
wwmwww wiwwwwwTWw i > .imw , w» w wwwwiwk

Trebuie sâ avem permanent in vedere că 

viitorul poporului nostru este strins legat de 

ridicarea gradului general de cunoștințe, de 

pregătire, de dezvoltarea puternică a științei. .

ELENA CEAUȘESCU
(Din Cuvin tar oa -oștită ia cai da ai | 
fîl-lea Congre» Național da CHmM |

.Proletari Un toate țările, uniți-văl ♦

portul
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La aniversarea zilei de naștere a tovarășei ELENA CEAUȘESCU

CALDA PREȚUIRE, VIBRANT OMAGIU DIN INIMA ÎNTREGULUI POPOR

FLORI DE ALEASĂ CINSTIRE
Se adună puritatea supremă in cuvinte, 
și-n fiecare - o țară trăiește și-un popor, 
ce iși rostesc, slăvind-o, credința-n demnitate, 
in libertate,-n pace, in veșnic tricolor.

Elenei Ceaușescu, azi, îi aduce țara 
in zi aniversară cite-o garoafă-n dar, 
și „La mulți ani I* ii spune, spre fericirea țării 
pe care o slujește cu patos legendar.

Credința sa in țară, și in partid, și-n știință 
azi o cinstim, din inimi, și o slăvim in cint, 
Elena Ceoușescu cind spunem, spunem pacea 
și știința românească cuprinse in cuvinL

Demn patriot in spirit, in faptă șî-n visare, 
cutezătoare minte și eminent savant, 
suflet in pieptul țării, purtind in suflet țara 
și dindu-i azi in lume sclipiri de diamant

Muncind, gindind, visind pentru partid și țară 
cu inima bătindu-i adine pentru popor 
alături de EROUL ce-i este țării-n frunte, 
gindindu-i, împreună, un falnic viitor.

Elena Ceaușescu e-ntruchiparea vie 
a dragostei de țară, a-ncrederii-n partid 

cind „La mulți ani I" ii spunem, acum, în România, 
flori în priviri și-n inimi petalele-și deschid.

Dan ROTARU

0 VIATĂ EXEMPLARA DĂRUITĂ
5

PARTIDULUI. PATRIEI Șl POPORULUI
Ne regăsim azi, în anul eelei de-a 45-a aniversări a vic

toriei revoluției de eliberare socială șl națională, antifas
cistă șl antiimperialistă și al celui de al XIV-lea Congres 
al partidului, un an nou al existenței libere, demne, in
dependente șl suverane a României socialiste, sub semnul 
deplinei unități în jurul partidului comunist, al marelui 
său conducător de țară nouă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
al angajării depline a oamenilor muncii, mobilizați per
manent de comuniști, pentru progresul necontenit al pa
triei, al ridicării bunăstării materiale și spirituale a între
gii națiuni, pentru asigurarea păcii în lume,

Prlntr-o simbolică șl fericită coincidență, o dată cu ve
nirea unui nou an, Cînd facem bilanțul celui care s-a 
încheiat și cînd, încrezători în puterea noastră de a con
feri timpului densitate și durată, stabilim ce avem de 
făcut în anul în care am intrat, trăim un mare eveni
ment sărbătoresc, cu profunde vibrații șl simțăminte de 
imensă bucurie în inimile noastre — aniversarea zilei de 
naștere și a îndelungatei activități revoluționare a tovarășei 
Elena Ceaușescu, personalitate marcantă a vieții politice 
șl științifice contemporane, strălucit militant in conducerea 
partidului șl statului, eminent savant de largă recunoaș
tere internațională, patriot înflăcărat, neobosit și presti
gios luptător pentru pace, pentru o lume mal dreaptă și 
mai bună.

întreaga viată si activitate a tovarășei Elena Ceaușescu 
se constituie lntr-un minunat exemplu de militant revo
luționar, de angajare în lupta împotriva exploatării și 
asupririi celor ce muncesc, pentru împlinirea idealurilor 
de libertate, progres șl civilizație, pentru făurirea noului 
destin al României.

în anii zbuciumați ai eroicei lupte revoluționare din 
perioada marilor bătălii de clasă, oa șl în anii măreței 
epoci pe care o trăim, epocă de aur șl de glorie, 
inaugurată de Congresul al IX.lea al partidului, 
cea mai rodnică din istoria poporului nostru, 
tovarășa Elena Ceaușescu a desfășurat șl desfă
șoară o prodigioasă activitate multilaterală, pentru ca la 
temelia noilor deschideri proiectate în orizonturile țării, 
sub îndrumarea nemijlocită a gloriosului conducător al 
partidului șl statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se 
afle o temeinică activitate științifică, aducînd o contri
buție de cea mai mare însemnătate la elaborarea șl tran
spunerea în viață a unor ample programe de perfecțio
nare și modernizare, care să permită valorificarea supe
rioară a potențialului creator al gîndirii românești. De 
altfel, prin realizările științifice personale, deosebit de 
valoroase în domeniul chimiei macromoleculare, recunos. 
cute și apreciate de importante foruri științifice interna-

(Continuare in pag. 2-3)

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ - PUTERNIC IMPLICATĂ 
ÎN CREȘTEREA PERFORMANTEI SPORTIVE> *

în această zi, întregul nostru 
popor omagiază, ca în fiecare an. 
cu profund respect și înaltă conside
rație ziua de naștere a tovarășei 
ELENA CEAUȘESCU. membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co- 
miteului Central al Partidului Co
munist Român. prim viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
In vățămin tulul.

Ca președinte al Consiliului Na
țional al Științei șl învățămîntului, 
tovarășa Elena Ceaușescu a avut și 
are o contribuție de primă însemnă
tate in orientarea activității de cer
cetare științifică, în aplicarea con
secventă a politicii partidului de 
dezvoltare a științei și învățămîntu
lui, impllcîndu-le tot mai aotiv în 
întreaga operă de creștere intensivă 
a economiei naționale și moderni
zare a forțelor de producție, de va
lorificare superioară a întregului po
tențial material și uman al țării, de 
sporire a calității și eficienței în 
toate domeniile de activitate.

Cu prilejul Plenarei comune a C.C. al 
P.C.R., a organismelor democratice

și organizațiilor de masă și obștești, 
din noiembrie anul trecut, relevind 
sarcinile de mane anvergură ce re
vin științei românești în etapa ac
tuală, tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu sublinia : „Să 
facem totul incit cercetarea științifică 
din toate domenile, în strînsă unita
te cu invățămîntul și cu producția, să 
devină un factor hotăritor al dezvol
tării patriei noastre, al ridicării ei 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție !“.

Pornind de la aceste orientări de 
o inestimabilă valoare teoretică și 
practică, în Programul privind dez
voltarea activități de educație fizică 
și sport în perioada 1985—1990 cerce
tării științifice i se acordă o impor
tanță deosebită pentru creșterea cali
tății întregii noastre activități. Mal 
mult ca oricînd, ea este chemată să 
acționeze ferm, așa cum reiese și din 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive din 5—6 mar
tie 1982, pentru aplicarea în activita
tea de educație fizică și sport a celor

(Continuare in pag. 2-3)

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ
Ajunsă în faza semifi

nalelor, „Cupa României" 
la handbal feminin (edi
ția a XII-a) competiție 
ce se desfășoară în ca
drul Dacladci — per
formanță — iși va con
suma mîine partidele- 
tur, un pas important 
pentru desemnarea for
mațiilor care iși vor dis
puta ultimul act. Echi
pele vizate să-și aducă 
în panoplia cu trofee și 
Cupa sînt, în ordinea ca
lificării, Rulmentul Bra
șov, TEROM lași, Chi
mistul Rm. Vîlcea și Ști
ința Bacău.

Mai înainte de a oferi 
programul de mîine, con
siderăm util să reamin
tim... traseul echipelor 
respective pînă să fi a- 
juns în penultimul act 
al întrecerii. în dubla 
manșă cu Mecanică Fină, 
brașovencele au cîștigat 
cu scorul general de 35— 
34, cele două partide fi

ind și cele mai „strfnse" 
ale .sferturilor" : ieșen- 
cele, în confruntarea cu 
handbalistele de la Con
fecția, s-au calificat cu 
golaverajul total 57—46; 
studentele băcăuance 
și-au marcat superiorita
tea cu 47—41 în fața de
ținătoarelor trofeului, 
handbalistele de la Mu
reșul Tg. Mureș ; în sfîr- 
șit, Chimistul Rm. Vîl
cea, după ce a pierdut la 
Zalău, în fața Textilei 
din localitate, a recupe
rat pe teren propriu, ca- 
lificîndu-se cu scorul ge
neral 43—36.

Mîine, conform trage
rii la sorți, Sala Sportu
rilor din Bacău va găz
dui una dintre partidele 
de mare atracție a pri
mei manșe a semifinale
lor : Știința din locali
tate primește vizita unei 
echipe cel puțin la fel 
de puternice. Chimistul

Rm. Vîlcea. De rezulta
tul înregistrat la sfîrși- 
tul celor 60 de minute 
va depinde, în mare mă
sură, numele formației 
care va aborda finala, 
întîlnirea-retur (decisivă) 
este programată la Rm. 
Vîlcea, în ziua de 19 ia
nuarie.

La Brașov, Rulmentul 
va întîlnl pe handbalis
tele de la TEROM, în- 
tr-un meci care, sîntem 
siguri, va face sală plină 
(partida-retur, duminică 
15 ianuarie).

Pentru locurile 5—8 se 
întîlnesc (în prima man
șă) Mureșul Tg. Mureș 
— Mecanică Fină Bucu
rești și Confecția Bucu
rești — Textila Zalău, a 
doua partidă fiind amî- 
nată, cele două formații 
alcătuind o Selecționată 
sindicală care, în acest» 
zile, evoluează într-u» 
turneu internațional ia 
R. D. Germană.



I ‘0 VIAȚA EXEMPLARA DĂRUITĂ
AZI ÎNCEPE returul campionatelor 

REPUBLICANE DE VOLEI I ATLETISMUL, GIMNAST
PARTIDULUI. PATRIEI Șl POPORULUI s

(Urmare din vag. 1)

i multe țări ale lumii, activitatea tovarășei

&

I

ționale din ______ ___ _. __________ _____
academician doctor inginer Elena Ceaușescu constituie, de 
asemenea, o majoră contribuție la implementarea în pro
ducție a celor mai avansate cuceriri ale revoluției teh- 
nico-științifice contemporane, la îmbogățirea patrimoniu
lui universal al științei, la afirmarea tot mai prestigioasă 
în lume a României socialiste. „Ca oameni de știință și 
cercetători — sublinia tovarășa Elena Ceaușescu — avem 
marea răspundere și datorie să ne amplificăm eforturile 
alături de popoarele noastre, susținînd larg mișcările pen
tru pace ce se desfășoară în întreaga lume, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru făurirea unei lumi a 
păcii și colaborării, fără arme și fără războaie". Sînt 
cuvinte reprezentînd un mesaj profund umanist, care
caracterizează și dă contur profilului de mare valoare al 
militantului comunist și eminentului savant de largă recu
noaștere internațională care este tovarășa Elena Ceaușescu. 
Reușind o strălucită sinteză creatoare intre omul politic, 
□mul de stat și savant, tovarășa Elena Ceaușescu îmbină 
in chip armonios patosul revoluționar al comunistului cu 
vocația cercetării și creației științifice, reprezentînd un 
minunat model de angajare patriotică a omului de știință 

ta inte-

s

I

pusă în slujba slujirii cu nețărmurit devotament 
reselor poporului, ale omului și umanității.

Pentru toate aceste realizări, pentru minunatele 
de muncă și viață, pentru orientările cu înalt 
științific privind dezvoltarea economico-socială a 
care se regăsește si mișcarea sportivă, la acest _______
omagial gîndurile tinerilor sportivi ai țării, tehnicienilor 
și activiștilor se îndreaptă cu aleasă considerație, înaltă 
gratitudine și caldă recunoștință, ca un fierbinte omagiu, 
spre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușcscu, care manifestă o grijă părintească față de
frumusețea fizică și morală a tuturor fiilor patriei, față 
de sănătatea și vigoarea națiunii noastre.

In această zi aniversară Ii dorim din toată inima mult 
stimatei academician doctor inginer Elena Ceaușescu ani 
îndelungați de glorie șl împliniri, alături de marele nostru 
conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ani bogați In 
realizări pentru binele și fericirea întregului nostru popor, 
nentru pace în lume și o asigurăm de voința și hotărîrea 
nestrămutată a tuturor sportivelor si sportivilor noștri de a 
nu precupeți nici un efort, de a folosi întreaga putere de 
muncă pentru sporirea prestigiului României socialiste, 
pentru a răspunde, astfel, prin fapte. înaltelor sale în
demnuri revoluționare.

condiții 
conținut 
țării, In 
moment

I

I

i §

La sfîrșitul acestei săptămini 
se reiau Campionatele Repu
blicane de volei (f, m) ale Di
viziei A cu etapa a XII-a, pri
ma a returului. Reîncepe, deci, 
disputa formațiilor noastre 
fruntașe, cu obiective, măr
turisite sau nu, privind cuce
rirea titlurilor de campioane 
(frumoasă întrecerea sportivă 
in acest sens dintre Chimia 
Rm. Vîlcea, Dinamo și Uni
versitatea C.F.R. Craiova — la 
feminin, Dinamo și Steaua — 
la masculin), rămînerea In 
Divizie și, deci, evitarea re
trogradării.

Referindu-ne la această pri
mă etapă a returului, trebuie 
să precizăm mai întîi că pa
tru dintre partidele acesteia 
au fost amînate din motive o- 
biective : Universitatea
C.F.R. Craiova — Chimia Rm. 
Vîlcea (f) și Steaua — 
C.S.M.U. Suceava (m), întrucit 
echipele noastre campioane 
sînt angrenate în competiția 
continentală C.C.E. în zilele 
de 10 șl 11 ianuarie In Italia ; 
Dacia Pitești — Farul Con
stanța (f) și Tractorul Brașov

— Universitatea C.F.R. Cra
iova (m). Se vor disputa deci 
întîlnirile : FEMININ, C.S.U. 
Rapid Galați — Rapid Bucu
rești (în tur 3—1), Penicilina 
Iași — C.S.M. Oțelul Tîrgoviș- 
te (1—3), Flacăra Roșie — 
Maratcx Baia Mare (3—0), în 
Sala M.I.U.. ora 10 — toate 
duminică, cu excepția jocului 
dintre Oltcit Craiova — Dina
mo București, ce va avea loc 
azi, sîmbătă, la Craiova, în- 
cepînd de la ora 16. MASCU
LIN : A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș — Viitorul Dinamo Ba
cău (1—3), Explorări Motorul 
Baia Mare — I.A.T.S.A. Dacia 
Pitești (3—1), Relonul Săvi- 
nești — Elecond Dinamo Za
lău (0—3), Dinamo București
— Calculatorul București (3—0), 
în sala Dinamo, ora 10.

Toate partidele masculine 
au loc miine, duminică.

Centrul de perfecționare 
al cadrelor din mișcarea 
sportivă. Consiliul muni
cipal pentru educație fizi
că șl sport București, Cen
trul de cercetări al 
C.N.E.F.S., sub auspiciile 
Universității cultural-ștlin- 
țlflce, organizează luni, » 
ianuarie 1989, la orele 
12.30, in sala Dalles, con
ferința cu tema: „Proble
matica promovării junio
rilor și tineretului in lo
turile naționale de se
niori". Prezintă conf. 
prof. Vladimir Simiones- 
cu.

CLASAMENTE
Feminin

1. Chimia Rm. V. 11 11 0 33 : 8 22
2. Dinamo Buc. 11 10 1 31: 7 îl
3. Unlv. C.F.R. M 8 3 28:10 19
4. Ranid M 6 5 22 38 17
5. Dacia 11 6 5 20:17 17
6. Flacăra Roșie U 5 6 19:19 16
7. Penicilina 11 5 6 17 20 16
8. C.S.U. Rapid 11 S 6 16:22 16
9 Farul ia 3 8 14:25 14

10. Oltcit ia 3 8 10:28 14
11. C.S.M. Oțelul M 2 9 11:29 13
14. Maratex 2 9 9:27 13

Masculin
1. Dinamo 11 :10 1 32 31 21
2. Steaua n 9 2 29 33 20
3. Elcond Din. ia 8 8 26 32 19
4. Calculatorul ii 7 4 2437 18
5. Viitorul Din. ii 6 5 21 39 17
6. Untv. C.F.R. ii 5 6 17:19 16
7. C.S.M.U. ia 8 6 17 -.20 16
8. Electromureș ii 4 7 1822 15
9. Explorări ia 4 7 17:26 15

10. Relonul ia 4 7 1424 15
11. Tractorul ii 3 8 14:25 16
12. IATSA u 1 10 9 20 12

E greu de spus, fără tea
ma de a greși, dacă prima 
întrecere din lume a fost 
una de atletism, de gimnas
tică sau de lupte. Fiindcă 
alergarea, aruncările. sări
turile, tumbele și cățăratul 
atît de dragi copilului, trîn- 
ta — mai către anii adoles„ 
cenței și după aceea — au 
fost, sînt și vor rămîne 
printre cele mai firești de
prinderi de mișcare ale o- 
mului. Atît de firești incit 
practic se poate spune că 
nu există om care să nu fi 
făcut... sport în viață.

Poate tocmai de aoeea lu
mea sportului a și păstrat 
aceste discipline la mare 
cinste: atletismul este una
nim recunoscut drept sport 
al sporturilor, școala aler
gării fiind obligatoriu ne
cesară oricărui performer. 
Tot atletismul deține prin 
tradiție „capul de afiș" la 
J.O., în timp ce la aceeași 
mare competiție a sportului 
mondial laureații întreceri
lor de gimnastică se numă
ră printre marile vedete ale 
Jocurilor. Cit privește lupte
le, va fi foarte greu de găsit, 
dacă nu Imposibil, o mare 
competiție națională din 
care să lipsească lupta, in
tr-o formă sau alta a aces
tei dispute. Se știe bine, 
unele sporturi sînt extrem 
de populare intr-o regiune 
a globului, pentru ca pe alt 
continent să nu stîrnească 
nici cel mai mic interes. Nu 
este cazul luptelor, pentru 
care se pare că nu există 
„pete albe"; dintotdeauna. 
și pretutindeni, întrecerea 
oelor mai puternici, probă
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CREȘTEREA PERFORMANTEI SPORTIVE
r Urmare din pag. 1)

mai noi cuceriri ale re
voluției tehnico-științlfice,
factor hotărâtor al creșterii 
contribuției mișcăriii sportive 
la întărirea sănătății popu
lației, ca și al dezvoltării și 
perfecționării procesului de 
formare a sportivilor de înal
tă performanță.

La transpunerea in viață a 
acestor înalte comandamente 
ale cercetării științifice din 
domeniul nostru de activitate 
sînt chemate să-și aducă con
tribuția : Centrul de oercetări 
științifioe în domeniul edu
cației fizice și sportului, Cen
trul de medicină sportivă, ca
tedrele Institutului de Edu
cație Fizică și Sport. Labora
torul de cercetări al I.E.F.S., 
cabinetele metodico-științi- 
fice județene, federațiile spor
tive cluburile și asociațiile 
sporti ve.

In preocupările tematice 
desprinse din planul unic, co
lectivele de cercetători au abor
dat problematica sportului de 
înaltă performanță la nivelul 
loturilor olimpice, naționale.

PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA ! stingă 
lunecă 
ceeași 
(4*4).

cu arcuire, palmele a- 
pe coapse ; ‘ 

mișcare
3—4. A-
dreapta

Elena DOB1NCA

Stind :

Aceeași mișcare 
(2X8).

depărtat 
mîinile pe umăr: 1. Apleca
rea trunchiului înainte; 
întinderea brațelor înainte; 
îndoirea brațelor, mîinile 
umăr ; 4. întinderea brațelor 
lat-eral ; 5. îndoirea brațelor, 
mîinile la umăr; 6—7. îndoi-

Programul numărul 8 (Pentru grupa a IV-a de profesii 
oțelari, cazangii, forjori, turnători).

Exercițiul Din pozi
ția stind cu brațele sus : 1—2. 
Semirotarea trunchiului prin 
înainte, dinspre stingă către 
dreapta; 3—4. Aceeași mișcare 

(4V4 timpi).

AînniMiajiA ot stai loto pi»o*om>oih ivroinful
• Astăzi este ULTIMA ZI șl 

pentru a vă relua participarea 
Ia șirul concursurilor PRONO
SPORT din acest an. 

având și preocupări științifi
ce în domeniul menținerii și 
întăririi sănătății populației, 
prin introducerea și transferul 
de tehnologii noi, cît mai efi
ciente In planul activității de 
educație- fizică și sport de 
masă.

Viziunea modernă a cerce
tătorilor este directionată spre 
o cercetare multidisciplinară. 
Realizările metodiștilor-cer- 
cetători (împreună cu specia
liștii federațiilor și cei ai lo
turilor olimpice) au contribuit 
la modernizarea procesului 
de antrenament într-o viziu
ne cibernetică și sistemică. 
Printre acestea, enumerăm 
modelarea antrenamentului 
sportiv, raționalizarea și stan
dardizarea mijloacelor în 
scopul optimizării și dirijării 
științifice a pregătirii sportivi
lor. Rezultate bune — in con
secință — s-au obținut în do
meniile canotajului, gimnas
ticii. atletismului — fond și 
semifond —, înotului, luptelor 
și halterelor. De subliniat că 
s-a reușit să se introducă pe 
calculator informații reieșite 
din procesul de pregătire și

rea trunchiului înainte cu re
laxarea brațelor: 8. Revenire 
(2X8).

Ridicarea
prin înainte, lateral 

extensia trunchiului ;
brațelor 
sus, cu
2. Coborîrea brațelor prin îna
inte, înapoi jos și ridicare pe 
vîrfuri ; 3. îndoirea genunchi
lor cu ducerea brațelor prin 
înainte. Revenire

Ex. 4. stind depărtat: 1— 
îndoirea trunchiului

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 6 
IANUARIE ; Extragerea I : 
1 11 69 9 35 88 11 30 83 ; Ex

reactivitate al sportivului ' în 
sensul optimizării sistemului 
decizional al selecției și pre
gătirii. Din paleta largă a 
cercetărilor domeniului nos
tru reținem „Studiul poten
țialului biometric — la scară 
națională — al preșcolarilor și 
școlarilor din clasele I—XII". 
In urma rezultatelor obținute 
s-a reușit. în colaborare cu 
Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului și Institutul de E- 
ducație Fizică și Sport, să se 
redimensioneze Sistemul uni
tar de verificare și apreciere 
(S.U.V.A.), sistemul de probe 
și norme al federațiilor, pre
cum și Sistemul național u- 
nic de selecție (S.N.U.S.).

Astăzi, mai mult ca oricînd, 
cercetarea științifică este 
implicată atît în sportul de 
masă, cit și în cel de perfor
manță în modul cel mai eloc
vent in realizarea de rezultate 
superioare. Sălile și terenurile 
de sport au devenit adevărate 
laboratoare de menținere a 
sănătății și mărire a capaci
tății de muncă a copiilor, ti
nerilor, adulților și vîrstnicilor 
prin practicarea în mod sis
tematic a exercițiilor fizice și 
sportului.

-------  . Fandare spre 
stingă cu brațele lateral; 2. 
Revendre • 3—4. Aceeași spre 
dreapta; 5. Pas spre stingă 
cu aplecarea trunchiului îna
inte și brațele lateral; 6. Re
venire ; 7—8.--- *
spre dreapta

Stind depărtat:
Ridicare pe vîrfuri cu înăl
țarea brațelor prin lateral 
sus, și inspirație; 3—4. Reve
nire cu expirație (4X4).

tragerea a Il-a : 81 45 47 36
50 27 28 73 68. Fond total de 
ciștiguri : 721.681 lei, din care 
68.341 lei, report la catego
ria I.

HANDBALISTII DE LA
Printre cele 12 formații par

ticipante la Campionatul Divi
ziei masculine A de handbal 
este și Tractorul Brașov, reve
nirea acestei echipe în primul 
eșalon valoric fiind primită cu 
căldură de inimoșii ei susțină
tori. Bucuria s-a transformat 
insă în amărăciune cînd, la 
încheierea bilanțului turului, 
Tractorul s-a situat pe locul 12 
în clasament (cu o singură 
victorie la activ). „Situarea pe 
ultima poziție — ne spunea 
antrenorul emerit Dumitru Po
pescu, consilier al , formației 
brașovene — nu este pe măsu
ra condițiilor create jucători
lor. Este însă tot atît de ade
vărat că Tractorul a promovat 
in Divizia A prin forțe proprii, 
cu mulți tineri în echipă. Ei 
nu au avut timpul necesar pen
tru a atinge o cotă valorică în 
stare să le permită confrun
tarea cu echipe deosebit de 
experimentate, acestea din ur
mă avind vechi state de servi
ciu în prima divizie. Tinerilor 
handbaliști de la Tractorul Ie 
este parcă frică să... ciștige, 
deși in unele partide au de
monstrat că nu au motive în-
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TRACTORUL AU RESURSE PEN
temeiate pentru aceasta". Celor 
spuse de interlocutor le-a a- 
dâugat citeva detalii metodis
tul clubului. Florin Moraru, 
precizînd că „această ediție a 
campionatului a fost abordată 
de Tractorul exact cu același 
Iot cu care a promovat în pri
ma divizie, fără a exista posi
bilitatea aducerii unor jucători 
noi. Pe de altă parte ritmul 
susținerii partidelor duminică- 
joi-duminică s-a dovedit a fi 
un handicap pentru noi, întru
cit nu am putut efectua o pre
gătire Ia nivel superior, Ia toa
te capitolele, cee>a ce s-a re
flectat, mai de fiecare dată, 
în finalurile de meci".

Dorind să aflăm și opinia 
antrenorului echipei, Liviu Pa- 
raschiv, a cărui muncă — indi
ferent de cauze — s-a reflectat 
în poziția deloc de invidiat a 
echipei în clasamentul turului, 
acesta ne-a spus: „De-a lungul 
turului s-au comis mulle erori 
personale, uneori fiind vădită 
și lipsa dorinței de cîștig prin 
cedarea Ia luptă față in față 
cu adversarul direct. Dacă por
tarul Gică Anton a fost un a- 
devărat stîlp de susținere a e-

hal, Ln 
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A la jumătatea

UN PROGRES UȘOR, DARu 7

campionatul precedent a rea
lizat^ S.C. Bacău pe planul e- 
ficacității. în cele 17 meciuri 
din toamnă, băcăuanii au în
scris 33 de goluri, aproape cît 
în întreg car» pio natul 
rior (37). O adevărată 
tie au produs ei mai ales prin 
ace] sever scor de 6—0 admi
nistrat Universității Craiova 
în penultima etapă a turului. 
Această eficacitate 
se explica prin faptul că 
chipa băcăuană a adoptat un 
stil de joc ofensiv, evoluînd 
deschis, preocupată de 
de atac, atît în meciurile 
Pe propriul teren, 
cele din deplasare, 
aportului personal 
rilor la acest spor 
tate sînt de făcut, 
observații. După cum o dove
desc faptele, un randament 
deosebit în realizarea și “

Prin comparație cu situația 
in care s-a aflat iarna trecută 
Sport Club Bacău a avut a- 
cum o vacanță ceva mai li
niștită. Deși nu atît de sub
stanțial Pe cit ar fi fost posi
bil și de așteptat, progresul 
realizat față de turul campio
natului precedent este totuși 
real. Dacă atunci, la sfîrșitul 
primei jumătăți a competiției, 
ocupa locul 16 în ierarhia di
vizionarelor A, cu 12 puncte 
și —4 la „adevăr", acum. la 
finele aceleiași perioade, linia 
sa de. clasament arată un plus 
sub toate aspectele (locul 15, 
cu 13 puncte și —3 la .ade
văr"). Iar dincolo de această 
linie de clasament, realiză
rile echipei băcăuane par și 
mai notabile în actuala ediție 
de campionat. Să le luăm, 
insă, pe rînd.

în prima parte a campiona
tului anterior, băcăuanii pier
duseră în meciurile de pe pro
priul teren nu mai puțin de 
opt puncte, reușind să recu
pereze în partidele din 
plasare patru dintre ele. 
turul actualei ediții, 
zecele" din Bacău

ante-
senza-

crescută
e-

faza 
de 
încît și 

în privința 
al jucăto-
de eficaci- 
însă, unele

fruc

15. S.C. BACĂU 17
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Fază din meciul pe care bă
căuanii (in tricouri albe) 
l-au susținut în Giulesti si in 
care au dat o, replică foarte 
dîrză rapidiștilor.

Foto : Nicolae PROFIR

numai patru puncte — 
previzibile, de altfel —, in 
fruntașelor clasamentu- 

Dinamo și Steaua, de care

casă 
cele 
fața 
lui, 
a fost învinsă destul de greu, 
la capătul unor jocuri echili
brate, dîrz disputate. Ce-i 
drept, de afară, băcăuanii au 
adus doar un punct, obținut 
în meciul de la Constanța, cu 
Farul, dar acest —3 la „ade
văr" cu care au încheiat cam
pania de toamnă (scăpînd și 
de obsesia celor două neînvin
se) demonstrează că ei au de
venit mai redutabili pe pro
priul lor teren și au bune per
spective pentru sezonul de 
primăvară, cînd vor susține 9 
partide acasă.

Un progres evident față de

6 1 10 33-34 13

au adus un 
în anii tre- 
în această 
mari.

compartimentului de- 
Datorită mai ales gre
cie plasament ale fun- 
s-au primit multe go-

inir eter ii
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ta localitate, F C.

n

’X-.

Vale 
ultima 

Băile

CRA- 
strin-

la Stlna de 
Ianuarie) șl 
Ianuarie) la

luptei 
retrogra- 

clasam ent

la 23 Ianuarie, se 
deplasa la Băile Felix a- 

unde obișnuit se pregă- 
sl atlet! din lotul natio- 

Urmîndu-le exemplul.

deși
lor 

mai 
de jucători

de la Unirea 
_ . foarte ti

de reală perspectivă,

5

lotul argeșean se va
la Băile Herculane. 

va pregăti Intens

Creșteri -sensibile 
campionatul precedent — cum 
succint ni le-a punctat și con
ducerea ei tehnică — a reali
zat echipa băcăuană și sub 
al e aspecte : al disciplinei 
tactice — Pe fondul unei bune 
pregătiri fizice —, al ritmului 
de joc, posesiei mingii, ieșirii 
din apărare Ia atac, construc
ției acțiunilor ofensive. După 
cum de apreciat este și starea 
disciplinară a acestei echipe, 
privită mai ales prin compa
rație cu aceea a altor colege 
de competiție, în „Trofeul 
Fair Play" acordat de ziarul 
nostru băcăuanii figurînd pe 
un onorant loc 5.

Cu aceeași franchețe, antre
norul Nicolae Vătafu — ata
șat cu trup și suflet echipei 
băcăuane, veritabil model de 
hărnicie, modestie și corecti
tudine — s-a referit și

Vacanta de iarnă, ca și cea a 
elevilor, a trecut pe nesimți
te. Conducătorii și antreno
rii se precipită pentru a 

op- 
necesar perioadei 

care, de altfel, 
□ < za piramidei 

sezon competițio- 
de primăvară. Pentru 

dintre divizionarele A 
a fost cu două-trei 
scurtă, numeroase 
sunind adunarea 

primele zile ale 
Toate insă, fără 

s-au adunat la

teren propriu : 12 (a pierdut cite 2 p 
puncte obținute in deplasare : 1 (la

• Puncte realizate pe 
la Dinamo și Steaua) ; 
F.C. Farul).
• Golgeterîl echipei : Burleanu 12 goluri (6 din 11 m) ; Gri

goraș 6 : Tismănaru. Scînteie — cîte 5 ; Ivanov 2 ; Jercălău. 
Andronie — cîte 1 ; D. Ștefan (F.C. Argeș) 1 autogol.

Jucători folosiți : 20 — Cîmpeanu. Burleanu. Tismănaru — 
cîte 17 jocuri ; Penoff. Scînteie — cîte 15 ; Jercălău. Ivanov, G. 
Fulga. Grigoraș — cîte 14 ; Borcea. Artenl Șoiman — cîte 13 ; 
Fîșic 12 : Ciudin 10 ; Andrieș 9 ; Vasilache 5 : Andron-îc 4 ; C. 
Popovlci 2 ; Arvinte. Costinescu — cîte 1
• Media notelor echipei ! 6,23 ; media notelor jucătorilor (pe 

baza a minimum 10 jocuri) ; 1. Burleanu 6.70. 2. Tismănaru 
6.47. 3. Șoiman 6.42 ; cele mai mari note : 8.5 (Burleanu — et. 
a Vil-a ; Grigoraș — et. a XVI-a). 8 (Burleanu — et. a V-a șl 
a XVI-a : Ivanov — et. a Vil-a ; Șoiman — et. a XlV-a ; Scîn
teie — et. a XVI-a ; G. Fulga — et. a XVI-a).

â) Cartonașe galbene : 19 (8 suspendări) — 10 jucători 
mai multe : Ivanov 4).

O Cartonașe roșii : nici unul.
A A beneficiat de 9 lovituri de la 11 m — 6 transformate 

(Burleanu 6). 3 ratate (Tismănaru, Șoiman. Burleanu) ; a fost 
sancționată cu 4 penalty-uri — toate transformate.

© A expediat 185 de șuturi (126 „acasă". 59 în deplasare), din 
care 99 pe poartă (73 „acasă" 26 în deplasare).

tificarca ocaziilor de gol l-au 
avut mijlocașii, care, de altfel 
— așa cum ne spunea și an
trenorul 
tafu — 
forte al 
toamnă, 
geterilor 
luri marcate, se află Burleanu, 
care a devenit și un specialist 
in - executarea loviturilor de 
la 11 metri. Printre cei care-1 
secondează pe listă găsim tot un 
mijlocaș, Tismănaru. Cu rea
lizări apropiate sau asemănă
toare acestuia din urmă 
înscriu atacanții Grigoraș 
Scînteie, dar de la ei se aș
tepta ceva mai mult. Căci ca
lități și posibilități de 
cheur au amîndoi, așa 
Grigoraș a și dovedit-o 
meciul cu Universitatea 
iova, cînd a marcat 4 din to
talul de 6 goluri ale sale în în
treg sezonul de toamnă. Sub 
așteptări s-au situat, însă, pe 
planul eficacității, mai ales 
Fulga, fără nici un gol în 14 
meciuri jucate, și Șoiman, cu 
un singur gol în 13 partide. 
Ceea oe ar trebui să-i ambițio
neze în retur.

principal Nicolae Vă- 
au constituit punctul 
echipei în sezonul de 
în fruntea listei gol-
S.C.-ului. cu 12 go-

se
Și

pun- 
cum 

în 
Cra-

ca primei părți o campionatului Diviziei C - Scria a Vl-a

FINA BUCUREȘTI
ît, prezenta 
:ă de fosta 
mica Fină 

se spune, 
adversare pe 
;ru șefie. La 
lui, cînd 

șocul pro
re, echipa 
eclipsată în 
ul cîmpu- 
Ițiva ani la 
itașe, și U->

»
ține cunoscutei întreprinderi 
bucureștene Mecanică Fină.
• In această serie activează șl 

cunoscuta echipă bucureșteană, 
Progresul, care, datorită evoluției 
foarte slabe în campionatul tre
cut. în Divizia B, are în actuala 
competiție o situație grea, o pe
nalizare de 3 p. • O spectdcu- 
loasă revenire a avut formația 
ploieșteană Chimia Brazi, care 
acum ocupă poziția secundă. • 
Dintre cele trei nou promovate,

IN RITMUL DIVIZIEI B
tate în anii precedențl, cum sînt 
Muscelul Cîmpulung, IUPS Chl- 
tlla, Tehnometal București șl A- 
vicola Crevedla.

Toma RABȘAN

părțile mai slabe ale evolu
ției „unsprezecelui" său, așa 
cum au rezultat ele și din șe
dința de analiză care a avut 
loc. Printre acestea, o pon
dere însemnată o dețin slăbi
ciunile 
fensiv. 
șelilor 
dașilor, 
luri. Ceea ce a făcut posibil ca, 
în pofida eficacității sale 
crescute, echipa băcăuană să 
înregistreze, totuși, un gola
veraj negativ. Pe de altă par
te. realitatea sporului de e- 
ficacitate nu a estompat con
statarea — la fel de reală și 
ea — că se ratează încă neper- 
mis de mult, chiar din pozi
ții foarte favorabile. Jucători
lor băcăuani li se reproșează, 
de asemenea, faptul că nu ma
nifestă mai multă îndrăzneală 
ți vigoare in partidele din de
plasare, de unde 
singur punct, 
cuți reușitele 
privință erau

Cu un lot 
tiv tînăr și care va fi în 
tinuare împrospătat cu 
mente tinere din județ și 
nele limitrofe. Sport Club 
cău a pornit în aceste 
din nou la treabă, cu elan ți 
sîrguință. privind eu încredere 
spre sezonul de primăvară, pe 
care ii speră și mai fructuos 
decît cel din anul trecut 
cînd a obținut în retur 
puncte —, pentru a scăpa mai 
devreme de emoțiile 
in vederea evitării 
dării și a urca în < 
spre partea lui superioară, fe
rită de griji.

Constantin FIRANESCU

reia-

precipită 
jucătorilor cadrul 

tim atît de 
pregătitoare 
reprezintă 
întregului 
na!
unele 
vacanța 
zile mai 
echipe 
chiar din 
noului t 
excepți . 
startul perioadei pregătitoare 
de iarnă în aceste zile.

Iată buletinul pregătirilor.
@ F. C INTER. Sub ba

gheta tehnică a aceluiași cu
plu de antrenori : Constantin 
Ardeleana și V. Hizo, for
mația care a ocupat un lău
dabil ' — 4 în clasamentul 
turului a reunit la B Ia
nuarie. După obișnuitul con
trol medical antrenamentele 
se vor desfășura în localitate 
pînă la 14 ianuarie, dată la 
care lotul sibienilor va urca 
la Păltiniș, unde accentul va 
fi pus pe factorul fizic. „Nu 
vrem să prec 'pețim nici un 
efort — afirma antrenorul C. 
Ardeleanu — astfel ca în re
turul campionatului, printr-o 
comportare foarte bună, să 
ne menținem în grupul echi
pelor fruntașe4*. Lotul a fost 
completat cu cîțiva jucători 
tineri de perspectivă, care 
s-a a impus la echipe de ca
tegorie inferioară de pe raza 
județului Sioiu. Este vorba 
de Hila ?i Ciorogaru, de la 
Carpați Mîrșa, și de Lungu. 
de la Mecanica C.S.U. Sibiu.

e CORVINUL HUNEDOA
RA. „Locul 5 ne obligă. Este 
de datoria noastră să mă
rim... strocul antrenamente
lor care în unele zile vor fi 

- în număr de trei. Numai așa 
vom reuși, în ciuda unui lot 
destul de restrîns, cu mulți 
tineri încă insuficient rodați, 
dar dornic de afirmare, să 
ridicăm cota nivelului de joc“ 
— este de părere antrenorul 
Ion V Ionescu Primul an
trenament a avut loc la 6 la- 
anuarle dună care s-a trecut la 
o nouă dezbatere a lipsurilor 
din tur Pregătirea se va 
desfășura la Hunedoara pînă 
la 19 ianuarie. Apoi, timp 
de 10 zile „cartierul general" 
al pregătirilor va fi la Băile 
Herculane. Este în curs de 
perfecta transferarea unor 
jucători, ca și cedarea altora.

• „U" CLUJ-NAPOCA.
„Șepciie roșii" au pornit la 
drumul p rioadel pregătitoare 
de iarnă la 5 Ianuarie. După 
o săptămînă de lucru sub 
„Feleac“, adică în localitate, 
studenții se vor deplasa la 
Sovata în p rioada 12—26 ia
nuarie, unde condițiile de 
antrenament sînt dintre oele 
mai bune. Au apărut și două 
noutăți în lot : Sabo. pro
movat de la echipa cte ju
niori ș1 Falub 
Dej. Doj jucători 
neri ‘ ""
care n-au împlinit încă vîr- 
sta de 1 nni. îi așteptăm.
• F. C. OLT. Antrenorul 

Marian Bondrea și-a chemat 
jucătorii la startul pregătirilor 
la 7 Ianuarie. „Vrem să luăm 
un start... lansat — ne spu
nea el — »entru ca returul 
să ne He nai lesne. In sen
sul că dacă vom fl pregătiți 
foarte bine Jocurile ni se 
vor pi.ea mai ușoare. Și a- 
timci dacă vom zburda pe 
teren și rezultatele vor fi pe 
măsură. Locul 8 ocupat vrem 
să rămînă în urmă.,.*, După 
un complex control medical, 
antrenamentele se vor des
fășura la... domiciliu pînă la 
12 lanuarlj în continuare, 
pregătirea ce tralizată desfă- 
șurîndu-se la Sinaia pînă la 
25 ianuarie. După aceea ac

centul nume
roase „amicale" in scopul 
unei cît mai bune omoge
nizări.
• F.C. ARGEȘ. „Bătrînul"...

>ud de mare, veteranul an
trenorii- din prima divizie, 
reputatul tehnician Dumitru 
Nicolae- Ni ji :or, va întreru
pe vacanța elevilor lui la s 
ianuarie în acea zi este pro
gramat și primul antrena
ment. D-u-ă cîteva zile .de 
readaptare a organismului la 
efort 
deplasa 
unde se 
pînă la 26 ianuarie. O dată 
revenită 1_ L___:_____
Argeș are programate o su- 
medex ie d jocuri de verifi
care. O singură noutate în 
lot ? Dican de la Victoria 
București.
• F. C. BIHOR. Cu un lot

întinerit prin promovarea a 
trei jucători talentați de la 
„Speranțe*, si anume, S. 
Pop. Să’ăjean șî Takacs, o- 
rădenii s-au •'.liniat la star
tul sezonului de primăvară 
la 5 ianuarie. Perioada pre
gătitoare a fost împărțită In 
trei... semip rioade : prima, 
la Oradea (5—9 ianuarie). tu- 
mătoa ea * “ ‘ ‘
(10—23 
(24—30 
Fehx.
• UNIVERSITATEA

IOVA. „Se simte nevoia 
gentă — ne spunea antreno
rul Sorin Cîrțu — a comple
tării lotului cu cîțiva jucă
tori. fie tineri, fie experimen
tați care să aducă un suflu 
nou echipei noastre de suflet. 
Mă refer la Boldici, Barbu, 
Olaru. Calafeteanu și C. Stoi
ca, care s-au comportat cons
tant foarte bine, în toamnă, 
la divizionara B EJectropu- 
tere Craiova. Cu ei și cu ve
chiul nucleu de jucători tre
buie să revenim pe linia de 
plutire". Pînă la 12 ianuarie 
craiovenii efectuează readap
tarea în localitate, după care 
pînă - — •
vor 
colo 
țese 
nai. ________ _________
craiovenii vor să alerge mult 
șl cu folos în returul cam
pionatului...
• OȚELUL GALAȚI. Tn că

utarea unul antrenor. după 
~ divorțul" cu T. Sdrobis con
ducerea clubului de la Dunăre 
a optat pentru Mircea Dridea: 
Deocamdată pregătirile se des
fășoară în localitate, urmînd 
ca în perioada 12—28 ianua
rie centrul de greutate a! 
antrenamentelor să se mute 
la Slănîc Moldova.« s.c. -------
băcăuanii

BACAU. Grăbiți.
----------- s-au reunit la 4 

ianuarie. Intre lt și 25 ianua
rie conform obiceiului, an
trenamentele se vor desfășu
ra tot la Slănicul Moldovei. 
Lotul a fost completat cil 
Sandu Florin de la diviziona
ra C Viitorul Vaslui. A pri
mit dezlegarea Andronie.
• F.C.M. BRAȘOV. Costlcă 

Ștefănescu își va aduna jucă
torii la 9 ianuarie, antre
namentele desfăsurtndu-se 
sub Tîmpa pină la 16 ianua
rie. In continuare brașovenii 
vor urca la doi pași de casă 
in Poiană unde vor rămîne 
pină la sfîrșitul lunii. clnd 
vor începe șl jocurile de ve
rificare. ' Remanieri masive 
in lot. Au primit acordul pen
tru a Juca la alte cluburi : 
Sulea Bucur Avădanei. V. 
ștefan și Terheș. urmînd ca 
lotul să fie completat cu altf 
numeroși ’urători tineri.
• A.S.A. TG. MUREȘ. De la 

4 'anuarie antrenamentele se 
desfășoară la Sovata, ciclu) 
..munte" închelndu-se la data 
de 15 Ianuarie. Reveniți în lo
calitate, tîrgmureșenll au in 
program mal multe meciuri 
amicale.

I
I
*

modest, fă- o comportare remarcabilă are
Dar, din e- Metalul Filipeștii de Pădure (lo-

Fină a
îrupei, pe Iată clasamentul seriei :
■o. cu un 1. MEC. F. BUC. 15 11 3 1 27- 7 25
? 6 puncte. 2. Chim. Brazi 15 8 3 4 25-12 19
îngere (0—1 3. ProgY. Buc? 15 9 1 5 26-17 16
>ulung, cu 4. Met. Filipești 15 7 2 6 27-19 16
irminat ono- 5. Elec. C. Argeș 15 7 2 6 19-16 16
,.remize" în 6. Mușc. C-lung. 15 6 4 5 22-19 16
5.A. Chimia 7. Unirea Pit. 15 7 2 6 22-23 16
?revedia și 8. Min. Filipești 15 7 1 7 23-21 15
Buna com- 9. Min. șotînga 15 7 1 7 22-21 15
e subliniată 16. Tehn. Buc. 15 6 3 6 18-23 13
le acasă — 11. TUPS Chitila 15 5 3 7 16-23 13
e — 10—5. 12. A vie. Cnev. 15 5 2 8 27-30 12
din „clasa- 13. Electrica Titu 15 5 2 8 17-25 12

4-11- Meca- 14. Cimentul F. 15 3 5 7 17-26 11
nată de la 15. Electr. Fieni 15 4 2 9 15-26 10
!ui de I. 16. Forest. Băbeni 15 4 2 9 17-33 10
de V. Cos- (* echipă penalizată cu 3 p.)
■1 este „ve- 
I goluri. în 
i mod deo- 
ilv, Bolea. 
Ităncscu ș! 
ia medie a 
chipa apar-

cui 4), dar celelalte două — E- 
iectrlca Fienl și Forestierul Bă- 
beni — n-au reușit să facă fată 
dificultăților campion'atului. m 
Surprinzător de slabă a fost evo
luția unor divizionare bine co-

FOTBALUL, PREZENT NON-STOP PE „CIREȘARII“
@ Directorul Școlii nr. 175 nu uită vechea pasiune... % „Clasa* 
prof. Mărculescu n-a cunoscut o clipă de odihnă 9 O intere

santă propunere adresată antrenorului Gh. Ola
In orice zi dacă vă veți opri 

pe „Cireșarii" — primitoarea ba
ză sportivă a pionierilor din 
Sectprul 1 al Capitalei — veți in- 
tîlni mlnifotbaliștl. Cu precăde
re. Cei mai mulți sînt elevi la 
Școala nr. 175, Iar fruntașii intre 
fruntași în cel mal îndrăgit sport 
fac parte din diversele „ateliere" 
ale Clubului Sportiv Școlar nr. 1. 
Membru onorific al acestui club 
— și al secției de fotbal — este 
însuși directorul de la 
prof. Victor Surdeanu. Pe 
deva, absolut firesc, pentru 
ca elev șl- ca student, prof, 
deanu a practicat fotbalul, 
a încetat cam de mult să 
încalțe ghetele cu crampoane. 
totuși a rămas cu inima lingă 
sportul Îndrăgit, ceea ce și ex
plică de ce Școala 175 a fost șl

475“, 
un- 

că și 
Sur- 
Deși 
mai

rămîne — și cu sprijinul totdea
una binevoitor al prof. Surdeanu 
— principala pepinieră a Clubu
lui Sportiv Școlar 1. Peste 200 de 
elevi activează în acest club, 
la „clasele" profesorilor-antre- 
nori Gh. OJoc, Gh. Mărculescu și 
ale "celorlalți care caută să mo
deleze viitori Hagl și Mateuț, Lă
cătuș și Cămătaru, Lung și ~ 
bău...

Cunoscuții jucători mai 
menționați sînt printre cei 
îndrăgiți fotbaliști de către 
vii de la „175". Toată pregătirea, 
toată ambiția lor este să ajun
gă copii cit mal fidele ale aces
tor ..ași ai balonului 
cum 
colț special 
sport șl mal ales pentru fotbal. 
Cernea, Vlad, Popistașu, Curuia,

Sa-

sus 
mal 
ele-

rotund", 
apar ei în școală, la un 

amenajat pentru

Procop, Gărgărea, Pădurariu șl 
toți ceilalți din „clasa" prof. 
Mărculescu au folosit flecare zi 
din vacanta de iarnă pentru a 
fi cit mal aproape de sportul 
preferat, acasă, cu prietenii de 
cartier sau în scurtele turnee 
efectuate la Bucșani sau la A- 
lexandria, în perspectiva între
cerilor pentru „Cupa Speranțe
lor" și. desigur, a bogatului pro
gram competițional pe care fot
balul pitic îl are încă in primul 
trimestru al noului an.

Peste ceea ce constituie calen
darul întrecerilor „la zl“, micii 
fotbaliști de la Școala 175 (se În
țelege. cei. care activează in sec
ția de fotbal a C.S.ș. 1), mai 
doresc ceva. Să le dăm cuvlntul:

Cernea: „Ne-ar bucura să fa
cem parte dintr-o selecționată a 
Bucureștiului, noi toți cel năs- 
cuți dimă 1 august 1975, și să 
jucăm cu altele, de aceeași virs- 
tă, din diferite orașe ale țării...*

Continuînd ideea, Gărgărea a-

daugă : „Dinlr-o asemenea se- . 
lecționată ar putea face parte, 
de pildă, Stoichiță, Codorean sau 
Cotună de Ia piticii clubului 
Steaua, Dinu Cezar, Cîmpeanu - 
sau Hîldău de Ia Dinamo, iancu 
de la Progresul șî, bineînțeles, 
alții de Ia celelalte asociații sau 
cluburi cu grupe de copii...“

Popistașu, căpitanul echipei 
pregătită de prof. Mărculescu, 
este mai direct: „Propunem to
varășului profesor Gheorghe Ola, 
care urmărește de atîția ani să 
descopere, din rîndul celor mai 
mici fotbaliști, viitori mari jucă
tori, o astfel de inițiativă. Școa
la noastră îi va da întregul con
curs

Cum întotdeauna inițiativele 
pornite din rîndul celor mici au 
găsit audiență, considerăm că și 
aceasta poate avea sorți de con
cretizare. în fond, nu trebuie 
scăpată nici o ocazie, care ar 
putea să însemne un pas înainte 
în descoperirea a noi și noi va
lori autentice. în fotbal, dar și 
în oricare altă disciplină sporti
vă.

Tiberîu ST AM A
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MARATON Victorie In fața
Dacă. pînă nu de mult, maratonul era. în sine, o probă deosebit de 

dificilă pentru mulțl alergători, lată, a sosit momentul ca cei 421’95 
de metri clasici să fie si mai mult îngreunați. Calea pe care orga
nizatorii unei asemenea curse din Peru au considerat-o cea mai po
trivită de a spori dificultatea a fost... urcarea traseului (între ora
șele Janja și Huancayo) pînă la altitudinea de 4000 de metri, spre 
cui.oile Munților Anzl I t.ima ediție a revenit, bineînțeles, unui lo
calnic. Orlando Calderon, țar timpul, mal slab ca de obicei, 2h32:13, 
se datorează, normal, alergării mult îngreunate din cauza rarefierii 
oxigenului.

Atletas Kaunas: 81-66
masculi-

SPORT Șl FOLCLOR
Pe lîngă atâtea legături pe are performanța le stabilește cu alte 

domenii de activitate, una — deși nu e absolut nouă — oare a se 
Întări și extinde, cu ocazia Spartachiadel din Cehoslovacia, organi
zată o dată la 5 ani. viitoarea ediție, tn 19M. 100 de compozitori spe
cializați în prelucrări de muzică populară au fost solicitați pentru 
a crea partiturile muzicale care vor susține demonstrațiile, ansam
blurile șl reprizele de gimnastică ce vor fi găzduite ou ocazia fina
lelor. pe uriașul stadion Strachov din Praga. Vor fi reținute 17 ase
menea lucrări care vor trebui să întrunească nu numai alese cali
tăți artistice, ci și valențe folclorice reprezentative pentru diferite 
regiuni ale Cehoslovaciei. Fundalul sonor al exercițlllor de gimnasti
că (sol) sau patinaj artistic, compus pe teme populare, se extinde...

SCHIMBARE-------------------------------------------------------------------------

în prezent, echipa 
nă de baschet a României par-- 
ticipă la un turneu internațio
nal, care se desfășoară la Var
șovia. Baschetbaliștii noștri au 
obținut o- frumoasă victorie în 
fața echipei sovietice Atletas 
Kaunas, pe care au învins-o cu 
scorul de 81—66 (43—34). în- 
tr-un alt joc, Dinamo Moscova 
a dispus de Legia Varșovia 
111—98 (53—45).
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Scrimă: |*N PRIM-PLAN, REPREZENTANT!
Al GENERAȚIEI TINERE, DAR SI SPORTIVI

A i

CU MARE

★

Numeroase și. mai ales, neașteptate, sint solicitările la care este 
supus un mare performer după succese de seamă. Matt Biondi măr
turisea deunăzi : „Revenind de la Seul a trebuit să fac de toate : 
să inaugurez galerii comerciale și de artă ; să fac publicitate pentru 
o companie... maritimă ; să patronez opere de caritate". 
Si multe altele. între care cea mai solicitantă rămîne. după propria 
mărturisire, acordarea... de autografe 1 Așa sttnd lucrurile, antrena
mentele au trecut pe plan secund. înotul de viteză nare a se fi în- 
depă., tat de viitorul său. Șl totuși. Matt nu a părăsit de tot perfor
manța pentru că. în intenție cel puțin, dorește să participe și la 
Jocurile Olimpice din 1992 : de astă dată, în calitate de component 
al echipei de polo I

A continuat turneul final 
C.C.E la baschet masculin, 
chipa Aris Salonic a dispus-de 
T-S.K.A. Moscova cu 89—83 
(47—43), Maccabi Tel Aviv a 
întrecut formația italiană Sca- 
volini Pesaro cu 92—88 (45—47), 
Iar echipa Limoges a învins pe 
olandezii de la Den Bosch cu 
107—70 (51—33). în clasament 
conduce, după 4 jocuri, F. C. 
Barcelona cu 8 puncte, urmată 
de Maccabi Tel Aviv și Scavo- 
lini Pesaro cu cite 7 puncte.

al 
E-

Rd. T CEI MAI BUNI SPORTIV! CUBANEZI

§ CEA MAI PREȚIOASĂ VICTORIE
Cariera atletică a lui Ed

win Moses, multiplu cam
pion olimpic și mondial la 
400 metri garduri, hurdler 
pentru istorie și pentru le
gendă, e îndeobște cunos
cută. Nu la fel se înfăți
șează, sau nu pentru toată 
lumea, o altă latură a per
sonalității acestui 
tor în vîrstă de 33 de 
(împliniți la 31 august) 
din 1980, absolvent al 
„Morehouse College" 
Atlanta, Georgia : aceea 
adversar neîmpăcat al do
pajului, sub orice formă.

Iată că, recent, federația 
de specialitate din Statele 
Unite (T.A.C.) și-a însu
șit, tn urma unei reuniuni 
plenare ținută la PhSnix, 
în Arizona, o propunere 
mai veche a lui • Moses, cea 
privitoare la punerea 
practică a așa-zisului pro
gram de 
ping surpriză, la care 
urma să se supună —după 
validarea lui de către 
mitetul directorial 
T.A.C. — primii 25 de 
formed americani din _ _ 
care disciplină. în confor
mitate cu programul, în
credințat da federație unei 
agenții de teste medicale, 
oricare dintre atleți. 
ferent de numele și faima 
lui, va fi obligat să accep
te, necondiționat, o verifi
care antidoping inopinată. 
Refuzul ar echivala cu un 
test pozitiv, adică vinovat, 
șl va .trage 'de la sine 
suspendarea drastică a oe- 
lui în cauză, urmînd să se 
ajungă, in caz de recidivă, 
pînă la scoaterea din viața 
sportivă.

„Toată lumea a fost șo
cată de cele întâmplate la 
J.O. 1988, a declarat Mo
ses, evitând totuși, din ele- 
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La Igls, Austria

La Igls (Austria) au început 
întrecerile din cadrul „Cupei 
Mondiale" la bob-4 persoane. 
După două manșe, pe locurile 
fruntașe se află primul echipaj 
al Austriei cu 1:41,44, urmat de 
cele ale R.D. Germane I — 
1:44,54 și Austriei II — 1:44,75.

întrecerile continuă cu ulti
mele două manșe.

fede- 
pe a- 
recu- 
poa- 
îm-
vu!- § 
cos- S9

§

s
i

‘ grnță, să se refere direct 
la Ben Johnson. Prin a- 
doptarea programului s-a 
făcut un pas înainte, fără 
a se ajunge insă, firește, 
pînă la capătul unui drum 
pe cit de lung, pe atît de 
complicat. Numai că deți
nem de-acum o armă mă
car în parte eficientă, în- 
trucit atleții, avertizați că 
riscă un control în orice 
moment, se vor gîndi de 
două ori înainte de a re
curge, cei care mai recurg, 
la stimulente".

Sperlnd că șl alte 
rații se vor angaja 
oeeașl cale. Moses a 
noscut că programul 
te fi — și trebuie -
bunătățit, punctul său 
nerabil părîndu-i-se 
tul ridicat al operației, 
care Ollan Cassell, de 
dă, directorul executiv al
T.A.C., l-a deplins în 
cursul reuniunii amintite. 
„Sigur, n-a evitat _ Moses 
discuția, că Ollan știe mai 
bine decît noi toți cît se 
poate investi. Părerea mea, 
sprijinită iată și de alții, 
e însă că nici o cheltuială 
nu e prea mare atunci cind 
e vorba despre sănătatea 
șl despre morala sportului. 
Iată de ce, păstrînd mă
sura, consider că adoptarea 
programului de la 
constituie cea mai 
să victorie pe care 
lizat-o vreodată".

Edwin Moses nu-i 
decât, și cu asta am înche
iat, campionul olimpic 
de la Montreal 1976 și Los 
Angeles 1984 (medaliat cu 
bronz la Seul 1988), cam
pionul mondial de la Hel
sinki 1983 și Roma 1987 1

Phonix 
prețîoa- 
am rea-

altul

Ovidiu IOANIȚOAIA
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ECHIPA U.R.S.S
DE HOCHEI PE

NEW YORK, 6 (Agerpres).— 
Campionatul Mondial de ho
chei pe gheață pentru juniori 
(grupa A) s-a încheiat la An
chorage (Alaska) cu victoria 
selecționatei U.R.S.S., care cu
cerește pentru a opta oară ti
tlul de campioană.

în clasamentul final, echipa 
U.R.S.S. a totalizat 12 puncte, 
fiind urmată de formațiile 
Suediei — 12 puncte (golaveraj

HAVANA, 6 (Agerpres). ziarul 
cubanez „Trabajadores" a orga
nizat o anchetă pentru desemna
rea celor mai buni sportivi din 
această țară în ultimii 30 de ani. 
Pe primul loc, cu cite 1 340 punc
te, s-au situat boxerul Teofilo 
Stevenson și .atletul Alberto Ju- 
antorena.

Considerat unul dintre cei mal 
buni -pugiliștl amatori din toate 
timpurile, Teofilo Stevenson 8 
fost de trei ori campion olimpic 
(în 1972, 1976 șl 1980) și triplu 
campion mondial al categoriei 
supergrea, în timp ce Alberto 
Juantorena a cîștlgat două me
dalii de aur la Jocurile Olimpi
ce de la Montreal din 1976, în 
probele de 400 m și 800 m.

Se spunea, cu mulți ani în 
urmă, că, în scrimă, marea 
performanță este apanajul 
vîrstei și experienței. Apoi 
s-a acreditat ideea că numai 
adolescenții 
succeselor 
pregătirii 
însă a așezat lucrurile la lo
cul lor firesc, eliminînd — pe 
principiul mediei statistice — 
excesele (din procesul de se
lecție, formare și, mai ales, 
lansare), astfel Incit scrima 
mondială a continuat să dețină 
afișul cu performeri autentici, 
indiferent de vîrsta biologică, 
dar pendinte (firesc!!) de cla
sa internațională și de capa
citatea de exprimare la mo
mentele de vîrf ale calendaru
lui internațional. Dovadă pe
remptorie fiind și ediția 1988 
a Jocurilor Olimpice, care a 
adus în prim-plan, deopotrivă, 
reprezentanți autorizați 
generației foarte tinere, 
ai sportivilor cu mare 
rientă eompetițională.

Floreta feminină s-a 
iat în proba individuală 

■ victoria netă a tinereții, 
mele trei clasate, Anja Fich- 
tel. Sabine Bau și Zita Fun- 
kenhauser, fiind „clasice" pro
tagoniste ale ultimelor ediții 
ale campionatelor mondiale 
de tineret, prima dintre ele 
urcînd chiar, cu cîteva luni 
înaintea obținerii titlului olim
pic, pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere la 
întrecerea supremă a cadeți- 
lor. Ceea ce constituie un caz 
rarisim, premiera cons tind insă 
în faptul că toate medaliile olini-

oferă garanția 
imediate, pe baza 
timpurii. Timpul

atît ai 
Cit. și 
expe-

înche- 
cu 

pri-

TURNEUL CAMPIONILOR LA BADMINTON
HONG KONG, 6 . _ _

La Hong Kong au început în
trecerile „Turneului campionilor* 
la badminton, concurs ce reu
nește pe primii 16 clasați in 
„Marele Premiu*.

Iată primele rezultate înregis
trate : Ikuk Sugiarto (Indonezia) 
— Tse Bun (Hong Kong) 15—0,

(Agerpres). 15—3 ; Xiong Guobao (R.P. Chi
neză) — Nick Yates (Anglia) 
15—10, 17—15 ; Morten Frost (Da
nemarca) — Zhang Qingvu (R.P. 
Chineză) 4—15, 18—15, 15—8; Jens 
Nlerhoff (Danemarca) — Somol 
Kukasemklj (Thailanda) 15—11, 
15—10.

PE SCURT • PE
HANDBAL • în partida inau

gurală a turneului feminin de la 
Giesen (R.F. Germania), echipa 
Radnlcki Belgrad a întrecut cu 
scorul de 24—23 (15—9) formația 
vest-germană TV Litzellinden. 
» în prima zi a competlței 
internaționale masculine de la 
Barcelona, selecționata U.R.S.S. a 
întrecut cu 29—17 (16—8) echipa 
Cubei, iar reprezentativa Spaniei 
a învins cu 19—15 (12—5) forma
ția Elveției.

ȘAH * După șase runde, în 
turneul de la Reggio Emilia (Ita
lia) conduce Gurevici — 5 puncte, 
urmat de Anderson, Elvest și 
Gheorgh’ev — cu cite 3.5 puncte, 
în runda a 6-a. Gurevlci l-a 
învins pe Damianovic, iar în par
tidele Sokolov — Anand. Ander
son — Elvest și Ribll — Gheor- 
ghiev a fost consemnată remiza.

VOLEI * In prima zi a tur
neului masculin de la Stockholm, 
selecționata Iugoslaviei a întrecut

&

A CÎȘTIGAT C.M
GHEAȚĂ (juniori)
inferior), Cehoslovaciei 
puncte, Canadei 
S.U.A.

9
9 puncte,

7 puncte, Finlandei
— 5 puncte, Norvegiei — 2
puncte și R.F. Germania — 
fără nici un punct.

Rezultate înregistrate în ul
tima zi a competiției: U.R.S.S.
— Canada 7—2; Norvegia — 
R.F. Germania 4—2; Ceho
slovacia — Finlanda 7—2; Sue
dia — S.U.A. 3—1.

SCURT • PE SCURT
(3—15, 15—13, 
Suediei. In-

cu scorul de 3—1 
15—16. 1-5—9). echipa 
tr-un alt joc. formația Olandei a 
disnus cu 3—0. (15—7, 15—13,
15—10) de echipa Poloniei • Pri
mele meciuri din cadrul turneu
lui pentru junioare de la Plov
div s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Bulgaria — Grecia 
3—0 «5—6. 15—11, 15—5) ; R.D.
Germană — R.F. Germania 3—0 
(15—12. 15—5, 15—S) a tn cadrul 
turneului feminin de la Bremen, 
reprezentativa R.P. Chineze a în
trecut cu scorul de 3—0 (15—3,
15— 8. 13—H) formația R.F. Germa
nia, în timp ce selecționata Cu
bei a dispus cu 3—0 (15—18,
16— 7. 15—11) de echipa Olandei.

EXPERIENȚA...
pice ale probei au revenit, 
în bloc, reprezentantelor ace
leiași școli de scrimă, cele trei 
floretiste vest-germane fiind 
elevele reputatului tehnician 
Emil Beck, animatorul cunos
cutei pepiniere de performeri 
de la Tauberbischofsheim. Și, 
ca o încununare a acestei pre
miere, a venit medalia de aur 
în întrecerea pe echipe (odih
nită Christine Weber, neînscri- 
să în proba individuală, reali- 
zînd în finală, cu formația 
Italiei, trei victorii).

La polul 
mieră : floretistul 
Romankov, 
mer

opus, o altă pre- 
Aleksandr 

cel mai bun scri- 
sovietic al ultimilor 15 

ani, dobîndea, în sfîrșit, la 35 
de ani, după o strălucită ca
rieră de mare performer pe 
planșele internaționale, singu
ra medalie care-i lipsea din 
bogatul palmares : aurul olim
pic. Ce-i drept, obținută în 
întrecerea pe echipe, dar co
relată cu „bronzul" din proba 
individuală (cea de a 12-a din 
asemenea confruntări), ea ca
pătă un plus de valoare și o 
frumoasă semnificație. Roman
kov este singurul floretist 
care a devenit de 5 ori cam
pion mondial, la edițiile Gre
noble ’74, Buenos Aires ’77, 
Melbourne ’79, Roma ’82 și 
Viena ’83, demonstrînd prin 
tehnica sa desăvîrșită și ele
ganța ținutei că vivacitatea si 
atacul debordant nu au întot
deauna cîștlg de cauză, chiar 
cind intră la socoteală și nu
mărul anilor...

S. PAUL

COMPETIȚII DE TENIS
MELBOURNE 6 (Agerpres).

Turneul feminin de la Brisbane 
a continuat cu primele meciuri 
din turul H. în care s-au Înregi
strat următoarele rezultate : Lau
ra Golarsa (Italia) — Ronni Reis 
(Porto Rico) 6—4, 6—7, 6—1 ;
Jill Hetherington (S.U.A.) — Ma- 
sako Yanagi (Japonia) 6—1, 6—4 ; 
Claudia Porwick (R.F. Germania) 

— Itsuko Inoue (Japonia) 7—5, 1—6. 
6—3 ; Carm Bakkum (Olanda) — 
Marianne Werdei (S.U.A.) 6—1, 
6—1; Pascale Paradis (Franța) — 
Beth Herr (S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Dia
nne Balestrat (Australia) — Ca
rrie Cunningham (S.U.A.) 4—6,
6—3, 7—5 : Nathalie Herreman 
(Franța) — Ann Grossman 
(S.U.A.) 7—5, 6—1.
AUCKLAND. 6 (Agerpres). In 

turneul de la Wellington (Noua 
Zeelandă), contând pentru „Mare
le Premiu". americanul Paul 
Chamberlain l-a învins cu 7—6,
6— 4 pe italianul Gianluca Pozzi, 
neozeelandezul Brett Steven a 
dispus cu 7—6, 6—2 de coechipie
rul său Bruce Derlin. canadianul 
Glen Micliibata 1
7— 6, 1—6. 6—3 pe 
Wahlgren, iar 
Heiner Moraing 
7—6, 6—3 partida 
Nuno Marques.

l-a întrecut cu 
suedezul Lars 
vest-germanul 

a cîștlgat cu 
cu portughezul

Felbal meridiane
A ÎNCEPUT primul Campionat 

Mondial în sală. în meciul de 
deschidere, desfășurat la Rotter
dam, in fața a 7 000 de specta
tori, s-au întâlnit reprezentative
le Olandei și Danemarcei. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul 
de 4—1 (1—0). Reamintim că la 
această primă ediție participă 16 
reprezentative, împărțite în pa
tru grupe. Dar, după cum a de
clarat un purtător de cuvînt al 
F.I.F.A.. din motive obiective — 
nepartlciparea celor mai bune
formații șl absența din unele
reprezentative a celor mai buni 
jucători — nu se va decerna în 
mod oficial, primei formații. 
Hui de campioană mondială.

înscris toate cele patru goluri 
cu care selecționata Zamblei a 
surclasat echipa Italiei, una din
tre eele mai mari surprize ale 
anului fotbalistic!

LA MtlNCHEN se desfășoară 
in prezent un turneu de sală, la 
care participă mai multe echipe 
de club. Iată primele rezultate : 
P.S.v. Eindhoven — v.f.B. Stut
tgart 4—3 (3—1), F.C.’ Nfirnberg 
— Partizan Belgrad 4—3 (2—2)

a-

Fo- 
cel

ÎN MECI restanță din etapa a
22-a a campionatului Scoției, e- 
chipa Hibernian a învins pe te
ren propriu, cu scorul de 1—0, 
formația Midlothian.

ANCHETA revistei „France 
otball" l-a desemnat drept 
mai bun fotbalist african al a- 
nului 1988 pe jucătorul zambian 
Kalusha Bwalya.

După cum se știe, Kalusha 
Bwalya s-a remarcat în mod deo
sebit Ia turneul olimpic, cind a

SECRETARUL genera! al 
U.E.F.A., Hans Bangerter (Elve
ția) și-a înaintat demisia din a- 
ceastă funcție pe care a dețlnu- 
t-o timp de 36 de ani. în locul 
său a fost ales vest-germanul 
Gerhard Aigner, tn vîrstă de 45 
de ani.
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