
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL

Proletari dtn toate țările, unlfl-vă 1

portul
AL OAMENILOR MUNCII

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, joi, 4 februa
rie, au Început, Ia Sala Pala
tului Republicii, lucrările 
Plenarei Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost Întâmpinat cu 
deosebită Însuflețire de parti
cipant!. care au aplaudat cu 
putere, au aclamat Îndelung 
pentru partid și secretarul său 
general.

Împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in prezidiu au luai 
loc membrii Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

In sală se aflau membri- și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetu
lui Central al partidului, mem
bri ai C.C. al P.Q.R., ai Con
siliului de Stat și ai guver
nului.

La lucrări participă, în ca
litate de invitați, activiști de 
partid și de stat, ai organiza
țiilor de masă și obștești, ca
dre cu munci de răspundere 
din ministere, centrale și în
treprinderi industriale.

La propunerea Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, plenara a 
aprobat in unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la pre
vederile Planului național unic 
de dezvoltare economico-socia- 
lă, ale bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 1988 și ma
surile pentru realizarea inte
grală a planului pe trimestrul I 
și întregul an.

2. Raport cu privire la acti
vitatea consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi, cen
trale industriale și ministere și 
măsurile pentru creșterea ro
lului acestora în asigurarea au- 
toconducerii 
autogestiunii 
ciare.

3. Ilotărîrea-Chcmarc a Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii.

în cadrul lucrărilor plenare), 
participanții Ia dezbateri au dat 
expresie înaltei aprecieri de 
care se bucură din partea po
porului nostru contribuția de
terminantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la funda
mentarea, pe baze profund ști
ințifice, a strategiei dezvoltării 
generale a patriei. Ia progresul 
neîntrerupt al economiei națio
nale, la 
zării și 
meniilor 
ciale, la 
noastre 
nare, la 
energiilor creatoare ale națiu
nii pentru înfăptuirea neabătu
tă a programului de făurire a 
socialismului și coAiunismului 
in România.

Af fost manifestată deosebita 
stimă și prețuire față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, emi- 
nent om politic și savant, față

muncitorești și 
economico-finan-

perfecționarea organi- 
conducerii tuturor do- 
vieții economice și so- 
a din ci rea democrației 
muncitorești-revoluțio-' 
mobilizarea forțelor și

de aportul do mare însemnă
tate Ia elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru, Ia organizarea și coor
donarea activității de cercetare 
științifică, la dezvoltarea neîn
treruptă a științei, invățămin- 
tului și culturii românești.

In lumina hotăririlor adopta
te de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului, a orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, participanții la dez
bateri au examinat, cu exigen
ță șl răspundere muncitoreas
că, modul în care organele de 
conducere colectivă din minis
tere, centrale și întreprinderi, 
toți oamenii muncii din indus
trie, construcții, transporturi, 
din domeniul circulației mărfu
rilor și finanțelor, au acționat 
și acționează pentru îndepli
nirea indicatorilor de plan pe 
trimestrul I și pe întregul an.

In cadrul dezbaterilor, vorbi
torii s-au referit la modul în 
care este valorificat cadrul larg 
al democrației muncitoresti-re- 
voluționare. la necesitatea per
fecționării continue a stilului șl 
metodelor de muncă ale orga
nelor de conducere colectivă, 
astfel incit acestea să-și înde
plinească în cele mai bune 
condiții rolul important ce Ie 
revine în organizarea și con
ducerea întregii activități cco- 
nomico-sociale.

Participanții au exprimat de
plina adeziune Ia politica ex
ternă a partidului și statului, 
subliniind marea însemnătate a 
inițiativelor, acțiunilor și de
mersurilor întreprinse de 
secretarul general al nartidului. 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceausescu. pe 
arena internațională, pentru în
făptuirea idealurilor de liberta
te, independență, pace și pro
gres ale tuturor națiunilor 
lumii.

Dezbaterile au pus în eviden
ță hotărîrea oamenilor muncii 
din industrie, construcții, 
transporturi, din domeniul cir
culației mărfurilor și finanțe
lor de a acționa, cu înaltă res
ponsabilitate, în spirit revolu
ționar, pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan pe 
anul 1988, a prevederilor actua
lului cincinal, pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea 
și Conferința Națională 
partidului, care asigură 
cerea țării într-un stadiu 
superior, de dezvoltare.

In cursul după-aniiezii lu
crările s-au desfășurat în ca
drul consiliilor de ramură, pe 
grupe de centrale industriale și 
domenii de

în acest 
indicațiilor 
Ceaușescu, ______  _________
și soluționate o serie de pro 
blenie concrete privind desfă
șurarea, în bune condiți:, a 
activității de producție, reali
zarea ritmică, integrală, a in
dicatorilor de plan po primul 
trimestru și pe întregul an.

Lucrările plenarei continuă.

ale 
tre- 
nou,

activitate.
cadru, în spiritul 

tovarășului Nicolae 
au fost examinate
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0 ÎNTREPRINDERE ÎN CARE GIMNASTICA LA LOCUL
DE MUNCA TINDE SPRE GENERALIZARE

un model de organizare a unei activități 
în sprijinul sănătății și sporirii capacității de producție

I. P. 1. Vilceana

Activitate- cu o îndelungată 
sl rodnică tradiție, gimnastica 
la locul de muncă ocupă „o 
poziție de frunte între preocu
pările celor ce lucrează la În
treprinderea de produse din 
piele si încălțăminte din Rim- 
nicu-Vilcea, adică de la I.P.I. 
Vilceana, cum este ea cunoscu
tă in oraș si în județul nostru...**, 
ne atrăgea atenția prpf. Viorica 
Encscu, secretar al C.J.E.F.S. 
Vîlcea.

O subliniere care exprimă o 
realitate. La I.P.I. Vilceana, In
tr-adevăr, gimnastica la locul 
de muncă s-a integrat profund 
în viața colectivelor de secții 
si sectoare. încă de acum 15 
ani. O activitate care n-a în
ceput, oricum, la întâmplare. Mai 
întîi. conducerea întreprinderii. 
Comitetul de partid si Comite
tul sindicatului au stabilit 
locurile de muncă în care cele 
3—5 minute de exerciții în 
sprijinul sănătății, al refacerii 
si creșterii capacității de Pro
ducție beneficiază de cele mal 
bune condiții de desfășurare, 
în același timp, s-a asigurat 
acestei acțiuni o bună popu
larizare prin articole la gazeta 
de perete, afișe si materiale 
documentare. După aceea au 
fost selecționate tinere munci
toare pentru un curs special 
de instruire ; cite 2—3 pe fie
care secție si schimb de pro
ducție. O acțiune în care cei 
de La I.P.I. Vilceana au primit

Un moment sugestiv al reprizei de gimnastică la locul de muncă 
surprins la l.P J Vilceana din Rm. Vîlcea

Foto : C. PARASCHIVESCU

un ajutor tehnic deosebit din 
partea prof. Virginia Dinescu, 
cadru didactic de specialitate, 
cu o recunoscută activitate în 
acest domeniu.

După un anumit stadiu de 
experimentare și de prezentă 
continuă a gimnasticii la locul 
de muncă în trei secții, s-a tre
cut la efectuarea unui prim 
bilanț : s-a urmărit. în decurs 
de o lună, felul cum se înde
plinesc indicii de producție in-

tr-o secție în care gimnastica a 
intrat în viata cotidiană a co
lectivului si în alta fără un 
asemenea program. Prima sec
ție a avut o productivitate cu 
10 la sută mai mare. A fost 
un argument decisiv în spriji
nul consolidării si extinderii 
acestei activități, al sporirii

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)

Divizia A de baschet feminin

OLIMPIA- CHIMISTUL 71-82 Șl 91-73,
DUPĂ COMPORTĂRI CONTRADICTORII

g După meciurile etapei a 
XVII-a a Campionatului Na- 

g: ționai de baschet feminin, des- 
g fășurate miercuri și joii, în 
șj clasamentul competiției nu au 
g intervenit modificări decît în 
f; grupa 7—12. Iată clasamentul 
g la zi : — grupa 1—6 : 1. Voin- 

ța București 59 p. 2. Univer- 
g sitatea Cluj-Napoca 58 p, 3. 
gj Chimistul Rm. Vîlcea 57 p, 

4. Olimpia București 54 p, 5.
g: Rapid București 39 p, 6. Poll- 
5; tehnica București 37 p ; grupa 
gS 7—12:7. Voința Brașov 60 p, 
gj 8. Mobila Satu Mare 53 p, 9. 
Sg Comerțul Tg. Mureș 50 p, 10. 
g: Metalul Salonta 50 p, 11. Po- 
g: litehnica Timișoara 47 p, 12. 
$ C.S.U. Ploiești 46 p.
g Rezultate și unele amănun- 
g te :

GRUPA 1-6
OLIMPIA BUCUREȘTI — 

CHIMISTUL C.S.Ș. KM. VÎL- 
CEA 1—1 : 71—82 (34—39) și
91—73 (40—32). Din nou două 
echipe fruntașe ale baschetu
lui nostru au avut fluctuații 
care ridică problema adevăra
tei valori a formațiilor res
pective. In prima partidă, 
sportivele de la Chimistul s-au 
impus aproape pe tot parcursul 
întrecerii și au cîștigat 
într-un final fără probleme. 
Mai sigure la aruncările la 
coș și cu junioara Laura Ni- 
țulescu imbatabilă sub pa
nouri. Chimistul a avut perma
nent avantaj în fața unei echi- 

lipsită de vlagă. A 
însă, rolurile s-au 
Este drept, formația 
a avut și ea iniția-

UN ECHIPAJ DE RALIURI
De vorbă cu campionii F. Mateescu — C. Motoc (Unirea Tricolor București)

Cornel Moțoc și Fiorin Mateescu alături de Dacia 1310 cu care 
au cistigat titlul de campioni naționali

Am călătorit de ’a Craiova 
la București, pe banca din 
spate a unul autoturism „Lada 
1500". Pe scaunele din fată — 
„o sansă". ar spune orice iubi
tor al automobilismului — un 

■ cunoscut echipaj de raliuri 3in 
tara noastră : Florin Mateescu 
— Cornel Motoc de la Unirea 
Tricolor București. (Ce frumos 
s-a condus : în limite legale, 
fără scîrțîit de roți, fără vi
raje bruște !„.). Mai întîi 
felicitat, firește, pentru 
bun" — 1987 — rea.lzat : 
pioni la grupa C. el. 7 : 
4 la „general" ; salecționarea 
centru anul în curs. între cele 
cinci echipaje de raliuri 
lotului republican. După 
am început să discutăm., 
gîndul la cititorii noștri, 
întîi. însă. scurte .cărți

l-am 
.a n ul 
cam. 
locui

ale 
care, 

cu 
Mai 

de

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

ne parcă 
doua zi, 
schimbat. 
Chimistul 
tiva, dar numai în prima par
te a întâlnirii, cînd a condus 
cu 19—15 (min. 8) și 23—18
(mln. 10), dar a și fost con
dusă cu 13—8 (min. 5), Trep
tat, echipa Olimpia a pus stă- 
pînlre pe joc, datorită în ma
re măsură prestației de ex
cepție a Mălinei 
îndeosebi
cînd a șl înscris nu mai puțin 
de 27 de ~
ajutor a fost șl Mariana Bă- 
dinici, atît prin cele 19 punc
te marcate, dar mai ales prin 
comportarea foarte bună în 
apărare, „capacele" ei descu- 
rajînd în mare măsură încer
cările de aruncări la coș ale 
vîlcencelor. în aceste condiții, 
de la scorul de 27—27 (min. 
15) Olimpia s-a distanțat trep
tat, realizînd un succes net, 
dar care nu îi scuză evoluția 
ștearsă din ziua precedentă, 
tot astfel cum Chimistul nu 
trebuia să cedeze lunta în repriza 
secundă a meciului dc ieri 
Au înscris: Marinache 18+ 
36, Stingă 20+11, Cristea 16+ 
9, G. Sziike 2+8, Bădinici 2+ 
19, .Simioană 11+0, Sțoichiță 
2+4, Țintea 0+4 (Bîră, D. Po
pa si Sinns nu au jucat) 
pentru Olimpia, respectiv:

Vilceanca Magdalena Manea 
încearcă să pătrundă spre coș. 
Fază din meciul Olimpia — 

Chimistul
Foto : Aurel D. NEAGU

Marinache,
în repriza secundă.

puncte. De un mare

Barbu 37+21, Preduțoiu 4+4, 
Nicolescu-Telițoiu, 6+5, 
cerdoțeanu 4+2, Stocheci 
7, Nlțulescu 10+4. Manea 
28, loncscu 3+0, D. Iile 
(G. Petre nu a jucat).

Au arbitrat — miercuri : C. 
George — FI. Balososcu (ire
proșabil) ; joi : C. Dumitrache 
— R. Stănciulescu (cu greșeli 
între minutele 10—20, cînd au 
sancționat echipa Chimistul cu 
13 greșeli personale, față de 
numai 4 ale formației Olim
pia, deși aceasta din urmă în
cerca să refacă handicapul 
printr-o apărare ceva mai a- 
greslvă).

Dumitru STANCULESCU

Sa- 
6+ 

12+ 
0+2.

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI - RAPID C.S.S. 5 
BUCUREȘTI 2—0 : B3—69
(46—36) și 68—58 (32—38). Du- 
pă cum începuse partida de 
ieri, se părea că publicul va 
asista la o surpriză, deoarece

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)
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MIHAELA CLASAMENTUL
COMBINATEI LA

C.M. reprezentanta noas-
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cm, Intor.
cm, Cheia 
cm. Babele

Cota 1500 m

ALPIN JUNIORI

au reu- 
frumoasa performan- 

de a urca pe cea 
podiu- 

cucerind

LOCUL 11 ÎN
C. M. DE SEMI

de 
din țara 
va ' arne- 
mai bine 
de nece-

de schi 
la Madonna di 

(Italia). Minaela 
următoarele

Schiorii, pe pirtiile din Vatra Dornei

cap ia cap, 
primească oaspeți

„COMPETIȚIE*

UN REUȘIT PRELUDIU LA FINALA LA

DIVIZIA A DE BASC

GRUPA 7-12
i

TTMI-

STRATEGIE

Albul cîștigă !

lei participă la 
șl permit ac- 
evantai de cîș-

din zi în zi șl 
pentru depune-

desfă- 
orele 

muni-

7 februarie! Rețineți că bi
de 25 de ' ' 
extragerile 
la întregul
!

(Urmare din pag 1)

6.
2. Mo- 
I. An-

Borș 29, 
î2, Ștefan 7, Jugănaru 
4, Ciocan 4 pentru 
respectiv Lefter 23, 
12, E. Popa 3, Pîrvan

Anul acesta vremea nu a ți
nut cu patinatorii de viteză, 
care au fost nevoiți să conti
nue pregătirile pe uscat sau 
(acolo unde există) pe pistele 
reduse ale patinoarelor artifi
ciale. Din cauza timpului nefa
vorabil au fost aminate con
cursurile oficiale din cursul lu
nii ianuarie, federația de re
sort reprogramîndu-le după 
cum urmează : 5—6 martie — 
Campionatele de poliatlon re
zervate juniorilor I și II ; 8—9 
martie — Campionatele de 
sprint ale seniorilor ; 11—12

Campionatele de 
’ " ; 14—15

i martie — Campionatel 
Ț poliatlon ale seniorilor ;
1 martie — Concurs republican 
! deschis speranțelor și copiilor

l______ _______
| BULETINUL ZĂPEZI!

pe pistă redusă, prscizîndu-se 
că întrecerile respective vor 
avea loc pe „inelele" de ghea
ță naturală din Miercurea Ciuc 
sau Suceava, acolo unde vor 
fi asigurate condiții mai bune 
de concurs.

în ultimele zile, mercurul 
termometrelor a cobo~ît verti
ginos în zonele unde se află 
cele două piste betonate 
dimensiuni olimpice 
noastră. Deci : cine 
naja mai repede și 
gheața naturală atît 
sară și pentru antrenamente, 
și pentru găzduirea celor mai 
mari concursuri din actualul 
sezon competițional ? (TR. 
IOANITESCU)

După cum se știe, la 
centele C.M. de juniori, două 
din cele trei patinatoare de 
viteză ale țării nodstre, bra- 
șoveanca Mihaea Dascălu 
(la 1500 m) și sibianca 
raselă Hordobețiu (la 1000 
m) — componente ale Cen
trului Olimpic Mecanică Fi
nă București 
șit 
tă 
de-a 3-a treaptă a 
mulul laureatelor, 
primele medalii românești la 
o competiție de o .asemenea 
amploare. Iat-o pe Mihaela 
Dascălu în cursa de 1500 m, 
în care a sosit la 12 sutimi 
de secundă de locul doi, 
ocupat de Ulrike Adeberg 
(R.D.G.), și la 15 sutimi de 
secundă de învingătoarea 
probei, olandeza Sandra

Zwolle

PE ȚARA A DINAMOVIADEI DE IARNA

Iată grosimea stratului de 
zăpadă din unele localități și 
zone montane, comunicate de 
serviciul prevederilor de scur
tă durată ale vremii din ca
drul Institutului Meteorologic 
șl Hidrologic : Cîmpulung
Moldovenesc 27 cm, Rarău 
47 cm. Toaca 
57 cm. Lăcăuțl 
sura Buzăului 
24 cm. Predeal
50 cm, Sinaia •
50 cm, Vîrful Omu 60
Cozia 52 cm. Paring 47 cm, 
Semenic 83 cm, Vîrfu Țarcu 
92 cm. Stîna de Vale 41 cm. 
Vîrful Vlădeasa 40 cm.

Hidrologic :
----------- 27 cm.

86
46

31
45

PE PIRTIA DIN SĂRMAȘ
Pîrtia de sanie din comuna 

Sărmaș (lingă Toplița, „polul44 
frigului din țara noastră' este 
înghețată de la ---- “
gata să 
Ninsoarea și gerul din ultima 
vreme au permis amenajarea 
ei, astfel că sănierii au de a- 
cum la dispoziție un traseu 
bine pus la punct, pe care își 
vor desfășura antrenamentele și

își vor disputa majoritatea 
competițiilor interne.

La Sinaia, în schimb, lu
crările de înghețare a pîrtiei 
de beton au început de abia 
joi, în condiții nu tocmai bune 
și care, oricum, vor permite 
amenajarea traseului doar pen
tru întrecerile de sanie. Florin 
Juncu, metodist al C.S.O. Si
naia (club care răspunde de 
întreținerea pistei respective),

scurtă 
: „La noi 
mult. Ge- 
iar acum 
peste zero 
și sperăm

declarat 
convorbire telefonică 
a nins, dar nu prea 
rul a durat puțin, 
temperatura a urcat 
grade. Am solicitat 
că vom primi tot sprijinul ne
cesar pentru ca pîrtia să poa
tă fi dată în folosință pentru 
antrenamentele și competițiile 
de sanie. Pentru bob, nici can
titatea de zăpadă căzută și 
nici temperatura nu permit a- 
menajarea pistei". (D. STAN- 
CULESCU).

I 
I 
î
*

*

*

*

*

*

*

• UN GRUP de patinatori viteîlști din 
lotul reprezentativ de seniori, format din 
Orlando Cristea, Edmond Cseh, Nicolae 
Sandu și Tiberiu Becze, condus de an
trenorul Ernest Ulrich-Petric, va participa 
sîmbătă și duminică la concursul inter
național de la Kirov (U.R.S.S.) o LOTUL 
pentru „Cupa Prietenia", din care fac 
parte viteziștll Emeșe Antal, Marius Valda, 
Dezideriu Horvath șl alți tineri talentați, 
va participa, simbătâ și duminică, la con
cursul internațional care se va desfășura 
pe pista naturală din localitatea Samjien 
(R.P.D. Coreeană). Viteziștii noștri sînt 
însoțiți de antrenorul Horia Timiș DIN 
PREDEAL, mai precis de pe Valea Riș- 
noavei, ne vine vestea că se deoun in
tense eforturi pentru ca pirtiile să se 
prezinte în cca mal bună stare la sfîrși- 
tul săptămînii, cînd va avea loc între
cerea internațională de biatlon, dotată cu

„Cupa Carpați44 • ZILNIC, zeci și zeci 
de copii se îndreaptă spre Patinoarul „23 
August4* din Capitală. Toți vor să deprin
dă tainele patinajului. Primii pași le sînt 
îndrumați de Anca Cristescu, campioană 
națională de senioare la patinaj artistic în 
anul 1987, care, iată, s-a hotărît să se 
dedice meseriei de antrenor. îi dorim suc
ces ! • DESPRE PASIUNEA și priceperea 
antrenoarei Maria Loffler de la CSȘ 
Miercurea Ciuc am mai sords în ziarul 
nostru, o primă dovadă o rep’ezintă cei 
doi patinatori „promovați" în lotul repre
zentativ, Beatrice Kureeakovschi și Zsolt 
Kerekes. Judecind după numărul mare 
de... mici patinatori se pare că patinajul 
artistic local face serioasă concurență... 
hocheiului. Numai orele de antrenament 
repartizate „artei" pe gheață nu sînt (încă) 
cele potrivite. Poate că, cine știe, se va 
reveni și asupra acestora...

Participînd la 
alpin juniori de 
Campiglio 
Fera a ocupat 
locuri — coborîre : 40 din 47 
de concurente (la 3 secunde de 
învingătoare) ; slalom uriaș : 
37 din 71 de concurente (la 5 
secunde) ; super-uriaș : 35 din 
63 de concurente (la 4 secun- 
’ ' s-l a lom i-63 de

secunde).

Faptul că .. _______ ______
tră a încheiat toate cursele i-a 
permis o ciasare relativ bună 
la combinată — pe locul 14. 
Să mai amintim că la între
ceri au fost prezențl schiori din 
27 de țări cu schi alpin avan
sat. Vizavi de aceste rezultate, 
iată părerea antrenorului Mihai 
Ungureanu, care a însoțit-o pe 
concurenta noastră : „Intn-o 
companie foarte valoroasă, Mi-

haela Fera și-a îmbunătățit 
punctajele F.I.S. la toate pro
bele, deși, pentru coborîre și 
super-uriaș n-a făcut nici un 
antrenament specific în întregul 
sezon. Locul 20 de la slalom 
este și el meritoriu, dacă avem 
în vedere, de pildă, că schi- 
oara noastră le-a întrecut de 
fiecare dată pe sportivele iu
goslave, care s-au antrenat 
continuu pe zăpadă începînd 
din luna august. Nu afirm ci 
locurile n-ar fi putut fi mai 
bune, mai cu seamă la slalom 
uriaș. Dar sportiva noastră se 
află în creștere de formă, care 
va fi vizibilă, cred, la viitoa
rele întreceri4*

Numai patru meciuri, 
întreaga istorie de 100 
a Campionatului Mondial 
de șah s-au terminat la 
egalitate. Ultimul, cel în
cheiat cu 12—12 la Sevilla, 
între Garri Kasparov și 
Anatoli Karpov. Cu acea a 
24-a partidă cîștlgată „pe 
linia de sosire", Kasparov 
își păstrează titlul pentru 
încă trei ani. cînd și-l va 
pune din nou în joc. Contra 
cui ? Actualul Turneu al 
candidatilor. ale cărui .8“-imi 
de finală iau sfîrșit în a- 
ceste zile la St. John (Ca
nada) ne va da răspunsul, 
dar abia anul viitor, cînd 
este programată finala.

Diagrama noastră de la 
ultimul meci Kasparov— 
Karpov, al patrulea din

prelungita lor serie, este și 
ea grăitoare asupra echili
brului de forțe existent în
tre cei doi competitori. In 
poziția notată (alb — Rh 2, 
Dfl, Tf2, Cd5, Pa4, b5, c4, 
el, g3, h3, h4 ; negru — 
Rg6, De8, Nc8, h6, Ca5, Pa7, 
b6, c5, <16, h5) conducătorul 
albelor este Kasparov. Ac
tualul campion mondial re
ușește. în sfîrsit. o ..bre
șă" în apriga defensivă a 
șalangerului: l.e5! (de fapt, 
mutarea 48, după întrerupe
re) l...d:e5 (alternativa era 
1...D :e5, dar atunci, cu Te2 
și apoi Ce7+, pavăza neagră 
af fi fost imediat sfărima- 
tă) 2.Tf6+ Rg7 (sau 2...Rh7 
3.Tf7+ Ng7 4.Df6! etc.) * 
Td6! și iată-ne ajunși 
poziția-cheie, în care se ob
servă torța primei mutări, 
cu blocarea cîmpului e5. de-

3. 
la

SI TACTICA a
venit inaccesibil damei ad
verse. Acum, neputînd juca 
3...De5, negrul este dezar
mat în fața amenințărilor 
albe Df6+ și Td8 (la 3...Df7, 
desigur se schimbă damele 
și cade nebunul din h6). Așa 
a cîștigat Kasparov a 8-a 
partidă, egalînd scorul în 
meci, (4—4). egalitate menți
nută și după ultima mutare 
din întregul meci.

După lungul interludiu re
trospectiv al „mondialelor" 
șahului, revenim la noi â- 
casă. Cu puțin înainte de 
epilogul de la Sevilla, era 
desemnat și laureatul ulti
mului nostru Campionat 
Național. Este, se știe, ma
rele maestru Florin Gheor
ghiu, aflat la a 9-a sa vic
torie în prima competiție a 
tării, o performanță-record 
cu totul remarcabilă. Am

Condiții ideale pentru schi la 
Vatra Dornei, în zilele în care 
s-a desfășurat pe Dealul Rime 
(probele de fond) și pe Dealul 
Negru (combinata alpină), faza 
pe comandamentul unităților de 
securitate din Ministerul de 
Interne. întrecere înscrisă sub 
genericul Daciadei. Au luat 
parte aproape 350 de sportivi, 
in marea lor maioritate cu o 
foarte bună pregătire. care 
promit să se... repete la apro
piata finală pe tară a Dinamo- 
viadei, programată tot la Vatra 
Dornei în a doua decadă a a- 
cestei luni. In același timp, o 
competiție excelent organizată 
(o mențiune pentru felul cura 
au asigurat cursivitatea probe
lor se cuvine tovarășilor Ion 
Dobrescu și Mihai Rusu), la 
care și-au adus contribuția și 
organele sportive locale, 
intermediul inimoșilor 
sori de educație fizică 
Chiriluș. Mihai Coțubaș 
tre Tabarcea. De altfel, 
tă întrecere a tost și . 
cadrele didactice de specialita
te din Vatra Dornei și din așe
zările învecinate (Doma Can- 
dreni, Iacobeni, Poiana Stam
pei, Poiana Negri, Ciocănești 
etc.) un binevenit prilej de pu
nere la pițnct a instalațiilor 
tehnice locale în așteptarea 
suitei de concursuri republica
ne (Dinamoviada, Cupa Pionie
rul, Cupa U.G.S.R. etc.) ce vor 
avea loc, sub insemnele Dacia
dei. în tot cursul lunii.

Să consemnăm șl numele schio
rilor prezențl pe podiumul frun
tașilor... COMBINATA ALPINA, 
militari în termen : 1. I. Hosu
(Carpați), 2. I. Nagy (iBega), 3.

35 de
2. L.

Boldi 
ani : 
2. A. 
Cone

R. Ioneag (Olt) ; cadre sub 
ani : 1. Gh. Ristei (Someș), 
Vîlcan (Băneasa II), 3. P. 
(Bega) ; cadre peste 35 de 
L T. Ciuguianu (Muscelul), 
To-mpea (Someș), 3. D.
(Șiret). FOND, militari î-n termen: 
1. F. Baroba, 2. Gh. Nicolciu, 
3. D. Ga.nea (toți Carpați) ; ca
dre sub 35 de ani: 1. Gh. Dobrin 
Marea Neagră), 2. S. Mălușelu (Car
pați), 3. I. Toma (Băneasa II) ; 
cadre peste 35 de ani : 1. V. Pop 
(Cotroceni). 2. C. Străjer (Bu
covina), 3. O. Ana (Șiret).

CLASAMENT ECHIPE : cadre 
— 1. Bega, 2. Carpați, 3. Băneasa 
II ; militari în termen —- 1. Car
pați, 2. Bega, 3. Roșu. CLASA
MENT GENERAL : 1. Carpați, 2. 
Bega, 3. Roșu, 4. Someș. 5. Bă
neasa II, 6. Marea Neagră (t. st.).
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MECIURI
DIVIZIA A DE VOLEI
PARTIDA restantă contând 

pentru turul Campionatului fe
minin al Diviziei A de volei 
dintre C.S.U. Rapid Galați și 
Universitatea C.F.R. Craiova s-a 
încheiat cu victoria echipei cam
pioane : 3—2 (—10, 6, 12, —16, 8). 

a IN PRIMUL meci din cadrul 
returului Campionatului mascu
lin al Diviziei A — disputată în 
Capitală — Dinamo a învins cu 
3—0 (9, 11, 3) pe Elcond Dina
mo Zalău.

Consiliul municipal 
București pentru educa
ție fizică si sport. îm
preună cu Cabinetul mu
nicipal pentru activitatea 
ideologică și politico-edu- 
cativă. organizează as
tăzi. 5 februarie. în ca
drul programului de pre
gătire poilitico-ideologieă 
lunară a cadrelor din 
asociațiile sportive. din 
cluburi si consiliile lo
cale. dezbaterea ne tema : 

„Un măreț eveniment 
noas- 

Națio- 
Ccmu-

în viața patriei 
tre — Conferința 
nală a Partidului 
nist Român".

Acțiunea se va 
sura începînd cu 
12,30 la Cabinetul 
cipal de partid, din str. 
Povernei nr. 6.

baschetbalistele de la Rapid au 
avut inițiativa și au condus 
pînă în min. 29. datorită în 
mare măsură evoluției remar
cabile a Metaniei Lefter. Dar, 
în minutele următoare Voința 
și-a valorificat plusul de tehni
citate și de... talie, iar Ștefa- 
nia Borș a pus stăpînire pe 
ambele panouri, determinînd în 
mare măsură .succesul echipei 
sale, la capătul unei întreceri 
plăcute. Au înscris : 
Caloianu 
12, Filip 
Voința, 
Cristescu
3, Trică 2, Biduianu '7, Alixan- 
dru 8. Bun arbitrajul prestat 
de cuplul M. Dimancea — Z. 
Raduîy.

POLITEHNICA MINE-E- 
NERGIE C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA 0—2: 
53—72 (31—37) și 71—73 (37—39). 
Manșa a doua a dublei întîlniri 
a fost la un pas de o mare 
surpriză, deoarece campioane
le tării au abordat partida 
mult prea relaxate și de abia 
în final au făcut eforturi deo
sebite pentru a cîștiga. Bucu- 
reștencele au continuat buna 
lor evoluție din ultima vreme 
și nu au fost departe de victorie, 
în cursul întrecerii evidențiin- 
du-se Gabriela Pandrea, Deni- 
sa Făgărășanu, Sanda Dăian și 
Maia Zidaru, aceasta din urmă 
revenind rapid la eficacitatea 
care i-a adus consacrarea. Au 
înscris: Zidaru 17. Pandrea 13. 
Roșianu 13, Făgărășanu 4. Dă
ian 8. Hora 10. Postelnicu 6 de 
la gazde, respectiv Kiss 19. Ma- 
nasses 14. Enyedi 9. Popa 
Veres 4, Dragoș 18, Vigh 
rar 1. Au arbitrat bine 
tonescu și FI. Baloșescu.

POLITEHNICA C.S.Ș. 
ȘOARA — C.S.U. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—0: 88—74 (58—43) 
și 82—67 (46—34). încercîndu-și 
ultimele șanse de a se menține 
în Divizia A. timișorencele au 
prestat un joc mai agresiv în 
apărare și mai eficient în atac 
decît de obicei, obtinînd două

ADMINISTDATIA DE STAT LOTO-RRONOSMDT INFORMEAlA
Astăzi are loc în București, în 

sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, începînd de la ora 15,50, 
tragerea obișnuită LOTO a săp
tămînii. Aspecte de la desfășu
rarea operațiunilor de tragere 
vor fi transmise la radio, pe 
programul I, începînd de la ora

ales, pentru diagrama ur
mătoare, un stop-cadru din 
finala de la Predeal. O foar
te spectaculoasă încheiere de 
partidă, în care campionul 
român (cu albele) îsi de
monstrează convingător for
ța tactică și strategică.

Radu VOIA

16,15. Numerele extrase vor fl 
transmise și în reluare, tot pe 
programul I, la ora 23,05, și a 
doua, zi, sîmbătă, la ora 8,55. 
După efectuarea tragerii, va rula 
un film artistic. Intrarea este 11. 
beră, pentru toți cei interesați.
• încă DOUA ZILE mai a- 

veți la dispoziție pentru a vă ju
ca numerele favorite la TRAGE. 
REA MULTIPLA LOTO de duml. 
nică, 
letele 
toate 
cesul 
tiguri
• Se apropie

termenul limită _ ____
rea buletinelor PRONOSPORT la 
concursul de duminică, 7 februa. 
rie. Pentru cei interesați, repro
ducem din nou alcătuirea con
cursului respectiv: 1. Como — 
Fiorentina ; 2. Empoll — Inter, 
nazionale; 3. Pescara — Juven. 
tus ; 4. Torino Ascoli ; 5. Ve
rona — Sampdoria; 6. Bari — 
Modena ; 7. Barletta — Piacenza; 
8. Bologna — Lecce ; 9. Brescia 
— Catanzaro ; 10. Genoa — Arez
zo ; 11. Sambenedettese — La
zio ; 12. Taranto — udinese : 13. 
Triestina — Atalanta.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 29 IANUARIE 1988. 
Categoria 2 : 19 variante 25% a 
4.699 lei ; categoria 3 : 18 va
riante a 4.960 lei ; categoria 4 : 
71 variante a 1.258 lei ; cate
goria 5 : 244,50 variante a 365 
lei ; categoria 6 : 547,50 varian
te a 200 lei ; categoria X : 
2.692,25 variante a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 223.481 
lei.

victor 
Ploieț 
contr: 
P (dii 
dar r 
tere : 
16+16 
20+9, 
respe 
goraș 
Arbit 
(Cons

MC 
RE - 
MUR 
84—6 
porta 
le ej 
na tel 
în tt 
tiției 
echil 
(scor 
dista 
tidă 
lităti 
în rr 
le d' 
avan 
re : 
Aște 
resp 
San< 
Arb: 
(Ște

M 
SAI 
ȘCH 
70— 
lont 
de 
pen 
La 
lent 
tere 
16+ 
rest 
5+1

vi2
31
Bă 
vil 
198 
an 
cu 
mi 
mi 
na 
cai

îț! 
în 
ul 
ni 
ca 
ru 
in 
fo 
zc 
Zi 
Iii 
Și 
în

tă 
ci



I Divizionarele A pregătesc noul sezon
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• Oțelul, considerînd. de 
vreo patru ani, că cel mai bun 
„filtru de aer” e Vatra Dornei. 
cu cei 852 de metri de la Run- 
cu, a rămas' credincios stațiunii 
si în acest ap. A fost o perioa
dă de lucru intens, la „crava
șa” a doi driveri întotdeauna 
exigenți. Costică Rădulescu și 
loan Sdrobiș. care nu admit 
„curse tactice”, ci mizează în 
primul rînd pe cronometru • 
La Vatra Dornei au fost pre- 
zenti portarii Călugăru, Popa, 
Bontea (de la tineret), funda
șii Borali, Anghelinei, Gelu Po-

povară (în cazul de fată, pleo
nasmul e necesar). 8 Oțelul 
știe că are obligații sporite fa
tă de momentul de start 
nului trecut, cînd pornea 
minus doi, în timp ce 
pornește de la plus doi, 
ce, în mod normal, naște alte 
speranțe, dincolo de obișnuita 
luptă pentru evitarea retrogra
dării 8 Otelul și-a încheiat pe
rioada montană duminică, 31 
ianuarie. Momentul de vîrf al 
„muntelui” ar fi trebuit să fie 
un matineu chiar duminica, la 
Suceava. în

al a- 
de la 
acum 
ceea

compania lui

parare • în cadrul pregătirilor 
la zi sînt programate unele 
jocuri (în principiu).'Oțelul aș- 
teptînd contractarea unui tur
neu în străinătate la mijlocul 
lunii februarie. • în cazul în 
care Agiu își va prelungi for- 
fait-ul. Oțelul are varianta lui 
Nicoară fundaș central : si nu 
este exclus, așa cum se întîm- 
plă deseori, ca „jocul cu focul” 
încercat de Agiu să propulse
ze Un apărător de valoare. • 
Am încercat un sondaj în mij
locul jucătorilor gălățeni, pu- 
nîndu-le întrebarea: „Este po-

fair-play STOP VOLUNTAR
■ LA UN PAS DE 500 DE PARTIDE

I I
ii: Ion
Jectrom.u- 
ise).
coresp.

I C. Rădulescu „MEREU MAI GRUPAT Șl CU PLUS DE VITEZĂ"
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Costică Rădulescu este un „fanatic” al fot
balului. El nu face rabat la efort, se consumă 
uneori pînă la cote îngrijorătoare, tempera
mentul îl „fură”, dar, iată, pe unde trece se 
simte. Dialogul de fată a purtat, de altfel, 
nota de febrilitate pe care o au toate mișcă
rile neșovăitoare ale antrenorului, care a gă
sit în persoana lui loan Sdrobiș un secund 
conectat la aceeași tensiune. Deci...

— Cum stăm cu Oțelul ?
— Cred că am reușit, după o muncă tare 

grea, să convingem jucătorii că nu mai sin- 
tem o echipă la retrogradare.

— Care ar fi plusurile. în afara celui de 
ordin psihic ?

— Un prim plus s-ar numi Călugăru. Cu 
un an în urmă, eram ca și pierduti la ca
pitolul portari — v-am și spus că avem por
tari mai puțin siguri decît cinci echipe din 
Divizia B — dar iată că am asistat la „re
nașterea" lui Călugăru, mai ales după ce l-am 
tinut trei etape pe tușă. Aș mai trece la 
plusuri evoluțiile lui Măstăcan, Ralea și O. 
Popescu, acesta din urmă fiind — așa cum 
l-am simfit de la distantă — un jucător de 
valoare, căruia nu i s-a acordat încredere. 
Mie îmi plac mult jucătorii despre oare ce 
vorbește. Cei mai neinteresanti îmi par a fi 
jucătorii despre care nu se spune nimic. Nici

că e bun. Nici că e rău. Eu am vrut cu once. 
preț să ..pun mâna" pe Cașuba. Și la Bacău, 
și la Galati. Dar l-am scăpat. Si cred că un 
astfel de jucător, rodat la Divizia A, ar fi 
putut figura in orice lot. Sper ca Simionaș. 
care e un antrenor priceput, să-l urce pe 
Cașuba, care, orice am spune, parcă ar avea 
de pe acum un loc în lotul olimpic.

— Care ar fi plusurile ansamblului ?
— Avem o eficacitate in creștere. Am mar

cat in acest tur 27 de goluri fată de numai 
15 in ediția trecută. Cred că 27—20 e oricum 
mai bun decît 15—17. Dar chiar așa stind lu
crurile, nu mă pot îmbăta cu cifrele Mai 
avem foarte mult de lucru. Trebuie să mai 
jucăm și mai grupat, să înmulțim devierile, 
in cadrul plusului de viteză efectiv ciștigat. 
De asemenea, efortul in " "
ze“ trebuie să continue.

— Ce obiectiv ai ?
— Cupa europeană e

Sintem o echipă la care _________ ___________
sînt mai mari decît eventualele cîștiguri. Fiind 
cu picioarele pe pămtnt. mă gîndesc, așa cum 
se vede și din lot, 
tineri. Acest eșalon 
de progres și umil 
zării celor „ajunși".

direcția .mmbelor 1a-

un vis prea temerar, 
pierderile de jucători

să 
ar 
de

formez un eșalon de 
fi principalul mijloc 
luptă împotriva bla-

pescu, C. Stan, Nicoară („pivo
tul” de 1,94), I. Gigi (care a re
luat lucrul, cu prudentă, spre 
o cit mai eficace refacere); 
mijlocașii Burcea, M. Stan, 
Măstăcan, Comșa, Chivu, Maleș 
(o tînără speranță), Alexandru 
(junior); înaintașii Ralea, An- 
tohi, Hanghiuc, O. Popescu, 
Drăgoi și... Profir, de la Gloria 
Buzău, cu care Oțelul este în 
tratative. 8 Surprinde desigur 
absența lui Agiu, plecat din lo
calitate, „fără adresă”, după 
cele patru zile de „readaptare” 
petrecute la Galați. O absență 
regretabilă, dar și condamna
bilă. După o îndelungată „ca
rieră” în anonimat, inclusiv la 
Rapid, unde nu se mai știa ce 
joacă, Agiu a devenit cu ade
vărat un jucător de prim-plan 
la Galati. în cadrul unui colec
tiv care l-a ajutat mult să ur
ce... Se pare, insă, că într-ade- 
văr, recunoștința este o grea

C.S.M., dar, deși
erau prezente pe stadion, me
ciul nu a putut avea loc, din 
cauza stratului gros al zăpezii, 
ninsoarea abundentă anulînd 
toate eforturile organizatorilor, 
care au lucrat „în gol” pînă 
aproape de ora 10. 8 De la 
Suceava, Oțelul a luat drumul 
Galaților, 
pregătirile (mal 
specific),

- te pe zi. 
zarea că 
Otelul a 
Botoșani,
Care ar fi perspectivele Oțelu
lui în retur? Gălățenii, care au 
acumulat cinci puncte în de
plasare (în tur), ar vrea să mai 
adune 3—4, pentru a compen
sa inevitabilele pierderi pe teren 
propriu. în acest sens. Oțelul ră- 
mîne credincios ideii de joc 
bazată pe o evoluție grupată, 
sub semnul echilibrului atac-a-

ambele echipe

unde . își continuă 
aproape de 

cu două antrenamen- 
(Să mai facem, preci- 
în perioada montană 
jucat un amical la 
cîștigînd cu 2—0). •

sibil 
cupă _ ________
mai multor jucători a fost ur
mătorul: „Este posibil. Dar 
chiar dacă nu vom reuși acest 
lucru, sperăm ca iubitorii fot
balului. privind jocul Otelului, 
să spună : ce păcat că nu a ju
cat Oțelul!” într-adevăr, o ase
menea reflecție poate avea va
loarea unei calificări...

ca Otelul să joace într-o 
europeană?” Răspunsul

loan CHIRILĂ

ECHIPAJ DE RALIURI
na cu care ați concurat în 
1987 ? Cile abandonuri ati 
avut ? • F.M. — Șase raliuii, 
nici un abandon. Iar în 1986, 
șase raliuri si un abandon. Ne-a 
trădat un tranzistor, la delco, 
pus tocmai să meargă totul per. 
fect... • Cine vă pregătește 
mașina de concurs ? ® F M. — 
Fără modestie, amimloi sintem 
foarte buni mecanici. Și o pre- 
gătim minuțios, de la A la Z. 
Se defectează ceva ? Sărim 
amîndoi și... se rezolvă sigur.
• Sînt multi care cred că nu 
este nici o diferență între a sti 
să pregătești o mașină de con. 
curs și a sti să repari o mașină 
obișnuită... 
una, alta-i 
mașină de 
pui numai 
știi să Ie 
buie între 
cînte partitura pe care o vrei
• Ce înseamnă greșeala ? 8
F.M. — Orice întîlnire cu ea 
este neplăcută. Mecinică-aban- 
don. de pilotaj — ce să mai 
vorbim. Auzeam aici. în Craio
va, că iubitorii de volei erau ' 
necăjiți. Echipa Universității nu 
se calificase în turneul final 
al C.C.E.. între altele si fiindcă 
Mirela Bojescu. jucătoare de 
bază, gresise capital. A „tras” 
mult în plasă! Păi dacă gre
șesc eu o dată capital... • 
Aveți trac înainte de concurs ?
• C.M. — Să-i zicem mai clar, 
frică. N-avem. Altfel n-am ple
ca. Vai, dacă pilotul simte tea
ma navigatorului sau invers... 8 
O amintire frumoasă... > C.M.
— Locul II în Raliul Dunării
— Dacia. în 1974. avîndu-1 ca 
pilot pe fratele meu Dorin. 
După echipajul condus de ma
rele W. Rohrl : F.M — într-o 
companie selectă. în Turcia la 
Raliul Marlboro — locul VI în 
clasamentul general » Si una 
din cele mai outin plăcute 8 
C.M. — La un raliu în Bulgaria

— Nisipurile de Aur — am 
străbătut 3 150 km, în trei zile, 
și cu 50 km înainte de sosire 
am abandonat din cauza rupe
rii unei supape. într-o poziție 
bună a clasamentului ; F.M. — 
în Raliul Deltei, într-o probă 
specială, la un viraj, niște năs
trușnici au turnat apă pe asfalt. 
Venind ca pentru uscat, cu 
cauciucuri late fără zimți, am 
fost aruncat afară. în decor. Am 
terminat șifonați, fără parbriz, 
vai de noi. Cinci mașini nc-au 
imitat.

Să vă mai spunem că nici nu 
știm cînd a trecut timpul pe 
drumul de la Craiova la Bucu
rești ?...

• G.M. — Una-i 
alta. De pildă la o 

concurs degeaba îi 
piese noi dacă nu 
„acordezi” cum tre- 
ele. Să Ie faci să-ți

Momentul 
jucător de 
întotdeauna 
ios, încît „rezolvarea" 
rezidă, adesea, 
nare sine-die, 
la ridicolul i 
minate de 
reflexe încetinite, iritare, e- 
zitări, elan împuținat.

Tribuna, nerăbdătoare, 
are ingratitudinile ei: uită 
de meritele de-o viață ale 
„veteranului”, n-o intere
sează nici drama personală 
a unui fotbalist care se scu
tură greu de satisfacțiile 
inegalabile pe care numai 
sportul ți le poate da. a- 
mendează sonor orice eroa
re. Saturată, așteaptă apa
riția unei „noutăți” a unui 
jucător proaspăt și viguros, 
întotdeauna dorit a fi mai 
bun decît cel care pleacă...

în cazul tîrg-mureșeanului 
Florea Ispir (38 de ani), 
statutul lui de lider în to
pul prezențelor în prima di
vizie i-ar fi acordat circum
stanțe atenuante.

Revenise din „B" cu o ci
fră bogată (481 de apariții

retragerii unui 
pe gazon este 
atît de anevo- 

lui 
i într-o amî- 

care expune 
unor prestații 

povara vîrstei:

pe prima scenă), care ii 
invita sa treacă peste gra
nița onorantă a celor 500 
de meciuri și care se cerea 
apărată de amenințările lo
cului 2. Costică Ștefănescu 
(478).

Calitatea 
cund i-ar 
sibilitatea 
strîngerea 
ni te din partea 
tehnice.

Și totuși, în plină ascen
siune spre 
are tăria morală 
prească. de bună 
Pă patru etape 
campionatului și 
locul în echipă, 
daș mai tînăr, permițînd. în 
acest fel. lui Ștefănescu să 
„urce” pe locul 1 în ,,top“.

După o carieră fotbalisti
că exemplară de mai bine 
de două decenii 
numai la A.S.A. Tg. Mureș) 
a fost ultima... pasă a lui 
Fierea Ispir. La „execuția” 
ei, omul a contat mult mai 
mult decît fotbalistul...

(a jucat

de antrenor șe
fi acordat și po- 
de a evita con- 
unei măsuri ve- 

conducerii

.cota 500“ Ispir 
să se o- 
voie, du- 

din turul 
să cedeze 
unui fun-

Ion CUPENz

MECIURI AMICALE
• DE LA F.R.F. Forul de spe

cialitate ne_a informat că ora 
disputării „șaisprezecimilor" Cu. 
pei României , programate la 28 
februarie, este 11. Partida Voința 
București — Steaua, care va a- 
vea loc la 24 februarie, va înce
pe la ora 13.
• A.S. DROBETA TR. SEVE

RIN — ARMATURA ZALAU 3—1 
(1—6). Golurile au fost realizate 
de Udrea (min. 31), Dumitrășcuță 
(min. 64), Nițulescu (min. 78). 
respectiv Predeanu (min. 89).
• „POLI“ TIMIȘOARA — F.C.

BIHOR 2—2 (2—0). Au marcat:
China și Crăciun, respectiv Ionuț 
(autogol) și Kulcsar. Divizionara 
A a început jocul în următoarea 
formație: Moise — Pascu, Oancea, 
Crăciun, Varag — Vlătănescu, Ma
nea, Stincuță — China, Dudaș, Bo-

zeșan II. Au mai jucat, în repri
za secundă: Almășan, iacob, Io. 
nuț, Paleoca, Stoicov, Banu, Bo- 
baru. Duminică dimineața. „Poli” 
va evolua la Reșița în compania 
divizionarei B F.C.M.
• ceahlăul piatra 

NEAMȚ — C.S.M. SUCEAVA 
1—0 (0—0). A marcat Fărcaș. (C. 
Rusu_coresp.)
• MOBILA MĂGURĂ CODLEA

— C.F.R. PAȘCANI 3—0 (2—0).
Marcatori : Constantinescu, Ione- 
te, Andrei. (N. Seceleanu-coresp.)
• PRECIZIA SACELE — UNI

REA URZICENI 0—2 (0—1). Am
bele goluri au fost înscrise de 
Dudu Georgescu (V. Secăreanu- 
coresp).
• INTER SIBIU — F.C. AR

GEȘ 2—1 (0—1). Au marcat : 
Istvan (min. 65) și Cosma (min. 
67) pentru gazde, pană (min. 32) 
pentru oaspeți. (Hie IONESCU — 
coresp.).

Priviri spre eșalonul secund

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOARA

CONSOLIDARE IN
• A.S.A. Progresul Timișoa

ra, deși la minus doi, a ținut 
să facă o pregătire la nivel de 
„A”. Echipa e în creștere — de 
altfel, sub Progresul sînt des
tule echipe. Antrenorii Chimiuc 
și Gaboraș conduc cu destulă 
competentă pregătirile. Echipa 
care se conturează este urmă
toarea: Leu (Negru) — Hossu, 
Sunda, Ionescu, Lehman — Ro- 
tariu II (fratele geamăn al lui 
Rotariu I, mai tînăr cu ...o oră). 
Cîrpan, Labu, Bodea — Giu- 
chici, Hart. • Noutățile ar fi : 
Negru, Hossu (provenit de la 
Sînmartin), Șunda, Lehman și 
Sima (de la Politehnica Timi
șoara), Labu (de la Strungul) 
și Pîrvoiu (de la Drăgășani), 
Neacșu (din campionatul jude
țean Timiș) și Hart (UMT).

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ
(Urmare din pag I)

continue a numărului de in
structori voluntari, al perfec
ționării modului de organizare 
(cu programe schimbate la di
ferite intervale. însoțite de un 
fond muzical adecvat profilului 
de muncă etc.). Așa s-a ajuns 
ca „gimnastica în producție”, 
cum i se mai spune, să cuprin
dă aici pînă la 20 de colective 
— secții sau sectoare — ou 
participarea a peste 1 000 de... 
beneficiare. Se înțelege că era 
o reușită.

Dar. cei de la I.P.I. Vîlceana 
nu se declară mulțumiți. „Avem 
ambiția de a generaliza această 
activitate deosebit de utilă” 
făcea precizarea ing. Coriolan 
Cremene, directorul întreprinde
rii. Iar președintele Comitetului 
sindicatului, maistrul Ion Barbu 
completa : „Lucru posibil, dacă 
toți factorii de conducere din 
secții si sectoare vor considera 
că o asemenea activitate tre
buie organizată din convingere, 
efectele ei fiind incontestabile, 
atît pe planul sănătății, cit si 
pe acela al producției...".

Dînd curs unei inițiative a- 
parținînd unor întreprinderi si 
instituții din Rm. Vîlcea si din 
județ — si avînd ca model ac
tivitatea de la „Vîlceana” — a 
fost organizat un schimb de 
experiență cu participarea 28 
de delegați, din unităti econo
mice în care gimnastica la lo
cul de muncă a înregistrat une
le reușite (întreprinderea de 
ață si nețesute — Atirom. în
treprinderea de 'mecanică fină, 
cooperativele Progresul si Sîr- 
guința. toate din Rm. Vîlcea. 
Fabrica de mobilă. Coop. Ce
ramica. ambele din Horezu etc.) 
dar si din altele în care se fac 
eforturi pentru a trece de la 
stadiul de experiment la con
solidare. Ana Cîrstoiu. una 
dintre cele mai active susțină
toare ale gimnasticii la locul 
de muncă la I.P.I. Vîlceana si 
în județ (în calitate de membră 
a Biroului Executiv al 
C.J.E.F.S.) a reliefat. în cadrul 
schimbului de experiență. fo. 
loasele acestei activități. „în 
condițiile în care ea se bucură 
de un cadru organizatoric te
meinic. lucru care la noi s-a

99

După cum șe poate vedea, 
proape o echipă întreagă, ceea 
ce dovedește interesul sporit 
al clubului fată de perspective
le echipei. „Deși sintem la mi
nus doi — ne spunea antreno
rul Chimiuc — avem un pro
gram care ne permite să jucăm 
fără cuțitul la os. în retur a- 
vcm doar Bihorul pe teren 
propriu — dintre echinole frun
tașe — așa că, pînă la urmă, 
sperăm să depășim acest mi
nus doi și, dacă vom reuși a- 
meliorările proiectate, să ne ri
dicăm deasupra Iui zero”.

• în jocurile susținute la Va
tra Dornei cu echipe ca Pro
gresul Brăila, Minerul Vatra 
Dornei și C.S.M. Suceava. Pro
gresul Timișoara a avut o evo
luție bună, remareîndu-se în

a-

realizat si prin contribuția a 
două inimoase profesoare de 
educație fizică. Virginia Dines- 
cu si Mariana Bratu...“.

Era de la sine înțeles că la 
reușita gimnasticii la locul de 
muncă asistența tehnică a ca
drelor de specialitate din scoli 
reprezintă un element de refe
rință. Tocmai de aceea 
C.J.E.F.S.. în colaborare cu 
Inspectoratul școlar județean si 
Consiliul județean al sindica
telor au nomina’irat profesorii 
de educație fizică din toate 
orașele vîlcehe în măsură să 
asigure succesul în olan orga
nizatoric. în primul rînd. gim
nasticii la locul de muncă în 
toate unitățile economice In 
care această activitate poate de
veni o realitate. „Aceasta — 
cum sublinia prof Viorica 
Enescu — în nersnectiva mult 
dorită ca si unitățile economice 
din județul Vîlcea să se situeze 
printre fruntașele ne tară în 
organizarea, nronagarea si con
solidarea gimnasticii la locul 
de muncă, activitate tot mai 
bine înțeleasă în mult" colecti
ve. Și nu numai la nivelul fac
torilor de conducere, ci si — 
mai ales — al celor ce o prac
tică”...

mod special adaptarea tehnică 
1a terenul extrem de greu. An
trenorul Simionaș, care a cîș- 
tigat (cu Suceava) meciul cu 
timișorenii (3—1), s-a referit la 
calitatea tehnică a Progresului, 
„unde se vede ceva din acura
tețea tehnicii transilvane”.

8 în echipa Progresului l-ați 
remarcat, desigur, pe mult con
testatul Giuchici. El a rămas 
același animator — din păcate 
«nai mult în planul... oratoriei 
— a și fost eliminat în meciul 
cu Progresul Brăila. pentru 
proteste la deciziile arbitrului. 
(Proteste după primele ...20 de 
minute de joc ale anului. în- 
tr-un meci amical!). A doua zi, 
in compania sucevenilor. Giu
chici a marcat un gol și apoi 
s-a retras, pentru a face loc ce
lor mai tineri.

8 A.S.A. Progresul Timișoa
ra pare hotărită să asigure 
„piramida" firească a fotbalu
lui timișorean. reprezentat, 
cîndva. în Divizia B. prin do
uă echipe puternice (C.F.R. și 
U.M.T.). (I. CIL).
©oo©©©e©©e©©©o©©©©©r e>, © ©
§
o

y FEBRUAH/E 198B
Tragere multiplă

© e © e e © e © e/ZrT»

LAUIOIURISME.BANISIfXCURSII

O NOUĂ MARE OCAZIEE 
A SEZONULUI I

e e © e 
e © e e © © e o e e © © e © © © © © © © e

e e e e e e © e e e e e © © © © e e e e © e e
<&o®ogg®ogoogooggoogo<s

8 Mai multe trageri 
obișnuite, intr-una singură

8 8 extrageri, cu un 
total de 72 de numere

8 Biletele de 25 de lei 
participă la toate extra
gerile

8 Se ciștigă și cu 3 
numere din 18 extrase

8 Ultima zi de partici
pare, SIMBĂTĂ, 6 februa
rie I
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PROMISIUNILE ATLETELOR NOASTRE

PRAGA, 4 (Agerpres). — tn 
ziua a doua a tradiționalului 
turneu internațional feminin de 
handbal de la^Cheb (Cehoslova
cia). selecționata României a 
întîlnit formația U.R.S.S. in 
fața căreia a ciștigat cu scorul 
de 24—23 (12—11)

tn celelalte trei locuri dis
putate s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : R.P. Chineză 
— Ungaria 24—23 (10—12) : R.D. 
Germană — Cehoslovacia 23—21 
(12—9) : Cehoslovacia (B) —
R.F. Germania 19—10 (10—3).

PARTIDĂ DE RUGBY
TARA GALILOR ROMÂNIA

Rugby șt ii noștri vor susține 
in acest an al doilea lor meci- 
test tn Țara Galilor. Organiza
torii au anunțat că partida va 
avea loc la 10 i' 
stadionul Armș 
diff.

Reamintim că 
nire dintre cele ______  _
zentative. echipa României 
cîstigat la București cu scorii! 
de 24—6.

decembrie, ne 
Park din Car-

In ultima tntîl- 
două reore- 

a

ÎNAINTEA „EUROPENELOR" DE SALA
Disputa pentru noi rezul

tate de valoare între reputatele 
noastre alergătoare De distan
țe medii și lungi a continuat 
și in acest început de nou se
zon. Și cum acest an stă sub 
semnul Jocurilor Olimpice, be
neficiul nu poate decît să 
bucure pe toți iubitorii atle
tismului românesc, aceștia do- 
rindu-1 cit mâi onorant repre
zentat pe pista olimpică. la 
toamnă. Iată, recent, ne-au oar- 
venit. 
țiilor de presă știri 
succese ' ‘ _
noastre, obținute la un scurt 
interval 
distante _____ _
altul: după victoria Doinei Me
linte la 1500 m. (4:10,81). '
cadrul 
nai de la Toronto 
pentru
IAAF"). a urmat cea a cole
gei ei de probă și lot olimpic. 
Mitica Junghiatu-Constantin. în 
întrecerea de la 
(4:05,93). Reamintind 
uanca Doina Melinte 
nor Dorin Melinte) a 
nut in circuitul indoor cana
dian rezultatul de 4:09.96 fla 
Ottawa), precizăm că el este 
al doilea din lume în acest se-

prin intermediul agen-
" despre

ale alergătoarelor

de timp dar la mari 
geografice unul de

în 
concursului internațio- 

(contînd 
.Marele Premiu —

Stuttgart 
că băcă- 

(antre- 
mai obți-

zon pe teren acoperit, după cel 
al atletei de la Metalul Bucu
rești.

La reîntoarcerea de la Stutt
gart am stat de vorbă cu an
trenorul 
care ne-a 
reuniunii 
unei săli 
spectatori) au fost recordmana 
și campioana mondială Stefka 
Kostadinova (2 01 m) și ro
mânca Milica Junghiatu-Con- 
stantin. ambele anunțate de 
către crainicul reuniunii drept 
candidate la podiumul Campio
natelor Europene indoor, de la 
începutul lunii martie. De alt
fel, sprintul spectaculos 
eficace al atletei noastre 
ultimii 300 m ai probei (44,8), 
care a entuziasmat 
arată resursele elevei 
Dumitrescu.

Să sperăm că în 
următoare vom avea 
să consemnăm noi performan
te de ecou internațional reali
zate de atletele române aflate 
in circuitul din S.U.A. unde 
Doinei Melintc. Maricicăi Pui
că și Paulei Ivan, aflate pes
te Ocean, li s-a alăturat acum 
și Mitica Junghiatu-Constantin.

. - p. sl. -

Silviu Dumitrescu, 
relatat că vedetele 

(desfășurate în fața 
pline, cîteva mii de

Și 
pe

publicul, 
lui S.

Derioada 
orilejul

VICTORII ALE ÎNOTĂTOARELOR

IN CONCURSUL DE LA HAMBURG
MtJNCHEN. 4 (Agerpres). — 

în concursul international de 
natație de la Hamburg, record
mana mondială Tamara Costa- 
che (România) a cîstigat proba 
de 50 m liber, cu timpul de 
26,19. Alte două victorii pentru 
culorile sportive românești au 
fost obținute de Anca Pătrășco- 
iu la 50 m spate cu 30,47 și 
echipa de ștafetă 4x50 tn liber.

rec.înregistrată tn 1:45.16. 
național.

Alte rezultate : masculin : 
100 m liber : Michael Gross 
(R.F. Germania) — 50.13 : 50 
m spate : Holger Reich (R.F. 
Germania) — 27.86 ; ștafeta 4x50 
m liber : U.R.S.S. — 1:32.86 ; 
feminin : 50 m bras : Huan 
Xiaoming (R.P. Chineză) — 
33.74.

PE GHEATA SI PE ZAPADA
• ULTIME verificări Înaintea 

turneului olimpic de hochei pe 
gheață de la Calgary. La Plsen, 
Cehoslovacia — Suedia 5—2 (0—0. 
4—1 l—1). Au marcat Kucera 
Ruzicka, Pasek Hor va. Hrdina 
respectiv Sodergren (2). La Kuo
pio : Finlanda — U.R.S.S. 1—4 
(0—2, 0—1, 1—1). Cu o zi în urmă, 
la Helsinki, cele două echipe ter
minaseră la egalitate : 5—5. La 
Pribram s-a disputat cel de-al 
doilea meci dintre selecționatele 
Cehoslovaciei și Suediei. Ho- 
chelștii suedezi au obținut vic
toria cu scorul de 2—0 (0—0.
1—0 1—0)

ho-• MECI internațional de 
chei cu mingea (bandy), la Aba
kan, în Uniunea Sovietică : Fin
landa — Norvegia 9—3 (7—0).
• PE TRAMBULINA din sta

țiunea Italiană Gellio-Asiaga 
s-a desfășurat un concurs de să
rituri pentru Cupa Mondială : 1. 
Ernst Vettori (Austria) 218,2 p 
(93,5 m + 93,5 m). 2. Primoz Ula- 
ga (Iugoslavia) 214,3 p, 3. Jirl 
Parma (Cehoslovacia) 214,1 p. Li
der a<l Cupei Mondiale se men
ține finlandezul Matti Nykaenen 
cu 175 p urmat de cehoslovacul 
Pavel Ploc, cu 128 p.
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• PE SCURT •
POLO • în turneul din* R. P. 

Chineză, la Guangzhou : R. P. 
Chineză — Universitatea din Bra
tislava 11—7.

șah • După 5 runde, In tur
neul candidatelor la titlul mon
dial. ce se desfășoară la Thal- 
tubo (în apropiere de Tbilisi), con
duce marea maestră sovietică 
Marta Li tins kata cu 4,5 p, urma
tă de Nana Ioseliani — 2,5 p (1). 
în runda a 5-a. Litinskaia a re
mizat cu Ahmilovskaia, iar Iose
liani a cîștlgat la Arahamia. Me
ciul dintre fostul campion mon
dial Anatoli Karpov (U.R.S.S.) șl 
marele maestru iugoslav Liubomir 
Liubojevici s-a încheiat cu sco
rul de 3,5—2,5 puncte în favoarea 
șahistului sovietic. Meciul, des
fășurat la Belgrad, a cuprins 6 
partide disputate în decurs de 2 
zile după metoda șahului rapid, 
timp de gîndire — 30 de minute.

VOLEI • tn ziua a treia a 
turneului masculin de la Amster
dam, pentru calificarea la Jocu
rile Olimpice, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : R.P. Chine
ză — Venezuela 3—0 (4, 7, 11) ;
Olanda — Camerun 3—0 (7. 2, 1) ; 
Grecia — Belgia 3—1 (—11. 8, 5, 
13)

TENIS • în finala turneului 
pe echipe, desfășurată la Sindel
fingen (R.F.G.), selecțio-nata ora
șului Stockholm a întrecut cu 
3—0 formația orașului Praga. Re
zultate : Andres Jarryd — Tomas 
Smid 6—0. 6—1 ; Stefan Edberg
— Milo slav Mecir 6—2, 6—3 ; Ed
berg, Jarryd — Mecir. Smid 6—7. 
7—6, 6—3.

HAINĂ NOUĂ PENTRU „CUPA DAVIS“?
Disputa pentru cucerirea 

mult rîvnitei Cupe Davis are 
o semnificație aparte între toa
te întrecerile de tenis. Cea mai 
importantă competiție pe echi
pe din lume a căpătat, în 
timp, valențe tot mai mari și 
prin faptul că a știut să adu
ne laolaltă, întotdeauna, tot ce 
a avut mal bun tenisul mas
culin internațional la un mo
ment dat. O dovadă reală ama
rii popularități de care 
bucură azi întrecerea 
cucerirea Salatierei de 
o reprezintă numărul 
crescînd. de la an la 
an. al echipelor oarti 
cipante. Ediția 1988 
bunăoară — care programează 
incepînd de astăzi și pînă dumi. 
nică. primele 
înscrise, iată, 
cord de 75 de 
„venite" fiind 
na și Jamaica).

Acestea fiind spuse, a 
absolut firesc faptul că, 
lungul timpului, s-a căutat în 
permanență o formulă ideală 
de organizare și, implicit, de 
desfășurare. Astfel, în 1973, 
s-a renunțat la Challenge 
Round (deținătoarea trofeului 
juca direct finala), iar în 1981 
se părea, că, în sfîrșit. a« fost 
găsită cea mai echitabilă 
mulă: cele mai bune 16 
mâții au fost repartizate 
Grupa Mondială (de unde 
trogradează. anual, patru echi
pe), iar toate celelalte — în 
patru grupe zonale: europea
nă, americană, asiatică și afri
cană (învingătoarele promovau 
în Grupa Mondială). Instituirea 
acestei reguli a generat me
ciuri mult mai echilibrate, mai 
aprig disputate. încheiate (nu 
puține) cu rezultate surprin
zătoare.

Și, cînd totul părea perfect, 
iată că. din 1988. Cupa Davis 
va avea o înfățișare nouă. 
Despre ce este vorba? La ni-

se 
Dentru 
argint

partide — are 
un număr re
formați! (noile 

Camerun. Gha-

tost 
de-a

for- 
for- 

în 
re-

RECORD MONDIAL DE
BERLIN (Agerpres). — Cu pri

lejul unul concurs desfășurat lâ 
Senftenberg (R.D. Germană), at
leta Anke Behmer (R.D. Germa
nă) a stabilit uri nou record 
mondial pe teren acoperit, la 
pentatlon, cu 4 995 puncte (60 m 
garduri : 8.21 săritură în înălți
me 1,78 m ; aruncarea greutății 
14,94 m ; săritură în lungime 6.80 
m ; 800 m 2:07,72).

MADRID (Agerpres). — tn ca
drul concursului Internațional de 
la Madrid, recordmanul mondial 
Ben Johnson (Canada) a clștigat

de zone, echl- 
au fost separa- 
rezultate mai 
realizările din

velul grupelor 
pele puternice 
te de cele cu 
modeste (după 
ultimii sase ani), fiind repar,
tizate în două grupe. în loc de 
una. Grupa valorică I, cu pa
tru subgrupe (a cîte șase for
mații fiecare), ale căror în
vingătoare promovează, în fie
care an, în Grupa Mondială 
(ca și pînă acum): Zona Euro- 
Africană A (capi de scrie: Ma
rea Britanie și Austria); Zona 
Euro-Africană B (din care fa

ce parte si reprezenta- 
MzTnhte tiva României ; capi de
CXlvwl serie : Olanda sl

U.R.S.S.) ; Zona Ame
ricană (Argentina și S.U.A.) șl 
Zona Asia-Oceania (Coreea de 
Sud și R.P. Chineză) ; Grupa va
lorică II, tot cu patru subgrupe, 
ale căror cîștigătoare promovea
ză, însă. In Grupa valorică I. fie
care în zona sa de repartiție 
geografică (de unde retrogra
dează. In urma „barajelor", 
patru echipe, ca și la Grupa 
Mondială) : Zona Europeană (9). 
Zona Africană_(9). Zona Ame
ricană (7) 
nia (10).

Nu este 
schimbare 
Cupei Davis, ci doar de o re
așezare a valorilor, care a avut 
ca principal scop „evitarea ete
rogenității existente în grupele 
zonale prin eliminarea meciuri
lor fără miză" (Davis Cup 
News, Nr. 22/1987). Șansele e- 
chipelor candidate la promo- 
vare în elită nu sînt în nici un 
fel diminuate. în același timp, 
însă, s-a mărit — se speră — 
interesul pentru acele dispute 
care nu fac parte din Grupa 
Mondială, creîndu-se astfel un 
echilibru valoric la fiecare din 
cele trei eșaloane.

si Zona Asia-Ocea

vorba. deci, de o 
totală în „zonele"

Doina STĂNESCU

SALĂ LA PENTATLON
cursa de 60 m, cu timpul de 
6,49, iar suedezul Patrick Sjoberg 
s-a situat pe locul întll în proba 
de săritură în înălțime cu perfor
manța de 2,35 m. Alte rezultate: 
masculin : 400 m : Walter McKoy 
(S.U.A.) 48,08 ; 3 000 m : “ " '
Baccouche (Tunisia) 8:06.83 
ritura în lungime : Larry 
ricks (S.U.A.) 8,12 m ; 1 500 
Han Kulker (Olanda) 3:47,51 
minin : săritura în înălțime :
Stefka Kostadinova (Bulgaria)
2,00 m ; 60 m : Angela Bailey
(Canada) — 7.13 ; 400 m : LIMa
Richardson (Canada) — 53,07.

Fethl 
: să-
My- 
m : 

: fe-

După cum se știe, șahul este 
șl el un sport în care timpul 
contează, partidele oficiale fi
ind cronometrate în toată re
gula. In mod obișnuit, aceste 
partide se desfășoară în de
cursul a patru ore, fiecare 
jucător avînd obligația să e- 
fectueze cîte 40 de mutări 
timp de două ore. Există însă 
?1 turnee de șah-fulger (cîte 
5 minute o partidă) după cum 
există, și partide... maraton. 
Astfel maestrul olandez Hans 
Bem s jucat. fără întrerupe
re, 25 dc ore timp în care a 
susținut 560 de partide cu di
feriți adversari ceea ce con
stituie un nou record mondial 
în materie. Vechiul record era 
ie 550 de partide și aparți
nea, din 1978, marelui maestru 
cehoslovac Vlastimil Hort.

în acest super-maraton șa- 
hlst. desfășurat la Wijk aan 
Zee, Hans Bem a jucat la 12 
mese obținînd 509 victorii, 38 
de remize sl pierzînd doar 13 
oartide.

s tost de 62—0 i ; 
mal puțin de un 
joc. a fost aprins 
din spatele porții 
Tmiendorf semn __
de poartă a validat un 
gol.. Un asemenea scor 
tronomlc nu știm să mal 
fost Înregistrat într-o partidă 
oficială. Oare hocheiștli din 
Tmiendorf au fost doar niște 
simple jaloane ? ...

Adică 
minut 
becul roșu 

echipei din 
că arbitrul 

nou 
as- 

fi

O 1NTÎMPLARE iN DEȘERT

UN SCOR ASTRONOMIC !
Un meci de hochei se des

fășoară potrivit regulamentu
lui, pe parcursul a trei re
prize fiecare de cîte 20 de 
minute de joc efectiv înțele- 
gînd prin aceasta că este ri
guros cronometrat doar tim- 
Dul în care pucul se află în 
ioc. tn rest, orice întrerupe
re. oricît de lungă, nu este 
înregistrată. Deci un meci este 
egal cu 60 de minute.

Vă puteți închipui deci ce 
a fost la partida dintre echi
pele Homburg și Tmiendorf, 
din cadrul campionatului lan
dului vest-german Schleswig- 
Holstein, tn care scorul cu 
care a cîștlgat prima formație

Raliul auto-moto paris — 
Dakar a furnizat și în acest 
an nenumărate întîmplări de 
tot felul, tntr-o bună zi, spre 
exemplu, pilotul francez Pa
trick Tambay, avîndu-1 ca în
soțitor pe Dominique Lemoy
ne, a constatat că într-o eta
pă. în Mall, a consumat mal 
multă benzină decît fusese 
prevăzut șl ar fi riscat să ră- 
mînâ în „pană". De aceea 
cum nu se vedea nici o mași
nă cisternă care să-l alimen
teze pentru a nu risca ni
mic, la Gara—Jakania a decis 
să facă plinul mașinii sale 
Range. A umplut rezervorul 
cu 300 de litri de benzină pen
tru care a fost nevoit să plă
tească de cîteva ori prețul o- 
bișnult al acesteia. Dar a- 
ceasta încă nu este totul, 
pentru că numai după cîțiva 
kilometri Tambay a constat 
cu stupoare că benzina fu
sese... dublată cu apă. Mașina 
a fost oprită șl cei doi auto- 
moblliști au fost obligați să 
desfacă totul pentru a curăța 
întregul sistem de alimentare, 
tn 
au 
ce 
bă

acest fel Tambay—Lemoyne 
pierdut multe minute, ceea 
l-a costat victoria de eta
la Tombouetou...

Rubrică realizată de
Romeo VILARA
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Tur de orizont in campionatele naționale

Scoția RANGERS CAUTĂ, CLITIC GĂSEȘTI SOLUPU
Nici că puteau fl mal încurcate 

lucrurile în prima ligă scoțiană I 
Și mai ales în partea sa supe
rioară, fapt ce nu poate să con
fere ____ __ ' . ' . . "
ceva decît un plus de atractivl- 
tate, ‘ ' ” . " '
teres pînă oe ultimi! metri. Sigur 
că, parcurgînd clasamentul „la 
zi", ați putea obiecta că între

întreceril, se înțelege, alt-

sâ-i mărească cota de in-

Timmy Burns (Celtic), unul 
dintre jucătorii din ..vechea 
oardă"

lidera Celtic șl cea de a patra 
poziție, bunăoară, Aberdeen, sînt 
totuși trei puncte diferență (Cel
tic avînd și un joc mai puțin) șl 
ele nu pot fi ignorate. Dar, să 
tiu uităm că, pină la căderea 
cortinei în stagiunea ’87—88, mai 
sînt destule etape de disputat, 
iar primele clasate se vor afla 
fată în față cel puțin încă o 
dată. Șl atunci.. veți recunoaște, 
se pot întâmpla multe pînă la 7 
mal data ultimei runde.

Lideră este Celtic. O lideră, 
într-o oarecare măsură, surprin
zătoare, atit cit poate fi această 
postură surprinzătoare pentru un 
club care a adunat nu mal pu
țin de 35 de' titluri de campioană. 
Să argumentăm insă, tn vara 
trecută. ,,alb-verzil“ s-au despăr
țit de multe piese grele, ne re
ferim la mijlocașul MacLeod șl 
la întreaga linie de atac. McClair, 
Johnston, Mclnally. Adăugați la 
această listă și pe veteranul 
McGrain, chemat adesea să pună 
umărul la greu, acum retras din 
activitate. Deci o jumătate de 

■ echipă ! Care au fost înlocuitorii? 
Sîntem siguri că numele unui 
Walker, Stark sau Morris nu vă 
spun prea mare lucru. Pricepe
rea antrenorului Billy McNeill 
și-a spus însă cuvîntul, el izbu
tind. din - mers să pună pe pi
cioare o echipă competitivă. Iar 
achiziționarea, după începerea 
sezonului, a prolificului McAve- 
nnie de la West Ham. l-a mărit 
încrederea că titlul va rămîne 
Glasgow, dar de această dată 
vitrina Iul... Celtic.

Să vedem ce e nou și la 
terna rivală locală. Rangers, ca
re, în perspectiva dublei confrun
tări cu Steaua, ne Interesează în 
mod deosebit, tn primul rînd 
Rangers nu mai pare... Rangers, 
cea din sezonul trecut. Diferitele 
formule de echipă Încercate de

Souness, antrenorul-jucător, rod 
al numeroaselor achiziții din ul
timul timp, nu puteau rămîne 
fără urmări și, astfel. Rangers a 
făcu, cîțiva pași înapoi. Dar. 
cum pînă la finele «ezonului a 
rămas suficientă vreme pentru a 
Îndrepta lucrurile șl. mai ales, 
gîndindu-se că, la 19 martie, o 
vor avea ca oaspete pe Celtio 
în propriul fief, pe Ibrox Park. 
Souness șl 
să refacă 
cucerească 
pioni. Vor 
de VăZllL.

elevii săi nădăjduiesc 
terenul pierdut și să 
iarăși laurii de cam- 
lzbutl ori nu, rămîne

CLASAMENTUL „LA ZI"
1. CELTIC 30 19 9 2 56-19 47
2. Rangers 31 19 6 6 58-21 44
3. Hearts 31 16 1/2 3 53-24 44
4. Aberdeen 31 W 12 3 44-17 44
5. F.C. Dundee 30 14 6 10 57-38 34
6. Dundee Utd. 31 10 10 11 32-35 30
7. Hibernian 31 7 13 11 26-33 27
8. St. Mirren 30 7 11 12 33-39 2S
.9. MotherweL' 31 9 6 16 26-43 24
10. Falkirk 31 5 8 18 29-59 18
11. Dunfermline 30 5 8 17 24-59 18
12. Morton 31 2 9 20 22-73 13

la 
In

e-

Morton, „lanterna", 
nu mai speră nimic, 
speră Aberdeen, mai 
cînd l-a readus acasă . 
Nicholas, copilul teribil al fotba
lului scoțian. Acesta revine pe 
meleagurile natale după o tristă 
experiență londoneză, sub culo
rile Arsenalului. timp în care, 
din titular în „unsprezecele" re
prezentativ. a ajuns. în situațiile 
fericite, un jucător de 19—15 mi
nute pe meci...

e limpede, 
in schimb 
ales acum 
pe Charlie

Mihai CIUCA


