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Proletari din toate ftlrite, unlfl-oăl

Să ne angajăm în mod solemn că prin 
întreaga noastră activitate vom servi cu toate 
forțele cauza partidului și socialismului, a 
minunatului nostru popor, independența și 
suveranitatea României !

ELENA. CEAUȘESCU
4

(3in Cuvîntarea rostită la Sesiunea solemnă a 
Marii Adunări Naționale consacrată celei de-a 
40-a aniversări a proclamării Republicii)
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La aniversarea zilei de naștere a tovarășei ELENA CEAUȘESCU

ALEASĂ CINSTIRE, CALD OMAGIU DIN INIMA ÎNTREGULUI POPOR
URAREA ȚARII
Elenei Ceausescu — omul 
savantul de renume mondial 
să-i dăruim ce-avem mai scump 
în suflete, în gind și-n ideal.

Semnă fie-i viața și-îndelungată; 
fie-i cuvîntu-n lume auzit.
Cuvint de pace și progres al 

științei 
pe care-o viață-ntreagă l-a 

slujit.

Omagiul nostru i-l aducem 
astăzi 

cind stă la dreapta-ntiiului 
bărbat 

ce ne conduce spre comuniste 
piscuri 

pe-un drum cum e lumina de 
curat

Spunindu-i La Mulți Ani cinstim 
o țară 

spunindu-i La Mulți Ani slăvim 
un vis 

căci numele Elenei Ceaușescu 
va sta-n istorie ca lumina scris.

Omagiu deci aceleia ce este 
slăvită astăzi de-un întreg popor 
ce se inalță fără încetare 
spre comunism in zbor 

cutezător I

Dan ROTARU

p - STRĂLUCIT EXEMPLU 
! DE ÎNALT PATRIOTISM, | 
î DE ELAN REVOLUȚIONAR !

La început de an nou, în atmosfera plină de entuziasm S 
’ și angajare patriotică, revoluționară, ou care întregul popor
3 răspunde vibrantelor chemări șj îndemnuri ale secretaru-
4 lui general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, S
5 pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor strategice sta-
| biliite de Congresul al XIII-lea și a hotărîrilor Conferinței 5 

Naționale ale partidului, a planurilor, și programelor de | 
| dezvoltare continuă a patriei noastre, ziua de 7 ianuarie J 
? ne oferă un prilej de aleasă sărbătoare. Cu sentimente de 8
3 profund respect și înaltă prețuire, de dragoste și recunoș-
4 tință, națiunea noastră aduce astăzi un fierbinte omagiu, la S 
\ aniversarea zilei sale de naștere, tovarășei academician I

doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, strălucit om al 3 
\ acestor meleaguri străbune, proeminentă personalitate în | 
| conduoerea partidului și statului. în viața politică, științi- I
J fică și culturală a țării, eminent om de știință de renume 8
3 mondial, care, alături de ilustuul nostru conducător, marele
| Erou național, ctitorul României socialiste, tovarășul Nicolae S
ș Ceaușescu, și-a consacrat si își consacră întreaga viață șl ■ 
h activitate, toată puterea de muncă și elanul creator în- B 
’ plinirii idealurilor și aspirațiilor poporului.

, Intrată încă din anii cei mai tineri în mișcarea munci- | 
torească, cunoscînd și înțelegînd. marile frămîntări sociale, N 

? desfășurînd o neînfricată activitate revoluționară în condu- I 
q cerea Uniunii Tineretului Comunist și apoi în rîndurile Parti- 3 
\ dului Comunist Român, tovarășa Elena Ceaușescu a luat | 
h parte, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la lupta ma- J 

selor largi împotriva exploatării celor ce muncesc, a asupri-
3 rii sociale și naționale, împotriva fascismului și războiului, I 
“ lh lupta pentru schimbarea destinului țării, dovedind. în S 
> împrejurări grele, vitrege, dîrzenie, cutezanță, spirit revolu- ■ 

ționar, calități de eminent militant, în perioada de adînci
<, prefaceri care a urmat istoricului act de -la 23 August 1944, L 
h tovarășa Elena Ceaușesou a adus o remarcabilă contribuție la J 
? lupta eroică a poporului nostru, sub conducerea Partidului 3 
I Comunist Român, pentru înfăptuirea revoluției și construe- | 
’ ției socialiste în România, pentru cauza independenței și S

(Continuare în vao 2—3) s

SALA DE SPORT, ȚOT MAI 
JUDICIOS FOLOSITA

PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII SPORTIV-EDUCATIVE
Fotbalul de sală, jucat in 

echipe „de ,6“, știm bine că 
nu-i o invenție prea nouă — 
s-a și ajuns, de altfel, la or
ganizarea in premieră a unui 
Campionat Mondial de projil. 
Dar asta-i o 
protagoniștii

poveste, 
de 

mai bine 
asemenea 
nici vre

altă 
rinduritor 

fdță neavind (sau, 
zis, nemaiavind) 
veleități, nețintind 
un lot național, nici cucerirea 
vreunui titlu de rezonanță.

l-am urmărit in disputa lor 
avlntată,
cerea cu care 
mingea, de joaca elevilor 
recreația mare. ~ 
pamentului se 
ora in oră, pe 
mâții fiind cele 
măsoare iscusința : abia ieșite 
din teren ISH 2 și 
le-au și luat 
Vase Emailate.
schimbate așa, de acomodare, 

meciul demarează vijelios. 
In tribune, cele citeva sute 
de spectatori au și intrat in 
rezonanță, aplaudînd generos 
golurile și... oftind colectiv la 
marile ratări. Care ratări — 
in fond, și pentru asta e fot
balul frumos ! — se țin lanț 
și la o poartă, și la cealaltă — 
e greu să înscrii intr-o poar
tă de șapte metri și ceva, 
dormite intr-una de handbal ! 
Mai există și 
zuri- ; Japtul 
toarea de anul trecut, ISH 1, 
este formată din foști 
tori de performanță, 
atare lupta ar fi cumva ine
gală, a stîrnit unele discuții.

’* ........" ’ ” clasicul
importan- 
triumfat. 
oamenii 

nevoie de

amintind, prin plă- 
era fugărită 

in 
Culorile echi- 
schimbau din 

rind alte fbr- 
venite să-și

Finanțe, 
locul OJT și 

Citeva pase

și

mici „neoa- 
că ' invingă-

Pină la urmă insă 
principiu olimpic 
tă e participarea a 
„Gîndindu-ne că 
muncii de la noi au

jucă- 
și ca

relaxare prin exercițiu fizic, 
prin sport, după orele de pro
ducție, am inițiat 
«Cupă a Unirii» 
redus — ne spune 
cu probleme de 
C.J.E.F.S. Vrancea, 
tin Anicăi. Acum se 
plină desfășurare cea 
ediție, și de la an la

această 
la fotbal 
metodistul 

fotbal al 
Constan- 
află în 
de-a V-a 
an am 

cons'emnat un tot mai mare 
succes de participare. In pre
zent avem angrenate în în
trecere 40 de formații, repre- 
zentînd întreprinderi și insti
tuții cu profiluri de muncă 
dintre cele mai diferite : Pro
iectantul, Dacia Service, 
tîția, Sănătatea, echipe 
comunele 
niului — 
Panciu, Doăgâ. Atît de 
a

Jus- 
din 

învecinate Eocșa- 
Gugești, Bordești. 

mult 
«prins» acest gen de agre-

Sorin SATMăRl-

(Continuare in pag 2-3)

PERMANENT IN CENTRUL
® Tabăra de instruire sportivă a C.C. al U.T.C. de la 
Cîmpulung Moldovenesc se înscrie ca un model in suita 

acestor preocupări

înainte de a ajunge în, cen
trul orașului Cimpulung Moldo
venesc, pe șoseaua care înain
tează în pantă ușoară spre Va
tra Dornei, un grup de clădiri 
'împrejmuite de brazi rețin în 
mod deosebit atenția. Aparțin 
Liceului sl vie, acolo unde a 
fost fixată, în această vacanță 
de iarnă tabăra de instruire 
sportivă organizată, de C.C. al 
U.T.C., • cu participarea unor 
președinți de asoqiațij sportive 
din școli profesionale și licee. 
500, ae elevi din întreaga țară, 
sosiți aici în două serii. în spa
țiul larg dintre clădirile amin
tite, i-am văzut în plină acti
vitate, într-o atmosferă de vo
ioșie, 
jucînd fotbal sau baschet sau

de optimism, alergînd.

pregătindu-se pentru a urca pe 
pîrtiile înzăpezite din vecinătate.

— Dumneavoastră ?...
Elevul de serviciu de la in

trarea' în liceu, echipat ca pen
tru temperatura zilei în care 
ne-am aflat acolo (—21 de gra
de I) era, cum am aflat, chiar co
mandantul taberei, Cristian Con
stantin, reprezentant al județului 
Argeș. I-am explicat rostul nos
tru, de a încerca să surprindem 
și să oglindim citeva aspecte 
legate de-.viața taberei, de ac
tivitatea cotidiană a elevilor- 
președinți. S-a arătat, firește, 
îneîntat, la fel ca și profesorii 
din comandament, veniți în a- 
ceastă pitorească așezare, din 
București (Jean Popa, Constan
tin Negrău, Adina Acatrinei) și

DOUA UTILE TESTE IN VEDEREA MECIURILOR
DIN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
Știința Bacău-Rulmentul Brașov 27-22

BACAU, 
Programat 
a 9-a a Campionatului Diviziei 
A de handbal feminin (cele ' 
două formații urmînd să evo
lueze. duminică. în cupele eu
ropene). meciul dintre Știința 
Bacău și Rulmentul Brașov a 
fost, pe ansamblu, interesant și 
a_ oferit generosului public bă
căuan satisfacția unei victorii

ți (prin telefon), 
îi» devans din etapa

obținută greu de studente, 
scorul de 37—22 (12—11). 
am văzut o partidă în care 
două formații să prezinte 
leași caracteristici în joc, ... . 
leași lucruri bune șr aceleași .de
fecte, ca și cînd ar fi fost una 
singură privită în oglindă. Am
bele formații au jucat cu ar
doare, în forță și în viteză, au 
marcat goluri foarte frumoase.

cu 
Rar 
cele 
ace- 
ace-

si pe sus și pe jos, și tot amîn- 
două s-au .pripit teribili, pier- 
zînd multe pase utile. Scorul a 
mers din egal în egal, rare au 
foșt momentele de desprindere 
de o parte și de alta, ceva mai 
multe la băcăuânce. pînă în 
min. 35, cînd Știința, mai proas
pătă și mai lucidă în atac, a

ATENȚIEI
Buzău (Ion Samoilă, Geta Stan- 
cu, Romeo Ilio), din Giurgiu 
(Constanța Mihalache) și Arad 
(Ionela Mureșan), din multe 
alte orașe ale țării. Toți, foar
te tineri, la fel ca și reprezen
tantul C.C. al U.T.C., al secției 
de resort, prof. Silviu Evi. 
Singura care făcea oarecum 
notă discordantă, ca virstă 
(dar, numai aparent...) era Fio- 
rica Mărginean din Cluj-Napo- 
ca, cea care de aproape două 
decenii, de cînd sînt organizate 
aceste tabere, are în grijă ca, 
la ora meselor, toată 
fie mulțumită.

Sigur, elementul de 
în activitatea taberei 
zintă pregătirea organizatorică 
și metodică. Rațiunea este sim
plă : elevii care au sarcina de 
a conduce activitatea sportivă 
de masă din școli trebuie să o 
realizeze la nivelul colegilor 
lor, „dar și al exigenței mișcă
rii noastre sportive, al Dacia- 

, dei, sub genericul căreia se 
desfășoară toate acțiunile vizind 
apropierea elevilor de exerci
țiul fizic în mod sistematic, 
organizat" — cum ne face pre
cizarea prof. Silviu Evi. Iar 
Veronica Lazăr, de la Liceul 
„Spiru Haret“ din Tulcea, face 
remarca : „Ori de cîte ori o 
acțiune sportivă este organizată 
temeinic popularizată la nive
lul tuturor claselor, reușita ei 
este deplină, afluența elevilor 
depășește toate așteptările...".

referință 
îl repre-

Mircea COSTEA Tiberiu STAMA
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suveranității patriei, pentru propășirea si feri
cirea poporului. Participînd cu dăruire și abne
gație revoluționară la toate marile evenimente 
care au marcat transformarea din temelii a so. 
cietății românești, tovarășa Elena Ceaușescu 
șl-a manifestat, în plenitudinea lor, remarcabi
lele sale calități de om politic și' savant în anii 
cei mai luminoși și mai rodnici din întreaga 
noastră istorie, pe care cu mîndrie și recunoștin
ță îi numim „Epoca Nicolae Ceaușescu",

Slujind cu abnegație și dăruire revoluționară 
Interesele poporului și ale țării, tovarășa Elena 
Ceaușescu și-a adus și își aduce — ca membru 
al Comitetului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și prim 
viceprim-ministru al guvernului — o contribuție 
de înaltă competență și răspundere comunistă 
la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru, a măre
țelor planuri și programe de dezvoltare econo- 
mico-socialâ a patriei, la realizarea neabătută 
a luminosului Program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Participînd împreună 
cu secretarul general al partidului la vizitele de 
lucru în județe. întreprinderi, unități agricole, 
institute de cercetare științifică și de învățămînt, 
tovarășa Elena Ceaușescu poartă un dialog viu 
cu cei ce muncesc de pe întreg cuprinsul tării.

Sînt cunoscute și prețuite, de asemenea, în 
mod deosebit activitatea prodigioasă pe care 
tovarășa Elena Ceaușescu o desfășoară pe tărîmul 
științei și tehnologiei, rolul său determinant — în 
calitate de președinte al Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului — în dezvoltarea știin
ței, învățămîntului și culturii românești, unirea și 
organizarea forțelor din aceste importante sectoa
re de activitate, orientarea lor fermă în direcția 
asigurării progresului multilateral al societății 
românești, a îmbogățirii vieții spirituale și lăr
girii orizontului de cunoaștere și cultură al în
tregului pppor. Așa cum sublinia tovarășa Elena 
Ceaușescu in cuvîntarea rostită la plenara din 
noiembrie 1987 a Consiliului Național al Științei 
și învățămintului, se impune ca „cercetarea știin
țifică — într-o strînsă colaborare cu învățămân
tul, cu producția — să-și sporească și mai mult 
contribuția la soluționarea problemelor de bază 
ale realizării sarcinilor economice, a planurilor 
de dezvoltare, la înfăptuirea programelor de or
ganizare și modernizare a producției1*.

îndeplinind cu înaltă competență, răspundere 
și abnegație sarcinile încredințate de partid în 
conducerea șl îndrumarea nemijlocită a activită
ții din domeniul cercetării științifice și dezvol
tării tehnologice, al învățămîntului și culturii, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-a afirmat totodată 
ca eminent om de știință, ca un cercetător de excep
țională valoare, care șl-a adus și își aduce o 
contribuție de seamă la dezvoltarea chimiei 
fundamentale și a ingineriei chimice. Cunoscută 
și apreciată pe toate meridianele globului, in

cununată cu înalte distincții și titluri ale unor 
prestigioase instituții de știință, cultură și în- 
vățămint din diferite țări ale lumii, opera ști
ințifică a tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu reprezintă un aport substanțial 
la înflorirea științei și culturii naționale și uni. 
versale. Ia creșterea prestigiului științei româ
nești în lume, ia afirmarea tot mai puternică a 
geniului creator al pop.orului nostru.

De o largă apreciere internațională se bucură 
în același timp activitatea pe care — ca președin
te al Comitetului național român „Oamenii de 
știință și pacea" — tovarășa Elena Ceaușescu o 
desfășoară pentru întărirea continuă a colabo
rării cu oamenii de știință și învățămînt de 
pretutindeni, astfel ca știința, tehnica și cultura 
să servească vieții, păcii și înțelegerii între toate 
națiunile lumii.

Prin devotamentul nemărginit față de Parti
dul Comunist și patria socialistă, prin spiritul 
revoluționar și militant, prin sensibilitatea și 
umanismul de care dă dovadă, prin felul în care 
muncește — neobosit, cu pasiune, dăruire și de- 
săvirșită competență —, prin toate minunatele 
sale calități ce îi caracterizează întreaga viață 
și activitate, tovarășa Elena Ceaușescu întruchi
pează în mod strălucit virtuțile cele mai alese 
ale neamului românesc, oferă un permanent și 
minunat exemplu tuturor comuniștilor și cetă
țenilor tării. întregului tineret.

Beneficiar al condițiilor mereu mai bune de 
viață, de învățătură, de muncă, de afirmare, pe 
care le creează partidul și statul nostru, al gri
jii cu adevărat părintești manifestate constant de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru noile generații, pentru creș
terea și formarea unor oameni de nădejde ai 
societății, multilateral pregătiți, educați în spi
ritul eticii și echității socialiste, tineretul patriei 
își exprimă fierbintea recunoștință, sentimentele, 
de dragoste și prețuire, deopotrivă cu hotărîrea 
de a urma neabătut pilda și caldele îndemnuri 
ale iubiților săi îndrumători. Acestor însuflețite 
sentimente și angajamente le subscriu integral

5

sentimente și angajamente le subscriu integral g 
și sportivii tării, care păstrează mereu vii în me- ț? 
moria și inimile lor numeroasele dovezi de*.^ 
afecțiune și apreciere a succeselor repurtate de Ș 
ei în marile competiții internaționale. îndemnu- 
rile și încurajările primite, ca și grija părintească J: 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru frumusețea fizică și mo- țj 
rală a tuturor fiilor patriei, pentru sănătatea șf -5 
vigoarea națiunii noastre. Laolaltă cu tehnicienii 
și activiștii mișcării noastre sportive, cu întregul 
popor, sportivii aduc tovarășei Elena Ceaușescu jS 
— la aniversarea zilei sale de naștere — un nou 
și fierbinte omagiu, 
sănătate și fericire, 
de marele Erou al 
Nicolae Ceaușescu. .
conducă cu aceeași strălucire și mal departe, pe 
drumul mărețelor împliniri socialiste, pentru pro
gresul neîntrerupt, propășirea și demnitatea 
patriei noastre.

îi adresează calde urări de 
de viață îndelungată alături 
națiunii noastre, tovarășul 

pentru ca împreună să ne

Finalele Daciadei și ale C. N. de aeromodt

PROBA DE ZBOR A DECIS ORDINE;
Se poat: spune că o succintă, 

dar sugestivă istorie a aeronau
ticii s-a derulat nu demult cu 
prilejul finalelor Daciadei și ale 
Campionatelor Naționale ele ae- 
romodele captive, clasa F 4 B, 
machete zburătoare de avioane, 
cind 35 sportivi (din 12 oluburl 
și asociații sportive). calificați 
la fazele anterioare ale compe
tiției, s-au întîlnit la București, 
pentru stabilirea clasamentelor 
anului 1937. La această a 5-a și 
ultimă dispută a aeromodeliști- 
lor au fost expuse, și-apoi pro
bate în zbor modele de avioane 
celebre românești și străine, în- 
cepînd cu primul aparat care- a 
decolat, la 10 martie 1906, cu 
mijloace proprii la bord, con
struit de Traian Vuia, și pînă 
la recentele realizări ale tehni
cii de pe mapamond. Și-au în
cercat șansele machetele' avioa
nelor de 
sageri și 
turism și 
IAR-uri, 
YAK-uri. 
precum Zlin, 
Wulf, Spinks, 
cher, Pitts, Curtiss șa.

Șl nu a fost ușor. Fișele 
arbitraj ale probei de stand și • 
ale celei de zbo stau mărturie. 
La prima întrecere — la care 
arbitrii au punctat execuția m.i-

transport (pentru pa- 
mărfurl), utilitare, de 
militare, printre care 

AN-uri, 
mărci 
Focke 

Bu-

IC.R uri, 
MIG-uri sau

Mustang, 
Lavocikln,

de

chelelor, 
structura 
și toate detaliile machetei — di
ferențele între primii opt seniori 
sint mici, pină în 120 p : ion 
Manea 1943 Darie Hompot 1904 
(ambii, Aeronautica București), . 
Ion Șerban 1862 (Știința Puci
oasa), Mihai Anirei 1856 (Aero
nautica). Ladislau Todor 1844 
(Voința Sf. Gheofghe), Mircea 
Săvulescu 1840, Laurențiiu Tudor 
1325 și Ovidiu Nice 1823 (toți, 
Progresul CPSP Buzău). In acest 
fel, zborul — la care se mai 
puteau obține chiar 2000 p — 
era definitoriu pentru stabilirea 
clasamentului final. Și a și. fost, 
numai ca în cele două manșe 
desfășurate la CȘTA București, 
în timp ce trei dintre ei reu
șesc să-și adauge punctajelor de 
mai sus peste 1300 p, ceilalți nu 
depăș sc 750 p, șl ca atare po- 
diumu’ de premiere este ocupat, 
pe merit, de : 1. I. Șerban 3806 
p la total, cu un frumos avion 
bimotor de pasageri, 2. O. Nica 
3512 p, 3. L. Tudor 3204 p.

Și la juniori disputa a fost 
asemănătoare proba de zbor (în 
care doar trei 
reușit pesto 1000 
dlnea primilor 
Andronescu 1667 
Foamete 1521 
Știința Pucioasa), 3. Dan Zybac-

culoarea, marcajele, 
învelișului, măiestria

concurențl au 
p) stabilind or- 
trei : 1. Cezar, 
4- 1536, 2. Radu 

+ ;224 (ambii,

zynski 15.*
In conci 

mentele a 
Pucioasa 
CPSP liuz 
tina 7656 
Știlnfa 
n.autie.j^pi 
trița 42 8„

După ci 
modeliștli 
au reușit 
toate cele 
tlgind înt: 
pe echip. 
la juniori, 
calităților 
modelelor 
măiestriei 
aparatele

„Compel 
progres si 
ția de aer 
ționale, c 
sportiv* a 
earacterist 
date, cit 1 
nautice u 
în aevomo 
rat Ioan 
Comisiei 
lism din 
directorul 
Campionat 
nulu! 1987.

DOUA UTILE TESTE Mureșul Tg. Mureș
(Urmare din pag 1)

început să la avans, ajungînd 
la 24—19 în min. 51. Spre final 
jocul a devenit și mai animat, 
contraatacurile mai tăioase, 
gazdele reușind să încheie cu 
cele 5 goluri diferență. O bună 
repetiție înaintea meciurilor de 
duminică -de la Kiev (Știința)

și Besancon (Rulmentul), ambe
lor' formații urîndu-le succes 
deplin. Au înscris: Tîrcă 10 
(6 din 7 m), Butnărașu 5, Da- 
nilof 4, Lunca 4, Ciubotaru 2 
(1 din 7 m), Petrea 2, respec
tiv Ilie 7, Tache 4 (3 din 7 m), 
Ion 4, Bilă 3, Boriceanu 2, Ma
rian 1. Biolan 1. Au arbitrat 
bine Al. Vîrtopeanu și Șt. 
Georgescu (București).

TG. MUREȘ, 6 (prin telefon), 
în meci contend pentru etapa 
a 9-a a Diviziei feminine A de 
handbal formația locală Mure
șul a dispus cu 35—22 (20—12) 
de Confecția București. Pentru 
echipa mureșeană această par
tidă a constituit o foarte bună 
verificare înaintea întîlnirii de 
duminică (pe teren propriu) cu 
puternica echipă Vasas Buda- 
pesta, din „Cupa Cupelor1'.

Echipa din Tg, Mureș a stă-

SALA DE SPORT
(Urmare din pag. 1)

ment, incit anul acesta a 
trebuit să organizăm grupe 
preliminare. Turneul, în în
tregul lui, va dura cîteva 
luni și, indiferent cine v-a 
cîștiga, ne gîndim cu satis
facție la faptul că aproxima
tiv 400 de oameni ai muncii 
sînt angrenați într-o siste
matică activitate sportivă". 
Cu ce beneficii în planul să
nătății ? Să-l ascultăm pe 
chiar unul dintre... jucători, 
medicul Mihail Ionescu, com
ponent (ați ghicit) al forma
ției Sănătatea : „Deși regula
mentul întrecerii prevede ca 
limită minimă a participării

Confecția 35-22
pînit bine jocul 
întregii echipe, 
Esterei Matefi, 
Zitei Biro. Au 
10, Mozsi 7, Z.
4, Avram 4, Mușat 2, A. Biro
1, respectiv Grigoraș 12, Mineri
2, Preoțescu 2, 
Arvatu 
tincscu 
rieș și

datorită vervei 
dar în special a 
Evei Mozsi și 
înscris: Matefi 
Biro 1, Bărbat

Croitorii 2, S. 
2, Nuțu 1, G. Constan- 
1. Au arbitrat Al. Mă- 
Gh. Istrăuan (Satu Ma

vîrsta de 30 de ani, priviți în 
teren și veți vedea și «tineri» 
de peste 40, uneori chiar 50 
de ani. Ei 
tre aceștia 
evidențele 
o... zi de 
Spunînd 
totodată o invitație pe adresa 
cit mai multor focșeneni, ace
ea de a găsi cit mai des 
drumul spre o sală sau un 
teren de sport.".

Larma din tribune sporește 
sensibil, iar motivul îl deslu
șim imediat: " ‘
scris în chiar primul 
al meciului nou 
autorul golului e 
decît directorul 
derii, Gheorghe 
că-i director..." - 
vorbă spre banca 
Protestele vin prompt. „în 
teren sîntem cu toții jucători. 
Știe bine "cu mingea», 
explicația, anul 
gata-gata să iasă 
turneului".

Observăm că un 
din pinză albă, umple o bună 
parte dintr-un perete al 
sălii. „Să îmbinăm plăcutul 
cu utilul constituie un prin
cipiu al muncii noastre — ne 
ghicește nepusa întrebare di
rectorul sălii, Mircea Onea. 
Sala nu trebuie să stea nici

bine, nici unul din- 
nu figurează în 
noastre cu măcar 

concediu medical, 
aceasta, am adresat

ITSAIA a în- 
~ minut 

■. început, iar 
■ nimeni altul 
! întreprin- 

Jelea. „Da- 
— aruncăm o 
i de rezerve, 
prompt.

asta-i
trecut era 

golgeterul

ecran mare,

un minu 
tabilizată 
poate de 
o solicită 
performai 
joacă tm 
(ecliipeW 
rie, i.î^ 
bilet de 
filme de 
zentăm 
toate ac 
tîndu-ne 
veniturile 
care von 
de gimn;

In mu 
turi de a 
colective 
instituții, 
prezintă 
„foc ca 
pe muM 
mită pri 
Vrancea, 
de „oam 
potrivit", 
și cu un 
rlei. Și î 
turat „Ic 
mă din 
niștei, d< 
tilnite 
prin cart 
gațiile jj

De m 
tea“ <ffl| 
sport ! Ii 
tul lini 
confuzii, 
comodita’A. SZABO — coresp.

PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVTDUCAÎIVE
(Urmare din pag. I)

pirtiils-au și lansat

ANUL TURISTIC 1988
ADMINISTRAȚIA DE STA

ȘANSE MARI, OCAZIE DEOSEBITA

cițti-

Primele săniuțe 
taberei...

70 IANUARIE 1968

TRAGEREA EXTRAORDINARA
PRONOEXPRES
A NOULUI AN

se atribuie clstiguri in

BANI. AUTOTURISME. EXCURSII
PESTE HOTARE

10 extrageri • 60 de numere • 18 categorii de
• Biletele de 25 de lei au acces la intreaga paletâ de 

cițtiguri

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE, S1MBĂTA, 9 ianuarie I

Este, deci, firesc ca accentul 
să fie pus pe tot ce ține de în
sușirea unor cunoștințe organi
zatorice și metodice. în această 
privință cabinetul special ame
najat aici este înzestrat cu un 
bogat material documentar și 
de studiu, țar colocviile orga
nizate zilnic, schimburile de 

. opinii, de experiență vin să 
fixeze și mai bine noțiunile. în 
același timp, un lectorat cu 
teme vizînd pregătirea politică 
a elevilor-președinți, cu teme 
de stringentă actualitate vizînd 
educația patriotică â elevilor și 
cu invitați din Suceava (prin
tre aceștia, Grațiela Sulugiuc, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean U.T.C.) șl din localitate 
(Ștefan Achirili, primarul ora
șului) s-au dovedit a fi „ex
trem de utile"» cum au recu
noscut toți cursanții.

Ceva mai mult: particlpanții 
la tabără apar ei înșiși în pos
tura de sportivi, luînd parte la 
diverse concursuri și competiții 
in caarul unei cupe speciale. 
Rodica Pandrea și Constantin 
Radu (de la Liceul industrial 
de construcții nr. 23 din Capi
tală). Luminița Mito! (Liceul

industrial 2 Buzău), Adrian So
lomon (Liceul agroindustrial 
din Sighișoara), de pildă, s-au 
aflat printre fruntașii la șah și 
tenis de masă, mulți alții vir
tuozi la schi șl săniu.ș sau la 
„jocurile sportive", la fotbal si 
baschet, întreceri care au an
grenat și pe profesori, într-o 
dispută-model cu cei de la ta
băra de la Complexul turistic 
al B.T.T aparținînd, de aseme
nea, C.C. al U.T.C.

Din inițiativa organizatorilor, 
în tabără au fost prezenți și 
fruntașii finalelor „Cupei 
U.T.C." la cros, aproape 50 de 
tineri și tinere, împreună cu 
apreciați antrenori de atletism 
(Sica Bunea — Brăila, soții 
Laura . și Ion Cojocaru — Bo
toșani, Gh. Ungureanu — Su
ceava etc.). Este o inițiativă 
frumoasă, „un mod de a răs
plăti pe ambițioșii alergători pe 
teren variat, care, în primăvară, 
anul trecut, au făcut din fi
nalele de cros una din cele mai 
reușite întreceri ale tineretu
lui", cum remarca prof. Ale
xandru I’araschivescu, secreta
rul responsabil al Federației 
Române de Atletism, -prezent,* 
de asemenea, în tabără. Se 
dorește, desigur, ca fruntașii

„Cupei U.T.C." la cros să mai 
facă și alți pași spre afirmare, 
de buna seamă cu ajutorul uni
tăților sportive de performanță 
din orașele în care trăiesc și 
muncesc...

Cunoașterea localității, a îm- 
•prejurimilor, a minunatelor a- 
șezări rurale din bazinul Doi
nelor, seri culturale, cu inedite 
programe de muzică specifică 
zonelor din care provin cursan-

ții, recit 
ce, conc 
sportiv-, 
program 
U.T.C. d 
venesc, 
nizatoril 
județul 
cum ne 
C.J.E.F.J 
doresc < 
mereu 1

I.T.H.R BUCUREȘTI a 
pus spre valorificare bi
letele la odihnă-trata- 
ment pentru semestru) 
I 1988, în toate stațiu
nile din țară, cu excep
ția stațiunilor Hercula- 
ne, Sovata și Felix. 
Pentru aceste trei sta-

ți uni se găsesc bilete 
numai pentru trimestrul 
I 1988

înscrieri șl informații 
la toate agențiile de tu
rism ale întreprinderii 
de Turism, Hoteluri și 
Restaurante București.

• ASTAZI este ULTIMA ZI 
pentru a vă exprima opțiunile, 
jucîndu-vă numerele favorite la

. tragerea obișnuită Loto de mii. 
ne, vineri, 8 ianuarie. Cu aceas
tă ocazie, participanților li se 
dă posibilitatea de a reveni la 
obișnuința avantajelor săptămî- 
nale constante.
• Printre plăcutele surprize 

ale acestui sezon, un loc cu to. 
tul deosebit este rezervat, de-

sigur, ti 
ciala llr 
NOU. li 
timp in 
to-Prono 
racterist 
operativ: 
gurilor, 
emisiuni 
tîmpinar 
care pei 
sporire
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FORMAȚIILE DIN PRIMUL EȘALON
1

LA STARTUL PREGĂTIRILOR
LA „POLI” TIMIȘOARA GRABA ESTE EXPLICABILA

5 ianuarie, dimineața, la 
„Poli" Timișoa-

SUB RANDAMENTUL OBIȘNUIT (și scontat).

neren- 
cît se 

id nu 
itre de 
iu- se 

redus 
bchi- 
"î’înd 

jiectăm 
iu pre- 
ctacole, 

aju- 
mtinuu 
ee în 
centrul 
ținere". 
1, ală- 
harnice 
eri și 
lor re
ct cu 
eneficii 
ftflțu- 
înl.F.S. 
i grup 
l locul 
■ sport 
! dato- 
m ală- 
a lar- 
i, li- 
i in- 
! săli 
t obli-

cuvin- 
unele 

n cu
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La
sediul clubului
ra a fost forfotă mare. Era și 
normal. Fotbaliștii „alb-violeți“, 
mai puțin Crăciun, au răspuns 
prezent la primul apel al an
trenorilor Ion V. Ionescu și 
Dan Păltinișan. Mai întîi s-au 
împărtășit impresiile după 
scurta vacanță, petrecută de 
unii la Băile Felix (Vușcan, 
Almășan, Bobaru, Șunda, Oan- 
cea. Crăciun), iar de alții pe 
muntele Semenic sau prin alte 
locuri, pe unde au fost îm
preună cu familiile. Apoi, lotul 
s-a deplasat la stadion, aici 
a'esfășurîndu-se primul antre
nament. cu caracter de 
dare la efort. „Toată

acomo-
lumea

este validă, ne spune vicepre
ședintele clubului. Stelian An- 
ghel, și graba noastră de a re
lua mai devreme pregătirile 
este explicabilă prin dorința 
lui «Poli» de a etala și în re
tur un joc de bună factură, e- 
talon fiind, în acest sens, parti
da cu Dinamo. Există toate 
condițiile pentru. împlinirea t-> 
cestui deziderat, toți jucătorii 
au o stare de spirit bună, ni
meni nu mai are grija 
menelor-restanță», 
au fost harnici".

Săptămîna viitoare va 
loc ședința de analiză a 
portării echipei în toamnă, 

«care, ae la 23 ianuarie, va ur
ma etapa pregătirilor montane, 
la Geoagiu-Băî.

■exa-
fiindcă toți

avea 
com- 
după

F.C.M. BRAȘOV - ANTRENAMENTE Șl CROSURI

Antrenorii Costică 
cu și Dumitru Anescu 
prezența în ziua de 
rie. Absent, nemotivat 
Cei doi tehnicieni continuă să-1 
aștepte, iar dacă el nu se va 
prezenta vor fi nevoiți să ia 
măsurile care se impun. După . 
obișnuitul control medical (con
statările medicului Laurian 
Taus au fost pozitive, în sen
sul că nimeni nu a venit din 
vacanță supraponderal) brașo
venii au efectuat două antre-

Ștcfănes- 
au făcut... 
5 janua- 
Mărgărit!

namente sub forma unor cro
suri, la poalele Tîmpei, după 
care, vor urca în Poiana Bra
șov, unde, timp de 12 zile, se 
vor pregăti intens. în conti
nuare, ei au în program nu
meroase jocuri de verificare, 
în scopul unei cît mai bune o- 
mogenizări. îmbucurător este 
făptui că toți componenții echi
pei sînt într-o perfectă stare 
de sănătate. Nici o noutate, 
deocamdată. în lotul echipei.

în iarnă, acum un an, antre
norul Florin Halagian, dialo- 
gînd pe marginea celei de a 
treia reconstrucții a echipei 
piteștene de cînd se află la con
ducerea tehnică a acesteia (de 
peste 15 ani, cu puține „de
plasări" în afara Argeșului), 
făcea o adevărată profesiune de 
credință : „Am apreciat întot
deauna că un antrenor care nu 
reușește să și descopere jucă
tori dotați și să-i aducă la 
rampa performanței nu poate 
considera că își îndeplinește cu 
adevărat misiunea". Bazat pe 
operațiile anterioare (care dă
duseră la iveală asemenea divi
zionari A, ca Radu II, Troi, 
Cristian. Staneu, Bărbulescu, 
M. Zamfir și, apoi, Ignat, Doru 
Nicolae, Badea, Toma, Băluță, 
Eduard) și, mai ales, pe ochiul 
experimentat al mereu tînăru- 
lui Leontc lanovschi, părintele 
pepinierei piteștene încă din 
generația Dobrin, antrenorul 
lui F.C Argeș se afla atunci 
cu toate pînzele sus, proaspăt 
urcați pe vas fiind Bănuță, 
Pană, Hristea, Obreașcu, Mo- 
romete, Grigoriu, Stuparu, 
Achim. Ceva anume îl făcea să 
fie, totuși, circumspect. Opera
ția de lansare și încadrare a 
acestor tineri jucători în echi
pă, spunea el, „este riscantă, 
nu poți vorbi de o reușită cer
tă. Dar trebuie să încerci, să 
cauți, să lupți, să muncești". 
Și după un parcurs meritoriu, 
în ultimul meci, cu Petrolul, 
pe teren propriu, n-a reușit 
decît 1—1 și astfel F.C. Argeș 
a ratat la potou un loc ce-i 
dădea dreptul să evolueze în 
Cupa U.E.F.A. CE LE-A LIPSIT 
ATUNCI PITEȘTENILOR ? UN

.,grupul numeros de Jucători 
tineri nu a avut timpul nece
sar spre a parcurge 
pînă Ia nivelul pretins de 
pionat".

distanța 
cam-

geș - 
și, apoi 
los cu ; 
priilor 
marca !

v.ctorie în deplasare') 
i prin meciul speclacu- 
S.C. Bacău, în fața pro- 
suporteri, cînd Gheoacă 
3 din cele 4 goluri ale

„U“ CLUJ-NAPOCA, FĂRĂ IASKO PÎNĂ IN VARĂ...

Lotul 
șui de 
ieri în 
gătlrilor .____ ____ _____
„în perioada de întrerupere — 
ne spunea Remus Vlad, antre
norul principal al „șepcilor 

— am recomandat jucă- 
f o odihnă activă, cu 

multă mișcare, cu înot, pentru 
Ia se prezenta la reluarea pre

gătirilor în stare de sănătate 
optimă. Unii au fost pentru 
tratament la Băile Felix. între 
10 și 20 ianuarie vom efectua 
citc două antrenamente zilnice

I
I roșii" 

torilor 
multă

I
I
I
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I
I
I
I
I

I

I

12. F.C. ARGEȘ 17 5 4 8 16-22 14

• Puncte realizate pe
la Sportul Studențesc și _____  ____ _ __ _______ ____ _
Steaua și Petrolul); puncte obținute în deplasare: 5 (cite Cp la 
A.S.A. Tg. Mureș și F.C. Olt, 1 p la F.C.M. Brașov).

• Golgeterii echipei : Gheoacă 4 ; D. Zamfir, Bănuță, Radu 
II, Ignat (1 din 11 m) — cite 2 ; Jurcă, Voicu, D. Ștefan. C. 
Pană (III) — cite 1.

teren propriu : 9 (a pierdut cite 2 p 
Victoria, cite 1 p la „U“ Cluj-Napoca,

• Jucători folosiți : 22 — Staneu 17 jocuri ; Voiou, Eduard, 
D. ștefan, Bănuță — cîte 16 ; St. Badea, D. Zamfir, Ignat — 
cite 15; Speriatu, Gheoacă, Radu n — cîte 13; Pîrvu 12, Hris- 
tea, Jurcă, Băluță, C. Pană (III) — cîte 7 ; Simion, P. Tănase, 
Vlădoiu — cîte 3 ; Șerban, Marcel Mihai 2, Obreașcu 1.

• Media notelor echipei l 5,01 
(Ipe baza a minimum 10 jocuri) 
6,34, 3. D. Ștefan 6,28 ; 
etapa a 2-a, Bănuță — 
Gheoacă — cîte o dată).

mediile notelor Jucătorilor 
1. Staneu 6,38, 2. Bănuță 

cele mai mari note : 8,5 (Gheoacă — 
etapa a 4-a), 8 (Hristea Bănuță,

• Cartonașe 
Ignat 4.

• Cartonașe 
a 11-a), Pîrvu

galbene : 23 (8 suspendări) ; cele mai multe :

roșii : Șt. Badea (etapa a 
(etapa a 1/7-a).

t-a). Spcriatu (etapa

• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 
mată (Ignat), una ratată (Ignat) ; a fost 
naltyuri — unul transformat, unul ratat.

• A expediat 174 șuturi (125 „acasă" 
tre care 88 pe poartă («7 „acasă", 21 tn

Unde se află acum, din acest 
punct de vedere, F.C. Argeș ? 
Dintre tinerii promovați în 
campionatul trecut, destui (5) 
nu se

rii. — una transfor- 
sancționată ou 2 pe-

49 în deplasare), din- 
deplasare).

divizionarei A din ora- 
pe Someș s-a reunit 
vederea reluării pre- 
pentru noul sezon.

C.S.M. SUCEAVA, CU

Președintele clubului suce
vean, Constantin Alexa, ne-a 
informat că „alb-albaștrii" vor 
relua pregătirile la 11 ianuarie, 
urmînd ca, . timp de o săptă- 
mină, acestea să fie efectuate în 
localitate. în paralel, toți com
ponenții • • •
„circuitul 
pentru a 
sănătate a acestora. „Apropo de 
problemele medicale, ține să 
precizeze interlocutorul nostru, 
jucătorul Gălușcă, care a sufe

lotului vor parcurge 
medical" obișnuit, 

se constata starea de

rimile 
NEA

ltriotl- 
! teme 
letează 
3. al 
Moldo-

orga- 
lor din 
— așa 
dintele 
riu — 
ă aibă 
agi...

I

I
I
I

aici, Ia Cluj-Napoca, vizînd 
readaptarea la efort. Apoi vom 
continua, pînă la 2 februarie, 
la Sovata, revenind acasă pen
tru perioada 
ficare"

Din lot va 
re,a Sabău, 
facă stagiul 
Iașko — dublă fractură la pi
ciorul stîng în partida cu Ra
pid — va fi indisponibil, pînă 
în vară. Un alt jucător, Popicu, 
reoperat, își .va scoate, în a- 
ceste zile, ghipsul, reluîndu-și 
treptat pregătirea.

Jocurilor de veri-

lipsi, în continua- 
plecat să-și satis- 

militar. Portarul

EFECTIVUL COMPLET

rit o ruptură musculară, ca și 
portarul Alexa, accidentat la 
claviculă, sînt rcfăcuți complet. 
Ultimul a pășit în noul an și 
cu bucuria de a se integra în 
marea familie a celor căsăto
riți" Mai aflăm că C.S.M.-ul 
va efectua stagiul acumulărilor 
cantitative în apropiere de 
casă, adică la Vatra Dornei. și 
că toată lumea așteaptă ca... 
zăpada să ia locul timpului 
primăvăratic.

1 ■i

Eduard, unul dintre cei 
(și ca prezență) jucători 

teștene

DISPECER LUCID ȘI UN 
LIZATOR CONSTANT.

înaintea actualei ediții, 
tatul tehnician

Divizia C intre tur și retur — Seria a IV-a

mai constanți 
ai echipei pi-

REA-

repu-
considera că

DUNĂREA CĂLĂRAȘI-UN LIDER MERITUOS
Dintre componentele seriei, 

două formații s-au detașat: Du
nărea Călărași (cu două cam
pionate în urmă a evoluat în 
Divizia B sub denumirea de 
Oțelul) și Unirea Urziceni, ca
re, pe tot timpul turului, au dat 
o luptă pasionantă pentru șe
fia grupei. Din etapa a Vil-a. 
Dunărea a preluat conducerea 
în clasament, reușind să se 
distanțeze confortabil și să-și 
creeze un golaveraj (plus 40 de 
goluri) cum nu mai are nici 
o formație în campionat. Dato
rită jocului bun practicat 
Dunărea (sub conducerea 
trenorului M. Catană), echipa 
are la „adevăr" un rarisim +16 
p. Din etapa a II-a, cînd a fost 
învinsă, în deplasare, la limi-

de 
an.

ÎONOSPORT INFORMEAZĂ
nil spe- marii mase de participant!. In-
[NULUI teresul participanțijor este sti-

puțin mulat, la această emisiune, și de
.S. Lo- faptul că se atribuie cîștiguri
-și ca- suplimentare, din fondul special
te șl al sistemului. In ceea ce priveș-

; cîști- te structura cîștigurilor, inter-
stei noi vine, de asemenea, un element
în în- de noutate, prin aceea că, pe
rersifl- lîngă cîștigurile obișnuite, în
cit, de bani (50.000 lei, 20.000 lei,
Ită ale 10.000 lei, 5 000 lei ș.a.m.d.) și

tă (1—2) de ISCIP Ulmeni, ea 
n-a mai cunoscut înfrîngerea. 
A avut un singur joc egal, la 
Oltenița, cu Ș.N.O. (în etapa 

2—2). iar în două me- 
stabilit scorul etapei : 
Carpați Nehoiu și cu 
Chirnogi. în partida

a IX-a. 
ciuri a 
7—0 cu 
Viitorul 
cu principala ei rivală. Unirea, 
a cîștigat cu 1—0 pe teren pro
priu. în deplasare a înscris nu 
mai puțin de 16 goluri și a 
primit doar 6. Cei mai buni 
jucători ai echipei. în sezonul 
de toamnă, au fost Mușat (gol- 
geter, cu 12 puncte). Borcan, 
Marian, Staneu (8 goluri) și 
Bogatu. Echipa aparține Clubu
lui sportiv Oțelul de pe lingă 
Combinatul siderurgic Călărași. 
(T.R.).

CLASAMENT
1. DUN-, Căi. 15 13 1 1 49- 9 40
2. Unirea Urz. 15 10 3 2 40-18 33
3. A.S.A. Bz. 15 8 1 6 30-16 25
4. Chimia Bz. 15 8 0 7 19-20 24
5. Ș.N. Oltenița 15 7 2 6 27-20 23
6. U.G. Giurgiu 15 7 2 6 23-26 23
7. Vict. Țănd„ 15 7 1 7 23-32 22
8. Carnali Nh. 15 7 1 7 23-33 22
9. ISCIP Ulm. 15 6 2 7 18-23 20

10. Olimp. Slob. 15 6 1 8 28-24 19
11. Petrolul Ber. 15 6 1 8 15-18 19
12. Petrolul R 15 6 0 9 22-25 18
13. Viit. Chirnogi 15 5 2 8 13.29 17
14. Dun. Giurgiu 15 4 3 8 17-26 15
15. Vict. M. Bz. 15 5 0 10 14-43 15
16. Met. Buzău 15 3 4 8 21-20 13

Astăzi începe

autoturisme „Dacia 1300“, se a- 
cordă un mare număr de TELE
VIZOARE COLOR. Prin sporirea 
paletei de cîștiguri, sporesc, 
astfel, și posibilitățile participan- 
ților de a-și valorifica șansele 
în modul cel mai eficace, fapt 
dovedit și de larga participare 
care a marcat debutul noului an. 
Iată, deci, un motiv în plus de 
a nu amîna încercarea șanselor, 
avînd în vedere că EMISIUNEA 
ESTE LIMITATA! Cereți LOZUL 
ANULUI NOU la toate agențiile 

_ și vînzătorii volanți din rețea!

la București

După cum am mai anunțat, 
astăzi începe Ia București 
cursul de perfecționare a an
trenorilor principali din Divi
ziile A și B. organizat de Fe
derația Română a'e Fotbal în 
colaborare cu Centrul de per
fecționare a cadrelor din miș
carea sportivă.

Structurat pe parcursul a 3 
zile, programul cursului cuprin
de referate întocmite de antre

mai află în lotul piteș- 
tean, iar un altul 
(Obreașcu) a jucat în 
acest tur doar într-un 
meci. Au apărut, în 
schimb, Vlădoiu, Mar
cel Mihai și Gheoacă, 
lor alăturîndu-li-se 
Băluță, revenit la Pi
tești lîngă foștii săi 
coechipieri. Deci, 
chiar dacă reconstruc
ția echipei fusese con
siderată ca un proces 
încheiat, exprimarea 
mai neceSita cîteva 
schimbări, cîteva a- 
dăugiri, firesc din 
mers. Dar, tot la fel 
de firesc, se ridică a- 
tunci o întrebare: 
dacă eșalonul jucăto
rilor tineri folosit la 
ediția precedentă n-a 
avut timpul necesar 
maturizării (a se citi: 
creșterii valorice), cei 
aduși acum pe prima 
scenă pot deveni în 
scurt timp din coriști, 
soliști ? Pentru că, 
iată, alături de vete
ranul Staneu (17 jocuri, 
media a'e notă cea 
mai bună din echipă 
— 6,38) se află tînă- 
rul Bănuță, promovat 
în ediția precedentă 
de la juniorii pro- 
jocuri, media 6,34),(16prii . . ...

în timp ce Gheoacă, care a de
butat în acest campionat cu 
aplomb (a luat cea mai mare 
notă — 8,5, în etapa a II-a, 
cînd a și realizat un hat-trick, 
în meciul cu S.C. Bacău) șî-a 
diminuat mult pe parcurs ape
titul, mulțumindu-se la înche
ierea turului cu poziția unui 
golgetcr de echipă care a în
scris doar 4 goluri (ce-i drept, 
într-un compartiment ofensiv 
unde au evoluat foștii interna
ționali Radu II și D. Zamfir, 
primul cîndva golgeter al Di
viziei A) I
. De altfel, primele etape ale 
turului lăsau să se întrevadă 
că F.C. Argeș pornise cu hotă- 
rîre pe drumul ce avea ca 
punct de cotitură ratarea me
ciului decisiv cu Petrolul din 
finalul ediției precedente. Prin 
vicroria de la Tg. Mureș (2—1 
cu A.S.A.), intra chiar în titlul 
ce sintetiza debutul („F. C. Ar-

victoriei, echipa anunța că 
și-a găsit un nou vîrf percu
tant. După 2—1 cu -C.S.M. Su
ceava, a venit prima serie nea
gră. în patru etape piteștenii 
acumulînd doar 2 puncte, acasă 
(1—1 cu „U“ Cluj-Napoca. ega- 
larea fiind obținută în min. 90, 
și 0—0 cu Steaua), un... 0—4 cu 
Dinamo și 1—2 cu Rapid (prima 
victorie a giuleștenilor...), în 
deplasare. A urmat perioada ■ 
„una caldă, una rece", cu mo
mentele de vîrf — victoriile cu 
Oțelul (joc acasă, bun în prima 
repriză) și F.C. Olt (în sfîrșit, 
contraatacul !), egalul de la 
Brașov (cînd au atacat variat 
și vivace, dar după 0—1...). și 
cu cele de minimă — înfrînge
rea clară ae la Hunedoara și, 
mai ales, repetarea semi-eșecu- 
lui cu Petrolul, tot la Pitești, 
de această dată 0—0, după un 
raport de cornere 20—0 și cu 
fundașul central D. Ștefan tri
mis să-l dubleze pe vîrful Ra
du II... Iar ultimele 4 etape au 
fost exact opusul startului pro
mițător : nici un punct, cu două 
înfrîngeri pe teren propriu 
(1—2 cu Sportul Studențesc, 
doar în prima repriză F.C. Ar
geș jucînd aproape de valoarea 
sa, înscriind atunci și golul; 
0—1 cu Victoria, cronicarul 
consemnînd maturitatea și luci
ditatea... oaspeților), un scor 
de forfait la Timișoara și un 
golaveraj de 1—7 I

Așa a ajuns F.C. Argteș pe 
locul 12, cu —2 în „clasamen
tul adevărului", doar cu 16 go
luri marcăte (mai puțin aecît 
debutanta C.S.M. Suceava !). Ce 
înseamnă cele 16 goluri vă veți 
da mai bine seama 
du-le la cele 171 de 
pediate și. mai ales, 
trimise pe spațiul
mostră elocventă de ineficacita
te. Ineficacitate care nu se ex
primă însă numai prin rapoarte 
cifrice, ci și printr-o rezultantă 
de joc departe de randamentul 
obișnuit (și recunoscut) al for
mației piteștene. Recomandată 
ca o echipă echilibrată, prag
matică cu predilecție orientată 
spre o apărare fermă și cu 
contraatac șiret, F.C. Argeș n-a 
mai oferit în acest tur pe care-1 
comentăm decît sporadic o a- 
semenea imagine.

raportîn- 
șuturi ex- 
la cele 88 
porții. O

Paul SLAVESCU

CURSUL DE PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR
DIVIZIONARI A Șl B

nori fedrali, ai echipelor re
prezentative și de club, pre
cum și lecții cu caracter prac
tic.

Din programul zilei de as
tăzi, desprindem următoarele 
teme :

Orientări și tendințe în fot
balul internațional ;

Sinteza lucrărilor celui deal 
8-lea Simpozion internațional 
al antrenorilor de fotbal din

Europa, care a avut loc la 
Atena, între 12 și 17 decem
brie 1987 ;

Aspecte desprinse din parti
ciparea la competițiile oficiale 
a echipei naționale, a selecțio
natei olimpice și a echipelor 
de club ;

Problematica finalizării în
fotbalul actual („masă rotun
dă" Ia care participă antrenori, 
medici, psihologi, ziariști).



Turneul internațional de baschet-junioare

VICTORIE DECISIVĂ Ă ECHIPEI ROMÂNIEI:
77-55 CU REPREZENTATIVA BULGARIEI
Astăzi au loc

SATU MAKE, 6 (prin tele, 
fon). în reuniunea a treia a 
competiției internaționale de 
baschet junioare „Turneul Ță
rilor Socialiste", echipa Româ
niei a întîlnit pe cea a Bul
gariei într-un meci hotăritor 
pentru cucerirea locului I. 
Spre cinstea lor, baschetbalis
tele noastre au avut o pres
tație foarte bună datorită că
reia au obținut un frumos și 
meritat succes cu scorul de 
77—55 (45—32). Prin aoest re
zultat echipa României a ră
mas singura neînvinsă și și-a 
asigurat, practic, ciștigarea pri
mului loc, performanță în pre
mieră pentru baschetul nostru 

* juvenil în cadrul acestei com
petiții.

întîlnirea a fost dominată de 
la cap la cap de elevele an
trenorilor Horia Pop și Geor- 
geta Onîsie, datorită în mare 
măsură apărării agresive apli
cată permanent, indiferent de 
sistemul folosit. în atac, acțiu
nile poziționale au valorificat 
calitățile pivoților, aruncările 
la coș de la distanță și semi- 
distan’ță au avut precizia 
scontată, jucătoarele de bază 
fiind Angela Szencș, Laura, 
Nițulescu, Margaretă Vereș, 
Magdalena Manea, Cecilia 
Laszlo, Gabriela Balogh și 
Simona Morar. Oaspetele au 
încercat să contracareze priin- 
tr-o apărare tenace și prin 
robustețea pivoților, dar nu 
au reușit decît să echi
libreze, uneori, jocul. Cîte- 
va secvențe din evoluția sco
rului România — Bulgaria : 
17—10 în min. 8, 34—21 în min. 
16, 51—40 în min. 23, 62—44 
în min. 31. Au înscris : Vereș 
19, Szeneș 18, Balogh 12,> Ni- 
țulcscu ’ 9, Laszlo 8, Manea 5, 
Morar 4, Cocîrlan 2, respectiv 
Anghelova 18, Varbanova 9, 
Mazeva 2, Orșova 4, Danova 2, 
Popova 5, Gechcva 4, Kokono- 
va 2, Pantaleeva 5, Ivanova 2, 
Torolova 2.

Au arbitrat bine T. Gercb 
(Ungaria) și W. Wozniewskl 
(Polonia).

Foarte, tînăra selecționată se-

Michela Figini (Elveția) a luat 
și în acest an un start bun în 
„Cupa Mondială", în fruntea 
căreia s-a instalat, conducînd la 
o diferență apreciabilă fată de 
urmăritoarea sa, Wachter

M1CHELĂ FIGINI
CONDUCE PLUTONUL
SCHIOARELOR ALPINE

în concursul de Cupă Mon
dială desfășurat la Tigres. în 
Franța, elvețianca Vreni Schnei
der a cîștigat proba de slalom 
uriaș, grație unei manșe se
cunde mai hotărîte decît a 
franțuzoaicei Catherine Quittet, 
cea mai bună în prima parte a 
întrecerii, Carole Merle, a tre
ia. la o secundă, readuce la 

rîndul ei speranțele în echipa 
„cocoșului galic". Actualmente, 
în clasamentul Cupei Mondiale, 
situația se prezintă astfel : 1.
Michela Figini (Elveția) 104 p,
2. Anita Wachțer (Austria) 81 p.
3. Blanca Fernandez-Ochoa 
(Spania) 75 p, 4. Vreni Schnei-'■ 
der (Elveția) 69 p, 5. S:"'“id 
Wolf (Austria) 66 p, 6. Brigitte 
Oertli (Elveția) 66 p, 7 Măria 
Walliser (Elveția) 65 p. 8. Ma- 
teja Svet (Iugoslavia) 62 p etc. 
în ierarhia pe națiuni : 1 El
veția 514 p, 2. Austria -443 p, 
31 R.F.G. 268 p, 4. Franța 130 p.
5. Canada 96 p, 6. Iugoslavia 90 p 

ultimele meciuri
cundă a țării noastre a fost la 
un pas de a produce o mare 
surpriză în fața reprezentati
vei Ungariei, Baschetbalistele 
românce au jucat cu multă am
biție și au condus majoritatea 
timpului (14—8 în niin. 11, 
28—15 în min. 16, 39—30 în 
min. 28, 51—48 în min. 37), dar 
în ultimele minute nu au mai 
reușit să înscrie nici un coș, 
în vreme ce oaspetele au fruc
tificat plusul de talie, concre- 
tizînd două aruncări din ac
țiune șl una liberă. Scor fi
nal : Ungaria — România B 
53—51 (21—28). Coșgetere : Va- 
silcscu 13, Ambruș 12, E. 
Szoke și Gulyaș — cîte 8 pen
tru România, respectiv Suhaj- 
da 12. Bakay 10, Sajny 8.

Arbitri A. Ilohl și C. Govor 
(ambii România).

Echipa Poloniei s-a impus cu 
autoritate în fața formației 
R. D. Germane, datorită unei 
prestații bune în special a pi
voților și conducătoarelor de 
joc. Scor final : 59—37 (29—10). 
Coșgetere : Cuprys 18 de 
la învingătoare, respectiv 
Mischke 9.

Arbitri : I. Antonescu și C. 
Pop (ambii România).

în următoarea întîlnire însă, 
cu reprezentativa Ungariei, for
mația Poloniei, deși a fost 
foarte aproape de o nouă vic
torie, a pierdut la limită : 
61—63. Junioarele poloneze au 
prestat un joc eficace în prima 
repriză, relevat și de avantajul 
pe care l-au avut la finele aces
tuia : 36—29. în partea a doua 
a întîlnirii, echipa Ungariei a 
preluat inițiativa reușind chiar 
să întoarcă rezultatul în fa
voarea sa.

ALTE REZULTATE : Bul
garia — România B 70—51 
(26—26); România A — R.D. 
Germană 69—46 (29—15).

CLASAMENT după patru 
etape : 1. România A 8 p, 
2—3. Bulgaria și Ungaria 7 p,
4. Polonia 6 j>, 5—6. R. D. Ger
mană și România B 4 p.

Joi au loc ultimele meciuri.

Dumitru STANCULESCU

SPRE 220 km LA ORA...
De la primele lansări pe 

schiuri practicau‘ii acestui fru
mos și îndrăgit sport și-au pro
pus realizarea unor viteze cît 
mai mari, și practica ne-a ară
tat că așa a fost. Dacă- la înce
puturi performanțele nu au a- 
vut cine știe ce răsunet, o dată 
ou trecerea timpului, vitezele în 
cursele de coborîre au atins 
cote din ce în ce mal ridicate. 
Acum nu mai miră pe nimeni 
că în ,,probele adevărului41, oum 
li se mai zice acestor întreceri, 
viteza medie se situează undeva 
în jurul a 120 km la oră. Dacă 
aceast este media înseamnă, 
bineînțeles, că pe anumite por
țiuni ale traseului sportivii a- 
f-ing viteze mul+ superioare, că 
lansările pe pîrtie sînt extrem 
de spectaculoase și atractive, că 
schiorii trebuie să stăpînească 
la * perfecție mijloacele tehnice.

Dar, în afara întrecerilor ofi
ciale din probele de care am 
amintit, au fost organizate 
dispute pentru stabilirea unor 
recorduri . de viteză pe schiuri. 
Locul pentru aoest gen de curse # 
este special amenajat : o pantă 
foarte înclinată, bine bătătorită, 
cu zăpadă multă și o contra- 
pantă de frînare. Schiorul se 
lansează în coborîre și pe ulti
ma porțiune de 100 de metri se. 
înregistrează viteza obținută. Și 
încet. încet au început să apară 
noi și noi recorduri. Evident p- 
cestea au fost favorizate și de 
noile materiale, și echipamente 
tare au apărut* în special în ul
timele decenii.

Primul record a fost stabilit 
dn italianul Leo Gasperl, care 
în anul 1931 a realizat pc o pîr
tie la St. Moritz 136,600 km la 
oră. stabilind în acest feî primul 
record de viteză. Au trecut cîți- 
va ani și un 91t italian, celp- 
brul Zeno Colo, a atins Ia Cer- 
vinia, în anul 1947, viteza — fan
tastică pentru perioada respec
tivă — de 159 292 km la oră. în 
anii următori au fost stabilit? 
noi recorduri de către schiori 
din Italia, Anglia, S.U.A. și Fin
landa. Și iată un moment deo
sebit cînd pe panta de la C°r- 
vinia. în anul 1970, japonezul

3 VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN CONCURSUL
DE ÎNOT DE

MELBOURNE, 6 (Agerpres). 
n cadrul concursului interna

țional de natație de la Adelaide 
(Australia), înotătoarea română 
Tamara Costache a terminat în
vingătoare in proba de 50 m li
ber, cu timpul de 26,06, fiind ur
mată de Kristin Otto (R. D. 
Germană) — 26,49 și Livia Co- 
pariu (România) — 26,53. în 
proba de 200 m fluture victoria 
a revenit, de asemenea, unei 
sportive române, Stela Pura, 
cronometrată ou 2:11,05, care 
le-a întrecut pe Kathleen Nord 
(R.D. Germană) — 2:11,23 și 
Jane Johnston (Australia) ■ — 
2:14,75. Un al treilea succes pen
tru culorile sportive românești

în „Turneul celor 3 piste41

PATINATOAREA ILEANA CLETEȘTEANU
ÎNVINGĂTOARE

Intrat în rîndul marilor 
concursuri internaționale de 
patinaj viteză, „Turneul celor 
3 piste" — Inzell (R.F. Germa
nia). Innsbruck (Austria) și 
Baselga dl Pine (Italia) — reu
nește in acest an sportivi din 
11- țări, printre care se află și 
alergătoarele noastre Mihaela 
Dascălu, Ileana Cleteștcanu și 
Cerasela Hordobețiu, însoțite 
de antrenorul Adrian Ciobanu. 
După ce la Inzell, brașoveanca 
Mihaela Dascălu reușise, într-o 
companie valoroasă, să soseas
că pe locul trei la 3 000 m, iată 
că în prima zi a celui de-al 
doilea concurs, desfășurat de 
astă dată pe pista artificială de 
la Innsbruck, tinerele noastre 
patinatoare s-au numărat prin
tre principalele animatoare ale 
probei de sprint (500 m) : 1. 
Ileana Cleteșteanu 43,20; 2. Ur- 
like Adeberg (R.D. Germană) 

“43,75, 3. Mihaela Dascălu 43,85...

Masaru Morishita depășește 180 
km la oră ducînd recordul la 
183,392 km. Pista de la Cervinia 
a devenit foarte căutată de a- 
cești iubitori ai vitezelor și a • 
merioanul Steve McKinney se 
apropie de o nouă barieră, ob- 
ținînd în anul 1978 ,,incredibila4.4 
viteză de 198,020 km la oră. 
Ambițios, schiorul american în
cearcă cîteva zile mai tîrziu, 
la Porțiile, în Chile, depășirea 
unei bariere de necrezut și rea
lizează 200,222 km La oră !

Și cursa continuă. Fabricile 
de materiale și echipamente 
s-au amgajat și ele într-o dispu
tă contracronometru pentru per
fecționări și iată, în anul 1987, 
la Les Arcs în Franța, engle
zul Graham Wilkie coboară ca 
un bolid și duce recordul de vi
teză la 212,5 km la oră...

Paul IOVAN

REGULAMENTUL C. M. 
DIN 1990 NU VA FI 

MODIFICAT
După oum am anunțat, după 

tragerea la sorți a grupelor pre- 
■liminarii ale C.M din 1990, fe
derația de fotbal din Țara Gali
lor a propus Federației interna
ționale să schimbe regulamentul, 
privind calificarea echipelor cla
sate p- tocul secund din grupele 
cu cîte 4 formații, în sensul ca 
ele să joace un turneu, supli
mentar, în urma căruia primele 
două să se califice pentru tur
neul final. Secretarul general al 
F.I.F.A., Josef Blatter, a anun
țat în mod oficia, că regulartlen- 
W fixat inițial nu se va mo
difica, Cu alte cuvinte, din gru
pele cu cîte 4 echipe din zona

LA ADELAIDE
a fost obținut de echipa de șta
fetă 4 X 190 m liber (Tamara 
Costache, Livia Copariu, Lumi
nița Dobrescu și Stela Pura), 
clasată pa primul loc cu timpul 
de 3:52,85.

In proba de 200 m spate, cîș- 
tlgată de Cornelia Sirch (R. D. 
Germană) — 2:12,04, Anca Pă- 
trășcoiu s-a situat pe lotul doi, 
cu 2:13 50

Rezultate înregistrate în con
cursul masculin : 50 m liber : 
Woithe (R, D. Germană) — 
23,09 ; 200 m liber : Stachewlcz 
(Australia) — 1:51,22 ; 100 m
bras : Hannemann (R. D. Ger
mană — 1:05,30

LA INNSBRUCK
6. Cerasela Hordobețiu 44,11. 
Și în a doua cursă din progra
mul zilei, cea de 1 500 metri, 
reprezentantele noastre au ob
ținut rezultate notabile : 1. 
Urlike Adeberg 2:14,76... 5. Mi
haela Dascălu 2:17,21, 6. Cera- 
scla Hordobețiu 2:17,90.

Primele două probe ale poli- 
atlonului masculin au revenit 
vițezistului sovietic R. Zagi- 
dullin; care a parcurs 500 m în 
38,72, respectiv lui M. Spiel
matin (R.D. Germană), crono
metrat. pe 1500 m, în 2:00,34.

RALIUL PARIS-DAKAR
Raliul Paris — Dakar a a- 

îuns, după 6 etape, în locali
tatea algeriană Bordj Omar 
Driss. în cursa rezervată auto
mobilelor conduce finlandezul 
Ari Vatanen, care pilotează o

FROMELT, PRIMUL 

ÎN „CUPA EUROPEI44 

LA MASCULIN
Slalomul a'e la Auron (Fran

ța), contîrid pentru Cupa Euro
pei la masculin, a revenit vest- 
germanulul Armin Bittner, ur
mat de austriecii Stangassinger 
șl Orlainski. în clasamentul 
general: 1. Fromelt (Liechten
stein) 40p, 2. Okaba (Japonia) 
31 p, 3. Stangassinger (Austria). 
25 p. *

• Un meci interesant de ho
chei pe- gheață s-a desfășurat 
marți seara, la Otawa, în Ca
nada. S-au întîlnit* selecționata 
olimpică a țării gazdă și o e- 
chipă alcătuită din cei mai buni 
jucători din unele cluburi din 
Moscova. La capătul unei par
tide electrizante, în ciuda pu
ținelor goluri înșerise, gazdele 
au obținut victoria . cu scorul 
de 2—0.

Europei, în afară de cele de pe 
primul loc se vor califica încă 
două, care totalizează cele mai 
multe puncte. Dacă punctele 
vor fi egale, departajarea se va 
face în funcție de golaverajul 
mai bun prin scădere. Josef 
Blatter a menționat că propu
nerea galezllor a fost respinsă, 
în urma consultării a 12 fede
rații naționale. Doar trei dintre 
acestea au sprijinit inițiativa 
galeză, restul votînd în favoa
rea regulamentului Inițial ela
borat de F I.F.A.

REPREZENTATIVA U.R.S.S. 
IȘI ÎNCEPE PREGĂTIRILE
în vederea turneului final al

7.E.  a fost alcătuit lotul lărgit 
al reprezentativei U.R.S.S. An
trenorul principal Valeri Loba-

• PE SCURT •
BASCHET •’ In ziua a doua 

a turneului masculin de la var
șovia, o selecționată din R. P. 
Chineză a Întrecut cu scorul de 
98—90 (52—44) echipa locală Le- 
gia, iar formația sovietică S.K.a. 
Kiev a dispus cu 90—78 (48—13) 
de echipa Honved Budapesta. <• 
La Leverkusen tn meci contind 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei Cupelor" la masculin, e- 
chipa locală Bayer a întrecut 
cu scorul de 97—89 (58—48) for
mația IMT Belgrad.

BOX • La Nykoebing, meciul 
amical dintre selecționatele Da
nemarcei și R. F. Germania s-a 
încheiat cu scorul de 14—10 în 
favoarea puglllștilor vest-ger- 
mani. • Italianul Gianfranco 
Roși și-a păstrat titlul mondial 
’a categoria mijlocierinică 
(W.B.C.) învinglndu-1 prin K.O., 
In repriza a 7-a, pe americanul 
Duane Thoma în cadrul unei 
gale desfășurate la Roma, tn 
vîrstă de .30 de ani, Roși are în 
palmares 43 de vlotorii și numai 
două înfrîng-Tl.

*■ HANDBAL • In turneul mas
culin de la Oviedo (Spania), se
lecționata U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 27—15 (11—8) echipa 
Olandei.

SĂRITURI ÎN APA • Compe
tiția de la Las Palmas s-a în
cheiat eu proba masculină de 
platformă. în care victoria a re
venit sportivului chinez Li 
Kongzehng ou un total de 
626,25 p. tn proba similară fe
minină pe primul loc s-a situat 
concurenta americană Marry 
Ellen "lark - 392,20 p.

TEXIS o tn primul tur al 
turneului feminin de la Sydney, 
Belinda Cordwell (Noua Zeelin- 
dă) a eliminat-o cu 4—6, 7—5,
7—6 pe Eva Pfaff (R. F. Germa
nia) . iar Wlltrud Probs.t (R. F. 
Germania' a dispus cu,4—6. G—3, 
7—6 de Hellas Ter Ried (O- 
landa).

A AJUNS ÎN SAHARA
mașină Peugeot 405, în timp ce 

.La motociclete, lider se menți
ne belgianul Gaston Rubier pe 
„Suzuki". în ultimele, două eta
pe, doi dintre motociclistii va
loroși — Guy Huynen (Belgia), 
care cîștigase etapa prolog, și 
francezul Bernard Meunier — 
au fost grav accidentați. Terenul 
greu, nisipos, vînturile puterni- 
cex — comentează agențiile de 
presă — supun concurenții u- 
nor mari eforturi (îndeosebi pe 
cei care pilotează mașinile pe 
două roți) și nu sînt excluse 
•în continuare și alte accidente. 
Pină acum au abandonat 20 de 
vehicule. Marea caravană va 
străbate, în Africa, Alger a. 
Niger, Mali, Mauritania și Se
negal și după un traseu de 
13 000 km va ajunge,' la 22 ia
nuarie. la Dakar.

TURNEUL DE HANDBAL
DIN R.D. GERMANĂ
BERLIN, 6 (Agerpres). — in 

turneul internațional masculin 
de handbal ce se desfășoară la 
Kothen (R.D. Germană), echi
pa Dinamo București a între, 
cut cu scorul de 17—13 (8—8) 
formația sovietică Ș.I.I. Za- 
poroje.

Alte rezultate: Tatra Kopriv- 
nice — Uddevalla (Suedia) 
8—7; S. C. Kothen — S. C. 
Magdeburg 15—14.

novskt a anunțat că jucătorii 
din lot vor face un stagiu de 
pregătire în sudul țării, iar luna 
viitoare se w r deplasa în Ita
lia. La 20 februax-le,. va avea loc 
un prim test, amical, la nari, 
cu Italia. La începutul lunii a- 
prilie, selecționata U.R.S.S. va 
evolua în cadril unul turneu in 
Berlinul Occidental, alătur! de 
reprezentativele Suediei, Argen
tinei șl R. F. Germania.

RETURUL FINALEI 
SUPERCUPEI EUROPEI

Meciul retur pentru finala Su- 
percupel Europei va avea loc la 
13 ianuarie, la Porto, intre for
mația locară și Ajax Amster
dam. în prima manșă la Am
sterdam, a cîștiga: F.C. Porto 
ou l—o șl, normal, portughezii- 
au mari șanse să cucerească 
trofeul. Meciul va fi condus de 
vest-germai.uJ Aron Schmidhu- 
ber, care a fost desemnat cel 
mai bun arbitru din R.F.G. în 
1087 primind tradiționalul Flu
ier de aur
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