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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, a avut loc, joi, 
14 ianuarie, la Sinaia, ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. a! P.C.R.

In cadrul ședinței. Comite
tul Politic Executiv a exami
nat MODUL IN CARE S-A 
ACȚIONAT PENTRU REALI
ZAREA PLANURILOR PE 
PRIMA DECADA A LUNII 

ȘI 
ÎN-

ne-
eu 
in

PRECUM 
PENTRU 

INTEGRALA
IANUARIE, 
MASURILE 
DEPLINIREA 
A PREVEDERILOR DE PLAN 
PE LUNA IN CURS ȘI PE 
ÎNTREG TRIMESTRUL I AL 
ANULUI 1988.

Din rapoartele prezentate 
de primul ministru, de prim 
viceprim-miniștri și viceprim- 
miniștri ai guvernului a re
ieșit că oamenii muncii din 
patria noastră au trecut cu 
hotărîre ia înfăptuirea sarci
nilor de plan pe acest an, ob- 
ținînd, intr-o serie dc sec
toare ale economici naționale, 
rezultate bune, superioare ce
lor din aceeași perioadă a a- 
nului trecut, 
timele zile, 
gistrate în 
situează la. 
lor de plan, 
în unele ramuri, 
întreprinderi nu s-a 
rezolvarea corespunzătoare și 
la timp a tuturor probleme
lor legate de buna organizare 
și desfășurare a producției, și, 
din această cauză, rezultate
le obținute sînt sub posibili
tăți.

Refcrindu-se Ia modul in 
care s-a acționat în prima 
decadă a lunii ianuarie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se tragă toate con
cluziile din activitatea depusă, 
din analiza efectuată în ca
drul ședinței, și să sc ia, dc 
îndată, cele mai ferme măsuri 
pentru rezolvarea practică a 
tuturor problemelor privind 
buna organizare a producției, 

îm- 
întă- 

în 
pentru recu- 

urmă 
exemplară a 

de plan pe luna 
pe primul trimes-

îndeosebi în ul- 
rcalizările înre- 

uneie domenii se 
nivelul prevederi- 
Cu toate acestea, 

centrale și 
asigurat

înlăturarea 
bunătățirea _____  T.
rirea disciplinei și ordinii 
toate domeniile, 
perarea rămînerilor în 
și îndeplinirea 
sarcinilor ’ 
ianuarie, _ ___ _____
tru, pe întregul an. în acest 
sens, s-a indicat guvernului, 
ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor, organelor și 
organizațiilor de partid să 
acționeze cu toată răspun
derea pentru ca, în perioada 
ce urmează, activitatea eco
nomică să se situeze pe un 
plan superior, Ia nivelul posi
bilităților existente, asigu- 
rîndti-se astfel înfăptuirea

lipsurilor, 
muncii și

ritmică, integrală, a pla
nului la toate sortimentele și 
la toți indicatorii. In mod 
deosebit, secretarul general 
al partidului a subliniat 
cesitatea concentrării, 
prioritate, a eforturilor
direcția realizării și livrării
la termen și în condiții de 
înaltă calitate a producției 
de export. In acest scop s-a 
cerut să se asigure în toate 
unitățile de producție folo
sirea la maximum a timpului 
de lucru și a capacităților 
producție, să se combată 
hotărîre manifestările de 
disciplină, de nesocotire 
programului de lucru și 
încălcare a disciplinei 
plan, a normelor legale i 
vind buna desfășurare a 
tivității de producție.

In domeniul investițiilor, 
pornindu-se de la constatarea 
că rezultatele din prima deca
dă sînt nesatisfăcătoare, s-a ce
rut să se asigure o temeinică 
organizare și desfășurare a acti
vității de construcții-montaj pe 
fiecare șantier, astfel ca noile 
obiective stabilite pentru acest 
an să fie date la timp în func
țiune, să intre în circuitul pro
ductiv la termenele planificate.

Secretarul general al partidu
lui a apreciat că există toate 
condițiile ca, printr-o organi
zare cît mai bună a producției 
șl a muncii, prin întărirea or
dinii și răspunderii în fiecare 
unitate și sector de activitate, 
prin folosirea cu maximă efi
ciență a timpului de 
prevederile planului 
realizate integral.

Tovarășul Nicolae 
a cerut organelor și 
(iilor de partid, 
ministerelor, centralelor și în
treprinderilor, tuturor colecti
velor de oameni ai muncii să 
facă totul în vederea realizării 
sarcinilor prevăzute pentru 
acest an, astfel incit in 1988 să 
se obțină cele mai bune rezul
tate din actualul cincinal, asi- 
gurindu-se înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XlII-lea și Con
ferința Națională ale partidu
lui.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat MASURILE 
PRIVIND CONSTITUIREA 
ADMINISTRAREA ȘI UTILI- 
ZAREA FONDULUI VALU
TAR CENTRALIZAT AL STA
TULUI.

în vederea creșterii răspun
derii în realizarea, administra
rea șl utilizarea resurselor va
lutare prevăzute în balanța dc 
încasări șl plăți externe s-a 
hotărît constituirea Fondului 
valutar centralizat al statului.

• de 
cu 
in- 

a 
dc 
de 

pri- 
ac-

să
lucru, 

fie

Ceaușescu 
organiza- 

conducerilor

(Continuare fn pag a 4-a}

„DORINȚA NOASTRĂ, A
SA REVENIM PE
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Popas in comuna Teremia Mare, din județul Timiș

SPORTUL PARTE INTEGRANTA
A EDUCAȚIEI MULTILATERALE
Despre Teremia Mare, comu

nă „de la capăt de țară", s-ar 
putea scrie — ne-a spus, odată, 
cineva din județ — o „ediție 
specială". Dincolo 
de orice argumen
tație subiectivă, o 
asemenea 
are — veți 
— uri temei 
creț, probe 
ale exemplarității, 
care s-a constituit 
ca atare în numai 
cîțiva ani. $i 
intimplător. ci 
o consecință direc
tă si firească a 
acestui nou timp 
românesc, de con
strucție și mă
reție revoluționară — _______

.NICOLAE CEAUȘESCU". Mul
te dintre cele ce au impus co
muna „în ochii țării" s-au ivit 
in urma indicațiilor și sarcini
lor formulate, cu diferite pri
lejuri. de către secretarul ge
neral al partidului, special pen-

tru obștea sătească a societății 
noastre socialiste.

Desigur, cele dinții preocu- 
pări, „mereu la ordinea zilei.

ză in 1986. Anul 1987 a fost în
cheiat cu — bilanf făcut la... 
calculatorul ,,aMIC" propriu, 
sub supravegherea inginerului

opinle 
vedea 

con
certe

..EPOCA
zi de concurs și demonstrații pe baza hipică a comunei 
mereu prioritare", după înseși 
cuvintele primarului Viliam 
Heinz, au vizat sectorul pre
ponderent al muncii din comu
nă, cel agricol. Urmarea ? „Pa
trimoniul economic" comunal 
și-a înscris in cont 4 titluri 
de ,'.Eroii al noii revoluții 
agrare" pentru recoltele obținu
te la culturile cerealiere de bar

electronist al comunei 
deplinlrea condițiilor pentru 
alte 5 titluri similare, acel 
„+1“. să-l numim așa. înregis- 
trindu-se prin producția-record 
la lapte. Ar fi de continuat cu

George ROTARU

(Continuare în pag. 2-3)

Astăzi și miine

DOUĂ CUPLAJE AIIIACTIVt DE HOCHEI
IA PATINOARUL „23 AUGUST- DIN CAPITALA

Azi, de la ora 15, și mîine, 
de la ora 14. iubitorii hocheiu
lui din Capitală vor putea asis
ta la un bogat program com- 
petițional pe patinoarul „23 Au
gust". oferit de cuplajele de 
mare atracție compuse din 
partidele Dinamo — Dunărea 
Galați și Steaua — Sport Club 
Miercurea Ciuc. Formațiile cla
sate pe primele patru locuri 
înaintea turneului final al Di
viziei A — prima grupă va
lorică, aflat în plină des
fășurare, vor oferi, cu si
guranță, un spectacol hocheis- 
tic de calitate. Campioana țării, 
Steaua, întîlnește. așadar pe 
Sport Club, care a jucat tot
deauna cu ambiție partidele cu 
formația bucureșteană. iar tra
diția ne lasă să credem că, 
după jocul mai slab de acasă, 
cu Dinamo. echipa din Miercu-

rea Ciuc va face, ca de obicei, 
unul bun. Vom asista, oare, la 
o surpriză 7

Dinamo si Dunărea Galați 
lasă și ele să se întrevadă par
tide de mare angajament. 
Bucurestenii s-au arătat în 
progres în ultima vreme, iar

gălățenii. cu abilitatea lor tac
tică. vor avea avantajul că. 
în sfîrșit. vor putea alinia for
mația completă (se pare că 
semnalul ziarului nostru a 
avut ecou).

Federația 
brigăzi de 
mai buni : 
tat de FI. Gubernu și Em. Both, 
respectiv I. Becze — N. Ena- 
che. Șt. Enciu.

Sin tem convinși că și condi
țiile organizatorioe și tehnice 
asigurate de administrația pa
tinoarului se vop ridica la ni
velul exigențelor unor aseme
nea cuplaje

a desemnat 
arbitri dintre 
M. Presnoanu, asis-

două 
cel

Mihai Cioc : „VIZEZ O NOUA
MEDALIE OLIMPICA44

TUTUROR, ESTE
O POZIȚIE FRUNTAȘA*1

Interlocutor: GHEORGHE ȘUTEU, antrenor prin
cipal al lotului național de lupte greco-romane

— Cum te simți. Mihai Cioc, 
printre cei mai buni sportivi 
români ai anului 1987 7

— Mai mult decît onorat, de- 
mă accidentam 
as fi fost, 
în față și 

pluton** în
cu 
nu 
ie- 

10 din Ancheta

Nemulțumită de rezultatele 
cu care reprezentanții țării 
noastre au încheiat Campiona
tele Europene de lupte greco- 
romane în anul care a trecut, 
federația de specialitate a 
schimbat colectivul tehnic, la 
cîrma acestuia fiind numit an
trenorul emerit Ghcorglie Șu
teu, ajutat de Virgil 
sini, Cornel Petrescu și 
colae Ploieșteanu.

Acum, la începutul 
olimpic, l-am solicitat 
terviu antrenorului principal 
Gheorghe Șuteu pentru a-i cu
noaște intențiile și obiectivele 
pe care și le-au stabilit tehni
cienii respectivi.

— Ce măsuri v-ați propus 
pentru readucerea performan
țelor luptătorilor noștri la co
tele atinso cu cîțiva ani în 
urmă 7

— în primul rînd am efec-

infuzie de tinerețe în

Ghera- 
dr Ni-
anului 

un in-

tuat o
lotul național, prin cooptarea 
unor luptători talentați, pînă 
mai ieri juniori, și care au 
realizat progrese evidente și 
au demonstrat că sînt capabiii 
de performanțe. Alături de o 
serie de sportivi consacrați, ca 
Vasiîe Andrei, Sorin Herțea, 
Ion Grigoraș, Mihai Cismaș,
Ilie Matei, Petre Cărare, se 

pregătesc tinerii Gabriel Bivo- 
laru, Mircea Constantin, Cor
nel Chiriță, Ender Memet, Că
tălin Trofin, Ion Irimiciuc etc., 
luptători ale căror rezultate din 
ultima vreme sînt măi mult 
decît promițătoare. în al doi
lea rînd, ne-am propus mări
rea substanțială a volumului 
de muncă, fără să neglijăm 
nici creșterea intensității. Cău
tăm ca efortul depus in cadrul 
antrenamentelor să servească 
perfect solicitărilor specifice

la care sînt supuși sportivii în 
tthipul concursurilor. în plus, 
încercăm să adaptăm stilul de 
luptă al sportivilor români la 
cel bine cotat de arbitrii 
F.I.L.A. în marile concursuri 
internaționale. Acum, de pildă, 
la început de an, punem ba
zele pregătirii fizice generale, 
urmărind creșterea capacității 
de efort a tuturor sportivilor. 
O problemă . ‘
majoritatea componenților 
tulul 
forței 
rului 
sebit . ____  ___ ..
condițiile noilor prevederi ale 
regulamentului internațional.

sigur. Dacă nu 
la „mondiale", 
siguranță, mai 
„încheietor de 
rarhia primilor
Asociației Presei Sportive.

— Ajungem si la marea 
neșansă. Deocamdată. însă, 
trebui să se știe unele date 
plus despre tine.

— Cum să 
spun, nu sint 
apele mele cînd 
vorba de așa ceva 
Aș prefera să 
întrebați și eu 
vă răspund.

— Fie și așa 
tost descoperit 
o tînără antrenoa 
re la Turnu Mă 
gurele. Cu ce pri 
lej?

— Aveam pe a 
tunel, în 1973, 1
ani. La Turnu Mă
gurele. unde mă aflam 
rințil, tocmai venise 
București antrenoarea

trebuie să vă spun., ce nu-mi 
prea convine Eram cam „ro
tund" pentru vîrsta mea si. 
desigur, mă mișcăm mai încet 
ca ceilalți, iar în sportul ăsta 
iuțeala joacă rolul principal. 
Pentru mine însă, important 
era cu totul altceva : deveneam, 
văzînd cu ochii, mal puternic 
si — de ce să nu recunosc? — 
mă bucuram teribil că scăpăm 
de u.i surplus nu prea agreabil. 
La performantă nici nu mă 
eînrlcnm *76 încS am

specială pentru
Io- 

este necesitatea măririi 
de ridicare a adversa- 

din parter, calitate deo- 
de importantă acum. în

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag 2-3)

_____ __________  . Florlqa 
Rotaru o iscusită in ale iudo- 
ului. Terminase Politehnica și 
fusese repartizată acolo. M-au 
vrăjit — dacă nu cumva e mult 
spus — demonstrațiile ei. Deși 
scundă de statură, sub un metru 
și jumătate. îl lua pe cite un bă
iat vînjos si dintr-o mișcare, 
îl punea jos cît era el dc lung.

— Știu că ai urcat pe podium 
de cînd erai copil, dar a trecut 
ceva timp pînă să ajungi pe 
prima treaptă. Cum se explică 
aceasta ?

— Văd că n-am încotro și

cucerii primul titlu dc campion, 
la copii, firește, am simțit ceva 
neobișnuit. Cunoscuții mă pri
veau cu alți ochi, fetele șușo
teau cînd treceau prin preajmă. 
Ce mai. eram și eu cineva.

— Un an mai tîrziu ai ajuns 
la Dinamo

— M-am 
unde sînt 
prinseseră 
iar echipa 
campioană __firește condiții 
pregătire.

Costin CHIRIAC

Brașov...
transferat acolo, 

si azi. nentru că 
gustul oerformantei. 
brasoveană devenise 
rennblicană si avea, 

excelente de

(Continuare in pag 2-3)



ÎN PRAGUL
• Activitatea voleibalistică 

oficială va fi reluată la 24 
ianuarie (seriile cu 7 sau 8 
echipe) și 26 ianuarie (celelal
te serii), cînd este programat 
cel de-al doilea turneu al ju
niorilor. La 7 februarie se va 
da startul și in returul Divi
ziei A. în aceeași zi fiind pro
gramată prima etapă a turului 
III al Diviziei B — tineret.

• In perioada 13—23 ianua
rie se va desfășura cursul de 
perfecționare a antrenorilor. 
Este obligatorie participarea tu
turor antrenorilor echipelor de 
Divizia A. precum și a celor 
care pregătesc echipe bucureș- 
tene din Divizia B — tineret. 
Cursul se va tine la sediul 
I.E.F S., zilnic de la ora 8.
• Viza anuală a legitimații

lor se va efectua la F.R. Volei

RELUĂRII CAMPIONATELOR

după cum urmează : Divizia A 
în perioada 18—23 ianuarie, cu 
prilejul cursului de perfecțio
nare a antrenorilor ; Divizia B 
— tineret pînă la 1 februarie 
(zilnic între orele 10—14) ; Di
vizia de juniori pînă la 15 fe
bruarie (zilnic între orele 
10—14), ia turneul «1 doilea 
echipele putînd participa Ia 
jocuri cu viza pe 1987.
• înscrierea pentru etapa 

interjudețeană a Concursului 
Republican de juniori n se va

putea face pînă Ia 19 ianuarie 
a.c.
• Pînă la 30 ianuarie vor 

trebui trimise la F.R. Volei ta
belele vizate de consiliile ju
dețene cu rezultatele concursu
lui de trecere a probelor de 
control din luna ianuarie (a 
se vedea în acest sens Buleti
nul informativ nr. 10. cap. 
VIII). Sportivii care nu au par
ticipat la nici un concurs de 
trecere a probelor, le vor sus
ține tot pe plan local.

CLASAMENTELE LA ZI ALE EȘALONULUI SECUND
FEMININ

SERII I

SERIA a IV-a

3. I.T.B. 10 < 4 Mill 1€
4. Voința 10 4 4 18:20 14
5. Spartae 10 2 8 8:24 12
6. C.P.B. 10 0 M l:so o •

SERIA a I1-*

DIVIZIA B DE TINERET LA BASCHET DUPĂ
După disputarea a două tu

ruri, pe locurile fruntașe ale 
clasamentelor Diviziei B de ti
neret la baschet se află două 
echipe care au părăsit în se
zonul trecut Divizia A (Politeh
nica Mine-Energie la băieți, 
antrenor Gr. Costescu. sl Cri- 
șul C.S.Ș. 2 Oradea la fete, 
antrenoare Adriana Niculescu) 
și două formații reprezentante 
ale unor centre absente de 
multă vreme din primul cam
pionat al țării (Metaîotehnica 
C.S.Ș, Tg. Mureș la băieți, an
trenor Mlhai Cosma. și C.S.Ș. 
1 CONPREF Constanța la fete, 
antrenor Adrian loan). Desigur, 
de la a se afla acum pe pri
mul loc în clasament și pînă la 
promovarea în Divizia A este

încă o cale lungă, mal cu sea
mă că celelalte candidate au 
și ele pretenții justificate pen
tru a se califica în turneul fi
nal al competiției și deci de a 
concura la revenirea în „A".

Dar iată clasamentele la zl 
— MASCULIN, seria I: 1. Po
litehnica Mine-Energie Bucu
rești 17 p, 2. I.C.E.D. II A.C.M. 
6 C.S.Ș. 4 București 16 p, 8. 
URBÎS București 15 p. 4. Oțel 
Inox Tîrgoviste 15 p. 5. C.S.U. 
Oțelul Galați 15 p, 6. Sodlstul 
C.S.Ș. Rîmnicu Vîlcea 12 p; 
seria a II-a : 1. Metalotehnica 
C.S.Ș. Tîrgu Mureș 17 p, 2. 
Universitatea C.S.Ș, Viitorul 
Metalul Roșu Cluj-Napoca 16 
p, 3. Automatica București 16 
p, 4. C.S.Ș. Mecanica Mediaș

PE O POZIȚIE FRUNTAȘĂ

1. Hctato. Tg. M.
2. Topiitana
3. Bidrot. Focșani
4. A.C.M.R.I.C. P.N.
8. Filatura Fălt.
5. Penicilina II lași

18 1 3 25:13 11
10 1 l 25:14 1710 5 8 18:20 13
10 4 6 19:20 14
10 4 « 15:23 14
10 3 7 12:24 13

SERIA a H-a

1. Maratex B.M.
2. GJ.G.C.L. Bv.
S. Armătura Zalău
4. „Poli* Tlm.
8. „U“ El. Cj.-Nap. 
«. Explor. C-sebeș

10 10 • 30: 7 20
10 7 1 23:16 17
10 4 S 16:22 14
10 3 7 20:28 U
10 1 7 14:22 12
10 1 7 12:26 13

1. Calculatorul
2. Rapid
3. Eleetra
4. LM.G.B.-Vulcan
8. Prahova I.P.G.
6. I.O.R.

10 9 1 29: 8 1910 7 3 25:14 17
10 5 I 19:21 15
10 4 6 16:22 14
10 3 7 12:25 13
10 2 S 13 «7 12

SERIA a IlI-a

(Urmare din pag. 1)

1 29: 7 19
3 26:14 17
4 20:19 ÎS
7 16:22 137 12:24 13

«. CÎilm. Tr. Măg. 10 2 8 9:26 11

1. Oțelul Tgv. 
î. Comerțul C-ța
3. Chfanpex C-ța.
4. Bralconf
8. A.S.S U. Cv.

10 9 
10 7 
10 6 
10 310 3

MASCULIN

SERIA a IlI-a
1. Calculatorul 10 10 0 30: l 20
2. Metal 33 10 8 2 25: 8 18

SERIA I
1. Delta Tulcea 10 9 1 29 U0 19
2. SARO Tgv. 10 7 3 24:13 17
3. C.S.U. Rapid Gl. 10 I 4 22:18 ÎS
4. PECO Ploiești 10 4 8 18:19 14 
5..0. Metalul Tgv. 10 2 S 8:25 12
5. -S. Gloria Tulcea 10 2 S 8 £18 12

1. I.A.T.S.A. Dacia 
t. C.S.M. C-șebeș 
S. Oțelul or. P.G.
4. Met. Bunedoara
8. C.F.R. Arad
5. Oltul Rm. V.

10 8 2 26: 1 18
10 S 4 21:14 16
10 8 5 16:17 15
10 4 C 14:21 14
10 4 6 14:23 14
10 3 7 13:22 13

SERIA a IV-a

La Băile Felix ETAPA DE ZONĂ

1. Elec. II Tg. M.
2. Expl. Mot. II
3. Voința Zalău
4. Electr. B-ța
8. Voința A. Iulla
4. Silvania

10 6 4 20:17 16
10 5 5 24:16 15
10 5 5 21:17 15
10 I 8 17:20 15
10 8 S 16:23 15
10 4 8 17«2 14

— Cum răspund sportivii la 
aces* gen de solicitări 7

— Sîntem satisfăcuți de fap
tul eă, indiferent de vîrstă, de 
stagiul pe care îl au în lot, 
selecționabilii s-au angajat fă
ră menajamente la îndeplini
rea integrală a programului de 
antrenament propus, chiar da<S 
volumul de lucru sau inten
sitatea lecțiilor se situează la 
cote superioare antrenamente
lor pe care le-au efectuat 
pînă acum. Sportivii au ajuns 
să înțeleagă că anul trecut au 
rămas datori suporterilor și că 
performanțele dorite nu le pot 
obține în condițiile unor an
trenamente puțin solicitante.

— Ne găsim in anul olimpic. 
Ce perspective întrevedeți e- 
levilor dvs. la Jocurile Olim
pice 7

— Ați mers cu gindul prea 
departe. Deși principala com
petiție a anului este Olimpia
da, biletele de avion ale luptă
torilor pentru Jocurile Olim
pice vor trebui să poarte în 
mod obligatoriu „viza Oslo" 
(Campionatele Europene, 13—15 
mal). Cei care se vor dovedi 
capabili de succese Ia „europe
ne" vor putea aspira șl la po
diumul olimpic. Restul.»

— Care este echipa cu care 
intenționați să participați la 
competițiile din acest an?

— La această oră este greu 
să mă pronunț. Unele categorii

CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE CROS
Pe traseul tradițional de la 

Băile Felix, alergătorii de eros 
din mal multe județe — prin
tre care Alba. Bihor, Bistrlța- 
Năsăud, Cluj, Maramureș, Să
laj și Tulcea — la care s-au 
mal adăugat și cîțiva sportivi 
fruntași din cluburile bucureș- 
tene Rapid și Steaua, s-au în
trecut zilele trecute în etapa 
de zonă a Campionatului Repu
blican. a cărui finală se va 
desfășura in luna aprilie, la 
Craiova.

lată primii trei clasați, la 
junioare (2 000 m): 1. Alina
Cucerzan. 2. Florica Borta, 3. 
Ellsabeta Cloci (toate de la 
C.S.Ș. Bistrița) ; la juniori 
(6 000 m) : 1. Vasile Mlron

(C.S.M. Bistrița). 2. Valentin 
Gherman (C.S.Ș. Cluj-Napoca), 
3. Nicolae Avrămuț (Alba Tu
lia) ; la tineret (8 000 m); 1. Pe
tre Leutea (Armătura Zalău), 
2. Eugen Popescu, 1 Adrian 
Oprea (ambii Tricolorul T.C.I. 
Oradea) ; la senioare (4 500 
m): 1. Ana Cătună (C.S.M. 
Bistrița), 2. Elena Fida- 
tov (C.S.M. Tulcea), 3. Eva 
Kadaș (Tricolorul T.C.I. Ora
dea) ; la seniori (12 000 m): 1. 
Galion Popa (Tîrnave Blaj), 2. 
Mircea Latiș (C.S.M. Cluj-Na
poca) ; 3. Gheorghe Motorca 
(Tricolorul T.C.I. Oradea).

Ilie GHIȘA—coresp.

DIN NOU O MARE OCAZIE!
, 17 IANUARIE 1988

TRAGEREA EXCEPȚIONALA

acordă cisiigurt» ■_____________________

i autoturisme.banișiexcursiii
ÎNUJISS. | 

0 7 extrageri, cu un total de 66 de numere •
| Se cîștigâ și cu 3 numere din 24 și, respectiv, 18 I
I extrase O Biletele de 25 de lei participă la toate I 

extragerile £ ULTIMA ZI de participare, sîmbătă, 
16 ianuarie I

VIZEZ O NOUĂ MEDALIE«
(Urmare din pap. I)

— In *79, la 18 ani, ți-al în
cercat șansele și la seniori, 
după trei ani prolifici la fina
lele de tineret și ai ocupat lo
cul 3, dar la „open". De ce 1

— La categoria mea, grea, 
erau cîțiva Judoka de clasă și 
n-am putut să le stau în cale. 
La „open" ei n-au mai concu
rat șl. cu o singură înfringere, 
am obținut „bronzul". Dar, apoi, 
din ’80 și pînă acum, nimeni 
n-a reușit să-mi răpească ti
tlul. Ceea ce înseamnă ceva, 
pentru că în acest sport poți 
să conduci cu 20 de koka (n.n. 
3 puncte) și dacă adversarul a 
finalizat un singur atac, cotat 
cu yuko (n.n. 5 puncte) s-a dus 
totul de rîpă. La fotbal, cînd 
ai 7—0, meciul e. practic, ter
minai. Ori, la judo, nici un 
avantaj nu te pune la adăpost.

— Titlul de maestru interna
tional al sportului pentru ce 
l-ai primit 7

— Pentru medalia de argint 
la „europenele" de tineret din 
*78, sau, poate, pentru cele de 
bronz cucerite la „mondialele"

din *83, „europenele" șî Jocuri
le Olimpice din *84.

— îți lipsea doar „aurul". 
L-ai obținut la Campionatele 
Europene de la Paris, anul tre
cut. A fost chiar medalia care 
te-a propulsat, de fapt, în to
pul lui ’87.

— Am prins, atunci, o zî 
unică. Tot ce încercam îmi 
reușea. Advcrșariii se fereau 
de soto-makikomi (n.n. un atac 
pe cit de spectaculos, pe atît de 
eficace. încheiat de cele - mai 
multe ori, prin ippon), și eu 
tocmai ala le făceam. Au căzut 
în fața mea, unul după altul, 
mari Judoka pe care nici în 
gînd nu mă încumetam să-i în
ving. Unii dintre ei erau mai 
grei cu cîte 20—30 de kg. Și 
unde — la Paris, într-o sală 
arhiplină, cu spectatori care 
știau judoul ca pe abecedar ! 
Ce clipe minunate... In schimb, 
după cîtcva luni, la Essen, la 
„mondiale", am avut mare ghi
nion. După tragerea la sorți, 
cu sovieticul Verlșev, japonezul 
Masaki și englezul Gordon în 
cealaltă parte a tabloului, mă 
și vedeam pe podium. Trecut

OLIMPICĂ"
șl de sud-coreeanul Kim — care 
îl scosese din cursă pe france
zul Vachon — îmi mai rămî- 
ncau doar doi adversari pentru 
a cuceri „argintul" șl * ajunge 
în finală : bulgarul Zaprianov, 
pe care ii învinsesem prin 
ippon chiar la el acasă, și egip
teanul Rashwan, în vîrstă de 
32 de ani. Credeți-mă, nici 
unul dintre ei nu m-ar fi pu
tut opri. Eram, totuși, campio
nul Europei ! Dar ce nedreaptă-i, 
uneori, soarta, fiindcă acciden
tarea (n.n. întindere de liga
mente la genunchi), numai ea, 
m-a stopat cînd mai aveam ațît 
de puțin pînă la podium. Mă 
voi mai întîlni, oare, vreodată, 
eu o asemenea șansă 7

— De ce nu ? Ai numai 26 
de ani. pe cînd Verlșev avea 
30. în toamnă, cînd a devenit 
campion mondial 1 O ultimă în
trebare. Anul acesta sînt „eu
ropenele" în mai, apoi Olim
piada. Ce proiecte ai ?

— Dacă refacerea piciorului 
va merge bine. voi încerca 
să-mi anăr titlul. Dacă nu, ris
cul ar fi prea mare pentru că 
îmi doresc prea mult o nouă 
medalie la Jocurile Olimpice.

V

BASCHET. F.I.B.A. a confirmat nun i- ’ 
rea fostului arbitru international Augur 
Atanasescu în calitate de comisar la întrecerile internaționale oficiale • DEPĂ
ȘIND virsta de 50 de ani, prof. Dumitru 
Crăciun nu va mal funcționa ca arbitru 
F.I.B.A. și divizionar A. Respectivul „ca
valer al fluierului" a condus peste 300 de 
meciuri Internationale, precum si 20 de 
întîlniri Steaua — Dinamo. • ȘI TOT 
APROPO DE arbitrai : din ultima promo
ție a scolii organizate de colegiul de spe
cialitate al Comisiei municipale București 
s-a remarcat fosta internațională Emilia 
Alixandru (acum jucătoare Ia Rapid). Pom- 
piliu Pasere, președintele forului dirigui
tor al „cavalerilor fluierului" din Capi
tală. ne-a spus că sportiva respectivă a 
condus cu competentă sl autoritate me- 
ciurile-examen din cadrul Campionatului 
municipal si are reale aptitudini pentru 
a deveni arbitru divizionar. (D. ST.).

HANDBAL premiera absoluta de 
duminica trecută, cînd o echipă din Tg. 
Mures a debutat într-o competiție conti
nentală de anvergură, s-a desfășurat în 
condiții organizatorice impecabile. Nici cel 
mai mic amănunt nu a fost omis. Cu 
mult timp înainte de începerea meciului 
scaunele erau ocupate (a impresionat res
pectarea locurilor înscrise pe biletele de 
intrare). • ÎNTRE spectatorii cei mal Ini
moși. ing. Ion Olteanu. unul dintre cei 
mai pasionați susținători ai sportului mu- 
reșan, directorul întreprinderii „Electro- 
mures". Si pentru că am amintit de a- 
ceastă unitate industrială, nu-1 putem o- 
mite pe la fel de împătimitul handbalului. ing. dr. Liviu Marian. • A SUR
PRINS plăcut repertoriul inimoasei gale
rii. cu cîntece si încurajări sportive de

cente, sl „dialogul" — tribuna I cu a II-a 
—- în jocul serpentinelor la intrarea echi
pelor (Mureșul si Vasas Budapesta) re 
teren. • TOATA LUMEA a părăsit fru
moasa sală a sporturilor din Tg. Mures 
cu satisfacția unei victorii a echipei favo
rite. Au fost însă sl nemulțumiți : el se 
numesc prof. Gheorghe Ionescu si prof. 
Valentin Pop. antrenorii echipei Mureșul : 
aceștia regretau posibila diferență consis
tentă De tabela de scor, care să-i fi ”cu- 
tit de emoții duminica viitoare în re
turul de la Budapesta. Oricum, și ei au 
debutat cu o victorie... (M. V.).

HOCHEI. CONDIȚIILE DE JOC în par
tidele steaua — Dunărea, discutate la 
sfîrsitul săptămînii trecute, nu au fost 
din cele mai bune. în prima zl. gheata a fost prea moale și „brăzdată", creînd 
probleme jucătorilor si arbitrilor, iar în 
cea de a doua, suprafața de ioc a fost 
prga tare si. firește, din nou a creat 
dificultăți. Probabil că o a treia întîl- 
nire ar fi beneficiat de o gheată ideală... 
• ÎN ZIUA A DOUA, dună partida de 
Divizia A s-a desfășurat patinajul pen
tru public. Avînd acces în tribune încă 
de la începutul tntnnirii. amatorii de miș
care. în lipsa oamenilor de ordine (?!). 
au produs destulă... dezordine. în loc să 
ocupe locuri în tribune, ei au umplut spa
țiul de lîngă mantinelă sl culoarele de la vestiarele jucătorilor și arbitrilor, aceș
tia din urmă fiind nevoitl să facă ade
vărate slalomuri nentru a intra sau ieși de pe gheață. Față de cele con tratate la 
patinoarul „23 August" din Capitală, se cu
vine să atragem atenția celor care răspund 
de această importantă bază sportivă — în 
speță I.E.A.B.S. — să manifeste mai mult 
spirit gospodăresc, pentru ca asemenea stări
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Cursul de perfecționare a antrenorilor

TOTUL PORNEȘTE DE LA EDUCAȚIE
Echlpele divizionare de fot

bal și-au început perioada de 
pregătire centralizată. Despre 
importanța acesteia s-a scris și 
s-a vorbit foarte mult, normal, 
pentru că in funcție de acu
mulările de acum depinde In 
cea mai mare măsură CALI
TATEA activității viitoare. Și 
nu numai in returul campiona
tului tn curs de desfășurare, ci 
pe parcursul întregului an. Bi- 
gi»r multiple sînt laturile pre
gătirii pe care echipele o des
fășoară tn această perioadă și 
ele se cuvin a fi tratate cu 
toată seriozitatea de către con
ducerile tehnice, jucători, me
dici si conducătorii de cluburi, 
de la realizarea unei bune 
PREGĂTIRI FIZICE („încărca
rea bateriilor", cum plastic a 
fost numită) pînă la discutarea. 
ÎNSUȘIREA ȘI CORECTA IN
TERPRETARE A REGULA
MENTULUI DE JOC. care, cum 
s-a văzut, nu prea e cunoscut 
de unii jucători.

La recentul curs de perfec
ționare, cum era și normal, 
printre temele discutate a fost 
Si aceea legată de EDUCAREA 
SPORTIVILOR, ca factor im
portant în realizarea — Ia pa
rametrii cei mai înalți — a 
pregătirii și performanței spor
tive. Munea de educație, cum 
s-a mai spus de atîtea ori, 
trebuie să constituie o preocu- 
pare permanentă a antrenorilor, 
ca principali educatori, a eon

ducerilor de cluburi și asocia
ții, care să cultive la sportivi 
înaltele însușiri ale tineretului 
nostru, dorința de permanentă 
pregătire, de obținere • unor 
performanțe pe măsura condi
țiilor de care ei se bucură azi 
in societate, spiritul de patrio
tism, pentru reprezentarea cu 
cinste a culorilor patriei.

Prelegerea de înalt nivel pre
zentată cu acest prilej de către 
conf. univ. dr. Nicu Alcxe, di
rectorul Centrului de 
nare al C.N.E.F.S., a 
adevărat, o invitație 
antrenorilor de a nu 
doar la procesul de 
pur tehnică, ci si de 
cu adevărat, pedagogi al tine
rilor cu care lucrează șl cu 
care stau atîta timp împreună. 
De nivelul de educare a sporti
vilor depind și modul cum aceș
tia răspund Ia solicitările pro
gramului de antrenament și 
performanțele sportive. Exem
plele gimnastelor sau ale halte
rofililor sînt tot atîtea argu
mente pentru înzecirea efortu
rilor Ia antrenamente și con
cursuri. dorința lor permanen
tă de autodepășire, fără de care 
marile victorii obținute la 
Jocurile Olimpice, campionatele 
mondiale si europene nu ar fi 
fost posibile.

Sigur, șl fotbalul are destule 
frumoase exemple, iar succesele 
obținute de echipa noastră cam
pioană, Steaua, sînt mărturie

COMUNA TEREMIA MARE
foarte apropiată. Cu griji în 
plus, cu eforturi în plus, azi și 
iar azi, cu perspectiva, numai 
așa, tot mai sigură a satisfac
țiilor în plus de mîine". Secre
tarul adjunct al comitetului co
munal de partid, Gheorghe Da
mian, (ca și primarul, localnic) 
a explicat, in fond, cum a de
venit ..centrul cultural" de la 
Teremia Mare un adevărat mo
del al unei initiative timlșene, 
și acesta in relație evidentă cu 
esența unei orientări trasate la 
Congresul al XIII-lea al parti
dului in domeniul educației so
cialiste. „Centrul cultural" în
seamnă, la Teremia, un com
plex multifunctional, cu ,.mi- 
cro-muzee (de arheologie si is
torie, de agricultură etc.), cu o 
galerie de pictură si sculptură 
contemporană, cu expoziții per
manente (de etnografie, de ar
hitectură si 
rezultate și 
succesivelor 
..de arte și 
fata locului, 
turi de celelalte unități 
difionale cu funcție 
tivă, se relevă ca o expresie a 
noii calități a vieții din co
mună.

Gheorghe Damian („meseria 
de bază : profesor de educație 
fizică") ne-a convins, după 
aceea, că la Teremia sl •.spor
tul pentru tofi" se încadrează în 
viziunea educației multilatera
le. A invocat tradiții, dar și 
realități la zi, care le continuă, 
le dezvoltă sau le completează 
intr-un vădit spirit al noului. 
Ne-a vorbit despre demonstra
țiile de gimnastică de la anu
mite serbări, despre întrecerile 
de cros „pentru ceî mici, mari 
și... mai mari", despre anuala 
„Cupă de cristal" la înot (de 
după „momentul inițierilor"), 
despre diverse competiții și 
campionate comunale, despre 
„un tractorist, un economist și

ii estgn etc.), unele 
extinse în urma... 
tabere de creație 
litere". Văzute la 
toate acestea, ală- 

tra- 
educa-

ADMINISTRAȚIA DE
• Au mal rămas DOUA ZILE pină la TRAGEREA excepțio

nala LOTO de duminică, 17 
ianuarie, interval în care parti- 
clpantll îsl mal pot juca nume
rele favorite. De notat că pe agenda de urgențe se înscrie și 
concursul PRONOSPORT de la 
sfirsitul săptămînli. întrucît se 
anrople termenul limită (mîine. 
sîmbătă) pentru depunerea bule
tinelor cu opțiunile dumneavoastră.

ffl Tragerea obișnuită LOTO de astăzi va- avea loc ln Bucu
rești. în sala clubului din str. Doamnei nr. 2, la ora 15,50.
• tn flecare zf. mii sl mii de 

participant!- isi înscriu numele

GOLGETERII
CELOR TREI SERII DIN „B"

SERIA I

perfeețîo- 
fost, cu 
adresată 

se limita 
instruire 

a deveni,

un medic" (Aurel Pantea, Jun
ker Hartwig si Dan Anastasia), 
fiecare dintre ei si— antrenor 
la cite un sport la care comuna 
„are echipă". A pus pe tablă 
„punctele sportive" ale celor 
trei sate ale comunei, iar „pe 
planșetă" ne.a arătat un fel de 
complex recreativ-sportiv de- 
numit (rețineți !) „Practic 2000“, 
aflat în lucru, care va fi reali- 
zat. in doi ani, numai 
muncă patriotică și din 
riale recuperate.

Discuția a luat, firesc. ____
spre... hiplsm. Firesc, fiindcă de 
la o tradițională „paradă" a 
atelajelor s-a ajuns la o „în
trecere cu cai“ și, mal apoi, la 
o bază hipică. înființată acum 
exact doi ani. De atunci exis
tă si o echipă în toată regula, 
cu (deocamdată) 15 călăreți, 
antrenată de un tînăr. Eugen 
Manole. tehnician mecanic în 
comună- Au apărut deja „mi- 

. cile succese", chiar și la con
cursuri cu participare interna
țională. Anul 1988 va fi și cel 
al intrării hipodromului local 
in circuitul etapelor campiona
tului national de juniori. Poate 
și de aceea, primarul și atiția 
dintre consătenii lui erau (șl 
sînt !), ,,cu mînecile și mai 
mult suflecate", hotărîți fiind 
să dea bazei hipice o „față de 
Teremia". Am și văzut, în acest 
cadru, aproape gata un nou 
club al tineretului, cu sală de 
jocuri si cu televizor la care 
„vă invităm să vedeți pe... vi- 
deocasetă si reportaje din via
ta noastră sportivă".

...Sînt multe de văzut la Te
remia Mare, an de an mai mul
te, mai bine făcute, după o, 
fără exagerare, logică a siste
matizărilor. Și ar fi atîtea și 
atîtea de spus despre această 
comună, unde se demonstrează 
exemplar că, la noi, socialismul 
se făurește cu oamenii, pentru 
oameni. incit, intr-adevăr, s-ar 
putea scrie o .,ediție specială !“...

și în același timp un stimulent 
în activitatea viitoare a fotba
liștilor noștri fruntași. Din pă
cate. în campionat, nu o dată, 
și-au făcut loc actele de indis
ciplină. jocul dur, vociferările, 
atitudinile nesportive față de 
public și partenerul din teren, 
ceea ce face imperios necesar 
ca munca de educație să se 
situeze la nivelul cerințelor în 
cadrul echipelor de fotbal.

Și Intr-o legătură firească, 
logică. în cadrul cursului cu 
antrenorii s-a discutat pe larg 
și despre PROGRAMUL DE 
RECUPERARE al jucătorilor 
după antrenamente și competi
ții, ca o latură inseparabilă a 
atingerii unor parametri tnalți 
tn performantă. Sigur. în aceas
tă privință un rol important îl 
au medicii de la echipe, care 
trebuie să devină cu adevărat 
colaboratori ai antrenorilor și 
permanent! sfătuitori ai sporti
vilor. dar un reușit program de 
recuperare, de refacere a po
tențialului fizic si psihic, de
pinde si de educația sportivilor 
înșiși. Exemplul cel mai con
vingător ni l-a oferit de curînd 
formația Corvinui Hunedoara, 
care, înapoiată dintr-o obosi
toare călătorie de la un meci 
din Cupa Balcanică, a urmat, 
în numai 24 de ore. un exce
lent program de recuperare, 
astfel că în meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș a avut o bună pres
tație. cîștigînd cu 4—0 I ! Rcu- ;

a
an- 
dar | 
ju-

• 11 GOLURI : Zahlu (F. C. 
Constanta).
• 19 GOLURI : Profir (Gloria 

Buzău),
• 8 GOLURI : Stan (Gloria 

Buzău). Petrache (F.C.M. Pro
gresul Brăila). Kereszl (C.F.R. 
Pașcani).
• 8 GOLURI : Burdulan (Poli

tehnica Iași) Chlrltă (Unirea 
Focșani). Constantin (Unirea Slo
bozia).
• 7 GOLURI : Peteu (F. C. 

Constanta). Toma «Metalul Plo-penl). A. Ene (Steaua Mlzii), Cls- 
maru (Prahova C.S.U, Ploiești).
• 6 GOLURI 

Delta 
(Metalul Plopenl). 
lltehnica Iași). State IC. 8. Bo
toșani). Grleore (Steaua Mlzii).
• 5 GOLURI : Pavellue (Politehnica), Vasilache (~: '

Clubotariu (Petrolul Brăila) 
rin (F.C.M. Progresul). 
(Steaua) Llblu (Prahova

★

1988 — 25 iulie 1986 si a revenit la 25 iulie 1987.
Gabric) 1___________

născut la P. Neamț la 16 aprilie 
1964. A mal jucat la Liceul de 
fotbal din Bacău. C.S.S. Bacău. 
Unirea Dinamo Focsani. B. C. 
Bacău. Ln Chimia este legitimat 
din 39 Iulie 1986.

MANGALAGIU este

SERIA A lll-o

prin 
mate-

cursul

Iamandl (F.C.M. 
Dinamo Tuleea). Preda 

Croltoru (Po-

(Ceahlăul)
Ma- 

Gales C.S.U.».

GabrielIon
In Constan- 
Prima legl-

șita Jucătorilor hunedoreni 
depins de profesionalismul 
(renoruiui și a! medicului, 
și de nivelul de educație al 
cătorilor, care au dovedit
mare preocupare pentru refa
cere, precum si dorința de a se 
comporta bine într-un meci 
care, pe bună dreptate, ar fi 
putut să fie amînat.

Constantin ALEXE

Golgeterul seriei. 
ZAHIU. este născut 
ta. la 27 Iulie 1960. 
timare : o martie 1973 la Farul 
Constanta. A lipsit de la clubul 
const ăntean 
facerea 
galla.

__  doar pentru satls- 
stasiulul militar, la Man-

SERIA A ll-o

GOLURI: Bltă (Electro- 
Cralova). Mangalagiu• 14

nutere ______ ____(Chimia Rm. Vîlcea).
• 9 GOLURI : Calafeteanu (E- 

leetroputere) Palea (A. S. Drc- 
beta Tr. Severin). Lasconl (Jiul 
Petroșani). Tiglarlu (Gaz Metan 
Medias).
• 7 GOLURI : Cîrtu (Electro

putere). Chlrltă sl S. Dumitrescu 
(C. S. Tîrgovlște).
• « GOLURI: Chloreanu (I.C.I.M. Brașov). Răduț (Sportul Munci

toresc Slatina). Treschin (Chi
mia). Beleaua (Tractorul Brasov). 
Bîrsan (Inter Sibiu). Guda (Me
canică Fină București).
• 5 GOLURI : Năulu (Spartul 

Muncltoreso Caracal). David 
(A. S. Drobeta) Gal (Electromu- 
res Tg. Mures). Dulău (Gaz Me
tan). Plăvitiu (Snortul Muncito
resc Slatina). Tănase 

Decembrie")
(Snortul 

„30 Decembrie") Paraschlv 
(C.S.M. Pandurii Tg. Jiu). Gîngu 
(Inter Sibiu).

★

Gheorghe BITA este 
comuna Ostrovenl. la 
brie 1963. 
Ostroveni 
iova. La 
luat In

năseut în 
8 septem- 
la ReooltaA mal tucat

sl Universitatea Cra- 
Electroputere a evo- 
nerioada 7 octombrie

10 GOLURI : Petrescu (Strun- 
Arad).

• 0 GOLURI : Florea 
Bistrița), Mărginea nu 
Tîrnăvenl).
• 8 GOLURI ; Soare 

Blstrlta) Băltaru (A. I 
senl-Vulcan). Gluchlei 
Progresul Timisoara). Georgescu 
si Kulcear (F. C. Bihor).
• 7 GOLURI : Negrfiu (U.T A.), 

Szenes (Ollmnla I.U.M. Satu Mă
re). Seles (Victoria F.I.U.T. Că
rei).
• 6 GOLURI : Suvagău (Gloria 

Blstrlta). Crăciun (A. 6. Paro- 
senl-Vulcan). O. Lazfir (F. C. 
Bihor) Boiba (Olimpia I.U.M.). 
Ormenlsan (Metalul Boesal Rus II (Sticla Arleșul Turda), Vesa 
(Dacia Mecanica Orăstie).
• 5 GOLURI :

Blstrlta) Ttilbn 
res). Tirban i
neantu (C.S.M. 
(F. C. Bihor) 
Reșița). Iancu 
Podeanu (C.I.L.

Mitu

fiul
(Gloria 

(Chimica

(Gloria
6. Paro-

(A.B.A.

i (Gloria 
Maramu- 

Mărgl-

(Chimica), 
nlca).

: Manea
(F. C. 1 

(U.T.A.) 
Reșița) Muresan
Ciocan 

(Strungul
Sighet).

(Dacia

«Gloria 
Arad). 
Dobrin 
Meca-

*
Ion PETRESCU 

București, la 28 
A mai iucat la 
resti. Electra București. -----
blana București. Politehnica Ti
mișoara. Otelul Galati sl Pro
gresul Vulcan București. ta Strungul este legitimat din 20 Ia
nuarie 1887.

s-a născut in 
octombrie 1961. 
Chlaina Bucu* 

Danu-

• După cum se vede, elfi ele 
sînt destul de modeste, ceea ce 
denotă că si tn eșalonul secund 
eficacitatea Iasă tncă de dorit. 
• De remarcat faptul oă. în ge
neral. în fruntea listelor se află 
jucători al echipelor care sînt 
în cursă pentru promovarea pe 
prima scenă. Cele două excepții. 
Mangalagiu si Petrescu, nu pot 
fi socotite ca surprize deoarece 
ambii nosedă multă experiență 
competitlonală si realizările lor 
din toamna trecută erau de mai 
mult timp astentate. • Merită de 
făcut o 
privește 
tori de
Bită sl 
aproape
Ioc : Progresul Vulcan. Autobu
zul sl Snortul Muncitoresc Ca
racal 1

comparație în ceea ce 
eficacitatea : trei jucă- 
la Electroputere (Cîrtu. 
Calafeteanu) au marcat 
cît trei echipe la un

Divizia C intre tur și retur — SERIA A Xl-a

TREI ECHIPE CU ȘANSE IN LUPTA PENTRU PROMOVARE
Dintre cele trei echipe frun

tașe ale
Odorheiu _______ _______
Bistrița și Avîntul Reghin — 
după o luptă pasionantă, des
fășurată pe tot parcursul tu
rului. Progresul a reușit (la di
ferență minimă) să se claseze 
pe primul loc. De ani de zile, 
echipa din Odorhei s-a numă
rat printre cele mai bune din 
seria în care a jucat si s-a 
aflat mereu la un pas de pro
movare. Ea are însă Si în acest 
campionat o misiune dificilă, 
avînd ca principale adversare 
două divizionare cu o mare 
putere de luptă. De altfel. Pro
gresul a pierdut tn tur (ade
vărat că la limită si în depla
sare) ambele derbyuri : 1—2 
cu Mecanica Bistrița si 0—1 cu 
Avîntul Reghin. A mai suferit 
două înfrîngeri. tot în deplasa
re, la Unirea Crlsturu Secuiesc 
si Metalul Reghin (ambele cu 
0—1). La ..adevăr", liderul are 
doar +9. Golaverajul bun se 
datoreste eficacității înaintării, 
mai ales acasă, unde a realizat 
cîteva scoruri mari (7—0, 6—0, 
5—1). A marcat tn deplasare 9

seriei — Progresul 
Secuiesc. Mecanica

goluri și a primit 7. A fost pe 
primul loc în serie timp de 
opt etape. Antrenorul formației 
este de trei ani de zile 1. Fa- 
zekas. Jucătorii remarcați în 
partidele din tur au fost Ar- 
senie (golgeter. cu 13 goluri). 
Bodoni (9 goluri). Kiss, Mihali 
și Dosa. Echipa este a asocia
ției sportive de pe lingă între
prinderea de matrițe si piese 
din fontă.
• Mecanica Bistrița, deși are 

un stagiu de cîțiva ani în cam
pionat. a fost revelația turului, 
aflîndu-se ne primul loc timp 
de cinci etape. • O remarcă 
pentru nou promovata Lacul 
Ursu Sovata. care a reușit să 
urce în plutonul fruntaș. Față 
de ediția precedentă a compe-

tiției, modest au evoluat acum 
Laminorul Beclean. Chimforest 
Năsăud. Mureșul Luduș și Me- 
taiotehnica Tg. Mures (T. R.).

CLASAMENTUL SE IEI
1. Progresul Od 15 11 0 4 39-12 33
2. Mec. Bistr. 15 10 2 3 39-13 32
3. Av. Reghin 15 9 2 4 33-13 29
4. Lacul Ursu 15 8 1 6 30-14 25
S. Met Reghin 15 7 0 8 23-26 21
6. Min. Bălan 15 708 19-14 21
7. Oțelul Reghin 15 6 2 7 25-22 20

8. Viitorul Gh. 15 6 2 7 23-30 20
9. Unirea Crist. 15 6 2 7 13-23 20

10. Minerul Rodna 15 6 2 7 20-35 20
ÎL Metalul Sig. 15 5 4 6 18-20 19
12. Mureșul Luduș 15 6 1 S 22-30 19
13. Metaio Tg.M. 15 6 1 8 14-23 19
14. Chimforest 15 5 3 7 23-22 18
15. Hebe Si„ge)rz 15 5 2 8 16-36 17
16. Laminorul 15 4 2 9 18-32 14

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
pe lista beneficiarilor de cîstiguri 
la LOZ IN PLIC. Pretutindeni, 
la sate si orașe, precum sl în 
cele mai diverse împrejurări, 
oricine are posibilitatea să-si în
cerce sansele. Agențiile Loto- 
Pronosport si vînzătorli volant!, 
nrecum si numeroasele unltăti 
mandatare răsoîndite tn întreaga 
iară oferă o gamă largă de cîs
tiguri în autoturisme si bani, cu 
maximum de operativitate. De 
mare interes sînt emisiunile spe
ciale limitate (de tipul „LOZU
LUI ANULUI NOU"), care atri
buie si cîstiguri suplimentare 
din fondul special al sistemului. 
Din larga paletă a cîstigurilor 
nu linsese TELEVIZOARELE CO-

LOR. element de noutate intro
dus recent, pentru a satisface 

- în tot mai mare măsură dolean
țele particloantilor. Iată numai 
citiva dintre participantll cîstlgă- 
torl din ultima perioadă : Catană 
Ionel din Motătel (Dolj) Ale
xandru Ion din com. Stefan cel 
Mare (Bacău). Uscă Adrian 
(București) care au obtinut au
toturisme „Dacia 1300“ Csudor 
Gavril (Brasov) Telsanu Andrei 
(București). Stefan Iulian (Rm. 
Sărat). Penca Râzvan-Florentln 
(corn. Lisa. Teleormanl. totl be
neficiari de televizoare color, 
precum si multi alții. Iată, prin 
urmare, roadele perseverentei I

I.D.M. S. ANUNȚĂ
în ziua de 21 ianuarie 1988, orele 10, vinde prin licitație 

publică autoturisme de diferite mărci, disponibilizate prin 
Decretul 277/1979.

Licitația se ține în sala I.D.M.S. din București, bd. Ma- 
gheru nr. 6—8. etaj V. camera 17. sector 1.

La licitație poate participa orice persoană care consem
nează la C.E.C. o garanție de 10% din prețul de începere a 
licitației autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fi con

sultate la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licita

ției precum si adresele unde pot fi văzute autoturismele, 
sînt afișate la următoarele magazine auto moto velo sport 
ale I.D.M.S. din :

• Șos. Mihal Bravu 47—49, bl. P. 16, sector 2 ;
• Șos. Pantelimon nr. 312. sector 2 ;
• Șos. Colentina. bl. 64. sector 2 ;
• Bd. Magheru nr. 22. sector 1 '
• Mag. Sport—turism, str. Socului nr. 53, sector 2 ;
• Bd. Nicolae Bălcescu nr. 36. sector 1 :
• Mag. auto din str. Valea Cascadelor nr. 24 sector 6.
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 193.



I ARIISilt

EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R
(Urmare dl.» pag. I)

In legătură cu aplicarea fer
mă a principiilor autocondu- 
ceril și autogestiunii. Comite
tul Politic Executiv a hotărît 
ca în cursul lunii ianuarie să 
se definitiveze bugetele de ve
nituri și cheltuieli ale unităților 
centrale și ale tuturor între
prinderilor și, In acest cadru, 
să se acorde o atenție deose
bită realizării și bunei gospo
dăriri a fondurilor valutare. 
In cadrul adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, vor tre
bui să fie larg dezbătute buge
tele de venituri și cheltuieli 
ale fiecărei unități, urmărin- 
du-se aplicarea fermă a prin
cipiilor autoconducerii și auto
gestiunii, întărirea răspunderii 
colective și individuale pentru 
modul în care sînt gospodărito 
fondurile materiale și bănești 
încredințate.

COMITETUL POLITIC EXE
CUTIV A EXAMINAT ȘI A- 
PROBAT PROPUNERILE PRI
VIND ÎNFIINȚAREA, ORGA
NIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 
MINISTERULUI CONTRAC
TĂRII ȘI ACHIZIȚIONĂRII 
PRODUSELOR AGRICOLE. Mi
nisterul nou creat are sarcina 
de a realiza politica partidului 
și statului în domeniul contrac

tării și achiziționării de produse 
agricole vegetale, al constituirii 
fondului centralizat al statului 
Ia aceste produse, al formării și 
păstrării rezervei de stat de pro
duse agroalinientare și al pro
ducerii nutrețurilor concentrate. 
Acest minister este răspunzător 
unic pentru activitatea de con
tractare și achiziționare la 
fondul centralizat al statului a 
produselor agricole vegetale și 
a unor produse animaliere din 
domeniul Iui de activitate. De 
asemenea, răspunde de prelu
area, depozitarea, conservarea 
și valorificarea. în condițiile de 
calitate prevăzute de lego, a 
produselor agricole vegetale 
destinate fondului centralizat 
al statului și asigură evidența 
acestora, atît în unitățile pro
prii, cît și în celelalte unități 
agricole de ștat și cooperatiste.

în același Timp. Ministerul 
Agriculturii 
răspundere. ,__ _ ___  __
integrală a producției agricole 
planificate, în toate unitățile 
agricole. pentru contractarea 
de către acestea a produselor 
la fondul centralizat al statu
lui, pentru livrarea produselor 
agricole contractate la timp și 
în condițiile de calitate stabilite.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat PRO-

poartă întreaga 
pentru realizarea

PUNERILE PRIVIND ORGA
NIZAREA CONFERINȚEI PE 
ȚARA A PREȘEDINȚILOR 
CONSILIILOR POPULARE ȘI 
A CONFERINȚELOR PE JU
DEȚE ALE DEPUTAȚILOR 
CONSILIILOR POPULARE 
MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI 
ȘI COMUNALE. S-a stabilit ca 
lucrările Conferinței pe 
să aibă loc in zilele do
martie 1988. Aceasta urmează 
să dezbată sarcinile ce revin 
consiliilor populare in lumina 
hotăririlor Conferinței Naționa
le a partidului, a orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, 
pentru îndeplinirea planului de 
dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial pe anul 1988 și 
pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat necesitatea ca 
pregătirea Conferinței pe țară 
și a conferințelor pe județe, 
desfășurarea acestora să prilc- 
juiască o largă dezbatere și 
un amplu schimb do experien
ță cil privire la organizarea te
meinică a activității consiliilor 
populare, pentru soluționarea 
tuturor problemelor de ordin 
economic, do sistematizare a lo
calităților, edilitar-gospodărești, 
social-culturale din raza lor de 
activitate, pentru realizarea în 
cele mai bune condițiuni a tu
turor atribuțiilor încredințate 
organelor locale ale puterii și 
administrației de stat.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat PROPUNERILE CU 
PRIVIRE LA PARTICIPAREA 
ROMÂNIEI LA CEA DE-A 
V-a ETAPA A REUNIUNII 
GENERAL-EUROPENE DE LA 
VIENA.

In deplină concordantă cu 
politica externă a partidului 
și statului nostru, cu orientă
rile. inițiativele și demersurile 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, 
delegația tării noastre va ac
ționa, potrivit mandatului în
credințat, pentru desfășurarea, 
intr-un spirit constructiv, a lu
crărilor reuniunii, pentru gă
sirea de solufii gcneral-accep- 
tabile la problemele în discu
ție, astfel incit conferința de 
la Viena să se incheic cu re
zultate . cît mai bune, să con
tribuie la Înfăptuirea dezarmă
rii. întărirea încrederii și secu
rității în Europa, la dezvol
tarea cooperării economice, teh- 
nico-știintifice și in alte do
menii pe continentul nostru si 
in lume.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid $1 de stat.

PRAGA, 14 (Agerpres). Proba 
de perechi din cadrul Campio
natelor Europene de patinaj ar
tistic. ce se desfășoară la 
Praga. a fost cîștigată de cu
plul sovietic Ekaterina Gor
deeva — Serghei Grinkov. Pe 
locurile următoare s-au situat 
Larisa Zelejneva — Oleg Ma
karov (U.R.S.S.) și Peggy 
Schwarz — Alexander Konlg 
(R.D. Germană).

Ș în proba individuală femini- 
A nă, după executarea „progra- 
5- mulul scurt", conduce Kira Iva- 
s- nova (U.R.S.S.). urmată de Ka- 
0 țarina Witt (R.D. Germană) și 

Ana Kondrașova (U.R.S.S ).

g

EUROPA ASIA
| LA TENIS DE MASA

i

g

BASCHETBALIST!! JUNIORI PE LOCUL 3.
INTR-0 COMPANIE VALOROASA

14 (Agerpres). La 
disputat tradiționala 
dintre selecționatele 

de masă ale Europei

ROMA, 
Roma s-a 
întîlnlre 
de tenis i 
si Asiei.

în meciul masculin victoria a 
revenit cu 5—3 echipei Europei, 
iar tn cel feminin au cîștlgat 
cu 5—1 sportivele din Asia.

Reprezentativa dc juniori a 
României a avut o comportare 
onorabilă la competiția inter
națională de baschet „Turneul 
Țărilor Socialiste" (desfășurată 
in localitatea Ottendorf, din 
R.D. Germană), clasîndu-se pe 
locul 3, in compania unor se
lecționate valoroase. Clasamen
tul final : 1. Cehoslovacia 10 p. 
2. Bulgaria 9 p, 3. România 8 
p. 4. Ungaria 7 p, 5. R.D. Ger
mană 6 p, 6. Polonia 5 p. Lotul 
tării noastre a obținut urmă
toarele rezultate : 74—70 cu
Ungaria, 95—61 cu R.D. Ger
mană, 112—49 cu Polonia. 81—84 
cu Cehoslovacia. 91—94 cu 
Bulgaria.

In legătură cu acest turneu, 
antrenorul principal al echipei 
române, Liviu Călin (care a 
fost secundat de Octavian Șer- 
ban), ne-a relatat următoarele : 
„Turneul a tost foarte preten
țios. mai ales că selecționatele 
Cehoslovaciei, Bulgariei și Un
gariei au folosit jucătorii care 
vor lua parte la Campionatul 
European de juniori din acest 
an. Echipa noastră a avut 
general o prestație bună, 
apărare prin combativitate

tn
în
si

99 CUPA MONDIALĂ" LÂ HANDBAL MASCULIN
STOCKHOLM, 14 (Agerpres). 

Rezultate înregistrate în ziua 
a doua a „Cupei Mondiale" la 
handbal masculin, competiție ce 
se desfășoară în diferite orașe 
din Suedia : Islanda Iugo-

slavia 23—20 (12—11); R. D. Ger
mană — Danemarca 26—23 
(13—14) ; R.F. Germania — 
Spania 22—19 (11—11) : Ungaria 
— Suedia 22—17 (9—5).

in atac prin ritmul de ioc alert. 
Cel mai valoros component al 
reprezentativei a fost Mihai 
Sincvici : tehnic, eficient, dis
ciplinat. un exemplu pentru 
toți ceilalți, selecționat, de alt
fel. în „5“-ul celor mai buni 
baschetbalist! ai competiției. 
Mircea Crlstescu, Mihai Hăl- 
măgeanu, Gabriel Ca lan cea și 
Mircea Ivanov au avut fluctua
ții. iar Horia Pănn, Bruno Roș- 
novschi, Cornel Săftescu si 
Zsigmtind Bobroțchi, încă prea 
cruzi, vor trebui să se pregă
tească mai intens pentru a se 
putea afirma pe plan interna
țional. Nu întîmplător l-am lă
sat la urmă pe Constantin Popa, 
considerat jucător de bază, dar 
care tn realitate a fost o mare 
deziluzie. Infatuat, indolent în 
pregătire si joc, 
posibilitatea de 
turneului. în 
eu formațiile Cehoslovaciei 
Bulgariei, el a înscris numai 8 
și, respectiv. 2 puncte. Iar Pro
centajul aruncărilor libera 
(47,60% — din 21 de Încercări, 
numai 10 realizate) arată lipsa 
lui de responsabilitate în exe
cutarea lor".

Iată o surpriză total neplăcu
tă produsă de un junior aflat 
de abia Ia primii pași pe dru
mul performanței. Sînteni con
vinși însă că federația si C.S S. 
4 — I.C.E.D. București (unde 
este legitimai jucătorul respec
tiv) vor iun măsurile necesare 
pentru ca C. Popa să sc înscrie 
pe drumul progresului si al... 
lotului national «'MNCU-r wefr-TP

el a afectat 
cîșticare a 

meciurile-cheie, 
si

0
2

capabil să arrto-

merosi huligani au fost 
arestat!.

Oricum, se anticipea-
turneului final al Cam
pionatului European de 
fotbal politia vest-ger- 
mană va avea serios 
de lucru !...

Internaționalul 
(Vitoșa sofia) 
’tro'z" 19S7

Nasko Sirakov
„Gheata de

Campionatele naționale între doua sezoane

|Bulgaria: SREDEȚ, VITOȘA SAU TRAKIA?
Viitoarea noastră adversară din 

g preliminariile Campionatului Mon- 
§ dial, echipa Bulgariei, a avut un 
Șs an cu rezultate nesatisfăcătoare. 
0 Nici acum n-a fost uitat golul 
^scoțianului MacKay. care a 
șș transformat o calificare aproa- 
g ne sigură într-un „castel de ni- 
gsip". Pe de altă parte, echipele 
^de club angrenate în cupele eu- 
ș£ ropene au părăsit cu toate com- 
g petițiile chiar din primul tu- 1 
0 în întrecerea internă, campioa- 
A na „en titre". Sredeț. a reușit 
g ;ă-si păstreze, la jumătatea cursei, 
g supremația, după o dispută e- 

-hllibrată la început. Iată-1 lotul 
grlc bază {jucătorii subliniatl fao 
g narte din loturile naționale) : 
S Dosev — Bezinskl, St. Sioianov,

J ALEGERE BINEVENIT/

tale între grupuri de 
suporteri ai celor dcuă 
echipe., care n-a putut 
fi curmată decît după ză că pentru perioada 
intervenția forțelor de- 
ordirie. Rezultatul? Mal 
multe persoane au fost 
rănite. între care și 
trei polițiști, iar nu-

MAI ARE TIMP SA SE RÂZGÎNDEASCÂ

J Fostul schior francez Jean-Paul Plerrat, care 
} are ta palmares o frumoasă victorie tn proba
y tradițională de mare fond „Vasaloppet". tn
A Suedia și un loc trei la „mondialele" de schi
X nordic la Lahtl. ta Finlanda, tn 1978 a fost so-
Y licitat de Comitetul de Organizare a Jocurilor
1 Olimpice de iarnă de la Albertville să răs-
4 pundă de organizarea întrecerilor de schi nor-
5 dlc la ediția din 1992 a Olimpiadei Albe, tn
>’ mod cert este o măsură foarte bine venită
X dacă se ține seama de îndelungata experiență
■V ta materie a lui Plerrat, de competența sa.

LA ORIZONT, NORI NEGRI I

Hermann Neuberger,
■ vicepreședinte al FIFA. 

dar președinte al Co
mitetului de Organizare 
a turneului final al 
Campionatului Euro
pean de fotbal, a par
ticipat la o conferință 
de presă, 
prilej el

• ziariștilor. 
; generai i

măsurile 1___ ____• securitatea desfășurării 
acestui turneu, oentru

’ combaterea, de la bun 
început a oosibile’^r 
acte de huliganism ca
re ar putea aveii loc. 
Neuberger nu a intrat 

> insă ta amănunte... 
; Apropo de acte de 

huliganism. -La Ham
burg a avut loo tr.e- 

■’ Hui dintre' Hamburger

a 
la 

unele 
luate

Cu acest 
orezentat 

modul 
dintre 
centru

SV si Bayern Mfln- 
chen, tn etapa a 19-a 
din Bundesliga. Pentru 
a asista la partidă au 
venit de ia Mtinchen 
numeroși suporteri al 
lui Bayern. între el. 
113 s-au aflat tatr-o 
stare avansată de- beție, 
arătîndu-se 
si 
daune vagoanelor 
nulul cu care 
nit. Politia din 
bure a 
prompt si 
ea aceștia 
seama ce 
cu el i-â 
imediat i-a 
Mtinchen.

Cu un alt prilej, 
sfîrsitul meciului 
tre.Hanover si Schalke 
04 s-a iscat o dură bă-

___ __ turbulent! 
orovocînd serioase 

tre- 
au ve-

Ham- 
intervenit 

mai înainte 
să-sl fi dat 
se tntimplă 
arestat 

trimis
sl la
la 

dtn-

Murlev. Al. Aleksandrov — lan- 
cev, Stoicikov, Tanev (căpitanul 
echipei) — Vitanov. L. Penev. 
Klrov. Observăm că antrenorul 
Dlmităr Penev acordă tot mal 
mult credit tineretului (media 
de vlrstă a echipei : 23.2 ani), 
care. iată, confirmă. Astfel, ju
cători experimentați, ca Borisov. 
Dlakov sau N. Mladenov. s-au 
văzut rezerve. Să mal notăm că 
jucătorii Kirov si Bezinski au 
numărul cel mai mare de stele 
(echivalent cu notele la noi).

Vitoșa. dună un început ceva

1. Sredeț Sofia
2. Vitoșa ----
3. Trakia
4.
5.
8.
I.
8.
».

10.
11. I.ok.
12. “
13.
14.
15.
18.

Sofia Plov. 
Slavia Sofia 
Lokomotiv S. 
Vrața 
Lok. Plovdiv 
Mlnior 
Etăr Veliko 
Sliven
._ G.Beroe S Pirin B. 

Spartak V 
Spartak Pl. 
Cernomoreț

10-15 25

Parafraztadu-1 pe 
Bernard Shaw care 
declara cu umorul 
său nedezmințit că 
cel mat ușor lucru de 
tăcut ta viață este 
să te lași de fumat, 
căci el se lăsase de 
cîteva... zeci de ori, 
sînt lată, sportivi pen
tru care lucrul cel 
mal u or este să a- 
bandoneze... activita
tea competițională. U- 
nu din exemple, pu- 
gilistu’ american Cas- 
sitis Ctay, care s-a 
„lăsat" de cîteva ori. 
Este acum cazul sprin
terului italian Pietro 
Mennc ’ care și el a 
abandonat atletismul 
competițional ta mai

multe reprize, 
însă — pentru a 
oară 2 — el și-a 
luat pregătirea 
îneît să fie 
volueze eu 
Jocurile 
dacă nu cumva 
timp se 
șl va i 
atletismul 
dată Dar 
toamna la 
piadef mai 
cj> Mennea 
Oricum 
recordmanul
200 m (19 72 s) este a- 
•• m ta vî/stă de 35 
ani șl că, ta prezent, 
se pregătește la Can
berra. în Australia.

Recent 
cîta 
re- 

astfel 
pt să e- 

succes la 
Olimpice, 

. __ între
■ va răzgtadl 
mal abandona 

tacă o 
pînă la 

data Ollm- 
este timp 
să revină, 

amintim că 
lumii la

apro- 
ouncte 

{..gheata de
mal ezitant, si-a revenit, 
piindu-se la doar două 
de lider. Sirakov 
bronz" din ’87). a rămas același 
om de bază si flnalizator al e- 
chipel. fiind si acum, cu 16 go
luri. primul în clasamentul eol- 
geterllor. Tinărul antrenor Pavel 
Panov s-a bazat, tn mare tot 
pe jucătorii consacratl ; Mihailov — P. Nikolov. Koev, N. Iliev. 
Petrov — Velev. tordanov. Si
rakov. Gheorshiev — Kurdov. 
Iskrenov.

Trakia Plovdiv este aceeași e- 
chipă ambițioasă, fiind singurul

team provincial
nlnte supremația formațiilor sc- 
tiote. Oamenii care „fac" iocul 
echipei sînt : „vulpoiul" Zehtln- 
ski si atacantul Pașev. Principa
la el problemă. însă, este lipsa Slavia a 

în for- 
supor- 

plerdut 
Loko-

Zagora 
că în

unui portar valoros, 
început, ca si anul trecut, 
tă. amăgindu-sl din nou 
terii... în final Insă, a 
mult teren, la fel ca si 
motiv Sofia. Beroe Stara 
convinge ne deplin ac tm 
urmă cu doi ani. adjudecarea 
campionatului a fost un „acci
dent". iar Spartak Pleven, cu in
ternaționalii Ghetov si Gospodi
nov. a rămas mult In urmă Da 
asemenea.Pirin si 
rabdă a 
bufantei 
Cealaltă i 
moreț 
pasul

. s-au prezentat slab Spartak Varna. Ono- 
fost comportarea rie- 

r.okomotiv Oreahovița. 
... nou promovată, Ccrno- 
Burgas. n-a reușit să lină 

cu rostul competitoarelor.
Răzv.nn TOM A

★ ★ ■k

F.C. PORTO - IN SERIE R. D. Germane, iar selec.

ÎMPOTRIVA DOPAJULUI...
Dopatul este la această oră inamicul nr. 1, 

declarat, pentru toate organizațiile sportive, tn 
legătură cu acest flagel, brazilianul Eduardo 
da Rosa, membru tn Comisia Medicală a C.I.O.. 
a declarat că se avansează tot mal mult ideea 
ca la J.O. de vară din acest an să se efec. 
tueze teste ale controlului antidoping nu doar 
prin analize a urinei, ci și prin prize de sta
ge. Problema este delicată deocamdată, că în 
ceea ce privește analiza stagelu! potrivit ac
tualelor regulamente nu este o chestiune o- 
bligatorie pentru sportivi care pot refuza s-o 
facă O decizie va fi luată netatîrziat, contri
buind astfel la sporirea eficienței controlului.

Rubrica realizata de Romeo VILARA

După ce a cîstlgat anul trecut 
finala C.C.E. (2—1 cu Bayern 
Mtinchen) și Cupa Intercontinen
tală (2—1. după prelungiri, cu 
Penarol Montevideo, la Tokio) 
iată că formația portugheză F. C. 
Porto a intrat si ta posesia celui 
de al treilea trofeu : Supercupa 
Europei ! Primul joc dintre Ajax 
Amsterdam si F. C 
încheiat cu victoria portughezilor cu 1—0. Miercuri noaptea, ta 
meci retur. Porto a eistigat din 
nou. de astă dată pe teren pro
priu. cu 1—0 (0—0). orln golvl 
marcat de Sousa (min 89).

matiationata Finlandei a întrecut-o ne 
cea a Cehoslovaciei cu 2—0.
• Meciuri retacate în 

din 
oool
b rough 
Hull ■Manchester
n-o (d.o.l. 
partide sePorto s-a

Cupa ligii
— Stoke 

Sutton 
Watford City - 

Aceste 
vor

• Turneul 
s-a

ȘTIRI. REZULTATE

\ • în meci 
mas. echioa 
a dispus cu

amical, la Las Pal- 
secundă a Suediei 
4—I (1—1) de tor-

turul 3 
: Liver- 
Middles- 

(d.p.). 
(d. p.).

engleze :
1—0. I

1—0
2—2Huddersfield 
ultime dovă 

reluca
ta sală de la 

încheiat cu victor’a 
tîonatel Portugaliei, care 
pus tn finală cu 8—3 de 
Spaniei.

M.i i’.id 
selec- 

a dis- 
eenlna

turneului in sală (R.' F. Germania),• în finala 
de la Essen 
disputată între echipe vest-cer- 
mane. Borussia Dorimund a învins cu 5—1 (1—1) formația VfL 
Bochum.
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