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Cer prilejul aniversării zilei de naștere fi a peste 55 de ani 
de activitate revoluționară a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, sportivii țării iși exprimă 
inalta prețuire și dragostea fierbinte față de marele 

Erou al națiunii noastre 

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Roman, 

președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,
Participanții la Simpozionul omagial 

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU — EPOCA 
marilor Împliniri in dezvoltarea 
activității de EDUCAȚIE FIZICA Șl 
SPORT IN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA", organizat de Consiliul National 
pentru Educație Fizici și Sport cu prilejul 
aniversării zilei Dumneavoastră de naștere și 
a peste 55 de ani de activitate revoluționară, 
patriotică, vă adresează cele mai respectuoase 
și alese urări de viată îndelungată, sănătate 
și fericire, pentru a ne conduce cu înțelepciu
ne spre noi și mărețe victorii pe drumul 
luminos al socialismului și comunismului, 
pentru înflorirea continuă a scumpei noastre 
patrii, pentru afirmarea demnă si liberi a 
Republicii Socialiste România in rîndul na
țiunilor lumii, operă a cărui strălucit gînditor 
Si strateg sinteti Dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general. v

In numele snortivilor. tehnicienilor si acti
viștilor mișcării sportive din întreaga tară, 
dăm glas sentimentelor de nețărmurită dra
goste și fierbinte recunoștință și ne expri
măm înalta stimă si prețuire față de Dum
neavoastră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ctitor al României socia
liste moderne, înflăcărat revoluționar patriot, 
personalitate proeminentă a lumii contem
porane. făuritorul unei monumentale opere 
constructive ce va rămine peste veacuri 
mărturia celei mai glorioase epoci din multi
milenara istorie a patriei, pe care întreaga 
națiune o numește cu mîndrie „Epoca Nicolae 
Ceausescu".

Exprimăm și cu acest prilej profunda stimă 
si aleasa prețuire a sportivilor tării față de 
tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic si savant de 
largă recunoaștere internațională, care, ală
turi de Dumneavoastră, desfășoară o vastă ac
tivitate Dentru propășirea patriei, pentru pro
gresul neîntrerupt al științei, învățămlntului 
si culturii românești.

Comunicările prezentate în cadrul simpo
zionului au exprimat cu putere omagiul una
nim adresat de toți sportivii, tehnicienii și 
activiștii mișcării sportive Dumneavoastră, cel 
mai de scamă Erou al poporului român, 
genial conducător și făuritor al României 
socialiste moderne, care v-ați identificat ple
nar cu nobilele aspirații ale poporului, ați 
imprimat, cu pasiune și consecvență revolu
ționară, un dinamism fără. precedent pro
cesului de edificare a noii orînduiri, un suflu

înnoitor, fără seamăn, care a declanșat ener
giile creatoare ale națiunii, realizînd, în pe
rioada inaugurată de Congresul al IX-leă al 
partidului, o operă monumentală, ctitorii ce 
vor rămine peste veacuri mărturii impresio
nante ale celei mai glorioase epoci din istoria 
scumpei noastre patrii.

Cu deosebită mîndrie patriotică si eu ne
țărmurit respect s fost reliefat rolul Dum
neavoastră decisiv în elaborarea concepției si 
direcțiilor de dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport din tara noastră, cu pri
vire la creșterea importanței acestora în 
sistemul general al educației comuniste, fun
damentată pe profunda cunoaștere a realită
ților românești, pe analiza riguroasă făcută 
de conducerea partidului, de Dumneavoastră r 
personal, eu diferite prilejuri.

In eei peste 22 de ani eare au trecut de 
cînd vă aflați în fruntea partidului și statu
lui, conducind destinele poporului român pe 
drumul luminos al socialismului si comunis
mului, mișcarea sportivă s-a încadrat pe de
plin in avintul general al dezvoltării multi
laterale a țării. Amploarea ne care o cunoaște 
astăzi activitatea de educație fizică si sport 
din România socialistă este expresia grăitoare 
a grijii permanente, a sprijinului conceptual 
și material de care se bucură acest domeniu 
din partea partidului si statului nostru, per
sonal a Dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

_ Pentru sportul românesc anii de după isto
ricul Congres al IX-lea al partidului au fost 
ani de continuă afirmare. S-a creat un sistem 
național de educație fizică și sport în care 
„Daciada". organizată din strălucita Dumnea
voastră inițiativă, a contribuit la continua dez
voltare a mișcării spprtive. Bilanțul sportu
lui românesc de performanță este exprimat 
convingător prin cele 1696 de medalii obținu
te in anii Republicii, din oare 1 505 au fost 
realizate în perioada 1965—1987, dintre aces
tea 388 fiind de aur.

Aniversarea zilei Dumneavoastră de naștere 
si a peste 55 de ani de activitate revolu
ționară ne oferă minunatul prilej de a vă a- 
dresa, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
cele mai calde urări de viață îndelungată, 
sănătate, fericire, nesecată putere de muncă 
pentru a ne conduce cu înțelepciune spre noi 
și mărețe victorii, pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului, pentru înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii.

LA MULȚI ANI 1

PARTICIPANȚII LA SIMPOZIONUL OMAGIAL ORGANIZAT DE 
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Și SPORT

Azi $l mîine, in Divizia A de baschet feminin

RELAȚIA PRODUCȚIE-SPORT,
O COORDONATĂ MAJORĂ

A ÎNTREGULUI COLECTIV DE MUNCĂ
însemnări de la I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe

VOMA - „0“, DERBYUL CAMPIONATULUI
Din nou6 o etapa a — XV-a 

— de mare interes în cadrul 
Campionatului Național de bas
chet feminin. Capul ei de afiș 
este meciul-derby dintre echi
pele Voința C.S.Ș. 2 București 
și Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca. ocupantele locuri
lor 2 si, respectiv. 1 în clasa
mentul actualei ediții si. de 
cîțiva ani. principalele candi
date la titlu. Cu antecedente în 
intîlnirile directe care demons
trează echilibrul valoric dintre 
aceste formații (în campionatul 
aflat în curs de desfășurare 
scorul meciurilor este 2—2. doar 
coșaverajul fiind favorabil clu- 
jencelor: 298—284). avînd în 
componență numeroase jucătoa
re din loturile reprezentative 
de senioare si junioare. Voința 

și Universitatea promit partide 
de atractivitate deosebită.

Partidele au loc în sala Flo
reasca, azi ia ora 15 si mîine Ia 
ora 10.

Celelalte întîlniri ale etapei : 
grupai—6: Olimpia București — 
Politehnica Mine-Energie C.S.Ș. 
4 București (locurile ocupate in 
clasament : 4 și. respectiv. 6; 
rezultate anterioare: 4—0 ; me
ciurile au loc în sala Olimpia, 
la ora 17 și la ora 12), Rapid 
C.S.Ș. 5 București — Chimistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea (5—3: 0—4 : 
sala Rapid, ora 16,30 și ora 
10,30); grupa 7—12: Politehnica 
C.S.Ș. Timișoara — Voința Bra
șov (11—7; 0—4). Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare— Metalul I.M.P.S. 
Salonta (9—10; 4—0), C.S.U.
Prahova Ploiești — Comerțul 
C.S.Ș. Tg. Mureș (12—8; 1—3).

„CUPA DINAMO BRASOV" LA BIATLONi

PREDEAL, 22 (prin telefon). 
Loc de desfășurare: Valea Rîș- 
noavei de lingă Predeal ; timp: 
foarte bun; temperatura: —4 
grade ; concurenți : 13 seniori. 
28 juniori ; zăpadă foarte bu
nă. înghețată; organizare exce 
lentă.

Intrată încă de la începutu
rile activității de biatlon din 
tara noastră, din anii ’65. în 
centrul de interes al iubitorilor 
sporturilor zăpezii, „Cupa Di
namo Brașov" și-a onorat și 
de această dată prestigiul. Pen
tru că. deși au lipsit acum unii 
dintre partenerii valoroși tra
diționali (biatloniștii din 
U.R.S.S. și Cehoslovacia, care 
și-au schimbat programele 
competiționale din cauza lipsei 
generale de zăpadă din Euro
pa). alături de cei mai buni 
sportivi ai noștri au fost pre- 
zenți pe Valea' Rîșnoavei va
lori autentice ale disciplinei

Cea mai mare unitate econo
mici din județul Covasna, 
I.M.A.S.A. (întreprinderea de 
mașini, agregate ri subansamble 
auto), îți are sălaj — pe undeva 
firesc — chiar in municipiul de 
reședință ai județului. Faci lesne 
cunoștință cu acest colos al in
dustriei românești de cum intri 
in municipiul Sf. Gheorghe. tn 
hale uriașe, moderne in totalita
tea lor, cu o linie zvelți, mun
cesc peste 6 500 oameni harnici 
Si pricepufi. cu o medie de virs- 
tă care nu trece de 25 de ani...

Reporterul are toate motivele 
si rămîni uimit: in 1978. cind 
s-a aflat pentru prima dată la 
I.M.A.S.A., aceasta funcționa 
doar cu o singură secție — 
.,340“. cea de filetat scule —, 
iar acum dispune de aproape o 
duzini... Lingi tineri muncitori 
formați la școlile profesionale 
din Rișnov și Bacău, care au 
făcut începutul, acum nu mal 
puțin de 4 licee industriale din 
municipiu asigură necesarul de 
cadre, muncitori si tehnicieni cu 
o înaltă calificare. Cei mai 
multi s-au născut pe meleaguri
le covăsnene șl, cum ne-au și dat 
de înțeles, doresc să se statorni
cească aici, „să-și onoreze mun
ca prin fapte, măsura exactă a 
participării la bunul mers al 
întreprinderii" — cum face re- 
marca Emanuel Mitrea. secreta
rul Comitetului de partid. Prin 
fapte vrînd să însemne folosi
rea Ia maximum a timpului de 
lucru și a capacității de pro
ducție. încadrarea riguroasă în

DEBUTUL îll NOUL
DE SCRIMĂ l-ÂII

Ediția 1988 a Campionatelor 
Naționale de scrimă — indivi
duale și echipe — a debutat în 
sala Floreasca II din Capitală 
prin disputele floretiștilor. Me
nirea principală a primei etape 
din întrecerea individuală a 
fost desemnarea celor 24 de 
concurenți care iși vor disputa 
în etapa a doua titlul de cam
pion. Noutatea regulamentară 
constă în aceea că prin adițio
narea punctelor obținute de fie
care floretist calificat, pe baza 
locurilor ocupate în cele două 
faze, primii 8 vor disputa apoi 
faza finală, după sistemul eli
minatoriu, în urma acesteia sta- 
bilindu-se campionul și ceilalți 
scrimeri urcați pe podiumul de 
premiere. Un sistem mult mai 
judicios și echitabil, credem 
noi, care poate oferi un cadru 
adecvat pentru alcătuirea unei 
reale scări valorice.

înscriși în proba individuală, 
joi, 69 de floretiști, cu 3 tururi 
preliminarii, eliminare directă 
cu recalificări șl fjnala de 8. 
Repartiția forțelor pe tabloul 

de 16 al eliminărilor indica drept 
protagoniști ai actualei ediții pe 
reprezentanții secțiilor Steaua 
(4 trăgători), Flacăra Satu Mare 
și Politehnica Timișoara (cite 
3). Fapt relevat și de desfășu
rarea acestei faze în urma că
reia s-au calificat în finala de 
8 : direct Livius Buzan, Romică 
Molea, George Oancea (toți de 
la Steaua), Atila File (Flacăra) 
și prin recalificări Petre Ducu, 
Viorel Zvîncu (ambii de la 
Steaua). Andrei Borsodi („Poli" 

din R.D. Germană. Dintre oas
peți s-a șl ales de altfel învin
gătorul cursei de 20 km pro
gramată vineri — Andreas Hey
man. care nu este altul decît 
campionul mondial de juniori 
de acum doi ani. El a demon
strat o manieră modernă do 
evoluție în poligon, cu perioa
de scurte de refacere, cu tra
geri rapide și precise, mai cu 
seamă la poziția în picioare, la 
care nu a greșit nici un foc ! 
Dintre sportivii noștri, dinamo- 
vistul Iancu Diaconescu s-a a- 
propiat cel mai mult de acest 
gen de evoluție, dar din cauza 
unei „căderi" care nu iartă — 
3 min. penalizare la prima tra
gere în picioare — a coborît ne 
locul 3, după Mihai Radulescu 
(A.S.A.). cu o tragere relativ

Rcdu TIMOFTE

(Continuări In pag a 4-a) 

normele de consum legiferate, 
întărirea climatului de ordine 
șl disciplină in toate secțiile și 
sectoarele, in spiritul orientări
lor date de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, și a sarci
nilor stabilite la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.CJR. Este dorința 
fierbinte a acestui colectiv tinăr 
de a dovedi spirit de angajare si 
de răspundere, de a se situa pe 
un plan calitativ superior, astfel 
oa 1988 să coincidă și aici cu 
cele mai bune rezultate din ac
tualul cincinal. ,,Pentru că 
principalul criteriu de aprecie
re a muncii colectivului rămine 
realizarea integrală a indicato
rilor de producție", conchide 
secretarul Comitetului de partid.

Tinerețea colectivului de la 
I.M.A.S.A. determină si în plan 
sportiv ambiția de a se afla la 
cote cit mai înalte. Lăcătușul 
Mihai Burdușan, de la secția 
„330“, scotea în relief, la analiza 
activității asociației sportive, 
faptul că s-au obținut multe 
succese, îndeosebi în sportul 
pentru toți, pentru că oamenii 
au ajuns la convingerea ci 
..exercițiul fizic, practicat sis. 
tematic, ajută și la întărirea 
sănătății, și la creșterea capa
cității de muncă". Bine orien
tat, sportul de masă, departe de

Tiberiu STAMA

(Continuate în pag. 2-3)

SISTEM COMPf El 1 ION Al
EĂCDT ElORfîlȘlII

Tim.; și Bogdan Soroceanh 
(I.E.F.S.). Deci, doar ultimul 
fiind un outsider. In sferturile 
de finală, am consemnat, la poli 
opuși, victoria lui Oancea în 
fața tînărului Ducu la un scor 
sever (experiența are un cuvînt 
greu, totuși...) și calificarea ob
ținută cu mare dificultate (în 
prelungiri) de Buzan în dauna 
lui Soroceanu. Apoi, în semifi
nale, în timp ce Buzan trecea 
fără probleme șl expeditiv de 
coechipierul său Oancea, Molea 
îl întrecea pe File in extremis, 
12—11 (de fapt, prin expirarea 
timpului de luptă, cînd scorul* 
era doar 7—6, deci acțiunile o- 
fensive, rapide și decise, rămîn 
încă pe planșele noastre în 
umbra tatonării tactice înde
lungi, ceea ce nu prea se în-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Duminică, la handbal feminin

ULTIMA ETAPĂ
A TURULUI

Mîine se va disputa ultima e- 
tapă a turulu Diviziei A la 
handbal feminin, ediția 1-987/88. 
Rezultatele înregistrate in eta- 

'pele precedente au produs o re
grupare în fruntea clasamentu
lui, principalele beneficiare fi
ind Mureșul Tg. Mureș (victorie 
concludentă, joi. la z_rașov) și 
C* mistui Rm. Vîlcea (învingă
toare în deplasare, la Timișoa
ra), echipe clasate la numai un 
singur punct de lideră, Ști n' i 
Bacău, care a obținut cu gre i 
un rezultat de egalitate la Inși. 
In aceste condiții, el apa a Xl-a 
se anunță interesantă, deși gaz
dele pornesc cu prima șansă, 
lupta din fruntea sau din subso
lul clasamentulu1 fiind la fel 
de pasionantă Programul jocu- 
ri?or este următorul — BRA
ȘOV . Rulmentul — Confecția 
București (arbitri : E. Faz?.kaș
— Z. Meszaro din Baia Mare) ; 
TG. ML..EȘ : Mureșul - TE- 
ROM iași (Al. Boier — E. Ia- 
vorschl, din Timișoara) BA
CĂU : Știința — Constructorii 
Timișoara fTr. Popescu — H. 
Mar za van, din București) : RM. 
VÎLCEA : Chimi tul — Doroban
țul Ploiești (Al. Mărieș — Gh. 
Is răuan, din Satu Mare) ; CO?:- 
STANȚA ? Hidrotehnica — 
C.S.M. Independența Sibiu (C. 
Suaitu — A. Zrharia, din Bu
zău • BUZĂU ; Rapid Bucu
rești — Oțelul Galați (St. Sticea
— C. Bening, din Brașov).

înaintea ultimei etape, pe pri
mul loc în clasament se află 
Știința ou 27. d» urmată de Mu
reșul șl Chimlistul, căte 36 p.



ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA"
In suita manifestărilor consacrate omagierii a peste 55 

de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei de 
naștere a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, președintele Republicii Socialiste 
România, ieri a avut loc Simpozionul omagial ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca marilor împliniri în dezvoltarea 
activității de educație fizică și sport în Republica Socialistă 
România", organizat de Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

Lucrările prezentate au adus un fierbinte si respectuos 
omagiu îndelungatei activități revoluționare a iubitului 
conducător al partidului și statului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. în pragul aniversării zilei sale de 
naștere, relevînd contribuția sa deosebită Ia dezvoltarea 
continuă a educației fizice

Comunicarea de deschidere a 
lucrărilor simpozionului, inti
tulată „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU — EPOCA MA
RILOR ÎMPLINIRI ÎN DEZ
VOLTAREA ACTIVITĂȚII DE 
EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT 
ÎN REPUBLICA SOCIALIS
TA ROMANIA", prezentată 
de tovarășul general-locote- 
nent Gheorghe Gomoiu, pre
ședintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică 
și Sport, a făcut o amplă re
trospectivă a drumului mereu 
ascendent parcurs de mișcarea 
sportivă de la istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, eveni
ment înscris cu litere de aur 
în istoria României. S-a subli
niat faptul că. în această peri
oadă de peste 22 de ani. în 
consonanță eu grandioasele 
realizări obținute de poporul 
nostru în toate domeniile acti
vității economico-sociale. miș
carea sportivă românească a 
înregistrat mărețe împliniri, 
expresie grăitoare a grijii per
manente manifestate de parti
dul și statul nostru, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
față de acest domeniu al acti
vității sociale. A fost relevată 
importanța deosebită a întîlni. 
rilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în mai multe ocazii, 
cu sportivii de frunte ai patri
ei, a orientărilor și indicațiilor 
de inestimabilă valoare date 
de secretarul general al parti
dului mișcării sportive. De a- 
semenea, a fost subliniată sem
nificația deosebită a unor do
cumente care au impulsionat 
puternic progresul acestui do
meniu, cum au fost Legea pri
vind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport, Hotă
rîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. cu privire la dez
voltarea continuă a educației 
fizice și sportului, precum și 
Mesajele pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat 
Conferințelor pe țară ale miș
cării sportive și pârtiei panților 
la competiția sportivă naționa
lă Daciada, documente pline 
de idei novatoare, ce au im
primat un ritm dinamic și sus
ținut dezvoltării activității 
sportive. Grație strălucitelor 
idei și inițiative ale conducăto
rului iubit al partidului si sta
tului nostru, mișcarea sportivă 
a avut posibilitatea să-și elabo
reze repere și obiective supe
rioare, concretizate în Progra
mele de dezvoltare a activității 
de educație fizică si sport. Jn 
pragul aniversării zilei de 
naștere a iubitului condu
cător al partidului și statu
lui, sprijinitor neobosit al miș
cării sportive — se subliniază 
în încheierea comunicării —. 
am vrea ea. o dată cu urarea 
de mulți ani cu sănătate si fe
ricire, să dăm glas cu cele 
mai alese sentimente de stimă, 
dragoste si prețuire angaja
mentului nostru, a! tuturor ce- 
lor ce activăm în mișcarea 
sportivă, de a ne spori efortu
rile pe toate planurile, astfel 

si sportului, pentru creșterea

DEZ-
CREȘTEREA 
EDUCAȚIEI 

--------- LA 
AFIRMA.

incit tineretul sportiv al patri
ei să crească sănătos, viguros, 
educat in spiritul normelor și 
principiilor eticii și echității 
socialiste, să realizeze tot mai 
mari succese, spre gloria spor
tivă a patriei. Sportul româ
nesc să se manifeste și mai 
puternic ca adevărat ambasa
dor al idealurilor de pace, 
prietenie și înțelegere în lume 
nutrite de poporul nostru, pe 
care secretarul general al par
tidului le promovează în în
treaga sa activitate internațio
nală".

în comunicarea intitulată 
„DACIADA, STRĂLUCITĂ I- 
NIȚIATIVA A SECRETARU
LUI GENERAL AL PARTIDU
LUI. PREȘEDINTELE REPU
BLICII, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, PENTRU------
VOLTAREA ȘI -------
CONTRIBUȚIEI 
FIZICE ȘI SPORTULUI 
STIMULAREA ȘI 
REA TALENTELOR ȘI ENER
GIILOR CREATOARE ALE 
ÎNTREGULUI POPOR ÎN O- 
PERA DE CONSTRUIRE A 
NOII ORÎNDUIRI IN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMA
NIA", tovarășul Nicolae Draga- 
son, secretar al C.N.E.F.S.. a 
arătat că, în aceste momente 
cînd întregul nostru popor își 
omagiază conducătorul cu pri
lejul zilei sale de naștere și a 
peste 55 de ani de eroică acti
vitate revoluționară, si acti
viștii mișcării sportive expri
mă încă o dată bucuria de a 
fi contemporani cu marele om 
de numele căruia este legată 
cea mai fertilă perioadă din 
întreaga istorie a României, pe 
care cu înaltă mîndrie patrio
tică o denumim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu". în acest context, 
competiția sportivă 
Daciada, organizată 
din anul 1977, din 
secretarului general al partidu

lui, președintele Republicii, 
constituie un concept și un sis
tem instituționalizat de educa
ție fizică pentru populație, de 
sport, care corespunde unei e- 
tape de puternic avînt în toa
te domeniile. Astfel. în marea 
competiție națională au fost 
cuprinși numai în anul 1987 
peste 8,4 milioane de tineri și 
alți oameni ai muncii, s-au în
registrat peste 5 milioane de 
participări la acțiuni turistice, 
tot atîția tineri trecînd nor
mele complexului „Sport și să
nătate" și ale S.U.V.A. Dacia - 
da reprezintă nu numai un in
strument menit să 
caracteristicile fizice 
rului nostru, ci și 
educativ deosebit de 
contribuind la formarea 
concepții politice și culturale, 
caracteristice omului nou al vi
itoarei societăți comuniste pe 
care o edificăm în România. 
Daciada reprezintă o modali
tate. un cadru organizat de 
continuare pe un plan superior 
a tradițiilor valoroase ale spor
tului românesc, de promovare 
si răspîndire în mase a edu-

națională 
Incepînd 

inițiativa

potențeze 
ale popo- 
un factor 
important, 

unei

aportului acestora la făurirea omului nou al societății 
noastre, pentru pregătirea multilaterală a tineretului si în
tărirea sănătății poporului, pentru creșterea nivelului activi
tății sportive de performanță, a competitivității sale, pentru 
reprezentarea demnă a sportului românesc pe plan inter
național. S-a exprimat, totodată, hotărîrea fermă a tuturor 
sportivilor patriei ca, urmînd întotdeauna minunatul exemplu 
de muncă și de viață comunistă al secretarului general al 
partidului, să participe tot mai activ Ia înfăptuirea istorice
lor hotărîri ale Congresului al XHI-Iea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist Român.

într-o atmosferă de mare entuziasm și înaltă vibrație 
patriotică, participanții la simpozion au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii.

cației fizice, sportului și tu
rismului, de dinamizare a aces
tor activități în toate colectivi
tățile umane de pe întreg. cu
prinsul țării.

O altă comunicare a fost 
cea intitulată „DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂȚII sportive de 
performanța și afirma
rea SPORTULUI ROMANESC 
PE PLAN INTERNAȚIONAL, 
DUPĂ CONGRESUL AL IX- 
LEA AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN" pe care a pre
zentat-o tovarășul Septimiu 
Todea, secretar al C.N.E.F.S. 
O privire retrospectivă — s-a 
subliniat în comunicare — a- 
rată că această perioadă a de
terminat profunde transfor
mări, atît sub aspect cantitativ, 
cît mai cu seamă calitativ, 
dezvăluind puterea de afirmare 

a României în lume. Mărețele 
și remarcabilele înfăptuiri obți
nute în anii ce au urmat Con
gresului al IX-lea, de cînd în 
fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care cu abnegație și 
totală dăruire fată de năzuin
țele fundamnetale ale națiunii 
acționează pentru realizarea 
planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
țării, pentru progresul și în
florirea continuă a patriei, au 
pus baza unor realizări fără 
precedent și în domeniul edu
cației fizice și sportului. Ascen
siunea continuă a sportului 
românesc, bilanțul de excepție 
înregistrat în sportul de perfor
manță, îndeosebi în ultimii 22 
de ani, etapă nepieritoare în is
toria milenară a poporului ro
mân. se adaugă împlinirilor fă
ră precedent din 
Nicolae Ceaușescu". 
sportul românesc de înaltă per
formanță. anii de după istoricul 
Congres al IX-lea al partidu
lui au fost ani de glorie, de 
continuă afirmare, ani în care 
si-a creat un loc de frunte în 
ierarhia mișcării sportive mon
diale, avînd un rol important 
și fiind privit cu respect și ad
mirație la toate marile com
petiții și întreceri sportive de 
anvergură. Prestigioase succese 
au fost obținute la competiția 
mondială nr. 1, Jocurile Olim
pice, unde, în ultimii 22 de 
ani. au fost cucerite 110 medalii, 
iar totalul medaliilor realizate 
la competițiile oficiale în a- 
ceastă perioadă a fost de 1505, 
dintre acestea 388 fiind de aur. 
Asigurîndu-i-se o puternică ba
ză de masă și de selecție, un 
proces științific de pregătire și 
concurs, sportul nostru de per
formantă a putut să se dez
volte continuu. An de an a lan
sat elemente talentate, a creat 
adevărate scoli, unele dintre e- 
le de certă valoare internațio
nală, cum sînt cele de gimnas
tică. canotaj, atletism (prin se- 
mifondul feminin), înot 
bele 
tere. 
ceste 
lalte 
nu te

,,Epoca 
Pentru

(pro- 
feminine de viteză), hal- 
scrimă și altele. Toate a- 
performante. ca și cele- 
rezultate valoroase obți- 
de sportivii români la

concursurile și întrecerile ofi
ciale internaționale sînt și ur
marea transpunerii in viată a 
prețioaselor indicații și orien
tări date de secretarul generai 
al partidului.

în comunicarea purtînd titlul 
CONCEPȚIA P.C.R., A SECRE- 
------------- ------ GENERAL, 

NICOLAE

tovarășul Gheorghe 
șef de secție la

TARULUI SAU 
TOVARĂȘUL 
CEAUȘESCU, CU PRIVIRE LA 
CREȘTEREA ROLULUI EDU
CAȚIEI FIZICE ȘI SPORTU
LUI CA IMPORTANTE MIJ
LOACE ÎN SISTEMUL GENE
RAL AL EDUCAȚIEI COMU
NISTE". " ‘ “
Vlădica.
C.N.E.F.S., a arătat că în con
cepția profund umanistă a par
tidului nostru, a secretarului 
său general, educația fizică și 
sportul reprezintă componente 
importante ale educației co
muniste, ale dezvoltării armo
nioase și multilaterale a omului 
nou. Un om care trebuie 
„să aibă un nivel ridi
cat de pregătire profesională și 
politică, o înaltă conștiință re
voluționară. calități morale 
superioare și totodată o bună 
dezvoltare fizică generală, ca 
o condiție esențială a împlini
rii multilaterale a personalită
ții și a bunei integrări în viața 
socială", cum sublinia secreta
rul general al partidului. Ideea 
fundamentală a concepției par
tidului nostru cu privire la in
tegrarea educației fizice și 
sportului, ca act de cultură. în
tre măsurile privind dezvolta
rea fizică armonioasă și păs
trarea sănătății poporului, este 
cuprinsă în Programul partidu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism. Activitatea de edu
cație fizică și sport dispune de 
orientări clare, de un cadru 
material-organi2atorlc adecvat, 
de sprijinul șl îndrumarea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
ceea ce dă garanția că, prin e- 
forturile sporite șl unite, într-un 
front, comun și o strînsă con
lucrare a tuturor factorilor, e- 
ducația fizică și sportul 
cunoaște o tot mai largă 
voltare, lărgindu-și merer 
racterul de masă.

în comunicarea cu titlul 
DUCAȚIA FIZICA ȘI SPOR
TUL — PARTE INTEGRANTA 
A POLITICII PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, A INI
ȚIATIVELOR SECRETARULUI 
GENERAL AL PARTIDULUI, 
TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, ÎN LUPTA PEN
TRU PACE, PROGRES ȘI 
PRIETENIE ÎNTRE POPOARE", 
tovarășul Valentin Costanda- 
che, șef de secție la C.N.E.F.S., 
a scos în relief concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind politica externă a ță-

vor 
dez- 
ca-

,E-

gPace, g 
între §

misiune de a re- 
cinste culorile pa- 
sporirea prestigiu- 
se bucură Rornâ-

rii noastre, o politică de 
colaborare și prietenie 
toate popoarele. In spiritul a- 
cestei politici, sportivii români 
s-au dovedit demni mesageri 
ai acestor idealuri, și-au înde
plinit nobila 
prezenta cu 
triei, pentru 
lui de care 
nia socialistă în rîndul națiu- Ș ” 
nilor lumii. în același timp, c 
organizațiile sportive din țara -î ™ 
noastră și-au adus și își aduc ' 
o contribuție substanțială în î? , 
organismele sportive interna- Si a 
ționale, militînd consecvent Ș “ 
pentru dezvoltarea sportului în ® 
lume, pentru adoptarea în în- c 
treaga lor activitate a unor Șî , 
principii noi democratice. Nenu Șs _ 
mărate măsuri și acțiuni vizînd -s . 
democratizarea mișcării olimpice^ J 
și sportive internaționale, con- îj s 
tribuțiaei tot mai activă la pro- S; r 
movarea prieteniei și înțele- n 
gerii între popoare sînt legate j, 
de inițiative și propuneri ro- / 
mânești, făcute în spiritul o- ș „ 
rientărilor și concepțiilor J; , 
secretarului general al parti- g: n 
dului, al ideilor subliniate de J; ț£ 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și J; s 
în cuvîntul rostit cu ocazia șg p 
decernării „Ordinului Olimpic i« 
de Aur", ca o recunoaștere a g- 
remarcabilei sale contribuții la g: t; 
afirmarea sportului în lume, lag; r 
apărarea fidelității față de c 
idealurile olimpice. g: n

în ultima comunicare, „CER-
CETAREA ȘTIINȚIFICA — ă
FACTOR HOTARÎTOR ÎN AC- 
CELERAREA PROGRESULUI g f 
PENTRU RIDICAREA CĂLI- g C 
TAȚII ȘI EFICIENȚEI ACTI- ă 
VITAȚII DE EDUCAȚIE FI- n 
ZICĂ ȘI SPORT", tovarășa $ c 
Claudia Simionescu, director al 
Centrului de Cercetări al Șg 5 
C.N.E.F.S., a evidențiat contri- g: P 
buția și implicarea acestui im- g; n 
portant domeniu la numeioa- g; a 
sele reușite ale sportului ro- $ n 
mânesc. în „Epoca Nicolae ;g 0 
Ceaușescu" știința și învăță- Ș c 
mîntul au căpătat noi valențe, g: 5 
noi orientări destinate să im- g: r 
pulsioneze întreaga viață eco- jă ? 
nomico-socială a țării. în ca- 0 
litatea sa de președinte al îă ” 
Consiliului Național' al Știin- j 
țel și învățămîntului, tovarășa gg 
academician doctor inginer gg • 
Elena Ceaușescu a făcut din g; d 
cercetarea aplicativă și fun- g; < 
damentală pîrghii de o deo- g; a 
sebită importanță în dezvol- gg „ 
tarea multilaterală a țării. Sub gg „ 
permanenta sa îndrumare, prin gg s 
„Programul Directivă de cerce- gg n 
tare științifică, dezvoltare teh- ' 
nologică și introducerea pro
gresului tehnic pînă în anul 
2000“ au sporit preocupările 
pentru asigurarea unor condi
ții optime de afirmare a crea
ției tehnico-științifice, ca un 
puternic instrument de răspîn- 
dire în mase și aplicare în 
practică a cunoștințelor știin
țifice și tehnice. în cuprinsul 
comunicării s-a relevat apoi 
dezvoltarea puternică luată de 
cercetarea științifică în dome
niul educației fizice și sportu
lui, ca modalitate de abordare 
a obiectivelor lor esențiale. S-a 
arătat, printre altele, că, gra
ție asistenței științifice asigu
rate de cercetători în colabo
rare cu colectivele tehnice, lo
turile naționale dispun de me
tode și tehnologii avansate 
pentru măsurarea capacității de 
efort și reactivării psihologice, 
în scopul creșterii certitudinii 
obținerii unor performanțe de 
nivel mondial — coordonată 
majoră a mișcării noastre 
sportive.
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AIJ^INISTPATIA DFSTIT 1010 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 
22 IANUARIE 1988*

EXTRAGEREA I : 62 42 5 16 
61 68 54 38 67 EXTRAGEREA 
a II-a: 87 6 22 27 41 90 60 1 84.

Fond total de cîștiguri 896.048 
lei, din care 53.708 lei report 
la categoria 1.
• Atenția participanților tre

buie îndreptată ASTAZI, ou pre
cădere, spire cele două acțiuni 
de mare interes programate pen
tru mîine, duminică; 34 ianua
rie : TRAGEREA LOTO 3 ș1 «»• 
tractlvul concurs PRONOSPORT 
al săptămînid. Reamintim că AS

TĂZI este ULTIMA ZI în care 
se mal pot exprima propriile 
preferințe, atît în ceea ce pri
vește numerele jucate, cît și 
pronosticurile consemnate pen
tru buletinele PRONOSPORT.

Avantajele oferite particî- 
panților, frecvența șl operativi
tatea cu care atribuie ziOnic cîș- 
tiguri în bani și autoturisme au 
creat LOZULU’ în PLIC o popu
laritate de necontestat în an
samblul sistemelor de joc Loto- 
Pro-nosport.

9 Tragerea Loto 2 de dumi
nică, 24 ianuarie, va avea loc 
în București, în asia clubului 
din str. Doamnei nr. 2, începîind 
de la ora 16,30.

DE LA /. D. M. S.
ivwvw

La livrarea autoturismului, cumpăr 
în med obligatoriu, comunicarea c 
țară.

Vînzările se efectuează în funcție 
și capacitatea zilnică de livrare a

Bala Mare pentru cumpărătorii cu 
țele
mui

Craiova pentru cumpărătorii cu
țele

Brăila pentru cumpărătorii cu 
dețe 
star 
cea

Viza și eliberarea leg ițimați i! or-a bonamerrt de Intrare la 
competițiile sportive pe anul 1988 se va efectua începînd cu 
data de 1 februarie.

Legîtimâțiile-abonament eliberate și nevizate pînâ la data 
de 15 martie a.c., își pierd valabilitatea.

Giur-

de înscriere, 
cumpărătorii

după cum urmează :
cu domiciliul stabil în mu
nicipiul București, jud. ‘ “ 
glu și Teleorman

Magazinele auto I.D.M.s. livrează pină la 31 ianuarie 1988 
autoturisme DACIA cumpărătorilor care au depus banii la 
C.E.C. In cont pentru autoturism pînă la data de 31 ianuarie 
1983 în baza numărului de ordine centralizat pe țară indife
rent de magazinul - - ■
București pentm

Pitești pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude-
țele Argeș. Dîmbovița, 
Prahova, Vîlcea

Olt,

Brașov pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude-
țele Brașov. Covasna, Har-
ghlta. Mure

Bacău pentr: cumpărătorii cu domiciliu’ stabil în jude-
țele Bacău, Buzău, Neamț,
Vrancea

Ciul pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn jud.

Iași pentru cumpărătorii
Cluj 
cu domiciliul stabil în jude-
țele Botoșani. Iași, Suceava,
Vaslui

Timișoara pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude-

cumpărătoriiReșița pentru
țele Arad, Bihor, Timiș, 
cu domiciliul stabil In jude
țe! Alba, Caraș Severin, 
Hunedoara, Mehedinți, Sibiu

Se primesc înscrieri prin transfer 
bani depuși la CEC in cont pentru

Auturisme OLTCIT CLUB — anter
Autoturisme 

tembrie 1986
Autoturisme 

brie 1982
Pentru toate 

tuturor persoanelor din evidența 
Pitești, nu se pot face transferuri.

Pentru Înscrierea la magazinele 
cumpărării autoturismului DACIA, s 
pentru luarea în evidență conform 
dețelor de domiciliu la magazinele

DACIA 1410 SPORT

DACIA BREAK - an

tipurile de autoturisrr
1
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prin interme- 
video-casetelor, 

din .turul

Anghel Iordănescu: „în 
asta, nea Puiule, vrei să 
faci maratoniști, nu alta", 
care răspunsul antrenorului

Divizionarele A pregătesc viitorul sezon

STEAUA, CU GINDUL LA... PRIMAVARA EUROPEANĂ

tacrăm totens pentru realizarea unei pregătiri 
care să permită echipei să se prezinte la nivelul 
maxim în dificilele confruntări cu Glasgow 
Rangers.

— Da, pentru Steaua sezonul Începe eu 
marele examen din sferturile de finală ale 
Cupei Campionilor Europeni.

— Sîntem convinși de dificultatea acestor 
jocuri, dar cum poate ti altfel rând aii pășit din 
nou în riindul nrimrâor opt echipe de pe conti
nentul nostru ? Sezon important, pentru că este 
vorba de reprezentarea fotbalului românesc.

— Care sînt obiectivele Stelei în noul sezon?
— Campionatul și Cupa, pe plan Intern ; să 

urcăm rât mai sub în C.C.E. șl prezența jucă
torilor noștri în loturile reprezentative. Ne-am 
preocupat să găsim soluția optimă de pregătire, 
s-o continuăm pe terenuri adecvate pentru an
trenamentele specifice care vor urma după 
perioada de munte. Două sînt problemele de 
azi pentru steaua : completarea lotului șl un 
program corespunzător perioadei de pregătire 
pentru noi, Intr-un sezon pe care trebuie să-l 
abordăm în formă maximă încă de la 2 martie.

LA BUHUȘI. ÎNVINGĂTOARE C.S.S. UNIV. CRAIOVA

Plutonul s-a divizat după citiva kilometri. 
Iată in imagine trioul Hagi — . 
Belodedirâ indrepiîndu-se spre 
sosire. Foto : Aurel D.

Ne-am retras In camera antrenorului Ainghrâ 
Iordănescu. O masă plină cu cărți, caiete șl 
casete video. ,-Acestea sînt cu meciurile din 
campionat ; ta asta, vreo 30 de minute cu 
Glasgow Rangers, pe care trebuie s-o completăm 
oină cînd vom ști totul, așa sper, despre vii
toarea noastră adversară".

Așa a Început dialogul nostru, fără mari 
Introduceri.

— Anghel Iordănescu, nu e o figură de stil, 
dar pentru că aici ne aflăm la peste o mie 
de metri altitudine, spune-mi, te rog, cum 
suportă campioana noastră „altitudinea** fot
balului de mare performanță în care a intrat 
de cîțiva ani 7

— Cu picioarele pe pămlnt. Ați văzut serio
zitatea ou care lucrează toți jucătorii. Rezultatele 
obținute pinâ acum sînt rodul modestiei, al 
hărniciei, al spiritului de echipă, de colegialitate 
care caracterizează această formație. Este greu 
să Intri ta circuitul marii performanțe, dar e și 
mad greu să te menții. Acum, Steaua este un 
nume ta fotbalul european și pretențiile față de 
ea sânt ou totul altele. Iată, ta această perioadă
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al si 
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ră să se 
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La cîteva ore dup3 decernarea „Chetei de aur«

CĂMĂTARU: „TROFEUL IMI CREEAZĂ
MARI OBLIGAI 11“

• Reîntîlnire cu echipa cam
pioană. Mai grăbită ca ori rând, 
STEAUA pregătește cu asidui
tate viitorul sezon competițio- 
nal, care va începe la 2 martie, 
cu primul meci din sferturile 
de finală ale Cupei Campioni
lor Europeni, cu Glasgow Ran
gers, campioana Scoției. • I-am 
întîlnit pe jucătorii de la Stea-

ua la citi va kilometri de Pre
deal. pe pantele din apropierea 
cabanei de la Forban, intr-un 
decor de autentică iarnă, unde 
stratul de zăpadă amplifica so
licitările fizice și de voință. 
Dar. ca întotdeauna, si mai cu

pro- 
proiecte 

i această 
l din ju- 
e ei in- 
întregul

roică ac- 
tovară- 

UȘESCU. 
irtidului, 
l, ctitor 
moderne, 
ite orna- 
infăptu- 
tării si

Gheor-, 
port con- 
intreau-

seamă de cîtiva ani încoace, de 
rând Steaua a intrat în familia 
echipelor de mare performantă, 
adeziunea jucătorilor la efort e 
exemplară, deși toti știu că se 
lucrează chiar mai tare ca al
tădată. O spunea Marius Lăcă
tuș, după antrenamentul de joi, 
mai în glumă, mai în serios, 
rând i se adresa antrenorului

enia 
jtl- 

unț. I
I

Pentru a 4-a oară consecutiv, 
Buhuși, micul oraș al Moldovei, 
a devenit din nou un ,,pol“ al 
minifotbal-ului. Pentru că a găz
duit Iarăși — și a făcut-o in mod 
ireproșabili, ca și In anii prece
dent* — un turneu final al Cupei 
Speranțelor, de astă dată la gru
pa mare de copil (13—14 ani).

S-au jucat 16 meciuri, s-au în
scris multe goluri (70), s-au ratat 
încă pe atîtea, eîteya partide au 

fost decise prin executarea lo
viturilor de la 7 m, -tot timroul 
sala a fost arhiplină, spectatorii 
înourajtndu-i cînd pe wnM, rând 
pe alții, arbitraje foarte corecte 
(I. Purică, V. Biter, P. Cătuna, 
V. Bereu, D. Cojocaru — toți din 
Buhuși) — iată succint „tabloul** 
celor trei zile pline din moderna 

■ sală ..Moldova".
Finala m.că a opus pe marea 

iarna 
ne 
la 
a 

venit prompt și cu subînțeles: 
„Nu uitați băieți, așa ați spus 
și înaintea meciului cu Dinamo 
Kiev, dar după joc toți ați re- 
fost perioada de pregătire de

Ia munte". • Steaua va Încheia 
marți cele două săptămini de 
pregătire montană. Curba so
licitărilor a ajuns in 
maxim 
semnat, 
mente.

punctul 
și o zi de lucre a în
de pildă, trei antrena- 
care începeau la ora 8 

dimineața și se în- 
cheiau după-amiază, 
în sala de forță, bi
neînțeles cu pauzele 
de refacere, de recu
perare și odjhnă. • 
In momentele de ră
gaz, în fata televizo
rului, toți jucătorii re
văd, 
diul 
partidele 
campionatului, le dis
cută și încearcă-' să 
descopere carențele. 
Toti știu fazele pe 
dinafară, ce pasă ur
mează, cînd vine go
lul, cînd s-a ratat „o- 
cazia aia mare", Hagi, 
jucătorul 
unu, cînd 
meciul cu 
(8—1). rîdea 
cura ca un 
reușitele echipei. Fi
ind convinsă că mai 
sînt atîtea lucruri de 
pus la punct în joc. 
Steaua își va analiza 
evoluția din toamnă 
cu casetele video în 
față. Interesantă trea
bă. care depășește cu 
mult un simplu refe
rat, cu plusuri și mi
nusuri. • Dar să re
venim pe pantele din
tre Forban și Diham.

Antrenamentul de la ora 11. A- 
lergare. 12 kilometri au rămas în 
urmă și plutonul vine răsfirat, 
în frunte, la mare distanță, Bă
lan. L-ă urmat Cireașă, apoi 
doi jucători din generații dife
rite, cot la cot, tînărul Dan 
Petrescu șl „veteranul" Tudorel 
Stoica. Toti jucătorii au venit 
„în timpul de control" și. cum

favorită a întrecerii, C.S.ș. Bacău, 
și Unirea Focșani. Și, deși au 
fost marcați de eșecul din semi
finală, micuții jucători băcăuani 
(antrenor G. Constantlnescu) au 
evoluat la fel de bine ca in 
partidele anterioare șl au avut 
în Robert Fekete — golgeterul 
turneului — același atacant per
cutant, prin care au Înclinat în 
favoarea lor balanța, întrecînd 
echipa pregătită de N. Petrea cu
4-1.

In schimb, finala mare nu a 
fost, așa cum se prevedea, un 
joc „fără probleme0 pentru C.S.ș. 
Universitatea Craiova (antrenor 
I. Morovan), timișorenii (antrenor 
C. Floresou) pornind deciși din 
start și în secunda... 30 conduceau 
cu 1—C prin golul lud Butnărașu. 
Abia în min. 4, Luță a reușit eta
larea pentru craloveni, și, cînd 

ne spunea Bălan, „este remar
cabilă seriozitatea cu care toți 
colegii mei lucrează** • Iată, 
după 80 de minute de joc la 
două porti, pe zăpada sticloa
să. Vasile Iordache mal lucrea
ză o „repriză" cu portarii Liliac 
și Stîngarâu, în timp ce secun
dul Radu Troi a plecat la sa
la de forță cu ceilalți. • Lo

tul cu care Steaua este în pre
gătiri îi cuprinde pe următo
rii jucători : Liliac, Stîngarâu, 
Iovan, Bumbescu, Belodedirâ, 
Ungureanu, Cireașă, D. Petres
cu, Balint, Bălan, Hagi, Stoica, 
Rotariu, Majaru, Lăcătuș, Pi- 
țurcă. Starea de sănătate a tu
turor, cum ne spuneau dr. V. 
Stănescu șl prof. Fl. Marines
cu, este bună. Doar Lăcătuș a- 
cuză o recidivă la o veche rup
tură musculară și va trebui să 
urmeze un tratament. • La 
Forban. Steaua beneficiază de 
condiții optime și se pregătește 
cu exigenta unei echipe califi
cate din nou în sferturile de fi
nală ale C.C.E.

in perspectiva preparativelor pentru stagiunea internaf tonală

CONVOCAREA lOTORIlOR RfPRMIATIV, OLIMPIC Șl 01 TINERET
îin vederea apropiatului sezon 

internațional, Lotul reprezenta
tiv începe pregătirile cu- urmă
torul lot :

Portari — Lung, Cristian; fun
dași — Rednic, Andone, Mircea 
Popa, Săndoi (Univ. Craiova), 
Ciucă, Stănescu; mijlocași — 
Mateuț, Goanță, KIein, Cristea, 
Lupescu, Sabău ; înaintași — 
Cămătaru, Tîrlea, Coraș.

Antrenori: Emerich Jenei și 
Cornel Drăgușin.

Convocarea — la 30 ianuarie. 
Lotul reprezentativ va susține 
două meciuri de pregătire, în 
Israel, dintre care unul în com
pania selecționatei țării gazdă.

Lotul reprezentativ (ca și cel 
olimpic și de tineret) nu-i va 
cuprinde pentru aceste turnee 
pe jucătorii de la Steaua, pen-

toată sala aștepta desprinderea a- 
cestora, lată că, ta mta. 12, cu 
un șut foarte tare, Covaci a în
doit mîinile portarului cralovean 
și timișorenii au luat din nou 
conducerea. Iar rând mal erau 
doar 20 de secunde din prima re
priză (min. 20), „albaștrii" au iz
butit iarăși egaJarea prin cel mai 
mic jucător de pe teren, „spiri- 
dușul" Stan : 2—2. La reluare — 
lucru extrem de rar — tot tn se
cunda 30 s-a înscris gol, dar, de 
artă dată, au făcut-o craiovenii, 
prin același Stan, ș! acesta a fost 
scorul finalei, un meoi de mini- 
fotbal cîștigat de „mingicaril** ol
teni în fața puternicilor și foairte 
sobrilor lor adversari. De altfel, 
în afara faptului că i-au dominat 
pe toți printr-un bun control al 
balonului și prin iuțeală, învin
gă to-ril s-au detașat șl printr-un 
joc gîndit, cu câteva „scheme" 
bine însușite. în plus, deși au 
fost, mereu conduși, atît în semi
finală, cît și în finală, el n-au 
cedat, reușind mereu să egaleze 
și apoi să cîștige.

întrecerea de la Buhuși a adus 
ne „podium” cele mai bune e- 
chipe. Și, alături de premiații

Ieri dimineața, telefon Ia 
Monte Carlo, hotel „Paris". Ni 
se dă legătura eu camera 283. 
Rodion Cămătaru este un oas
pete cunoscut al hotelului. De
și ora e cam matinală, Cămă
taru e bine dispus și își înce
pe „reportajul" cu o viteză care 
necesită un stenograf :

**A fost o festivitate cu totul 
neobișnuită pentru mine. Ma
rea sală de recepție, așa-zisa 
„Salle des etoiles", era arhiplină. 
Sala își merita numele, deoa- ' 
rece se aflau. într-adevăr, ne
numărate stele, în frunte cu 
Jacques George, președintele 
U.E.F.A., și întregul comitet 
executiv U.E.F.A. Din partea 
revistei „France Football" era 
redactorul șef, Jacques Thibert, 
deosebit de amabil. Mai erau, 
bineînțeles, reprezentanții fir
mei Adidas. Lumea jucătorilor 
și a foștilor jucători era de a- 
semenea bine reprezentată. 
Printre alții, marile vedete Eu
sebio și Gerd Miillcr, pe care 
i-am admirat doar la televi
zor, cînd eram copil. Mi-a fă
cut multă plăcere să fac foto
grafii cu acești doi mari golge
teri.

Festivitatea a fost emoționan
tă. „Gheata" e foarte frumoasă. 
O am chiar acum în mină. A 
fost fotografiată din toate po
zițiile. Erau în sală, cred, o 
sută de fotoreporteri și opera
tori de film. Numărul reporte
rilor. veniți din multe țări eu
ropene, era și mai marc. Re
porterul Huentras, de la „Fran- 
ce Football", care mă vizitase 
la București cu o săptămînă 
înainte de decernarea trofeului, 
mi-a oferit ultimul număr al 
revistei, cu un reportaj pe trei 
pagini, 
invitați 
multor 
trecute . _ _ . _ _
campionatelor naționale, Hugo 
Sanchez, binecunoscutul centru 
înaintaș al lui Real Madrid, 
mi-a strîns cu căldură mina. 
Apoi 1-arp întîlnit pe Michel 
Hidalgo, fostul antrenor al echi
pei Franței... Eram emoționat. 
La fel ca și Dudu Georgescu, 
invitat de onoare, ca unul care 
deține două ghete de aur...

într-un cuvînt, a fost o ma
re sărbătoare a fotbalului, că
reia i s-au acordat toate ono
rurile. Spectacolul care a ur
mat a fost foarte, foarte fru
mos : deși nu l-am putut ur
mări fără oprire, din 
blitzurilor care clipeau 
pasul. Cred că mi s-au 
sute de fotografii...

frumos ilustrat. Printre 
se aflau — în afara 
dștigători al edițiilor 
— și golgeteri la zâ ai

cauza 
la tot 

făcut

ale 
au
Si

tru a da posibilitatea echipei 
campioane să se pregătească în 
comun în vederea meciurilor 
din sferturile de finală 
C.C.E. în aceste condiții, 
fost convocată, între alții, 
o serie de jucători tineri.

A
Lotul olimpic este convocat 

în ziua de 25 ianuarie. în vede
rea stagiului de pregătire și a 
celor două jocuri pe care le va 
susține în Albania, la 27 ia
nuarie și 3 februarie. Iată com
ponența sa :

Portari — Nițu, Dohot; fun
dași — Gh. Radu, Gh. Popes
cu, Ștefan, Mirea, C. Solomon, 
Eduard, Adrian Popescu; mij
locași — Ivan, Pistol, Efiimie, 
Badea (Univ. Craiova), Mujnai;

ft Rezultatele turneului : C.S.Ș. 
Medgidia — Aurul Brad 2—i,
C.S.ș. Bacău — Sportul Studen
țesc 3—0, Politehnica Iași — Tex
tila Buhuși 4—1, F.C.M. Brașov — 
C.S.Ș. Slatina 1—0, Aurul Brad — 
Unirea Focșani 0—1, „Poli" Timi
șoara — Textila Buhuși 4—2, 
Sportul Studențesc — C.S.Ș. Tg. 
Mureș 3—2, C.S.ș. Craiova — 
C.S.Ș. Slatina 0—1, C.S.Ș. Medgi
dia — Unirea Focșani 1—2. ,,PoM“ 
Timișoara — Politehnica Iași 5—4, 
C.S.Ș. Bacău — C.S.Ș. Tg. Mureș

5—1, C.S.Ș. Craiova — F.C.M. Bra
șov 2—1. In semifinale : ..Poli" 
Timișoara — Unirea Focșani 4—2 
(după lovirtarile de la 7 m). 
C.S.Ș. Craiova — C.S.Ș. Bacău
6—5 (după Iov. 7 m). Pentru lo
cul 3 : C.S.Ș. ~ " 
Focșani 4—1.

Bacău — Unirea 
Pentru locul 1 :

relevat al<te cîteva 
din comun (Șt. Ca-

turneului, a 
talente ieșite 
rabaș — Medgidia, I. Cristea — 
Buhuși, Al. Covaci șl Cr. Simedru 
— Timișoara, FI. Pogăceanu — 
Tg Mureș etc.), care nu trebuie 
să' se piardă, care trebuie să fie

Trofeul „France Football" mă 
onorează foarte mult. De aici 
și mari obligații. Ca unul care 
nu a împlinit 30 de ani. cred 
că voi putea, sînt convins de 
altfel, să demonstrez că apre
cierile de care m-am bucurat 
nu numai în seara asta, ci în 
toți acești ultimi ani, începînd 
cu Bobby Robson și încheind 
cu Eriksson, antrenorul de la 
Benfica, nu au fost doar com
plimente de moment. Vreau să 
fiu de folos clubului meu, Di
namo București, și echipei na
ționale... în timpul festivității 
s-au reluat destule fragmente 
de film în care i-am văzut 
mareînd pe Eusebio, pe Bobby 
Charlton, pe Gerd Muller și 
pe... Cămătaru. Cît n-aș fi dat 
ca în schimbul unor goluri 
marcate să fi primit în dar 
golul nemarcat de Ia Viena, 
cînd am dat cu capul, ușor, 
peste bară, sau cînd am dri
blat trei adversari și am cen
trat înapoi, unde Mateuț și Lă
cătuș au fost la un pas de gol. 
Atunci, la Viena, s-a scris că 
se așteaptă un duel Cămătaru- 
Polster. Din păcate, nici eu, 
nici Polster nu am reușit să 
înscriem, eu rămînînd doar cu 
satisfacția... dacă pot spune 
asta... că am fost mai bun ca 
Polster, cu concursul lui Bum
bescu, care nu l-a lăsat nici să 
respire... Asta e. 
„vîrfurilor".

Ne întoarcem 
și reiau direct 
le... Sper să fiu 
de vîrf la primăvară. Fie 
pentru această seară de neui
tat... De fapt, nu prea am dor
mit în noaptea asia... Și nu 
pentru că festivitatea s-a pre
lungit mult peste miezul nopții. 
M-am gîndit. la toate. La tere
nul cu smocuri de la Strehaia, 
la primul gol marcat în Divizia 
A... țin minte și acum... s-a 
întîmplat Ia Pitești... am mar
cat atunci singurul gol. golul 
victoriei... a fost cea mai fe
ricită zi din viata mea de fot- 

abia mă legitimase 
Craiova și aveam impresia că 
n-o să marchez niciodată. Dar 
tot la Pitești am avut și cea 
mai neagră zd. Atunci m-am 
accidentat și astfelnu am pu
tut juca în meciul cu Irlanda 
de Nord, rând poate altfel ar 
fi fost rezultatul... Și-atunrâ 
i-aș fi strîns eu mîna lui Hugo 
Sanchez. Nu în Sala stelelor, 
ci undeva la Aztecă...» 

uneori, soarta

sîmbătă acasă 
antrenamen te- 
într-o formă 

Si

balist...

înaintași — Văidcan, Antohi, 
Ralea, Craiu.

Antrenor : Florin Halagian.
★

Lotul de tineret este convocat 
la 25 ianuarie, în vederea celor 
două meciuri de pregătire pe 
care le va susține în Grecia, la 
2 și 3 februarie. Iată compo
nența :

Portari — Voicilă, Stelea; fun
dași — Jercălău, Bejenaru și 
Stroia (Corvinul), Matei (Ra
pid), Panait (Petrolul), Dumi. 
trașcu (Dinamo), Bunaciu 
(U.T.A.); mijlocași — Măstăcan 
(Oțelul), Szekely (Jiul). Ursea 
(Petrolul), Stanici, Stere (Vic
toria): înaintași — Nuță, Ră- 
ducioiu, Scînteie (S.C. Bacău), 
Lasconi. HcnzcL

Antrenor : Mircea Radulescu.

,,PoJd“C.S.Ș. Univ. Craiova 
Timișoara 3—2.
• Loturile finalistelor. C.S.ș. 

Craiova : Gh. Lăzărescu, M. Uti- 
mov. M. Găvan, M. Ctupșa, FI. 
Stan, Fi. Luță, Gr. Udriște, C. Bo
boc, G. Tudorache, M. Negoianu 
și FI. BiStriceanu. „Poli" : A. U- 
rai, T. Stanclu, D. Percec, V. 
Dăscăliuc, R. Măgăț, T. Stoia, Al. 
Covaci, C. Șotea, Cir. S.imedru, N. 
Butnărașu și Z. Canio.

A Golgeterul turneului : R. Fe
kete (Bacău) cu 12 goluri ft Cel 
mai tehnic : Șt. Apostol (Focșani)
• Cel mai bun portar : S. Gr.bor 
(Tg. Mureș) ft Au oferit premii 
F.R.F. și asociațiile sportive Tex
tila Buiruși șl Voința Glrleni.
• Textila Buhuși șl C.S.Ș. Slati
na au participat ca invitate.

îndrumate cu grijă șl competență 
pentru a putea să turce treptele 
fotbalului nostru de performanță. 
De altfel, șl Hagi tot așa a în
ceput...

Laurențiu DUMITRESCU



teri, in Divizia A de hochei

DUNĂREA - SPORT CLUB 4-3!
Ieri s-au disputat două par

tide din cadrul turneului final 
al Diviziei A I la hochei pe 
gheată. Iată relatări de la pa
tinoarele din București și Ga
lați.

DINAMO — STEAUA 2—4 
(0—o, 1—2, 1—2). Numeroșii
spectatori prezenți la patinoa
rul „23 August" au urmărit un 
meci deosebit de precedentele 
întîlniri, mai echilibrat în an
samblu și cu multe momente 
de spectacol hocheistic. Contrar 
așteptărilor, tabela de scor a 
înregistrat primul gol abia în 
minutul 35. în prima repriză 
scorul a rămas alb. deși de 
ambele părți au fost multe o-

BIATLON
(Urmare din pag. I)

bună, dar cu o alergare mai 
puțin eficientă.

Juniorii noștri au ciștigat în 
schimb duelul pe 15 km cu 
colegii din R.D. Germană. Di- 
namovistul loan Șcnchca a ob
ținut o victorie prețioasă și 
oarecum așteptată, dar surpri
za plăcută a venit din partea 
tînărului Costel Frențiu (17 
ani. din Poiana Mărului, cen
tru al clubului Dinamo Bra
sov).

REZULTATE TEHNICE, 20 km 
seniori: 1. Andreas Heyman 
(R.D.G.) lhOl :35 (2 minute pe
nalizare), 2. Mihai Rădulescu 
(A.S.A.) lh04:08 (3), 3. Iancu 
Diaconescu (Dinamo) lh04:41
(4) . 4. Vladimir Todașcă (Di
namo) lh05:00 (1). 5. Imre
Lestyen (A.S.A.) lh05:24 (4), 6. 
Ștefan Borner (R.D.G.) lh05:41
(5) ; 15 km, juniori: 1. loan Șen- 
chea (Dinamo) 51:22 (2), 2. 
Costel Frențiu (C.S.Ș. — Di. 
namo Rîșnov) 53:14 (1). 3. Paul 
Verman (Dinamo Brașov) 55:28 
(4). 4. Uwe Sultz (R.D.G.) 55:44
(3) . 5. Svent Des (R.D.G.) 56:12
(4) . 6. Imre Pușcaș (A.S.A.) 
56:13 (4).

Duminică au loc probele de 
ștafetă.

cazii favorabile de a înscrie. 
Nistor — scăpat singur, Chiri- 
ță, K. Antal și alți jucători din 
echipa campioană s-au aflat în 
situația de a marca, dar de cele 
mai multe ori portarul dina- 
movist Gh. Huțan s-a opus cu 
succes. De la Dinamo situații 
bune au avut între alții Pi- 
săru, Solyom, Csiki și Ju
mătate.

în repriza a doua, primul gol 
a căzut în min. 35. Dragomir 
a primit o pasă la linia roșie 
(de la Popescu), a driblat trei 
apărători și pe Huțan și a în
scris cu un șut frumos, de pe 
stînga. Replica a venit după 
două minute, D.- Popovici ega- 
lînd dintr-o pasă a lui Andraș, 
în urma unei acțiuni rapide.
în min. 40, la o fază confuză 
în fața porții lui Dinamo, Hor
vath realizează al doilea gol 
pentru Steaua, profitînd și de 
neatenția portarului Huțan. 
Tot Horvath marchează în 
min. 41 cel de al treilea punct 
al Stelei, este 1—3, pentru ca 
în min. 45 I. Popovici să stre
coare pe sub portarul Stelei, 
Stanciu, pucul primit de la 
Tureanu : 2—3. Punctul final 
aparține formației Steaua. Ju
mătate greșește degajarea unui 
puc șutat de Chiriță, Nistor se
sizează, interceptează și trimi
te scurt pe Mngă Gh. Huțan.

Au arbitrat cu greșeli N. 
Enache — asistat de I. Becze 
și St. Enciu.

Cea de a doua partidă are 
loc azi, tot de la ora 14.

Mircea COSTEA

DUNĂREA GALAȚI — SPORT 
CLUB MIERCUREA CIUC 4—3 
(2—0, 1—1, 1—2). După un meci 
antrenant, gazdele au obținut o 
meritată victorie.

Marcatori : Radu, Bujoreanu, 
St Zaharia și Nuțu pentru 
Dunărea, respectiv Gereb, B. 
Nagy și Balas. Au arbitrat M. 
Presneanu la centru, ajutat de 
Gh. Tașnadi și S. Dinu.

Partida de azi începe la 
ora 17.
Telemac SIRIOPOL — coresp.

PE GHEATA
Șl PE ZĂPADĂ
• Sportivii canadieni, gaz

dele apropiatelor Jocuri Olim
pice de iarnă, se pregătesc in
tens pentru întrecerile ce vor 
avea loc. între 13 și 28 februa
rie. la Calgary. Astfel, lotul de 
schiori alpini se antrenează sub 
îndrumarea tehnicianului austri
ac Heinz Stoll, în timp ce com
patriotul acestuia, Franz Schach- 
ner. se ocupă de pregătirea să- 
nierilor. Norvegianul Hans Sis- 
tad îi antrenează Pe biatloniști. 
iar austriacul Werner Dellekart. 
secundat de specialiști italieni, 
conduce pregătirile lotului de 
bob.

• Federația unională de schi- 
fond a anunțat că lotul pentru 
„Olimpiada Albă" de la Cal
gary va fi definitivat după în
trecerile „Cupei U.R.S.S." și 
ale campionatului unional. ce 
se vor desfășura la 28 ianuarie.

O După 26 de etape. în cla
samentul campionatului de ho
chei pe gheată al U.R.S.S. con
tinuă să conducă detașat for
mația Ț.S.K.A. Moscova, cu 
44 p. urmată de Aripile Sovie
telor Moscova — 33 p și Spar
tak Moscova — 31 p. în etapa 
a 26-a. echipa Torpedo Ustl- 
Kamenogorsk a obținut o sur
prinzătoare victorie în fața 
formației Dinamo Moscova, pe 
care a întrecut-o cu 10—2.

0 Proba feminină de slalom 
special disputată pe pîrtia de la 
Radstadt a revenit schioarei 
elvețiene Corine Schmidhauser. 
înregistrată în cele două man
șe cu timpul de 1:32,25.

CAMPIONATELE MONDIALE
ATENA. (Agerpres). — In ca

drul reuniunii Asociației Inter
naționale de Box Amator 
(A.I.B.A.), la Atena, s-a hotărît 
ca ediția din 1989.a Campiona
telor Mondiale să aibă loc la 
Moscova. Aceasta a 5-a ediție a 
competiției urmează să se des
fășoare în perioada 17 septem
brie — 1 octombrie. Cu aceas
tă ocazie, s-a stabilit ca între
cerea să aibă o frecventă de

DE BOX, LA MOSCOVA
doi ani și nu de patru ani ca 
pină acum. După cum se știe, 
tot în 1989 (între 26 mai și 4 
iunie). Atena va găzdui Cam
pionatele Europene.

Pe de altă parte, au fost ad
mise în A.I.B.A. federațiile din 
Cipru și Surinam, cu aceasta 
numărul total al membrilor 
forului pugilistic mondial ajun- 
gînd la 152?

PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9
BASCHET • Re ■ 

zultate din competi
țiile europene : „Cu
pa Liliana Ron- 
chettJ" (f) : VSH 
Praga — BC Bu
dapesta 75—74 (după 
prelungiri), C.C.E. 
(f) : Alda Tuzla — 
Stade France Ver
sailles 81—71 ; „Cupa 
Koraol" (m) : Steaua 
Roșie Belgrad — Es- 
tudiantes Madrid
103—65. In semifinale, 
Steaua Roșie va în- 
tîlnl pe Real Madrid.

CICLISM • Cursa 
de 6 zile de la Stut
tgart s-a Încheiat cu 
victoria cuplului
Thurau (R.F.G.) —
Hermann (Lichten
stein), cu 154 p.

ȘAH O In runda 
a 10-a a turneului 
Internațional de la 
Wijk aan Zee (O- 
landa) fostul cam
pion mondial Ana
toli Karpov a cîști- 
gat la Liubojevici, 
Plket l-a Învins pe

Gheorghiev, m timp 
se partidele Hansen
— Farano, Andersson
— Hubner. NikoUcl
— Sosonko, Van der
Sterren — Tal, Ad- 
gestein — Gan der 
Wlel s-au încheiat 
remiză. In fruntea 
clasamentului se a- 
flă Karpov și An
dersson, cu cite 7 p, 
urmați de Gheor- 
ghiev șl Farago — 
cite 5,5 p, Tal și 
Hubner — 5 p etc.
• După consumarea 
a 9 unde. în tur
neul de la Varșovia 
se menține lider iu
goslavul Medanici, 
cu 6,5 p urmat de 
polonezii Szapis șl 
Șupolski — cu cîte 
6 p. In runda a 9-a 
Medanici a remizat 
cu Zielinski, iar 
Szapis l-a învins pe 
Milovanovici.

TENIS • Finala 
turneului de la Mel
bourne se va disputa 
între australianul

Pat Cash șl suedezul 
Mats Wilander. In 
semifinale, Pat Cash
1— a întrecut cu 6—4,
2— 6, 6—2, 4—6, 6—3
pe favoritul nr.- 1 al 
conoursulul, ceho
slovacul Ivan Lendl, 
Iar Mats Wilander 
t-a eliminat cu 6—0, 
6—7. 6—3. 3—6, 6—1
pe coechipierul său 
Stefan Edberg.

VOLEI * La Bu
dapesta. în meci 
contînd pentru „Cu
pa Cupelor" la fe
minin, formația
Ț.S.K.A. Moscova a 
întrecut cu scorul de
3— 1 echipa locală 
Tunsgram și s-a ca
lificat pentru turneul 
final al competiției. 
Iar la Praga forma
ția italiană Teodora 
Rav. ..na a întrecut eu 
scorul de 3—2 ne 
Ruda Hvezda Praga 
șl s-a calificat pen
tru turneul final al
C.C.E

DEBUTUL L-AU FĂCUT FLORETIȘTII
(Urmare din pag 1)

tîmplă acum pe planșele inter
naționale...)

Deci, un ultim asalt, cum a- 
deseori am văzut în principalele 
competiții interne din ultimii 
ani la floretă masculin, Buzan 
— Molea. A condus în prima 
parte Molea (5—2), a fost egalat 
ia 7 și nu s-a mai regăsit, Bu
zan impunîndu-se în final neaș
teptat de ușor : 10—7.

Iată rezultatele din finala de 
8 : A. File — V. Zvîncu, 10—6, 
R. Molea — A. Borșodi 10—5. 
G. Oancea — P. Ducu 10—4, 
L. Buzan — B. Soroceanu 11—9; 
în semifinale : Molea — File 
12—11, Buzan — Oancea 10—1 ; 
pentru locurile 3—4: Oancea — 
File 10—8 ; pentru locurile 1—2: 
Buzan — Molea 10—7.

întrecerea pe echipe a debu
tat cu nouă formulă competi- 
țională. care prevede existența 
a două grupe, fiecare cu cîte 
6 formații. Astfel, în prima 
grupă figurează Steaua, 
I.E.F.S. și C.T.A.S. din Bucu
rești, C.S.U. Tg. Mureș, C.S.M. 
Baia Mare și C.S.Ș. I Constan
ța. în cealaltă grupă — Poli
tehnica Timișoara, Flacăra Sa-

iu Mare, C. S. Satu Mare, Pro
gresul București, C.S.M. Cluj- 
Napoca și Metalul Bistrița.

Și dacă în prima grupă lucru
rile au fost limpezi pentru 
Steaua, multiplă campioană na
țională (care n-a cedat decît 9 
asalturi din 45). în cealaltă 
grupă, mai echilibrată, Politeh
nica Timișoara și Flacăra Sa
tu Mare s-au detașat, cea de 
a doua devenind lideră după 
ultimul med în care și-a între
cut adversara directă, cu 9—4.

Iată clasamentele șl rezultatele: 
GRUPA A : 1. Steaua (9—4 
I.E.F.S., 9— 1 C.T.A.S., C.S.U. Tg. 
M. șl C.S.U. B. Mare, 9—2 C.S.Ș. 
Constanta) 10 p, 2. i.e.f.s. (9—4 
C.T.A.S., 9—« C.S.U., 9—0 C.S.M., 
9—0 C.S.Ș.) 8 p, 3. C.S.U. Tg. 
Mureș (9—4 C.T.A.S., 9—1 C.S.M., 
9—0 C.S.Ș.) 6 p, 4. C.T.A.S. (9—4 
C.S.M., 9—0 C.S.Ș.) 4 p, 5. C.S.Ș. 
1 Constanța (8—8, 68—58 t.d.
C.S.M.) 2 p, 8. C.SJW. Baia Mare 
0 p, GRUPA B : 1. Flacăra Satu 
Mare (9—0 Progresul. C.S.M., Me
talul, 0—4 Poli, 9—6 C.S. Satu Ma
re) 10 p, 2. Poll Timișoara (9—2 
C.S. Satu Mare, C.S.M., Metalul, 
9—3 Progresul) 8 p, 3. Progresul 
(9—0 C.S. Satu Mare, 9—5 C.S.M.. 
9—7 Metalul) 6 p, 4. Metalul Bis
trița (9—3 C.S. Satu Mare, 9—7 
C.S.M.) 4 p, 3. C.S.M. Cluj-Niu 
poca (9—3 C.S. Satu Mare) 3 p. 
6. C.S. Satu Mare 0 p.

• TRICOURILE OBIȘNUITE ale fotba- 
liștiLor lui Girondina din Bordeaux, foarte 
încărcate de reclame au fost găsite ca 
neregulamentare de către U.E.F.A., oare 
a interzis utilizarea lor în cadrul meciu
rilor susținute de Bordeaux în cadrul 
C.C.E. • FARMACOLOGUL italian Silvio 
Garattini a declarat că în urma studiilor 
efectuate s-a constatat că folosirea sub
stanțelor anabolizante și cortizonlce este 
foarte dăunătoare pentru organismul spor
tivilor, avîndu-se în vedere că produce 
afecțiuni hepatice și renale, precum șl de
reglări în sistemul imunitar al organismu
lui • UN BIJUTIER francez, Claude Ugo, 
remarcabil profesionist, dar și un mare 
iubitor al șahului, a confecționat din aur 
și platină o tablă de șah. Aceasta are di
mensiunea record de 40,96 milimetri și o 
greutate de numai 0.7 grame. Pentru exe
cutarea minusculelor piese ale șahului, 
Ugo s-a folosit ' 
nieă șl de cele 
fel. piesele sînt 
pot fi deosebite _
CTATIA EUROPEANA DE ATLETISM are 
acum un nou președinte în persoana fin
landezului Olaf Homen. membru al Con
siliului I.A.A.F.. care a detinut funcția de 
președinte al comitetului de organizare a 
primei ediții a Campionatelor Mondiale de

de o luipă foarte ptiter- 
mal fine pensete. De alt- 
atît de mici înctt cu greu 
cu ochiul liber ! • ASO-

Fetbal merMiane
Tur de orizont in campionatele naționale

ANGLIA: „ORCHESTRA" DIN LIVERPOOL
Ați bănudt, probabil, că nu la 

celebra Beatles, de asemenea din 
Liverpool, ne-*a<m referit în titlu, 
ci la Dalglish and Co., o aită... 
„orchestră", la fel de iubită șl, 
credem că nu greșim, cu o faimă 
asemănătoare. Despre noutățile 
survenite în această stagiune s-a 
mad scris (reducerea numărului 
echipelor de la 22 la 21, uirmînd 
ca din toamnă prima ligă să por
nească la drum cu 20 de parti
cipante ; permiterea a două 
schimbări pe timpul partidelor, 
în loc de una, ca pînă acum etc.) 
și nu vom insista în aceste rîn
duri asupra lor. Să vedem ce a 
oferit pînă acum campionatul.

Poate că nicicînd o formație nu 
s-a detașat atît de evident de 
restul pluto nul ui, așa cum este 
cazul cu F.C. Liverpool. Deși a- 
cest maraton fotbalistic, care este 
prima ligă engleză, a trecut puțin 
de jumătatea parcursului, ndmeni 
nu se mai îndoiește că titlul na
țional va rămîne, pentru al șap
telea an consecutiv, la Liverpool, 
dar va trece de această dată de 
la Goodison Park la Anfield 
Road. Adică de la sediul lud E- 
verton la cel al Iul F.C. Certi
tudinea este dată nu atît de a- 
vansud luat de ,41 “-le lud Dal
glish (deși 15 puncte reprezintă, 
totuși, un avans cu adevărat a- 
preclabitt), cit mad ales de ma
niera sa de joc, „strălucitoare și 
devastatoare* („ S ho ot"). D esp ăr-

țirea in vana trecută de „tuna
rul" Rush lăsa un gol care, opi
nau mulți comentatori, se arăta 
dificil de acoperit. Ou atît mai 
mult cu olt prezențele succesoru

1. LIVERPOOL 23 18 5 0 57-11 50
2. Nottingham 23 13 5 5 46-21 44
3. Everton 25 13 7 6 35-16 43
4. Arsenal 25 13 8 7 36-23 42
5. Man. Utd. 24 1.1 9 4 36-21 42
6. Wimbledon 25-11 7 7 30-30 40
7. Q.P.R. 25 11 7 7 30-28 40
8. Luiton 24 10 5 9 32-26 35
9. Sheffield 25 10 4 11 31-36 34

10. Tottenham 25 9 6 10 26-29 33
14. Southampton 24 8 7 9 33-36 31
12. West Ham 25 7 9 9 28-34 30
13. Chelsea 25 8 6 11 31-42 30
14. Newcastle 23 7 8 8 28-35 29
15. Coventry 23 6 7 10 24-38 25
16. Portsmouth 25 5 10 10 24-42 25
17. Derby 23 6 6 11 20-28 24
16. Norwich 24 7 3 14 23-33 24
19. Oxford 34 6 5 13 28-46 23
30. Watford 24 5 6 13 17-32 21
2t. Chariton 24 4 8 12 23-36 20

lui lui Rush, irlandezul Aldridge, 
achiziționat în iarna 1-ui '87, au 
trecut neobservate în sezonul 
precedent. Dar explozia lud Ald
ridge — Ieșit acum din umbra Iul 
Rush — este spectaculoasă, el de
venind golgeterul lud Liverpool 
(28 de goluri în campionat+cupe). 
Fără a-1 avea alături pe Rush, 
dar coleg cu Beardsley și Bârne?

atletism din 1983, de La Helsinki • UNA DIN
TRE SURPRIZELE anului baschetbalistic 1987 
a fost, în mod cert, și victoria formației 
Braziliei în turneul Jocurilor Panameri
cane desfășurat la Indianapolis. După pri
ma repriză a finalei, echipa S.U.A. condu
cea confortabi cu 2? de puncte. în par-

tea a doua a jocului insă avînd în Oscar 
Schmidt un jucător în vervă deosebită, 
Brazilia a refăcut handicapul, cîștigînd apoi 
ou 120—115 • S-A DISCUTAT destul de mult 
în ultima vreme despre modificarea unora 
dintre regulile handbalului, dar iată că 
I.H.F. a anunțat că nu se va produce nici 
un fel de modificare de regulament îna
inte de anul 1992. în acest fel utilizarea de 
măști faciale asemănătoare celor ale por
tarilor de la hochei, care-si făcuseră apa 
riția, nu vor mai fi admise în competițiile 
oficiale e ÎN ACEST AN se va desfășura 
în Suedia o competiție, pentru veterani, 
la orientare turistică. Competiția va fi do

tată cu Cupa Mondială • ÎN 1988 vor fi 
aniversați 40 de ani 
Uniunii Internaționale 
dern, sport imaginat 
bertin. începînd din 
se ocupă și de activitatea biatlonulul hi- 
vernal d ANUL ACESTA, în premieră, 
se vor desfășura Campionate Mondiale fe
minine de yachting. întrecerile vor avea 
'oc La începutul lunii martie, la Buzios, în 
Brazilia « MUNICIPALITATEA ORAȘULUI 
vest-german Dortmund șl-a pus candida
tura pentru ca în 1991 această localitate să 
fie locul de start în Turui ciclist al Fran
ței. Reamintim că anul trecut startul în 
„Marea Buclă" a fost dat în Berlinul Oc
cidental • NAVIGATOAREA AUSTRA
LIANA Kay Cottee a ridicat ancora 
portul Sydney pentru a întreprinde 
solo — un tur al lumii într-un yacht 
11,20 m. Kav speră să realizeze acest 
riplu de 25 000 mile, fără escală, în 
curs de șase luni. Ea ar fi prima femeie 
care face înconjurul pămîntului. Scopul 
acestei tentative este acela de a strînge 
fonduri pentru susținerea programul ni 
v’zînd lupta împotriva folosirii droguri
lor de către tineri !...

de La constituirea 
de Pentatlon Mo

de Pierre de Cou- 
anul 1957, UIPMB
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John Barnes, o aripă clasică, 
dar adesea prezent in fata bu

turilor adverse

Intr-un atac oare a înscris pină 
acum 57 de goluri. De un decenii u 
și jumătate în fruntea ierarhiei, 
perioadă în care a adus în vi
trina sa și patru Cupe ale Cam
pionilor Europeni. Liverpool ră
mîne u<n model de echilibru și 
coerență. Chiar dacă în timp s-a 
despărțit de vedetele Keegan, Cle- 
mence, Souncss, mai demult. sa<u 
de Rush, mai recent. Și în acest 
ezon, Liverpool, formația recor

durilor. a stabi-lit o oerform-ință 
de nimeni atinsă pînă acum în 
pi*ima ligă : 23 de partide fără 
nici o înfrîngere !

Dacă în privința laurilor de 
campioni lucrurile sînt. se r re, 
destul de limpezi, în schimb ele 
se complică în zona celorlalte po
ziții ale podiumului. Multe pro
nosticuri se îndreaptă către Ar
senal șl Nottingham Forest, dar 
rămîne de văzut în ce măsură ti
nerețea celor două formații va 
rezista asaltului experimentatelor 
Everton și Manchester United.

în altă ondine de idei, nimeni 
nu poate face minuni, chiar dacă 
este vorba despre Terry Venables, 
sosirea acestuia la clubul unde a 
devenit un „nume" neizbutlnd s-o 
scoată pe Tottenham din anoni
matul (mijlocului) clasamentului. 
Ambițiosuil Terry nădăjduiește 
insă să mal salveze ceva într-un 
sezon cenușiu privirile sale în- 
dreotîndu-se către ce a mai ră
mas, adică Cupa Angliei. Să ve
dem însă dacă Spurs va regăsi 
drumul către Wembley..

Mihoî CHICA

PUNCT FINAL 
ÎN RALIUL 

MONTE CARLO
Victoria în cea de a 56-a e- 

diție a Raliului Monte Carlo a 
revenit echipajului francez 
Saby-Fauchiile pe „Lancia Del
ta H.F.“ cu un avans de peste 
10 minute, față de piloții italieni 
Florio, Pirollo, tot pe aceeași 
marcă de mașină. Foștii cam
pioni mondiali finlandezii Salo
nen, Harjanna (pe Mazda") au 
ocupat doar locul 5.
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