
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, au continuat, vi
neri. 5 februarie, lucrările Ple
narei Consiliului National al 
Oamenilor Muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceausescu au 
fost salutați, la sosirea in Sa
la Palatului Republicii, unde 
are loc plenara organului su
prem al oamenilor muncii, eu 
aceleași calde sentimente de 
stimă și prețuire de partici
pant!.

In cursul dimineții, au fost 
reluate dezbaterile in plen.

Participantii la dezbateri au 
adus un profund omagiu acti
vității prodigioase desfășurate 
de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind rolul său esențial in 
elaborarea unei concepții știin
țifice, globale și unitare, pri
vind dezvoltarea intensivă și 
modernizarea continuă a indus
triei, a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, in perfectio
narea neîntreruptă a sistemului 
democrației noastre muncito- 
rești-revolutionare, realizarea 
unei noi calități a muncii și a 
vieții întregului popor, în pro
gresul multilateral al tării.

In timpul dezbaterilor s-a dai 
o deosebită apreciere contribu
ției de mare însemnătate pe 
care tovarășa Elena Ceaușescu 
o aduce la elaborarea și înfăp
tuirea planurilor șî programe
lor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, la realizarea 
obiectivelor noii revoluții teh- 
nico-științifice, în 
movării pe scară 
greșului tehnic în 
rele de activitate, 
rea vieții spirituale a 
popor.

In cadrul plenarei au 
evidențiate marile transformări 
care au avut loc în patria noas
tră în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-Iea al P.C.R., 
prin înfăptuirea politicii parti
dului, inițiată de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind repartizarea 
judicioasă, echilibrată, a forțe
lor de producție pe întreg cu
prinsul țării, ceea ce a asigu
rat creșterea continuă a poten
țialului economic al tuturor 
județelor și localităților, con
diții egale de muncă și de viată 
tuturor cetățenilor patriei, ridi
carea generală a nivelului de 
trai material și spiritual al în
tregului popor.

Pornind de la orientările sta
bilite de Congresul al XHI-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului, de la cerințele și 
exigentele formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participantii la dezbateri au

vederea pro- 
largă a pro- 
toate sectoa- 
la îmbogăți - 

întregului

fost

examinat, cu inaltă responsa
bilitate, activitatea depusă de 
organele de conducere colecti
vă, de toți oamenii muncii pen
tru îndeplinirea 
plan, precum și 
tiile de acțiune 
zarea exemplară 
pe trimestrul I 
an.

Participantii la 
exprimat acordul deplin ___
de politica externă a partidului 
și statului, 
lucire de 
Ceaușescu.

După două zile de 
dezbateri. in centrul 
s-au aflat sarcinile de 
prevăzute pentru acest 
Consiliul National al Oameni
lor Muncii a aprobat, in una
nimitate. Planul national unic 
de dezvoltare economico-socială 
a țării pe 1988.

In continuare, Plenara a a- 
doptat. in unanimitate, IIo- 
tărirea-Chemare a Consiliului 
National al Oamenilor Muncii.

In aplauzele celor prezenți, 
a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
viu interes și deplină aproba
re, fiind subliniată, in repeta
te rinduri, cu îndelungi aplau
ze, cu urale și ovații.

Participantii la plenară au a- 
clamat cu înflăcărare, pentru 
partid și secretarul său gene
ral. pentru patria socialistă, 
reafirmind adeziunea deplină a 
clasei muncitoare, a întregului 
popor la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, 
care corespunde in cel mal 
înalt grad intereselor și aspira
țiilor supreme ale națiunii 
noastre, de progres și bunăsta
re, de pace, înțelegere și largă 
colaborare cu toate statele lu
mii.

In această atmosferă vibran
tă, participan'ii au exprimat, 
totodată, in numele colectivelor 
pe care le reprezintă, angaja
mentul de a acționa cu toată 
fermitatea pentru înfăptuirea 
orientărilor și sarcinilor cu
prinse in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ce vor si a 
ia baza întregii activități a 
consiliilor oamenilor muncii, a 
tuturor 
sociale, 
viată a 
plenară, 
condiții 
eficientă, a planului pe ___
1988, a prevederilor actualului 
cincinal, pentru realizarea 
neabătută a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului.

sarcinilor de 
căile și direc- 
pentru reali- 

a prevederilor 
șl pe întregul

dezbateri și-au 
față

promovată 
tovarășul

cu stră- 
Nicolae

rodnîce 
cărora 

plan 
an.

unitătilor economice și 
pentru transpunerea in 
hotărîrilor adoptate de 
pentru îndeplinirea, in 
de înaltă calitate si 

anul

Proletari din toate țările, unifl-vd I
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cana Caranți la biatkm. n ntRift SPECTACULOASĂ - 20 km SENIORI
Astăzi va avea loc întrecerea ștafetelor
PREDEAL, 5 (prin telefon). 

O ambianță extrem de plăcu
tă la baza sportivă A.S.A. de 
pe Valea Rișnoavei, prilejuită 
de concursul internațional de 
biatlon dotat cu Cupa Carpați: 
zăpadă excelentă, condiții de 
întrecere fără cusur, public en
tuziast și participare valoroasă 
în competiția organizată de 
F.R.S.B. și C.J.E.F.S. Brașov. 
Pe lista de start au fost În
scriși 34 de concurenți din Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia și România. 
Printre competitori, Myke Dietz 
(R.D.G.), fostul campion mon
dial de juniori de acum 3 ani. 
Antrenorii români au prezentat 
în concurs pe cei -mai buni

elevi ai lor, în frunte cu Vla
dimir Todașcă, Imre Lestien, 
Mihai Rădulescu și alții. La 
ora 10 a pornit în cursa indi
viduală de 20 de km bulgarul 
D. Vasiliev, apoi, în ordinea 
numerelor, ceilalți 33 de spor
tivi. La prima trecere prin poli
gon avea să înceapă clarifica
rea privind protagoniștii între
cerii și, ca în toate disputele, 
precizia tragerilor avea să fie 
determinantă în stabilirea ierar
hiilor. Todașcă sosește cu nr. 
3 în poligon, trage fără gre
șeală (la poziția culcat) șl por
nește mai departe. Vine, cu nr. 
7,-și Lestien care îl imită. Din
tre ceilalți concurenți, trec fă
ră penalizări B. și I. Gheor-

ghiev (Bulgaria), W. Majero- 
zuk șl D. Kozlowski (Polonia), 
M. Ripl și G. Arlt (Cehoslova
cia), precum și Dietz. La a 
doua apariție în poligon, lu
crurile au început să se com. 
plice. Todașcă — contrar firii 
sale — se grăbește și ratează 
două focuri (de altfel, singure
le din concurs). Lestien greșeș
te și el un foc, Diaconescu do
uă, iar dintre oaspeți Dietz 
trage impecabil, la fel ca șl co
legul său Schmidt.

în față s-a desprins sportivul 
din R.D.G., care a și cîștlgat de 
altfel, in timp ce pentru cele
lalte trepte ale podiumului s-a

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

Divizionarele A de volei din nou in scenă

DEBUT ÎN RETUR SUB SEMNUL
ECHILIBRULUI

După obișnuita pauză hibernală, divizionarele A și 
B de volei revin în arenă pentru partea a doua a 
campionatelor. De fapt, debutul în noul sezon intern 
l-au făcut joi patru echipe din primul eșalon : cele 
de fete. C.S.U. Rapid Galați și Universitatea C.F.R. 
Craiova (care au susținut întîlnirea restantă din tur), 
si cele de băieți, Dinamo București si Elcond Dinamo 
Zalău (care au jucat în devans partida din prima etapă 
a returului). înaintea prezentării etapei de azi si miine, 
cîteva amănunte de la aceste două meciuri :

DINAMO BUCUREȘTI — EL
COND DINAMO ZALAU (3—0). 
După cum a evoluat joi, echipa 
lui C. Oros și M. Păușescu 
pare decisă să adauge stilului 
său de joc nuanțe tactice noi. 
Utilizarea paselor întinse, cu 
finalizări pe centru sau între 
linii (în special pentru Rotar 
și Rădulescu), alternarea chib
zuită a atacurilor din linia I 
cu cele din linia a Il-a (în rol,

Rotar. într-o nouă 
fază de atac a e- 
chipei sale și va fi> 
din nou. punct 

pentru Dinamo
Foto :

Nicolae PROFIR

Pop), precum și trecerea de la 
sistemul 5+1 lâ 4+2, în funcție 
de necesitățile de moment, toa-

Miine, de la ora 13, la Patinoarul „23 August“

IN ATRACTIV FESTIVAL PE GHEATĂ
Printre invitați - recentele medaliate la C.M. de patinaj viteză 

al junioarelor, Mihaela Dascălu ți Cerasela Hordobețiu 
Patinoarul ,,23 August'*  din 

București va găzdui duminică, 
de la ora 13, un „Festival pe 
gheață**,  ce anunță multe 
puncte de interes: demon-

te acestea dau mai multă con
sistență, eficiență și spectacu
lozitate jocului dinamoviștilor. 
In aceste condiții, echipa din 
Zalău, cu toate eforturile de
puse, nu a reușit decît să men
țină scorul mai strîns în pri
mele două seturi. De la bucu- 
reștenl, Pop și Rotar au stră
lucit tn atac, Rădulescu la 
blocaj, iar Căta-Chițiga la pase 
(deseori și în atac), în timp ce 
de la oaspeți Ștreang și 
toș au manifestat mai 
constantă. De frumoasă 
pectivă, tînărul Vlaicu 
va scăpa de nervozitatea 
sivă). Arbitraj corect: E. Udu- 
dec — V. Săndulescu (A.B.).

Cion- 
multă
pers- 
(dacă 
exce-

strații de patinaj artistic, me
ciuri de hochei între formații 
de juniori, exerciții de ansam
blu, jocuri dinamice și dis
tractive. Drept cap de afiș, 
vom anunța apariția pe ghea
ță, pentru a ne etala specta
culozitatea patinajului-vite- 
ză, a recentelor medaliate de 
la Campionatele 
Mihaela Dascălu și 
Ilordobețiu. Iată, 
tentantă invitație
C.E.F.S., ale sectoarelor 2 și 3, 
organizatorii acestui Festival.

C.S.U. RAPID GALAȚI — 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA (2—3). Aproape 3 000 de 
spectatori au urmărit cu... su
fletul la gură o dispută dra
matică, de bun nivel tehnic și 
spectacular, cu multe momente

„DOUA MEDALII DE BRONZ, DAR PUTEAU 54 FIE TREI
Dialog cu antrenorul lotu 
lui olimpic de patinaj vi 

teză, Adrian Ciobanu
Mai întîi am primit știrile a- 

genției române de presă, prin 
intermediul cărora am aflat că 
tinerele patinatoare de viteză 
Mihaela Dascălu și Cerasela 
Hordobețiu și-au înscris nume
le pe tabloul de onoare al 
Campionatelor Mondiale, rezer
vate juniorilor, cucerind me
daliile de bronz la probele de 
1500 m și, respectiv, 3000 m. 
Ne-am bucurat nespus pentru 
talentatele noastre alergătoare, 
pentru mica familie a acestui 
sport de iarnă care, iată, s-a 
afirmat în marea arenă a pati
najului juvenil, pentru efortu
rile federației de specialitate 
(secretar — prof. Marian Ne- 
delescu), preocupată permanent 
de găsirea unor soluții nova
toare în procesul de instruire, 
pentru antrenorii care le-au 
descoperit și secțiile unde s-au 
format și, nu în ultimul rînd, 
pentru părinții celor două me- 
daliate, care așteptau cu su
fletul la gură veștile de la 
C.M.

La 
după 
dalii 
niori

Cerasela Hordobețiu în plin efort în cursa de 
urcat pe podium

3000 m, unde a

Mondiale,
Cerasela 

așadar, o 
făcută de

(Continuare In pag. 2-3)

Campionatul de baschet feminin

0 ETAPA A DERBYURILOR GRUPEI 1-6

reîntoarcerea în Capitală, 
ce autoarele primelor me- 
românești la C.M. de ju- 
ne-au mărturisit marea 

satisfacție care le încearcă fi

dorința lor fierbinte 
pregăti in continuare 
și mai bine, am aflat_________
la această prestigioasă corn,pe
tiție (care a reunit sportive 
din 15 țări, majoritatea cu pa
tinaj dezvoltat) purtînd un dia
log cu tînărul antrenor Adrian 
Ciobanu, artizanul multor ta- 
lente. • Cum a fost ? • «Un 
concurs puternic și dificil, cu 
mai multe favorite și cu con-

de a se 
mai mult 
detalii de

tracandidate 
precum și cu 
toare ale noastre, ambițioase, 
dar aproape necunoscute. Do
vada? Primele 10 clasate la 
poliatlon, printre care se află 
și cele două viteziste ale noas-

de mare valoare, 
cele trei alergă-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

Etapa derbyurilor, iată o a- 
preciere pe deplin meritată 
pentru etapa a XVIII-a a Cam
pionatului Național de baschet 
feminin, în care toate meciuri
le grupei valorice 1—6 se dispu- 
tă între echipe egale ca va
loare (prin prisma rezultatelor 
din tururile precedente ale 
competiției). Intr-adevăr, scorul 
de 3—3 a fost înregistrat în 
toate cele trei partide care se 
vor desfășura azi și miine: Vo
ința C.S.Ș. 2 București — Chi
mistul C.S.Ș. Rimnicu Vîlcea, 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca — Olimpia Bucu
rești și Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești — Politehnica Mine-Ener- 
gie C.S.Ș. 4 București. Este 
firesc, deci, să pronosticăm în
treceri echilibrate, spectaculoa
se, așa cum au fost multe din 
cele disputate în ultima vreme

valorică a Di-în această grupă 
viziei A.

Meciurile din 
avea loc în sala ___  .
ința — Chimistul ; sîmbătă la 
ora 15, duminică la ora 10) și 
în sala Rapid (Rapid — Poli
tehnica; ora 14,30 și ora 10,30).

tn grupa 7—12 se vor desfă
șura următoarele jocuri: Voin
ța Brașov — Mobila C.S.Ș. Sa- 
tu Mare (rezultate anterioare: 
5—1), Politehnica C.S.Ș. Timi- 
șoara — Comerțul C.S.Ș. Tg. 
Mureș (2—4), C.S.U. Prahova 
Ploiești — Metalul l.M.P.S. 
CS.Ș. Salonta (2—4).
• LOTUL NAȚIONAL FE

MININ susține a treia „man
șă**  a acțiunii organizată de 
F.R. Baschet joi după-amiază. 
in sala Floreasca. Cu mult in
teres sînt așteptate concursuri
le de aruncări la coș și meciul- 
test al echipei naționale.

Capitală vor 
Floreasca (Vo-
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cu o capacitate de peste 
de locuri.
a însemnat. de pildă

Comuna Titu din județul 
Dîmbovița și-a dobîndit statu
tul de oraș sub soarele generos 
al „EPOCII NICOLAE 
CEAUȘESCU". cu toate urmă
rile firești ale urbanizării, din 
noul peisaj citadin făcînd par
te diverse terenuri și săli de 
sport, precum și un cochet sta
dion 
5 000

Ce _
noul oraș pentru tinerii soți 
Elena și Gheorghe Eremia, a- 
mîndoi mari amatori de sport, 
ea — componentă de bază în 
echipa de handbal în timpul 
liceului, iar acum... sufletul ac
tivității competiționale de ma
să la locul de muncă, iar el — 
fostă extremă dreaptă în for
mația de fotbal Perla, devenit 
în urma unui accident, pasionat 
al altui sport, șahul? A însem
nat locul unde — afirmă ei 
fără reticență — au început 
să-și realizeze visurile. s-au 
cunoscut și s-au căsătorit. Bio
grafia Elenei Eremia. născu
tă în 1952. la Titu. se supra
pune. cumva progresiv, cu ace
ea a întreprinderii de apara- 
taj electronic de instalații, a- 
părută pe harta orașului în 
1972. Avea 20 de ani atunci, 
cînd unitatea industrială își 
deschidea porțile pentru sute 
și sute, acum mii. de tinere. 
După ce a lucrat ca electrici
an constructor de aparate, min
te ageră și bună organizatoare, 
a avut o rapidă ascensiune: a 
fost promovată ca șefă de echi
pă, apoi a devenit controlor 
tehnic de calitate, iar în 1982 
a luat loc într-una din băncile 
cursurilor serale destinate unei 
pregătiri superioare. După doi 
ani, a ajuns maistru în atelie
rul I montaj, abordînd în lu-

DIVIZIONARELE DE
(Urmare din pag I) 

de ..suspens" create de evolu
ția scorului. Gălățencele au a- 
vut o bună posibilitate (dacă 
avem în vedere absența din 
sextetul craiovean a Mirelei 
Bojescu și faptul că, în setul 
3, gazdele au egalat la 10 si la 11 
după ce fuseseră conduse cu 
7—1 și 10—4) de a aduce cam
pioanei prima înfrîngere. Dar, 
deși au jucat în general bine.

AZI Șl MIINE, MECIURI DE INTERES

Multe dintre jocurile etapei 
de debut în retur stîrnesc un 
real interes în rîndul amatori
lor de sport. La fete, cu o 
singură excepție (la Constanța), 
partidele se anunță echilibrate. 
Interesant meciul din Capitală, 
în care se întîlnesc astăzi (sala 
Dinamo, ora 17) formațiile Di
namo București și Universitatea 
C.F.R. Craiova, dar și cele pro
gramate mîine la Pitești (Dacia 
— Flacăra Roșie București), 
Iași (Penicilina — Rapid Bucu
rești), Crăiova (Oltcit — C.S.U. 
Rapid Galați) și Rm. Vîlcea 

L

DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 31 martie 1888 

autoturisme DACIA cumpărătorilor care au depus banii la 
CEC în cont pentru autoturism pînă la data de 31 martie 1983 
în baza numărului de ordine centralizat pe țară, indiferent de 
magazinul de înscriere, după cum urmează :

București pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în muni
cipiul București, jud. Giurgiu și Teleorman.

Pitești pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 
Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, Vîlcea.

Brașov pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.

Bacău pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 
Bacău, Buzău. Neamț, Vrancea.

Cluj pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jud. Cluj.
Iași pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în j-udețele Bo

toșani, Iași, Suceava, Vaslui.
Timișoara pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Arad, Bihor, Timiș.
Reșița pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu.
Baia Mare pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.
Craiova pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Dolj și Gorj.
Brăila pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Brăila, Călărași, Constanța. Galați, Ialomița, Tulcea.
Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme 

și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.
La livrarea autoturismului, cumpărătorii trebuie să prezinte 

în mod obligatoriu, comunicare cu numărul de ordine pe țară.
Precizăm că la livrare se eliberează autorizație provizorie de 

circulație pînă la domiciliul cumpărătorului, iar de la stația 
PECO care deservește magazinul auto se asigură contra cost 
carburantul necesar

Pentru înscrierea la magazinele auto I.D.M.S. în vederea cum
părării autoturismului DACIA, solicltanții se vor prezenta pentru 
luarea în evidență conform arondării teritoriale a județelor de 
domiciliu la magazinele auto din prezentul anunț.

înscrierea pentru cumpărarea autoturismelor DACIA se face 
după depunerea la CEC, în cont curent personal, a sumei re
prezentând prețul Integral al autoturismului DACIA 1300 standard 
sau avansul minim legal.

Pentru alte tipuri de autoturisme. înscrierea se face prin 
transferul opțional al titularilor cecurilor de depunere a banilor 
în cont pentru autoturism. în funcție de vechimea depunerii 
banilor la CEC.

Precizăm că nu se fac nici un fel de înscrieri pe bază de 
cerere, la nici un tip de autoturism.

crarea de absolvire „probleme 
încărcate de necunoscute" și 
concretizate apoi intr-un dispo
zitiv de controlat priza pentru 
mașini electrice, care ușurează 
eforturile fizice și mărește pro
ductivitatea muncii. Pentru 
mai multe dintre calitățile ei 
— corectitudine, chibzuință și 
hărnicie — comuniștii din în
treprindere au ales-o în biroul 
Comitetului de partid, astăzi 
fiind și o destoinică secretară 
adjunctă cu probleme organi
zatorice. • Am auzit că sîn- 
teti o prietenă statornică a 
sportului. • „Da. Poate nu o 
să vă vină să credeți, dar eu 
pe terenul de sport și pe pista 
de atletism am învățat ce în
seamnă efortul, oboseala cu fo
los. La noi în
(n.n. cu planul 
toți indicatorii) 
sport, deoarece 
gimnastica de producție în toa
te sectoarele. îmi fac timp să 
particip la „duminicile sporti
ve», la diversele campionate 
din cadrul Daciadei. la acțiuni 
turistice".

Ce a constituit noul oraș 
pentru soțul ei. Gheorghe Ere

mia, născut în anul proclamă
rii Republicii, în comuna Sche- 
iu. din același județ Dîmbovi
ța? • „Dacă Ia școala profe
sională de mecanici agricoli, 
ne explică chiar el. am învățat 
să iubesc deopotrivă pă- 
mintul și animalele, la S.M.A. 
Titu am descifrat o mare par
te din tainele meseriei alese".

Am aflat că, după ce a ter
minat liceul seral, cu tenacita
tea celor harnici a făcut noi 
eforturi și. în 1986. a absolvit, 
la rîndu-i. școala de maiștri, 
avînd o contribuție calitativă 
remarcabilă la centrul de re-

întreprindere 
îndeplinit la 

se face zilnic 
am introdus

VOLEI ÎN ARENĂ
voleibalistele de la C.S.U. Ra
pid au greșit mingi ușoare (la 
preluare și în apărarea din li
nia a doua) în momente impor
tante. Oaspetele au aliniat, to
tuși, un sextet omogen și ex
perimentat. Remarcate : Da
niela Dinică și Ileana Berdilă 
de la gălățence, respectiv Tanța 
Drăgoi, Monica Șusman și Eu
genia Cotescu. Arbitraj foarte 
bun : Al. Dragomir si L. Mi- 
halache. (T. SIRIOPOL).

(Chimia — C.S.M. Sibiu). La 
Constanța : Farul — Știința 
Bacău, cu avantaj net pentru 
gazde.

La masculin, mîine, Steaua 
(la Brașov, cu Tractorul) și 
Viitorul Dinamo Bacău (la P. 
Neamț, cu Rclonul Săvinești) 
se prezintă cu pretenții la vic
torie... Celelalte partide : A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș — Po
litehnica Timișoara, Universita
tea C.F.R. Craiova — Explo
rări Motorul C.S.Ș. 2 Baia 
Mare si C.S.M.U. Suceava — 
C.S.U. Sănătatea Oradea. 

i
I
I

*

para ții motoare al S.M.A. Titu. 
Tînărul maistru a conceput o 
instalație hidraulică pentru 
mai multe sarcini simultane, 
care reduce timpul de reparații 
la tractoare, combine sau au
tocamioane. necesare campani
ilor agricole. în prezent. încear
că noi soluții în speranța că 
într-o bună zi va realiza o 
presă care să contribuie la îm
bunătățirea procesului de pro
ducție. • Vă văd un om bine 
dispus, care își deschide repe
de sufletul. Spuneți-ne. sînteți 
o familie fericită ? • „Cum să 
nu fim! De cînd am cunoscut-o 
pe soția mea, am fost animați 
în egală măsură de dorința de 
a ne realiza în meseriile alese 
și de posibilitatea de a ne pu
ne semnătura pe unele inovații 

aplicate cu succes în practică.
Dacă in timpul zilei sintem 
ocupați amîndoi cu treburile 
de Ia serviciu, a doua noastră 
casă, seara, cînd ne intîlnim 
în confortabilul nostru aparta
ment, este o adevărată... oază 
de liniște, numai bună pentru 
studii și documentare. Avem 
doi copii frumoși, o fată și un 
băiat, să ne trăiască, care în
vață bine și cărora le place 
foarte mult sportul. Cînd sim
țim nevoia să ne deconectăm, 
ne luăm copiii și mergem la 
cinematograf. Ia spectacole de 
teatru, ne relaxăm jucînd șah 
în familie sau ne ducem să-1 
vedem pe Dănut evoluînd în 
meciurile de fotbal 
de formația de copii 
Titu".

Drumuri familiale, 
zilnice, drumuri ale 
rilor...

susținute 
Electrica

drumuri 
împlini-

Troian IOANIȚESCU

U r

„TINEREȚEA FĂRĂ BĂTRÎNEȚE* *

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 5 FEBRUARIE 1988
EXTRAGEREA I: 76 30 66 5 

75 64 28 11 56.
EXTRAGEREA a Il-a: 10 60 

47 23 74 42 53 45 88.
B'OND TOTAL DE ClȘTI- 

GURI: 1.053.597 lei, din care 
223.481 lei, report la categoria 1
• Reamintim participanților că 

ASTĂZI sîntem în ajunul impor
tantei TRAGERI MULTIPLE 
LOTO care marchează sfîrșitul a- 
cestei săptămînl și care promite 
o gamă largă și variată de cîști- 
guri, din care nu lipsesc auto
turismele precum și excursiile în 
R.P. Ungară. Tot astăzi este și ter
menul limită pentru depunerea 
buletinelor la concursul PRONO
SPORT al săptămînii !
• Lozul în Plic continuă, in

diferent de anotimp, să ofere în 
modul cel mai operativ cîștiguri 
co-nstînd în bani și autoturisme 
,,Dacia 1300“ Reamintim că, pe 
lingă lozurile obișnuite, de 6 și 
10 lei, periodic sini lansate și 
emisiuni speciale limitate, cu cîș
tiguri suplimentare din fondul 
special al sistemului. Un exem
plu în acest sens îl oferă tele

Pe stadionul URBIS din Ca
pitală atleți veterani din 
tara și-au făcut debutul 
competițiile oficiale pe 
1988. La întreceri au 
te iubitori sta’tornici 
gării din Baia Mare.

toată 
în 

anul 
par- 

aler-
luat
ai
Constan

CUPA CARPAȚI
(Urmare din pag 1)

20 
Dietz 
Ger-

Mike
(1), 2.
(Cehoslovacia)

V. Todașcă

dat o luptă pasionantă. Apare 
în prim-plan cehoslovacul Arlt, 
care aleargă și trage la fel de 
bine Ia ultimele două bucle, 
Todașcă nu mai greșește nici 
el, în timp ce Lestien mai acu
mulează două minute penaliza
re ia ultima trecere.

Cursa juniorilor pe 15 km a 
fost dominată de sportivii ro
mâni P. Verman și C. Magdo, 
care i-au depășit pe concuren- 
ții din R.D.G.

REZULTATE TEHNICE, 
km seniori: 1.
(R.D.G.) lh04:49 
hardt Arlrt 
lh08:ll (2), 3.
(România) lh08:13 (2), 4. Imre 
Lestien (România) lh08:18 (3), 
5. M. Ripl (Cehoslovacia) 
lh09:34,2 (5), 6. I. Diaconescu
(România) lh09:34,5 (5); 15 km, 
juniori : 1. P. Verman (Româ
nia) 54:01 (2), 2. C. Magdo
(România) 55:23 (1), 3. Jan Hof
fmann (R.D.G.) 57:01 (2).

Sîmbătă, de la ora 10. tot pe 
Valea Rîșnoavei are loc spec
taculoasa cursă de ștafetă 4X7,5 
km.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INTORMIEAZA

!
SCHI, PATINAJ Șl... CROS

Iarna, în fine, și-a îmbră
cat, în multe locuri, man- 
tia-i cea adevărată. Zăpadă 
destulă — la Predeal și la 
Sinaia. în Paring și pe Se- 
menic, la Cimpulungul Mol
dovei și pe Rarău. la Stîna 
de Vale, dar și ... mai jos, 
în Bărăgan. Bucuriile ei, ale 
iernii, se văd, acum. în toa
tă desfășurarea lor. oriunde 
dai cu ochii de o pîrtie na
turală sau amenajată 
cum „scrie la carte", 
lingă atîtea, multe, 
mărate, întreceri fără 
pretenții decît acelea 
„jocului de-a iarna", 
azi și mîine, prilejul de a fi 
de față — de a participa.

după 
$i pe 
nenu- 

alte 
ale 

avem,

jȘTJRI DIN ȘAH
• LA SFlRȘITUL săptămînii 

trecute, marea maestră interna
țională Elisabeta Polihroniade a 
fost invitata iubitorilor de șah 
din rîndurile membrilor clubului 
sportiv Tractorul Brașov. In ca-

1 drul unei reuniuni, care a avut 
loc în sala clubului, bucurîn- 
du-se de o numeroasă asistență, 
șahista noastră fruntașă și cu
noscută comentatoare a prezen
tat aspecte inedite de a desfă
șurarea meciului pentru titlul 
mondial Kasparov — Karpov de 
la Sevilla.
• Azi, în Capitală,cu începere 

de la ora 16,30. asociația sportivă 
Centrocoop organizează în sala 
C.S.Ș. 1, din str. Smîrdan 11 
(etajul III), a doua competiție 
la șah-activ și șah-fulger, des
chisă tuturor amatorilor. Rea
mintim că primul concurs a fost 
cîștigat de Emil Pessi (Metalul) 
și, respectiv, Virgil Constantin 
(Danubiana).

A ALERGĂTORILOR VETERANI..

aler-

în-

ța, Găești, Cîmpina. Brașov, 
București, acestora adăugîn- 
du-li-se tinerii de la liceele nr. 
7 și 8 din Sectorul 6 al Capi
talei. Bucuria revederii 
gătorilor veterani la noul start, 
emoțiile dinaintea cursei, 
tregite de prezența tinerilor a- 
lergători, au dat o coloratură 
aparte întrecerilor.

După concurs, a urmat un 
frumos program de muzică și 
poezie găzduit în sala de fes
tivități a întreprinderii

A fost o manifestație spor
tivă și cultural-educativă deo
sebit de frumoasă, în care ve
terani și tineri au fost la înăl
țime. atît în concursul de aler
gare. cît si pe scenă... Și ei. 
și ideea de sport au avut de 

cursă 
Maria 
Elena 
Kacso 

Oprea.

cîștigat. Dar în prima 
a anului s-au evidențiat 
Boicu, Maria Florescu. 
Pagu, A. Mocanu, J. 
(toți din București). M.

N. Năstase (Găest>).
Ion PANA. eoresp.

IERI, LA HOCHEI
Ieri seară, în Divizia A I la 

hochei pe gheață, la Miercurea 
Ciuc și Galați, s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — STEAUA 3—2 (1—0, 
1—1, 1—1). (V. PAȘCANU, co
re sp.).

DUNĂREA GALAȚI - DI
NAMO 6—2 (1—0, 4—2, 1—0).
(T. SIRIOPOL, eoresp.).

vizoarele color, cîști-guri de oare 
au beneficiat pînă în prezent 
nenumărați pârtiei p-anți. Printre 
cei care s-au prezentat în ulti
ma perioadă la sediul central al 
ADMINISTRAȚIEI de STAT 
LOTO-PRONOSPORT, pentru a-și 
ridica respectivele cîșiguri, men
ționăm oe : Șerbănoiu Valică 
(corn. Poiana Mărului, Argeș), 
Butcă Bogdan (Pucioasa, Dîmbo
vița) Codreanu Ionel (Piatra 
Neamț) și mulți alții. De reținut 
că LOZUL IN PLIC prezintă ma
rele avantaj de a se putea procu
ra nu numai de la unitățile din 
rețeaua Loto-Pronosport, ci și de 
la numeroase alte unități din co
merțul de stat șl cooperatist (in
clusiv în mediul rural), oficii 
poștale, tutungerii, chioșcuri de 
desfacere a presei ș.a.m.d.

O Tragerea Multiplă Loto de 
duminică, 7 februarie, va avea 
loc în București în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, înce- 
pînd de la ora 16.30. Transmisia 
la radio pe programul I, a unor 
aspecte de la desfășurarea ope
rațiunilor de tragere se va face 
la ora 17,30. numerele extrase 
uirmînd a fi retransmise pe ace
lași program, conform programă
rii cunoscute. 

la modul cel mai sportiv — 
și la concursuri oficiale, în 
majoritatea lor în etapă ju
dețeană : „Cupa U.T.C." la 
sanie, schi fond, schi alpin 
și biatlon și Complexul a- 
piicativ pentru apărarea pa
triei.

Capitala pare să fie. la 
acest sfîrșit de săptămînă, 
(și) o veritabilă arenă pen
tru sporturile de iarnă. Du
minică, de la ora 10,30, pe 
un traseu din incinta Parcu
lui Tineretului, vor avea loc 
două competiții deschise co
piilor și elevilor din toate 
sectoarele bucureștene : o 
întrecere de săniuțe și un 
concurs de schi fond, inclus

ARUNCAREA DE LA
PENTRU ECHIPA
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„Aruncarea de
stă scris in Regulamentul 
comentat al jocului de hand
bal — aduce cu sine posibi
litatea nemijlocită a marcării 
unui gol“. o mal concisă de
finire nici că se putea, de 
unde șl concluzia că arunca
rea de la 7 m este echiva
lentă cu penaltyul din fotbal. 
De altfel, ca și în ' 
în handbal se spu
ne că ratarea în
scrierii unui gol 
sigur trebuie pusă 
pe seama inefi
cientei executantului, 
chiar a 
cestuia... De ce aducem 
blema în discuție?

Am fost martori la nenu
mărate situații în care, dacă 
aruncările de la 7 m a.r fi 
fost transformate, echipa care 

'beneficia de greșeala adver
sarului putea deveni din per- 
dantă... cîștigătoare. tn turui 
campionatului Diviziei femi
nine A de handbal, spre e- 
xemplu, 150 de aruncări de la 
7 m au fost ratate ! ! Le-au 
apărat portarii ? Poate ! Dar 
numărul este extrem de mic : 
în mai mult de 80 la sută 
din situații „penalty"-U'rHe 
handbalistice ratate slot ,,o- 
pdra“ executantelor. Cu alte 
cuvinte, 150 de ratări

sîm 
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NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un reușit catren (de altfel, ca și 
altele trimise de dv.), inspirat, 
de data aceasta, de frumoasele 
performante realizate de înotă, 
toarele noastre. în îndepărtata 
Australie :
Performanța spune totul, 
Că-n concursuri, cite sint, 
N-au probleme cu înotul... 
Pe pămînt !

ALINA MAIERU. BUCUREȘTI. 
Am primit scrisoarea dv. și am 
înțeles că vă interesează în mod 
deosebit meciurile de polo, fiind 
o admiratoare a echipei italiene 
din Pescara. Poate că veți avea 
ocazia ca într.un meci cu cam
pioana României să revedețl for
mația dv. favorită. Favorită pînă 
în acel moment, bineînțeles...

MARIN STAVRU, OLTENIȚA. 
Pele avea 17 ani, în 1958, cînd a 
debutat în reprezentativa Brazi
liei, care avea să cîștige Campio
natul Mondial de fotbal, dispu
tat In Suedia. El are. deci, acum 
47 de ani, dar. parcă, și astăzi, 
cînd îi prbnunțăm numele. ne 
apare în față micul și marele 
Pele de altădată !

TITU VARDALE, BUCUREȘTI.

ELEVI, PRACT
Complexul de ei

Inițial, o ușoară alergare 
pe loc cu călcîiele la șezut, 
timp de 30 de secunde...

Exercițiul 1 : Din poziția 
stînd... 1: Ducerea brațelor 
prin înainte — sus; 2. A- 
plecare înainte; 3: Genufle-

xiuni cu brațele întinse îna- 
Revenire din 
. Se execută

pozi-
8X4

inte; 4: 1 
ția stînd. 
timpi.

Ex. 2 : 
depărtat.

stîndDin poziția 
cu brațul sting pe
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Dupa turneul lotului olimpie

Divizionarele A pregătesc noul sezon
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DECI, INEFICACITATE... SUTA LA SUTA
In perioada 27 ianuarie — 3 

februarie, lotul olimpic a efec
tuat un turneu de pregătire și 
meciuri amicale, de verificare, 
în Albania. La înapoiere, am 
avut o scurtă convorbire cu 
Valentin Alexandru, membru 
al biroului F.R.F., care a în
soțit lotul nostru de jucători 
în calitate de conducător.

— Mai întîi, cîteva cuvinte 
despre programul pe care lo
tul olimpic l-a avut acc<o.

— Beneficiind do condiții 
foarte bune, antrenorul Florin 
Halagian, care a fost insoțit 
de dr. P. Bend iu și masorul 
I. Parcea, a condus zilnic cîte 
două antrenamente, ședințe de 
pregătire specifice acestei pe
rioade (mai ales că jucătorii 
au venit la lot chiar din pe
rioada „etapei de munte"), com
pletate cu un excelent pro
gram de recuperare. în zilele 
de 28 ianuarie și 2 februarie, 
jucătorii noștri au susținut două 
meciuri cu o selecționată a 
țării gazdă, ai cărei jucători, 
trebuie reținut, se află in plin 
campionat și a) căror stadiu 
de pregătire este cu totul altul.

— Primul rezultat l-am pu
blicat dar vă rog să oferiți 
unele amănunte.

— în primul joc, disputat 
Kavaja, gazdele au cîștigat 
1—0, prin golul lui Kushta, din 
minutul 70. Un gol primit cu 
mare ușurință din cauza unei 
greșeli a portarului Dohot. A 
fost un meci de luptă, pe un 
teren satisfăcător și pe un timp 
bun.

— Ce echipă a utilizat an
trenorul Halagian ?

— Nițu — Gh. Radu, D. Ște
fan, Gh. Popescu, Eduard — 
Ivan, Mujnai, Mirea, P.
— Văidean, Ralea. La puază 
au ieșit Nițu, Eduard, Ralea, 
Mujnai și Văidean și au intrat 
in locul lor Dohot, Ad. Popes
cu, Eftimie, Craiu și Antohi.

— Dar în al doilea 
care a fost rezultatul 
echipă am aliniat noi ?

— A doua partidă s-a 
tat la Durrcs, pe un teren des-

Și
la
cu

T.
Badea

meci, 
și ce

dispu-

fundat de ploaie și s-a încheiat 
cu scorul de 0—0. Echipa : 
Nitu — Ad. Popescu, Ștefan, 
Gh. Popescu, Eduard — Efti- 
mie, Mujnai, Mirca, Badea — 
Craiu, Ralea. In min 69, Ralea 
a fost înlocuit cu Antohi, iar 
în minutul 81, Craiu cu Gh. 
Radu. Ivan și Văidean au su
ferit contracturi musculare în 
primul joc și au fost indis
ponibili.

— Așadar, 180 de minute de 
joc fără gol. La lotul olimpic, 
ineficacitatea continuă, se vede 
treaba, cu toate aceste masive 
remanieri.

— Din păcate, nu s-a marcat. 
In primul meci nici n-au fost 
situații, dar in al doilea joc 
Badea, Gh. Popescu, Mujnai 
și Antohi au irosit mari ocazii 
de gol.

— De ce ?
— După părerea mea, din 

cauza unei fente in plus sau a 
unei pase în plus, iar Gh. Po
pescu, singur în fața porții, a 
trimis, cu capul, peste bară, 
îmi permit să spun că, în per
spectivă, problema atacului ră- 
mîne prima de rezolvat, poate 
și a doi fundași sau a condu
cătorului de joc. Badea e prea 
mult îndrăgostit de balon și de 
fente. Dar antrenorul știe mai 
bine ce are de făcut.

— Ce echipă a aliniat parte
nerul de joc ?

— Cu mulți internaționali A, 
ca Zmijani, Josa, Kushta, Lek- 
bello, Sheu, Demollari, cu por
tarul Shkurti și alți jucători 
de la tineret; aceasta este — 
se pare — viitoarea echipă „A" 
a Albaniei, din care a lipsit 
doar Mukba, care este acci
dentat

Am înțeles, deci, că a fost 
un turneu util, dar că proble
mele lotului olimpic, care va 
avea partide dificile, extrem de 
grele în această primăvară, în 
preliminariile J.O., nu sint nici 
pe departe rezolvate, pornind 
chiar de lă actuala componen
ță a lotului.

• La ora vizitei noastre, e- 
chipa timișoreană, antrenată de 
Ion V. Ionescu și Dan Pălti- 
nișan, se afla la ea... acasă. Pe 
un teren din incinta complexu
lui sportiv „1 Mai", unde zgura 
și pietrișul îi solicitau din plin, 
23 de jucători (portarii făceau 
„individualizarea"). împărțiti în 
„albi" și „albaștri", se încinse
seră într-un „joc cu temă", în 
care se urmăreau : . ‘___ ',
pasa dintr-o bucată, preluarea, 
marcajul perechilor,

în
presingul.

„aglome-

forță și viteză (dimineața, „ca
pitol" la care a colaborat din 
plin și preparatorul fizic R. 
Radoslav) și îmbunătățirea teh
nicii de bază, cu lucru analitic 
prelungit (după-amiază).“ „Cîte 
patru ore de muncă pe zi, fără 
ca cineva să acuze semne de 
oboseală", completează medicul 
Gh. Ghilezan, care, împreună 
cu cei doi masori, W. Manila 
și M. Preda, au asigurat între
gul proces de refacere • Să-i 
numim pe cei 26 prezenți în

„TURAȚIE1* MAXIMA
— prelungirea exagerată a 
posesiei balonului de către unii 
jucători (Vlătănescu, Bozeșan 
II și China). Deducem astfel 
că „Poli" pedalează pe simpli
ficarea și raționalizarea jocului 
prin folosirea de trasee mai 
simple și mai directe pe poar
tă. pe baza unor combinații 
specifice echipei și abilității 
individuale a jucătorilor • în 
încheiere și cîteva declarații... 
reper : „Am făcut o pregătire 
foarte bună și complexă la

Constantin ALEXE

r
JJ

1
Ion V. Ionescu: „ TINEREȚEA ECHIPEI, PKINCIPALUL fi mini 4 4.

— Prin ce se caracterizează echipa ,,alb- 
violetă" la ora actuală ?

— In primul rind. prin tinerețea sa, o ti
nerețe care-i priește și care ii dă încredere 
că poate face noi pași pe drumul unei com
petitivități reale. De luat in seamă și schim
barea geometriei și configurației jocului lui 
„Poli", exprimată prin retragerea, mai bine 
zis reprofilarea unor atacanți, ca Varga, Oan- 
cea și Crăciun, in linia de fund. Aceasta a 
avut ca efect îmbunătățirea calității construc
ției fazelor ofensive, o mai rapidă trecere in 
treimea cealaltă, unde llcu. China. Bozeșan 
II, jucători explozivi, cu frumoase disponibi
lități tehnice, au puș adeseori pe picior greșit 
apărările adverse.

— De fapt, ce Vrea să demonstreze ,,Poli“ 
în acest campionat ?

— Că știe să joace bine, printr-o schimbare 
de atitudine fată de competiție, exprimată 
permanent de ambiția de a ciștiga orice meci, 
în orice loc și în condițiile fair-play-ului. 
Sigur că returul se anunță greu, pentru noi 
toate partidele sint dificile. Le-am spus ju
cătorilor, le repet mereu acest lucru, că nu 
ne putem permite nici 
de adversar, indiferent

o superficialitate fată 
cum se numește el si

pe ce loc se află in clasament. Vrem să 
creăm o asemenea stare de concurs ca și 
cum am juca cu Dinamo de... 16 ori ! Gindind 
așa, rezultatele, poziția noastră finală in cla
sament vin de la sine.

— Cum se explică ascensiunea lui Varga 
golgeterul echipei și omul nr. 1 al lui „Poli"...

— A crescut mult acest tinăr jucător. El a 
aruncat, cum se zice, o mănușă celorlalți com
ponent ai echipei tot atit de tineri ca și el . 
Ilcu, China. Bozeșan 11, Oloșutean sint cîtiva 
din cei vizați. Aceștia, ce-i drept, fac eforturi 
pe drumul afirmării, le simțim aportul pe 
ansamblul jocului, dar ar trebui sâ se gră
bească fiindcă au frumoasa vîrstă a marilor 
performante. După cum Vlătănescu si Pascu 
ar trebui să depășească si ei perioada de 
stagnare.

— O ultimă întrebare : poate exista vreo 
relație între „Poli" si echipele reprezentative 7

— Obligatoriu ! In ce ne privește noi. antre
norii. ne străduim să-i pregătim bine pe cei 
susceptibili de selecție — cum ar fi Varga — 
care ar fi meritat de pe acum o convocare —. 
Bozeșan II. Oloșutean. Crăciun, Moise 
Almășan. Dar. 
tionerii.

. _ _____ _____ sau
ultimul cuvînt îl au... selec-

pen-rarea" jocului în apărare, 
tru ca atacanții să exerseze 
manevrele de învăluire. O miș
care permanentă cu o dinami
că crescută (observațiile și co
rectările se făceau din mers de 
către antrenorul principal) pe 
duiata cîtorva reprize a ridi
cat pulsul jucătorilor la nive
lul „încărcăturii" realizată în 
prima etapă precompetițională 
• „Acolo, la Gcoagiu Băi, 
timp de 13 zile s-a lucrat după 
același plan ca și in iarna de 
dinaintea promovării pe prima 
scenă, ne spune „secundul" Dan 
Pâltinișan. S-a urmărit ridi
carea nivelului de pregătire 
fizică generală, cu accent pe

CEAHLĂUL PIATRA-NEAMȚ ARE UN SINGUR OBIECTIV
SA URCE

Turul de campionat n-a fost 
deloc favorabil echipei din 
Piatra Neamț, astfel îneît, la 
jumătatea întrecerii, Ceahlăul 
^staționează" pe un loc retro- 
gradabil • 16, aVînd și un în
grijorător —5 la „adevăr". Ple- 
cînd de la aceste date ...nega
tive, ședința de analiză care a 
„prefațat" pregătirile în vede
rea noului sezon a luat în dis
cuție cauzele unui regres, se 
spune, neașteptat. Au fost de
cise și o serie de măsuri con
crete pentru a asigura... ascen
siunea Ceahlăului în retur, una 
eît mai rapidă posibil și la o 
cotă cît mai ridicată față de 
zona alunecoasă 
inferioară.

Practic, s-a ales 
ducere a clubului 
te : Gh. Chivorchian — și s-a

spre divizia

o nouă con-
— președin-

NIC GIMNASTICA!
0 pentru clasele V-VIII
pt

n

înainte, 
1: Ro- 

jos-îna-

CÎTEVA LOCURI DE PE
schimbareaprocedat la

cerii tehnice : Dumitru 
antrenor principal, și 
Niță, antrenor secund, 
toate celelalte măsuri stabilite,
aceea a remanierii lotului s-a

condu- 
Ștcfan, 
Vasile 
Dintre

Priviri spre 
eșalonul secund

impus cu prioritate. Au fost, 
cu preferință, promovați mai 
multi jucători tineri, „văzuți" 
în diferite formații din locali
tăți apropiate de Piatra-Neamț. 
Iată și „totalul" celor cu care 
Ceahlăul își propune să fina
lizeze „operațiunea salvării" : 
Ion Gh. Iancu (de la Lamino-

16
Coșerariu (de la 

portari ;

circuitul pregătirilor (al 27-lea, 
Oloșutean, fiind indisponibil 
din cauza operației de menise): 
Moise, Almășan, Icobescu — 
portari ; Pascu, Andreași, Vlă- 
tănescu, Neagu, Oancea, Ionuț, 
Vușcan, Crăciun, Varga, Stoi- 
cov, Manea, Bobaru, Bozeșan 
II, Drăghiciu și Paleoca (ambii 
de la „speranțe"), China, Ucu 
și noii veniți Iacob (Unirea 
Tomnatic), Truichici (Minerul 
Moldova Nouă), Stincuță (C.S.M. 
Lugoj), Tamasoglu (Sportul 
Muncitoresc Caracal), Banu 
(C.F.R. Timișoara) și Dudaș 
(A.S.A. Progresul Timișoara) — 
jucători de cîmp. Au plecat 
de la „Poli" : Șunda și Lehman 
(la A.S.A. Progresul), Roșea 
(Unirea Tomnatic) și Sima (îm
prumutat la C.F.R. Timișoara) 
• Tot în acest timp au avut 
loc și cîteva ședințe teoretice 
vizînd concepția de joc a echi
pei (perfecționarea ei) comple
tate de discuții și analize con
crete pe baza înregistrărilor 
video Tema cea mai dezbătută

pentru a arăta că 
are complexe, așa 
demonstrat în tur" 

„Știu că, acum, se 
mai mult de la

Geoagiu Băi. Ne pregătim, în 
continuare, 
««Poli» nu 
curo a și 
(Oancea) ; 
așteaptă și
mine. Voi munci și voi juca cu 
aceeași seriozitate pentru a-i 
stimula și pe ceilalți coechipieri 
ai nie«“ 
scama că am 
restanțe, 
de primăvară1 
deci și a lui 
II) • In loc de concluzii o a- 
preciere lucidă a unuia care a 
purtat ani în șir tricoul „alb- 
violet" (Stelian Anghel — vi
cepreședinte al clubului) : „E 
cert că am trecut cu bine exa
menul de toamnă. Perioada a- 
comodării a rămas in urmă. 
Antrenamentele cu turație ma
ximă, desfășurate de echipă, 
exprimă hotărîrea ei de a a- 
borda returul cu dorința fermă 
a autodepășirii".

.Varga) ; „îmi dau 
de dat niște... 

Promit ca ««sesiunea 
> să fie a mea, 
««Poli»» (Bozeșan

Stelian TRANDAFIRESCU

rul Roman), 
Textila Buhuși) 
Bîrcă, Mironaș, Ov. Oprea, A- 
xinia, Croitoru (ambii de la 
Textila Buhuși), Petre Grigore 
(C.S.M. Suceava), Gavriliu 
(C.S.M Borzești), Buhuță (re
venit după stagiul militar) — 
apărători ; Dumitrescu, Fărcaș, 
Gherghe, L. Iancu, Marc, M. 
Oprea. Barnea (Laminorul Ro
man), FI. Stoica (C.S.M. Su
ceava) — mijlocași ; Amar- 
ghioalei, Chcrtic I, Rădulescu 
(Textila Buhuși). Cepoi (Lami. 
norul Roman), Hanganu (reve
nit după stagiul militar) ata
canti. Au plecat la alte echipe: 
C. Oprea. Berceanu, Vasilache, 
Murariu. Ungureanu și Susanu.

Startul pregătirilor s-a dat 
la 11 ianuarie „acasă", de la 
20 ianuarie actualul lot ureînd 
ceva mai sus, în propriul județ, 
la (ați ghicit!) stațiunea Du- 
rău sub poalele muntelui al 
cărui nume a fost preluat de 
echipa de fotbal din Piatra- 
Neamț. După această perioadă 
de fortificare și de „aclimati
zare" a noilor veniți cu atmos
fera și regimul de pregătire a 
echipei, Ceahlăul a revenit la 
reședință. Au început, cu... 
multă poftă de joc, meciurile 
de verificare cu public. „Ur
mează altele — așa cum a ținut 
să spună ing. Ștefan Dumitru, 
președintele de onoare al clu
bului — cu parteneri mai tari, 
care, sperăm, să ne supună la 
teste cit mai grele. Fiindcă, si
gur returul nu va fi nicide
cum ușor. Nici pentru jucătorii 
noștri, dar — îi asigurăm pe 
suporterii noștri — nici pen
tru cel... 17 adversari ai Cea
hlăului". Oricum, adăugăm 
drumui spre „A" și cel 
„văile" eșalonului terț vor 
ce, in mod obligatoriu, și 
„pasul" (fotbalistic) de la 
tra-Neamț.

FIDELITATEA FATA DE CLUB Șl... VANCEA!
Au existat, și continuă să 

existe, în fotbalul nostru 
jucători care au apărat cu 
abnegație și dăruire, ani 
mulți, culorile aceluiași 
club, care au trăit cu con
vingerea că altundeva, la 
altă echipă, s-ar simți stin
gheri, incapabili să dea ran
damentul pe care și-l do
reau, considerînd echipa 
care l-a lansat ca pe o a 
doua lor familie. Nu vom 
căuta exemplele 
cele mai semnifi
cative în perioade
le îndepărtate ale 
fotbalului nostru, 
desț ele au existat si atunc,.

Viața de jucător a lui 
Mircea Dridea (și nu numai 
cea de jucător) s-a supra
pus peste unul dintre „epi
soadele" de glorie ale Pe
trolului (titluri de campioa
nă, Cupa României). Mai 
mult, fostul vîrf de atac al 
echipei din Ploiești a reu
șit să îmbine pilduitor ac
tivitatea de jucător cu cea 
de student și inginer, de- 
monstrind că se poate face 
și una, și alta cu rezultate 
dintre cele mai bune. Un 
alt exemplu asemănător gă
sim în orașul de pe Someș, 
acolo unde — la „șepcile 
roșii" — a evoluat pe du
rata întregii sale cariere 
Remus Cîmpeanu. actualul 
președinte al lui „U“. Ion 
Nunweiller și Cornel Dinu 
au jucat numai la Dinamo. 
Puiu lordănescu numai la 
Steaua, Florea Ispir numai 
la A.S.A. Tg. Mureș, Paul 
Cazan numai la Sportul Stu
dențesc, Ilie Greavu numai 
la Rapid etc. etc. Și printre 
actualii divizionari A se

Taccente

află unii — din păcate nu 
prea mulți — care de mul
tă vreme joacă sub culorile 
aceluiași club, părtași și la 
bucuriile, și Ia necazurile 
echipei pe care o slujesc cu 
dăruire exemplară : T. Stoi
ca la Steaua, Stancu la F.C. 
Argeș, Ncgrilă la Universi
tatea Craiova, Elisei la S.C. 
Bacău, Naghi la F.C.M. Bra
șov. Statornicie, fidelitate
— trăsături de caracter tot 

mai rar întîlnite 
în fotbalul actual, 
în care jucătorul — 
dacă nu-i mai nlac 
ochii antrenorului

X sau manierele con
ducătorului de club Y
— îsi face repede gea
mantanul și amenință cu 
„divorțul"...

Rîndurile acestea ne-au 
fost sugerate tot de un e- 
xemplu. dar unul aflat la 
polul opus celor la care 
ne-am referit mai înainte. 
In vara trecută și după pri
mele etape de campionat 
despre Vancea s-a scris și 
spus că-1 va înlocui cu suc
ces pe Cămătaru. că are 
șut, că nimeni altul nu-i 
mai înzestrat cu simțul 
porții decît el, că va deveni 
idolul Craiovei etc. etc. etc. 
Vîlvătaie mare, mare de tot. 
după care a urmat... tă
cerea Vancea a dispărut 
din echipă, ca și la Satu 
Mare, ca și la Oradea, ca 
si la Jiul, ca și la... A a- 
părut la U.T.A. Cit va dura 
noua lui iubire ?

Nu „păsările călătoare" 
FAC fotbalul. Ele numai 
se... fac că-1 joacă...

Laurențiu DUMITRESCU

ziția stînd. 8X4 timpi.
Ex. 5: Din poziția stînd, cu 

brațele pe șold... 1: Săritu- 
ra ca mingea pe ambele pi
cioare: 2: Săritura cu ateri
zare si picioarele depărtate

lateral; 2. Fandare laterală 
stingă, cu brațele la ceafă; 
3: Revenire ca la timpul 1 ; 
4: Revenire în poziția ini-

llecare îna- 
rept la pi- 
ldoirea pi- 
: Revenire 
i; 5—8: Se 
lap ta. 6X8

iția stînd... 
dor în la- 
lui sting în

Ex. 4: Din poziția stînd... 
1: Ghemuit cu palmele pe 
sol; 2: „Aruncarea" picioa
relor întinse-înapoi. în spri
jin culcat; 3: Revenire în 
ghemuit; 4: Revenire în po-

în lateral; 3: Săritura cu a- 
terizare și picioarele apro
piate: 4: Săritura cu picioa
rele 
poi.

depărtate înainte-îna- 
8X4 timpi.

noi. 
spre 
tre- 
prin 
Pia-

Desene de prof. Alexandrina OVEZEA
George ROTARU
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