R. Craiova, după 

l debuturi promițătoare, au ră- 
■ mas să-și dispute locul 6 în 

plutonul fruntaș în timp ce, 
dincolo de ele, Relonul Săvi- 
neștf, A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș și C.SiM.U. Suceava par 
beneficiarele nivelului extrem 
de scăzut, deocamdată, la care 
se prezintă C.S.U. Sănătatea O- 
radea și Politehnica Timișoara 
(ambele cu numai cîte o victo
rie în 11 etape) echipe ce par 
sortite retrogradării.

Din păcate, puțini tineri de 
valoare au ieșit la rampă în 
acest tur le campionat, ceea 
ce si explică serioasele crize de 
efectiv cu care se confruntă 
majoritatea echipelor, 
producția secțiilor de 
este atît de sărară, iar Promo
vările în „A" atîr de restrînse. 
ce va fi peste cîtva tirrip ? Mo- 
iv do meditație pentru cei ce 
lucrează în volei...

Elcond Dinamo Zalău 
învins pe Dinamo) și 
Viitorul Bacău (care a 
un pas de victorie cu 
trebuie urmat și de al-

Dacă 
juniori

Aurelion BRE3EANU

a

t

i

1

1

i
i

pi-c .ASA) 34:13 (3), 3. I. Șenchea 
31:35 (3) ; ștafeta 3/7.5 km, se
niori : 1 ASA II (Rădulescu,
Leștian, Mazilu)' lh 18:51 (0 ture 
per..). - -
nescu.
Ci) 3 
niori : 
chior,
(2) 2. ___  _
Dinamo Rîșnov lh 32:05 (9).

2 Dinamo Erașov (Dlaco- 
Popa. Todașcâ) lh 20:33 
ASA I in 21:02 (0) ; ju- 
1. Dinamo Brașov 

Magdo ~ 
ASA lh 28:00 (3).

(Eo-
Șenchea) lh 25:14 

-------- ■ ■ css3.

1
I
i

« „CUM TRACTORUL" LA 
SCHI fond. Tradiționala intre- 
cere p-e care o organizează anu
al clubul brașovean Tractorul a 
împlinit anul acesta 40 de ani. 
Marea surpriză a venit de la în
trecerea felelor, in care Sodica 
Drâguș a ciștigat proba de 5 ki
lometri a senioarelor înaintea 
ilenei Hangan. Să vedem ce se 

a m ’ntîmpla în viitoarele 
întreceri...
REZUIA..TE TEHNICE : schi 

fond 5 km. senioare (schi liber): 
1. Rodica DrAguș (CSM Bistrița) 
15:44. 2 Ileana Hangan (CSS
Bistrița — A3A Brașov) 15:49 
3. Mihaela Toc (Tractorul) 18:50. 
Junioare I : l Adina Tuțulan 
(IPA Sibiu — ASA Brașov) 16:33. 
2 Daniela Filimon (CSS Tracto
rul — ASA Brasov) 16:42 : ju
nioare II : l. Mihaela Cîrstoi 
(CSS Armata Predeal) 16:11, 2. 
Csalka Fodor (CSS Constructorul 
Miercurea Ciuc 17 ;01 : 15 km,
seniori : 1 I. Lungociu (Dinamo) 
45:06 2. Gavrila Boiti? (ASA)
16:10 3 V Sotropa (ASA 46:47 ;
15 km juniori : 1. E. Popa (Di
namo) 46:54. 2. V. Cacina (ASA) 
47:23 3 I. Păvălean (ASA) 47:29.
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PLUSUL DE
AL UNEI FORMAȚII MULT

bară — șutase cu sete Giu- -O
chici în minutul 87 al partidei 
cu F. C. Argeș, disputată la 
Timișoara ! — s-a opus rămî- 
neril echipei în prima divizie, 

a 
puțini 
prevedeau o întoarcere 
în elita fotbalului ro- 
(într-o serie de „B“, a 
care concurența a fost

„Poli" 
Și 
care-I 
rapidă 
mânesc 
3-a, în 
și rămîne acerbă). Dar. în ciu
da tuturor pronosticurilor, e- 
chipa marelui oraș a revenit 
și cînd promovarea el a de
venit fapt împlinit puțini e- 
rau cei care-i prevedeau șanse 
de izbîndă în apriga dispută 
cu cele mai bune formații de 

fotbal ale țării. Iar începutul, 
adică primele etape, venea să 
confirme opiniile ...pesimiștilor. 
„Poli" nu poate învinge pe vic
toria (1—1), pierde la Hunedoa
ra (1—2), nu reușește să treacă 
pe teren propriu nici de A.S.A. 
(1—1), dar pierde din nou în 
deplasare, la Galați (0—1). E 
adevărat, pierde greu, la 
mită, după un joc bun, dar tot 
eșec se numește. înaintea ce
lui de al 5-lea meci în cam-

Bacău, scorul

retrogradat
erau cei

li-

mat, cu S. C.
era 5—0 ! O victorie care a 
însemnat mult mai mult decîl 
refacerea golaverajului ; o vic
torie cu implicații pozitive a 
supra moralului echipei, fie
care jucător ajungînd să-și zică 
în sinea lui : „iată că se 
poate 1“

La mijlocul turului se anun
țau însă două obstacole foarte 
înalte pentru echipa „bătrînu- 
lui" Manea, jucătorul în care 
doar antrenorul principal tși 
mai punea nădejde după „exi
larea" lui la Arad. Primul din- 

~ tre aceste obstacole era Cra
iova.
Orice punct pierdut în aceste 
două partide ar fi însemnat, 
—3, —4, chiar —5 la adevăr ! 
Cu Universitatea Craiova, „Poli‘ 
a jucat ca într-un meci elimi
natoriu. A riscat totul și A 
CtȘTIGAT. deși — spun mar
torii — Ciurea, Ghiță și Badea 
au ratat singuri cu Almășan în 
față. Cu Dinamo, „Poli" a ju
cat foarte lucid tactic, la aș
teptare. mulțumindu-se și cu 
remiza și iar A CtȘTIGAT, ■ 
deși 
i-a

Al doilea Dinamo

— spun martorii — șansa 
surîs ca niciodată, cum

8. POLITEHNICA TIMIȘOARA 17 6 4 7 21-21 16
• Puncte realizate pe 

p cu Victoria și A.S.A.) 
(cîte 1 p. la Petrolul șl
• Golgeterii echipei :

cu, Oloșutean — cîte 3 ; _ .
cîte 2 î Bozeșan n, Bobaru, A. Manea. Ucu — cîte 1.
• Jucători folosiți : 24 — Oancea, China —cîte 17 ; C. var

ga 16 ; Crăciun, A. Manea, Neagu, Pascu — cîte 15 ; Oloșu
tean, Bozeșan II — cîte 13 ; Șunda, Vlătănescu, Ilcu —_ 11 ; 
Almășan 10 ; Vușcan 9 ; Molse 7 ; Bobaru u ; Andreaș 4 ; 
Stodcov șl Sima — cîte 3 : o. Roșea. Lehmann, Ionuț — cîte 
2 ; Foaie — 1.
• Media notelor echipei s 6,22 ; media notelor Jucătorilor 

(pe baza a minimum 10 jocuri) : 1. C. Varga 6,78, 2. Bozeșan 
n 6,69, J. Oancea 6,61 ; cele mal mari no*e : 8,5 (C. Varga, 
etapa a 11-a), 8 (C. Varga de 2 ori, Almășan Oancea, Cră
ciun, Pascu, Vlătănescu, Bozeșan n, Ilcu — cîte o dată).
• Cartonașe galbene î 11 (o suspendare) ; cele mal multe : 

A. Manea 3.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m — toate transfor

mate (C. Varga 3, Pascu) ; a fost sancționată cu 3 penaltyuri 
— 2 transformate, unul ratat.
• A expediat 183 de șuturi (129 „acasă*, 54 în deplasare), 

dintre oare 73 pe poartă (56 „acasă*, 17 în deplasare).

teren propriu : 14 (a 
; puncte obținute Ir 
Sportul Studențesc). 
C. Varga 5 (3 din 11 
Neagu, China Pascu

pierdut cite 1 
deplasare ; : p

m) ; Vlătănes- 
(1 din 11 m) —

VITEZA Șl COMBATIVITATE

i-4 \<L

ÎNTINERITE
bu.ie 

meciuri ale echipei 
viziunea antrenorului
Ion V. lonescu)

unde, pe un teren foarte greu, 
a ți..ut îi. șah pe învingătoa- 
rea lui Brondby, apărîndu-se 
foarte exact, supranumeric, dar 
și contraatacind tăios, prin ac
țiuni pornite vijelios de pe
rampa numită Vlătănescu —

Neagu — Manea. La încheierea 
turului ocupă locul 8. dar nu 
aceasta, se pare, este principa
la izbindă a echipei, cl fap
tul că „Poli" se află cu „zero" 
ta adevăr și cu golaverajul tot 

într-un context general 
care puține echipe se pot 

cu plusuri de goluri 
Așa stînd lucrurile, 

pune

zero, 
în 
mîndri 
marcate, 
sigur, oricine își poate 
întrebarea firească, legitimă : 
căror factori Ii se datorează 
buna evoluție a echipei în pri
ma 
lată, 
tori.

9 mobilizare exemplară in 
parlidcle-cheie disputate pe te
ren propriu ;

parte a campionatului? 
cițiva dintre acești fac-

0)

1. Univ. Craiova (2—1)
2. Oțelul Galați '0—1)
3. Dinamo p—1)
4. A.S.A. Tg. Mureș (5-
5. F.C. Argeș (3--0)

Cel mai buni cinci ju
cători (d.pâ opinia vl- 
cepreședln elui clubului, 
Stelian Anghel)
1. Oancea
2. C. Varga
3. Crăciun
4. Bozeșan U
5. Man

9 s-a îmbunătățit dinamica 
jocului, „Poli" avînd acum mai 
mulți jucători de viteză :

9 se simte un suflu nou in 
echipă (prin atașament față de 
culorile ci) și in oraș (prin 
preocuparea forurilor locale și 
mărirea continuă a numărului 
de spectatori) ;
• a existat o colaborare efi

cientă în cadrul „triunghiului* 
jucători - antrenori-conducâtori, 
condiția sine qua non a orică
rei izbînzi în fotbal

Șutează Coraș. dar Oancea — reprofilat pe poziție de libero — se 
află la post și respinge balonul, cum a făcut-o cu 
din partidele turului.

succes in multe
Foto: Aurel D. NEAGU

• adaptarea rapidă la rigo
rile Diviziei A a jucătorilor ti
neri, Almășan, Crăciun, China, 
lieu, C. Varga, Oloșutean, Nea
gu, Staicov (unii au mai jucat 
în „A“, dar foarte puțin) ;
• reușita operație de restruc

turare a unor posturi : din a- 
tacant, Oancea 
bcro“, C. Varga 
și mijlocaș — 
dintre cei mai 
stingă, Pascu a făcut un pas 
înainte, devenind mijlocaș de 
acoperire. Bozeșan II a fost re
tras din linia întîi în a 
doua ;

9 a crescut spiritul de luptă, 
de combativitate, ajungînd la 
nivelul posibilităților pe care le 
are fiecare 1

I-atn

Fără îndoială, mai sînt și alțl 
factori care au contribuit la 
buna comportare a celei mai 
bine clasate dintre cele trei 
nou promovate în vară,
punctat pe cei mai importanți, 
așa cum au reieșit șl din dia
logul purtat, recent, cu antre
norul Ion V. lonescu si cu Ste- 
lian Angliei, vicepreședintele 
clubului. „Știm precis ce-am 
reușit prin muncă fără preget, 
afirmă antrenorul, dar mai li
ve ni încă multe de făcut pen
tru ca Timișoara să aibă o e- 
chipă cu adevărat competitivă. 
E nevoie de timp, de înțelegere 
și de sprijin pentru a duce la 
bun sfîrșiț ce am început".

necum, cele două înalte obsta
cole au fost... sărite cu brio 
(2—1 în ambele jocuri) șl toa
tă lumea f
Bega a 
tît mai 
echipa 
țios de 
dintre 
campionatului.

planat, antrenorul principal al 
*--— w---------- , ne măr-

______ _ „Nu jucăm rău, avem 
chiar momente cînd ne desfă
șurăm plăcut 
poarta adversă, 
scheme pe care le-am repetat 
la antrenamente, 
punctăm. Totul se 
de natură psihică.
vreți, de o perioadă inerentă 
de readaptare la rigorile Divi
ziei A...“ După cele 90 de mi
nute ale meciului care a ur-

Ipionat, antrenorul prii 
echipei, Ion V. lonescu, 
turisea : „Nu jucăm r;

I ochiului spre 
după niște

I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

numai că nu 
pare că e 
Său. dacă

fotbalistică de pe 
răsuflat ușurată. Cu a- 
rnult, cu cît, între timp, 
adusese un punct pre
ia Ploiești. Ieșită bine 
aceste „cataracte" ale 

___ _ * ', în continuare 
totuf a curs liniștit spre final, 
un alt prețios punct fiind cîș- 
tigat în deplasare, la București, 
în fața Sportului Studențesc,

Gînduri la sfîrșit de an
«3

a devenit „li- 
— fost atacant 
a ajuns unul 
buni fundași

laurențiu DUMITRESCU

marca anului 1976. care a im
presionat — fără anteced antei 
— pe înfierbîntatele terenuri 
mexicane.

Echipa României se află 
peste condiția sa în clasament. 
Sigur că nici acesta nu este 
un argument peremptorii. 
Dar. pornind de la această idee 
și învățînd din compiexul ne
justificat de la Viena „tricolo
rii* pot și trebuie să atace 
preliminariile in postura de 
favoriți. Se va putea aduce o- 
biecția că Danemarca are si 
ea destule argumente de dată 
recentă, dar orice discuție in 
această direcție ni se pare inu
tilă. Echipa României va pu
tea încununa cu succes preli
minariile dacă își va asuma 
prin muncă rolul de favorită, 
dacă își va aminti că Spania 
și Austria — si astăzi mai 
bine cotate — au fost surcla
sate Ia București. (Iar dacă nl 
se va putea reproșa că am 
ales aceste două meciuri ca 
pentru o pledoarie pradnmo, 
să nu uităm că echipa Româ
niei și-a demonstrat valoarea 
superioară chiar șl în depla
sare).

Dincolo de toate aces’e gîn
duri. să spunem însă că baza 

creșterea 
si in 

____________  _______ s celor 
trei echipe naționale care por
nesc la drum peste cîteva zile. 
Eîe nu trebuie să fie echipa 
Iui Hagî. echipa iui Liliac o- 
limpicul, sau echipa îui t-unes- 
cu. încă juniorul Toate rele 
trei formații trebuie să fie 
echipe PENTRU ITALIA 1

PALMARESUL EIECHIPA ROMÂNIEI ȘI
întotdeauna la aflarea gru

pei preliminariilor se fac a- 
Drecieri asupra șanselor in gru
pă. (Actuala ediție nu se în- 
scrie în excepție). Dar. de fie
care dată, indiferent de ediție, 
„tricolorii" au avut și au cel 
puțin un adversar mal bine 
cotat.

Cînd spunem mal Line cotat 
ne gîndim bineînțeles la pal
mares. Anglia și Ungaria erau 
mai bine cotate pentru oreli- 
m nariile iul 1982 Tot Anglia 
plus Irlanda de Nord erau 
mai bine cotate la startul ore- 
liminariilor C.M. din 1986. Ca 
să nu lungim lista exemplelor 
să spunem că singura excep
ție pozitivă s-a întîmplat să fie 
cea în care a jucat „echipa lui 
Angelo", cînd „tricolorii" 
depășit Portugalia (una 
performerele turneului 
*66) și chiar Elveția, care 
iarăși! — mai bine cotată
nrisma palmaresului ..Mun Ha
lelor*.

Să explicăm puțin cota.. E- 
xistă un palmares al echipelor 
reprezentative care ss alcătu
iește pe baza 
mulate în turneele finale, 
acest clasament conduce Bra 

urmată de RF Germa 
Pe locul trei este l alia 

mon- 
cuprin- 
Inclusiv 

Noua 
la tur.

Ca întotdeauna la startul 
unei noi ediții a „Mur.dialului". 
iubitorii fotbalului speră 
echipa noastră națională 
ajungă în turneul final, 
asta chiar dacă aritmetica sim
plă ne amintește că echipa 
noastră a fost prezentă doar 
de patru ori în cele 13 ediții 
ale turneelor finale, ca să nu 
mai punem la socoteală faptul 
că două din aceste prezențe 
n-au fost urmarea unor preli
minarii: în 1930. „tricolorii* au 
dat curs unei invitații a fede
rației uruguayene. iar in 1934 
ei au plecat în Franța fără .joc 
deoarece echipa Egiptului, sin 
gura adversară, nu s-a prezentat.

ca 
să 
Si

„tricolorilor* nu este 
invidiat, pentru sim- 
că în palmaresul lor 
doar cinci puncte —

W*1 IMS I mill 01 SUI 1010 PPONOSPORl IMOO'ItllA
® Reamlnt.m partfcipanțllo-r câ 

au mai rămas NUMAI DOUA 
ZILE pină la TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO A REVELI
ONULUI. care va avea loc chiar 
în prima zi a anulai 1988 1 Se 
știe că de fiecare dată această 
tradițională tragere se constituie 
intr-un eveniment ic maximă 
rezonanță nentru 
pa«rtic:panților. i 
prin larga și 
clștigurllor dar 
ian ta si atractiva 
nlcă între altele, 
se extras 120 ie 
cadru! a .2 operațiuni de extra
gere cuprin’e în trei faze, 
uitați că biletele in valoare 
25 de lei au posibilitatea 
participe la toate extragerile -și, 
Implicit, oot să obțină ciștlgurl

din întreaga panoplie 
de categorii.

au 
din 

final 
e — 
orin

se 
de 

marea masă a 
impunindu-se atît 
variata simă a 

r si prin întere- 
formulă teh- 
rea mințim că 
numere în

Nu 
de 
să

• Săptămina care 
Începutul noului an, 
aduce satisfacții depline și celor 
care Îndrăgesc concursurile PRO
NOSPORT. ‘ 
clzăm din 
Ianuarie 1338, va 
cursul inaugural 
tocmai bate „la

marchează 
1988 va

tn acest sens, pre- 
nou că duminică 3 

con- 
ce

avea loc 
al anului 
ușă.

Poziția 
deloc de 
piui fapt 
figurează 
două cu Peru. în 1930 unul cu 
Cuba. în 1938 (celebra remiză 
de la Toulouse), și cele două 
cu Cehoslovacia, la Guadalaja
ra. In 
marca. 
Iar ca 
victorii . _____
Uruguay și Scoția — ne devan
sează într-un clasament în 
care echipa lui Elkjaer a par
ticipat la un singur turneu fi
nal (1986). în timp ce „tricolo
rii* au fost prezentl de patru 
ori. (Să mai spunem că echi
pa Bulgariei ne devansează, de 
asemenea, chiar dacă în tur- 
nele finale nu a obtinut nici 
o victorie. Prezenta ei „mai 
sus" se datorează numeroase- 
lor remize înregistrate. ulti
mele două cu Italia și Coreea 
de Sud — chiar în Mexic).

Această rememorare ni s-a 
părut necesară pentru a sub
linia că echipa națională a 
României se află, in momentul 
de fată, mult deasupra palma
resului său istoric. Hag: Be- 
îodedici. Cămătaru și to ti cei
lalți nefiind răspunzători pen
tru performantele precare din 
ultimii.» 57 de ani.

Pentru o echipă tînără 
cum va fi probabil formația 
noastră la startul preliminari
ilor palmaresul istoric nu 
există. Așa cum nu a existat 
nici pentru Portugalia lui Eu
sebio (1966) sau pentru Dane-

aceste condiții. Dane- 
printr-un sprint slngu- 
acela din 1986 — trei 

în grupa cu R.F.G..

care
ou netelor acu

in

calificării se află în 
valorii campionatului 
concentrarea deplină

zilia 
nia. 
ietinătoare a trei titluri 
Hale. Acest clasament 
de vreo 40 de târî 
Zairul Camerunul sau 
Zeelandă. participante 
neul final.

ia
vo-

A Solicitați tn 
toate agențiile, șl 
ianți din rețeaua Loto-Pronosport 
LOZUL ANULUI NOU. cu mar 
ciștigur: in ban! (50.000 lei. 20.000 
lei, 10.000 lei, 5.000 lei ș.a.m.d.) 
autoturisme și (un element de 
noutate!) TELEVIZOARE COLOR.

aceste zile 
vinzătorii

loan CHIHiLA



drumul
La Rijeka (Iugoslavia) s-a 

desfășurat recent cea de-a 
VI-a ediție a Campionatului 
Mondial de iuniori (tineret) la 
handbal. După o absență des
tul de îndelungată, iată că se
lecționata tării noastre s-a aii- 
niat din nou la startul acestei 
importante competiții mondi
ale care reunește schimbul de 
mi ine al handbalului. De la în
ceput trebuie subliniat faptul 
că loeul V ocupat de elevii 
antrenorilor Oprea Vlase și 
Ștefan Birtalan este meritoriu 
De altfel. într-o discuție avută 
cu antrenorul emerit Oprea 
Vlase — cel care după nume
roase succese repurtate la cele 
mai înalte niveluri lea să a- 
mintim doar titlul de cam-

■ pion mondial) a avut și are 
puterea (izvorîtă dintr-o mare 
dragoste pentru handbal) să o 
ia de la început cu creșterea 
tinerelor talente — ne spunea 
că opinia generală a specialiști
lor prezenți la C.M. a fost că 
selecționata României s-a carac
terizat nrintr-un inatt grad de 
tehnicitate, de orientare tacti
că. că reprezintă o garnitură 
de jucători apți să facă pasul 
spre marea performantă.

După meciuri foarte bune în 
compania selecționatelor Nor
vegiei Cehoslovaciei și Coreei 
de Sud a urmat cel cu echi
pa tării gazdă la fel de bun.

Dupd C.M. dc Juniori (tineret) lo handbal

Început trebuie continuat și Îmbunătății
deși a fost pierdut (iugoslavia 
avea să cîștige titlul mondial) 
și cel cu formația R.F Ger
mania. pentru locurile 5—6.
Mai puțin convingătoare a fost 
prestația din partida cu echi
pa Uniunii Sovietice, dar tre 
buie precizat că această for
mație a fost de departe, cea 
mai bună selecționată a turne
ului. deși a ocupat în fina’ 

r lc< r trei.
Din relatările reputatulu 

tehnician am reținut că echi 
pa țârii noastre a avut o ga
mă destul de largă de expri
mare mai ales în apărare 
unde a folosit aproape toate 
sistemele, accentul căzînd însă 
pe 3+2+1, cu un grad sporit 
de agresivitate si mobilitate 
fără să fie neglijate nici sis
temele 6+0 sau 5+1.

Din înregistrările efectuate 
cu acest prilej s-a desprins 
faptul. îmbucurător, că echipa 
României a avui cel mai mare 
procentaj (82%) în ceea ce pri
vește realizările pe contraatac 
18 dintre cele 22 de astfel de 
acțiuni transformîndu-se în 
goluri.

Campionatul Mondial a scos 
în evidență cîteva aspecte deo
sebit de importante. Pe prim- 
plan s-a situat selecția tineri
lor handball ști. Talia a fost 
preocuparea principală dar nu 
numai în ceea ce privește 

înălțimea, ci și prelucrarea 
masei musculare. S-au detașat 
pivotul sovietic Valcrl Savko 
— 2,20 m! — sau „tunai" i* 
Zerbe (R.F.G.) — 2.37 m. 59 
de goluri. Dolgov (U.R.S.S.) — 
2,03 m 42. Puc (Iugoslavia) — 
1,96 m. 58 .etc. Toate echipele 
au practicat apărarea avansa
tă, mobilă, contraatacul fiind 
principala armă a atacului în 
care preocupările pentru eli
minarea jocului static au fost 
mai mult decît evidente, la fel 
s-au. reliefat tehnica specializa
tă pe' posturi și o gamă vari
ată de aruncări la poartă la 
marea majoritate a jucătorilor.

Așadar ocuparea locului V 
la Campionatul Mondial de că
tre echipa noastră este merito
rie, ea reflectînd, de altfel si
tuația handbalului juvenil din 
tara noastră pe plan mondial 
clasarea putînd fi chiar ma 
bună. Este necesr ca drumul 
pe care s-a înscris echipa de 
tineret. preocupările pentru 
acest eșalon, să fie continuate 
și îmbunătățite. Se impune în
tocmirea cît mai urgentă a 
planului detaliat de pregătire 
pentru C.M. din 1989 cu etapa 
intermediară 1988 toate aces
tea în perspectiva selecționatei 
de seniori care așteaptă. cu 
justificare, infuzia de tineret.

Mihail VESă

In turneul de handbal junioare de la Halle

ROMÂNIA - UNGARIA 17-13

In al doilea meci, scor egal (8-8) cu Cehoslovacia
BERLIN, 29 (Agerpres). In ca 

drul turneului internațional de 
handbal pentru junioare de la 
Halle (R. D. Germană), selec
ționata României a întrecut cu 
scorul de 17—13 (9—7) formația 
Ungariei și a terminat la ega

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al ANULUI
• BEN JOHNSON, DIN 

NOU IN FRUNTE! Preferințele 
agenției de știri TASS. privind 
cel mai mare performer al anu
lui care se încheie, se îndreaptă 
spre sprinterul negru Ben 
Johnson. Argumentul principal 
îl constituie, desigur, titlul mon
dial cucerit la Roma la Campio
natele Mondiale de atletism, cu 
un nou record al lumii, senza

litate : 8—8 (5—4) meciul cu re
prezentativa Cehoslovaciei.

Alte rezultate : Polonia — 
Bulgaria 16—11 ; R. D. Ger
mană — Polonia 11—7; U.R.S.S. 
Cehoslovacia 14—8 ; U.R.S.S. — 
Ungaria 23—16.

țional în sine. In completare, 
comentariul subliniază faptul că 
Johnson este un adevărat fe
nomen al naturii, grație cali
tăților sale fizice de excepție.

RABAT. 28 (Agerpres) Cel 
mai bun sportiv al anului din 
Maroc a fost desemnat cunos
cutul atlet Said Aouita, cam
pion mondial în proba de 5000 m.

METEO-CANOTAJUL !...

PE GHEATĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ
• In Campionatul Mondial de 

hochei pentru juniori, de la 
Moscova, au fost consemnate re
zultatele : Canada — Cehoslova
cia 4—2. Suedia — Polonia 13—0! 
y.U.A. — R.F.G. 6—4. U.R.S.S. — 
Finlanda 6—2.

A Proba feminină de slalom 
special din cadrul concursului 
Internațional de schi de lă So- 
riska Pianina (Iugoslavia) a re- 
zenit sportivei Iugoslave Katla 
Zajc înregistrată în două man
șe cu timoui de 1133,56. Pe locul 
îecund s-a situat concurenta 
austriacă Wiidfriede Eder — 
1:34.89.

A în turneul de hochei pe 
gheață de la St. Gervaise (Fran
ța) reprezentativa Norvegiei a 
întrecut cu scorul de 4—0 (1—0, 
)—0 3—0) formația Iugoslaviei,
Iar echipa Franței a dispus cu 
1—3 <2—1, 1—1 1—1) de selecțio
nata secundă a Elveției. Intr-un 
»lt joc. echipa Franței a între
cut reprezentativa Austriei cu 
1—2 (1—0 2—0. 1—2). După des
fășurarea a două etape pe primuil 
loc se află Norvegia cu 4 p 
tot atîtea cit șl Franța.

A La Konigssee au avut loc 
antrenamentele oficiale la proba 
le bob 4 contînd 'pentru Cupa

Trei dintre vedetele schiului alpin (elvetiencele Maria Walliser, 
Beatrice Gafner și austriaca Sieglinde Winkler) sint prezente la 
startul diferitelor concursuri de verificare în vederea Jocurilor 

Olimpice de la Calgary

Mondială. Iată rezultatele unuia 
dintre acestea : Austria (pilot 
Petei- Kienast) 49,56. Austria n 
(Ingo Appelt) și R. D. Germană 
(Detlef Richter) 49,91.
• In ultima zi a concursului 

de patinaj viteză de la Inzell 
sportiva olandeză Els Meyer a 
terminat învingătoare în două 
probe : 500 m — 43,31 și IO0 m 
— 1:29,59.

Proba masculină de 1 000 m a 

revenit japonezului Akira Ku- 
roiwa — 1:86,99.

A In cadrul concursului de 
patinaj viteză de la Leningrad, 
la care au participat loturile 
U.R.S.S. Igor Jelezovski a cîș- 
tigat proba de 500 m, cu timpul 
de 37,08, iar Furi Kliuev s-a si
tuat pe primul loe *1® 5 000 m în 
6:59,29.

In cursa feminină de 1 000 m 
victoria a revenit Tatianci Deni
sova — 1:22,61.

tu.iu.ia cate a deranjai 
atît de mult întrecerile 
Campionatelor Mondiale de 
canotaj de la Copenhaga 
(echipaje defavorizate de 
vînt, ambarcații răsturnate, 
probe amînate) a declanșat 
o... furtună pe măsură și în 
birourile Federației Interna
ționale de resort. Criticile 
aduse de participant!, spe
cialiști, presă ediției dane
ze a „mondialelor* a deter
minat căutarea asiduă de 
soluții pentru ca la viitoa
rele competiții internaționa
le de anvergură situația să 
nu se mai repete. Cum să 
lupți, Insă, împotriva capri
ciilor naturii ? S-a propus 
amînarea de la cîteva ore 
pînă la cîteva zile a probe
lor, pînă la încetarea even
tuală a vintului ori a ploii, 
dar argumentul cheltuieli
lor mari care ar duce la o 
asemenea soluționare a pro 
blemei. împărtășit de ma
joritatea delegațiilor, a dus 
la renunțarea la această 
măsură. In schimb, Thomas 
Keller, președintele organis
mului diriguitor al canota
jului mondial, a fost ferm 
pe o poziție care va reduce 
de acum încolo aria lacu

rilor care nu pot oferi ga
ranții de evitare a fenome
nelor meteo neplăcute : 
„Campionatele Mondiale vor 
fi organizate numai pe acele 
lacuri aflate Ia adăpost de 
vînt lateral !“ Perspectivă 
sumbră pentru multe lacuri 
fără parapete naturale care, 
în ciuda marilor lor tradiții, 
se vor vedea scoase în afa
ra circuitului internațional 
oficial ! Pentru a evita o a- 
semenea neplăcută perspec
tivă. organizatorii viitoare
lor competiții de prim-plan 
vor proceda la construirea 
artificială de parapete, și 
ele costisitoare, sau la... 
consultarea institutelor de 
prevedere a vremii care 
să ofere, ele la rîndul. lor, 
garanții că timpul va fi fru
mos (?) Lumea canotajului 
așteaptă, la această oră, cu 
interes, soluțiile pe care le 
vor prezenta, pentru rezol
varea situației, organizatorii 
viitoarelor Campionate ale 
lumii. Va fi sau... nu vînt, 
la Bled, peste doi ani sau 
la Lake Barrington, In Aus
tralia. peste trei?

Radu TIMOFTE

IA ZI FĂRĂ PAUZĂ SAU AMiNARE...
n aceste zile de ia cum- 

săna anilor cei mal mulți 
llntre noi se pregătesc pen- 
■•ru noaptea Revelionului, 
oentru zilele de sărbătoare 
sie începutului Noului An. 
iar sînt lestul și cei către 

nici măcar acum nu-șl găsesc 
sdi'hna. Ne referim nu doar 
a marea famine a sportivi- 
or ca-e-șl pregătesc cu asi- 
1 uitat-, succesele din vară, ci 
ndeosebi acela care acum 

află angrenați în fel de fel 
'<? antrenamente In conroeti- 
" de verificare sau chiar iau 
uartu în unele întreceri' ofi- 
riale mai ales la sporturile 
’ionului alb,.
Una dintre aceste oompe- 

' îl ții cu statut oficial este 
■pre exemplu, marele ooncurs 
al zburătorilor zăpezii, „Tur
neul celor 4 trambuline*. A- 
■esta este. în fapt, o oom- 
netițle de anvergură care-i 
reunește pe cei mal buni să
ritori al lumii, mulți dintre 
ri urmlnd ca In februarie 
să-și dispute titlurile olimpice 
a Calgary.
competiția celor 4 trambu

line va debuta astăzi la O- 
berstdorf șl va continua la 
Ianuarie, ia Garmlsch Par- 

tcnklrchen (ambele în R.F.G.)

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT Q
ATLETISM 0 Concursul in

ternațional de cros desfășurat la 
Hodii'e' (Franța), a fost cîștlggt 
de gtletu' francez Paul Arpln 
care a parcurs distanța de 9,500 
km tf" 26:48 Principalul favorit 

surse! campionul portughez 
•nando Ma nede, s-a clasat pe 
il secund cu timpul de 27:08 
CLISM • După disputarea 
etape. în Turul statului 

Rlca conduce Carlos Ber- 
s (Costa Rlcă) urmat în 
lentul general la 1:45 de 
oierul său Marcos Quesa- 
apa a 9-a a revenit ru

s p administrația- aod tvns București m * Conta ie ot P.T.T.H. I tel eentral» 1I.Î9.Î0 Ji 11.50,59 ooresp 10 34.80-. Interurban 437: telex 1(1 IȘ) rom-tp Telefax! (90) Nr. 11 60J3 
rUnătate abonamente prin Romoresfllatetla sectorul sxport-unport presă POU. 12-2® telex 10376. prsfir București. Calea Grivite! nr. 84-68 10 80s noarui i-P .Informația

la 3 ianuant la Innsbruck 
și se va încheia la 6 ianua
rie la Bischofshofen (ambele 
în Austria). Austriacul Ernst 
Vettpri a reușit la Oberst- 
dorf. în 1935 o săritură de 

116 m, iar in alt aus
triac, Andreas Felder, a ob
ținut anul acesta, la Blschofs- 
hofen un salt de 115 m.

Chiar în noaptea Revelio
nului ne străzile marelui oraș 
brazilian Sao Paule va avea 
loo tradition il ■ ' cros inter
național. La ediția din acest 
an a competiției vor lua 
parte alergători din 22 de țări 
din diferite părți ale lumii. 
La întreceri va fi prezentă și 
fondista portugheză Rosa Mo
tta campioană mondială șl 
eurooeană la maraton. Evi
dent. ea vt lua startul în 
competiția feminină Rosa 
Motta film* cîștigătoarea ulti
melor șase ediții ale con- 
cursulu. 1

Dar șl aldl mulți alțl spor
tivi. se vor afla în zilele ur
mătoare în întreceri. Marea 
performanță pe care o do
rește flecare șl pe care o 
pregătește cu migală șl dîr- 
zenle nu suferă nici un fel 
d» pauză ori de amînare...

Romeo VILARA

tierului columbian Fabio Aceve
do cronometrat pe distanța de 
95 km cu timpul de 2h 08:47.

ȘAH • în prima rundă a tur
neului internațional de șah de la 
Reggio Emilia (Italia), Beltavski 
l-a învins pe Plnter, Tukmakov 
ne Korcinoi, Portisch pe Anders
son Nikolicî a cîștlgat la Va- 
ganian iar partida Christiansen 
- Rfbl' s-a încheiat remiză.

VOLEI * In cadrul turneului 
feminin de la Apeldoom (R. F. 
Germania) 'ormația R. D. Ger
mane a întrecut cu scorul de 
3—0 '5’2' echipa Suediei.

Anchete internaționale la sfirșit de an

CELE MAI BUNE ECHIPE REPREZENTATIVE
DIN EUROPA Șl

"a de obicei, la sfirșit de an 
se alcătuiesc diferite clasamen
te ale fotbalului și jucătorilor. 
Agenția A.P.A din Viena a 
alcătuit două dintre cele mal 
semnificative clasificări : una 
a echipelor de pe continentul 
nostru șl alta a reprezentative
lor din Americ' de Sud.

In EUROPA în clasament fi • 
gureazl 33 de țări, pe baza bi
lanțului car ■ cuprinde toate 
meciurile oficiale ș. amicale 
programate în 1987. Poziția se
lection-.tei ROMÂNIEI — locul 
8 — este considerată oună, In 
-somparațlr cu alți ani. dacă a- 
vem în vedere că de data a- 
ceasta ea este situată înaintea 
Bulgariei Suediei, R.D. Germa
ne, Elveției, Poloniei, Iugoslavi
ei, Cehoslovaciei, Portugaliei, 
Danemarcei (participantă în 
turneul final a! C.E.) Scoției. 
Franței ș.a.

Pe primul loc este plasată 
echipa Angliei (deși a pierdut 
un mec' amical, 1—3 cu R.F. 
Germania) 'n timp c- Olanda 
iste do a, deși n-a cunoscut 
înfrîngerca. D rtajarea dintre 
Anglia și Olanda s-a făcut pe 
următorul criterii’ : en !ezii au 
realizat 9 p în deplasare, in 
timp ce olandezii doar 5. In 
palmaresul „portocaliilor* au 
fost inclus și cele două parti
de cu selecționata Ciprului : 
8—0 șl 4—0 Primul rezultat 
(8—0' a fost anulat de U.E.F.A. 
(și partida a fost rejucată). 
dar în comentariul agenției a- 
ustrlece s menționează că un 
mec' jucat în Întregime poate 
Intra în palmares indiferent 
dacă ne teren s-au întlmplat 
sau nu unele Incidente. Cre
dem că locul 1 revenit Angliei 
este merit ms' cu seamă 
prin prism» evoluției ei excep
ționale în preliminariile C.F 
tată șl clasamentul primelor

AMERICA DE SUD
10 (puncte nu s-au acordat, de
oarece unele formații au avut
mai multe joeur. altele,, mai
puține).
1. ANGLIA 8 i • 1 20—7
2. Olanda 8 5 3 0 21—2
3. Italia 10 6 1 5—3
4. R.F. Germania 9 4 4 1 10—5
5. U.R.S.S. 9 5 3 1 12—5
6. Irlanda 8 6 11 14—3
7. Spq' a 7 4 12 16—10
8. ROMANIA 9 5 3 1 19—11
9 Bulgaria 7 5 0 2 15—5
10. Suedia 9 4 3 2 9—6

în ultimii ani, pe primele
loeur- au fost clasate : Italia
(1982). Danemarca (1983) • Franța
(1984) U.R.S.S. (1985), Spania
(1986

A Clteva super ative : • Ce
le mai surprinzătoare rezulta
te : Portugalia — Malta S—2 și 
Polonia — Cipru 0—0 A Scorul

CEI FIA! VALOROȘI JUCĂTORI EUROPENI
în urma anchetei tradiționale organizate de revista „France 

Football* au fost desemnați cel mal buni fotbaliști europeni 
al anului. Iată clasamentul : 1. Ruud Gullit (Olanda) — A.C. 
Milan 104 p ț 1 Paolo Futre (Portugalia) — Atletico Madrid 
91 p ; 1. Emilio Butragueno (Spania) — Real Madrid 61 p ; 4. 
Michel (Spania) — Real Madrid 29 p ; S. Gary Lineker (An
glia) — F.C. Barcelona 13 p ; 6—7. John Barnes (Anglia) — 
F.C. Liverpool și Marco Van Basten (Olanda) — Milan eu 
cite 10 p ; 8. Glanluca Vialll (Italia) — Sampdoria 7 p ; 9—10. 
Klaus AHofs (R.F.G.) — Marseille și Glenn Hy-en (Suedia) — 
Florentina, eu cite 6 p.

cel mai mare : Anglia — Tur
cia 8—0 A -ea mal concluden
tă victorie in deplasare : Islan
da — R.D.G. 0—6 • Comporta
rea -en mal puțin așteptată : 
Franf... deținătoarea titlului In 
1984, acum ocună locul 22 1 (o 
victorie, 2 meciuri egale, 3 In- 
frîngeri) a Go -eterii t 9 Li 

neker (Anglia) ; 8 Bosman (O- 
landa) ; 5 Gullit (Olanda), Les
niak (Polonia Vialll (Italia). 
Printre cei eu 4 goluri figurea
ză șl Boloni (România).

★
In AMERICA DE SUD, clasa-

men tul primelor 5 se prezintă
astfel .
1. URUGUAY 4 4 » 0 6—2
2. Brazilia 11 7 2 2 23—11
3. Chile 8 5 0 3 14—8
4 Columb 4 3 0 1 8—3
5 Argentir a 8 2 1 5 7—11

Prin urmare Urug-iay are
cea mal bună poziție pentru că 
a cîștlgat toat< cele 4 partide 
oficiale, cîștigîn campionatul 
Americii d • Sud (1—0 cu Chile, 
In final. la Buenos Aires), 
Brazilia are cel» mai multe 
jocuri dintre care și cîteva 
peste Ocean 1 0—1 Irlanda ; 
1—1 Anglia ; 2—0 Scoția ; 3—2
Finlan > ; 4—0 Israel. Argentina 
— camploar lumii — a suferit 5

Infrtngeri, da s-a „consolat* 
cu victoria obținută In fața 
fostei finaliste a C.M., R.F. 
Germania (1—0) in amicalul 
de la Buenos Aires.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD


