
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XLV - Nr. 12148 | 4 PAGINI - 50 BANI | Simbătâ 14 ianuarie 1989

Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut ton, vineri, 13 
ianuarie, ședința comitetului’ 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței, Comite
tul Politic Executiv a exami
nat și aprobat MASURILE 
PENTRU REALIZAREA PLA
NULUI PE LUNA IANUARIE 
ȘI PE ÎNTREGUL TRIMESTRU 
I AL ANULUI 1989.

S-a subliniat că, in primele 
zece zile ale anului, au fost ob
ținute, in general, rezultate su
perioare față de perioada co
respunzătoare a anului tidcut, 
ceea ce pune în evidență hotă- 
rirca fermă a oamenilor mun
cii de a înfăptui prevederile 
stabilite pe 1989.

Pornind de la rezultatele ob
ținute și, îndeosebi, de la ne
ajunsurile manifestate, de la 
concluziile desprinse din anali
zele efectuate in cadrul recen
telor consfătuiri de lucru de la 
C.C. al F.C.R., secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut gu
vernului, ministerelor, centrale
lor, unităților economice, orga
nelor și organizațiilor de partid 
să ia neîntârziat măsurile ce se 
impun pentru o cit mai temeini
că, organizare a muncii, desfă
șurarea corespunzătoare a pro
ducției, pentru întărirea ordinii, 
disciplinei și a spiritului de 
răspundere, in toate domeniile 
de activitate, pentru o largă 
mobilizare a colectivelor de oa
meni ai muncii, astfel îneît, în 
decada a doua a lui ianuarie, 
să se recupereze toate restan
țele și să se intre in normal 
cu realizarea planului, iar pe 
întreaga lună să se obțină chiar 
o depășire a acestuia.

Dezbătând, în continuare, alte 
aspecte ale activității economi
ce, Comitetul Politic Executiv 
a examinat PROGRAMUL DE 
REALIZARE ȘI PUNERE IN 
FUNCȚIUNE A CAPACITATI- 
LOR INDUSTRIALE ȘI A LO
CUINȚELOR RESTANTE DIN
1988.

în acest cadru, s-a relevat 
necesitatea intensificării rit
mului de lucru pe toate șan
tierele, a întăririi ordinii și 
disciplinei, a unei mai bune 
organizări a activității de con
strucții și montaj, astfel incit, 
o dată cu îndeplinirea preve
derilor de plan pe această pe
rioadă, să fie realizate și puse 
în funcțiune, pînă cel mai târ
ziu Ia 1 mai, toate capacitățile 
de producție restante din anul 
trecut. De asemenea, s-a a- 
rălat că se impune să fie lua
te măsuri hoiărîte pentru asi
gurarea îndeplinirii integrale 
a programului de locuințe pe
1989. concomitent cu realiza
rea, suplimentar, în prima ju
mătate a acestui an. a apar
tamentelor restante din 1988. 
S-a indicat să se asigure o bu
nă eșalonare, pe luni, a in
vestițiilor, astfel îneît, pînă în 
luna iunie, să înceapă execu
ția tuturor locuințelor stabili
te pentru anul în curs, iar 
practic, în ultimele luni ale a- 
nului, noiembrie și decembrie, 
să se deschidă șantierele pen
tru locuințele prevăzute în
1990.

în legătură cu activitatea de 
comerț exterior. Comitetul 
Politic Executiv a analizat 
PROGRAMUL DE RECUPE
RARE A RESTANTELOR LA 
PRODUCȚIA DE EXPORT PE 
ANUL TRECUT ȘI DE VĂ

MUIRE A MĂRFURILOR DES
TINATE EXPORTULUI, EXIS
TENTE ÎN STOC LA 31 DE
CEMBRIE 1988.

Avindu-se în vedere că a- 
cest program a fost discutat 
amănunțit cu toate ministerele 
producătoare, s-a stabilit să se 
ia măsuri ferme pentru ca, 
pînă la 20 ianuarie, să fie 
realizată în întregime produc
ția de export restantă, conco
mitent cu îndeplinirea sarcini
lor de export pe luna ianuarie 
a acestui an.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat si aprobat RAPORTUL 
CU,PRIVIRE LA. APLICAREA 
MASURILOR DE MAJORARE 
A RETRIBUȚIILOR PERSO
NALULUI MUNCITOR ȘI A 
PENSIILOR ÎN PERIOADA 1 
AUGUST 1988—1 IANUARIE 
1989.

S-a subliniat că, in prima e- 
tapă, 1 august—1 octombrie 
1988, au beneficiat de retribu
ție majorată peste 2,5 milioa
ne de oameni ai muncii. Ast
fel, retribuțiile intre 1 500 și 
2 000 lei lunar au crescut la 
2 001—2 109 lei lunar. în acest 
fel, retribuția tarifară minimă 
a crescut de la 1 500 la 2 000 
lei lunar, cu circa 33 Ia sută, 
în etapa a doua, 1 noiembrie 
1988—1 ianuarie 1989, retribu
țiile tarifare între 2 001—2 250 
lei lunar au fost majorate Ia 
2 401—2 650 lei lunar, cu circa 
20 la sută. De aceste majorări 
au beneficiat circa 1.9 milioane 
oameni ai muncii. în primele 
două etape au beneficiat de 
majorare peste 4,4 milioane de 
oameni aî muncii, ceea ce re-
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Urcind treptele urbanizării

PEISAJ SPORTIV ÎNFLORITOR,
ÎNTR-O COMUNĂ GORJANĂ...

De la Tîrgu Jiu, un drum cte 
asfalt te poartă prin sate goi- 
jene, „risipite" printre cîmpuri 
care îți oferă o imagine me
reu proaspătă. La întâlnirea cu 
Bumbeștî-Jiu, peisajul se mo
difică brusc: meandrele de as
falt sint flancate de blocuri 
zvelte, cu sute și sute de apar
tamente, de clădirile unor in
stituții culturale de învățămînt* 
sau sanitare, de magazine di
ferite unități pentru prestări 
de servicii către populație, 
toate acestea conferindu-i co
munei o personalitate aparte.

E, într-adevâr, o plăcere să 
străbați de la un cap la altul 
actuala localitate Bumbești-Jiu. 
una dintre cele mai mari co
mune din cite am văzut (are 7 
gări de cale ferată pe terito
riul eil), străjuită de falnicii 
munți ai Vulcanului și Parîn- 
gului la poalele cărora se află, 
ca un simbol al frumuseții a- 
oestor păminturi românești.

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Seciiență dintr-un meci de handbal feminin, desfășurat pe te
renul din curtea liceului industrial

CEAUȘESCU
au trimis mesaje

prilejul aniversării

îndelungatei sale
activități revoluționare

Tovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim viceprim-ministru al Guvernului Re. 
publicii Socialiste România, președintele Consiliului Na
țional al Științei și învățămîntului, i-au fost adresate. cu 
prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale 
activități revoluționare, un mare număr de mesaje, seri, 
sori și telegrame de felicitare de către organizații de partid, 
de masă și obștești, colective de oameni ai muncii din in
dustrie și agricultură, oameni de știință, artă și cultură, 
cadre didactice, activiști de partid și de stat, vechi mili- 

! tanți ai mișcării revoluționare și 
) Dînd expresie gîndurilor și 
’ stimă, înaltă prețuire și fierbinte 
. tregul popor, întreaga națiune
) proeminenta sa personalitate, semnatarii mesajelor au adus 

un vibrant și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu
! pentru îndelungata activitate revoluționară, pentru viața 
I exemplară, de patriotică dăruire în’ slujba progresului mul

tilateral al patriei si i-au exprimat, din toată inima, calde
> urări de sănătate și fericire, ani mulți și rodnici, noi și 
I tot mai mari succese în activitatea do înaltă răspundere pe 

care o desfășoară în conducerea partidului și statului.
' precum și ca eminent om de știință, spre binele si feri- 
, circa națiunii noastre, pentru progresul, înflorirea și 
■ prosperitatea României socialiste.
I Tovarășa Elena CcaușeScu a adresat tuturor acelora 
' care au trimis mesaje, scrisori si telegrame de felicitare, 
' următoarea scrisoare :

muncitorești, 
sentimentelor de aleasă 
recunoștință, pe care in

ie nutrește față de

„Doresc să exprim cele mai calde mulțumiri organelor 
și organizațiilor de partid, de masă și obștești, ministere
lor și celorlalte instituții centrale de stat, colectivelor de 
oameni ai muncii din unitățile industriale și institutele de 
cercetare științifică și învățămînt, cultură și artă, comu
niștilor, membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate, iitun. 
citurilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor acelora care 
mi-au adresat felicitări și urări cu prilejul aniversării zilei 
melc de naștere și a îndelungatei activități revoluționare.

Consider aceste manifestări ca o expresie a aprecierii 
activității mele revoluționare, contribuției aduse la rea
lizarea politicii interne și externe a partidului nostru, de 
dezvoltare a forțelor de producție, a științei. învățămîntu- 
lui și culturii, de ridicare continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a națiunii, de întărire a independenței și suve
ranității României.

Adresez, din toată inima, tuturor acelora care m-au fe
licitat, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi 
succese, satisfacții și împliniri în muncă și în viață. Do
resc, de asemenea, să urez tuturor oamenilor muncii, în
tregului nostru popor, cele mai rodnice realizări jn activitatea 
consacrată înfăptuirii prevederilor planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, a hotărîrilor istorice ale Congresului 
al XITI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, care 
vor asigura dezvoltarea puternică și multilaterală a patriei 
noastre, progresul și înflorirea necontenită a României so
cialiste, liberă, independentă și suverană".

ELENA CEAUȘESCU

In optimile cupelor europene de handbal feminin

EXAMENE IMPORTANTE PENTRU ECHIPELE NOASTRE
Duminică — trei examene de ridicată dificul

tate pentru formațiile feminine românești care 
evoluează in competițiile europene inter-cluburi 
(prima manșă a optimilor de finală).

în C.C.E. — pe teren propriu — Mureșul Tg. 
Mureș primește vizita campioanei Norvegiei,

Byascn Trondheim; în CUPA* CUPELOR, la Ba
cău,“Știința va juca în compania formației Einpor 
Rostock (R. D. Germană), iar în CUPA I.H.F.. 
la Preșov, Chimistul Km. Vîlcea va întâlni echipa 
cehoslovacă Tatran.

c. c. E.

MUREȘUL TG. MUREȘ - *. 
BYASEN I.L TRONDHEIM 
Duminică, la ora 11, in Sala | 

Sporturilor din Tirgu Mureș va 
avea loc prima partidă din tu- I 
rul al II-lea al Cupei Campio
nilor Europeni dintre formați
ile Mureșul și Byascn I.L. . 
Trondheim (Norvegia).

Spre deosebire de modesta • 
echipă turcă Aroelik Istanbul, 
depășită net de campioana 
noastră, și acasă și în depla- 1 
sare, formația norvegiană este 
reprezentanta unei țări cu un I 
handbal feminin dezvoltat, I 
care a obținut rezultate nota
bile în competițiile europene , 
și mondiale, printre care și ca- I 
lificarea la turneul olimpic de I 
la Seul. Byasen I.L. Trondheim 
posedă o garnitură robustă, din 
câne fac parte jucătoare /cu un I 
bogat palmares internațional, 
cum sint Trine Haltvik (52 de I

Mircea COSTEA

Cupa Cupelor

ȘTIINȚA BACĂU -
EMPOR ROSTOCK

Partida de mîine, de la ora 
'11, în Sala Sporturilor din Ba
cău, dintre Știința și Empor
Rostock (R.D. Germană) tre
zește în rîndurile iubitorilor ce 
sport din localitate un interes 
deosebit, marcat și prin cere
rea „peste poate" de b’ilete. Fi
resc, pentru că formația stu
dențească și-a amintit în ulti
mele partide din „Cupa Româ
niei" că a cîștigat de opt ori 
campionatul, tranșînd (sub 
conducerea antrenorilor M. 
Pintea și C. Pctrea) în favoa
rea ei și etapa „sferturilor", 
ou campioana „en titre", Mure
șul Tg. Mureș și ciștigînd clar 
la 10 goluri diferență, primul 
tur al semifinalelor, cu Chi
mistul Rrn. Vîlcea. în același 
timp a avut un debut fructuos 
în Cupa Cupelor, calificîn-

loan NOVAC

1 Cupa I.H.F.

ITJ. ZVL. TATRAN PREȘOV - 

| CHIMISTUL RM. VÎLCEA
| Exceptată de la primul tui.
I ca urmare a faptului că a in

trat in posesia Cupei I.H.F. în
I 1984, Chimistul Rm. Vilcea Je- 
I butează mîine In noua ediție a 
' aceleiași competiții, in optimile 
Ide finală handbalistele vilcene 

evoluează In deplasare in pri
ma manșă, ele aflîndu-se la a- 
ceastă oră în orașul cehoslovac

1 Preșov, unde urmează să întîl- 
I nească puternica formație Ta- 
1 tran, echipă din rîndul căreia 
. trei jucătoare au făcut parte 
I din reprezentativa Cehoslova- 
Iciei la J.O. de vară.

Cum a pregătit Chimistul a- 
eeastă confruntare? Petre Bcr- 
becaru, vicepreședintele aso- 

Iciației, și antrenorul, echipei, 
loan Gherhard, ne spuneau că 
au fost efectuate antrenamente 

• tehnico-tactice adaptate la.sti-

lon GAVRILESCU
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E VREMEA PUCULUI, A ÎNTRECERILOR
DE PE PÎRȚI1LE DE SCHI Șl SANIE

In semifinalele Cupei României M hanaoal icminin
■" 11 "..... . ............... . "" 1..... v, ............

TEROM IAȘI RULMENTUL BRASOV- »

VIDEO
Astăzi și

dale vor
miine, trenuri spe- 

___  pleca din Gara de 
Nord cu sute de iubitori ai 
mișcării în aer liber, marile a- 
sociațif sportive bucureștene 
Republica, I.T.B., Spartac, Re
gionala C.F., I.I.R.U.C. etc. 
organizînd — în cadrul etapei 
de iarnă a Daciadel — întreceri 
oe pîrtiile de schi și sanie de 
la Sinaia, Bușteni, Predeal 
Sint trenurile tineretului și ale 
fruntașilor în producție, cu va
goane vesele, cu fete și băieți, 
cu maiștri mai puțin zgîrciți la 
vorbă, care își vor desemna 
campionii fazei pe unitate ' a 
Daciadci albe.

In întreaga 
și mîine, cei 
neile sportive 
tradiționalele 
cu „Cupa 24 
de . masă, handbal, șah, mini- 
fotbal, volei, atletism etc. Fru
moasele concursuri au început 
mal de mult, acum se desfă
șoară (bunăoară, in Capitală) 
etapa pe sectoare, cu întreceri 
programate la Automatica, E- ■ 
lectronica, I.T.B., URBIS, .,23 
August", precum și'în Sectorul

țară, însă, astăzi 
obișnuiți cu are- 
vor participa la 

com pel i ții dota te 
Ianuarie" la tenis

Agricol Ilfov (la Buftea, Gllha, 
Găneasa).

Da, e vremea pucului, a con
cursurilor de schi și sanie, a 
finalelor etapei de iarnă a Da- 
ciadei. • Luni, spre exemplu, 
la Predeal, se va da startul in 
„Cupa Victoriei" la schi alpin 
șl fond, competiție adresată 
oentrelor de copii de pe lingă 
unitățile de vînători de munte. 
• Pîrtiile din vecinătatea ata
șului Sfîntu Gheorghe vor găz
dui, xtot în luna ianuarie 
(25—26), finala pe țară a „Cupei 
Voința" la schi fond. Două,reu
niuni de mare atracție si pe 
agenda sportului de performan
ță în cadrul Dacladei. e Fina
la la. patinaj viteză, probe de 
sprint (seniori și juniori), pro
gramată la Miercurea Ciuc, in 
zilele de 28 și 29 ianuarie. G 
Apoi, tot pe inelul de gheață 
din Miercurea Ciuc, finala la 
patinaj viteză, poliațlon (seni
ori și juniori), ce urmează s’ 
aibă loc în ultima zi a. lunii ia
nuarie și prima zi a lui făurar.

Duminică, semifinalele „Cupei 
României" la handbal feminin 
sint dominate de partida care va 
avea loc la Iași, la sfîrșitul celor 
60 de minute de joc urmind a fi 
cunoscută prima echipă califica
tă în finala popularei întreceri. 
Avem în vedere întîlnirea — aș
teptată cu mare interes — dintre 
TEROM și Rulmentul Brașov, In 
meciul tur, în orașul de sub 
Tîmpa,’ Rulmentul a cîstigat cu 
numai 24—21, rezultat care face

ca întîlnirea de miine să ridice 
la maximum interesul spectato
rilor. Cealaltă 'semifinală va avea 
loc joi. 19 Ianuarie, la ora 18. 

■-la Rm. Vîlcea, între " Chimistul . și 
știința -Bacău (în prima manșă, 
la Bacău; 26—16 pentru studente).

Notăm, de asemenea, că azi, 
de la ora 14, în sala Floreasca. 
va avea loc meciul dintre Con
fecția București ți Textila Zalău, 
contind pentru locurile 5—9.

Campionatul Nijfionul de baschet

SE REIA ÎNTRECEREA BĂIET
După o scurtă dar binemeri

tată vacanță. Campionatul Națio
nal de Jbașchct se reia la sfii și- 
tul săptămînii că întrecerea bă
ieților. prima etapă a returu
lui. Disputa se anunță intere
santă. mal ales prin faptul că 
în tur dirtamoviștii bucuresteni 
au avut o „sincopă" în fala co
legilor lor din Oradea, iar sti
liștii au scăpat in extremis de 
la infrîngere în meciul din sala 
Construcția cu I.C.E.D. în prima

SPADA FEMININĂ, IN ANUL PREMIERE! OFICIALE
Recent, la Taubcrbischofs- 

heim (K.F.G.), s-a desfășurat 
primul concurs internațional 
feminin de spadă 1989, con
tind pentru Cupa Mondială, 
un interesant prilej de esti
mare a noii arme care, in 
acest an, va intra oficial și în 
programul Campionatelor Mon
diale.

tn acest sens ne.am adresat 
secretarei F. B. Scrimă, Ana 
Pascu, cea care, asistînd la 
competiție în calitate de ofi
cială a Federației Internațio
nale, ne-a relatat următoarele: 
„Pe listele de concurs au fost 
înscrise 156 de sportive din 14

țări europene și nord-ameri- 
cane. S-au detașat, în cele din 
urmă, reprezentantele școlii 
gazdă, cinci dintre ele califi- 
cîndu-se 4n finala de 8, prin
tre acestea aflîndu-se și me
daliata cu bronz din întrecerea 
olimpică a floretistelor, Zita 
Funkenhauser. Ceea ce nu în
seamnă, Insă, că disputa n-a 
stat sub semnul procedeelor 
specifice spadei, nivelul aces
teia fiind foarte bun, 
majoritate a scrimerilor 
au evoluat pe planșe 
de vîrstă : 19—20 ani) 
nu numai un - gabarit 
spadă (deci, longiline),

marea 
care 

(media 
avînd 

de... 
ci ți
Bsamnaa

cunoștințe tehnico-tactlce 
meinice din noua armă 
nină. Pe baza actualului 
port de forțe pe plan interna
țional, constatat și la acest 
prim concurs al anului (au 
lipsit dintre reputatele școli de 
spadă, doar cea sovietică), cred 
că tinerele noastre reprezen
tante (în mare majoritate încă 
junioare), printr-o pregătire 
asiduă și o participare cores
punzătoare la întrecerile inter
naționale, pot ajunge în doi 

4 echipe 
șanse de 
competiții".

ani printre primele 
din lume, deci cu 
medalii în marile 
(P. ȘL.).

URCÎND TREPTELE URBANIZĂRII
(Urmare din pag. 1)

în spațiul nou al străvechii 
așezări, sportul își are un loc 
firesc. Poți 6ă găsești, fără să 
fii surprins, stadionul pe fron
tispiciul căruia stă scris „Meta
lurgistul Sadu“> ou tribună a- 
coiperită avînd o capacitate de 
aproximativ 1500 locuri, clubul 
sportiv situat în centrul civic, 
cu săli de șah, tenis de masă 
și box, terenurile bituminizâto

scara urbanizării. Cu toată a- 
propierea marilor platforme 
industriale din Tîrgu Jiu și 
Petroșani, oamenii comunei 
s-au obișnuit să trăiască și să 
muncească acasă, ordonîndu-și 
viața după tipicul confortului 
orășenesc. Mii de țărani de 
aici și din sate Învecinate, care 
se ocupau pină nu demult tot 
cu lucrai pămîntului, au învă
țat și alte meserii, cum se zice, 
Ia locul de muncă. Și, ca să

Șahul se află la el acasă la Bumbesti-Jiu, clubul sportiv al 
întreprinderii mecanice Sadu fiind zilnic populat de iubitoriiîntreprindem mecanice Sadu fiind zilnic populat 

sportului mintii
de handbal, volei și sala de 
sport a modernului liceu in
dustrial, pîrtiile de schi și să
niuțe de pe coline cu alura 
stațiunilor montane, cînd sînt 
acoperite cu mantia albă de 
zăpadă. Toate aoestea au fost 
amenajate după rigorile con
fortului urban. „Munca patrio
tică, ne-a spus primarul comu
nei, Maria. Colțan, in valorifi
carea materialelor refolosibile 
are, pe meleagurile noastre, o 
veche și statornică tradiție. Be
neficiarii și artizanii bazelor 
sportive sînt toți cei care prin 
munca lor duc, în fiecare zi, 
cu un pas mai sus, comuna pe

afle acest Ioc de 
fost nevoie să se __ _________ _
casă, deoarece întreprinderea 
mecanică Sadu, unitate de in- 

. teres republican, 
peisajul tonic 
noastre".

Aflăm că 
Metalurgistul 
o forță în activitatea competi- 
țională a județului Gorj, echi
pele de șah, fotbal, oină, hand
bal, orientare sportivă, box, 
tenis de masă, ciclism și schi 
califictodu-se în fazele supe
rioare ale unor campionate re
publicane. O dinamică a parti
cipării tinerilor și virstnicilor

muncă n-a 
depărteze de

întregește 
al vieții comunei

asociația sportivă 
Sadu reprezintă

CONCURSUL REPUBLICAN PENTRU COPII LA HOCHEI
Pe patinoarul din Ploiești s-au 

disputat întrecerile primului tur
neu. cu partide duble, al Con
cursului Republican pentru co
pii (pînă la 12 ani) la hochei.

Rezultate tehnice : Minerul Bă
lan Î 4—5 și 3—2 cu C.S.Ș. Ră
dăuți. 0—5 (neprezentare) șl 
10—1 ciCC.S.Ș. Triumf București. 
5—0 și 2—1 cu Petrolul Ploiești ; 
C.S.Ș. Rădăuți : 3—3 șl 5—1 CM 
C.S.Ș. Triumf București, 8—9 șl

7—0 cu Petrolul Ploiești. C.S.Ș. 
Triumf București : 6—4 șl 3—5 
cu Petrolul Ploiești.

Clasament : 1. Minerul Bălan
8 p (24—14), 2. C.S.Ș. Rădăuți 7 
(30—26), 3. C.S.Ș. Triumf Bucu
rești 5 (19—27), 4. Petrolul Plo
iești 4 (25—31). Au arbitrat ; M. 
Presneanu, M. Hîncu, V. Ștefă- 
nel, A. Becze, M. Ionescu.

Octavian BALTEANU. coresp.
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partidă (din cele trei ale actua
lei ediții) dintre Dinamo Bucu
rești -și steaua, jucătorii din șos. 
Ștefan cel Mare, pregătiți de Gli. 
Novac și V. Popa, au câștigat la 
limită, urmînd ca următoarele 
două meciuri Să' stabilească cîs- 
tigăto.area titlului de campioană, 
așa cum se petrec lucrurile. de 
foarte multi ani. Sperăm ca în 
acest retur replica celorlalte 
combatante, în special- I.C.E.D.. 
Dinamo Oradea și Balanța CSU 
sibiu să fie cit mai viguroasă 
in fata celor două mari favo
rite ale campionatului.

Iată programul etapei. a XII-a. 
prima a returului : Dinamo
București — Academia Militară 
Mecanică Fină Bbeurești (sîmbă- 
tă, sala Dinamo, ora 18,30) : 
Steaua — KAMiKA Baia Mare 
(duminică, sala Floreasca. ora 
10) : I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 București — 
Rapid C.S.Ș. 5 București (dumi
nică, sala Construcția, ora 11,30) : 
Melalotehnlea Tg. Mureș — Ba
lanța CSU Sibiu ; Farul C.S.Ș. 1 
Constanța — „U“ Metalul Roșu 
Ciuj-Napoca ; ELBA Timișoara — 
Dinamo I.M.P.S. Oradea,

*

*

*
*

între alte mijloace tehni
ce moderne care vin în a- 
jutorul performerului și al 
antrenorului său, aparatura 
video și-ă cîștigat un bine
meritat loc de frunte. Se 
poate epune că în clipa de 
față cînd, în fond, un video 
a devenit un instrument 
comun, de lucru, aproape că 
nu mai există nucleu de 
performanță care să nu a- 
pdeZe la serviciile acestui 
prețios ghid. Le-am văzut 
în repetate rinduri pe gim
nastele sau canotoarele lo
tului nostru- olimpic anali- 
zind pe micul ecran deopo
trivă evoluțiile 
adversare, dar 
antrenamente = 
ții, în căutarea 
greșeli, in ci 
țiu fiii, la urm 
poate - aprecia 
chiul’* carrier 
fost un. aliat pr 
ga și dificila lc 
tru medaliile olimpice 
aur. La feL pe halterofilul 
Nicu Vlad, a cărui tehnică 
— în condițiile serioasei ac
cidentări suferite — era o- 
bligatoriu să devină absolut 
fără cusur. Fiindcă acesta 
este primul și ocl mai im
portant scop al aparaturii 
video — șlefuirea neconte
nită a tehnicii (în sporturile 
individuale), descoperirea 
minusurilor de ordin tehni- 
co-tactic, și, deci, corijarea 
lor, la jocurile sportive. 
Sau, cel puțin, acesta ar 
trebui să fie scopul...

Numai că. în practică, to- 
tilnim și situații în care a- 
ccasrtă menire este trecută 
in planul secund sau chiar 
uitată cu Ocsăvîrșire. Amin-

principaleior 
și propriile 
au competi- 
eventualelor 

rtarca perfec- 
iirmei. Și se 
cum că „o- 
■video le-a 
Sțios în lun- 
r luptă pen- 

de.

team de to 
netrație a 
ceea ce, fi 
piu este ir 
asemenea d 
le mai mul: 
nare le B dc 
și echipe d: 
lo-n valoric, 
unora dig® . 
tor forma (ii 
devine, inv 
să de dosa 
care trebuii 
fața unei c 
ia a federa 
dinea" arbi 
le grosolane 
lor etc., etc. 
momente în 
deo poate, - 
toria, să lim 
le de încalc; 
five. Dar er 
discernămînt 
nem simț- : 
atari situați 
cele mai 
rul“ se 
acuzării, 
vorba de 
chiar... inex 
aceeași casei 
de greșeli î 
priei apărări 
terenului s-s 
zeci de pas, 
citeva ocazii 
nu contau, i 
doar presupi 
bitrului... Ci 
proverbul ci 
chiul altora, 
video...

Să-i redăr 
tu-i preț: og 
tea să or
in care i 
util. Numai

mi 
înt 
ar; 
gr-

la concursurile de casă, alcă
tuită de președintele comitetu
lui sindicatului, Ion Stănculctc, 
considerat... sufletul activității 
sportive de masă și de perfor
manță din întreprindere, arată 
că de la 800 de concurenți în 
1980, numărul celor angajați în 
entuziastele întreceri ale Da- 
c iadei a crescut la peste 4000. 
Formați la școala ambiției și 
dăruirii pentru culorile asocia
ției lor sportive, mulți dintre 
elevii școlilor și liceului indus
trial, dornici de afirmare, și-au 
pus în gînd să devină mari 
campioni. «Tare m-am bucurat, 
ustă-vară, continuă tovarășa 
Maria Colțan, cînd eleva, noas
tră, Corina Peptan, a cucerit, 
la Timișoara, titlul de campi
oană mondială de șah, la ca 
tegoria 10 ani. Vom munci 
pentru a crea talentelor spor
tive, tineri harnici și eu suflet, 
care n-au uitat nici de meseria 
de agricultor, moștenită din 
părinți, toate posibilitățile dc 
a se perfecționa, comuna avînd 
nevoie și de performeri capa
bili să-i sporească prestigiul".

Iubesc sportul locuitorii din 
BumbestirJiu .mai. mult, decît 
alții? Poate da, poate nu. Cert 
este că ei au făcut multe in
vestiții de efort și de inteli
gență pentru dezvoltarea bazei 
materiale, îmbogățindu-și : co
muna și cu săli și terenuri de 
sport. Altfel spus, localitatea 
dispune, prin grija părintească 
a partidului, prin munca oa
menilor ei, de tot ceea oe este 
necesar ca tinerii și vârstnicii 
să muncească, să se bucure de 
viață, să facă sport, chiar aco
lo, unde .trăiesc, .,

INCEPÎND

„COMPLEXUL

INTERES DEOSEBIT PENTRU MECIURILE FETELOR
Primul eșalon voleibalisttc își 

continuă, astâzi (un meci) și 
mîine, întrecerile din cadrul cam
pionatelor naționale. Etapa a 
XIII-a programează însă numai 
ia feminin toate meciurile, in 
timp ce la masculin trei partide 
sint amînate; Universitatea C.F.R. 
Craiova — Rclonul Săvîneșți 
(luni), Eleontl Dinamo Zalău — 
Explorări Motorul Baia Mare 
(marți) și Steaua București — 
Tractorul Brașov (data urmează 
să lie stabilită).

Din etapa feminină se desprind 
citeva partide cu implicații’asu
pra situației în clasament, la am
bii poli ai acestuia. Afișul este 
ținut de meciurile din Capitală : 
cel de astăzi,. în care Dinamo, 
pretendentă la titlu. întîlnește pe 
Flacăra Roșie, șl cel de mîine 
(mai ales), in care liderul Chi
mia Rm. Vilcca încearcă să-și 
mențină la cota zero — și după 
meciul din Giulești — rubrica în- 
fringerilor. Jocuri interesante 
pentru iubitorii acestui sport. La 
Constanța și Tîrgoviște se întâl
nesc echipe care, în măsură mai 
mare sau mai mică, stau sub 
semnul neliniștii șl Incertitudinii. 
O altă amenințată, formația băi- 
măreană, așteaptă cu emoție și 
speranță meciul cu piteștencele. 
Doar la Craiova. în întîlnirea 
dintre echipele locale, campioa
na, Universitatea C.F.R., este net 
favorită în fața Oltcitulul (care 
așteaptă, la rîndu-i, cu emoție 
verdictul federației în privința me
ciului la care nu s-a putut prezen
ta în etapa trecută), tn campio
natul masculin, cu o singură ex
cepție (meciul de la Pitești), gaz
dele pornesc cu prima șansă. In
clusiv în jocurile aminate. Iată 
programul etapei :

FEMININ : Dinamo București — 
Flacăra Roșie București (sala Di
namo, azi. ora 16), Rapid Bucu
rești — Chimia Rm. Vilcca (sala 
Rapid, mîine, ora 11), Maratex 
Baia Mare — Dacia Pitești, Fa
rul Constanța — Penicilina Iași, 
C.S.M. Oțelul Tîrgoviște — C.S.U. 
Rapid Galați, Oltcit Craiova — U- 
niversitatea C.r.R. Craiova ; 
MASCULIN : Dinamo București — 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
(sala Dinamo, mîine, ora 10). 
Calculatorul București — C.S.M.U. 
Suceava (sala Olimpia, mîine, 
ora 11,30), I.A.T.S.A. Dacia Pi
tești — Viitorul Bacău.

CLASAMENTE

Feminin
1. Chimia Rm. V. ill 111 0 33; 8 22
2. Dinamo Buc. 11 10 1 31: 7 21
3. Univ. C.F.R. 11 8 3 28:10 19
4. Rapid. Buc. 12 7 5 25:20 19
5. FI. Roșie 12 6 6 22:19 18
6 Penicilina 12 6 5 20:20 18
7. Dacia 11 « 5 20:17 17
8. CSU Rapid 12 5 7 18:25 17
9. Farul M 3 8 14:25 14

10. Oltcit 11. 3 8 10:28 14
11. CSM Oțelul 12 2 10 11:32 14
12. Maratex 12 J 10 9:30 14

Masculin
1. Dinamo 12 M 1 35:11 23
2. Steaua 11 9 2 29:13 20
3. Eicond Dinamo 12 8 4 26:15 20
4. Calculatorul 12 7 5 24:20 19
5. Viitorul IU 0 « 21:22 18
6. Electromureș 12 5 7 21:22 17
7. Explorări 12 5 7 20:26 17
8. Relonul 12 5 7 17:24 17
9. Univ. C.F.R. 11 5 8 17:19 10

10. C.S.M.U. Sv. IU 5 6 17:20 16
11. Tractorul H 3 8 14:25 14
12 IATSA Dacia J2 1 11 9:33 13

ÎNCEPE
DIV

Miine se dâ 
turul diviziei 
se prezintă sil 
te, după turu 
FEMININ, seri 
Cău 22 p, 2. C 
p, 3, Braiconf 
merțul Consta; 
33 Buc. 18 P, 
17 p, 7. I.T.I 
Buc. 15 p, 9. < 
10. A.C.M.R.I.C 
p, 11. VoWa 
drotehnir 'o< 
a II-a : 
biu 21 p, 2. i 
p, & PoUtehni
4. Metalotehnic
5. Toplitana Tc 
Electronica' Cit 
G.l.G.C.L. Braș 
ironica Buc. 
I.G.C.L. Petroșj 
fecția Buc. 115 
Lugoj 11 p, 12. 
11 p ; MASCUl 
C.S.U. Galați 21 
iești 21 p, 3.
4. Electra Buo 
Tîrgoviște 17 p 
goviște 16 p5 7.
8. Nicol in a Poli
9. Prahova P 
X.M.G. Buc. 14 
zău 14 p, 12. IA 
stanța 13 p ; sc 
lectrotehnica Bî 
litehnica Timiș 
vanla Șlmleul 
A.S.A. Electroni 
17 p, 5. Metalu
6. C.S.M. Cara 
Voința Alba Iul 
Sănătatea Orade 
răii Motorul Ii
10. , Oțelul Oraș 
15 p, 11. Metal 
p. 12. „U“ Ele- 
poca 13 p.

In atenția

CU DATA

BALNEAR
Doina*. înzestrat

dumneavoastră !

DE 16 IANUARIE SE REDESCHIDE

DOINA" DIN STAȚIUNEA NEPTUN!
cu cele„Complexul balnear ... __

mal moderne mijloace de tratament șl proce
duri speciale, dispune de un personal medical 
cu Înaltă calificare, specializat to tratarea ur
mătoarelor afecțiuni ale aparatului locomotor : 
reumatisme cronice șl degenerative. artroze, 
spondiloze, sechele post-reumatlsmale sau post
operatorii. afecțiuni ale sistemului nervos pe
riferic, otorlno-lartogite etc.

Sint aplicate procedurile bazate pe nămol sa- 
nronelic din lacul Techirghiol. sc Iac tratamen
te cu Gerovital. Aslavital și Pell-Amar. pre
parate românești cu faimă mondială, pentru 
combaterea îmbătrîniril premature si regenera
rea funcțiilor organismului.

Alte relații legate de tratament le puteți ob
ține la .telefon 917/3.15.17.

In cadrul complexului funcționează o pișeinâ 
modernă cu apă de mare încălzita,..

Complexul Doina oferă condiții deosebite nu

numai pentru tratament ci șl pentru odihnă 
reoonfortare.

Pot fi organizate simpozioane, consfătuiri de 
lucru, cantonamente pentru sportivi, stațiunea 
punînd la dispoziție teren de fotbal, piscină a- 
coperită, un modem bowling, lacuri pe care se 
pot organiza sporturi nautice șl spații special 
amenajate în saloanele complexului „Club ba
zin".

Costul unei pensiuni eomoiete este de numai 
85 lei / zi pers, (cazare în hotel categ. 
masă + tratament).

De reținut — hotelul Doina se află situat la 
numai 100 metri de stația C.F.R. care deserveș
te stațiunea (halta ..Neotun") unde opresc si 
trenurile accelerate.

. ,.sȘe pot procura bilete de la toate agențiile de 
turism din tară, de ia Agenția Sălii Palatului 
(telefon 15.15.33) sau direct de la Dispeceratul 
stațiunii — telefon 917/3.18.45
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Pregătirile continuă,
• Joi, dimineața... Antrena

ment Dinamo. Echipa e în 
vestiar... Amănunt reperabil 
ușor după numărul suporteri, 
lor adunați în tribună, în preaj
ma „tunelului"... Se „develo
pează" în cor radiografiile 
Sămpdoriei... Toți știu totul 
despre genovezi... „E greu. Au 
luat opt goluri în 12 etapei*. 
„Las’ că n-au putut bate nici 
Atalanta**... „Nici Atalanta nu-i 
de colb", „Știu să-nchidă: 1—0 
cu Milan, la Milano !“ Se a- 
duce vorba despre Vialli, pri
mul italian la „France Foot
ball", pe șapte... ® , Decepție 
în rîndul suporterilor. Dinamp 
începe cu Sala; la judo... In
trăm... Start. Prima . manșă, 
rugby... 11 la' 11 într-o sală 
de 10 pc 20. Terenul de țintă 
e un ...patrat cu latura de un 
metru... Luptă înverșunată. 
„Grămezi" de 15 jucători. Ciaie 
pește grămadă... E ca la foot- 
ball-ul englezesc din . secolul 
15,' cînd cele dpuă. jumătăți 
ale satului erau un meleu 
uriaș Și își împingeau adver
sarii pînă-n barieră... ® Pri
mul eseu, Mateuț, care scapă 
uimitor din placajul lui Că- 
măiaru... Egalează Stelea, „pe 
suplețe**... Cinci minute de 
foc, pentru forță, îndemînare, 
curaj... ® Urmează alte cinci 
minute de joc numai cu 
capul... Exercițiu de detentă 
cu sute de variante tehnice... 
Din nou Rugby... Mingea me
dicinală pare ușoară ca un 
balon de plastic • O nouă re
priză cu un exercițiu de mare 
spectacol. Coi 11 din mijloc se 
adună, căpiță și își încleștea
ză brațele ca să reziste îm
preună. Ceilalți 11 trag să 
desfacă „ghemul". Și e nevoie 
de o singură fisură pentru ca 
toți cei 22 să se prăbușească. 
Stimulentul e formidabil • 
Jucătorii sînt leoarcă. Două 
minute de relaxare... Gim
nastică... Un întreg program
am numărat 16 exerciții 1 di
verse. în final, stratching. La 
catedră, Florin Cheran, care 
a fost nu numai un internațio
nal do fotbal, ci și săritor de 
1,91, și campion de volei... 
Mircea Lucescu Intervine cu 
discreție, pentru un plus de 
variație și pentru angajarea 
tuturor grupelor musculare. • 
Fluier final. întreg lotul a- 
pîaudă, cum se aplaudă în a- 
vion, la o aterizare reușită. „Am 
scăpat!" ® Ce poate să urmeze 

acum ? Ne îndreptăm spre 
stadion. Aburii din piepturile 
dinamovișților ar putea urni o 
„mocăniță"... Lucescu : „12
ture pc trotuarul de beton din 
afara pistei de atletism". 
Jucătorii par descumpăniți un 
moment — după „chinul" din 
sală? — dar pornesc la drum, 
mai ales că nu se aleargă 
oricum, ci cu timp cronome
trat pe fiecare tur... După

dova a 
npionat 
rotoare 

a 
can la 
cat un 
curs...
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magazinul următorului sfirșit 
de an...V. SUCIU — București : Ne 

mărturisiți amărăciunea dumnea
voastră de a nu-i vedea pe Hagi. 
Mateuț și Sabău evoluind sub 
aceleași culori. „Ce linie de mij
loc redutabilă ar forma !*. afir
mați. Bine, dar i-ați putut ur
mări ți admira, totodată, in 
toamna trecută în „unsprezacele- 
reprezentativ, șl încă cu ce per
formanțe ! De fapt, dumneavoas
tră în ce echipă 1-atl dori pe 
cei trei 1

D. VASILB — Rădăuți : Nu a- 
vem cum ști dacă Mike Tyson 
va amina din nou meciul său, 
cu. Franlc Bruno, pentru titlul 
mondial al greilor. Cel puțin 
pînă la apariția acestor rînduri, 
ața după cum ați putut citi în 
paginile ziarului nostru, Tyson 
nu a solicitat o nouă amînare.

C. DBAGHICENOIU — Ploiești : 
Cităm din scrisoarea dumnea
voastră, : „...obișnuim ca, de 
multi ani, in fiecare vineri, in
diferent de anotimp și timp 
(ploaie, lapoviță. ninsoare...), să 
disputăm un meci de fotbal. Ni
mic neobișnuit pînă aici, neflind, 
nu ne îndoim, singurii. Vîrstele 
componenților celor două echipe 
care se înfruntă se încadrează 
insă între limitele de 35 și... 60 
de ani. La finele fiecărui an are 
loc decernarea premiilor, semna
tarul acestor rînduri dețlnînd în 
ultimii șase ani titlul de golfie- 
ter (șl. rețineți, sînt trecut de 
50 de ani)..." într-adevăr. ața 
cum remarcați, pasiunea nu ține 
cont de vîrstă. In paranteză fie 
spus, cu cele 11 goluri înscrise 
într-o singură partidă credem că 
i-ați pune pe gîndurl chiar si 
pe Lung sau stelea...

I. RIZEA — București : Din 
păcate, rlndurile dumneavoastră 
pentru pagina de magazin a uIt 
timului număr al ziarului din a- 
nul .care a trecut ne-au parvenit 
prea tîrzîu. Aveți însă avanta
jul că ele sînt primele pentru

non-stop zi DE VIRF LA DINAMO
numai o jumătate de tur, por
tarii nu pot face față ritmu
lui — Stelea, Moraru, Tene și 
foarte tînărul Colceag, 16 ani, 
venit pentru a-și da seama 
dacă poate face, totuși, față. 
(» Marele cros s-a terminat. 
Acum mocăniță poate să urce 
și la deal. @ Vaișcovici îsi 
aruncă treningul, frînt. „Ce 

•zici, Cleo, de faptul că cei trei 
s-au dus în față, la golge- 
teri ?** „Nu-mi fac griji. Sînt 
lingă ei, cu patru etape ne
jucate". Sabău își așează fru
mos echipamentul •* „Planurile 
melc ? Vreau să atac poziția 

O secvență dintr-un cros de... 7 kilometri, tn prim-plan : Sabău 
și Rednic. Urmează, in interior: ...Lucescu, Mateuț, Răducioiu 
si ceilalți... ' Foto : E. ENEA
lui Mateo". „Cînd ai să în
cepi să dai mai multe goluri ?** 
„Anul acesta vreau să dau... 
două : unul ia Genova și unu) 
Ia Copenhaga". Intervine Cami: 
„Văd că mi-i lași mie pe greci. 
Foarte bine. Sint obișnuit să 
joc cu doi în spate. Fac asta de 
wce ani".

Cornel Drăgușin, prezent la 
antrenament : „în fotbalul
nostru, la echipele de virf s-au 
făcut progreso mari la capi
tolul pregătire. Dinamo, cel pu
țin, a depășit, cred, pînă și 
exigența echipelor profesio
niste, atît cantitativ, cit și ca
litativ. Și cu adevărat de ad
mirat e că „bătrinii" ii trag 
pe cei tineri". • Răducloiu își 
piaptănă zulufii: „Am auzit 
că dai la Drept, Radule". In
tervine cu un umor neașteptat. 
Dochîa : „Dă Ia IEFS, că dă 
bine cu dreptul". • Ilie Bă
lăci, care a asistat la antrena
ment : „Dacă m-aș fi antre
nat cu ani în urmă cum se 
antrenează băieții ăștia. pro
babil că aș fi putut să fiu și 
azi conducător de joc Ia “na
țională"". ® Mircea Lucescu 
anunță pentru ora 18,30 spec
tacol la Teatrul Mic, cu „Scri
soarea*. „Neapărat cu soțiile". 
Varga zâmbește pe sub mus
tață : „Să vin și cu Dacian? 
(Dacian e unul din cei zece

I. ANTON — Videle : Prima fi
nală Japoneză a Cupei Intercon
tinentale s-a disputat In anul 
1680, avîndu-le ca protagoniste 
pe Nottingham Forest ți Nacto- 

nal Montevideo. Reamintim eă 
victoria a revenit atunci sud- 
americanilor, cu scorul de 1—0 
(a înscris Victorlno).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA ' 

TRAGEREA LOTO DIN 
13 IANUARIE 1989

EXTRAGEREA I : 82 90 44
87 27 81 12 33 4. EXTRAGE
REA a Il-a : 26 1 53 62 73 49 
84 39 45.

FOND TOTAL DE CÎȘTX- 
GURI : 916.543 LEI. din care 
40.635 lei, report la categoria 1.

Numeroasele ciștiguri atri
buite la ultimele concursuri 
PRONOSPORT (din rîndul că
rora s-au remarcat zeci și 
zeci de autoturisme), la care 
se adaugă ți marele report ră
mas de la concursul anterior 
(o jumătate de milion de lei), 
ne fac să anticipăm o partici
pare deosebit de masivă la 
concursul de mîine. duminică, 
15 ianuarie 1989. Iată de ce. 
pentru a veni în sprijinul par- 
tici’panților, redăm mai jos, din 
nou, partidele înscrise în con
cursul respectiv, nu însă înain
te de a reaminti că ASTĂZI 
ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
DEPUNEREA BULETINELOR. 
1. Atalanta — Ascoli; 2. Bolog
na — Lecce; 3. Fiorentina — 
Juventus; 4. Verona- —-Cesena;' 

copii ai dinamoviștilor. Și e 
răsfățatul echipei)". ® Stăm de 
vorbă în camera antrenorilor. 
Mircea Lucescu: „Vrem să 
repetăm anul care a trecut și 
care a fost un an bun, poate 
cel mai bun... Vrem să dez
voltăm în continuare spectaco
lul. Avem în Sampdoria tin 
adversar foarte puternic și 
care, pc deasupra, e conside
rată echipa cu jocul cel mai 
frumos în calcio... Rămînem 
optimiști. La Zurich, cu pri
lejul tragerii la-sorți, am stat 
lingă Mantovani,. președintele 
Sămpdoriei. Mi-a șoptit zîm- 

bind: „Ca să fiu sincer, n-aș 
vrea să cad cu voi". A fost nn 
moment care mi-a făcut plă
cere. Aș aminti că, între timp, 
Dundee a bătut și pe Celtic, 
și pe Rangers... Dar, bineîn
țeles, am lăsat de o parte a- 
ceste mici „Jocuri" ale șan
selor... Aștept „explozia" lui 
Răducioiu, care dă semne de 
maturizare. Visăm o semifina
lă în Cupa Cupelor și sînt con. 
vins că băieții noștri se vor 
dărui echipei naționale așa 
cum au făcut-o și în toamna 
trecută".

loan CHIRILA

La încheierea primei pârți a campionatului Diviziei c - Scria a Xl-a

0 DUBLĂ...' REMIZĂ INTRE MINERUL SĂRMĂSAG9
Seria de față este una dintre 

cele mai echilibrate din tot cam
pionatul. diferența dintre locul 
i șl 12 fiind de numai 5 p. Pri
mele" două clasată aflindu-se la 
egalitate au făcut ca jocurile să 
fie,urmările cu multă atenție de 
către suporterii eșalonului nr. 3. 
De la începutul turului două 
dintre formații s-au remarcat în 
mod deosebit, au produs o sur
priză plăcută prin buna lor e- 
voluție față de campionatul pre
cedent. Este vorba de Minerul 
Sărmășag (poziția a 5-a in tu
rul ediției precedente) și Mure
șul Luduș (locul 12). Ambele la 
egalitate de puncte aproape tot 
timpul sezonului de toamnă, în 
final departajîndu-se prin gol
averaj : Minerul +13, Mureșul 
+101 Minerul, . cu toate că are 
cel mai mic punctaj dintre cele 
12 fruntașe, doar 19 p, are me
ritul de a se număra printre li
derii care au obținut șefia în 
urma unei lupte aprige în com
pania unor echipe valoroase, 
printre care și două foste divi
zionare B. Minerul este pregătită 
în acest campionat de către an
trenorul Augustin Man, care are 
meritul de a fi ridicat valoric

5. Lazio — Roma; 6. Milan — 
Como; 7. Napoli — Inter; 8. 
Pescara — Sampdoria; 9. To
rino — Pisa; 10. Catanzaro — 
Messina; 11. Genoa — Udine- 
se; 12. Piaoenza — Empoli; 13. 
Reggina — Cnemonese.
• Tot astăzi este ULTIMA 

ZI și pentru a vă juca nume
rele favorite la TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO, pro
gramată 6ă aibă loc mîine, du
minică, 15 ianuarie 1989. Tra
gerea respectă vă va avea loc 
in București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, înce- 
pînd de la ora 16,30. Aspecte 
de la operațiunile de tragere 
vor fi transmise la radio, pe 
programul I, înoepînd de la 
ora 17.30, urmînd ca numerele 
extrase (precum și rezultatele 
concursului Pronosport) să fie 
radiodifuzate pe același pro
gram, conform orarului deja 
cunoscut.

• Anunțăm pe numeroșii 
cîșligători la tragerea Loto a 
Revelionului, eă omologarea 
cîștigurilor se face astăzi, ‘îm
băta, 14 ianuarie, ceea ce în
seamnă că rezultatele omologă
rii vor apare în rubrica noas
tră de luni. 16 ianuarie, pre
cum și în Programul Loto-Pro- 
nosport de marți, 17 ianuarie.

Pe feme actuale

„Nll-l MAI BOARE PICIORUl, AIEARM-L..."
această perjoaclă cînd pregă-Astăzi fotbalul de mart’ per

formanță nu se mai poate sus
trage rigorii. Oricît ar’ fi de 
talentat un copil sau, un ju
nior. oricîtă pasiune ar depu- 
nd’-el în pregătire, dacă orga
nismul lui "nu-i pârmite să a- 
tingă toți indicatorii ceruți de 
necesitățile unui efort maxim 
într-o anumită unitate de timp, 
el va trebui să abandoneze, și 
asemenea cazuri au . existat 
dîntotdeauna, există și acum 
și vor exista1 mereu. Iar omul 
care trebuie să decidă nu e 
nimeni altul decît MEDICUL. 
El' are barometrul (datele e- 
xaete) care-i poate spune cu 
exactitate dacă jucătorul X 
are capacitatea necesară de a 
alerga 80 sau 90 de minute, 
dacă ruptura lui de mușchi se 
poate „suda" în una. două sau 
trei, luni, dacă jucătorul Y 
trebuie internat urgent pentru 
operație de menise sau dacă 
mai poate juca pînă la pauza 
dintre tur și retur. Rolul me. 
dicului a crescut șl crește 
mereu în sfera performanței 
de astăzi, dar puțini sînt me
dicii ' care s-au dăruit trup ți 
suflet sportului, mergînd ptnă 
acolo îneît să-și neglijeze pro
pria sănătate, numai să 
meargă bine treburile Ia 
echipa de care răspunde, la 
lotul reprezentativ la care a 
fost chemat. Un singur e- 
xemplu ni se pare a fi sufi
cient pentru a ilustra tot 
ee-am spus mai sus, tot ce 
vrem să spunem în aceste rin- 
duri: Vasile Frînculescu, aflat 
de peste 20 de ani la ' Uni
versitatea Craiova.

Medicul este omul care tre
buie să* se implice total în 

echipa fata de cum se prezenta 
în edițiile precedente ale com
petiției. In tur, printre jucătorii 
evidential! s-au numărat Geor
gescu (6 goluri marcate). Irimaș, 
Kiss, Sanio, Covaci și portarul 
Luca. In toamnă arbitri au dat 
6 cartonașe galbene jucătorilor 
dar Minerul n-a avut nici o eli
minare de pe teren. Vîrsta .me
die a lotului este 24 d,e ani. E- 
chipa este a întreprinderii mi
niere Sălajul din Sărmășag, pre
ședintele asociației sportive fiind 
I. Joltiș.
• o comportare demnă de 

laudă a avut echipa debutantă 
în divizie C.U.G. Cluj-Napoca. 
care a fost pe primul loc după 
etapa a 2-a șl pe locul secund 
timp de patru săptăm’nl, termi- 
nînd turul pe un loc onorabil — 
4. • Cunoscuta formație dlr.
Turda, Sticla Arleșul (retrogra
dată din „B“, care cu 25 de ani 
în urmă a produs o mare sur
priză cucerind, într-o finală me
morabilă cu Rapid, „Cupa Româ
niei") n-a reușit să urce mai sus 
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DE LA I.D.M.S
I.D.M.S. livrează bînă la îl ianuarie 1839 au-
BERLINA șl_ DACIA BREACK cumpărătorl- 

autoturlsme
Magazinele auto 

toturisme DACIA 
lor cane au depus banii la CEC în cont pentru _____
pînă la data de 31 decembrie 1984 în baza numărului de ordi
ne centralizat pe tară, indiferent de magazinul de înscriere, 
după cum urmează :

a BUCUREȘTI, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
municipiul București, județele Giurgiu Teleorman, Dolj 
Gorj.
a PITEȘTI, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil In 

detele Argeș, Dîmbovița, Olt. Prahova, Vîicea.
a BRAȘOV, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 

detele Brașov, Covasna. Harghita. Mureș.
a BACAU. pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil in jude

țele Bacău. Buzău. Neamț. Vrf acea.
A CLUJ, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județul 

Cluj.
A IAȘI, penrtru cumpărători, cu domiciliul stabil in județele 

Botoșani. Iași. Suceava. Vaslui.
A TIMIȘOARA, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil in 

ludetele Arad. Bihor. Timiș.
A REȘIȚA, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn ju

dețele Alba. Caraș Severin Hunei.oara, Mehedinți. Sibiu.
A BAIA MARE, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn 

județele Bistrița Năsăud. Maramureș. Satu Mare. Sălaj.
A CRAIOVA, pentru cumpărătorii cu domicMtal stabil în ju

dețele Dolj șl Gorj.
A BRAILA pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn ju

dețele Brăila. Călărași, Constanța, Ialomița. Tulcea. Galați.
Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata în rate 

se efectuează la magazinul auto la care este arondat județul 
tn cane se află banca prin care urmează a se retine ratele lu
nare.

Vînzăriile se efectuează in funcție de stocul de autoturisme 
șl capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer oentru persoanele care au 
banii depuși la CEC în cont pentru autoturism, astfel 
Autoturisme OLTCTT CLUB — anterior datei da 31 decembrie 
1937.

Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 31 mart’e 
1987.

si

JU-

ju-

tirile pornesc aproape de la 
zero. El poate fi mîna dreaptă 
a antrenorului, el .poate spune 
CIT efort este capabil să facă 
fie.care jucător, de exigența și 
exactitatea afirmațiilor medi
cului — în "strînsă corelație* 
cu cele ale antrenorului — 
depinzînd efectul pregătirii, 
mai ales, acum, cînd ne aflăm 
în perioada acumulărilor.

Indiferent de starea sănătă
ții jucătorilor dintr-un lot sau 
altul el, medicul, trebuie să 
se IMPLICE, să contribuie ’ la 
procesul instructiv-educativ.

Am fost recent la us tur
neu în care două echipe de 
juniori au jucat cîte patru 
meciuri în patru zile, Efort 
mare, și nu toți jucătorii i-au 
putut face față. El bine, iată 
o situație în care medicul și 
masorul erau obligați să-și a- 
ducă aportul lor, dar nu s-a 
întîmplat chiar așa. Mai mult, 
considerăm că acești oameni
— ca și antrenorii, de altfel
— trebuiau să se afle mereu 
în mijlocul celor pe care-i 
pregătesc (îngrijesc), cu atît 
mai mult cu cît e vorba de 
adolescenți, de tineri In plină 
formare, care au mereu ne
voie de un sfat, oricînd și 
oriunde. Mai ales cînd sînt 
departe de țară.

Dar să revenim, pentru a 
mai spune doar atît : medicul 
sportiv trebuie să înțeleagă 
(mulți chiar Înțeleg și acțio
nează ca atare) că nu mai e 
nuficient să-i spună antrenoru
lui: „Nu-l mai doare piciorul, 
pune-1 la treabă, aleargă-I".

Lourențîu DUMITRESCU

SI MUREȘUL LUDUȘ9 7 9
Iată clasamentul seriei a Xl-a :

1. Min. Sărmășag 15 8 3 4 22- 9 19
2. Mureșul Luduș 15 8 3 4 20-10 19
3. C.F.R. Cluj-N. 15 8 2 5 29-15» 18
4. C.U.G Cluj-N. 15 8 1 6 28-16 17
5. Mec. Bistrița 15 8 1 6 22-22 iî
6. Metalo. Tg. M. 15 8 0 7 25-13 16
7. Sticla Turda 15 7 2 6 25-13 16
8. Lamin. Zalău 15 6 2 7 19-22 14
9. Ind. Sîrmii 15 6 2 7 14-17 14

10. IZOMAT 15 7 0 8 21-25 14
11. Olimp. Gherla 15 6 2 7 11-17 14
12. Chim. Năsăud 15 6 2 7 16-24 14
13. Oțelul Reghin '.5 5 3 7 *7-25 13
14. Lacul Ursu 15 6 1 8 15-33 13
15. Met. Reghin 15 5 2 8 18-25 12

16. Lamin. Beclean 15 5 0 10 15-31 10

de locul 7 în Ierarhia grupei. ® 
Față de turul campionatului tre
cut, aoum au jucat slab Lacul 
Ursu Sovata. Industria Sîrmei 
Cîmpla Turzll șl cele două divi
zionare din Reghin, Metalul și 
Oțelul. • Ultima clasată, Lami
norul Beclean, Ișl menține pozi
ția codașă de acum un an. (T.R.)
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EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R. ECHIPA OE HANDBAL A ROMÂNIEI ■
(Urmare din pag. 1)

prezintă aproape 60 la sută din 
Întregul personal muncitor. Ca 
urmare a majorării retribuții
lor, oamenii muncii au benefi
ciat. in anul 1988, de venituri 
suplimentare de 
lei

Pe lingă toate 
sonalul muncitor 
in luna decembrie 1988, 
venituri in valoare de 1,1 mi
liarde lei. reprezentînd 50 la 
sută din fondul de participare 
a oamenilor muncii la reali
zarea producției, a beneficiilor 
și la împărțirea beneficiilor 
pe anul trecut.

Conform hotăririlor, majo
rarea retribuției va continua 
cu începere de la 1 martie și 
se va încheia la 1 august 1989. 
în această perioadă, retribuți
ile se vor majora, în mod eșa
lonat pe ramuri și activități, 
astfel incit, Incepind din lu
na august 1989, întregul per
sonal muncitor din economie 
va beneficia de retribuția ma
jorată. La încheierea acțiunii 
de majorare, retribuția medie 
pc economie va ajunge Ia 
3 360 Iei. Tn anul 1989, perso
nalul muncitor beneficiază — 
ca urmare a creșterii retribu
ției — de venituri suplimenta
re de 24,4 miliarde lei, iar în 
anul 1990. cînd toți oamenii 
muncii vor beneficia de retri
buții maiorate pe întregul an, 
veniturile suplimentare ce se 
vor realiza vor fi de 29 mi
liard© Ici

în perioada T august — 31 
decembrie 1988, au fost majo
rate pensiile cu procente dife
rențiate, pensiile mai mici cu- 
noscînd o creștere de 45,5 la 
sută. »e majorarea pensiilor au 
beneficiat 801,5 mii persoane, 
veniturile suplimentare obținu
te însumînd 300 milioane le’. 
La 1 martie 1989 urmează a se 
majora pensiile de asigurări so
ciale de stat pentru muncă de
pusă și limită de vîrstă cu
prinse între 1 501—3 000 lei lu
nar. încheindu-sc astfel întrea
ga acțiune de majorare a pen
siilor. de care vor beneficia în 
total aproape 1,4 milioane per
soane. La încheierea majorării, 
pensia medie pentru limită de 
vîrstă cu vechime integrală va 
ajunge la 2 000 de lei lunar. 
Pensionarii vor beneficia. în 
acest an. de venituri supli
mentare în valoare de 2 miliar
de Iei. iar în 1990 de 
de Iei.

In cadrul ședinței 
lui Politic Executiv, 
Nicolae Ceausescu, 
genera! al partidului, subliniind 
importanța si semnificația deo
sebită % acestor măsuri de ma
jorare a veniturilor oamenilor 
muncii și sarcinile care decurg 
din aplicarea acestora, a arătat:

Faptul că la sfîrșitul acestui 
an retribuția medie va fi de 
3 300 lei reprezintă o realizare 
de o importanță deosebită, fi
nind scama de condițiile in
ternaționale economice grele, 
precum și de ceea ce se în- 
timplă în multe țări. Aceasta 
demonstrează forța economiei 
noastre, justețea politicii parti
dului nostru, faptul că aplicăm 
ferm principiile de bază 
socialismului, ale asigurării 
dicării continue a nivelului 
trai, material și spiritual, 
oamenilor muncii. Partidul nos
tru pornește consecvent de Ia 
principiul că desfășurarea in 
bune condiții a construcției so-

5.8 miliarde

acestea, per- 
a beneficiat, 

de

2.1 miliar-

Comitetu- 
tovarășu! 
secretarul

ale 
ri
de 
al

ciaiiste nu poate avea loc decit 
v 'acordind -o grijă permanentă 

condițiilor de muncă, de viață, 
ale clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, ale între
gului nostru popor.

Perfecționarea formelor 
conducere, 1 ____ 2___
buie, in mod obligatoriu, 
pornească de la aplicarea prin
cipiilor socialiste, de Ia întă
rirea proprietății socialiste — 
de stat si cooperatiste — ea 
bază a dezvoltării societății. 
Fără aceasta nu se pot asigu
ra nici dezvoltarea economică, 
nici ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Trebuie — 
a subliniat secretarul 
al partidului — să fie 
țeîes acest lucru de 
noastre de partid, de 
menii muncii, de ........„_
popor! înfăptuirea programului 
pe anul acesta, pe întregul cin
cinal este strins legată de a- 
pliearea fermă a principiilor 
socialiste de întărire a proprie
tății socialiste, de organizarea 
neabătută a intregii activități 
pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Nu se 
poate vorbi de perfecționarea 
construcției socialiste, de mo
dernizare, fără a pune Ia baza 
întregii activități cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii!

A considera că aceste căi și 
mijloace specifice societății 
noastre pot fi înlocuite prin 
întoarcerea la forme capitalis
te — aceasta nu reprezintă o 
concepție revoluționară, ci una 
lichidatoristă. care împinge spro 
relații de tip capitalist, și care 
va. înrăutăți situația clasei mun
citoare, a țărănimii, a poporu
lui întreg. Prin aplicarea unor 
asemenea forme, străine socia
lismului. pot. desigur, să apa
ră cîteva grupuri de oameni — 
o mică minoritate — cu con
diții mai bune de venituri, dar 
aceasta in dauna clasei mun
citoare. a poporului in general.

Referindu-se la măsurile pri
vind majorarea, cu pîna la 45 
la sută a pensiilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
ele se înscriu în același spirit 
ai politicii partidului și statu
lui nostru de a asigura pen
tru toti oamenii muncii, inclu
siv pentru pensionari, un ve
nit minim care să Ie asigure 
condiții corespunzătoare de 
viață.

în a doua parte a anului — 
adică incepind din luna martie 
pînă Ia 1 august —, a arătat 
secretarul general al partidului, 
se va încheia acțiunea de ma
jorare a retribuțiilor și pensi
ilor. dar trebuie să aplicăm 
ferm și să legăm aceasta dc 
creșterea productivității mun
cii, de asigurarea menținerii 
stricte a prețurilor sub con
trol, precum și de o bună a- 
provizionare a oamenilor mun
cii, a poporului, cu tot ceea ce 
este necesar.

Aceasta însă — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
înseamnă producție, o bună or
ganizare a intregii activități, 
realizarea in bune condiții a 
programelor de modernizare, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție. în primul rind a chel
tuielilor materiale și energetice 
— ca o condiție esențială pen
tru a menține prețurile stabi
lite șl a asigura creșterea rea
lă a nivelului de trai al po
porului.

Soluționarea unor probleme 
privind aplicarea sistemului de 
prețuri — a arătat secretarul 
general al partidului — trebuie 
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pe pîrtla de 

in cadrul

•Proba feminină 
peruriaș, disputată 
la Grachen (Elveția) 
„Cupei Europei", a revenit spor
tivei italiene Deborah Compag- 
noni, înregistrată cu timpul de 
1:20,66. Pe locurile următoare 
s-au situat concurentele vest-ger- 
mane Katrin Stotz 1:21,39 și An
gelika Hurlek — 1 :22,01.

• tn perioada 17—26 februarie 
în orașul finlandez Latul se vor 
desfășura Campionatele Mondiale 
de schi-fond. Pînâ in prezent 
și-au anunțat oarticiparea spor
tivi din 30 de țări. Primele an
trenamente oficiale pe pîrtiile de 
la Lahti se vor efectua începînd 
de la data de 13 februarie.

prețurilor de desfacere, ci pe 
baza mai bunei organizări a 
producției, a creșterii producti
vității muncii, a reducerii con
sumurilor. Acest lucru este va
labil inclusiv pentru 
ră, domeniu in care 
glstrează și multe 
■nutile.

în general, trebuie 
derăm că

agricul tu
se înre- 
eheltuieli

să consi- 
soluționarea pro

blemelor economice pe care le 
avem, rentabilizarea tuturor 
produselor să se facă nu p<- 
seama creșterii prețurilor. ei 
pe cajea reducerii consumuri- 
„L creșterii productivității 
"»“ncii, prin eliminarea chel
tuielilor inutile.

Să avem, de 
vedere asemenea, în 
XT. . „ a cerut ‘ovarășulNicolae Ceaușescu — ca, ac- 
ționînd pentru realizarea pro
gramelor de dezvoltare a unor 
ramuri și pentru mai buna 
organizare a activității, să asi
gurăm condițiile necesare ca 
toti oamenii, șj jn primul rîncî 
tineretul, absolvenții din acest 
an, să fie cu toții încadrați în 
muncă. Să nu rămînă nimeni 
neîncadrat în muncă !, a sub
liniat secretarul general al 
partidului. «Aceasta trebuie 
considerată ca fiind una din o- 
bligațiile de bază ale societă
ții noastre, ale statului, ale 
fiecărui sector de activitate ! 
Nu putem, să adoptăm concep
țiile lumii capitaliste, care 
pornesc numai de la realizarea 
de beneficii cît mai mari în 
detrimentul oamenilor muncii, 
pe seama creșterii șomajului șî 
sărăciei ! Dimpotrivă, societa
tea noastră trebuie să asigure 
condiții de muncă si de viață 
continuu îmbunătățite pentru 
toți cetățenii ! Aceasta repre
zintă. de altfel, una din deo
sebirile fundamentale dintre 
socialism și capitalism ! Dacă 
nu rezolvăm aceste probleme, 
nu răspundem cerințelor și 
principiilor de conducere so
cialistă !

Asigurarea locurilor de mun
că, creșterea calificării oame
nilor — a subliniat ’tovarășul 

cadrul 
Politic

nilor
Nicolae Ceaușescu în 
ședinței Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. — 
reprezintă condiții obligatorii 
pentru buna desfășurare a în
tregii noastre activități, pen
tru ridicarea nivelului general 
al muncii in toate domeniile.

Trebuie să realizăm perfec
ționarea intregii activități, 
care este un proces complex și 
care trebuie să se desfășoare 
permanent. De altfel. aceasta 
este viața și dezvoltarea în 
spirit revoluționar a societății 
— a subliniat, în încheiere, 
secretarul genera] al partidu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că 
toți oamenii muncii vor acțio
na cu dăruire și abnegație, în 
spirit revoluționar, pentru în
făptuirea exemplară a planu
lui pe anul 1989. a obiectivelor 
actualului cincinal, a progra
melor de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, întimpinind 
cu rezultate cit mai bune, în 
toate domeniile, cea de-a 45-a 
aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă s’ 
ce| de-a! XIV-lea Congres a' 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

5

g

IN SEMIFINALELE TURNEULUI DE LA PARIS
în turneul de handbal de la 

Paris, echipa masculină a 
României a obținut o nouă 
victorie (a treia consecutivă). 
Ea a dispus de valoroasa for
mație Dynamo Berlin cu 
29—24. și s-a calificat pentru 
semifinale, alături de echipele

Nevă Leningrad, Dynamo Ber
lin și Milbertshofen (R.F.G.). 
Alte rezultate ale ultimelor 
partide din grupe: Sei. de ti
neret a Franței — Bartik Kar- 
vina- 21—20, Neva Leningrad — 
Varpalotai (Ungaria) 30-3», 
Milbertshofen — Ivry 24—21.

C.C.E.
(Urmare din pag. 1)

selecții în reprezentativa Nor
vegiei), Karen Pettersen (78), 
gemenele Unni și Ase Birkrem 
ș.a.

Dificultatea dublei întîlnirl 
cu campioana Norvegiei impu
ne formației noastre o mobili
zare exemplară, necesitatea ca 
întregul efectiv să se întreacă 
pe sine: o mobilitate tactică în 
stare să contracareze planurile 
adversarelor, într-un cuvînt un 
joc de ;,zile mari", astfel in
cit rezultatul de acasă să con
stituie o „zestre" asigurătoare 
in vederea calificării după 
partida care va avea loc. du
minica viitoare. în deplasare. 
Cu atît mai mult surprinde < ă 
s-a acceptat — fapt fără pre
cedent — transferul antreno
rului principal tocmai in plină 
campanie pentru competiția 
europeană nr. I. Factorii de 
răspundere au luat — sperăm 
— măsuri pentru ca acest lu
cru să nu se reflecte în evolu
ția echipei.

Meciul va fi arbitrat de Vla
dimir Vujinovici și Ivan Ali- 
vojvodici (Iugoslavia); obser
vator federal: Josef Ambrus 
(Cehoslovacia).

Dorința suporterilor din Ba
cău de a vedea „Ia lucru" e- 
chipa favorită este îndreptăți
tă și prin faptul că adversara 
de mîine are o serie de jucă
toare " 
ta te. 
turul 
locul 
puncte și la aceeași diferență 
de golaveraj (4 63) cu S.C. 
Leipzig. Empor are un atac 
foarte eficace, capabil să stră
pungă , orice apărare, dovadă și 
numărul mare de goluri mar
cate în actualul tur: 
mințind că în faza 
a competiției Empor 
acasă cu 26—24, iar 
sare a pierdut cu 24—25 
Redbergslid Goteborg, să 
teptăm cu încredere întîlnirea - 
de mîine. Ea va fi condusă de 
arbitrii polonezi Franczak și 
Michalik, avînd ca observator 
I.H.F. pe L. Horvath (Ungaria).

tinere, dar foarte taton- 
reușind să se claseze tn 
actualului campionat pe 
întîi, la egalitate de

244. Rea- 
anterioară 
a cîștigat 
în deca

la

CUPA T.H.F.
(Urmare din pag 1)

f CUPA CUPELOR
(Urmare din pag. 1)

diu-se în această fază a „opti
milor" învingind net echipa 
turcă Belediyesi Izmir, la care 
se adaugă și comportarea în 
turneul de la Halle (R.D. Ger
mană) unde și-a probat din 
nou calitățile.

Iul de joc deosebit de agresiv, 
cu o apărare mobila și foarte 
avansată al jucătoarelor de la 
Tatran. Deși au pierdut la ze
ce goluri în primul meci al 
semifinalelor Cupei României 
cu Știința Bacău, handbalistele 
de la Chimistul consideră c-ft 
eșecul a fost o... bună lecție in 
vederea partidei de la Preșov. 
Au făcut deplasarea: Rodeanu. 
Moldovan — portari: Vcrigca- 
nu, Matei, Bioju, Nan. NedcI- 
cu, Dincă, Grădinarii, Ciirmcnț 
și Lazăr. Partida va îi cepe 
la ora 12,15 (ora Bucureștiuliii) 
și va fi arbitrată de polo
nezii Woytyla — Clapinskt. 
Observator I.H.F.: Pctar Dueu 
(Iugoslavia).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Tradiționala an

chetă a revistei specializate a- 
mericane „Track and field news" 
l-a desemnat pe sovieticul Ser- 
ghei Bubka, deținător al recor
dului mondial și campion olim- 
plo la săritura cu prăjina, drept 
cel mai bun atlet din lume în 
anul 1983. Pe locul secund s-a 
situat aruncătorul de greutate 
Ulf Timmermann (R. D. Germa
nă) • Campioana olimpică de 
maraton Rosa Mota (30 ani) a 
declarat că ar fi dispusă să ac
cepte funcția de președintă a 
Federației portugheze de atle- 
ttsm. Rosa Mota a arătat că 
sportivii de performanță, cu pa
siunea șl experiența lor bogată, 
sînt cei mai indicați să îndru
me activitatea unei federații.

112—110 ; Den Helder (Olanda) — 
Vismara Cantu 70—92 ; BC Zadar 
— Olympiakos Pireu 116—97 ; 
Juventud Badalona — Hapoel Tel 
Aviv 103—79 ; Estudiantes Ma
drid — Partizan Belgrad 66—76 : 
Steaua Roșie Belgrad — CAI Za
ragoza —
Philips Milano 88—93 • La Split, 
în meci pentru turneul final al
,,Cupei Campionilor Europeni" 
(masculin), Jugoplastika a învins 
cu 94—83 (50—47) formația Aris

rezultate din ca- 
competiții : F. C.

C.S.P. Limoges 
; Scavolini Pesa- 
den Bosch 84—79

92—89 ; Pits Malines

Salonic. Alte 
drul aceleiași 
Barcelona — 
84—82 (42—38)
ro — Nashua 
(47—40). în clasament, după 5 e- 
tape, conduce F. C. Barcelona 
— 10 p.

CAMPIONATUL MONDIAL 
sală, care se desfășoară în O- 
landa a continuat cu ultimele 
meciuri din grupele sferturilor 
de finală. Rezultate: Belgia — 
Olanda 2—1 (1—1), Italia — Un
garia 3—1 (2—1), S.U.A. — Bra
zilia 5—3 (2—0), Paraguay — Ar
gentina 4—3 (1—2). In urma
cestor rezultate, în 
s-au calificat: Belgia, 
S.U.A. și Brazilia.

a- 
semifinale 

Olanda,

ECHIPA Brondby, 
Danemarcei, aflată în 
Costa Rica. a evoluat la San Jo
se In compania selecționatei ța- 
rli-gazdă. Fotbaliștii din Costa 
Rica au obținut victoria cu 2—0 
(1—0).

campioana 
turneu în

PE STADIONUL „Centenario“ 
din Montevideo s-a disputat în- 
tîlnirea amicală dintre echipa 
uruguayană Nacional și forma
ția sovietică Ararat Erevan. Me
ciul s-a încheiat la egalitate: 
1—1 (0—1). Au marcat Kaciarian, 
respectiv Olivera. încasările rea-

SCURT • PE SCURT
de circa 1 490 km. Vor participa 
cicliști din U.R.S.S., Cuba, Italia, 
Spania, Columbia. Costa Rica, 
Mexic șl Venezuela. • Cursa de 
șase zile desfășurată tn orașul 
vest-german Bremen s-a ‘ :
lat cu victoria cuplului Roman 
Hermann (Liechtenstein) 
dreas Kappes (R. F. Germania).

înche-
An-

TENIS a în turneul de la A- 
delaiide (Australia), jucătorul a- 
merican John McEnroe l-a în
vins cu 6—4. 6—3 pe suedezul 
Mats Wiillander, iar cehoslovacul 
Ivan Lenfdl a dispus cu 6—4, 7—6 
dP australlamul Mark Woodforde.

BASCHET • Rezultate înregis
trate în grupele sferturilor de 
finală ale „Cupei Koraci" : Stroi- 
tel Kiev — BC Ortez (Franța)

CICLISM 0 Cea de-a 24-a e- 
diție a Turului Venezuelel se va 
disputa în perioada 17—28 ia
nuarie pe un traseu în lungime

TENIS DE MASA. • La Hong 
Kong s-a disputat o nouă în- 
tîlnire între selecționatele mas
culine ale Europei și Asiei, în
cheiată la egalitate : 4—4. Din 
formația europeană s-au eviden
țiat campionul polonez Andrzej 
Grubba și suedezul Jan-Ove 
Waldner.

lizate la aceasta partida 
alocate fo udului de ajiro 
sinistraților de pe urma cutre
murului din R S.S. Armeană.

ÎN PRIMA zi a „Memorialului 
Valentin Granatkin", competiție 
rezervată juniorilor, ce se des
fășoară în sală la Leningrad, re
prezentativa U.R.S.S. a întrecut 
cu 6—0 (4—0) formația S.U.A.,
iar. selecționata R.F. Germania 
a terminat la egalit^t^: 0—0 cu 
echipa Belgiei. La competiție 
mai participă echipa R.P. Căine
ze și selecționata secundă a 
U.R.S.S.

ÎNTR-UN meci amical disputat 
în orașul La Valletta, echipa Is
raelului a întrecut cu 2—1 (1—1) 
formația Maltei.

ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută 
la Amsterdam, secretarul Fede
rației Internaționale de Fotbal, 
Sepp Blatter, a arătat că forul 
fotbalistic mondial se menține 
pe poziția afirmată anterior ca 
la turneul olimpic de fotbal să 
poată participa numai jucători 
pînă la vîrstă de 23 dc ani. Dur 
pă cum se știe, președintele Co
mitetului Internațional Olimpic, 
J.A. Samaranch insistă să 
renunțe la limita de vîrstă 
fotbaliștilor pentru T.O. de 
Barcelona din U92.

IN „16-IMILE" de finală 
..Cupei Portugaliei", Benfica Li
sabona a surclasat cu 14—1 for
mația Riachense. Alte rezultate: 
Beira Mar — Portimonense 1—9, 
Espinho — Boavista 2—1; Vasco 
da Gama — Guimaraes 2—1.

TURNEUL în sală de !a Kiel 
a fost cîștigat de o selecționată 
daneză, care a întrecut in meciul 
decisiv cu 4—2 (3—1) formația
vest-germană St. Pauli Hamburg. 
Tn partida pentru locurile 3-4, 
Holstein Kiel a învins cu 4—3 
(1—3) formația S.V. Hamburg.

ÎN CONTINUAREA turneului 
pe care îl întreprinde în S.U.A., 
Bayern Munchen a jucat la Los 
Angeles cu o selecționată stu
dențească americană. Partida s-a 
încheiat cu 2—0 (1—0) în favoa
rea jucătorilor americani, prin 
golurile marcate de Sectt Berna- 
detti (min. 4) șî Eric Wynalda 
(min. 75).
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