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Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, i-au fost 
adresate, cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a zilei 
de naștere șl a peste 55 de 
ani de eroică și neîntrerup
tă activitate revoluționară 
pusă în slujba partidului și 
poporului, a cauzei socialis
mului și păcii, un mare nu
măr de telegrame, scrisori 
și mesaje de felicitare.

Puternic animați de 
profunde simțăminte de dra
goste și atașament, de înal
tă apreciere și deosebit res
pect. oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mal calde

urări de sănătate șl fericire, 
de viață lungă și nesecată 
putere de muncă pentru a 
conduce partidul, țara șl 
poporul român spre noi și 
tot mai mari victorii pe ca
lea dezvoltării economice și 
sociale, a Întăririi indepen
denței și suveranității pa
triei, a înfăptuirii neabătu
te a Programului de făurire 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism.

Răspunzînd acestor însu- 
flețitoare manifestări de 
înaltă cinstire și devotament, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, tuturor celor 
ce l-au transmis mesaje 
de felicitare, următoarea 
scrisoare :

După ciștigarea turneului international de la Cheb

REPREZENTATIVA FEMININA DE HANDBAL CONFIRMA
• Victorii de prestigiu în fața unor formații redutabile
• Valoarea trebuie reconfirmata și in marile întreceri

internaționale, in competițiile oficiale

„Doresc să adresez, și pe această cale, cele mai vii mul
țumiri organelor și organizațiilor de partid, de masă și ob
ștești, colectivelor de oameni ai muncii din unitățile indus
triale și agricole, din ministere, instituții și organizații de stat 
centrale și locale, activiștilor de partid, de stat și ai orga
nizațiilor democrației muncitorești-revoluționare, comuniștilor, 
membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate, muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, militarilor, tinerilor și virstnicilor, tu
turor celor ce mi-au adresat scrisori și mesaje de felicitări și 
urări cu prilejul aniversării zilei mele de naștere șl 
a îndelungatei activități revoluționare.

Consider toate aceste manifestări ca o înaltă apreciere 
a activității mele in slujba partidului și poporului, a con
strucției socialiste din patria noastră, a politicii de pace și 
colaborare a României socialiste. Apreciez, totodată, aceste 
manifestări ca o expresie a dragostei și atașamentului față 
de eroicul și gloriosul nostru partid - în care mî-am des
fășurat întreaga activitate —, ca o nouă și puternică afir
mare a unității de nezdruncinat a tuturor fiilor patriei în ju
rul Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare 
a națiunii noastre socialiste.

Așa cum am subliniat și in cuvintarea rostită la adunarea 
solemnă, apreciez aceste manifestări ca o reafirmare a jus
teței liniei noastre politice generale, elaborată in mod co
lectiv de organele conducătoare ale partidului și statului, de 
întregul partid și popor, ca o expresie a hotârirri comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii de a acționa cu întreaga 
energie și capacitate pentru edificarea cu succes a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea neabătută a 
României spre comunism — visul de aur al omenirii.

Asigur și cu acest prilej partidul și întregul popor că și 
in viitor voi acționa cu toată fermitatea pentru întărirea con
tinuă a rolului conducător al partidului — de centru vital al 
întregii națiuni -, capacității sale de a uni și orienta ener
giile creatoare ale tuturor oamenilor muncii în direcțiile ho- 

și sociale a țării, ale 
de civilizație, bunăstare

8

La sfîrșitul săptămtnii tre
cute reprezentativa feminină de 
handbal a țării noastre a evo
luat la un foarte puternic tur
neu. la „Campionatele interna
ționale ale Cehoslovaciei", de 
la Cheb. A fost un debut ex
celent în noul an competițio- 
nal, echipa României ocuptnd 
primul loc în clasamentul final, 
înaintea a două reprezentative 
de faimă în handbalul feminin 
mondial, cele ale Uniunii So
vietice și Cehoslovaciei, ambele

calificate Ia turneul final al 
J.O. din acest an.

Cele patru meciuri cîștigate 
au adus pe elevele antrenorilor 
loan Bota și Lucian Bișniță tn 
prlm-planul atenției tehnicieni
lor, precum și a ziariștilor, „e- 
voluție ireproșabilă, un joc in
teligent. adaptat specificului 
fiecărui adversar avut in față** 
(cum nota luni, 8 februarie, co
tidianul de sport din Praga, 
„Ceskoslovensky Sport").

Iert, am avut o convorbire 
cu antrenorul principal al 
echipei României, Ioan Bota, 
căruia i-am solicitat amănunte 
despre acest frumos succes al 
handbalului nostru feminin. 
„Cînd la startul unei competi
ții se află formații ca acelea 
ale U.R.S.S., Cehoslovaciei gi 
K.D. Germane — ca să nu a- 
mintesc decît trei dintre echi
pele din elita mondială — și 
cînd într-un asemenea context 
echipa României. învingîndu-le.

fon GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

pe municipiu! București la schi

UN CONCURS LA CARE

ENTUZIASMUL

La Predeal, finala „Cupei U.G.S.R."

schi — faza

A FOST PREZENT...

târitoare ale dezvoltării economice 
ridicării ei pe culmi tot mai înalte 
și progres.

îmi face o deosebită plăcere ca, 
sez, din toată inima, tuturor celor 
me, scrisori ți mesaje de felicitare, întregului nostru partid 
și popor, cele mai bune urări de sănătate ți fericire, de noi 
ți tot mai mari succese ți satisfacții in muncă ți in viață, in 
intreaga activitate pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al Xlll-lea ți Conferinței Naționale ale parti
dului, pentru progresul ți înflorirea patriei noastre libere, 
independente ți suverane".

NICOLAE CEAUȘESCU

la rindul meu, să adre- 
ce mi-au trimis telegra-

Spre sfîrșitul săptămînii tre
cute, cu trenurile ce străbă- 
teau frumoasa Vale a Praho
vei — străjuită de crestele al
be ale Bucegilor strălucind în 
soare — circa 150 de bucur eș- 
teni au poposit In Predeal, 
pentru a lua parte la cea de a 
XX-a ediție, jubiliară, a „Cu
pei U.G.S.R." la '' 
pe Capitală.

Am urmărit cu 
cerile organizate 
municipal al sindicatelor Bu
curești, prin comisia de sport- 
turism. Și, o spunem de la 
început, am rămas efectiv foar
te plăcut impresionați de or
ganizarea exemplară, model 
am spune, a acestei întreceri. 
O „mină de oameni", activiști 
cu experiență în asociațiile 
sportive din Capitală (N. Al- 
dea — director de concurs, 
I. Iaru, Ileana Iliescu, Sofia 
David, V. Băloiu, C. Catană. 
Daniela Gușetoiu, C. Codiță 
ș.a.) au pus la punct un con
curs căruia nu i-a lipsit nimic. 
Urări de bun venit încă de la 
gară ; afișe pretutindeni în o- 
raș; stații de amplificare; te-

Pîrtia de schi de 
la Clăbucet din 
nou în centrul 

atenției...
Foto: 

Gabriel MIRON

interes între- 
de Consiliul lefoane intre „sosire" fi secre

tariatul din cabană; tabel pe 
care se scriau rezultatele în
registrate de concurenți la nu
mai eiteva secunde de la so
sire; marca) viu colorat al 
pirtiei de concurs; legitima
ții eu fotografii, pentru fie

care sportiv, bătute la mași
nă (spre a fi purtate la git, cu 
un șnur). La nivelul unui con
curs de anvergură...

Modesto FERRARI NI

(Continuare tn pag. 2-3)

LA CLUBUL FARUL CONSTANȚA
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PERFORMANTA TREBUIE SĂ-ȘI 
REDOBlNDEASCĂ STRĂLUCIREA

La Clubul sportiv Farul, unita- . 
te de performanță reprezenta
tivă a județului Constanța, 
majoritatea celor 10 secții nu 
au avut tn anul precedent 
realizări Ia nivelul cerințelor. 
Este drept că multi dintre in
dicatorii de plan (acțiuni de 
selecție, sportivi legitimați ș.a.) 
au fost Îndepliniți și chiar de
pășiți, dar performanțe deose
bite, la sporturile individua
le sau jocurile sportive, nu 
s-au înregistrat. In campiona
tele naționale sportivii și e- 
chipele clubului constănțean 
au ocupat șl ocupă locuri mo
deste, departe de pozițiile pe 
care se situau cu 4—5 ani tn 
urmă, iar tn privința rezulta
telor în competiții interna-

TURNEUL DE HOCHEI

* 
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Cu patinoare pline-ochl obișnuiți ; orele rezervate publicului s-au bucurat dintot-
rteauna de deplin succes, copiii dînd „năvalnic vuet“ dinspre gheață, spre bucuria părinților 

ce bordează mantinela. De data aceasta insă, mai precis duminică, a fost cu totul altceva : 
tinerescul elan .burdălnic’ -ofta de joacă, imbinate cu fantezia și bunul gust al organi
zatorilor, au fost canalizate spre realizarea unor reușite demonstrații de ansamblu (imaginea 
noastră vă prezintă un asemenea moment), a altora individuale, de patinaj artistic, cu 

protagoniști intre 5 șl 11 ani, a unor ------ 
copii pe patine, cit mai mulți in tribune.

jocuri de hochei sau ștafete aplicative. Cit mal -multi 
v„„.. „„ vi, ui», („uiți u, „,uuuc. așa cum a fost la „FESTIVALUL PE GHEAȚA-

de duminică, iată singurul drum posibil spre performanță, spre vigoare, spre sănătate.
Foto : Aurel D. NEAGU

CUPA FEDERAȚIEI"
De vineri pînă duminică, la 

Miercurea Ciuc se vor disputa 
întrecerile turneului internațio
nal de hochei dotat cu „Cupa 
Federației". Alături de repre
zentativele A și B ale României, 
și-au anunțat participarea echi
pa națională a Bulgariei și for
mația Sokol Kiev, din super- 
liga Uniunii Sovietice.

ționale situația nu e mal bună, 
singurele pozitive fiind cele 
obținute de sportivi crescuți 
fn club, dar care de ani de 
zile, cu excepția gimnastei Ca
melia Voinea, activează în alte 
unități sportive și, conform re
galei, „punctează" și pentru 
clubul de origine.

Boxerii constănțeni, cîndva 
posesorii multor titluri in
ternaționale și. ca urmare, 
componenți ai loturilor repre
zentative. participante la cam
pionatele europene și altele, 
au obtinut doar 3 locuri se
cunde și 2 locuri trei la cam
pionatul individual. In campio
natul pe echipe formația de la 
Farul a cîștigat locul al doilea, 
după finala cu Steaua dar cei 
doi pugiliști constănțeni pre- 
zeți la „europene" au fost e- 
liminați din primele meciuri. 
Antrenorul Aurel SimioneșCu 
a fost sancționat, el nu mai 
activează la Farul, dar măsura 
a fost, credem, prea tardivă, 
mai ales dacă ținem seama că 
secția este de nivel olimpic.

Luptele, cu secție de același 
nivel, bat de o vreme pasul 
pe loc. cunoscutul antrenor 
Constantin Ofițerescu nu a 
mai dat un sportiv de valca-

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)



SCHI, FOTBAL ȘI... CAIAC-CANOE...
...iată clteva dintre prioritățile elevilor Liceului de mecanică nr. 2 din Rm. Vilcea
Animație neobișnuită în 

curtea Liceului de mecanică 
nr. 2 din Rîmnicu-Vîlcea. Cei 
măi pasionați oracticanți ai 
sporturilor de iarnă se aflau 
în așteptarea autobuzului care 
urma să-i transporte la Voi- 
neasa, pitoreasca așezare mon
tană de pe firul Lotrului. Este 
singura zonă a județului Vîl- 
ceâ în care zăpada s-a mai 
păstrat, cît de cit compactă. 
Profesorul de educație fizică 
Ni co lac Dinescu ne explică : 
„Elevii noștri vor lua parte, 
împreună cu alți colegi din 
SColile profesionale și liceele 
județului, la concursurile pen
tru desemnarea finaliștilor pe 
tară ai “Cupei U.T.C."".

Ca de j obicei, pronosticuri, 
calcule, dorința de a avea cel 
puțin un reprezentant ,tn a- 
ceastă tradițională întrecere 
sportivă de masă, „chiar dacă 
noi. elevii vîlceni. nu prea 
ne-am afirmat în discipliuele 
sezonului alb" — ținea să ne 
asigure Laurențiu Moldoveanu 
din clasa a X-a. De bună sea
mă, un îndrăgostit ăl schiului, 
am intuit noi, greșind. însă : 
Laurențiu este unul dintre 
fotbaliștii de frunte ai liceu
lui. fiind junior la Chimia.

Fotbalul deține^ intr-adevăr, 
întîietatea între preferințele 
viitorilor mecanici și conducă
tori auto. Aproape 1 200 de e- 
levi. Poate doar fetele, circa 
40, să facă excepție. înclinate 
să rămînă șl după orele de 
educație fizică, în sala de 
sport. în fața spalierelor șl a 
aparatelor de gimnastică. „To

tuși, și ele sînt prezente, în 
calitate de susținătoare a co
legilor lor, la meciurile de 
fotbal interclase..." ne atrage 
atenția profesorul de chimie 
Tiberiu Dumitrescu, directorul 
liceului.

Este un adevăr. Și tot un 
adevăr este și acela că aproa
pe întregul coleetiv de cadre 
didactice din acest liceu se 
află lîngă elevii care practică 
sportul. Profesorii-diriginți, a- 
proape fără excepție. Diriginta 
clasei a IX-a B, profesoara de 
fizică Violeta Săndău, de pil
dă. se interesează îndeao.-oane 
de reușitele în competiții ale 
elevilor ei, cîteodâtă îi și în
soțește pe stadion. Profesorul 
de istorie Ion Stanciu, diri
gintele clasei a X-a D, ar fi 
un alt exemplu, ca și profe
sorul de biologie i Traian Tu
rci, dirigintele clasei a X^a C. 
Motivația e simplă, „sportul 
disciplinează elevii, îi face 
mai ordonați și mai dinamici. 
Ca să nu mai subliniem uti
litatea cxercițiilor fizice pen
tru sănătate..." — opinează 
profesoara de științe economi
ce Mariana Drăgan, care răs
punde de activitatea organiza
țiilor U.T C

Pe acest fond de înțelegere 
și beneficiind de condiții ex
celente (o sală de sport prin
tre cele mai spațioase și mai 
bine dotate din județ, curtea 
cu amenajări pentru „jocuri", 
acces pe stadionul din Zăvoi, 
prin grija C.J.E.F.S. și a In
spectoratului școlar), nu mai 
surprinde pe nimeni de.ee Li
ceul de mecanică nr. 2 se si
tuează între cele mai vred

nice în activitatea sportivă de 
masă, cu participări perma
nente în competițiile pe mu
nicipiu și pe județ. O echipă 
de fotbal Șoimii-I.T.A., a în
treprinderii de Transport Auto 
(unitatea economică patrona- 
toare se află printre cele mai 
bine cotate), „făcînd bucuria 
elevilor, dar și a muncitorilor 
din. întreprinderea noastră", 
cum ne roagă să notăm ing. 
Niculae Vîrlan, directorul 
I.T.A. Cu alte cuvinte, și prin 
sport — paralel cu orele de 
practică în ateliere — elevii 
din acest liceu fac pasul de 
trecere către viitoarele lor 
locuri de muncă.

Prof. Nicolae Dinescu, res
ponsabilul catedrei de. educa
ție fizică, dorește să reținem 
faptul că nu numai- fotbalul 
sau celelalte jocuri sportive 
sînt agreate în liceu, foarte 
mulți elevi îndreptîndu-și pri
virile și spre discipline mai ți
nere în județ, cum ar fi caia
cul și canoea, cu tot mai mul
te elemente care activează la 
Chimia. Ceva mai mult. Nico
lae Tudose, antrenorul, este 
absolventul acestui liceu. De 
aici își selecționează, cu pre
cădere, sportivii, apreciind — 
cum ne-a și subliniat — fap
tul că elevilor li se asigură o 
foarte bună pregătire fizică ge
nerală, în măsură să le folo
sească în orice ramură de 
sport ar dori să șe specializeze. 
Cu alte cuvinte, o portiță des
chisă spre activitatea de per
formanță.

Tiberiu STAMA

ȘTIRI DIN ȘAH
• A doua ediție a „Cupei

Cluburilor Sportive Școlare", 
desfășurată la Ploiești, în incin
ta Liceului industrial nr. 1, a 
fost cîștigată de elevii orașului 
gazdă, care în ultimele runde 
și-au depășit colegii din Iași și 
Timișoara. Echipele au fost al
cătuite din 10 jucători (5 bă
ieți și 5 fete). Iată clasamentul 
final: 1. C.S.Ș. Ploiești (Vlad 
Tomescu, Eugen Zamfirescu, 
Adrian Larion, Eugen Trifan, 
Brăduț Toma, Fabian Popescu, 
Mariana Carzol, Nicoleta Du- 
mitran, Raluca Negulescu, De- 
nisa larcă, Nicoleta Zamfires
cu, Ileana Todirel — antrenor 
prof. Alexandru Negulescu) 39 
p ; 2. C.S.Ș. Iași (antrenor 
prof. Margareta Perevoznic) 38,5 
p; 3. C.S.Ș. Timișoara (antre
nor prof. Aurel Jicman) 37 p ; 
4. C.S.Ș Brașov (antrenor prof 
Corvin Radovici) 36,5 p ; 5
C.S.Ș. Tg. Mureș 27,5 p ; 6
C.S.Ș. București 25 p ; 7. C.S.Ș. 
Satu Mare 6,5 p.

• Comisia județeană Bihoi 
a organizat un turneu-ful- 
ger cu 23 de participanți. Pri
mul loc a revenit maestrului 
Mihai Șuta (C.E.T. Oradea), cu 
7 puncte (din 7 posibile), ur
mat de Francisc șimon (Olim
pia Oradea), Dan Raș (Voința 
Oradea) și Francisc Romocșan 
(Voința Oradea), toți cu cîte 5 p.

întrecerile sferturilor de fi
nală ale Campionatului Națio
nal individual din cadrul ace
luiași județ au adus la start 40 
de concurenți și 12 concurente. 
La masculin a cîștigat Ludovic 
Horvath, iar la feminin Hen
riette Grosz (ambii de la C.E.T.).

• Asociația sportivă I.T.B. 
organizează periodic simultane 
de șah în sala din strada Lip
scani. Ultimul dintre acestea a 
fost susținut de maestrul inter
național Mircea Pavlov, la 54 
de mese. Doi jucători au obți
nut remize (Marius Albu — Lo
comotiva și Nicolae Gopa — 
Gloria), restul de 52 de partide 
revenind simultanistulul.

Centrul olimpic de |

BAZA MATERIALĂ I

• Vocația de buni gospo 
resurselor proprii • Proiec 

plinirea aspirațiilor

Se știe că tinerii noștri spor
tivi au reușit, spre satisfacția 
generală, să se afirme în ul
timii ani în arena internaționa
lă a patinajului juvenil, vi- 
rezistele cucerind patru meda
lii, dintre care una de aur, la 
„Cupa Prietenia" și două de 
bronz la recentele C.M. de ju
niori, iar „artiștii gheții" una 
de bronz la „Cupa Prietenia". 
Aceste remarcabile prestații, e- 
logios comentate de specialiști 
de peste hotare, precum și de 
presa sportivă, demonstrează 
că patinajul românesc are mari 
disponibilități de tinerețe și 
talent, pe care apreciații an
trenori Adrian Ciobanii, Horia 
Timiș, Ernest Ulrich-Peric (la 
viteză), soții Gabriela și Cor
nel Munteanu (la artistic) și-au 
propus — cu aportul deosebit 
al federației (secretar — prof. 
Marian Nedelescu) — să le 
valorifice pe deplin în viitoa
rele concursuri de anvergură.

Fără doar șl poate că la a- 
ceste rezultate de prestigiu a 
contribuit și asociația sportivă 
Mecanică Fină București, pe 
lîngă care ființează, din iunie 
1985, Centrul olimpic (care are 
ca promotori în conducerea sa 
pe inginerii Traian Grigore și 
Elena Cristescu), unde s-au 
perfecționat autorii trofeelor 
menționate, ei realizînd cele 
mai bune performanțe româ
nești din istoria acestui fru
mos sport de iarnă.

Zilele trecute am stat de vor
bă cu Ion Ciuclea, președintele 
asociației sportive, un prieten 
statornic al tuturor sportivilor 
din cele 10 secții de aici, a-
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FINALA „CUPEI U.G.S.R u SCHI REZULTATE DIN DIVIZIA B-TINERET LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

„Proba de... zăpadă" a avut 
loc pe pirtia de la Clăbucet 
(pentru schi alpin) și pe dru
mul Poliștoacă (pentru schi 
fond). Am asistat la antrena
mente, la întreceri — prilej de 
a-i cunoaște pe finaliști, oa
meni ai muncii de diverse pro
fesii, între alții: C. Coman — 
muncitor la ICCE. Rodica Tă- 
nase —. muncitoare la Dîmbo
vița, Claudia Mihăilescu — 
medic anestezist la Spitalul de 
copii București și asistentul ei 
B. Stancu (locul III anul tre
cut), 
Dan
(realizatorul afișului tipărit al 
competiției), soția sa Any și 
copilul Alin (de 9 ani), fami
lia H, Măcărescu — inginer 
la IP A, soția Georgeta — econo
mistă — cu cei doi copii ai lor, 
schiori și sănieri, C. Stan — 
economist la MCI...

Concursul ? Unii coborau si
gur și elegant pe pirtie, alții 
abordau porțile cu grijă exa
gerată, alții se mai și încurcau 
în ele. Și ce dacă ? Li se mai 
întimplă și campionilor mon
diali... O manșă, două, trei... 
înregistrări de timpi, descali
ficări, clasamente, tabele bă
tute rapid la mașină și, in fi
nal, premii ciștigătorilor: 
Anca Neagu — proiectant la 
ICEMENERG, Mariana Meilă — 
inginer al ITCI (feminin, cat. 
19—25 ani și peste 25 ani) ;

familia graficianului 
Zegreanu de la I.T.B.

B. Rizescu — muncitor la Elec- 
tromontaj, I. Olteanu — sub- 
inginer la Autobuzul — la schi 
alpin : C. Coman — electronist 
la ICCE, Mariana Răzvan — 
cercetătoare ITCI — la schi 
fond. In ultima zi — concurs 
de toată frumusețea care a în
călzit și mai mult atmosfera, 
sporind buna dispoziție : de 
sanie, cu participanți de toa
te virstele, inclusiv copiii com
petitorilor. Învingători; Miha- 
ela Fometescu și F. Țebeș.

Peste toată această atmosfe
ră entuziastă, o undă de re
gret : n-au fost aduși aici cei 
mai buni schiori din Capitală. 
Și, atunci, cum rămîne cu re
prezentarea municipiului ~ 
curești la finale 1

Bu-

S-a dat startul șl în turul al 
III-lea a' Diviziei B — tineret 
la volei. In prima etapă au fost 
înregistrate rezultatele :

FEMININ — seria I : Hidroteh
nica Focșani — Metalotehnica 
Tg Mures 1—3, Toplitana Topli- 
ța — A.C.M.R.I C. Piatra Neamț 
3—4 Penicilina n Iași — Fila
tura Fălticeni 1—3 ; seria a 
H-a : C.S.M. Oțelul Tîrgoviște 
— BRAICONF Brăila 3—0, 
CHIMPEX Constanța — Comer
țul Constanța 3—0, A.S.S U. Cra
iova — Chimia Tr. Măgurele 
3—0 ; seria a III-a : C.P. Bucu
rești - Metal 33 București 1—3, 
Voința București — Calculatorul 
București 0—3, Spartac STIROM 
București — I.T. București 0—3 ; 
seria a IV-a : MARATEX Baia 
Mare — G.I.G.C L. Brașov 3—0, 
EXPLORMIN Caransebeș — Po
litehnica Timișoara 0—3 Armă

tura Zalău — „U“ Electronica 
Cluj-Napooa 3—2.

MASCULIN — seria I : 
Tulcea — C.S.U. I.M.N 
3—1, PECO Ploiești — 
Tîrgoviște 0—3. Metalul 
viște — C S.M. Delta 
3—1 ; seria a II-a : I.O.R. 
reștl — Calculatorul 
0—3. Electra București — 
va I.P.G Ploiești 3—0 
București — I.M G. 
rești 3—1 ; seria a 
C.F.R. Arad — I.A.T.S.A. 
Pitești 1—3. Metalul Hunedoara 
— C.S.M. Caransebeș 3—0, Oțe
lul Oris Dr. Petru Groza — Ol
tul Rm. Vilcea 3—0 ; seria a 
IV-a • Electrotehnica Bistrița — 
Chimia Victoria Zalău 3—0. Sll- 
vania Șimleu Silvaniel — Voin
ța Alb' Iulia 3—1, A.S f Elec- 
tromureș II Tg. Mureș — Explo
rări Motorul II Baia Mare 2—3.

Gloria 
Galați 
SARO 
Tîrgo- 
Tulcea 
Bucu- 

București 
Praho- 
Rapid
Bucu- 
in-a :
Dacia

Corespondenți : N. Mateescu,
Gh. Lazar O Guțu, Ch. Golden
berg, Al Pin tea. M. Viădoianu, 
N. Magda V. Sabău, N. Danciu, 
I. Diaconu o. Bălteanu M. A- 
vanu N. Slrăjan, M. Dumițian, 
I. Toms M. Ștefan, C Albu.
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REPREZENTATIVA FEMININA
(Urmare din pag I)

ETAPA DE ZONA A CAMPIONATELOR DE JUDO
Judoul își începe activitatea 

competi (tonală. La sfîrșitul a- 
cestei săptămîni vor avea loc 
la Iași, Sibiu șl CIuj-Napoca 
„zonele" Campionatelor 
blicane individuale ale 
lor. După o săptămînă. 
Rapid din Capitală, se _ __
fășura Campionatul municipiu- • 
lui București, de fapt cea de 
a patra zonă a „naționalelor".

Actuala ediție a acestei com
petiții va reuni, cu siguranță, 
un număr sporit de judoka. 
Motivul? în regulamentul de

Repu- 
seniori- 
în Sala 
va des-

LA CLUBUL FARUL CONSTANTA
(Urmare din pag I)

rea lui Ion Draica, iar atle
tismul, tot de nivel olimpic, 
continuă să stea în umbră. Cei 
trei antrenori (Ion și Doina Ve- 
licu, Dumitru Mihăilescu) se 
găsesc de peste 5 ani tot 
Ia stadiul lucrului cu... grupe 
de începători și nu au dat nici 
măcar un atlet competitiv. Și 
baschetul continuă să se afle 
pe un loc neînsemnat, și încă 
în cea de a doua grupă valo
rică, vestita echipă de rugby 
multiplă campioană e pe locul 
5, iar scrima nu a realizat 
saltul valoric așteptat. Ceva 
mai bine se prezintă în com
petițiile interne secțiile de ca- 
iac-canoe (de nivel național), 
haltere (nivel internațional), 
dar la capitolul întreceri in
ternaționale figurează tot spor
tivi produși ai clubului care

nu mai activează aici Volei
balistele de la Farul, animate 
de neobosita Maria Enache, au 
revenit în prima grupă valo
rică a Diviziei, sînt pe locul 
al treilea și speră să fie pe 
podium la sfîrșitul campiona
tului...

Toți antrenorii, fără excep
ție, vorbesc — unii de ani și 
ani — de selecție, de copii și 
tineri talentați. de perspectivă, 
de care se ocupă ei, și bine 
ar fi să o facă, în sfîrșit. Dar, 
avînd în vedere statutul clu
bului. sînt pe bună dreptate 
întrebați ce au dat plnă acum 
și ce aliniază ei în prezent, 
ce elemente dau lotului olimpic, 
lotului reprezentativ? Locul 9 
într-un clasament pe țară al 
cluburilor sportive pare bun 
doar la prima vedere, măsu
ra reală dînd-o producția cu
rentă de elemente de excepție.

fost introdus un nou 
în care se mențio- 
sportivii clasați pe

concurs a 
„capitol" 
nează că
primele două locuri la fiecare 
categorie de greutate au drep
tul să participe Ia Campionate
le internaționale ale României,

programate în zilele de 8. 9 și 
10 aprilie. De asemenea, spor
tivii care au depășit virsta de 
25 de ani au posibilitatea să 
evolueze în echipele diviziona
re în cazul cînd reușesc să se 
situeze pe primele trei locuri.

s-a situat pe primul loc, nu-ți 
poți reține satisfacția unei 
munci eficiente".

Deși în actuala conjunctură a 
handbalului feminin mondial nu 
este cîtu.și de puțin surprinzător 
să constați că echipe altă dată 
de neluat în seamă au crescut 
în valoare și creează acum 
multe probleme formațiilor din 
elită (vezi R.P. Chineză, de e- 
xemplu) nu vom zăbovi asu
pra meciurilor „ușoare" ale e- 
chipei României, ci vom oferi 
detalii despre disputele
U.R.S.S., Cehoslovacia și R.D. 
Germană Interlocutorul a pre
cizat . „Antrenorii echipelor 
amintite nu au lăsat acasă nici 
o jucătoare dintre cele care, Ia 
sfîrșitul anului 1986, la C.M. din 
Olanda, le-au adus calificarea 
la J.O.: Tovstogan, Oleksiuk, 
Țigankova — din reprezentati
va Uniunii Sovietice ; Puspisilo- 
va Damitsova, Durisinova — 
din cea a 
sfîrșit, 
— din 
mane, 
chipele 
Cheb".
care pun și mai convingător în

valoar
„Int 

loan 
tisfacj 
donat, 
colect 
rat în 
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CU

Reamintim că viza și eliberarea legitimațiilor-abonament de 
intrare la competițiile sportive pe anul 1988 a început la 1 
februarie.

Legitimațiile-obonomenf eliberate și nevizate oină io dato 
de 15 martie a.c. iși pierd valabilitatea.

Iar în această privință rubrica 
1987 e imaculată. Tovarăși 
din conducerea clubului, ca 
prof. Mircea Neagu — vicepre
ședinte, unii antrenori (profe
sorii Mihai Naca, Olga Didi- 
lescu, Nae Oprișan, Cristian 
Mihăilescu ș.a.), inimoși acti
viști obștești, ca Alin Dărîngă 
sau Victor Zglobiu, sportivi 
vrednici ai clubului Farul, 
cum este Maria Enache. cu
nosc bine cauzele neîmplini- 
rilor : selecția lipsită de rit
micitate și uneori formală, în 
goană după... cifre, menținerea 
unor elemente plafonate și în
târzierea întineririi unor loturi, 
antrenamente sub cota de vo- 

intensitate cerute de 
delăsarea

luni și 
marea performanță, 
și indisciplina unor antrenori 
și sportivi, la adăpostul scă
zutei exigente, al slabului con
trol din partea consiliului clu
bului și birourilor de secție, 
slaba muncă educativă.

Cunoscîndu-se cauzele, s-au 
stabilit, firește, măsurile nece

Cehoslovaciei, în 
Stolletz, Kruger, Schulz 
selecționata R.D. Ger- 
toate reprezentînd e- 

lor In turneul de la 
într-adevăr, argumente
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sare, unele în curs de aplicare 
încă din anul trecut și lăsînd 
să se întrevadă ceva progrese. 
Se remarcă încă de pe acum 
roadele colaborării cu clubu
rile sportive școlare, cu mari 
asociații sportive din muni
cipiul Constanța și din județ, 
contribuția unor mari unități 
economice la ridicare t califi
cării și educarea sportivilor 
Există condițiile necesare și o 
tradiție bogată, există premi
sele unui progres real și di
namic. Totul este — cum o- 
pina președintele C.J.E.F.S. 
Constanța, prof. Dumitru Ivan 
— ca activitatea clubului Fa
rul să se ridice la cota de ca
litate, de răspundere, de exi
gență și spirit revoluționa*- ca
racteristică tuturor domeniilor 
vieții noastre. Biroul executiv 
și consiliul județean implicîn- 
du-se direct pentru 
cît mal 
cote și la 
club de 
stănțean.
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CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 FEBRUA
RIE : cat. 1 (13 rezultate) : 1
variantă 25% — autoturism Dacia 
1300 : cat. 2 (12 rezultate) : 1 va
riantă 100% a 41.721 lei și 54 va
riante 25% a 10.430 lei ; cat. 3 
(11 rezultate) : 75 variante 100% 
a 2.860 lei și 1.110 variante 25% a 
715 lei. Report la categoria 1 : 
333.302 iei. Autoturismul „Dacia 
1300“ și o suită de cîștiguri în 
numerar au revenit participantu
lui Ene Aurel din Gh. Gheorghiu 
Dej. județul Bacău iar cîștigul de 
41.721 lei de la categoria 2 șl o 
suită de cîștiguri în numerar 
participantului Iliescu Constantin 
din Petroșani.
• ASTĂZI, miercuri, 10 fe

bruarie. are loc o nouă tragere 
obișnuită PRONOEXPRES, prilej 
de noi cîștiguri în numerar și 
autoturisme. Vă reamintim că, 
chiar Ia ultima tragere, din 3. fe
bruarie. așteptările participanți- 
lor au fost răsplătite, Inclusiv

prin 
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Mecanică Fină București

ÎIJiNLIL PERFORMANȚEI

Valoarea
Iru im

patinatorilor 
mult. O di- 

în primul 
toate de iu- 
din această

Pe teme actuale

Priviri spre eșalonul secund

TRACTORUL BRAȘOV DOREȘTE

SA FIE PRINTRE FRUNTAȘELE SERIEI
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lortivi cu 30 
rafață de a- 
ătrați cu in- 
ire cuprind 
gătire fizică 
inată exereî- 
i alta pentru 
ire si cabi- 
realizate ca 
•si vaiori- 

)rii“.
te săli și 

plăcut Inte
gra adaptată 
rințelor mo- 
izitator care 
na oară pra- 
pu’ ar putea 
•^feț.at nici o 
:i nouă, care 
i pas dezvol- 
impic nu ne 
ă perimetrul

ANDBAL

_ destinat pregătirii 
s-a lărgit atît de 

. mensiune definită 
rînd și înainte de 
bitoril sportului
mare întreprindere bucureș- 
teană. oameni ca maistrul con
structor Marin Preda, electri
cienii Ion Ion, Gheorghe _Fran- 
gulea, tîmplarul Vasile 
chiv, zidarul faiantar 
Bîclea, geamgiul Ion 
subinglnerul Gheorghe 
și tehnicienii Vasile Robu 
Carol Comarovschi, care 
clipele de răgaz au lucrat la 
aceste amenajări sportive. „Au 
fost depuse peste 2000 de ore 
muncă patriotică. intervine 
secretarul asociației sportive. 
Constantin Covăcescu, care a 
fost un veritabil dispecer al 
micului șantier. Manopera asi
gurată de membrii asociației 
noastre sportive ne-a adus o 
economie de mai bine de 30.000 
lei".

Vorbindu-ne despre dimensi
unile planului de viitor, inter
locutorii ne-au informat că au 
îii proiect transformarea unor 
încăperi vechi neutilizate co
respunzător în bazin șl saună, 
modernizarea mobilierului spa
țiilor de cazare și construirea 
unei piste de 250 de metri pen
tru patinaj pe role. La antre
namentele pe uscat, patinatorii 
vor beneficia în timpul verii 
de stadionul Mecanică Fină, 
eu pistă de atletism și de baza 
nautică de pe Lacul Pantelimon 
II-Cățelu. „Dorini, ne spune 
președintele asociației sportive, 
să dezvoltăm baza materială în 
consens cu solicitările perfor
merilor, iar elevii Liceului In
dustrial Mecanică Fină, copiii 
muncitorilor din întreprinderea 
noastră și ai celor de pe plat
forma industrială Obor să con
stituie o adevărată... pepinieră 
de talente pentru Centrul o- 
limpic".

Este și aceasta o expresie a 
acelei metafore care exprimă 
ce înseamnă astăzi Centrul o- 
limpic de patinaj din Capitală 
nu numai pe plan național ci 

, și ca o
verticala în arena internațio
nală...
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CINE CREEAZĂ DESENUL TACTIC?
...sau cîte ceva despre rolul jucătorilor
Jocurile. de pregătire se des

fășoară din plin. Se încearcă 
formule, se constituie „cupluri" 
— acestea din urmă au dat în
totdeauna un plus de energie 
echipelor —, se fac transferuri 
de posturi, așa cum s-a întîm- 
plat cu Ciucă pe la sfîrșitul 
turului, ceea ce a dus la cîș- 
tigarea unui fundaș internațio
nal... în sfîrșit, antrenorii tes
tează, testează mereu, în cău
tarea formulei ideale. (Recenta 
reprofilare a lui E. Săndoi e 
încă un argument).

Toate aceste încercări, chiar 
dacă oferă uneori idei noi, nu 
pot modifica structura de joc 
a unei echipe, care se formea
ză pe parcursul anilor, ea ră- 
niinînd nu numai în memoria 
tehnicienilor, ci și în cea a 
spectatorilor.

Stilul Steaua este unul care 
se desprinde de la sine. Dincolo 
de circulația superioară a jucă
torilor, dacă am încerca o 
simplificare ■ a „tabloului" tac
tic, am putea spune că — 
pînă mai ieri — diago
nala lungă Boloni — Lăcătuș, 
urmată de sprintul furios al 
vîrfului dreapta, a stat la ba
za dezechilibrării tuturor ad
versarilor, mai ales pe teren 
propriu. O dată cu sprintul s-a 
produs mereu aglomerarea ad
versarilor în zona lui Lăcă
tuș, pentru „stingerea focului", 
iar ca urmare, ca într-o parti
dă de șah, urma dezgolirea a- 
proape completă a flancului 
opus, adică spațiul necesar de
tentei sau pătrunderii lui Pi- 
țurcă. (în paranteză fie spus, 
prin cîștigul realizat în urma ve
nirii lui Hagi, desenul tactic nu 
mai e chiar atît de simplu, vari
antele înmulțindu-se... Șl avem 
convingerea că energia vechii 
scheme va putea fi depășită).

La Dinamo a existat perioada 
Pîrcălab, foarte apropiată 
cea practicată de Steaua,
specificația că Dinamo din pe
rioada Pîrcălab n-a avut la pri
mire un Pițurcă, variantele de 
„transformare" dispersîndu-se 
între Ene II, Țîrcovnicu și Hai-

de
cu

du, jucători fără talie, dar care 
au adus o contribuție reală. 
„Stilul Pîrcălab" a trecut apoi 
în cel al „încrucișărilor" Lu- 
cescu, din care avea să se nas
că pînă la urmă „transforme- 
rul" Dudu Georgescu, un an
tecesor al lui Pițurcă. (în ul
tima vreme, Dinamo a avut 
handicapul flancului drept des
coperit, pe care încearcă — se 
pare — să-1 corecteze prin 
schimbul Damaschin — Vaișco- 
vici, acesta din urmă avînd, 
însă, misiunea de a dezvolta 
energia declanșată cîndva de 
un Pîrcălab sau de un Lucescu).

Dacă privim puțin 
celorlalte echipe ale 
putem reține „stilul Corvlnul", 
cu învăluirile Klein, cu șerpul- 
rilo Gabor, ne putem gîndi la 
S.C. Bacău de acum 
ani, cînd demarajele 
erau mai productive decît de
senul tactic oricît de minuțios 
elaborat și ne putem aminti de 
„stilul Baia Mare", bazat în e- 
sență pe presingul colectiv șl 
pe crearea superiorităților nu
merice zonale.

Registrul tactic al echipelor 
poate fi infinit, dar mai întot
deauna se bazează pe calită
țile speciale ale unui jucător 
sau ale unui cuplu. Să 
aducem aminte că Rapid 
Iui Valentin Stănescu, lipsit de 
înaintași de gabarit, a. „trăit" 
la cel mai înalt nivel al său 
prin efortul nedrămuit al „ex
tremelor de buzunar" Năstu- 
rescu și Codreanu.

Marea artă a antrenorilor — 
în această perioadă — este 
fixarea unul cadru general de 
joc și punerea în valoare a 
atuurilor echipei, fie că aceste 
atuuri se numesc Lăcătuș, 
KIein sau un „grup" de șoc pe 
care îl poate reprezenta, în 
lipsa așilor, o linie de mijloc 
mobilă sau chiar valoarea deo
sebită a unui singur fundaș la
teral de tipul Facchetti sau... 
Gercts.
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îxistat acel 

în fața
■ l It.S.S., 
Germană, și 

uni se știe, 
:iul cu Iugo- 
rile pentru 
verificat și 
tinere, Doi- 
are au dat 
irul echipei 
forma foar- 

' Doina Ro- 
1 mai bun 
I), Mariana 

locul II în 
rilor), Eva 
:anu și Va-

)“■

10 STAȚIUNI RECOMANDATE

PENTRU CURA BALNEARA IN ACEST AN
AMARA : afecțiuni ale aparatului locomotorneurolo

gice periferice ; ginecologice ; dermatologice.

BĂILE FELIX : afecțiuni ale aparatului locomotor ; neu
rologice ; ginecologice.

BĂILE GOVORA : afecțiuni respiratorii și ORL ț ale a- 
oaratultii locomotor; neurologice periferice.

BĂILE HERCULANE : afecțiuni ale aparatului locomo
tor ; neurologice periferice ; sechele posttraumatice ale sis
temului locomotor.

ca echipa 
ă în valoa- 
lmente, dis- 
și antreno- 
ofere ast- 

cu prilejul 
pregătin- 

îvoluînd ca

BĂILE OLĂNEȘTI : afecțiuni ale tubului digestiv și ale 
glandelor anexe ; ale rinichilor și căilor urinare ; boli meta
bolice (gută, diabet, obezitate) ; boli alergice ; afecțiuni 
respiratorii.

BĂILE TUȘNAD : afecțiuni ale aparatului cardiovascular; 
nevroză astenică : afecțiuni ale tubului digestiv.

BORSEC : afecțiuni ale glandelor endocrine ; afecțiuni 
vasculare periferice; afecțiuni ale tubului digestiv și 
glandelor anexe : nevroză astenică.

ale

ORNEAZA
autoturism 

1 vedere că 
pot fi ju- 

: (ci, even
ts comiple- 

gîniim la 
ce ne sînt 

Șl veștile 
așteptate : 

, este pro- 
erli obiș- 
TRAGERE 

tPRES O- 
•il compe- 
ice (a că- 
e în aces- 
a respectl- 
-un eveni- 
sezonului.
elemente

â PRO- 
'a începe 
.5 veți pu
ie progra- 

desfășu- 
tragere.

i
i
i

i

*

BUZIAȘ : afecțiuni ațe aparatului cardiovascular ț ale 
ternului nervos central : nevroze.

sls-

CĂLIMĂNEȘTI-CĂCIULATA : afecțiuni ale tubului 
gestiv : hepatobiliare ; afecțiuni ale rinichilor și căilor 
nare ; boli de nutriție si metabolism ; afecțiuni ale apara
tului locomotor : neurologice periferice ; boli profesionale și 
afecțiuni alergice.

di- 
uri‘

COVASNA : afecțiuni cardiovasculare ; ale tubului digestiv; 
afecțiuni hepatobiliare.

DE REȚINUT
• Plecarea în stațiuni se face la data Indicată de solicitant

Sejurul se asigură și 
decît seriile de 18 zile.

pe perioade mai mici sau mai mari

Sînt asigurate condiții optime de cazare, masă si tratament.
La dispoziția turiștilor: mijloace de agrement, manifes
tări cultural-artistice si de divertisment variate.
Biletele centru cură

tiu ni se pol obține de 
de turism și ale I.T.H.R. București.

balneară si odihnă în aceste sta- 
la toate agențiile oficiilor iudețene

i

<

în această perioadă. lotul 
echipei Tractorul Brașov a su
ferit o restructurare masivă. 
Astfel, au primit dezlegări pen
tru a activa la alte echipe ju
cătorii: Bența — la Montana
Sinaia. Avramescu — ia 
I.M A.S.A. Sf Gheorghe. Cră
ciun — la 
etrlan — 
Codiea și 
iana Cîmpina. Noutățile sînt: 
Glăvan, înaintaș, de la Nitra- 
monia Făgăraș. Adrian Vasile. 
înaintaș de la I.C.I.M. Brașov 
Neagu, înaintaș, de la Cimen
tul Hoghiz. Dima, mijlocaș, de 
la Mobila Măgura Codiea. Ro
tar, fundaș, de la I.P.A Sibiu, 
Rizea, portar, de la F.C. Ar- 
geș-speranțe și Emil Popescu 
înaintaș, de la Chimia Rm. 
Vîlcea. în lot mai sînt: Orban, 
Diugan — portari. Anghel, Șis- 
că, Goran, Dumitrescu. Hintca. 
Aldea, Mureșan, Ghioane — 
fundași. Manta^ Beleaua, Han- 
drea, Florică 
cași. Marcăș, 
— înaintași.

' Antrenorul 
jutat de Horia Popescu, a fă
cut primul apei în ziua de 11 
ianuarie, apoi, din ziua de 15 
ianuarie pînă în 26 ianuarie 
pregătirile s-au desfășurat la

Metrom Brașov Cio- 
la Mobila Măgura 
Manolache — la Po-

Vasile — mijlo- 
Folbcrt și Varga

Ștefan Goran, a-

Timișul de Sus. în perioada de 
pregătire centralizată s-au dis
putat și citeva meciuri amica
le cu Victoria București. Fla
căra Moreni Carpați Covasna 
și Dinartio.

„Conducerea clubului și an
trenorii sintem preocupați de 
îmbunătățirea jocului echipei, 
ne-a spus M. Ivăncescu, vice
președintele clubului cu pro
bleme de fotbal. Dorim ca, în 
retur, viteza de joc să fie mai 
mare, iar în partidele din de
plasare să existe un angaja
ment total din partea fiecărui 
jucător. Numai în acest fel 
vom putea obține rezultate mai 
bune, care să ducă la clasarea 
echipei printre primele forma
ții ale seriei a Il-a. Pentru a- 
lingerea acestui obiectiv. pe 
lingă nucleul de jucători cu o 
bogată experiență, am cooptat 
mai multi tineri, care pot răs
punde mai bine solicitărilor 
antrenorilor, dorinței suporte
rilor noștri de a practica un 
joc frumos, spectaculos. In 
realizarea obiectivului propus 
avem sprijinul total al condu
cerii întreprinderii, așa că sini 
create condițiile necesare de a 
urca cît mai multe trepte in 
clasament".

Pompiliu VINTILĂ

MECIURI AMICALE
U.T.A. — DINAMO BUCU

REȘTI 1—1 (0—1). o partidă in
teresantă și extrem de utilă pen
tru cele două echipe. Răduclolu 
a deschis scorul pentru bucu- 
reșteni în min. 43, Vancea a e- 
galat pentru localnici în min. 88. 
Dinamo a aliniat următoarea for
mație : Moraru — Jercălău, Mo
vilă, Nicolae, Varga — Lupu, Bă
lăci, orac — Mihăescu, Timiș, 
Răducioiu. Au mal jucat : Stelea, 
Bucur, Iliescu, Iordache și Sabou. 
(O. Berbecaru — coresp.).

F.C. ARGEȘ — SPORTUL „30 
DECEMBRIE" 2—1 (0—1). In con
tinuarea pregătirilor pentru noul 
sezon, F.C. Argeș a întîlnit pe 
teren propriu pe divizionara B 
Sportul „30 Decembrie" în fața 
căreia a cîștigat cu 2—1 prin 
golurile marcate de Obreașcu 
(min. 74) și Pană (min. 80). Pen
tru oaspeți a înscris Simion (min. 
31 — autogol). (I. Popescu — 
coresp.).

C.I.L. S1GHET — METALUL 
AIUD 2—0 (2—0). A marcat : Dră- 
gulescu (mln. 19 și 37) (I. Mih- 
nea — coresp.).

UNIREA URZICENI — STEAUA 
MIZIL 2—3 (1—2). Golurile au fost 
realizate de Dănilă (mln. 14 — 
din penalty) șl Tararaehe (min. 
76), respectiv Ene (min. 10 și 32) 
șl Cosma (min. 53). (M. Tabarcea 
— coresp.).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
— MINERUL CAVNIC 2—0 (1—0). 
Ambele goluri au fost realizate 
din faze fixe ; Erdely — din lo
vitură liberă de la 18 m (min. 
38) șl Bolba — din penalty (min. 
66). (St. Vida — coresp.).

I.P.A. SIBIU — SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 1—1 
(1—0). Golurile au fost realizate 
de Giugiumică (min. 2) șl Rădu- 
cu (min. 63). (Gli. Topîrceanu — 
coresp.).

Șl „SERIA“ CONTINUA...
(reușitele unui club

„Nu știu alții cum sînt, nu 
știu dacă alții sc bucură așa 
cum m-am bucurat cu de fie
care dată cind un copii dc-al 
nostru, crescut în școala noas
tră, în clubul nostru, a reușit 
să pășească pe prima scenă a 
fotbalului, să intre în Circui
tul Diviziei A. Ei bine, această 
bucurie am avut-o și în toam
na anului trecut, iar ea ne-a 
fost oferită de promovarea lui 
Sorin Mihai, juniorul care a 
reușit să joace — deocamdată 
doar citeva minute, e adevărat 
— în „ll“-le de aur al Stelei, 
campioana țării și supercam- 
pioană a Europei. Repet, nu 
știu cît de mult se bucură alții 
aflați in această situație, știu 
doar că noi, cei care i-am în
drumat primii pași în fotbal, 
ne-am bucurat enorm, conside- 
rînd promovarea lui ca pe un 
rezultat firesc și al muncii 
noastre..."

Cuvintele acestea, spuse a- 
proape pe nerăsuflate, aparțin

CURS DE ARBITRI
Consiliul municipal București 

pentru educație fizică și sport 
organizează, în perioada 28 
martie — 30 iunie a.c., un curs 
de arbitri de fotbal. La acest 
curs, ale cărui lecții se vor 
desfășura de două ori pe săp- 
tămînă. seara, se pot înscrie ti
neri între 18 și 30 de ani, ab
solvenți a cel puțin 10 clase, cu 
recomandare din partea asocia
ției sportive ai cărei membri 
sînt.

înscrierile se fac începînd de 
la data de 10 februarie, în zi
lele de miercuri și vineri (între 
orele 16—18), la sediul 
C.M.B.E.F.S., din str. Dumitru 
Lenînea nr. 7.

școlar după zece ani de la înființare}
lui Mihai Bindea, profesorul 
coordonator al Clubului Sportiv 
Școlar 
București 
zece ani, 
ziasmului 
deosebite 
fostului director al școlii, 
Ene. Au trecut zece ani, deci 
și zece ani .constituie un timp 
suficient pentru orice unitate 
sportivă ca să tragă o primă 
linie de bilanț. Au făcut acest 
lucru și profesorii de la C.S.Ș. 
Electroaparataj. Mihai Bindea 
și colegii lui Constantin Panciu, 
Gheorghe Iliescu și Nicolae Mi
hai. Care sînt rezultatele ?

Ni s-a prezentat mai întîi o 
listă cu toți jucătorii porniți 
din acest club și care au urcat 
treptele fotbalului pînă în 
„înalta societate", eșalonul nr. 
1, Divizia A. Avem această 
listă în față Sînt trecute pe 
ea peste 20 de nume. Printre 
ele • A. Marinescu — fundașul 
dreapta al Rapidului, Cr. Sava
— atacantul trecut din această 
iarnă la S.C. Bacău. A. Pologea
— mijlocașul de travaliu al 
Sportului Studențesc, L. Săndoi
— fost la Victoria și Flacăra, 
Al. Preda — de la Flacăra, care 
a făcut recent „rocadă" cu 
Chiriță de la C.S. Tîrgoviște, 
A. Blid — portarul promovat la 
Steaua și transferat din toam
nă la F.C. Bihor. Se mai află 
pe această listă vîrful de atac 
al lui Inter Sibiu, Văsîi, porta
rul Barba, fundașul Andrei. în 
plus, ne-au fost recomandați 
alți cîțiva tineri de mare ta
lent pe care cei patru profe- 
sori-antrenori îi „văd" șl 
ei ureînd la altitudinea pri
mei divizii. Unul dintre 
portarul Istode, component 
selecționatei de juniori 1“ ~ 
’89

Sînt mulți ? Sînt 
Răspunsurile au avut I 
celași numitor comun : 
că rezultatele puteau fi 
bune. Cu atît mai mult, cu cît 
clubul are condiții corespun-

Elcctroaparataj 
club înființat 

ca urmare și a 
și dragostei cu 
pentru fotbal

din 
acum 
entu- 
totul 

ale 
Radu

Pe

ei, 
al 

U.E.F.A.

puțini ? 
toate a- 
: sigur

mai

zătoare (teren gazonat, teren cu 
zgură, sală de sport), cu atît 
mai mult, cu cît cei 150 de ju
cători legitimați sînt și elevi ai 
liceului cu atît mai mult, cu 
cit conducerea școlii (director 
Ion Ruse) și profesorii ei acor
dă atenția cuvenită celor 10 
grupe ale clubului.

De-a lungul celor 10 ani, 
C.S.S. Elcctrnaparataj a cîști- 
gat două ediții ale Criteriului 
cluburilor școlare (un fel de 
campionat republican al aces
tor unități), iar cu doi ani în 
urmă s-a clasat pe locul 3 în 
Cupa speranțelor la minifotbaL 
în prezent, toate echipele clu
bului se află pe primele trei 
locuri ale competițiilor la care 
participă, dar cea mai mare 
dorință a tuturor e ca „U“-le 
din campionatul republican — 
într-o aprigă dispută cu Rapi
dul lui Necula Răducanu — să 
se califice la tur -eul final. O 
dorință realizabilă, dacă se 
ține cont de faptul că Elec- 
troaparataj are în lot jucători 
cr mijlocașii' Sevastița și Bu- 
zică, atacanții Plohi si Poplș- 
teanu, portarul Istode, cel des
pre care am mai amintit.

„Sigur că sc putea mai mult, 
sublinia prof. Mihai Bindea, 
cu țoții sîntem conșLenți și 
convinși că se poate mai mult 
dacă am beneficia și de îngă
duința gospodarilor Complexu
lui „23 August" 
der.-a unei mai bune 
s-ar reconsidera 
clase compacte 
juta mai mult 
cum a făcut-o i 
Adevărul este i 
copii talentați. 
ne străduim să 
cu grijă ursii si 
convingere că și 
pe urmelt ce’or 
să străbată deja 
anonimat pînă Ia Divizia 
Sorin Mihai e ultimul, dar nu 
cu el se încheie seria noastră...”

dacă în ve- 
preg’>tiri 

formula cu 
dacă ne-ar a- 

si F.R.F., așa 
pînă de curind. 
că avem destui 
adevărul e că 

le îndrumăm 
avem ferma 

alții vor porni 
care au reușit 
drumul de Ia

A.

Laurențiu DUMITRESCU

»
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