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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 

Ceaușescu, s-a întîlnit, miercuri, 
20 ianuarie, cu oameni ai mun
cii din mari unități economico 
ale Capitalei.

Vizita de lucru s-a desfășurat 
în climatul de intensă activitate 
creatoare, de puternică anga
jare patriotică în care întregul 
popor acționează cu fermitate 
pentru îndeplinirea exemplară 
a_ prevederilor de plan, botărît 
să răspundă prin fapte îndem
nurilor mobilizatoare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a se obține în 1988 cele 
mai bune rezultate din ac
tualul cincinal, de a se în
făptui neabătut programele do 
dezvoltare economico-socială a 
țării, obiectivele stabilite de 
Congresul al XIII-Iea și Confe
rința Națională ale partidului.

Integrate cu toată energia în 
acest efort creator, în deplină 
unitate de gînd și acțiune cu 
întregul popor, colectivele uni
tăților vizitate au raportat, cu 
mîndrie și legitimă satisfacție, 
despre înfăptuirea sarcinilor 
încredințate.

Importantele realizări înregis
trate în toate domeniile ți sec
toarele de activitate constituie 
un profund omagiu 
făuritorii de bunuri ________
și spirituale de pe tot cuprinsul 
patriei conducătorului iubit al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
aniversării zilei de naștere și a 
peste 55 de ani de eroică acti
vitate revoluționară, sărbătoare 
scumpă inimilor noastre, pe 
care întreaga națiune o cin
stește cu înaltă vibrație pa
triotică.

Apropiatul eveniment aniver
sar a reprezentat pentru toti 
cei ce muncesc în aceste mari 
și moderne unități de producție 
și de cercetare bucureștene un 
fericit prilej de a reafirma sen
timentele lor de nemărginită 
dragoste, stimă și recunoștință 
față de secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a făcut din în
florirea continuă a patriei, din 
ridicarea bunăstării poporului, 
din slujirea cauzei socialismului 
și păcii țelul suprem al pildui
toarei sale vieți și activități 
revoluționare.

Sub semnul acestor alese 
simțăminte, al coeziunii întregii 
națiuni în jurul partidului, al 
secretarului său general, a în
ceput vizita de lucru, care a 
prilejuit, ca de fiecare dată, o 
examinare concretă, aprofunda
tă, a rezultatelor de pînă acum, 
a căilor și modalităților menito 
să asigure îndeplinirea, în cele 
mai bune condiții, a sarcinilor 
stabilite, la nivelul cerințelor 
și exigențelor impuse de dez
voltarea intensivă a economiei 
naționale, de participarea țării 
noastre la schimbul mondial do 
valori.

adus do 
materiale

Vizita de lucru a început la 
INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
MOTOARE TERMICE unde 
muncitorii și specialiștii au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o frumoasă primire. 
S-a aclamat îndelung pentru 
partid și pentru secretarul său 
general, cei prezenți aici re- 
afirmînd sentimentele de res
pect și aleasă prețuire față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru neobosita sa activitate 
consacrată, cu totală dăruire și 
abnegație revoluționară, binelui 
și propășirii patriei noastre.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invi
tați să viziteze standurile de 
probe și expoziția special ame
najată, cuprinzînd motoare de 
diferite puteri și cu diverse u- 
tilizări — pentru autoturisme, 
tractoare, uz industrial, com
ponente asimilate, instalații și 
standuri executate în micropro- 
ducție.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intîlnit 
cu membrii Consiliului științi
fic al institutului.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolao Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a continuat la ÎNTREPRIN
DEREA „TURBOMECANICA“ 
— unitate creată din inițiativa 
și cu sprijinul direct al secreta
rului general al partidului în 
cadrul preocupărilor pentru 
dezvoltarea unei puternice in
dustrii aeronautice, ramură cu 
vechi tradiții în țara noastră.

In centrul dialogului secreta
rului general al partidului cu 
constructorii de motoare pentru 
aviație, la care au participat 
membri ai conducerii ministe
rului și centralei industriale de 
resort, au stat probleme legate 
de modul in care acest colectiv 
iși îndeplinește sarcinile ce îi 
revin în cadrul programului de 
dezvoltare a fabricației de a- 
parate de zbor, de direcțiile 
prioritare în care urmează să-și 
desfășoare activitatea în viitor.* 

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresindu-se oame
nilor muncii de la „Turbome- 
canica“ a exprimat impresii 
bune despre activitatea între
prinderii, despre măsurile luate 
pentru înfăptuirea programelor 
stabilite.

Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA DE MAȘINI E- 
LECTRICE. Intr-o atmosferă 
entuziastă, de vibrant patrio
tism, un mare număr de oa
meni ai muncii au înconjurat 
pe secretarul general al parti
dului cu multă dragoste, adre- 
sindu-i calde urări de sănătate 
șl multă putere de muncă, pen
tru binele și fericirea României, 
a întregii noastre națiuni.

Vizitarea unor importante 
sectoare de producție a relte- : 
fat preocuparea colectivului i

DACIADA ÎN ȚARA DE SUS A MOLDOVEI
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Acum, la Dorna Cîndrenilor, 
in județul Suceava, ninge ușor, 
cu fulgi mari. Zăpadă, asa. ca 
să zboare sania ca năluca, nu e 
insă decît sus, către Obcinele 
cele mari. Nu-i nimic, mergem 
spre Ousorul, pe pîrtia scolii, 
isi spun copiii. Pe pîrtia amena
jată. de cu vară, de gospodarii 
comunei, te simți ca la „Cupa 
Mondială". Poate e chiar mai 
grozav, in sensul că punctajul 
se face in cadrul unei nemaiîn- 
tîlnite întreceri, a unei mari șl 
permanente Olimpiade. Cea a 
sportului românesc, DACIADA, 
competiție inițiată din dragoste, 
din grija părintească față de 
tînăra -generație, de conducăto
rul partidului și statului nos
tru, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

Oameni anume desemnați, ar

bitri cu vechi state de serviciu 
pe pîrtlile cele înzăpezite, tin, 
la Consiliul Județean pentru 
Educație Fizică și Sport Sucea
va, punctajul la zi în actuala

etapă de iarnă a Daciadel. Lu
cru deloc ușor, deoarece toată 
lumea organizează și participă 
la concursuri. întrecerile de pînă 
acum au fost doar asa, un pro
log, o avanpremieră la popu
larele competiții ce vor avea 
lac. Profesorul Mihai Carp, de

ia școala din Doma Cîndreni
lor, a încheiat faza pe asocia
ție a ..Cupei Oușorul“ — finala 
se va desfășura cînd iama va 
binevoi să expedieze din ham
barele ei uriașe zăpadă pes
te brazii cel falnici rinduiți de 
o parte si de alta a pirtiei de 
schi si de sanie — iar în pre
zent pregătește lotul care va 
participa la tradiționalul „Fes
tival al sporturilor de iarnă de 
la Cimputung Moldovenesc". 
Profesorul GIcu Noapteș, direc
torul Scolii nr. 4 din Cimputung 
Moldovenesc, ne spunea ci s-au 
încheiat pregătirile pentru me
reu înclntătorul spectacol cul-

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. 2-3)

Dupâ meciurile Știinfei Bacău in C.C.E. la handbal

UN REZULTAT DE EXCEPȚIE

NUMAI PRINTR-0 EVOLUȚIE
Și celor mai mari oampioni li 

se poate întimpla — s-au văzut 
destule cazuri — să aibă o zi 
nefastă si, spre surprinderea ge
nerală, să fie învinși. Ei bine, 
Spartak Kiev, multiplă campioa. 
nă a Uniunii Sovietice șl a Eu
ropei la handbal feminin, a a- 
vut la Bacău o asemenea zi. 
După ce, In meciul-tur din C.C.E., 
acasă, a învins pe Știința Bacău

PRIMUL CONCURS

INDOOR DE ATLETISM

AL SEZONULUI
concurs de atletism 
acoperit din acest se- 
disputat, sîmbătă și— - -

Primul 
pe teren 
zon s-a 
duminică. în Sala ,.23 August' 
din Capitală, fiind dotat cu 
Cupa Unirii. Trofeul a revenit 
Clubului Sportiv Școlar nr. 4 
din București.

Iată învingătorii: fete, lun
gime — Daniela Bordăcel 
(C.S.Ș. 4) 5,41 m, 50 m — Lilia
na Bîră (Metalul) 6,7, înălțime
— Cristina Medeșan (C.S.Ș. 5) 
1,65 m, greutate — Elena Vlă- 
descu (C.S.Ș. 3) 12,11 m, 50 mg
— Cristina Medesan 7.7; băieți, 
prăjină — R. Stauciuc (C.S.Ș. 5) 
3,70 m. triplu — V. Ciobanete 
(C.S.Ș. 190) 13,30 m. 50 m — 
D. Jenei (C.S.Ș. 4) 6,1, greutate
— E, Ștefănescu (C.S.Ș. 
13,67 m, 50 mg — 
(C.S.Ș. 190) 7.0. lungime — M. 
Timiș (C.S.Ș. 7) 6,42 m, înălți
me — T. Doboș (C.S.Ș. 7) 1,90 m.

190)
M. Rafael

George LAZAR — coresp.

OBIECTIV PRIORITAR — DEZVOLTAREA BAZEI DE MASĂ A OINEI
— Interviu cu dr. Luigi Martiș, președintele 

Federației Române de Oină —

SE OBȚINE

DE EXCEPȚIE

Sportul nostru național, oină, 
a cunoscut o frumoasă ascen
siune in anul care s-a încheiat. 
Cea mai importantă realizare 
rămîne faptul că, avind un bo
gat calendar competițional, oi
nă și-a mărit mult aria de 
practicare, ea cuprinzind o ma
să tot mai mare de tineri, în
deosebi din mediul rural. Aces
te aspecte au făcut obiectul 
unui recent interviu cu dr. Lui
gi Martiș, președintele Federa
ției Române de Oină.

Indicațiile secretarului gene
ral al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. potri
vit cărora calitatea trebuie să 
primeze în toate sectoarele vie
ții noastre economice și sociale, 
au fost transpuse în practică și

de sportivii, antrenorii, tehni
cienii, de toți activiștii asocia
țiilor sportive, comisiilor jude
țene și de către cei ai federa
ției. Ca orice domeniu de ac
tivitate, și federația noastră s-a 
prezentat, la sfîrșitul anului ca
re s-a încheiat, cu indicatorii 
de plan — în cea mai mare 
parte a lor — realizați și depă
șiți, ne-a spus, la începutul dis
cuției. președintele F.R. Oină.

— Citeva exemple™
— în activitatea de masă, din 

totalul de 1809 formații, 1347 
sînt în mediul rural. Este, dacă 
vreți, un titlu de mîndrie pen
tru federația noastră de- a fi 
reușit, printr-o muncă perse
verentă. începută cu multi ani 
în urmă, să stabilească bâza de

practicare a oinei în sate și 
comune. Așadar, sportul națio
nal al românilor se practică a- 
cum cu precădere în mediul 
rural, revenind — se poate spu
ne — la matcă. Dar am stimu
lat dezvoltarea oinei șl la orașe, 
în mediul muncitoresc, în rîn- 
dul elevilor și al studenților, 
printre militari. Rezultatele 
sînt bune și în această pri
vință.

— Care sînt principalele 
competiții incluse in calendar 
și cum s-a acționat pentru ca

Interviu Consemnat de 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

ta numai două goluri diferență, 
in condițiile In care — ni s.a 
spus de către martori oculari — 
un arbitraj net defavorabil le-ar 
fi privat pe băcăuance de o vic
torie, la Bacău, duminica trecu
tă, în meciul.retur, s-a văzut 
clar că jucătoarele sovietice a- 
veau trac.

știința Bacău a avut posibili
tatea să obțină un rezultat de 
excepție, șl asta nu numai tn 
prima repriză, cind a jucat mal 
bine și a condus cu două goluri, 
ci și în cea Secundă, etnd a 
evoluat mai slab (!). Nu a reu
șit în cele din urmă, pentru că 
un rezultat de excepție se obți
ne, cu un asemenea partener de 
întrecere, numai prlntr-un joc de 
excepție, fără cea mai mică fi
sură. Pentru că un mare cam
pion rămîne redutabil și într-o 
zi nefastă. Echipa băcăuană nu 
a prestat un joc de zile mari. 
A greșit tactic, tehnic și, într.u- 
nul din numeroasele momente-

chele, disciplinar, nu mult, dar 
suficient oa, In loc să adlnceas- 

deruta adversarelor. In dese- 
momente evidente pentru mi- 
de spectatori (in tribune șl 
monitoarele din jurul sălii), 
le lase " " -

că 
le 
ile 
la 
să 
ceașcă, să 
dentele au 
reotlp, pe __ _____  .
semicercului oaspetelor. _____
tind gruparea — devenită reflexă 
— a apărării acestora Filofteia 
Daniilof, pivotul, s-a așezat in
variabil in același punct, a fost 
strînsă ca in clește de două a- 
părătoare. astfel că a irosit zeci 
de mingi șl nu a marcat nici un 
gol I A luptat din greu cu apă
rarea, dar nu numai pentru asta 
apreciem un pivot, ci pentru fa-

răgaz să se dezmetl- 
reeapete curaj. Stu- 
înghesuit locul, ste. 
jumătatea stingă a 

permi.

Mircea COSTEA

(Continuare (n pag a 4-a)

Divizia A de baschet feminin

IERI, VOINJA - OLIMPIA 72-60
• Politehnica a invins pe Chimistul!
• Azi, din nou cuplaj in sala Floreasca

Partide intere
sante in etapa a 
XlV-a, interme
diară, a Campio
natului National de 
baschet feminin.

VOINȚA BUCU
REȘTI — OLIM
PIA 72—60 (40—
29). Așteptată cu 
justificat interes, 
întrecerea dintre 
cele două formații 
fruntașe ale bas
chetului nostru a 
confirmat întru to
tul exigențele nu
meroșilor specta
tori și ale specialiș
tilor care au venit 
la sala Floreasca. 
După o perioadă 
mai puțin fastă, 
elevele lui Marian 
Strugaru au arătat 
că sînt, totuși, bas
chetbaliste ta
lentate. valoroase, 
care, atunci cînd 
sînt bine pregătite 
și vor, realizează 
lucruri deosebite, 
așa cum au făcut 
și în meciul cu O- 
limpia. Acțiuni în
viteză, coșuri de 
la distantă, recu
perări și contra
atacuri etc., etc. 
Cu Estela Urogdy 
șl Elena Caloianu 
conducătoare de joc 
Ștefania Borș stăpînă sub pa
nouri, cu Elena Filip și Lumi
nița Măringuț, eficace și utile, 
Voința s-a instalat din start la 
conducere și a avut avantaj

Ștefanla Borș a scăpat de sub supravegherea 
Marianei 
Voința

Bădinlci și... două puncte pentru

Foto: Nicolae PROFIR

lucide, cu majoritatea timpului de joc. De 
partea cealaltă, sportivele de 
la Olimpia au acuzat efortul 
din partidele cu „U“ Cluj-Na-

-(Continuare in pag. 2-3)



RUGBYȘTII fruntași în faț/ 
BQGAT jN foTRECERI INTERNI

CODRUȚA BflIBtCARI) Șl
Intre cei aproape 4 000 de e- 

levi și pionieri ai Școlii nr. 157 
din Sectorul fi al Capitalei, Co
druța Berbecaru ocupă un loc 
aparte. Pe de o parte, pentru 
că este fruntașă pe clasă, în a 
IV-a 1 (în catalog notele de 10 
constituie dominanta 1). totodată 
fiindcă se situează printre cele 
mal bune gimnaste din școală, 
alături de Ancuța Banciu, Ga
briela lonescu și de celelalte 
componente ale echipei, la un 
pas de finala pe tară a „Cupei 
Pionierul" Doar emoțiile le-au 
făcut sa rateze... Numai că nici 
Codruța nici Ancuța, nici Ga
briela nu renunță la bucuriile 
ce le oferă gimnastica. Dovadă: 
ele stăruie în pregătire (așa 
cum o fac șt la carte), pentru 
ca la viitoarele competiții șco
lare sau pionierești să ajungă 
— cel puțin — într-o finală 
republicai,ă

Ceea ce apare cu totul sem
nificativ în cazul Școlii nr. 157 
este faptul că „exemplul de pa
siune pentru sport a gimnaste
lor in perspectiva unor împli
niri mult dorite este urmat de 
mulți alți elevi, copii buni la 
învățătură, totodată ordonați și 
disciplinați" cum remarcă cu 
satisfacție orof. Victoria Moîse. 
director-adjunct. Cîți ? „De or
dinul zecilor!"- vine cu preci
zarea Drof. Silviu Niculescn, 
director-adjunct cu munca e- 
ducativă. Ne sînt oferite și cî- 
teva modele.

Pioniera Liana Stoichiță a 
fost cucerită de frumusețea bas
chetului, sport în care s-a ini
țiat din clasa a III-a ; acum 
este în a V-a. Prin muncă și 
talent a ajuns în secția de per
spectivă a C.S.Ș. Rapid. Cris
tina lonescu și colegele Liliana 
Daia și Maria Potîngă au sim
țit o atracție deosebită pentru 
floretă S-au inițiat (și au ră
mas) la C.S.Ș. Steaua, dorind 
să o copieze, în tenacitate, pe 
Elisabeta Tufan, campioana 
mondială a probei, anul trecut, 
la Lausanne. Și tot la Steaua 
își perfecționează pregătirea și 
gimnasta Ancuța Banciu, sub 
supravegherea unui nume, cînd- 
va, în sportul grației. Alina 
Goreac.

AMBIȚIOȘII El COLEGI DE EA ȘCOALA 157...
Există și o replică a băieților, 

a pionierilor. Cazul lui Cris
tian Niculescu. care de la „miu- 
țele“ din curtea școlii a ajuns 
'n secția de fotbal a Sportului 
Studențesc. Iar Simion Mihalea, 
pentru care Cristian Gațu a fost 
tși a rămas) un model în sport, 
nu pregetă să facă eforturi pen
tru a acumula noi și noi cunoș
tințe în handbal, într-o primă 
etapă la Rapid, în timp ce 
Valter Ursache, visînd să ajungă 
un voinic autentic, se pregătește 
asiduu în secția de lupte a 
CES fcftOM-ului.

Totuși, primii fiori pentru

Doru Cajvan. Codruța aduce 
încă o completare : „Ne-au fost 
totodată călăuză, ne-au încu
rajat continuu și învățătoarele 
noastre. Iar ,n cazul colegilor 
din ciclul gimnazial, profesorii- 
diriginți". Și aici, dintre cele 
43 de cadre didactice care în
deplinesc această funcție de 
mare răspundere, ne-au fost 
date cîteva nume : Marin Zam
fir — fizică, Eugenia Lopotă — 
istorie, Afrodita Buzoianu — de
sen. Viorica Drăgan — mate
matică, Mirela Dumitriu — 
muzică.

Nimic nu poate răsplăti, mai

Sezonul de toamnă nu a fost 
favorabil „XV“-lui național, deși 
era de așteptat o comportare 
superioară din partea rugbyști- 
lor. care aveau datoria să se 
reabiliteze după eșecurile înre
gistrate la Antipozi. Dar. după 
cîte știm, cunoscîndu-1 pe acești 
bărbați dîrji, se pare că revan-

(tonale. în frunte cu Leonte, 
Caragea, Dumitraș, Murariu. 
Rădulescu. Tofan. Lungu, loa
der. Hodorcă (n.r. citați in or
dinea așezării in teren). Ne 
gîndim să le alăturăm o serie 
de tineri, cum ar fi Ghenea, 
Costea. Ciorăscu, Doja, Leuciuc, 
Neaga, Fulina, Ținea, Boldor.

OBIECTIV
(Urmare din pap. 1)

ele să se desfășoare la un ni
vel corespunzător ?
— Atît întrecerile de masă, 

cît și cele de performantă se 
desfășoară sub egida Olimpia
dei sportului românesc. DA- 
CIADA. amplă manifestare 
sportivă cu un pronunțat ca
racter patriotic, educativ, crea
tă din inițiativa conducătorului 
partidului și statului nostru. 
Campionatul National de se
niori. Cupa României. Campio
natul Republican al juniorilor. 
Campionatul echipelor școlare. 
Cupa U.T.C.. Cupa Pionierului. 
Campionatul unităților școlare 
cu profil agricol. Dinamoviada. 
Cupa U.N.C.A.P.. CupaU.G.S.R. 
— iată doar cîteva exemple 
care ne îndreptățesc să afir
măm că „geografia oinei" este

O lecție obișnuită de sport cu elevii Școlii nr. 157, un prim pas 
spre înaripate visuri in performantă... Foto: Gabriel MIRON
sport, toți acești copii i-au sim
țit acolo, în școală, la „157", 
între colegii lor, pornind de la 
lecțiile de educație fizică, de la 
concursurile atletice pe clase, 
de la întrecerile pe sector. Sta
dionul URBIS le-a fost (șl le 
este) deschis permanent. Și ast
fel,'paralel cu reușitele la în
vățătură, ei trăiesc și satisfac
ția altora. cele din arena 
sportivă.

Primii lor îndrumători ? Se 
înțelege, profesorii de educație 
fizică. „Acest lucru nu îl vom 
uita niciodată!“, o spune cu 
toată franchețea Codruța Ber
becaru și ne roagă să notăm 
numele acestora : Valentina Cu- 
recheru, Rozalia Filipescu, Ma
ria Popa, Constantin Bogdan și

PRIORITAR
extrem de diversificată; ea cu
prinde, practic, aproape toate 
domeniile în care muncesc, în
vață și trăiesc sute de mii de 
tineri ai României socialiste.

— Reiese deci că Ia nivel 
central oină se bucură de un 
calendar competiționai bogat 
și atractiv. Cum apreciat! ini
țiativele locale?
— Organizarea unor întreceri 

la nivelul unităților școlare, al 
întreprinderilor și instituțiilor, 
atît la sate, cît și la orașe, este 
chiar un criteriu de aprecierea 
muncii comisiilor județene de 
oină. Iată și exemple: Cupa 
școlilor generale. Cupa liceelor. 
Cupa C.U.A.S.C., Cupa Calla- 
tis. Cupa Grănicerului. Cupa 
Nordului — sînt initiative lo
cale în județele Neamț. Con. 
stanța, Suceava, Bistrița-Nă- 
săud. Maramureș ș.a.

LOTUL ECHIPEI NAȚIO
NALE (antrenori : Teodor 
Rădulescu. Gheorghc Nica 
și Radu Demian): fundași
— L. Codoi. L. Hodorcă 
(Steaua). D. Piti (Sportul 
Studențesc); aripi — Gh. 
Vărzaru, D. Boldor (Steaua). 
M. Toadcr (Dinamo); centri
— A. Ținea (Farul Constan
ța), N. Fulina (Știința Baia 
Mare). A. Lungu, Șt. Tofan 
(Dinamo); mijlocași la des
chidere — G. Ignat (Steaua). 
V. Năstase (Sportul Stud.).

Al. Domocoș (Univ. Timi
șoara); mijlocași la grăma
dă — D. Neaga (Grivița 
Roșie). T. Coman (Steaua); 
înaintași — Fi. Murariu, Al. 
Rădulescu, M. Moțoc, S. Cio
răscu. Gh. Leonte, Gh. Du
mitrescu (toți Steaua). I. 
Doja, N. Vereș. Gh. Cara
gea, Gh. Ion (Dinamo). M. 
Leuciuc, D. Colibă, C. Ghe
nea (Politehnica Iași), H. Du
mitraș (Contactoare Buzău). 
L. Costea (Farul), Ai. Csoma 
(Știința Baia Mare).

direct și mai semnificativ, mun
ca plină de dăruire și de res
ponsabilitate socială a unui e- 
ducator decît recunoștința pe 
care generațiile tinere caută 
să le-o dovedească pentru tot 
ce au făcut pentru a crește să
nătoase la minte și la trup. Iar -
la Școala nr. 157, iată, a- 
cest gest de recunoștință este 
exprimat prompt, cu sinceritate 
și afecțiune, pentru oamenii de 
la catedră...

Tiberiu STAMA

Cupa Harghita la schi alpin 
pentru copii, ce urma să fie or
ganizată la Miercurea Ciuc, Ia 
23—24 ianuarie, se amină pentru 
25—26 martie, din iipsă de ză
padă.

L3C

— Înțelegem că oină are 
acum mult mai multi practi
cant!, suporteri și activiști 
obștești. Ce Ioc are in preo
cupările federației munca 
propagandistică pentru învă
țarea și practicarea oinei.
— Am înregistrat progrese 

vizibile și în această direcție, 
mai ales în 1987. Cu sprijinul 
C.C. al U.T.C., s-a tipărit un 
pliant de mare utilitate pentru 
pregătirea echipelor de copii și 
juniori, instrument eficient de 
lucru în mîna profesorilor de 
educație fizică, a antrenorilor 
și instructorilor sportivi. S-a 
tipărit, de asemenea, un suges
tiv afiș de popularizare a oi
nei. Tn sfîrșit. este de retinut 
că Buletinul tehnic al federa
ției apare cu regularitate și a- 
firm că nimic din actualitatea 
oinei. ce ar trebui și ar dori 
cineva să știe despre jocul nos
tru national, nu lipsește din a- 
cest adevărat manual.

șa lor nu a fost decît... amîna- 
tă. Ei au pornit la drum (cu 
toate eșaloanele), un drum nou. 
pe care l-am dori, spre deose
bire de precedentul, fertil.

L-am întrebat pe antrenorul 
federal Dumitru Mihalache ce 
priorități și-a fixat forul diri
guitor al rugbyului nostru pen
tru sezonul de primăvară. „Pe 
planul performanței — ne-a 
spus — sperăm, mai. bine zis 
ne propunem.' să cîstlgăm cele 
două meciuri oficiale din . ca
drul C.E.. cel cu Italia din 2 
aprilie, în deplasare, la Milano 
(pe San Siro !) si cel cu Spania, 
(a noi acasă, din 10 aprilie. Ne 
gîndim, de asemenea, să ne ca
lificăm cu echipa de juniori in 
finala viitorului turneu F.I.R.A. 
(Makarska — Iugoslavia. 28 
martie — 3 aprilie). Instruirea 
— pe care o dorim ridicată la 
un nivel superior — urmărește, 
pe baza potențialului actual al 
rugbyștilor noștri fruntași. să 
ne apropie cît mai mult de 
potențialul de joc probat de 
fruntașele acestui sport Ia Cupa 
Mondială".

— V-ati fixat cumva si .asu
pra unui prim grup de lucru ?

— Am stabilit „coloana ver
tebrală" a viitoarei echipe na-

— Considerați că în aceas
tă privință s-a făcut totul?
— Cea mai eficientă propa

gandă se realizează, totuși, prin 
jocuri atractive, de calitate. E- 
chipele fruntașe Dinamo. Com
binatul Poligrafic București, La
minorul Roman, A.S. Constan
ta, Tricolorul Baia Mare. Ener
gia Rîmnicelu, Avîntul Frasin 
au demonstrat că oină se în
scrie între cele mai îndrăgite 
jocuri sportive.

Este o propagandă prin fapte 
și vom continua pe acest făgaș.

Președintele federației ne-a 
oferit și numeroase date pri
vind preocuparea pentru mări
rea numărului de arbitri, al 
formării de noi instructori, al 
instaurării disciplinei ferme, 
etc. Probleme multiple, care do
vedesc că sportul nostru na
țional — oină — poate să pă
trundă și mai mult, cu și mai 
bune efecte educative. în rîn- 
dul tinerilor.

Piti (pe Cristian Răducanu, o- 
perat de menise, nu putem 
încă conta).

— Semne evidente de înnoi
re. Și pentru că ați abordat 
problema tineretului, ne-ar in
teresa să ne spuneți ce noi 
șanse de afirmare îi acordă fe
derația ?

— în afara celor care vor lua 
parte Ia pregătirile echipei A,

rugbyștil 
Ie va fi 
propriu: 
la 13 m 
apoi. Ia 
neu de 
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bună foi 
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- Și I 
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TEROli IAȘI — ȘTIINȚA
IN DIVIZIA A LA

IAȘI, 20 (prin telefon). In 
prezența unui număr mare de 
spectatori, Sala Sporturilor din 
localitate a găzduit întîlnirea 
restantă din etapa a X-a a Di
viziei feminine A de handbal 
dintre echipele TEROM și Ști
ința Bacău meci încheiat cu 
rezultatul de 32—32 (18—14). In 
prima repriză ieșencele s-au 
impus cu autoritate în fața

------- W»

Dc slmDâlă, la Predeal

MECIUL DE BARAJ

HANI

BASCHET. A DEVENIT O Obișnuință ca 
la meciurile de baschet feminin antrenorii 
formațiilor In srecial din prima divizie, să 
se agite șl să vorbească continuu, creînd 
o impresie neplăcută. „înapoi !“, „Dă dru
mul ia minge !*. „Fă-i blocaj 1", „Pe mij
loc 1“ „Sări I", „Aruncă la coș 1", „Nu așa 
se ține omul...*, „Ce faci, Mălinooo 7 I", 
„Ieși afară 1 „Așa am făcut la antrena
ment ?•' - sînt doar cîteva din „indicațiile" 
ce se aud repetate pînă la... oboseala asis
tenței. Toate acestea. In plină desfășurare 
a meciului, cînd fiecare jucătoare caută să 
aplice (cum poate) în teren ceea ce a făcut 
(dacă a făcut) la lecțiile de pregătire. De
sigur, nimeni nu interzice o remarcă justă 
și pe moment a antrenorului, dar de aici 
șl pînă a vorbi permanent, a indica și în
văța mereu In timpul partidei este cale 
lungă... Sperăm că cel vizați in aceste rln- 
durl — șl e sînt majoritatea antrenorilor 
echipelor feminine din prima divizie — vor 
renunța la practica „dădăcelii" și vor a- 
dopta o atît idlne sobră, cu adevărat pe
dagogică. (P Iv.).

HANDBAL. CALIFICAREA echipei femi
nine Rulmentul Brașov în sferturile de fi
nală ale Cupel I.H.F. este o performanță 
frumoasă pentru jucătoare și conducerea 
tehnică a formației. La această reușită au 
mai contribuit, lntr-un fel sau al
tul. mulți alți brașoveni. loan Bă
lan, președintele Asociației sportive Rul
mentul — el tnsușl avînd o mare contri
buție la organizarea ireproșabilă a parti- 
dei-retur cu E.S. Besanțon — ne-a vorbit 
despre sprijinul primit în această privință

de la întreprinderea de Confecții, Consiliul 
Județean al Sindicatelor, de la numeroase 
unități economice • RODICA MARIAN, care 
duminică a prestat un joc de o excelentă 
factură tehnică, și-a făcut un frumos cadou 
prin înscrierea a trei superbe goluri, ea 
aniversîndu-și ziua de naștere chiar pe 17 
ianuarie. înainte de primul fluier al arbi
trilor, colegele i-au oferit flori, în aplauzele 
meritate ale iubitorilor handbalului din Bra
șov • CEI PATRU ziariști francezi pre- 
zențl la Brașov au apreciat ca Ireproșabilă 
organizarea meciului. Francois Ruffin, tri
misul ziarului „L’Est Republicain", ne spu
nea : „Handbalul mi-a prilejuit călătorii în 
multe orașe europene. Dar o organizare atît 
de exactă, atît de ospitalieră, condiții de a 
ne face meseria fără nici o piedică — nu 
am întilnit ca aici, la Brașov. Felicitări 
tuturor (I Gv.).

ÎNOT PE MARGINEA startului atît de 
promițător al fetelor noastre In noul sezon 
am scris la timpul potrivit. Acum, o com
pletare, o precizare făcută nouă de antre
norul emerit Mihail Gothe : în Australia 
a fost premiată cea mal bună performanță 
din fiecare zi de concurs (șl au avut loc. 
reamintim, trei asemenea concursuri, în tot 
atîtea orașe). In două rîndurl. rezultatele 
de vîrf au aparținut româncelor. Astfel, 
Livia Coparlu a Impresionat în mod cu to- 
tu. deosebit prin acel timp de 55.80 pe 
100 m liber, iar Tamara Costache a avut 
performanța răsplătită cu cel mal mare 
punctaj în întrecerile respective, conform 
tabelei australiene — 991 p pentru 25,71 pe 
50 m liber. în urma celor trei competiții

s-a alcătuit un clasament general, prin adi. 
ționarea punctajelor : pe crimele zece 
locuri, cinci sportive din R.D. Germană și 
cinci din România. Tamara a fost a doua, 
după celebra Heike Friedrich. Stela Pura 
a patra după alt nume faimos Silke 
Hoerner.. (G. R.).

HOCHEI. PARTIDELE DISPUTATE în 
cadrul dublei etape de sîmbătâ și duminică 
di-n Capitală au relevat, parcă mal preg
nant ca oricînd, o veche carență a hocheiș- 
tilor noștri fruntași : neconcretizarea situa
țiilor de superioritate numerică. Astfel, 
Steaua a fost de cinci ori în superioritate 
și nu a marcat nici un gol ; Sport Club 
Miercurea Ciuc de șapte ori — nici un gol ; 
Dinamo de oatru ori — un gol ; Dunărea 
Galați a avut de opt ori un om în plu-s 
pe gheață și a realizat un singur gol, iar 
de două ori a evoluat cu doi jucători în 
plus, fără a schimba tabela de marcaj ! 
Deci, dintr-un total de 26 de situații de 
superioritate numerică au fost înscrise, în 
cele patru meciuri, doar două goluri ! Mai 
mult decî puțin... • FELICITAM hoche- 
iștii formației Dunărea Galați pentru spor
tivitatea manifestată în jocurile pe care 
le-au disputat în comoania dinamovistilor 
bucureștenl. • „CE PACAT că jucătorii de 
la Dunărea, care «știu» multe pe gheață, 
nu prea cunosc cel mal important lucru : 
să marcheze golurispunea reputatul ar
bitru internațional FI. Gubernu, în timpul 
celui de al doilea meci cu Dinamo al gă- 
lățenilor. „Asta din cauza mult prea pu
ținelor ore de antrenament pe gheață, de
fectarea «Rolbei» ducînd la dezghețarea 
patinoarului" a venit replica arbitrului gă- 
lățea.n N. Enache, deci un cunoscător al 
situației reale a hocheiștilor de la Dunăre, 
între timp, lucrurile s-au remediat, Du
nărea, cu 7 jucători în lotul de tineret 
pentru C.M din martie, reluîndu-și antre
namentele. (M. N.)

PENTRU TITLUL
DE CAMPIOANĂ 

NAȚIONALĂ LA ȘAH
Un meci de 4 partide între 

marea maestră Margareta Mu- 
reșan (Electromotor Timișoara) 
și maestra internațională Eu
genia Ghindă (Politehnica Bucu
rești) va stabili campioana țării 
la șah a anului 1987. întîlnirea 
va avea loc la Predeal, între 
23—28 ianuarie. împreună cu 
antrenorii lor, Emil Ungureanu, 
respectiv Mihai Ghindă, cele 
două șahiste fac ultimele pregă
tiri teoretice și tactice, pentru 
ca runda finală a campionatu
lui să se ridice la un nivel cît 
mai înalt.

Amintim că Margareta Mure- 
san are în palmares două ti
tluri de campioană (în 1983 și 
1985), iar Eugenia Ghindă unul 
(în 1982) în caz de egalitate 
(2—2). Eugenia Ghindă devine 
noua campioană, deoarece în fi
nala de la București, disputată 
în decembrie, a realizat un nu
măr mai mare de victorii.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 

20 IANUARIE 1988
Extragerea I: 27 38 45 43 32 19 
Extragerea a II-a: 3 41 10 33 
42 44.

Fond total de eîștigurl: 
793.964 lei. din care 57.883 lei, 
report la categoria 1.
• ASTAZI este ultima zi 

pentru procurarea biletelor la 
tragerea săptămînală LOTO, pro
gramată pentru miine. vineri. 22 
Ianuarie. Jucați din timp nume
rele dv. preferate I
• Așa după cum am mal In

format, la sfîrșltul acestei săp. 
tămînl, respectiv, duminică. 24 
ianuarie. Iubitorii tragerilor LO
TO 2 vor avea din nou ocazia 
să-și încerce șansele, procurin- 
du-șl bilete cu numerele favorite 
pînă sîmbătă. 23 ianuarie. Rea
mintim câ, la asemenea trageri, 
se atribuie autoturisme „Dacia 
1300“ si variate sume de bani. 
Important de reținut câ la tra
gerile LOTO 2 se poate cîștiga 
și cu 2 numere I
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• Sorbind, parcă, din binefa
cerile oferite de stațiunea cli
materică Băile Herculane. în a- 
ceastă perioadă destinată acu
mulărilor fizice, fotbaliștii lui 
F.C. Argeș urcă, zilnic. în pas 
alergător. spre 1__    "
„Șapte izvoare". • Sub cele 23 
de căciulite și treninguri pur- 
tînd însemnele clubului piteș- 
tean îi recunoști repede — să-i 
notăm, totuși. în ordinea pos
turilor — pe Speriatu, Cristea. 
Blidaru — portari; Voicu, Ște-

locul numit

fășoară antrenamentele poartă 
amprenta exigentei sale. • Im
portant e faptul că și în ab
sența acestuia, la teren si la 
sală, ca și pe pantele Hercula- 
nelor. se muncește cu conștiin
ciozitate • Și. în acest sens, 
exemplele oferite de 
rul secund, portarul 
abia operat la ambele 
ca și de căpitanul 
Stancu, stimulează 
mai tinerilor coechipieri.
„Deși am depășit virsta de 30

antreno- 
Speriatu, 
picioare, 
echipei, 

energiile
•

tiunile, vorbim 
cu coechipierii, 
părătorii". • 
în discuția pe 
cu conducerea 
profilul actual 
jungem la un bilanț (de toam
nă) rarisim, potrivit căruia F.C. 
Argeș a reușit să adune des
tule puncte (5) de afară și să 
risipească mai multe (7) pe 
propriul teren. Una dintre ex
plicațiile date de antrenori ne 
retine atenția în mod deosebit:

mai tot timpul 
îndeosebi eu a- 

Aproape firesc, 
care o purtăm 
tehnică despre 
al echipei, a-
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— Stimate Leonte lanovschl, nu e un secret 
pentru nimeni faptul că dumneavoastră 
activați de decenii in fotbal. Așadar, «ți 
văzut multe, știți multe, spunețl-ne cum este 
cu antrenamentul acesta de iarnă, aflat In 
trecut doar in programele atlețllor. Este el 
necesar 7

— Este, cum să nu fie 7 Dacă acum nu încarci 
cum trebuie bateriile, nici nu începe bine treaba 
la... iarbă și constați că se descarcă repede.

— O făcea șl Dobrin 7
— O făcea. Alerga cot la cot ou băieții, nu 

dădea Înapoi. Abia ceva mai tirzlu, clnd tre
ceam ia viteză, nu era In apele lui. Avea, 
pare-se, o programare genetică pe rezistentă, 
ceea ce pentru el. „dispecer* Înnăscut, nici că 
se potrivea mai bine. Dobrin insă, pentru că 
a venit vorba de el, compensa absența viteze! 
de deplasare cu viteza de execuție, ceea ce în 
fotbal, dintotdeauna, contează în primul rind. 
Nemaivorbind de faptul că unul ca ei potența 
calitățile multora dintre coechipieri, 
fost Radu I, Jercan, Troi, Radu — — 
Astăzi însă ne este mai greu...

cum au
n, Doru Nicolae.

— Vreți să spuneți că, acum, F.C. Argeș nu 
mal are valori și că asta explică locul U 
in clasamentul turului 7

— Ceva-ceva Jucători buni s-ar mal găsi pe ia 
nod. F.C. Argeș a fost mal mereu un sac fără 
fund. Nu ăsta-i necazul...

— Dar care-1 7
— Acela că n-am putut să dispunem de el 

mai multe etape la rind. Cînd n-au fost acci
dentările, au venit cartonașele, și uite așa, în 
timp ce în campionatul trecut am avut un grup 
masiv, de șapte-opt Jucători, folosit aproape in 
toate meciurile, acum, la Jumătatea întrecerii, 
doar Stancu numără 17 Jocuri. Cum să fii, In 
aceste condiții, o echipă omogenă, capabilă de 
rezultate constant bune 7

— Șl returul 7
— Așteptăm mal mult de la el... Și noi, și su

porterii noștri...
— O dorință, pentru final...

— Să luăm iarăși 5 puncte de afară șl să nu 
mai risipim nimic, la noi, în Trivale. 5

fan. Stancu, Eduard, Pîrvu, Tă- 
nase, Nedelcu — fundași; Ignat, 
Badea, Bănuță, Balaur (com
plet refăcut, după spusele lui: 
opinia medicului nu am putut-o 
cunoaște, întrucît acesta nu se 
afla la echipă). Șerban, Mi
hai Marcel — mijlocași ; D. 
Zamfir, Pană, Vlădoi, Gheoacă, 
Obrașcu, Grlgoriu, Guda (ulti
mul. venit de la Mecanica Fi
nă) — înaintași • Din felul
cum ascultă „comenzile" antre
norilor grupul compact, des
prinzi dorința argeșenilor de a 
urca de la minus 2 la „adevăr", 
undeva spre plusul liniștitor, 
deși, la o socoteală imediată, 
constați absența unora dintre 
componenții de bază ai echi
pei: Radu II, Jurcă, două „pie
se grele" ale liniei întîi, Bălu- 
ță și Simion. • Mai lipsea, la 
ora vizitei noastre, de la—Pre
gătirile montane ale 
Argeș, antrenorul ei 
Florin Halagian, dar 
Ianovschi, Speriatu, 
Niculescu, care la Băile Hercu
lane alcătuiește conducerea teh
nică, îi anunță sosirea pe cît 
de cUrînd și tine să precizeze 
că programul după care se des-

lui F. C. 
principal, 
trio-ul L.

Spiridon

dc ani, considerată de unii, 
in mod greșit, ca fiind un ter
men limită, mă simt in stare 
să mai joc cițîva ani, bineînțe
les dacă intre timp vreunul din
tre tineri nu-și va pune o se
rioasă candidatură"^, ni se des- 
tăinuie Stancu. „In momentul 
de față, am totalizat 370 de 
meciuri. Pină la 400 mă voi 
duce, oricum, fără probleme", 
a maj spus fidelul și valorosul 
libero aflat de 12 ani. fără în
trerupere. la F.C. Argeș. • 
Seara, în cameră la Speriatu, 
îl întrebăm dacă nu cumva .a 
cam sărit peste perioada de 
convalescentă și ne răspunde 
că pentru un portar călit în 
plonjoane. pe glod sau pe ză
padă. operația la care a fost 
supus e o... bagatelă • Si cu 
rolul celălalt, de antrenor se
cund — îl întrebăm —, cum te 
împaci? Răspunde și pentru 
colegul Spiridon Niculescu. a- 
mintindu-ne mai întîi că a- 
mîndoi au absolvit I.E.F.S.. cu. 
firește, specializarea fotbal, și 
lăsînd mai la urmă argumentul 
care stă si el în picioare: 
„Noi. ca portari, avind tot jo
cul in fată, am mai dirijat ac-

„Jucăm mai slab acasă și pen
tru că nu avem un dispecer ca
pabil să -lege» jocul la mijlo
cul terenului, precum și un om 
de gol în stare să se descurce 
în careurile aglomerate ale for
mației oaspete șl pe care echi- 
?a să-l caute cu perseverență.
n acest sens — au căzut de 

acord antrenorii — pentru re
tur așteptăm mai mult de la 
jucători ca Badea. Ignat, Dorel 
Zamfir".

Gheorghe NICOLAESCU

Săptămina trecută s-a pu
blicat în această pagină, o lun
gă listă a golgeterilor Diviziei 
B, din sezonul de toamnă. Din 
simpla lectură ne-am dat sea
ma. o dată in plus, că și la e- 
șalonul secund „producția1* oa
menilor de gol e destul de să
racă. In seria I conduce Zahiu. 
de la F.C. Constanța, cu doar 
11 goluri în seria a Il-a, doi 
jucători Biță, de la Electropu- 
tere Craiova, și Mangalagiu, de 
la Chimia Rm. Vîlcea, cu cîte 
14 goluri, pentru ca în seria 
a IlI-a liderul, Petrescu, de la 
Strungul Arad, să aibă în drep
tul său doar 10 goluri 1

Parcurgînd clasamentele res
pective, am văzut că la marca
torii a 5—6 goluri (deci „gol- 
geterl" doar cu cîte 5 puncte 
realizate) figurează multe nu
me, dar fără rezonanță și, mai 
ales, fără perspectivă.

De fapt, cine sînt golgeterii 
Diviziei B despre care se spune 
că sînt principala sursă de ju
cători pentru primul eșalon, a- 
cest eșalon în care echipele, cu 
excepția unora ca Steaua. Di
namo și Corvinul, duc lipsa 
„omului de gol“? Zahiu va îm
plini 28 de ani șl mari veleități 
nu mai poate avea, el fiind bun 
și util pentru echipa unde ș-a 
format și a jucat tot timpul. 
Biță, iată, face „naveta" între 
Electroputere și Universitatea, 
iar Mangalagiu este și el destul 
de cunoscut. Doar Petrescu e 
o noutate, dar și-a pierdut 
timpul pe la echipe mici 
(Chiajna, Electra, 1 
nu s-a realizat nici 
mișoara sau Galați 
tombrie va împlini

După acești lideri, 
de mult cunoscute, foști divizio
nari A : Profir șl Stan (Buzău), 
Kereszi (Pașcani), Petcu (Con-

echipe
Danubiana), 

pe la Ti- 
și In oc- 

27 de ani. 
alte nume

stanța), Toma (Plopeni; Cisma- 
ru (Prahova). A. Ene (Mizil), 
Palea (Drobeta), Țiglariu (Me
diaș) Sorin Cîrțu, Florea (Bis
trița) Soare (Bistrița; 
chici, Georgescu (Oradea), 
ba (Satu Mare, Tulba 
Mare). Țirban (U.T.A.) etc etc. 
Toți, fără excepție, foști divi
zionari A și cei mai multi tre- 
cuți de prima tinerețe în sport. 
Și atunci, ce poate aștepta pri
mul eșalon de la Djvizia B ? 
Orice dar — deocamdată — 
oameni de gol NU.

Iată de pildă. Petrolul Plo
iești, echipa care în turul cam
pionatului a marcat doar 12 
goluri, nu mai știe cum să re
zolve problema atacanților, pen
tru că nu găsește asemenea ju
cători. Nici nu are cum, dacă 
jucători la care a renunțat pen
tru lipsă de randament se află 
printre golgeterii diviziei se
cunde Toma, de la Plopeni, 
Cismaru. de la Prahova, A. Ene, 
de la Mizil P. Preda de la 
Plopeni. Libiu, de la Prahova 
toți au jucat la Petrolul și a- 
cum sînt printre marcatorii din 
Divizia B. Dar cu ce randa
ment 7 Cu cîte 5, 6, 7 goluri, cu 
care sînt printre cei mai efica
ce din actualele lor echipe. 
Este aceasta o nouă dovadă de 
ineficacitate, a nivelului scăzut 
al diviziei secunde, unde ;ucă- 
tori refuzați la „A" își găsesc 
cu ușurință un loc intr-o echi
pă. Cît despre jucători tineri, 
care să promită o promovare 
în Divizia A, între 
eșalonulu secund cu 
sești cîteva nume, un 
la Buzău. Galeș, de 
poate Mărgineanu, de 
veni sau 
U.T.A.

Prea puțin !
Constantin ALEXE

Giu- 
Bol- 

(Baia

golgeterii 
greu gă- 
Stan, de 
la Mizil, 
la Tîrnă-
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SUS A MOLDOVEI

luciul 
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at de 
fiind 
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i mai 
ză tu
rn ar ii 
\ de 
rapizi 
muna 
trăgă- 
i de 
imblă 
'ucea, 
noase 
>ob și 
ea, la 
orîta,

cursuri, iar toți la simpozioa
nele, expunerile, recitalurile de 
poezie patriotică, organizate — 
ca peste tot în tară — la că
minele culturale, spre a aduce, 
în aceste zile. un vibrant și 
fierbinte omagiu conducătoru
lui nostru iubit, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la a- 
propiata aniversare a zilei de

naștere și a peste 55 de ani de 
eroică activitate revoluționară, 
sărbătoare scumpă, de inimă și 
gînd, pe care întreaga țară o 
cinstește la 2f ianuarie.

In Tara de Sus a Moldovei 
ninge ușor, spre bucuria copi
ilor, a miilor de iubitori de 
mișcare, de sport. „Săgețile ză
pezii", cu schturile lor de tip 
„Pionier", fulgeră pîrtiile, in
tr-o întrecere tot mai populară, 
tot mai îndrăgită, marea Da- 
ciadă.

C.S.Ș. SLATINA, 0
C.S.Ș. Slatina, cîștigătoarea 

recentei ediții a „Cupei Spe
ranțelor" (copii între IX—12 
ani), s-a Impus, printr-un joc 
combinativ și eficace. încă din 
prima partidă susținută în Po
livalenta din Plopeni. în prima 
zi a competiției, elevii antreno
rului I. Pîrvulescu au început 
timid întîlnirea cu F.C. Bihor 
Oradea și de aceea au fost 
conduși cu 2—0 în minutul 6 ! 
Acest început de meci net de
favorabil a fost ca un duș rece 
pentru micii fotbaliști din Sla
tina. Treptat, ei au preluat ini
țiativa si în finalul partidei 
scorul a devenit 7—3! C.S.Ș. s-a 
impus categoric si In al doilea 
meci din grupă, cîstigînd în 
fața Otelului Galați cu 5—1, 
iar în semifinală a întrecut cu 
3—1 pe Gloria Bistrița. Deci, 
Pînă în finală, golaveraj 15—5!

Antrenorul Ion Pîrvulescu a 
început în anul 1985 selecția 
pentru formarea acestei echipe, 
căutind copii talentați prin 
-toate școlile generale din Slati
na și. după cum s-a văzut, stră-

ECHIPĂ CU MULTI
daniile sale au primit o primă 
răsplată, prin cîștigarea recen
tei ediții a „Cupei Speranțelor". 
La Plopeni, în mai toate partide
le au jucat: Zamfir — Chiriță, 
Georgescu, Luțu, Claudiu Nicu- 
lescu. Marius Niculescu, Popes
cu, Preda. După cum se știe, 
Georgescu, cu 7 goluri marcate 
a fost golgeterul turneului fi
nal. Merită, de asemenea, să-i 
evidențiem. pe Marius si Clau
diu Nicule'scu, ambii elevi în 
clasa a 6-a a Școlii generale 
nr. 6 din Slatina, deosebit de 
talentați șl cu multe cunoștin
țe tehnico-tactice. Primul. Ma
rius a evoluat pe postul de

COPII TALENTAȚI 
libero, cu multă precizie re- 
zolvînd cu calm situațiile criti
ce din fata porții sale, iar al 
doilea. Claudiu. căpitanul echi
pei. a jucat înaintaș creînd nu
meroase faze spectaculoase, 
dar prec'zia suturilor sale ne 
poartă mai lasă încă de dorit.

C.S.Ș. Slatina, echipa-surpri- 
ză a turneului de la Plopeni. a 
devenit din prima zi favorita 
publicului din localitate nrin 
locui său combinativ si efica
ce. Să vedem dacă anul viitor. 
In grupa mare, micii fotbaliști 
din Slatina vor repeta spec
taculoasa lor evoluție...

V. POMPILIU

EXCURSIE LA GEOAGIU-BĂI

Șl VIDIN (R. P. Bulgaria)

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri și res
taurante BUCUREȘTI organizează o interesantă excursie 
la Geoagiu-Băi si Vidin. Iată programul acestei excursii:

CAMPIONATUL FEMININ DE
(Urmare lin pag I)

BASCHET

>ei e- 
in- 

nasă, 
. tn- 
spor, 
piele 
n-stea 
>arti- 
i de- 
:epu- 
esfă- 

cu 
n să 
•stări 
min. 
i in 
Inită 
tiile, 
con-

nu au mai avut pros- 
fizică care să le per- 
obțină un rezultat mai 
toate strădaniile depu-

poca și 
pețimea 
mită să 
bun. cu 
se de Mălina Marinache, Eca- 
terina Stingă, Mariana Bădi- 
nici și Romela Cristea. Olim
pia a egalat în min. 27: 49—49, 
a preluat chiar conducerea, dar 
finalul a fost clar favorabil ad
versarelor. Marcatoare: Ștefan 
11, Caloianu 10. Urogdy 12, Ju- 
gănaru 2. Filip 21. Borș 8. 
Măringuț 10 pentru Voința res
pectiv Cristea 10. Stingă 16, 
Biră 3. Marinache 17. Bădinici 
10. Simioană 2. Stoichiță 2.

Bun arbitrajul cuplului 
Ionescu și C. Dumitrache.

x Paul IOVAN

N.

POLITEHNICA MINE-ENER- 
GIE C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI — 
CHIMISTUL C.S’.Ș. RIMNICU 
VÎT CEA 79—77 (42—10). Foarte 
tînăra echipă Politehnica (la

care ieri nu a jucat nici Maria 
Roșianu. bolnavă) a avut o 
comportare bună, realizînd — 
prin victoria obținută — o mare 
Si Pe deplin meritată victorie, 
la capătul unui meci spectacu
los. desfășurat într-un ritm 
alert, cu numeroase aruncări la 
cos. dintre care multe de la 
tanță. Echipa studențească 
început partida punctînd 
multă precizie sî obtinînd. 
atare. 24—10 (min. 8). după 
care insă oaspetele s-au apărat 
cu mai multă atenție si au re
dus treptat din handicap, pen
tru ca în repriza secundă să 
aibă la rîndul lor avans (67—64 
în min. 34). De aici s-a înre
gistrat de sase ori scor egal, 
ultima dată 77—77 tar Daniela 
Postelnicii a înscris coșul vic
toriei în ultimele 20 de secun
de. Chimistul a beneficiat de 
două aruncări libere si 
pozițional ratînd de 
dată. Gabriela Pandrea. 
Fâgărășanu. Anamaria

dis-

cu 
ca

Sanda Dăian, Adina Horea-Po- 
pescu $i Adina Hora au fost 
cele mai bune jucătoare ale în
vingătoarelor. iar de la Chimis
tul au ieșit în evidentă Antoa- 
neta Barbu. Magdalena Manea 
Si Laura Nițulescu

Au înscris: Dăian 16. Pan
drea 13. Făgărășanu 13. Gera 
14. Hora 14. Horea-Popescu 6, 
Postelnicu 3 oentru Politehnica, 
respectiv Barbu 25. Manea 16, 
Nițulescu 11. Sacerdoțeanu 14. 
Telițoiu 6. Ionescu 5. Au arbi
trat M. Oprea (bine) și R. Stăn- 
ciulescu (neacordînd un fault 
comis asupra unei jucătoare de 
la Politehnica în ultimele se
cunde. putea vicia rezultatul).

Dumitru STAMCULESCU

Ziua I: Plecare din București, pe traseul București — 
Pitești — Rîmnicu Vîlcea — Sibiu (dejun) — Orăștie — 
stațiunea Geoagiu-Băi; cazare la hotelul ..Diana" din 
Geoagiu-Băi.

Ziua a n-a și a IlI-a: Program liber (hotelul ..Diana" are 
și piscină); în fiecare seară, la restaurantul ..Diana" 
cîntă orchestra ..Selena".

Ziua a IV-a: Deplasare la Densuș (vizitare) 
getuza (vizitare) — Herculane (dejun) — 
Severin — Calafat (cină si cazare).

Orșova —
Sarmise-

Turnu

Ziua
Calafat 
cină si 
Vidin.

a V-a: Trecerea cu bacul, peste 
la Vidin; deplasare la hotel cu 
cazare la hotel si restaurant de categoria I în

Dunăre, 
autocarul

de la 
dejun.

Ziua a 
la Vidin 
cină si cazare la hotel de categoria I In Craiova.

Vl-a : Mic dejun si dejun; trecerea cu bacul de 
la Calafat; deplasare de la Calafat la Craiova:

de atac 
fiecare 
Denisa 

Gera.

Azi, de Ia ora 13.30, in sala 
Floreasca. are loc manșa a 
doua a meciurilor Politehnica — 
Chimistul și Voința — Olimpia.

• La Clui-Napoca: UNIVER
SITATEA CSS VIITORUL — 
RAPID C.S S. 5 BUCUREȘTI 
108—70 (55—38).

Ziua a Vil-a: Mic dejun, apoi deplasare de la Craiova 
la Tg. Jiu (dejun si vizitarea obiectivelor de arhitectură si 
istorie): 
Capitală

deplasare 
cu sosire

la Horezu (vizitare); întoarcerea în 
jurul orei 20.tn

Prețul excursiei: lei 2081

Date de plecare: 31 martie. 7. 14 si 21 aprilie.



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
CONTINUĂMONDIALA

DE TENIS ĂEE AUSTRALIEILA SCRIMA
,,INTERNAȚIONALELE

ELENA CEAUȘESCU,
Ă EFECTUAT 0 VIZITĂ DE LUCRU iN MARI g

$

UNITĂȚI ECONOMICE DIN CAPITALĂ"

MOSCOVA, 20 (Agcrpres). — 
Concursul international de scri
mă programat la Moscova in 
perioada 21—24 ianuarie 
reuni sabreri din 
România, Polonia, R.F. 
nia. Italia, Bulgaria. 
Turcia. Canada și 
Competiția contează in cadrul 
Cupei Mondiale la scrimă.

va
Franța. 
Germa- 

Cuba, 
U.R.S.S.

La Melbourne, campionatele 
internaționale de tenis ale Aus
traliei au ajuns în fazele supe
rioare. La simplu bărbați (pri
mele jocuri din sferturile de 
finală) : Lendl — Witsken 6—2, 
6—1, 7—6 ; Cash — Schapers 
6—1, 6—4, 6—2. La simplu fe
mei se cunosc semifinalistele. 
în „sferturi": Kohde-Kilsch —

Minter 6—2, 6—4 ; Graf —
Mandlikova 6—2, 6—2 ; Navrati
lova — Sukova 6—4, 7—6 ; Evert
— Porwik 6—3, 6—1. în faza 
următoare, se vor întîlni Graf
— Kilsch și Navratilova— Su
kova. La dublu bărbați, tot în 
„sferturi", perechea Leach. 
Pugh a eliminat pe Fitzgerald, 
Jarryd cu 7—6, 6—3, 3—6, 6—3.

(Urmare din pag. 1)

pentru diversificarea 
clatorului 
mul rind 
noi tipuri 
destinate 
șini și instalații din diferite ra
muri ale economiei naționale.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit. în 
repetate rinduri, pentru a dis
cuta cu grupuri de muncitori 
despre modul cum se Îndepli
nește planul, cum se realizează 
exportul, despre cîștigurile pe 
care le obțin.

Secretarului general al parti
dului i-au fost infătișate noi 
tipuri de motoare electrice, a- 
cestea remarcindu-se prin ca
racteristici tehnlco-functionale 
superioare și consumuri de 
materiale reduse.

In ineheierea vizitei. adre- 
sindu-se tuturor oamenilor 
muncii din întreprindere, 
secretarul general al partidului 
i-a felicitat pentru realizările 
obținute anul trecut și pentru 
rozultatelo din această primă 
perioadă a lunii ianuarie.

La ÎNTREPRINDEREA „TRI- 
CODAVA", mii de oameni ai 
muncii au făcut o emoționantă 
primire tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu. Tradiționalele urări 
de viață lungă eu sănătate șl 
fericire pe care muncitoarele 
și muncitorii, copiii acestora 
le-au adresat secretarului 
general al partidului, florile 
oferite cu dragoste șl bucurie 
au marcat satisfacția acestui 
puternic colectiv de a-1 primi 
ca oaspete drag. In acest ia
nuarie aniversar.

nomen- 
de fabricație, in pri- 
prin asimilarea de 
de motoare electrice 
echipării unor ma

g 
Gazdele au raportat despre g; 

măsurile luate pentru redu- g 
cerca consumurilor de materia- g 
le, pentru creșterea gradului de g 
valorificare a materiilor prime. g 

S-a evidențiat că în procesul g 
modernizării un Ioc important g 
II au perfecționarea și speciali- 
zarea personalului muncitor ai Ș 
întreprinderii. g

în încheierea vizitei, g 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a g 
adresat muncitoarelor între- g 
prinderii cele mai calde feliei- g 
țări pentru rezultatele obținute g 
in realizarea planului de pro- g 
duefie, o dată cu urarea de a g 
obține succese cit mai bune in g 
__ ___t ___ ____ «a m ...acest an, multă sănătate și fe- g: 
ricire.

Vizita
Ceaușescu 
Ceaușescu 
moment de seamă 
Capitalei, a colectivelor 
tor mari unități economice, mo- 
bilizîndu-le și mai puternic in 
activitatea ce o consacră dez
voltării, in ritm susținut, a 
economiei naționale, progresu
lui multilateral al țârii. A fost 
exprimat cu acest prilej anga- 
jamcntul ferm al puternicelor 0 
colective muncitorești bucu- g 
reștenc de a nu precupeți nici g: 
un efort pentru realizarea, la g: 
un nivel superior de calitate și 
eficientă, a sarcinilor ce le re- ' 
vin din planul pe anul 1988 și 
pe Întregul cincinal, de a con
tribui, cu toată puterea lor de 
muncă și creație, la edificarea 
socialismului și comunismului 
pe pămintui patriei — măreață 
cauză pe care secretarul general 
al partidului o slujește, de 
peste cinci decenii și jumătate, 
eu inaită dăruire și nemărginit 
devotament.

tovarășului Nicolae 
și a tovarășei Elena 
s-a înscris ca un nou 

in viața 
aces-

5

3

VOLEIBALISTELE CRAIOVM AU FOST ELIMINATE

PE GHEATĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

O SCHI
CRAIOVA, 20 (prin telefon). 

Ceea ce părea atît de posibil
— calificarea Universității CFR 
Craiova în turneul final al 
C.C.E. la volei feminin — nu 
s-a împlinit! Manșa a doua a 
confruntării campioanei noas
tre cu Dynamo Berlin, în care 
iubitorii voleiului din localita
te și din țară își puseseră 
mari speranțe, nu s-a soldat 
nici măcar cu o victorie în fa
voarea craiovencelor. Dimpo
trivă. oaspetele au cîștigat, ca 
și la Berlin, în patru seturi și 
chiar la o diferență de puncte 
mai mare decît în primul med: 
3—1 (—14, 10, 11, 14). Acest 
neașteptat eșec al echipei 
noastre nu se datorează deloc 
unui joc deosebit practicat de 
formația berlineză, ci prestației 
incredibil de șterse a localni
celor, Desigur. miza foarte 
mare a acestei partide a îm
povărat pe ambele combatante 
și faptul s-a văzut foarte clar 
încă din primul set, în care
— și de o parte, și de cealaltă
— s-a greșit extraordinar 
mult la execuțiile de bază 
serviciul, preluarea, pasele 
chiar loviturile de atac, 
un blocaj ceva mai activ, 
niversitatea CFR s-a detașat 
de la jumătatea setului (11—6), 
dar a fost ajunsă din urmă, 
după un adevărat lanț de gafe. 
Echipa craioveană și-a adju
decat totuși setul, după multa 
emoții. în continuare însă, în 
timp ce oaspetele și-au ordo-

de

$1 
Cu 
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DUPĂ MECIURILE ȘTIINȚEI BACĂU ÎN C.C.E.
(Urmare din pag. 1)

zele de gol create, ca șl pentru 
ceea ce realizează el însuși. Fi. 
xtndu.se, exasperant, în același 
loc, necăutînd șl alte poziții, Da- 
nllof a tras atacul nostru șl apă
rarea adversă după ea. în timp 
ce pe dreapta se creau adesea 
culoare de aruncare.

în locul lucidității la oare noi 
înșine făceam apel, băoăuancele 
au dovedit pripeală. De unde 
mingi pierdute în atac, aruncări 
negîndlte la poartă: Danllof în 
minutele 2 și 17, Mariana TIrcă 
in min. 4 și 48, la 18—19 șl două 
aruncări de la 7 metri ; Marlena 
Petrea — min. 48, la 18—20 si 55. 
la 22—23 cînd. singură pe con
traatac, a tras direct In portar; 
Lidia Butnărașu — min. 52. la 
20—23 și 57, la 23—25; Butnărașu 
a faultat inutil în min. 20. a fost 
eliminată 2 minute, timp în care 
scorul, de la 6—4. a devenit 6—5. 
iar in min. 41. după ce a greșit, 
a făcut un gest nesportiv (cît s.a 
scris pe această temă!), a fost, 
firește, eliminată din nou si de 
la 15—15 s-a ajuns la 15—16...

In tata realității jocului, ne.am 
întrebat dacă nu e cazul să se 
treacă la introducerea unui al 
doilea pivot, care să mai des
facă apărarea adversă mai a- 
les că realizatoarea. Tircă. bine 
cunoscută de sovietice, a fost 
riguros blocată, chiar dacă sta 
la mijlocul terenului. Si n-am 
înțeles de ce. aproape scoasă 
din joc Tircă (e meritul ei că a 
dat. totuși. 6 goh rl din acțiune) 
nu și-au luat răspunderea cele
lalte jucătoare cu forță de arun
care la poartă si s.a așteptat ca 
tot ea să... facă ceva. Dar nu au 
făcut.o. Nici Butnărașu (doar 2 
goluri), nici Lunca (un singur 
gol !), nici Ciubotaru (un gol), 
nici Cervencluc. In sflrșit. Ioana 
Vasilca a făcut figurație în poar
tă. apărînd doar două mingi, 
una cu ajutorul bard! Sigur, au 
fost mai multe lucrurile bune în 
această partidă 
torii s.au aflat 
ttiri de echipă): 
gol sn’endld. în 
— două goluri oe contraatac. în 
min. 19 si 25. Si altoie. în apă
rare. mai ales. Dar în economia 
unei asemenea partide tn care e 
omenește să se mai si rateze, să 
se mal și greșească toate aceste 
situații redate mal sns ca si al. 
tele, oe care nu ni le.am notat, 
au fost prea mu'te si au atîrnat 
greu. Mai lucide, mai concentra
te, mai dîrze (în repriza a doua.

îndeosebi) handbalistele de la 
Știința puteau realiza un avans 
de 3 goluri, care să le aducă 
promovarea In faza următoare, 
folosind abil momentele-cheie 
pentru adîncirea descumpănirii 
adversarelor.

Ca să fim drepți, la Bacău am 
avut impresia că asistăm la re

rile întreceri, trebuie să preocu
pe serios conducerile cluburilor. 
Titlul de campioană (sau de cîș- 
tigătoare a Cupei) pălește dacă 
nu e însoțit de mari rezultate in. 
ternaționale, la urma-urmei telul 
final al activității interne. Poate 
că în cazul campioanei, îndeo
sebi, ar trebui luate măsuri de

ci fără tn care se văd înălțimea și detenta apărării oaspete, dar* șl 
spațiul imens care a existat mai ‘

semicercului.
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tot timpul pe partea dreaptă a 
Foto : Nlcolae PROFIR

(în care soecta- 
tot tlmoul ală- 
Butnărasu — un 
min. 11. Petrea

editarea finalei 
tul Mondial — 
Bacău prestlnd 
reprezentativei 
sivă de la Sofia Si lăsind 
scape victoria în fața unui par- 
' iner puternic, dar care putea fi 
învins IN ZIUA ACEEA.

întărirea răspunderii personale 
a handbalistelor (nu numai la 
știința), mai ales a sportivelor 
chemate să ne reprezinte în ma-

de la Camplona. 
grupa B. știința 
duminică 1: '

în partida deci.
jocul

sâ-i

a echipei. Nu ar fi ea 
echipă și nici handbalul 

______ sport la care s-ar lua 
asemenea măsuri necesare.

Scriem aceste rîndurl gîndin- 
du.ne nu numai la ce a fost, ci 
șl la viitor. Scriem și pentru 
Rulmentul Brașov, căruia sorții 
l-au adus în fată tot o echipă 
puternică, așa cum era de aștep
tat în faza „sferturilor" de fina
lă ale Cupel I.H.F.

întărire 
singura 
singurul

TE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Cursa de mara

ton de la Marrakesh (Maroc) a 
revenit lui Tommy Hughes (Ir. 
landa de Nord), cronometrat pe 
distanța de 42,195 km cu timpul 
de 2.15:48. Pe locurile următoare 
s.au clasat marocanul Mustapha 
Nechchadi — 2.16:37 șl vest-ger. 
mânui Eberhard Weyei — S.mas. 
în proba feminină, pe primul loc 
s-a situat Caroline Navsby (An
glia) cu timpul de 2.41:35.

AUTOMOBILISM « Cea de-a 
5-a ediție a Raliului feminin al 
Indiei, desfășurată pe un traseu 
în lungime de 630 km, a fost

clștlgată de concurenta Indu 
Dahlyam. urmată de Ramama 
Vlj șl Renu Sehgal.

CAlArie • proba de obsta. 
cole de la Quito a revenit spor, 
tivului ecuadorlan Augustin Al. 
ban, cu un total de 98 p. • Pro
ba de dresaj desfășurată la M(ln- 
ster (R.F. Germania) a 
sportivului vest-german 
Klimke („Rocco Granata"), cu un 
total de 771 p. Pe locul secund 
s-a clasat coechipiera sa Katrln 
Bettenworth („Apart") — 752 p.

CICLISM • După șapte etape, 
în clasamentul general al Turu-

revenit 
Reiner

nat jocul, au forțat serviciul 
și s-au apărat cu mai multă 
atenție, studentele au intrat 
într-o apatie inexplicabilă (în 
special preluarea fiind sub 
orice critică), de care nu au 
mai scăpat pînă la sfîrșitul în- 
tîlnirii. în setul al doilea ber- 
linezele au cîștigat după ce au 
condus detașat (5—0, 9—4, 10— 
5, 13—6). în cel de-al treilea, 
la fel (7—0, 8—1, 9—4), dar 
craiovencele au avut o scurtă 
perioadă de revenire, ceea ce 
le-a permis să egaleze la 11 
(cu șanse deci de victorie și, 
încă, de calificare), dar o nouă 
suită de erori, unele de-a 
dreptul puerile, a compromis 
totul. Si cu acest set pierdut 
de gazde, echipa Dynamo Ber
lin era deja calificată pentru 
turneul final. Ultimul set a re
venit tot formației vizitatoare, 
deși spre sfîrșit tabela de 
caj indica 13—11 pentru 
iovence.

Arbitrii I. Platsis și E. 
ills (ambii din Grecia) au 
dus ireproșabil echipele: 
versitatea CFR Craiova
Tanța Drăgoi „ (Carmen Cuej- 
deanu), Monica’ Sușman, Euge
nia Cotescu, Mirela Bojescu, 
Mirela Zanfir (Violeta Barcan), 
Ioana Cotoranu (Liliana Popes
cu); Dynamo Berlin — Kathrin 
Langschwager (Ines Pianka), 
Heike Jensen (Susanne Lah- 
me), Maike Arlt, Monika Beu, 
Ariar^ Radfan, Katja Weimann 
(Grit Jensen).

Aurelian BREBEANU

niar-
cra-

Ka- 
con- 
Uni-

UN CLASAMENT AL CELOR
MAI BUNI BOXERI Al LUMII

Ziarul polonez „Przeglad 
Sportowy" din Varșovia a alcă
tuit un clasament al celor mai 
buni boxeri amatori din 1987. 
Potrivit acestei Ierarhii Daniel 
Măcran (categoria semiușoară) 
se află pe locul 6. iar Adrian 
Amzăr (categoria semimuscă) 
este clasat pe locul 9. Pe echi
pe. locul întîi este ocupat de 
Cuba, urmată de U.R.S.S., 
R.D. Germană, S.U.A.

• „Cupa Mondială" la schi a 
programat pe pîrtia de Ia Saas 
Fee (Elveția) o probă feminină 
de slalom special, în care 
victoria a revenit sportivei elve
țiene Brigitte Oertli. înregistra
tă în două manșe cu tim
pul de 1:26,57. Pe locuri
le următoare s-au situat coe
chipiera sa Vreni Schneider 
— 1:26,80 și Patricia Chauvet 
(Franța) — 1:26,81.

în clasamentul general con
tinuă să conducă Mlchela Fi- 
gini (Elveția), cu 166 puncte, 
urmată de compatrioata sa Ma
ria Walliser — 127 puncte.

Proba masculină de slalom u- 
riaș s-a încheiat cu victoria 
schiorului italian Alberto Tom
ba. cronometrat în două manșe 
cu timpul de 2:33,42. L-au ur
mat austriecii Giinther Mader 
2:35,0 și Helmuth Mayer — 
2:35,73.

• Concursul de combinată 
nordică disputat în localitatea 
elvețiană Le Brassus a fost 
cîștigat de sportivul norvegian 
Trond-Arne Bredesen, cu un 
total de 412,30 p. L-au urmat, în 
clasamentul final. elvețianul 
Andreas Schaad — 407,76 p și 
norvegianul Torbjorn Loekken 
— 402,90 p.

• BOB
• „Cupa Mondială" la bob a 

programat pe pîrtia de la Cer- 
vinia (Italia) un concurs — 2 
persoane, cîștigat de echipajul 
R.D. Germane (Volker Dietrich- 
Helko Querner). cu timpul de 
— 4:28,46. Pe locurile ur
mătoare s-au situat echipa
jele R.F. Germania — 4:29,59 și 
Italiei — 4:30,98.

• PATINAJ VITEZA
• în 

patinaj 
conți nd _ ...
lă". Jens Uwe Mey (R.D. Ger
mană) a terminat învingător în 
două probe: 500 m — 36.86 șl 
1000 m — 1:14. în proba da 
5000 m, suedezul Thomas Gus- 
tafsson șl olandezul Leo Visser 
au fost cronometrat! în același 
timp: 6:59,97.

de
de la Davos,

cadrul concursului 
viteză 
pentru „Cupa Mondia-

REZULTATE, ȘTIRI
• In Cupa Angliei (turuil 3) 

s-a rejucat meciul dintre Watford 
și Huli (1—0). In etapa următoare, 
Watford va juca cu Coventry, de
ținătoarea trofeului.
• La Paris se desfășoară un 

turneu în sală ou participarea 
mal multor echipe valoroase. Iată 
cîteva rezultate, tn grupa A : 
Nantes — Spartak Moscova 2—1, 
Nantes — Botafogo 5—2, Spartak 
Moscova — Botafogo 6—0. Grupa 
B : F.C. Koln — Auxerre 2—0, 
Parks St. Germain — Auxerre 
1—1, parts St. Germain — F.C. 
Kdln 5—5.

SCURT PE SCURT
lui Venezuelel pe primul loc a 
trecut rutierul sovietic ViacesLav 
Ekimov, urmat de venezueleanul 
Marino Medina — la 4 s, și fos
tul lider, columbianul Martin 
Farfan, la 26 s. Etapa a 7-a, dis
putată în circuit la San Cris
tobal, a revenit lui Ekimov, în
registrat pe distanța de 117 km 

cu timpul de 2.28:43.
HANDBAL • Turneul masculin 

desfășurat în orașul polonez 
Szczecin a fost cîștigat de echi
pa Dynamo Berlin, care a între
cut în finală cu scorul de 20—19 
(10—11) formația locală Pogon.

• A continuat turneul de la 
Bangkok. în grupa A: F.C. Tirol 
Innsbruck — Sei. Liaoning (R.P. 
Chineză) 3—2, Indonezia — Oman 
3—0. In grupa B : Sei. olimpică a 
Danemarcei — Malayesia 1—1.
• Tragerea la sorți a meciuri

lor primei etape a viitoarei ediții 
(1988—89) a cupelor europene se 
va efectua la 12 iulie, la Geneva. 
Jocurile tur se vor desfășura la 
7 septembrie. Din cauza meciuri
lor programate la J.O., returul 
partidelor va avea loc la 5 oc
tombrie.
• în primul meci a.l turneului 

pentru „Cupa Jawaharlal Nehru", 
disputat în orașul Slliguri (India), 
selecționata olimpică a U.R.S.S. 
a întrecut cu 1—0 (1—0) formația 
Bulgariei. Unicul gol al partidei, 
la cane au asistat peste 25 000 d>a 
spectatori, a fost marcat de Ba
ranauskas (min. 5).
• Echipa V.f.B„ Stuttgart, afla

tă în turneu în Costa Rica, a e- 
voluat la San Josă în compania 
formației Puntarenas. ”..............
vest-germanl au obținut 
cu 1—0 (1—0).
• Stadionul Morumbl 

Paulo este singurul din 
oare corespunde celor 21 
racterlstici cerute de regulamentul 
Federației Internaționale de Fot
bal pentru organizarea Camp’ona- 
tului Mondial din 1994. tn afara 
Braziliei, pentru găzduirea celei 
de-a 15-a „Cupe Mondiale" și-au 
mai depus candidatura* federațiile 
din S.U.A.. Maroc și Chile.

Fotbaliștii 
victoria
din Sao 
Brazilia 
de ca-
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