
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA!

| Tovarășului N8COLÂE CEAUȘESCU, | 
| tovarășei ELENA CEAUȘESCU, | 
f la tradiționala sărbătoare a Plugușorului, f 
0 . .. I
| omagiul fierbinte al tinerei generații, | 
fi
f împreună cu urarea, din toate inimile f
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\'l K\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Xs

Proletari din toate țările, uniți-vdf

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 

| ANUL XLIV - Nn 12136 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 30 decembrie 1988

LA MULTI ANI, IN DEPLINA SANATATE, SPRE BINELE ȚĂRII
SI AL POPORULUI, PIN I l!U PROGRES SI PACE!
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Joi, 29 decembrie, mii de co
lindători — tineri și copii — 
au venit la sediul Comitetului 
Central al partidului pentru a 
adresa, potrivit tradiției, acum, 
în prag de An Nou, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășei 
Elena Ceaușescu un însuflețitor 
și respectuos „La niulți ani!“, 
omagiul fierbinte al tinerei 
generații a patriei, împreună 
cu urarea, din inimă, dc multă 
fericire, sănătate și putere de 
muncă, spre binele țării și al 
națiunii noastre, pentru trium
ful idealurilor de pace și pro
gres ale poporului român.

întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu cu tinerii co
lindători s-a desfășurat într-o 
atmosferă plină de vibrație, de 
autentică sărbătoare.

La tradiționala manifestare 
au luat, de asemenea, parte 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central a! partidului, 
reprezentanți ai Comitetului 
Central al L’niunii Tineretului 
Comunist, Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor.

Mii de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene erau prezenți la entu
ziasta rostire a Plugușorului.

îmbrăcat! în pitorești costume 
populare, specifice tuturor zo
nelor tării, colindătorii — ute- 
ciștî. pionieri, șoimi ai patriei — 
purtau, după datină, ghirlande 
de cetină de brad, ramuri în
florite, cosulete cu fructe, ghi

vece cu spice verzi de grîu.
în această ambiantă de inten

să bucurie, proprie tradiționalei

sărbători, glasurile tinere s-au 
adresat conducătorului iubit și 
stimat al partidului și al țării Z

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Al României brav Erou.
Ce clădiți, cu gînd de geniu 
Drumul patriei spre nou 
Si întruchipați prin luptă 
Și viafă exemplară
Un simbol fără de seamăn 
Al iubirii pentru tară 
Primiți drept recunoștință 
După datina străbună 
Urarea ce v-o trimite 
Toată patria română: 
„La mulfi anii" părinte bun 
Drag, viteaz conducător, 
împliniri și sănătate, 
Noi izblnzi în viitor !

Sînt rostite cu emoție urări 
adresate tovarășei 
Elena Ceaușescu:

Dumneavoastră, om politic. 
Si savant de-nalt renume 
Ce-ați creat un nou prestigiu 
Silinței românești în lume 
V-aducem cu tînăr gînd 
Si cu inimă curată
A recunoștinței noastre 
Floare vie. îmbujorată.
Si urarea noastră caldă 
De multi ani și sănătate 
Pentru-al patriei progres, 
pace si prosperitate.

Urmează călduroase urări 
pentru eroica noastră clasă 
muncitoare, pentru țărănime, 
intelectualitate, pentru harnicul 
popor român, care, strîns unit 
in jurul partidului, al secreta
rului său general, înfăptuieșta 
cu succes obiectivele de dezvol
tare multilaterala a patriei S

Ponoru-ntreg să-si împlinească 
vrerea 

Că-n muncă si unire stă puterea 
Și anul tînăr. înstelat ce vine

(Continuare în pag. 2-3)

REPUBLICA ÎN ANII
Se împlinesc astăzi 41 de ani de 

la unul dintre evenimentele majore, 
de cotitură, în devenirea socialistă a 
Românie» — proclamarea Republicii, 
act politic cu profunde semnificații, 
inserts ca necesitate istorică- in pro
cesul de transformări radicale declan
șat de revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și anti-impe- 
rialistă de Ia 23 August 1944.

în această zi de sărbătoare, întrea
ga noastră națiune aduce un vibrant 
omagiu Republîcili, încununare a as
pirațiilor de. veacuri ale poporului, ale 
forțelor sale înofotate, spre demo
crație și libertate, spre dreptate so
cială și demnitate, spre progres și 
bunăstare. Și, deopotrivă, partidului

comunâștîiar, care a 
și abnegație, lupta

condus, cu curaj 
maselor spre fm-

general al partidului, 
NICOLAE CEAUȘESCU - 
posibilă în condițiile so- 

create după eliberarea ță-

secretarul 
tovarășul 
a devenit 
claie noi, 
rii, ale profundelor schimbări demo
cratice, revoluționare care s-au pro
dus în societatea românească și ale 
acțiunilor de masă pentru răsturnarea 
claselor exploatatoare și cucerirea pu
terii de către proletariat, în alianță 
cu țărănimea".

Astăzi, în z; de cunct'-re a evenimen
tului de la 30 Decembrie 1947, po
porul nostru trăiește sentimentul adin-c (Continuare In pag. 2-3)

SAI CEI MAI RODNICI
și plenar al marilor înfăptuiri pe care 
țara le-a cunoscut în acești 
impetuosului său urcuș pe 
progresului și civilizației, ole 
nizârii și prosperității. Dur, mai ales, 
încearcă imensa satisfacție a împli
nirilor fără precedent din arcul de 
timp deschis spre v/.tor de Congre
sul al IX-lea al partidului și pe care 
poporul însuși l-a definit sugestiv 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Perioada 
cea mai rodnică din întreaga istorie 
a României ani în care energiile 
creatoare pe deplin descătușate ele 
fiilor patriei au irumpt binefăcător în 
toate sferele activității sociale, izvo- 
rînd dintr-o conștiință nouă, înainta
tă, a acestora, de proprietari ai întregii

□ ni, al 
treptele 
moder-

avuții naționale, de producători și 
beneficiari a tot ceea ce se reali
zează, din hărnicia și priceperea lor, 
drnk-o mai intensă simțire patriotică. 
Impresionantul impuls primit de în
treaga viață politică, economică și so
cială își are geneza în gindinea di
namică mereu novatoare a celui ales, 
cu peste 23 de ani în urmă, prin vo
ința întregii națiunii, în fruntea 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întîiul președinte 
al Republicii, eminent conducător și 
neîntrecut strateg, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, cti
torul României modeme. Sub înțe-
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LA MULTI ANI, In deplină sănătate, 
spre binele țării și ăl poporului, 

PENTRU PROGRES Șl PACE!

De la un capăt la altul

ENTUZIASTE COMPETIȚII»

(Urmare din pag. !)

Sd fie-o treaptă nouă spre mai 
bine 

Pe drumul sdu de luptă
si victorii 

Să urce tara către culmi
de glorii 

Condusă de partid, urmrnd
cwtatul 

Cirmaciului-Erou si leadmtatnl 
De-a fi ta veci uniți ta patria 

străbuni

Prin sugestive tablouri core
grafice, prin cîntec ți ven, după 
ce este .. evocată Marea Unire 
de la 1 Decembrie — mărețul 
act istoric de la înfăptuirea 
căruia s-au aniversat recent 
șapte decenii — sînt elogiate 
cu profundă mindrie patriotică 
realizările obținute în anii so
cialismului, îndeosebi in peri
oada inaugurată de Congresul 
al IX-lea, de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conduce cu 
strălucire tara ți poporul spre 
orizonturi tot mai luminoase de 
progres și bunăstare •

Azi, străbuna noastră țară 
Tară mindră, legendară 
Are-n frunte, spre culmi noi 
Un erou intre eroi
Ceaușescu Nicolae
Braț și suflet de văpaie, 
Cel mai bun dintre bărbații 
Ce au vegheat prin timp

Carpații.
Prin el, patria români 
Pe destinul «du stăpină 
Urcă liberă, prosperi 
Către comunista eră !

Se dă expresie botăririi ti
neretului, a întregului nostru 
popor de a transpune neabă
tut în viață tezele ți orientă
rile cuprinse in Expunerea 
secretarului general «] partida - 
lui la istorica ședință comună 
a Plenarei C.C. al P.CJU a 
organismelor democratice ți 
organizațiilor de masă și ob
ștești, de a realiza exemplar 
planurile și programele de ne
întreruptă propășire a tării.

REPUBLICA —IN ANII SAI CEI
(Urmare din pag. 1)

le apta sa conducere s-o afirmat mai 
pregnant ca oricînd vocația construc
tivă a poporului, spiritul creator, dă
ruirea șl abnegația lui în muncă. Ș 
astfel a fost posibilă făurirea unei 
econom» moderne, cu o industrie pu
ternică, ținind pasul permanent cu 
cele mai noi cuceriri ale științe; și 
tehnicii, a unei agriculturi înfloritoa
re, stabilind an de an recorduri de 
producție ea urmare a unui intens 
proces revoluționar care o străbate, 
fora ă căpătat chip nou în acest mă
nos răstimp, prin opere de o măreție 
care au creat o binemeritată faimă, 
în întreaga lume, făurarilor lor, po
porului român. înfăptuiri fără seamăn, 
cu care generațiile de azi se mindresc 
și. pe care le vor lăsa, spre pildă și 
mindrie, generațiilor viitoare.

In același timp șl sub aceleași ge
neroase și înțelepte orientări, societa
tea noastră socialistă o cunoscut un 
permanent impuls spre perfecționare, 
creîndu-se un cadru potrivit de afir
mare și lărgire a democrației, de 
participare activă a tuturor cetățeni
lor la conducerea vieții sociale. Io 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului, de împlinire 
multilaterală a personalității umane. 
Opera de edificare a unei economii 
noi, modeme șl viguroase, a fost în

soțită de o amplă octivkate politko- 
ideologcă și cultural-educativâ în
dreptată spre dezvoltarea conștiințe* 
socialiste și formarea omului nou, cu 
un larg orizont de cunoaștere, cu c 
temeinică pregătre politică și profe
sională, științifică și tehnică, educat 
în spiritul celor moi înalte prktbpa Ș' 
norme morale. Oameni ferm hotoriți 
să transpună în foot ob:ecthrele sta
bilite de Congresul al XIIMea și Con
ferința Națională ole partidului, să 
urmeze orientările și indicoț-le de 
inestimabilă valoare cuprinse in Te
zele din aprilie și în Expunerea tova
rășului Ncdae Ceaușescu la ședința 
comună a Plenare’ Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, o 
organismelor democratice și a organi
zațiilor de masă și obștești din 28-30 
noiembrie. In acest context trebuie 
relevate, de asemenea, succesele re
purtate de invățămintul și știința ro
mânească, sub exemplara conducere 
și valorosul aport creator al tova
rășei academician doctor mg:ner 
Elena Ceaușescu, savorrt de largă 
recunoaștere internațională și, deopo
trivă, remarcabil om politic.

în aceeași epocă glorioasă a Re
publicii noastre. România socialistă 
și-a cucerit și un înalt prestigiu in
ternațional prin politica sa principia
lă, constructivă în toate marile pro
bleme cu care se confruntă omenirea.

Este subliniată voința fier
binte a tinere) generații de a 
intim pi na eu fapte exemplare 
de muncă $1 Învățătură marile 
evenimente din viața partidu
lui și a țării ee vor avea loc 
in 1989.

Noi, tinerii, fierbinte 
ne-cngajim 

Cu crez vibrant mereu să ud
«rdm 

Si-ntimpinim prin rod de 
fapte-alet 

Prin noi succese — al XIV-lea
Congres 

Prin muncă, «tudiu șt prin 
cercetare 

Ca td fim țării «chtaibvl de 
onoare 

„.Prin munci tinerească ți elan 
Ne angajăm si-ntimpinim ta 

«ou; «n 
A 45-a aniversare 
A marii Revoluții de Eliberare 
Din August 23, măreați zi 
Cind țara se-nnoia din temelii.

Răsună, totodată, emoționan
tul angajament al celor mai 
tinere vlăstare ale patriei :

Noi șoimii patriei, iubit 
părinte 

îmbujorați cu inima fierbinte 
V-aducem azi ta dar iubirea vie
Ca o fereastră spre copilărie
Și ne-angajăm din suflet, noi

cei mici
Să creștem mari și harnici și

voinici
Frumoși, cuminți și-" gind 

cutezăto-i 
Să fim, sub cerul țării, tineri 

«ori.

Este evocată, ia vers Și eta- 
tec. politica de pace a Româ
niei socialiste prodigioasa ac
tivitate desfășurată de condu
cătorul partidului ți statului, 
in vederea înfăptuirii idealuri
lor de libertate, independență, 
pace și progres pentru făurirea 
unui viitor luminos, fericit, tn- 
turor copiilor ți tinerilor lumii.

Intr-o atmosferă exuberantă, 
de optimism și bucurie, expri
mată de participant! prin cin- 

tec Și dans, urmează un mo
ment emoționant — predarea 
ștafetei anilor. Potrivit tradi
ției, Noul An 1989 este însoțit 
de alaiul bradului ți întruchi
pat de nn șoim al patriei care, 
ea emoție in glas, ișl rostește 
urarea :

Eu tint anul ’S9
Vin eu-avtnt fi forță nouă, 
Bine v-am' găsit voioși, 
Minări, harnici, luminoși.
Am venii «ici cu drag 
Bucurii v-aduc ta prag 
împliniri, zile senine 
Viață demnă, numai bine.
La mulți «ni, 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Ctitor drag al țării noi 
Și erou intre eroi
Ce conduceți înțelept 
Patria pe drumu-i d-ept 
Cu braț tare, gindul treaz 
$i taimd de viteaz.

La mulți ani, 
toca-ijă Elena Ceaușescu.

Cu noi fapte minunate 
Pentru-a țârii demnitate 
Prin o minți; iscusință 
Noi victorii ta știtațd.
La mulți ani. cu fericire. 
Pentru-a patriei mărire !

La mulți ani, părinți de tară 
Tot poporul ră-nconjoari 
Cu dragoste, cu iubire 
Cu respect și prețuire.

Fiindcă sînt An Nou ales 
Pentru-a! XIV-lea Congres 
Vreau din cincinal să fiu 
Cel mai bun. mai harnic fiu.

Și că chem pe toți acum 
Cînd pomim din nou la drum 
Ca prin fapte avântate 
Și muncă de calitate
Sd facem să înflorească 
Mindră, țari românească. 
Eu vă spun de Plugușor 
încă o dată tuturor
La mulți ani fi-n muncă spor!

Purtind multicolore sorcove, 
grupuri de copii se apropie, 
eu dragoste, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de ceilalți 
tovarăși din conducerea parti

dului și statului, adrcsîndu-Ie 
străvechile nrări, rostite cu 
glasurile lor cristaline, încărcate 
de emoție și căldură.

Din mii de piepturi, in marea 
piață răsună colindul-urare 
„La mulți ani 1“

In aplauzele și uralele celor 
prezenți, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Miile de participant la im
presionanta manifestare din 
fața sediului Comitetului Cen
tral al partidului au primit cu 
entuziasm și bucurie aprecieri
le ți chemările conducătorului 
partidului ți statului nostru. 
Ei au aclamat cu înflăcărare 
pentru partid și secretarul său 
general, aa scandat îndelung 
.Oaoșeseu — La mulți ani !". 
Este ararea fierbinte pe care o 
adresează, in aceste momente 
deosebite, toți eei ee trăiesc și 
muncesc pe cuprinsul țării, 
secretarului general al parti- 
dalai, p-eședinteie Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a cărui gindire si faptă re
voluționară sint legate mărețele 
împliniri ale evului nou al 
patriei.

Mobilizați de insuflețitele în
demnuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cei prezenți 
au reafirmat, prin ealde și en
tuziaste manifestări, hotărirea 
tineretului, a întregului nostru 
popor, de a acționa, cu dărui
re și abnegație. în spirit re
voluționar, pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe 1989, 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
actualului cincinal, intimpinînd 
cu noi și tot mai mari succese 
Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român și cea 
de-a 45-a aniversare a eliberă
rii patriei.

Tinerii colindători au fost 
invitați, apoi, în sediul Comi
tetului Central, unde le-au fost 
oferite daruri de Anul Nou.

MAI RODNICI 
prin inițiat-vele și demersurile saie di
plomatice de kxg ecou, prin po*i- 
t<o sa de pace, colaborare și înțe
legere intre toate națiunile, de afir
mare a dreptului fiecărei popor la 
dezvoltare liberă, independentă și 
suverană.

La cec de o 41-a aniversare o 
Republicii, ia care se prezintă cu un 
rodnic bilanț în act'vitatea de masă 
și de performanță, sportivii țării, teh
nicienii și activiștii sportivi, toți cei ce 
beneficiază de binefacerile acestui do
meniu ol activității sociale își exprimă 
inofta gratitudine pentru condițiile pe 
care partidul și statul nostru le-au 
creat, cu deosebire in ultimă 23 de 
oni, pentru afirmarea plenară a miș
cării noastre sportive. Dezvoltarea 
impresionantă a bazei materiale, im
plicarea științei în sprijinul marii per
formanțe și în întărirea stării de să
nătate și vigorii întregului popor, 
crearea unui cadru organizatoric și 
educativ superior prin înființarea, din 
inițiativa secretarului general al parti
dului, a marS competiții polisportive 
„Daciada* sînt cîteva dintre reperele 
ascensiunii impresionante în acești ani 
a sportului românesc. Și tot atîtea ar
gumente pledind pentru noi salturi 
cot'rtative ole întregii activități de edu
cație fizică și sport, pentru noi suc
cese ale reprezentanților țârii noastre 
în arena mondială.

în toate orașele și județele 
țării, sportivii au întîmpinat 
aniversarea Republicii cu fru
moase fapte de muncă și prin 
entuziaste întreceri desfășurate 
în săli și pe stadioane. Con
semnăm astăzi alte relatări 
primite de la corespondenții 
noștri...

• BRAȘOV. Din suita de 
concursuri și competiții orga
nizate, zilele acestea, în locali
tate și în județ, consemnăm 
cîteva. în primul rînd — două 
întreceri atletice găzduite de 
sala de sport a clubului Stea
gul Roșu, cu participarea a 
peste 300 de copii și juniori. O 
mențiune pentru Florentina 
Gîță (C.S.Ș. Luceafărul), cu 
un rezultat de 4,54 m la lun
gime, nou reoord județean. 
Foarte animate au fost cele 
trei ooncursuri de popice (150 
de participant) rezervate În
cepătorilor și sportivilor legiti
mați. Printre cei care au rea
lizat cele mai multe popice 
doborite s-au aflat Adriana 
Costea (Metrom), Ion Crăciu- 
nolu (Tractorul). Cecilia Bejan 
(Metrom) și Costel Pădurcanu 
(Rulmentul). O notă bună pen
tru organ za tori. A.S. Hidrome
canica și Consiliul județean al 
sindicatelor. (Carol GRUIA).
• URZICENL în suita acțiu

nilor sportive de masă dedica
te aniversării Republicii s-au 
înscris și concursurile de șah 
și tenis de masă desfășurate în 
această localitate. Bucuria ce
lor mai multe victorii a suris 
lui Mihai Steleanu, de la Școa
la nr. 2. la șah. șl lui Sorin 
Rădnlescn. de la Liceul indus
trial nr. 2, la tenis de masă.

• SLOBOZIA. Bucuria victo
riei a însoțit pe multi dintre par- 
ticipanții la acțiunile sportive, 
din iudetul Ialomița și din alte
le învecinate, dotate cu „Cupa 
30 Decembrie". Competiția or- 
ean-'zntă d^ CJ.E.F.S. Ialomița 
și de Consiliul Județean al Or
ganizației Pionierilor a avut ea 
învingători la ' sah pe Adrian 
Brasoveanu — Scoală 4 Țăndă- 
rei și Mariana Cucu — Școala 
din comuna Ahdrășești la cate
goria 11—12 ani. ne Adrian Va- 
sile — Școala din comuna Cio
china si Georsreta Ivanciolu — 
Școala 6 Slobozia la categoria 
13—14 ani. La terrfs de masă, 
pe locul I s-au clasat, după 
eum urmează: 11—12 ani. Flo
rian Radu — Școala 3 Slobo
zia: 13—14 ani. Mihaî Enciu — 
Liceu] ind. de construcții Slo
bozia: 15—18 ani. Alexandru 
Enciu — Liceul Palaș — Con
stanța; peste 19 ani Constantin

Pătrașcu —- 
(Momea STAN
• PLOIEȘTI

Comitetului M 
a C.M.E F.S. șj 
nicipal al sind 
litate 6-au da 
toare între» 
handbal, șahq 
popice etc. Ia 
câștigători: ]
„Mihai Viteaz) 
cea a Liceulu 
la handbal, G. 
economic, la t| 
lina Mânu și 
cu — ambii dl 
Caragiale", lai 
timp, pe podii 
re al competi 
masă inițiată 
Iii nr. 3 Ploie] 
cipanți) au I 
Curtean u — ] 
Nicoleta Angq 
VIII-a A, Gh. 
a Vl-a D și I 
clasa a VII-I 
BALTF.ANU).

• BUCURE,i 
copii aflați ini 
iarnă și-au dai 
tinoarul artifil 
Printre ei. Dl 
Valentin Bred 
N'egrescu, R-a 
și Nicolae Paj 
ciclul primar I 
plină in treceri 
stagiu de ini ții 
vegherea antrl 
Ancuța. de lai 
Pionierilor și I 
împreună cu I 
au descifrat ■ 
grațios sport | 
întîinită și x 
..veterana" grt] 
(în vîrstă de.] 
toare consacra 
de vreme ce 1 
republ iea n j_îrj

■Bl• In să^M 
te la căminul I 
întreprinderii I 
te 100 de tini 
la șah
gători: ’Atfej 
an la Metrold 
de șah, și Cq 
matrițer, in j 
masă. La red 
moașe acțiunii 
tribuit atît cd 
sportive, cit șl 
catului pe înj 
mitetul U.T.cl 
CEK).

® BUZĂU, 
curenți — in 
sați — au fo l 
ligonul Școlii] 
tori din locali 
de îndemîniar] 
organizată dej 
buzoian. După 
teresante disd 
semnat urmăj 
competiției d] 
Republicii": 1| 
Virginia Dob| 
Nănău;

rențiu ApWTo| 
și: 1. Ion Dț 
Dascălu, 3. P] 
la avansați. H 
zatorii au ofd 
plome si m] 
(T. NICOLAH

ÎNTRECERI șahiste ȘCOLĂREȘTI
Tradiționala competiție de 

șah dotată cu „Cupa cluburilor 
sportive școlare" s-a desfășurat 
la Brașov, cu participarea echi
pelor reprezentînd opt centre 
din țară. în prima fază, grupa 
întîi a revenit formației C.S.Ș. 
Unirea Iași, înaintea C.S.Ș. 
Brașovia Brașov, C.S.Ș. Tg. Mu
reș și C S.Ș. Viitorul Pitești. în 
a doua grupă s-au clasat în 
ordine: C.S.Ș. 1 București,
C.S.Ș. Timișoara, C.S.Ș. Plo
iești, CS.Ș. Sibiu.

Competiția 
echipa C.S.Ș. 
a întrecut îrJ 
nirea Iași cu 
a revenit fon 
șovia, înainta 
șoara. De ri 
mari ale înd 
reștenii între 
pele din Ploi 
biu 10—0, T 
Brașov 6—4 
întrecerii a | 
Clubul sport] 
(antrenor: A|

PRtMILUIA AUlOMOBIlIȘTILO^m
I-am văzut de multe ori in 

cursul anului, la start, in tim
pul curselor automobilistice la 
care participau. Bineînțeles, cu 
căști speciale pe cap, purtind 
costume multicolore, temerari, 
concentrați la kilometrii ce ur
mau să fie... inghițiți. Sînt 
automobili șt ii noștri de viteză 
și raliuri...

Acum, la sfîrșit de an, i-am 
revăzut. Era în urmă cu două 
zile. Parcă erau alții. Destinși, 
eleganți — unii îmbrăcați sport, 
majoritatea insă cu Costum și 
cravată — evident zîmbitori, 
deloc economi la vorbă. Se a- 
dunaseră într-o sală de festivi
tăți a hotelului „Parc" din Ca
pitală pentru a participa la o

frumoasă și d 
organizată pen 
Federația Al 
Român: pren
din sezonul a 
Chemați pe rî 
nă, primeau ri 
merite — trid 
oni, cupe saț 
care se întord 
sală. Și pentri 
de prin toat] 
Reșița, Iași, H 
Brașov, Satu I 
mișoara. Numi 
făcut pînă în 
tea lua ușor, 
dragostei pcnfl 
Și privindu-i. 
perindau pe
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START IN NOUL SEZON

DE SCHI FOND Șl BIATLON
La Predeal, pe Valea RIșnoavel, >a Complexul A.S.A. Brașov, 

intr-o atmosferă specifică iernii (temperaturi în Jur de zero 
grade strat de zăpadă gros de aproximativ 40 de centimetri), s-au desfășurat „Cupa Tractorul- la schi fond șl „Cupa A.S.A. 
Brașov- la biatlon. Aceste două concursuri au constituit des
chiderea sezonului eompetitional în sporturile respective. Au 
ținut să fie prezenți peste 00 de alergători din cluburi și aso
ciații sportive din Brașov. Vatra Dornei. Harghita. Bistrița-Nă- 
săud. Iată rezultatele :

CUPA tractorul, 10 km. liber, senioare : 1. Daniela Toc 
(Tractorul) 41:20,5 ; junioare mari : 1. ileana Hangan (ASA) 
37:25,6: 2. Adina Tutulan (IPA Sibiu) 37:41,4; 3. Daniela Filimon 
(Tractorul) 39:02,6 : junioare mici : 1. Ioana Popandron (CSS 
Bistrița) 39:24,7 ; 2. Maria Burbulea (CSS Bistrița) 39:50,6 ; 3. 
Adina Landa (CSS Vatra Dornei) 41:06,0 ; 15 km liber, seniori : 
1. Elemer Tanko (Dinamo) 48:16,3 ; 2. Karoly Kdpe (Dinamo) 
48:25,9 ; 3. Ion Lungoci (Dinamo) 49:43,7 ; juniori : 1. Ion Ră- 
șan (Dinamo) 50:34,4 • 2. Marin Turja (ASA) 50:59,4 ; 3. Gh. 
Antal (Dinamo) 51:31.7 ; 5 km clasic, senioare: 1. Mihaela 
Toc 19:16.3 ; junioare mari : 1. Ileana Hangan 16:52.9 ; 2. Da
niela Filimon 16:59,7 ; 3 Mihaela Cîrstol (ASA) 17:40,9 ; juni
oare mici : 1. Cristiana Dogărel (Steagul Roșu) 18:53,0; 2. 
Ioana Popandron 19:00.6 ; 3. Adina Landa 19:05,0 ; 30 km, cla
sic, seniori : 1. V. Șotropa (ASA) lh30:40 ; 2. I. Lungoci ih33:34; 
3. G. Boitis (ASA) 11134:59.

CUPA A.S.A., b'atlon. 20 km : 1. I. Lestlan (ASA) lh09:29 
(5 min, pen.), 2. N. Șerban (ASA) îh n :43 (5). 3. i. Diaconescu 
(Dinamo) 1-h 13:06 (7) ; 15 km, juniori : i. c. Frențiu (CSS Rlș- 
nov) 57:18 (3). 2. B. Stancu (ASA) 58.42 (3). 3. S. Dia (ASA) 
1 h. 02:31 (4).

• O veste bună : 
din acest sezon se 
vor organiza Cam
pionatele Republi
cane de patinaj vi
teză pe piste redu
se, deschise tuturor 
categoriilor de a- 
lergători. Finalele 
pe țară sînt progra
mate între 7—9 apri
lie 1989 pe patinoa
rul artificial din 
Gheorgheni. • Sîn- 
tem informați că 
tinerii Gabriela Va. 
gași, Marius Valda, 
Zsolt Ballo și alți

viteziștl din lotul 
reprezentativ de ju
niori, afiați intr-un 
turneu în Polonia, 
și-au corectat toa
te recordurile per
sonale. Pe cind șl 
performanțe de ni
vel republican? • La 
5 ianuarie 1989, va 
avea loc ..bote
zul focului- pentru 
Ileana Hangan, Da- 
riela Filimon, Mi
haela Cîrstoi, Adi
na Tutulan și Doi
na Melinte. precum 
și pentru antreno-

rii lor de la lotul 
olimpic. Dan Lăză- 
rescu și Gheorghe 
Berdar. Prilejul ? 
începe „Cupa Mon
dială- de schi-lond. 
la Kavgolovo 
(U.R.S.S.J.

■sa.

Asa cum ne transmite coresponden
tul nostru Hie Ionescu, patinoarul din 
Sibiu si-a deschis de curia d porțile 
marelui... public mic, in special copi
ilor. Iată o imagine grăitoare sur
prinsă de V. Cîrdei la acest patinoar, 
intr-una din primele zile de func

ționare

SPOR LA TREABĂ!
Pe un drum nou (a se citi: 

cu o productivitate sporită în 
valori oferite, in prlcipal, lo
tul olimpic) se află angajat 
Centrul olimpie de schi fond 
de la Vatra Dornei, Argument : 
cadrul optim de pregătire 
sportivă și activitate școlară 
asigurat de torurile locale 
de partid și de stat și prin 
eforturile Clubului Sportiv 
Școlar din localitate (director: 
Paul Chlriluș). internatul, 
cantina, pîrtia de antrenament 
Si școala aflîndu-se. toate, la 
cîteva sute de metri unele 
de altele. O altă garanție — 
numirea celor doi no! antre
nori. rulian Pata (CSS Vatra 
Dornei) și Gheorghe Plștea 
(CSS Dinamo Brașov), un 
tandem care îmbină armonios 
elanul tinereții primului cu 
experiența vîrste! celui de al 
doilea. Iată și componenta 
Centrului șl proveniența mem
brelor sale : Adina Landa si 
Carla Toth (CSS Vatra Dor
nei), Rozalia Suoeală (CS 
Bușteni). Florina Ureche. Mo
nica Lăzăruț și Daniela Bog- 
za (CSS Bistrița), Ioana Do
gărel si Rodica Tudor (Stea
gul Roșu Brașov).

Prin amabilitatea 
Serviciului prevede
rilor de scurtă du
rată ale vremii dmn 
cadrul Institutului 
Meteorologic și Hi
drologic, iată gro
simea stratului de 
zăpadă din une
le zone montane 
ale țării : Sinaia, 
Cota 1500 32 cm.
Babele 39 cm, Pre
deal 32 cm, Vîrful 
Omu 43 cm. Fundata 
32 cm. Poiana Bra
șov 23 cm, Bîlea 
Lac 110 cm, Cozia 
53 cm, Paring 60 
cm. Păltiniș 24 cm. 
Semenic 63 cm, 
Țarcu 25 cm, Mo- 
neasa 19 cm, Stîna 
de Vale 81 cm. Vlă- 
deasa 90 cm. Iezer 
32 cm, Rarău 51 
cm. Ceahlău Toaca 
38 cm, Bucin 196 
cm, Lăcăuți Î4 cm.

EFORTURI CONTINUE
Folosind vremea prielnică, 

conducerea S.C. Miercurea 
Ciuc (președinte — Andrei 
Daradics) a luat. în urmă eu 
trei săptămlni, primele mă
suri pentru înghețarea pistei 
betonate de patinaj viteză din 
orașul de reședință al jude
țului Harghita. Câteva zile, 
vitezistii din localitate șl din 
alte centre de patinaj din 
țară au și efectuat antrena
mente pe „inelul- de dimen
siuni olimpice. însă cînd ie 
era lumea mai dragă a venit 
un... val de căldură care * 
înmuiat gheața naturală. Oa
menii administrației au ră
mas In alertă și. în momen
tul cînd mercurul termome
trelor a scăzut iarăși, au pre
gătit imediat pista, fiind aju
tați de antrenorii Maria Lă- 
zărescu, Andrei Okoș, arbi
trul Marius Dobrescn și alți 
specialiști prezenți la Miercu
rea Ciuc. Dar (păcat că exis
tă acest ,.dar“). clnd trebuia 
să înceapă primul concurs al 
sezonului, din nou vremea nu 
a mai tlnut cu patinatorii. 
Așa că toată lumea se află 
iarăși în așteptarea înghețu
lui...

fugă, cîteva Însemnări: in“
Grigoraș din nou

în _ . 
ginerul N.

V,»nr. 1“ a’ țârii Ia automobi
lism. .. W. Hirschvogel — Ia 58

festare 
către 

[Clubul 
ktașilor 
tic '88. 
be sce- 
ie de 
campi- 

, după 
ști în 
eniseră 
i țării: 
Galați, 
ea, Ti- 
drumul 
se pu- 
pulsu! 

ibilism. 
re se 

făcut,

de ani — campion (felicitări!)... 
Bine dispus, firesc, cuplul Șt. 
Vasile — O. Scobai, campion 
absolut Ia raliuri „.Cuprinși de 
atmosfera sărbătorească, doi 
copii — ai lui I. Mălăuț și Șt. 
Vasile — au urcat și ei pe sce
nă, mindri, alături de părinții 
lor... Clasamentele fiind multe 
(a.șa-1 Ia automobilism și kar
ting), s-au împărțit vreo 200 
de cupe... între premiați: copii 
de 11 ani, alergători de karting, 
dar și conducători auto maturi 
ce au concurat pe ARO sau ca
mioane... Mare bucurie pentru 
echipa I.A.T.S.A. Pitești: anul 
trecut locul 4 ia raliuri, anul 
acesta locul I, înaintea I.A. Da
cia Pitești si Oltcit Craiovaț!)... 
Unirea Tricolor București păs-
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Divizionarele A

Iti jîimâtatca întrecerii

ORADENII —UN RETUR PLIN DE SPERANȚE
în

Bi-
Dacă vom afirma că 

turul campionatului F. C. 
hor a avut de înfruntat nu 17, 
cl... 2U de adversari, nu va 
fi vorba de nici o metaforă, 
ci doar de adevărul faptic. Fi
indcă celor 17 dispute din te
ren li s-au adăugat și cele trei 
mari probleme cărora a trebuit 
să le facă față 
boreană : „șocul 
nii“ ce însoțește 
la suprafață, în 
nirea Cu prima 
nală, îmbolnăvirea antrenorului 
principal Viorel Mateianu toc
mai atunci cînd lucrurile pă
reau să fi intrat pe făgașul 
cel bun și. în fine, lipsa — 
resimțită acut — a unui om 
de gol. Fără a dori cu orice 
preț să așezăm cele trei ob
stacole în ordinea importan
ței lor, se pare că ultimul, 
ineficacitatea, deci, și-a pus 
definitoriu pecetea pe evoluția 
de ansamblu' a echipei, obli- 
gind-o să se retragă „in ca
rapace**, cu alte cuvinte să 
încerce suplinirea anemiei o- 
fensive printr-o apărare erme
tică. Un amănunt ușor de tre
cut pe hirtie. în chip de con
cluzie. dar care înseamnă în 
fapt o veritabilă restructurare 
a registrului tactic E suficient 
să privim, comparativ, clasa
mentele Diviziei B 1987/88 și 
cel actual al Diviziei A pen
tru a constata discrepanța din

eu 
in

locul terenului, iar după el, cu 
două goluri, se află Ciocan — 
om din linia de fund! în rest 

. — patru nume cu cîte un (sin
gur) gol ic. dreptul lor. ceea 
ce poate fi numit mai degra
bă intîmplare decît eficiență...

au depus un travaliu deosebit, 
a'coperind o mare zonă de te
ren, stopîni! nenumărate atacuri, 
interceptînd mingi, dînd tonu) 
acțiunilor. L-aș evidenția în 
primul rînd pc Tămaș, nu doar 
căpitanul echipei, ci și sufletulcăpitanul

formația bi- 
decompresiu- 

orice revenire 
speță reîntîl- 
divizie națio-

70. F. C. BIHOR 77 5 4 8 15-18 14
• Puncte realizate pe terdn propriu ! 8 (a pierdut cîte 2 p 

la Dinamo. Steaua. Oțelul sl Victoria) ; puncte obținute in de
plasare : 6 (2 p la F.C. Farul, cîte 1 o la F.C. Olt, Corvinul, 
Rapid si ,U“ Cluî-Napoca)
• Golgeterii echipei : Mujnai 5 goluri (2 din 11 m) ; Ov. La

zăr 4 : M. Ciocan 2 ; Mandoca, N. Mureșan, Tămaș, ne (din n 
m) — cîte unul.
• Jucători folosiți ; 21 — Tămaș 17 Jocuri : N. Mureșan, Man

doca. Muinai — cîte 16 : M. Ciocan 15 : Brukenthal Szenes — 
cîte 14 : Bueico 13 : Biszok. C. Georgescu, Ov. Lazăr — cîte 
Lăzăreanu. Baba. Ile — cîte 11 ; Weissertbacher 16 : Blid 6 ; 
V. Pop 4 ; Bălai 3 : Bode. Bereckzi — cîte 2 : Balazs 1.
• Media notelor echipei : 6,19 : media notelor Jucătorilor (pc 

baza a minimum 10 jocuri) : 1. Lăză-eanu 6,90. 2. Mujnai 6.75 
3. Ov. Lazăr 6.59 : cele mai mari note î 8 (Lăzărean-u — et. I 
a IV-a. a Vl-a și a VH-a ; Ov. Lazăr — et. a V-a : Blid — et a XIH-a).
• Cartonașe galbene t 23 (9 suspendări) — 11 jucători (cele 

mal multe : We'ssenbocher. Mujnai, Bueico — cîte 3).
• Cartonașe roșii : Biszok (et. a m-a). M. Ciocan (et. a 

XI-a). Brukenthal (et. a Xm-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m — 3 transformate 

(Mujnai 2. De), una ratată (De) ; a fost sancționată eu 3 pe- 
naity-uri — 2 transformate, unul ratat.
• A expediat 145 de suturi (100 „acasă" 45 în deplasare), 

din care 62 pe poartă (40 ..acasă*. 22 în deplasare).

(a pierdut cîte 2 p

tre cele 85 de goluri (!) 
care F. C. Bihor cîștiga 
vară seria sa (al doilea record 
de eficacitate în divizia se
cundă, după Corvinul — 1980 
cu 90 de goluri...) și cele nu
mai 15 din acest tur de, cam-

Legea compensației a acțio
nat însă șl de data aceasta, 
F. C. Bihor izbutind să și clă
dească una din cele mai solide 
apărări ale campionatului. A 
primit doar 18 goluri, 
norantă pentru ea, din 
ce doar Steaua (15) și 
(16) s-au dovedit mai

cifrâ o- 
moment 
Dinamo 
impene-

cazul de față Rapid — 
culoare) aduce mai degrabă

Se mai intimplă și asa: meciul (in 
Bihor, ultimii in tricouri închise la _________ ____ ___
cu... un test al pregătirii fizice. Trecut cu bine de bihoreni, care 
s-au întors acasă cu un punct prețios. Foto: Eduard ENEA

trabile. Cu mențiunea că, fără 
accidentul din meciul de la 
Moreni, cînd a pierdut cu 0—5 
(spunem accident, întrucît F.C. 
Bihor a primit, de regulă, cel 
mult două goluri, iar scorul 
cel mai des întîlnit în dreptul 
ei a fost 1—0 sau... 0—1) ar fi 
putut să coboare chiar sub 
media de un gol primit pe 
meci... Și totuși, aparent pa
radoxal, dacă privim clasamen
tul notelor medii, vom vedea 
că — exceptîndu-1 pe portarul 
Lăzăreanu — nici un alt apă
rător nu „intră"'în primii 5. 
Constantin Bigan, știut om de 
fotbal și conducător al lui F.C. 
Bihor, este de părere că „cei 
care au dus greul în acest tur 
de campionat sînt oamenii de 
la mijlocul terenului. Aceștia

pionat („întrecută" doar de 
F. C. Constanța cu 14 și A.S.A. 
Tg. Mureș cu 11). Ce s-a pe
trecut între timp, Unde sînt 
golgeterii echipei care a pro
movat atîț de spectaculos ? 
Sigur, a plecat Culccar, un 
jucător mereu însetat de gol. 
Dar au rămas Ile, Ov. Lazăr, 
Georgescu, Mandoca, Murcșan, 
cu toții afiați printre „puncheu- 
rii“ trecutului sezon. Ov. La
zăr a punctat de patru ori, 
dar trei goluri au fost opera 
unei singure partide, în rest... 
Mujnai a înscris 5 goluri, dar, 
vedem caseta, două sînt din 
penalty, el rămînînd, practic, 
realizatorul acestei fonmații 
cu numai trei goluri înscrise 
din acțiune ! Dar Mujnai este 
prin excelență un om de mij-

ei. Mujnai, mai nou venit, s-a 
acomodat rapid, talentul și se
riozitatea impunindu-i 
veritabil ~ _____
Mureșan, care la cei 29 de ani 
ai săi rămîne un atu prețios, 
mereu lucid, mereu construind 
in folosul echipei**.

Noi.„ vom reveni la cifrele 
care nu admit replică, adău
gind că Ciocan (fundaș cu 
largi disponibilități, cu dese «i 
periculoase urcări in atac), Bu- 
cico sau Brukenthal au fost și 
ei puncte forte ale echipei, 
conturînd o linie de apărare 
mereu greu de depășit. După 
cum și portarul Lăzăreanu (în 
primele 11 etape) sau Blid (eu 
o medie a notelor de 6,91, dar 
neintrînd în 
a jucat doar 
cu adevărat 
din evoluții.

S-ar putea 
anume inconstanță, echipa tre- 
cînd pe rînd prin mai toate 
locurile clasamentului, do la 
2—3 (et. I) și pînă Ia 17 (et. 
XII—XIV); după cum se vede, 
doar locurile 1 și 18 n-au in
trat în „palmaresul" orădeni- 
lor... Dar și aici ar exista ex
plicația unei prime jumătăți 
de campionat extrem de difi
cile, cu o programare care le-a 
adus la Oradea pe primele trei 
clasate, jocurile cu Dinamo, 
Steaua și Victoria însemnîhd 
tot atîtea înfrîngeri pentru bi- 
horeni. De altfel, de aici por

nind, se conturează și speran
țele pentru retur ale antreno
rului Paul Popovici, F. C. Bi
hor, aflată în prezent la „—2*. 
are, teoretic, perspectiva unui 
retur mal despovărat, deci șl 
a unei ușoare ascensiuni.

Oricum însă, antrenori, ju
cători, conducere de club, cu
nosc bine că singure estimările 
optimiste ale... hîrtiei nu sînt 
suficiente. Că este absolut ne
cesar un mare volum de acu
mulări fizice, tehnice, tactice 
în apropiata perioadă pregăti
toare. De acest lucru, ca șl 
de modul în care se vor an
gaja cei 11 în meciurile pri
măverii, depinde dacă returul 
va fi, sau nu, mai ușor decît 
prima parte a întrecerii...

•1 ca un
lider. De asemenea,

clasament, fiindcă
6 partide) au fost 
„nr. 1“ în multe

aminti și de o

Sorin SATMăRI
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trează supremația, meritoriu, I 
la karting; din nou locul I, pe | 
echipe, la viteză... Șt. Iancovioi, 
multiplu campion de motoci- I 
clism și automobilism, la pes- I 
te 50 de ani, continuă să fie 
printre fruntași: acum, pe Iocu- ■ 
rile 5 sau 6 (circuit sau coastă), | 
dar prezent!... Reșițeanul E. ■ 
Peteanu, „esterist" de frunte, . 
între campioni... Gabriela I 
Scheffler, de Ia Nord Kart I 
Unio Satu Mare, a cucerit în
că un titlu la karting (lucra I 
obișnuit la ea de mai mulți | 
ani!)... Ing. M. Mateescu, pasi
une întruchipată pentru auto- | 
mobilism, primește două dlpîo- I 
me decernate echipei Atomic- ■ 
Club...

O sărbătoare tradițională I 
reușită — ca în fiecare an —, I 
inițiativă inspirată a Federați
ei A.C.R

Modesto FERRARINI I

• IN ATENȚIA PARTICI- 
PANȚILOR, DACĂ VREȚI SA 
MAI PROCURAȚI BILETE CU 
NUMERELE DV. FAVORITE. 
REAMINTIM CĂ MAI PUTEȚI 
FACE ACEST LUCRU ASTĂZI 
ȘI MIINE. Paleta largă și va
riată a cîștigurilor asigură par- 
ticlpanților o valorificare cu 
înalte performanțe a șanselor, 
prin atribuirea a numeroase 
cîștiguri constînd în bani, au
toturisme și excursii peste ho
tare. Certitudinea sporită de 
obținere a unor mari cîștiguri 
la o TRAGERE EXTRAORDI
NARĂ LOTO A REVELIONU
LUI (de genul celei care va 
avea loo duminică, 1 ianuarie 
1989) este dată, între altele, și 
de formula tehnică, care pre
vede extragerea a nu mai pu
țin de 120 de numere, în ca
drul a 12 extrageri, cu posi
bilitatea de a se cîștiga și cu 
3 numere din 20 extrase. Este, 
prin urmare, o ocazie dintre 
cele mai avantajoase, însă nu 
uitați că orele care au mai

rămas pînă la închiderea vîn- 
zării sînt numărate 1
• O altă șansă (sau mai 

multe !) de excepție li se oferă 
participanților care vor juca 
la emisiunea specială limitată 
„LOZUL ANULUI NOU**, e- 
misiune care, pe lîngă cîști- 
guri în bani și autoturisme, 
atribuie și un mare număr de 
TELEVIZOARE COLOR I Sin
gurul inconvenient este acela 
că — emisiunea fiind limitată, 
iar afluxul de participanțl 
deosebit de mare — lozurile se 
pot epuiza. De aici, concluzia: 
cine se grăbește, departe a- 
junge...
• Precizăm că, începînd de 

săptămîna viitoare, mal precis 
de duminică, 8 ianuarie 1989, 
pe lîngă TRAGEREA EXTRA
ORDINARA PRONOEXPRES 
A NOULUI AN, amatorii de 
PRONOSPORT vor putea să-și 
încerce din nou șansele, odată 
cu reluarea concursurilor res
pective. Vom reveni, în cu- 
rînd, cu amănunte.

ȘTIRI
• F.R. FOTBAL organizează în 

perioada 4—6 nanuaris :?89 cu 'iul 
de perfecționare a antrenorilor 
de Divizia A și B. Toți tehnici
enii se vor prezenta în diminea
ța zilei de 4 Ianuarie la Cen
tru) de perfecționare de la com
plexul sportiv .23 August- din 
Capitală.• „CUPA 30 DECEMBRIE" 1» 
MINIFOTBAL. In municipiul Pia
tra Neamț s-a desfâ.urat cea 
de-a 14-a ediție a „Cupei 30 De
cembrie" la mlnlfotbal. La star
tul întrecerilor s-au aliniat for
mații din județele Bacău. Sucea
va Vrancea. Galați si Neamț. La 
grupa mică, ne primul loc s-a 
clasat C.S.S. Bacău, urmată de 
C.S.M. Suceava și £ S S. Olim
pia P. Neamț, Iar la grupa mare 
C.S.S. Bacău. Oțelul Galați Și 
C.S.S. Suceava. Cel mai constanți 
jucător! : Boghin (C.S.M. Su
ceava) și Lupu IC.S.S. Bacău). 
Cei mal tehnici : Muraru (C.S.S. 
Olimpia P. Neamț) și Cramer 
(C.S.M. Suceava). Golgeteri t 
Schumacher (C.S.S. Suceava), cu 
12 Soiuri, șl Rădulescu (C.S.S. 
Olimpia P. Neamț), cu !0 po
luri. (I. ZAHARIA — coresp.).



SPORTUL
Pc marginea unui clasament mondial la tenis

PROMISIUNI...
In clasamentul mondial ai 

juniorilor la tenis pe anul 1938. 
care ține seama de prezența și 
performanța în competiții ofi
ciale internaționale, cinci jucă
tori români sînt situați intre 
primii 200 : Loredana Bujor 
(85), Monica Chirilă 045) 
Ruxandra Dragomir (173>. <□-
prian Porumb (110) ți Diva 
Pescariu (146) Aceștia s'.nt — 
cei apropiați tenisului nostru 
știu acest lucru — șl cel mal 
buni juniori din țară la cate
goriile lor de vir-stă.

Sigur, porițiile in s-ne supăr 
a spur? mare lucru ixar or. 
singur loc In prima Mtt. De 
reținut Iasă este aawi'al d> 
jucători care flgarează In acest 
clasament» mai mar* ca ■tei- 
odată ts ■■!««■■■* aaL Ifcrafsd 
mai in amănunt, vaca sp-ne 
că. dintre cei rinei, doar Mo
nica Chirilă va depăși rirssa 
Junioratului în anul care «te. 
ea urmlnd să impfrnească. 1> 
20 ianuarie. 19 ani. peteci a» 
de seniorat ia tenis. ta 1M91 
C Porumb va avea U ani. 
fetele, ambele, vor împilai I? 
iar D Pescariu doar 15.

Fără doar și poate, crf car* 
reține Înainte de toate ai—tta 
este ultimul .nome* din înși
ruirea noastră Nu doar prin 
saltul de_ 2120 de lomori re 
alizat ia decursul U’.ă ș-jr 

an (Pescariu ocupa poziția cu 
numărul 2266 la sfirșiiul anu
lui 1987 1). ci mai ales prin 
faptul că nici ur.ul dintre cei 
145 situați înaintea sa nu este 
cei puțin din aceeași generație, 
toți fiind răscuți Înainte de 
74 (doar cina stat in *73, ma- 
jar.-a:ea ia "78 ți *71). O con- 
clurie se desprinde, deci, les
ne . Dinu Pescariu este, la virs- 
ta sa. primul din lume. Heal, 
zare ap. ee^ab -i. pe care o do
rim continuată cit mal . sas.

Momea Chirilă ți Bnxaodrs 
Dragomir aa__ sărit ți ele I•» 
jar de o mie de locuri tnainu- 
(cele două se situau la egali
tate. pe locul 1638. la sfirsltul 
tai I9CX în eeea ce o privește 
pe 1 ^-"a Bujrr. suhiin:em
ră ea are. totzxți. cea mai a-

X, poxes încheia aceste rin 
dnri Oră a tahii-.ia un aspect 
dk se poate 5» reaL Anume r* 
arewe 1 :<rcr-. fes «mrt a mon
dială. Crească, de sSrșit dean 
aa repryxmtă. fa acrlați timp 
ți ^certificate de garanție* că 
tinerii noștri juckrri vor ajun
se ma- oertoemem. Acessta va 
O ptscndă njT.ai dacă dartnta 
lor de a joea tenis va fi dubla
tă de na votam corespunzător 
laică estete de mur.că. pe 
toace pLasurile.

Domo STANESCj

u
DEZVOLTĂRI* SPORTULUI 

ȘCOLAR h INDIA
DELHI (Agerpres). Pentru 

promovarea tinerelor talen
te sportive, autoritățile din 
India au organizat o serie de 
concursur. de masă, desfășu
rate in întreaga țară cu parti
ciparea a zeci de mii de ti
neri si tinere între 9 și 12 ani. 
Cistiră orii vor participa la o 
finală, in programul căreia fi
gurează întreceri de atletism, 
badminton, hochei pe iarbă, 
voie , gimnastică, înot, tenis de 
masă și fotbal

Ce-i remarcați la aceste în
treceri se vor antrena în conti
nuare la una dintre cele 68 de 
scoli sportive existente in a- 
oeastă țară.

DIN COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE
• ..Cupa Mondială" la nata- 

ție iți va disputa prima edi
ție pină la sfirșitul lui februa
rie 1989. sub forma unui cir
cuit. găzduit în 10 orașe : To
ronto. Indianapolis. Perth, 
Err men (Olanda). Paris, Berli- 
- ul Occidental, Bonn. Gateborg. 
Veneția. Londra.
• Programul competițiilor la 

"ivel mondial de scrimă din 
1989 este următorul: elimina
toriile europene ale celui de-al

BUCUREȘTI - VARȘOVIA
Recent, sala de scrimă Flo- 

reasca din Capitală a fost gaz
da turneului internațional de 
scrimă pentru juniori (pină la 
19 ani), la floretă (feminin și 
masculin) și spadă, intre spor
tivi din București și Varșovia, 
în probele individuale și 
pe echipe. în organizarea 
C.M.E.F.S. București, cu spri
jinul federației de specialitate 
și al cluburilor Olimpia și E- 
lectroaparataj, întrecerile au 
prilejuit asalturi de bun ni
vel tehnic, comparabil cu cel 
al seniorilor, deși pe planșe 
au evoluat scrimeri fără ex
periență internațională. Dacă 
în disputa floretistelor bucu- 
reștencele s-au detașat net, atît 
la individual, cit și la echipe, 
celelalte două arme s-au des
fășurat sub semnul echilibru
lui pregnant, cîștigătorii fiind 
cunoscuti după disputarea ul
timelor asalturi.

Dar iată clasamentele : flo-

3-lea C.M. pentru cădeți, la 
Budapesta (24—25 febr.) ; C.M. 
de juniori, la Atena (23—27 
martie) ; finalele C.M. de că
deți, la Lisabona (16—17 apri
lie) ; C.M. seniori, la Indiana
polis (5—16 iulie).
• Campionatele Mondiale de 

patinaj viteză se vor desfășura, 
în 1989, după următorul pro
gram : 4—5 febr. — femei (la 
Lake Placid) ; 11—12 febr. — 
bărbați (la Oslo) ; 25—26 febr.
— probe de sprint (la Heeren- 
veen — Olanda) ; 3—5 martie
— juniori (la Kiev) ; 7—9 apri
lie — probe pe pistă scurtă 
(la Solihull — Marea Britanie).

• Iată programul Campio
natelor Mondiale de schi, care 
se vor desfășura în 1989 : 29 
ian. — 12 febr. — schi alpin.

IA SCRIMĂ JUNIORI
retă fete — individual ; 1. Doi
na Mihăileanu, 2. Cornelia Moi
se, 3. Beatrice Ion, 4. Lumi
nița Dochiu, 5. Dana Grigore, 
6. Bianca Banu (toate Bucu
rești), 7. A. Nowak (Varșovia), 
8. Adela Cristea (Buc.) ; e- 
chipe : București I, București 
II, București III, Varșovia; 
floretă băieți — individual : 1. 
•Szarlaki (Varșovia), 2. A. An- 
ghel (Buc.), 3. Zelikowski, 4. 
Bednarczyk (ambii Varșovia), 
5. C. Spătaru, 6. D. Cui cea 
(ambii Buc.), 7. Swercsynski, 8. 
Poznanski (ambii Varșovia); e- 
chipe : București I, Varșovia I, 
Varșovia II ; spadă — indivi
dual : 1. G. Epurescu (Buc.),
2. Molga, 3. Bogusz, 4. Poz
nanski (toți Varșovia), 5. V.
Tone, 6. C. Vizitiu, 7. R. Badea 
(toți Buc.), 8. Jancewski (Var
șovia); echipe: București I. 
Varșovia, București II. (M. A- 
TANASIU, coresp.).

ALE ANULUI 1989
la Vail (S.U.A.) ; 17—26 febr. 
— schi nordic, la Lahti (Fin
landa) ; 27 febr. — 5 martie — 
schi artistic, la Hindelang'O- 
berjoch (R.F.G.) ; 14—19 mar
tie — schi nordic pentru ju
niori, la Hamar/Vang (Norve
gia) ; 2—10 aprilie — schi alpin 
juniori, la Anchorage (Alaska).
• C.M. de biatlon pentru se

niori vor avea loc între 8 și 
12 februarie 1989 la Feistritz 
(Austria), în timp ce juniorii 
își vor disputa întîletâtea la 
Holmenkollen (Norvegia). in 
1990, seniorii se vor confrunta 
la Minsk, iar juniorii la Sodan- 
kyia (Finlanda). în 1991, C M. 
pentru seniori vor avea loc îa 
Lahti. în timp ce juniorii se 
vor deplasa la Galyateto (Un
garia).

START IN „TURNEU.
CELOR 4 TRAMBULINE*

Tradiționala competiție de 
sărituri cu tdu urile ,Taracal 
erior 4 trambuline*. aCa- a- 
cmr. la cea de a 37-a ediție, 
care reunește pe cei mai va
loroși specialiști ai probei din 
întreaga lume, va începe azi. 
la Obersdorf (RF G.). Al doi
lea concurs este programat la 
1 ianuarie, la Gtrmisch Par- 
tenkirefien (tot RF.G1. Apoi, 
.caravana* va pleca pentru 
următoarele două concursuri 
în Austria: 4 ianuarie. Î3
Innsbruck, și 6 ianuarie, la 
Bischofshofen.

La primele antrenamente de 
la Obersdorf au lipsit cunoscu- 
ții Matti Nykănen (Finlanda) 
și colegul său Risto Laakonen, 
precum și Pavel Ploc (Ceho
slovacia), cîțtigătorul ultimei 
ediții, care au preferat să-și... 
studieze adversarii, cum anun
ță A.P.A. Viena

Cele mai bune sărituri de 
antrenament le-a avut suedezul 
Jan Boklov, cu 116 șl 111 m, 
urmat de Jirl Malec (Ceho
slovacia) cu 110,5 și Ernst 
Vettori (Austria) cu 109 m. 
Printre protagoniști se numără 
și Jens Weisflog (R.D.G.), La-

daCrr Diuhos fOebosloracia) țt 
Andreas Fekăer Aatrx

La startul Istreceru sîaS în
scriși 128 de săritoet fc 21 de 
țâri din Europa. America de 
Nord și Japonia.

HOCHEi
• La Anchorage (Alaska) au 

continuat meciurile pentru 
CX de juniori (grupa AJ. în- 
registrirdu-se următoarele re
zultate : L'R_S S — S-U-A. 
♦—1 Cehoslovacia — Nor-.egta 
7—1. După două etape. în cla
sament conduce echipa l’.R.S_S. 
cu 4 p. urmată de Canada si 
Suedia cu cite 2 p.
• Primele meciuri disputate

in cadrul turneului de la St 
Gervaise (Franța) s-au înche
iat cu următoarele rezultate: 
Norvegia — Elveția (B) 2—1
(0—0, 0—0, 2—1); R. D. Ger
mană — Franța 5—1 (2—0, 
3—1. 0—0) .
• In cadrul „Cupei Speng

ler", ce se desfășoară la Da
vos. echipa locală a întrecut 
cu 4—3 (1—1, 3—0, 0—2) for
mația cehoslovacă V.S.Z. Ko
sice. In ziua a treia, o selec
ționată a S.U.A. a dispus de 
reprezentativa Canadei cu 8—3.
• în turneul de la Frank

furt pe Main, echipa Sparta

Fraga a întrecut cu scorul de 
5—2 (2—0, 1—1, 2—1) formația 
vesț-germanâ Bad Nauheim.

• La Megeve (Franța), în 
meci amical: Cehoslovacia — 
Franța 8—X

SCHI
• Proba trasc-alinâ de sla

lom special disputată pe pirtia 
de la Kranjska Gora (Iugo
slavia). în cadrul .Cupei Eu
ropei*. a revenit sportivului 
austriac Stocii. înregistrat in 
cele două manșe cu timpul de 
150p7. Pe locul doi s-a clasat 
coechipierul său Kappauer 154.77 
iar locul trei a fost ocupat de 
iugoslavul Bokal — 155,42.

• Concursul de schi-fond ce 
se desfășoară în împrejurimile 
crasului Moscova a debutat cu 
proba feminină de 10 km, în 
care victoria a revenit Iuliei 
Șamșurina, cu timpul de 29:57,3. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Svetlana Kamoțkaia — 
30:11,9 și Vida Vențene — 
30:12.8.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
bascset • In finala tur

neului de ja Paris : Israel — 
Franța ta»—48. dună prelungiri, 
tn timpul regulamentar de joc. 
scoru: a fost de M—9L Pentru 
kxru; X : U.R.S.S. — I-<osUvia 
:C9—:«t. • Finala turneufi:! mas
culin de Ia Hașea (RJ7. Cerma- 
r-ial se o d'souta intre echipa 
sovietică Jalzhirts Kaunas și 
formația americană Ctoeaeo Ma- 
raiboo. In semifinale; bascb etba- 
listil sorietic! au Întrecut cu U>— 
M (St—H) formația B.S.C. Koln. 
avindu-I ca principal realizator 
ne cunoscutul internaționa! Arvi- 
das Sabonis, autorul a 34 de 
puncte. tn cealaltă semifinală, 
echipa Chicago Marathon a În
vins cu 103—79 (47—ie> formația 
S. V. Hazen.

handbal a în turneul mas
culin de la Thionvilie (Fran-a 
selecționata Franței a învins cu 
26—21 (17—91 formația elvețian ă 
Amiciția Zurich.

ȘAH * tn clasamentul final 
al turneului internațional de la 
Sibenfk (Iugoslavia). pe primei

loc s-au clasat, la egalitate. Va- 
s-.ukov. Smaghin, Kociev (toti 
U.R.S.S.). kozul șl Taki.novct 
(ambii Iugoslavia) cu cite 1 
pimctc din 9 posibile, tn ultima 
rundă. Smaghin l-a învins ne 
R ihman, Kociev pe Ruban. Ja- 
kknovicl a câștigat la Ba«vjici. 
iar ir. partidele Kozul — Vasiu- 
kov si D-oncev — Grosar a fost 
consemnată remiza.

VOLEI • In primul meci al 
turneului feminin de la Salonic, 
echipa Spartak Levski Sofia a 
învins cu 3—0 (16—14. 15—3,
:6—IO selecționata Franței. a 
Rezultate din ziua a doua a tur
neului pentru juniori de ta 
Mulhouse (Franța) : Bulgaria — 
Spama 3—6 (15—6. 15—6. 15—13): 
R.F. Germania — Belgia 3—0 
(15—8. 15—», 15—7), Ungaria —
Franța 3—» (15—13. 15—6. 15—D. 
In prima zi. R.F. Germania a 
întrecut cu 3—» (15—11. 15—3.
15—7) selecționata Franței. iar 
reprezentativa Span’ei a Învins 
cu 3—1 G—1>. 15—1». 15—9. 15—S) 
echipa Belgiei.

F’oft^a! mericfiane
Ai învins, conlinuâ! Ai pierdut, continuă!

CU FRUNTEA SUS
I

I
I

J

După 24 de’ ani de activitate ș‘ performanță, frații POsplsU 
Si-au anunțat retragerea, aruneînd un val de regret si nostal- 
ete peste întreg sportul cehoslovac. în aria căruia multi spe
cialiști au cutezat să-i nrcneaseâ. dnsă o matură chibzuință. 
..cei mai mar: camo’on? d’n Istoria soortuluî nostru" ! N-am 
folosit întîmn’ător wnrf:' ercJamărît. cz am făcut-o rîndînd 
că. pentru a fl desemna*! ava. Jan 
avut de înfruntat con—"_•< 
topelc. tenismanuî Ivan LenȘl gt 
ele. Si totuși, deși provenind din! 
fidentlalâ. c!elobalul (un f— de 
de formații cu cile d--: ■ *rf---
mat nume’* In renume, nu doar 
e!t si totodată ea j 
nard nesflrstt de îzb!
Jan a împlinit 47 de ani. Iar .a-a—r 
d- 44 bilanțul eariereț lor. eit o viată de om
luminos : *> de tit’ur! d- raaap'onl a‘. î 
nu aHt de faste n«««. !»CT. iMt :a«Sț. 4

Cu timnul s! datorită fraților Pospistl 
dovadă că. la tume-iț final al C M 1933 
mania, la Ludwigshafen, s-au prezentat 
din cele peste 50 înscrise in prettm _ ____ _
dise. ..cîrtteeul lebede’* pentru Jan șl Jindrich, tot mai 
eatl de vîrstă si de tizură. Ct 
dată el au termtnat In-.-!neJto._______ __ _ „„ _ _ ..._
unui palmares si unei lez-nde. Niciodată nici chiar cînd am 
pierdut, nu ne-am chinuit atit. avea să declare Jindrich. Dar 
am ținut cu tot dinadinsul să plecăm cu fruntea sus st «in
tern fericiți că am reușit M-a întrebat cineva în ce a constat 
secretul victoriilor noastre ? Îmi p-.re rău. dar mă mdotesc c-a 
existat vreun secret. Tn toț! acești ani, am muncit ca n’s’e păl
mași. Dar a mai fost ceva : am Iubit nespus ce-am făcut".

încă o dovadă a cita * că dacă muncă nu e șl iubire nu nlmîe nu e t
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CEL mai bun sportiv din R.D. 
Germană în luna decembrie a 
fost desemnat fotbalistul Hans- 
Uwe Pilz. căpitanul echipei Dy
namo Dresda. calif:cată în sfer
turile de finală ale ..Cupei 
U.E.Fj\.“, • în care va întîkii. 
după cum se știe, formația Vic
toria București.

ANTRENORUL reprezentativei 
AxgentineL Carlos B’lardo. a de
clarat ziarului ..Cronica* din 
Buenos Aires că in 19-53 echipa 
dc care o pre^ă*ește. camn’pană

Ce a fost, ce este

mondială, va susține 12 neciurl 
amicale de verificare. Primele 
partide sînt programate în luna 
martie, cu selecționatele Colum
biei și Perului. La 14 aprilie 1990. 
cu aproape două luni înaintea 
începerii turneului final al Cam
pionatului Mondial de fotbal. în 
care Argentina este calificată din 
ofîci’j. fotbaliștii antrenați de 
Car’.os B.lardo se vor instala în 
Italia, la centrul de pregătire 
Tregoria. Dună cum se știe, e- 
ch:pa Argentinei va disputa me-

jj ce va fi

du- inaugural al „Cupei Mon- 
diale8*la 8 iunie, la Milano.

echipa Dynamo Dresda part ci- 
pă In prezent la un turneu in sală 
(minifotbal), la Bremen (R.F.G.). 
în primul meci. Dynamo a dis
pus cu 3—2 de selecționata Zam- 
biel. după care a fost întrecută 
cu 6—1 de către Spartak Mos
cova.

FINALA turneului de la Dja
karta : Indonezia — Thailanda 
4—0 ; pentru locul 3 : R. P. Chi
neză — Indonezia II 5—0.

în preliminariile C. M. '90
— --------- AZI, ZONA EUROPEI, GRUPA

SEMNE DE ÎNTREBARE...

A VII a — —

Ovîdiu IOANIȚOAIA

Is grupa a 7-a (ultima din 
’xsa Europe!), cu 5 echipe, cu 
excepția aceleia a Lux mb jrgu- 
lui (care nici r.u emite pre*?n- 
tiî). celelalte 4 reprezentative 
luptă pentru primele două locuri: 
Cehoslovacia, Belgia. Elveția și 
Portugalia. întrebări pot fi ma! 
multe : se va redresa după ma
rile probleme din fotbalul in
tern (un singur mec! de pregă
tire !) reprezentativa Portugaliei, 
care abia a învins pe teren pro- 
oriu cu 1—0 selecționata Luxem
burgului ? își va recăpăta echipa 
Belgiei vigoarea de altădată ? Se 
va outea impune Cehoslovacia 
în meciurile grele d:n deplasare, 
dună ce a pierdut un punct a- 
casă cu Belgia ? Va putea și El
veția 6ă emită vreo pretenție 
pentru calificare? Răspunsurile 
exacte Ie vom avea abia spre sfîr- 
șitul anului 1989...

Partide jucate
Luxemburg — Elveția 1—4
Belg’a — Elveția 1—0
Luxemburg — Cehoslovacia 0--2
Cehoslovacia — Belgia 0--0
Portugalia — Luxemburg 1--0

Clasament
1. Cehoslovacia 2 1 1 0 2-0 3
2. Belgia 2 1 1 0 1-0 3
3. Elveția 2 I 0 1 4-2 2
4. Portugalia 1 1 0 0 1-0 2
5. Luxemburg 3 0 0 3 1-7 0

Program 1989
:5.02. : Portugalia — Belgia
.6.04. : Portugalia — Elveția
30.04. : Belgia — Cehoslovacia
10.03. : Cehoslovacia — Luxemburg
1.06. : Luxemburg — Belgia 
7.06 : Elveția — Cehoslovacia 
6.09. : Belgia — Portugalia

20.09. : Elveția — Portugalia
6.10. : Cehoslovacia — Portugalia

11.10. : Luxemburg — Portugalia
Elveția — Belgia

25.10. : Cehoslovacia — Eîlveția
Belgia — Luxemburg

15.11. : Portugalia — Cehoslovacia
Elveția — Luxemburg

Aici se încheie prezentarea gru
pelor preliminarii ale C.M. din 
zona Europei. Să recapitulăm 
modul în care se vor face ca
lificările pentru turneul final : 
primele două echipe clasate în 
grupele alcătuite din 5 formații, 
precum și cele de pe locul întîi 
în grupele de 4 se vor califica 
direct în turneul din Italia. în 
plus, echipa cu cel mai bun 
punctaj, clasată pe locul secund 
în cele trei grupe de 4 (în caz 
de egalitate de puncte va acțio
na diferența de golaveraj), va 
fi prezentă in italia. Pri-n ur
mare. din Europa se vor califica 
12 echipe (provenite în urma 
preliminariilor), plus aceea a Ita
liei. ca țară organizatoare.

Documentar realizat de 
Ion OCHSENFELD
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