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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 3 
februarie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut si aprobat RAPORTUL 
ȘI COMUNICATUL CU PRI
VIRE LA ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI NATIONAL UNIC 
DE DEZVOLTARE ECONOMI- 
CO-SOCIALA A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA PE 
ANUL 1988.

Analizînd acest document. 
Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că, în anul 1988, au 
fost, obținute noi si însemnate 
realizări în creșterea forțelor 
de producție, în ridicarea gra
dului de 
In acest 
tualului 
procesul 
vă șl de_______ ______  _____
triei, a agriculturii, a celorlal
te ramuri producătoare de bu
nuri materiale. Sporirea forței 
economice a României a făcut 
posibilă participarea tot mai 
activă a tării noastre la schim
bul mondial do valori si 
diviziunea internațională 
muncii.

Au fost înregistrate, de 
menea, succese importante _
domeniile științei, invățămîntu- 
lui și culturii — factori fun
damentali ai progresului eco
nomic și social.

In 1988 s-au asigurat, tot
odată. stabilitatea prețurilor, o 
circulație bănească sănătoasă, 
consolidarea valutei naționale, 
echilibrul bugetar și financiar.

Pe baza creșterii forțelor de 
producție, a venitului național 
și a avuției socialiste, a avut 
loc ridicarea în continuare a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregii națiuni. In 
concordanță cu hotăririle Con
gresului al XIII-Iea și Confe
rinței Naționale a'.e P.C.R., in 
anul 1988 a început majorarea 
retribuțiilor și pensiilor. ac
țiune de mare însemnătate so
cială și politică, ce demonstrea
ză trăinicia și vitalitatea eco
nomiei naționale, reflectă preo
cuparea constantă a partidului 
și stalului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai si a calității vieții in- , 
trcgului popor.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că realizările din 1988 
evidențiază cu putere justețea 
și realismul politicii partidului 
și statului nostru de construc
ție socialistă, dezvoltare eoono- 
mico-socială a României, re
partizarea armonioasă și echi
librară a forțelor de producție 
pe întreg 
asigurare 
mai bune ____ _ _
tă pentru toți cetățenii țării.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să fie dat publicității 
Comunicatul cu privire la în
deplinirea Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe agul 1988.

In continuare, Comitetul Po- 
Iitic Executiv a analizat RA- 
PORTUL CU PRIVIRE LA ÎN- § 
DEPLINIREA PLANULUI PE § 
LUNA IANUARIE ȘI MĂSU- 
RILE PENTRU REALIZAREA Ș 
INTEGRALA A PREVEDERI- § 
LOR DE PLAN PE LUNA FE- § 
BRUARIE ȘI TRIMESTRUL I & 
1989. §

In cadrul ședinței, s-a apre- || 
ciat că in luna ianuarie au g 
fost înregistrate creșteri 
producție fată de aceeași 
rioadă a anului trecut. ~ 
toate acestea, în unele sectoa- § 
re sarcinile de plan nu au Ș 
fost îndeplinite la toți indica- § 
torii datorită lipsurilor mani- 5;

au
de| 

pe- § 
Cu |

ÎNTRECERI SPECTACULOASE ALE FONDIȘTILOR JUNIORI

civilizație al patriei, 
al treilea an al ac- 
cincinal a continuat 

de dezvoltare intensi- 
modernizare a indus-

la 
a

asf»- 
în

teritoriul patriei, de 
a unor condiții tot 
de muncă si de via-

.uin uuiviua upsumor mani- 
Testate io activitatea unor mi- § 
nistere, centrale și jntreprin- 
deri, care nu au asigurat con- § 
dițiile necesare pentru desfășu- § 
rarea corespunzătoare a ; ~~
ductiei. pentru realizarea 
mică, integrală, a planului.
.Avînd în vedere 

situație, tovarășul 
Ceaușescu a cerut ca 
re unitate, în fiecare 
ramură industrială să 
măsuri ferme pentru eliminarea țS 
neintîrziată a neajunsurilor și 
îmbunătățirea întregii activități. îț 
pentru folosirea cit mai efi- 
cientă a capacităților, a forței 
de muncă $i a timpului de lu- § 
cru, a tuturor resurselor de 
care dispune economia națio- 
nală, pentru recuperarea în- 5 
tr-un timp cit mai scurt a § 
restanțelor și îndeplinirea exem- 
piară a planului pe luna fe- 
bruarie și trimestrul I 1989.

Secretarul general al partî- 
dului a insistat asupra necesi- 
tații de a se acționa cu hotă- î? 
rîre. la toate nivelele și în Sj

pro- S
rit-§

--■UI. t
această § 
Nicolae 

în fieca- § 
sector și S; 
fie luate §

PREDEAL, 3 (prin telefon).
Primele finale ale Daciadei în ' 
sporturile pe zăpadă se desfă
șoară în aceste zile pe Valea 
Rîșnoavei : e vorba de între
cerile schiorilor fondiști juni
ori. In prima zi punctul de in
teres a fost constituit, firesc, 
de cursa de 10 kilometri a ju
nioarelor mari în care evoluau 
tinerele noastre sportive, pre
gătite în cadrul lotului națio
nal și al ceptrului olimpic Va
tra Domei. Conform așteptări
lor, Ileana Hangan a demon
strat că își continuă ascensiu
nea spre vîrful de formă, ur
mărit a fi atins la Universiadă 
și la C.M. de juniori diin Nor
vegia, ambele în luna, martie. 
Dovada : victorie clară, la mai 
mult de un minut în fața Adinei 
Tuțulan și la aproape două mi-

nute șl jumătate de Miliaela 
Cîrstoi, care a concurat însă 
bolnavă. Lidera actualei gene
rații a demonstrat pe de altă 
parte și multilateralitate, întru-

DACIADA
cit a doua zi, vineri, a domi
nat fără probleme și proba 
scurtă, de 5 kilometri, pe un 
ger aspru (—13 grade în zăpa
dă). Timpul înregistrat, în stil 
clasic — 15:17 — e competitiv, 
apropiindu-se de cei mai buni 
înregistrați anul trecut în stil 
liber (care e mai rapid). Han- 
gan n-a mai avut-o acum drept 
principală adversară pe Tuțu- 
lan (care a fost înscrisă în mod 
greșit, apreciem, în a doua ju-

mătate a plecărilor, cînd zăpa
da se mai înmuiase și devenise 
mai grea), ci pe Daniela Fili- 
mon, care-și păstrează la Trac
torul Brașov valoarea acumula
tă la lotul olimpic. Pe de altă 
parte, componentele Centrului 
olimpic de la Vatra Dornei au 
dominat în bloc proba de 10 km. 
Interesantă a fost și cursa de 30 
km a juniorilor mari, dominată

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Patinaj viteză

CAMPIONII ABSOLUTI

începind de astăzi la Bacău

CAMPIONATELE ATLEȚILOR SENIORI

LA JUNIORI MIC!

toate domeniile, pentru reali- § 
zarea producției fizice prevă- ÎS 
zute în contracte, pentru încă- îs 
drarea strictă în normele apro- $5 
bate, reducerea continuă a 5 
consumurilor de materii prime, § 
materiale si energie, pentru § 
respectarea riguroasă a disci- Ss 
plinei de plan," întărirea ordi- 5 
nei și a spiritului de răspun- § 
dere în înfăptuirea planului Ia ți 
toți indicatorii. In același Sj 
timp, s-a subliniat că trebuie S; 
să se_ manifeste o preenpare sS 
sporită pentru aplicarea fermă § 
a programelor de modernizare, 
de ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ a! produselor, ereș- Si 
tere mai accentuată a produc- S: 
tivității muncii si a eficienței 
economice. §

In mod deosebit s-a cerut § 
tuturor ministerelor, centralelor Ș 
și întreprinderilor să acorde § 
cea mai mare atenție realiză- § 
riî producției de export și a § 
exportului. S-a indicat să se § 
ia măsuri ferme pentru ca. în 
cursul lunii februarie, să fie §

Pentru a patra oară conse
cutiv sala de atletism din Ba
cău va fi gazda întrecerilor 
finale ale Campionatelor Na
ționale pe teren acoperit ale 
seniorilor. La întrecerile care 
se vor desfășura simbătă și 
duminică vor lua parte majo
ritatea atleților noștri de vîrf, 
între care și unii dintre cei 
care vizează, ca obiectiv apro
piat, participarea la campio
natele continentale indoor de 
la Haga (18 și 19 februarie) 
sau la cea de a doua ediție 
a „mondialelor" de sală, la 
Budapesta (3—5 martie). Moti
ve în plus ca disputa, pentru 
cucerirea titlurilor naționale 
să se desfășoare la un nivel 
calitativ superior și să aducă 
noi recorduri naționale șl 
multe alte performanțe de va
loare, comparabile cu cele ce

A
se obțin pe pistele acoperite 
ale străinătății.

Vor fi interesante de urmă
rit disputele dintre Iolanda 
Oanță și Marieta Ucu, dintre 
Tudorița Chidu și Ella Kovacs, 
dintre Viorica Ghican, Marga
reta Keszeg și celelalte fon- 
diste, dintre Mihaela Pogăcea- 
nu și Liliana Năstase etc. De 
asemenea sînt așteptate cu in
teres diferitele „dueluri" din 
probele masculine, cele din
tre Mugur Mateescu și colegii 
săi dinamoviști, la 400 m, din
tre săritorii în înălțime, din
tre semifondiști etc. Oricum, 
și nu doar prin simplă impre
sie. actuala ediție a Campio
natelor Naționale ale seniori
lor se anunță a fi una dintre 
cele mai puternice. Un bob 
zăbavă și se va vedea !...

In zilele Întrecerilor finale ale 
seniorilor șl juniorilor mari din 
cadrul amplei noastre competiții 
polisportive Daciada, pe pista 
naturală de dimensiuni olimpice 
din Miercurea-Ciuc s-au desfășu
rat șl probele pollatlonului ju
niorilor mici.

Cel mal tirteri patinatori și-au 
disputat Intîletatea cu ardoarea 
specifică virstei, stirnind ambiții 
deosebite pe „scena de gheață", 
pînă mal Ieri bintultă de plictis 
și indiferență. De data aceasta, 
44 de fete Șl băieți s-au aliniat 
la start, meritul lor principal 
fiind că s-au recunoscut învinși 
decît pe ultimii metri. Deși han
dicapați de o sumară pregătire 
specifică, marea majoritate a 
coneurenților au realizat rezul
tate mai mult decît promițătoare, 
ceea ce denotă că patinajul are 
un bogat rezervor de talente. E- 
vldent, au învins eei mal buni, 
cărora antrenorii lor le-au ino
culat un plus de dorință de afir
mare și le-au „împrumutat" 
parcă ceva din dezinvoltura și 
eleganța care le aveau ei la a-

Traiun IOANITESCU

(Continuare în pag. 2-3)

de §recuperate ioate restantele 
anul trecut și să se acționeze 
cu cea mai mare Iiotărîre pen
tru a se asigura îndeplinirea 
în cele _ mai bune condițiuni a 
planului de export pe trimes
trul I.

Problema exportului — a vă
muirii, livrării la timp și la 
un înalt nivel de calitate a tu-

§

$

0 FRUMOASĂ DISTINCȚIE EUROPEANĂ
PENTRU VICTOR PIȚURCĂ (STEAUA),

PENTRU ÎNTREG FOTBALUL ROMÂNESC
Noaptea tîrziu, la „Sporting 

Club" din Monte Carlo, a avut 
loc festivitatea decernării unor 
prestigioase trofee fotbalistice, 
oferite de revista „France Foot
ball" și firma „Adidas", menite 
să răsplătească performanțe de 
excepție realizate în decursul 
anului 1988. Spre satisfacția 
noastră, a întreg, fotbalului 
românesc, printre lăureați s-a 
aflat și Victor Pițurcă, vîr- 
ful de atac al echipei Steaua, 
distins cu „Gheata de bronz", 
pentru situarea pe locul 3 in 
clasamentul anual al golgeteri-(Continuare în dîc. a 4-a)

lor continentali, cu 34 de go
luri marcate in campionat.

Această nouă distincție de 
ai. ergură vine să sublinieze, o 
dată în plus, prețuirea de care 
se bucură, unanim, fotbalul 
nostru, campioana lui, formația 
Steaua, una dintre cele mai re
dutabile garnituri din peisajul 
actual al fotbalului 
câștigătoare a C.C.E. 
după cum se știe, 
acum în sferturile de 
celei mai importante 
continentale intercluburi.

Sigur că, pentru „Gheata de 
bronz", felicitări i se cuvin, în 
primul rînd, lui Victor Fițurcă, 
jucător harnic și talentat, tu un 
deosebit simț al porții și al go-

european, 
1986' și, 
calificată 
finală ale 
competiții lului. Dar felicitări călduroase 

trebuie adresate și coechipieri
lor săi, antrenorilor echipei 
Steaua, întregii „familii# a clu
bului militar, care au înlesnit, 
prin muncă și sprijin, obținerea 
acestei remarcabile performanțe.

MECIURI ATRACTIVE LA BASCHET

timpul frumos imbie și... pretutindeni in țari 
sc organizează întreceri in aer liber. Jocuri, 
drumeții, excursii, dar mai ales crosuri. In 
multe din aceste alergări — așa cum se poate 
vedea șl din fotografia noastră realizată in car
tierul Militari din. Capitală — nu se ține scama

de virstă. Și,' uneori, nici de clasamente. „Im
portant este ca fiecare concurent sâ termine 
cursa". Ceea ce și fac — copii, tineri, adulți 
(femei și bărbați), veterani — cu bucuria de n 
fi inlrepr.ins ceva pentru sănătatea lor.

Foto : Gabriel MIRON

Etapele a XVI-a a Campio
natului Național masculin și a 
XIII-q a oelui feminin de bas
chet au in program cîteva me
ciuri de reală atractivitate: Ra
pid — Balanța Sibiu și Dina
mo București — Dinamo Ora
dea la băieți (să nu uităm că 
orădenii au adus campionilor 
țării singura lor înfrîngere în 
această ediție a Diviziei A), 
Rapid — Politehnica și Chi
mistul — Voința București la 
fete

Programul întrecerilor — mas
culin : Rapid C.S.Ș. 5 București 
— Balanța C.S.U. Sibiu (locuri
le ocupate în clasament: 8 și. 
respectiv, 6: rezultatul din fur: 
83—121), I.C.E.D. C.S.Ș. 4 “ 
reștl — Ramira Baia Mare 
103—801. Dinamo București 
namo I.M.P.S. . Oradea u—• .
83—84), Academia Militară Meca-. 
nlcă Fină București — Universi
tatea Metalul Roșu Cluj-Napoca

Bucu- 
(3—11; 
— Di
ll—4 :

(12—10; 70—71), Electrobanat Ti
mișoara — Steaua (7—2; 70—94), 
Farul C.s.ș. 1 Constanța • 
talotehnica Tîrgu Mureș 
113—115); feminin : Rapid 
5 București — Politehnica 
tul Studențesc București 
59—76), “ ' ’ ------
itorul
Constanța (3—12 ; 78—54),

' structorul C.S.Ș. Arad —
la C.S.Ș. Satu Mare 
61—66). Comerțul Tg. 
Olimpia București (7—4; 
Metalul C.S.Ș. Rimnlcu 
Voința C.s.ș. 2 București 
69—31), Voința Brașov — 
Iul I.M.P.S. Salonta Crișul 
73—53).

Programul jocurilor din 
tală — SIMBATA, sala Rapid, de 
la ora 16: Rapid — Balanța (m), 
Rapid — Politehnica (f); sala 
Dinamo, ora 17: Dinamo — Di
namo Oradea (m) ; DUMINICA, 
sala Floreasca, la ora 9: Acade
mia Militară — Universitatea 
(m); sala Construcția I.C.E.D., 
ora LI,30: I.C.E.D. — Ramira (m).

- Me- 
(9—5: 
c.s.ș. 
Spor
es—9 ; 

Universitatea C.S.Ș. VI- 
Cluj-Napoea — Conpref 

* Con-
Mobi- 

(11—10 ;
Mureș, — 

53—96), 
Vilcea — 

(8-2;
M-eta- 
(1-5:

Capl-



CU Șl FĂRĂ SPORTURI DE IARNA

Divizionarele A de fiândDal in pregătire

I
II
I

Zilele începutului de fe
bruarie și cele ale acestui 
sfirșit de săptămină par să 
dovedească o anumită grabă 
in lumea sporturilor de iar
nă, cu atît de numeroși a- 
matori. încă de joi, cu mo
ment 2. - __
șuior, intr-o frufiwasă așe
zare 
desfășoară finala 
ia orientare 
„Cupei Voința". în 
locuri se încheie 
etapa județeană a 
U.T.C." la biatlon, 
torii nrmînd să se 
în viitorul apropiat, la Păl
tiniș, pentru a-i desemna 
pe cei mai buni dintre 
concurenții acestei ediții.

în .„absența zăpezii, în și 
mai multe locuri, sînt pro
gramate tot felul de com
petiții menite să răspundă 
cerințelor non-stop ale iu
bitorilor de sport. Unele 
dintre aceste întreceri și-au 
stabilit, simbolic, un „pre
text" de sezon, precum ar 
fi cele două „Cupe de iar
nă" la handbal, una orga
nizată sîmbătă (de la ora 
13,30, sala Construcția) in 
sectorul 3 al Capitalei, cu 
participarea a 16 echipe'din

de vîrf astăzi, la

din Maramureș, se 
pe țară, 

pe schiuri, a 
diverse 

mîine 
„Cupei 
cîștigă- 

întreacă

întreprinderile și instituțiile 
din zonă, alta în sectorul 
4 (astăzi și mîine, de la ora 
12,30, în sala „23 August"), 
cu prezențe ' asemănătoare. 
„Cros de iarnă" în secto
rul 5, cei înscriși fiind pre
gătiți pentru starturile care 
se vor da mîine, începînd 
de la ora 9,30, pe stadionul 
Progresul, în ordinea fi
rească a categoriilor de 
participare. O „Cupă de 
iarnă", dar la tenis de ma- 

zi“ ,mîine și la 
Sectorul agri-

să, este „la 
Găneasa, în 
col Ilfov.

Sfîrșitul 
marchează și un început, a- 
eela al întrecerilor din ca
drul unei tradiționale com
petiții „Cupa 16 Februarie", 
la diferite 
tive.

încheiem 
mențlonînd 
pe țară, cele ale Campiona
telor școlare ale Ministeru
lui Construcțiilor T 
le la șah și tenis 
ambele ajunse la 
cernării premiilor, 
te două 
găzduite 
CIuJ-Napoca.

de săptămină

discipline spor-

aceste rînduri 
alte două finale

zile de 
de

Industria- 
de masă, 

i ziua de- 
, după al- 

dispute, 
municipiul

§

s
i

I

S

§

§

„POLI" TIMIȘOARA:
După prima parte a perioa

dei de pauză în handbalul 
nostru masculin, cu gîndul la 
întrecerile interne, dar anga
jați în a ne reprezenta si în 
primăvara handbalistică euro
peană, studenții timișoreni au 
participat la cîteva turnee a- 
micale internaționale în Fran
ța : în prima decadă a lui ia
nuarie la Montluțon, apoi la 
Lyon, iar la sfîrșitul lunii la 
Lille. De fiecare dată ei au 
ajuns în semifinale (27—24 cu 
Marsilia, 29—26 cu Vilerband 
și 28—27 cu University Club) 
și au evoluat cu. succes și în 
finale : 32—31 cu „naționala" 
Algeriei. 27—18 cu Venisseux 
și 26—21 cu U. F. Dunkerque.

„Trei trofee în tot atîtca 
turnee constituie, desigur, un 
lucru important, cu atit mai 
mult cu cit am întîlnit echipe 
puternice, diferite în ce pri
vește concepția de joc — ne 
spunea, la întoarcerea în țară, 
antrenorul Constantin Jude. 
Scopul nostru principal nu a 
fost victoria cu orice preț, ci 
menținerea tonusului de com
petiție și punerea la punct a 
unor scheme tactice, în condi
țiile folosirii întregului lot pe 
care l-am deplasat. Aceste trei 
examene ne-au reliefat și par
te din defecte, astfel că știm 
ce avem de făcut. De-a Iun-

3 TURNEE, 3 TROFEE

' Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllillllllllllllllllliî?

ÎNTRECERI echilibrate la sanie
Al doilea concurs de sanie des- 

fășurat pe pîrtla de la Sărmaș, 
pe o temperatură de minus 8 
grade, a lost dotat cu „cupa 
Harghita" (și ea cuprinsă în ca
drul suitei de întreceri >a fine
le cărora vom cunoaște cîștlgă- 
toril „Cupei României" la aceas
tă disciplină). Caracteristica a- 
cestul concurs a fost lupta 
strlnsă între sănleri, în special 
in cea de a treia manșă, in ca
re diferențele dintre concurenți 
au fost de ordinul sutimilor de 
secundă. Pe fondul acestui e- 
chllibru, trebuie remarcată evo
luția bună a Liviel Pelin, au
toarea a două noi recorduri ale 
pîrtiei (în manșele I șl III, cu 
37,88 șl 37,74), precum și succe
sul clar repurtat de dubloul Ion 
Apostol, Liviu Cepol asupra 
principalilor adversari — frații 
Dan șl Alexandru Comșa, situați, 
Insă, pe primele două locuri Ia 
simplu. La junioare, o victorie 
la peste 3 secunde diferență a 
localnicei Enikfl Biro, iar In În
trecerea juniorilor o revanșă 
meritată o bucureșteanulul că
tălin Frăsinoiu în disputa cu doi 
sportivi din Vatra. Dornei.

Rezultate, seniori, simplu (3 
manșe): 1. Dan comșa 102,83, 2. 
Alexandru Comșa (ambii Nltra- 
monia Făgăraș) 102,91. 3. Liviu
Cepoi (A.S.A. Brașov) 103.14 ; se
nioare : 1. Livia Pelin (A.S.A. 
Brașov) 115,08, 2. Corina Tere- 
Coasă (C.S.Ș. Sinaia + A.S.A. 
Brașov) 119,61, 3. Luminița Itusu 
(S.c. M. Clue + c.S.ș. Toplița) 
120,40 ; juniori : 1. Cătălin Fră
sinoiu (I.C.E.D. București) 108,93,

2. Ionel Cuzban 109,24, 3. Romi- 
că Simionescu (ambii C.S ș. Va
tra Dornei) 110,05; junioare ; 1. 
Eniko Biro (S.C. M.
C.S.Ș Toplița) 119,28, 2. 
Bucătaru (C.S.Ș. Vatra 
132,20, 3. Mihaela
(I.C.E.D.) 122,45; dublu 
(două manșe) : 1. Ion
Liviu Cepoi (A.S.A. Brașov) 74,71, 
2, Dan Comșa, Alexandru Comșa 
(Nitramonia Făgăraș) 76,20, 3
Laurențiu Boroșolu, Radu Mușei 
(A.S.A. Brașov) '
Victor Filote, 
(C.S.ș. Sinaia) 
Hoțea, stelian
Petroșani) 81,81,
Cătălin Lascu (C.S.O. Sinaia) 82,24.

1.

Ciuc + 
Mihaela 
Dornei) 
Chirlță 
seniori 

Apostol,

77,27; juniori : 1.
Claudio Isfan

81,36, 2. ștefan 
Jejenaru (C.S.Ș.
3. Daniel Cozac,

După acest concurs, antrenorii 
Florin Țicu, Victor Itriin șl Car
men Barna au definitivat lotul 
pentru „Concursul Prietenia" (ce 
se va desfășura săptămină vi
itoare, ia Krinltza, in Polonia); 
Ionel Cuzuban, Tom a Bobe, Vic
tor Filote, Claudiu Isfan — du- 
blouri, Cătălin Frăsinoiu, Enikii 
Biro, Gabriela lakab și Mihaela 
Chiriță — simplu.

In aceste zile are loc „Cupa 
I.C.E.D.", apoi caravana sănle- 
rilor se va pune în mișcare spre 
Sinaia, unde se vor derula alte 
întreceri — „Cupa C.S.O. Sina
ia" șl „Cupa Bucegi" —, ambele 
contînd ca etape ale actualei e- 
dlții a „Cupei României".

gul turneelor nc-am bucurat 
de revenirea în formă a lui 
Niehifor Dobrescu și a iui 
Dan Petru, de maturitatea 
conducătorului de joc Horațiu 
Gal, de excelenta prestație a 
portarului loan Basaraba, dc 
bunele evoluții ale tinerilor 
Vasile Sajenev, Dragoș Do
brescu, Octavian Năstase și 
chiar ale elevului de clasa a 
XII-a, Ion Găbrcanu".

în perspectiva primei manșe 
din „sferturile" Cupei I.H.F., 
cu TURU Dusseldorf, a fost, 
desigur, bine. în continuare, 
Politehnica Timișoara se va 
pregăti mai întîi la Herculane, 
apoi acasă, din nou în depla
sare, la Sînnicolhu Mare, pen
tru ca, în ultima etapă, în jur 
de 3 martie, să facă o repetl-v 
tie generală la Timișoara.

loan NOVAC

„CUPA 16 FEBRUARIE" 
LA HALTERE

In organizarea clubului Ra
pid București, va fi organiza
tă „Cupa 16 Februarie" la hal
tere la care șl-au anunțat par
ticiparea sportivi de la : Stea
ua, Dinamo, Olimpia, Progre
sul și Rapid, Electra, IMUAB, 
Semănătoarea, Construcția, 
URBIS și Voința Buzău. Cu 
această ocazie federația de 
specialitate și cluburile vor 
verifica o serie de sportivi 
care vor lua parte la diferite 
competiții interne și interna
ționale.

Concursurile vor avea loc 
în zilele de vineri 10 februa
rie ora 15,30, sîmbătă 11 fe
bruarie de la oră 11—15,30 în 
sala de haltere a clubului giu- 
leștean. (Ootavian GUȚU — 
coresp.).

De miinc, iii Dorșa

CONCURSUL FORMAȚIILOR SALVAMONT
Cu cîte o echipă alcătuită din 

șase salvatori alpini, toate uni
tățile salvamont din țară parti
cipă, începînd de mîine, în îm
prejurimile stațiunii Borșa, la 
prima întrecere a anului. Este 
vorba de etapa-concurs de iar
nă, organizată de F.R.T.A., prin 
comisia centrală tehnică de spe
cialitate. După deschiderea ofi
cială și ședința tehnică, luni 5 
februarie are loc prima probă 
— salvare și transport a acciden- 
taților pe pîrtille de schi. Ea se

desfășoară pe echipaje de cîte 
doi membri, startul luîndu-se cu 
akja (montată pentru interven
ție), pe un traseu împărțit în 
trei sectoare. Cea de a doua pro
bă — de schi și acordare a pri
mului ajutor — este individuală, 
la ea luînd parte (marți 6 fe
bruarie) toți concurenții. Prin 
cumularea rezultatelor obținute, 
se vor, întocmi clasamente pe 
cele două probe, cît și clasa
mentul de etapă.

ETAPĂ FĂRĂ SURPRI
Cea de a 16-a etapă din cadrul 

-campionatelor Diviziei A nu a- 
bundă în partide de pronunțat 
echilibru, în această categorie 
înscriindu-se doar cele de la Pi
tești și Galați la fete, sau cele 
de la Tg. Mureș și Baia Mare la 
băieți. Dar în trei dintre ele te
renul propriu creazâ previzibile 
șanse la victorie. In perspectivă, 
o etapă în care pronosticurile nu 
par să fie infirmate

lată programul meciurilor pro
gramate mîine — FEMININ: Da
cia Pitești — Flacăra Roșie 
București, C.S.U. Rapid Galați — 
Dinamo București, Penicilina 
Iași — Oltcit Craiova, Chimia 
Rm. Vîlcea — Maratex Baia 
Mare. Universitatea C.F.R. Cra
iova — C.S.M. Oțelul Tîrgoviște 
și Rapid București— Farul Con
stanța (sala Rapid, ora 11); 
MASCULIN : A.S.A. Electromu- 
reș Tg. Mureș — Elcond Dinamo 
Zalău, Explorări Motorul Baia 
Mare — Calculatorul București. 
Relonul Săvineși — Dinamo 
Bucureși, I.A.T.S.A. Dacia Pi
tești — Universitatea C.F.R. Cra
iova. Steaua București — Viito
rul Bacău (sala Rapid, ora 10)

și Tract 
Suceava, 
restanțe 
prezintă

I. Dinari
& Chin?*
3. Unz».
4. Rapid
5. Dacia
6. Peniei
7. FI. R<
8. CSU
9. Farul

10. CSM
II. Oltcii

12. Marat

1. Dinam
2. Steaut
3. Eicon*
4. Calcul
5. Viitori
6. Exploi
7. univ.
8. Electr*
9. C.S.M.

10. Reloni
11. Tractc
12. IATS.A

DIVIZIA B, IN CAPITA
în etapa a 15-a, în București, 

au loc meciurile : C.P.B. — I.T.B. 
•(f) în sala C.P.B., ora 16,30: Me
tal 33 București — Calculatorul 
București (f) în sala Olimpia, 
ora 19*  — ambele astăzi ; Electro-
nica

șanl (f) 
Confecția 
tehnica 
București 
(m) și ’ 
viște (m)
de la oriViitorul I.G.C.L. Petro- _ — ---

TURNEE DE CALIFICARE PENI
Confederația Europeană de Vo

lei a acordat federației noastre 
organizarea uhuia dintre turne
ele de calificare pentru ediția 
din acest an a C.E. masculin, a 
cărui fază finală se va desfășu
ra în Suedia, în toamnă. Com
petiția preliminară găzduită de 
țara noastră va avea loc între 
1 și 3 iunie, la Bala Mare. Ală
turi de echipa României, vor

lua part 
mane, B 
mele doi 
pentru f

Repreze 
noastre v 
lificarc 
chlpcl, 
țel, în p 
asemenea 
lifică).

STEAUA PLEACĂ LUNI IN !
Miercurea viitoare campioana 

noastră masculină susține cel 
de al patrulea meci în grupa 
semifinală a C.C.E., întîlidnd în 
meci revanșă formația spaniolă 
C.V. Palma de. Mallorca, pe te
renul acesteia (la București, 
3—2 pentru Steaua). în vederea

partidei, 
că luni : 
Ionescu, 
Șoica. Cc 
nu, Pădu

„Cupa Dinamo — 4Q“ la schi alpin °ar^’lno
~—-Tînrr ........mi     ■ . n ..«a—.   |,r ______ Cursă. Ma

SLALOMUL SPECIAL -
în cea de a doua zi a între

cerilor din cadrul „Capei Dina
mo", una dintre tradiționalele și 
importantele competiții ale schi
ului nostru alpin, s-a disputat 
slalomul special pentru băieți. 
Concursul a avut loc pe prima 
porțiune a Pîrtiei Lupului, cu 
sosirea la cabana Postăvarul, în 
condiții organizatorice bune, cu 
o zăpadă excelentă și o vreme 
cu vizibilitate foarte bună. Cele
două manșe, cu cîte 44 de porți 
fiecare, au fost marcate de cu- 
noscuții antrenori Dan Cristea 
(Dinamo) și Gheorgbe Bălan 
(A?S.A.).

Cursa a fost extrem de dispu
tată și urmărită cu deosebit in-

DIN TEREN LA CATEDRĂ
In Sala Sporturilor din Constanța a avut loc simbăta trecută o 

Interesantă partidă de handbal feminin intre reprezentativa țării 
și Hidrotehnica din localitate, Ia sfîrșitul căreia a avut loc retra
gerea din activitatea competițională a maestre! sportului Viorica 
Ionică, handbaliste cu o prodigioasă carieră în care a apărat poar
ta echipei Hidrotehnica și a reprezentativei României.

FOARTE DISPUTAT
teres de asistență. Dorin Dinu 
(C.S.U. Brașov) a executat o 
primă coborîre foarte cursiv, cu 
multă dezinvoltură și a realizat 
cel mai bun timp — 42,57. în 
imediata apropiere (doar 2 su
timi) se află loan Frățilâ 
(A.S.A.), în timp ce învingătorul 
„uriașului" din ziua anterioară.

tat o „pi 
principalii 
mele locu 
principal, 
zultate, sl 
loan Frăț 
Dorin D 
1:31,41, 3. 
Brașov) 1 
șeneanu ( 
rel Foiciu 
Dan Iliesc

Ca:

ÎNTRECERI SPECTA
(Urmare din oaa 1)

Am invitat-o pe Viorica Ioni
că să ne vorbească despre dru
mul parcurs în performanță, 
despre planurile sale de viitor.

— Vreți să știți, desigur, ce 
simt în aceste clipe. Ei bine, 
m-am pregătit de mult pentru 
acest moment, care vine odată 
și odată pentru orice sportiv. O 
fac din același sentiment de 
responsabilitate care m-a călă
uzit întotdeauna. Cînd am sim
țit că nu mai pot să mă pregă
tesc și să joc la nivelul cerin
țelor echipei mele de club și 
ale naționalei, am înțeles că nu 
jnai am dreptul să ocup locul 
In poarta celor două formații și 
am hotărît î mă retrag j Din 
respect pentru colege, pentru 
antrenori, pentru publicul spec
tator. Nu era firesc ?

— Era. Cum ați ales handba
lul și cînd ?

— La școala din satul meu 
eu nume de legendă, DQchia, 
din județul Neamț, handbalul e- 
ra Ia mare cinste. Sora mea 
mai mare era in clasa a opta, 
eu intr-a șasea. Ea juca in e- 
chlpa școlii și tocmai se anun
țase un concurs intersâtesc. Cum 
eram o frecventă spectatoare, am 
Cerut să joc și eu in poartă, 
unde mi se părea mai ușor, mai 
aproape de posibilitățile mele 
de atunci. Și în poartă am ră
mas. Cind am terminat a opta, 
m-am dus Ia liceu, la „Chia- 
tra". Cei de la liceul 
„Petru Rareș" din Piatra 
Neamț mă văzuseră jucind și 
to echipa satului, astfel că prof. 
Ovldiu Țoc m-a pregătit Ia Clu
bul sportiv școlar Piatra Neamț, 
tocepînd din anul 1970. In clasa 
• zecea am fost Inclusă 1» 
Centrul de pregătire al federa
ției, Intr-a unsprezecea to Iotul

de junioare, peste un an în cel 
de tineret, iar din 1974, cînd 
am devenit studentă la I.E.F.S., 
unde m-a antrenat prof. Ioan 
Bota, am fost promovată în Io
tul de senioare, in care am ac
tivat pină to anul 1986. In anul 
1976 am devenit maestrâ a spor
tului.

— Cînd ați venit la Hidroteh
nica 7

— La -absolvirea Institutului, 
răspunzînd propunerii profesori
lor Traian Bucovală și Lucian 
Rișniță. Și Ia Hidrotehnica am 
rămas... Nu am părăsit-o nici 
in 1980, cînd a retrogradat to B 
și a trebuit să schimbăm par
chetul cu zgura pentru a reve
ni, nu ușor, ta prima divizie.

— Nu ați primit atunci, cum 
se mal întîmplă, oferte de a 
pleca la alte formații 7

— Am primit. Dar, oricit de 
tentante, le-am refuzat. Era de 
datoria mea să ajut echipa la 
greu, să nu fug din colectivul 
căruia 11 datoram mult In Îm
plinirea mea ca om și ca spor
tiv.

— Ați ținut evidența partidelor 
jucate 7

— Nu m-a preocupat acest fel 
de statistică și mărturisesc că 
am aflat de la alții că am jucat 
ta' 300 de partide oficiale in 
competițiile interne, ți peste 230 
internaționale. Am participat — 
asta o știu bine, — la J.O. din 
1976 — Montreal șl la „mondia
lele" din perioada 1974—1986, cit 
am fost ta Iotul național.

— Intre anii 1980—1986 ați fost 
căpitanul echipei naționale, ca
litate ta care ați fost, de ase
menea. apreciată.

— Asta o spuneți dv.

— O spun și aprecierile an
trenorilor și colegelor din cei 19 
ani de handbal. Iată, am aci 
dovada, programul editat . cu 
prilejul partidei de adio.

— n voi păstra între amintiri
le mele cele mai dragi.

— Am vrea să știm de la o 
jucătoare eare a Început și a 
Încheiat în poartă ; ce pondere 
are portarul de handbal ta ob
ținerea victoriei 7

— Intr-un joc In care fazele 
de apărare urmează automat a- 
tacuiui, de zeci de ori intr-un 
meci, portarul are un rol im
portant. Ii revine — să zic așa 
— cam 40— 50 la sută din răs
pundere.

— Deci nu din merite 7...
— Se poale spune și așa. Un 

portar de excepție poate contri
bui și cu peste 50 la sută Ia 
obținerea victoriei. Recent s-a 
scris că Ioana Vasilca a apărat 
aruncarea de la 7 metri care a 
decis calificarea Științei Bacău 
ta sferturile Cupei Cupelor. Este 
numai un exemplu-limită. Dar 
mie imi place să vorbesc despre 
răspunderea portarului. El tre
buie să joace mereu foarte bine, 
să dea încredere echipei, s-o 
stimuleze in atac și să o... ape
re cind are o zi mai slabă.

— Dar șl echipa, flecare jucă
toare de cimp să ajute propria 
poartă, in apărare, nu 7

— Așa este. Dar In fracțiunea 
de secundă in care fulgeră a- 
runcarea și se înscrie cine mal 
vede greșeala unei apărătoare 7 
Ochii stai pe poartă, pe portar I

— Ați reproșat vreodată cole
gelor de la „Hidro" sau de la 
națională că din cauza lor s-a

de doi dinamovișli, ambii pre
gătiți de Nicolae D>idu — Radu 
Rășanu și Bela Antal. învinsul 
lor de la A.S.A., M i in Turja, 
și-a luat însă revanșa azi (n.n. 
— ieri) cînd a cîștigat proba de 
10 km la o singură secundă 
înaintea lui Rășanu, ambii me- 
ritînd însă felicitări in propor
ții egale.

Rezultate tehnice : 30 km ju
niori mari t 1. R. RAȘANU (Di
namo Brașov) lh:31.l8, 2. B. An
tal (Dinamo Brașov) in:33.01. 8. 
M. Tarso (ASA) lh:34,54. 20 km 
juniori II : I. D. ANTAL (CSȘ 
Gheorghenl lh:00,51, ». S. Mure- 
țan (Ramira Baia Sprie) in:01,50. 
3. S. Stoian (Dinamo Brașov)

CAMPIONII ABSOIIJTI
'Urmare din vag. 1)

lh:02.24. 10 
SUICA (AS 
Adam (CS: 
3. M. Csal 
31:10. 10 kn 
NA HANGA 
2. Adina T 
49:02, 3. M 
Brașov) 50:
1. MARIA i 
trița) 32:40, 
(CSȘ Blstri 
linte (CSȘ 
7 km junio 
DOGAREL
2. Daniela C
24:17, 3. I
Brașov) 24 :< 
1. ILEANA 
Daniela Fiii 
Cîrstoi 15:4I 
,M. TURJA 
30:44, 3. Be

pierdut meciul ? Sau că fără 
intervențiile dv. nu se ciștiga 7

— Nu : N-aș mai fi fost o co
echipieră, ci o... vedetă, ta sen
sul rău al cuvintului. Și mie 
vedetismul mi-a fost străin.

— Ce urmează 7
— Cum se spune — parcă a- 

veți chiar o rubrică în „Spor
tul" — sint la al doilea start.

— Adică 7
— Sint profesoară Ia catedra 

«•handbal a C.S.Ș. 1 Constanța, 
și mă voi dedica formării de 
handbaliste din rindul elevelor 
talentate. La echipa mea de su
flet, „Hidrotehnica", voi contri
bui la antrenamentul portărițe- 
lor, post care m-a consacrat.

— Succes, tovarășă profesoară 
Viorica Ionică 1

Mircea COSTEA

ceeași vîrstă. tn prim-plan s-a 
situat Erika Covacs. Ea a înre
gistrat timpi apropiați de cel 
obținuți de laureatele probelor 
de senioare și junioare mari a- 
nunțîndu-se ca o alergătoare de 
nădejde, De asemenea. Cristina 
Săicean, Blanka Balasz, Claudia 
Chereches (de 11 ani), Irene 
Engeleiter, Daria Siklodi, Marius 
Vaida, Ovidiu Emil Radu. Laszlo 
Feta, loan Vasta, Ștefan Varga, 
Sorin Petruța sau Cosmin Oanță 
sînt elemente Înzestrate cu deo
sebite calități, de care cu sigu
ranță vom mai auzi, ca să folo
sim expresia inimosului antre
nor clujean, prof. Mihai Timiș.

Iată laureațli Daciadei pe pro
be ; Erika Covacs (C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc — C.S. Tractorul Bra
șov) 45,2 la 500 m, 2:27,8 la 1500 
m. 1:34,1 la 1000 m. 5:20,1 la 3000 
m ; Marius Vaida (C.S. Petro
lul Ploiești) 42,0 la 500 m, 2:15,0 
la 1500 m, 1:27,4 la 1000 m, și 
4:53,2 la 3000 m. Antrenorii ce
lor doi performeri sînt Ernest 
Petrik și, respectiv. loan Opin- 
cariu.

LA JUJ
Clasamente 

1. ERIKA ( 
campioană 
pe anul 191 
(C.S.ș. Miei 
p, 3. Iren? 
biu — M 
Daria Sliriot 
reș) 215,549 | 
(C.S.Ș. Sibii 
dia Cherech*  
Cluj-Napoca) 
lin — 1. M; 
p, campion 
pe anul 198S 
du (C.S.ș. 
184,916 p, 3 
Miercurea C 
fan Varga 
Napoca) 196 
(C.S.Ș. Sibii 
Petruta (C.S 
pocal 203.861

• în curs: 
din ultima 
la patinaj 1 
urcat urmă 
Emeșe Anta 
reș) 1:30,2, 
(Electromure 
3. Lucia Af 
1:41.0.



Pregătirile

divizionarelor A

„DORESC SA MAI JOC 0 DATA 
ÎN CUPELE EUROPENE"

— mărturisește iustul international M. Dragnea
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UN NOU VAL DE TINEREȚE LA RAPID

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• Echipa din Giulești, ase
menea altor cîtorva diviziona
re A, va ataca returul cu for
țe tinere, care se adaugă celor 
existente în lot, în cadrul unei 
acțiuni întreprinse cu energie 
și încredere de conducerea teh
nică, înțeleasă și sprijinită de 
cea a clubului. • Iată motivul 
pentru care startul pregătiri
lor s-a dat foarte devreme, la 
4 ianuarie, tocmai spre a exis
ta suficient timp atît pentru 
desfășurarea întregului pro
gram de antrena
ment, eît și pentru 
repetițiile care să 
ducă la stabilirea 
unui „unsprezece" 
în orice caz mai 
puternic, mai com
bativ declt cel 
care a încheiat tu
rul. • „Marea per
formanță sportivă 
nu se poate obține 
fără muncă ; trans- 
ferînd acest mare 
adevăr in pianul 
Rapidului, să spu
nem că nu von» 
realiza sprintul aș
teptat și dorit de 
suporterii noștri 
fără multe și in
tense eforturi în 
aceste săpîămîni 
de pregătire. Cine 
nu suferă la an
trenamente, va su
feri la meciuri sau, 
altfel spus, cine va 
munci din greu Ia 
antrenamente va 
depăși mai ușor 
obstacolele partide
lor de campionat. 
Constat că tinărul 
nostru Iot este 
convins de aceste 
mari adevăruri ale
fotbalului de per- ^e
formanță, dovada 

fiind modul cum au lucrat toți 
jucătorii, <îe la Rada ia Goan
ță, oameni de prim-plan, pînă 
Ia cei tineri și foarte tineri". 
Acestea au fost cîteva dintre 
observațiile antrenorului prin
cipal, I. Motroc, pe care l-am 
întîlnit la Bușteni, unde Rapid 
s-a aflat în ultimele zile, folo
sind pantele înzăpezite din 
zonă, dar și sala de forță, spre 
a realiza o solidă pregătire de 
bază. @ în program vor apă
rea acum, tot mai insistent, 
meciurile de verificare ; curind, 
echipa își va face apariția și 
în Giulești, unde, se înțelege, 
este așteptată cu nerăbdare. 
® Cu ce „trupă" pornește, în 
greaua cursă a returului, clu
bul feroviar? Spre a avea o 
dovadă a tinereții grupului de 
jucători, vom nota și vîrsta 
fiecăruia dintre ei. Deci : Toa- 
der (25 de ații). Barba (25) — 
portari — la pregătiri au fost
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campion național, acum antre
nor.

Ad. lONESCU — București .In 
partida de debut în preliminari
ile C.E. pentru turneul final din 
R.F. Germania, România — Aus
tria 4—0, conducerea tehnică a 
echipei reprezentative a fost a- 
slgurată de cuplul Mircea Lu
cescu — Emerich Jenei.

S. ROȘCULEȚ — Ploiești : 1.
Nedumeririle dumneavoastră sînt 
justificate. După cum ați putut 
bănui, nu este vorba decit de o 
greșeală de corectură ; î. Sem
natarii rubricii „Din tainele 
schiului" sînt tată și fiu, primul 
fost campion mondial universi
tar la „alpine", celălalt fost
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• Mîine duminică, 5 februa
rie, are loc încă o TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO, ceea ce 
înseamnă încă o șansă (sau mai 
multe !) de a obține importante 
cîștiguri în bani, autoturisme și 
excursii peste hotare. Rețineți 
că la tragerea respectivă se vor 
extrage din urnă nu mai puțin 
de 66 de numere, existînd posi
bilitatea de a se obține cîștiguri 
și pentru 3 numere din 18 (deci, 
ca la o tragere obișnuită), dar 
fatenție !) și cu 3 din 24 extra-

Viza și eliberarea legi- 
timațiilor-abonament de 
intrare la competițiile 
sportive pe anul 1989 se 
va efectua incepînd cu 
data' de 6 februarie.

Legitimațiile-abonament 
eliberate și nevizate pî
nă Ia data de 15 martie 
a.c., își pierd valabili
tatea.

3
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prezenți și portarii de la ti
neret, Mincă (22) și Istode (19) ; 
Marinescu (29), Rada (29), Cîr- 
stea (24), Drăgan (25)," Cristescu 
(21 — venit de la C.S.Ș. Timi
șoara), Mustețea (19 — din e- 
chipa de tineret), Estinca (23 — 
de la Steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poca), Bacoș (25) — fundași ;
Goanță (26), Drăghici (21), 1. 
Lucian (22), Tismănaru (25 — 
de la Minerul Moldova Nouă). 
Dragne (23 — de la Automati
ca Alexandria), Cristian (23 —

Prin pădurile din preajma Buștenilor, fotba
Rapid aleargă, aleargă, aleargă... 

Foto : Dragoș A. NEAGU 

de la echipa de tineret) — 
mijlocași ; Damaschin II (26), 
Ciolponea (22), Vameșu (21), 
Pomuhaci (21 — de la Metalul 
București), Craiu (22 — de la 
F. C. Olt), Iorgulescu II (22 — 
de la Sportul Studențesc) — 
atacanți. • Tinerețe, multă ti
nerețe în întregul lot. Din gru
pul noilor sosiți se desprinde 
numele , lui Craiu, acest dotat 
vîrf de atac, care a rămas da
tor pînă acum. El se poate ex
prima deplin în arena giuleș- 
trană. Dar se așteaptă și „ex
plozia" unor nume încă necu
noscute, a unui Cristescu sau 
Estinca, Tismănaru sau Dragne 
sau Pomuhaci, etc. • „Pentru 
un lot tînăr ca al nostru, im
portant va fi startul. Sperăm 
să-1 realizăm cu bine. Atmosfe
ra se prezintă încurajatoare. 
Noii sosiți au fost primiți cu 
căldură și prietenie, așa că au 
toate condițiile de a arăta de

M. NISIPEANU — București : 
Mulțumindu-vă pentru frumoa
sele aprecieri la adresa ziarului 
nostru, vă confirmăm că intre 
anii 1941 și 1945 campionatul na
țional de fotbal nu s-a putut 
desfășura din cauza războiului, 
iar In perioada 1950—1956 edițiile 
s-au derulat lntr-un singur an 
calendaristic (primăvară-toam- 
nă)

V. VONICA — Cluj-Napoca : 
Nu împărtășim, în totalitate, opi
niile dumneavoastră, pentru că, 
nu trebuie uitat, In fotbal ope
rează totuși alte criterii decit 
cele din baschet sau volei, ca 
să vă oferim numai doi termeni 
de comparație.

A. BAlANOIU — Ai ud : După 
cum lesne se poate constata, și 
in cadrul rubricii noastre fot
balul și-a luat partea leului, 
pentru simplul motiv că marea 
majoritate a Întrebărilor sînt din 
această disciplină. .Revenind la 
rugămintea dumneavoastră, vă 
putem spune că belgianul Scifo 
este in continuare legat, prin 
contract, de Ii.terr.azionale Mi
lano, dar activează actualmente, 
sub formă de împrumut in rîn- 
durile echipei Bordeaux.

ADMINISTRAȚIA DE
se 1 După cum se știe, biletele 
de 25 lei participă la toate ex
tragerile, avînd acces la întrea
ga paletă a cîstlgurilor. Nu ui
tați că ASTĂZI, SÎMBATA. 
este ULTIMA ZI pentru a vă 
procuia bilete cu numerele fa
vorite.

o TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO de mîine va avea loc 

la inceput ce pot", afirmă an
trenorul secund I. Pop. • în 
ziua eînd*ne  aflam la Bușteni 
a sosit Bacoș, așteptat cam de 
mult, dar sosit, în fine, la e- 
chipa unde a cunoscut unele 
satisfacții. La o oră după ce 1 
se repartizase camera unde 
urma să locuiască, a ieșit la 
antrenament alături de co
echipierii lui. • „Știți care 
este calitatea principală a unei 
ședințe de pregătire 7 Să fie 
cit mai dură, cit mai tare, dar 
jucătorii să nu o simtă, toc
mai pentru că varietatea planu
lui lecției este atît de marc in
cit sportivii nici nu-și dau sea
ma cînd a trecut timpul. Ase
menea antrenamente am văzut 
mereu aici, la Bușteni. Unde nu 
am avut nici un caz do acci
dentare", aflrrfla medicul Ra
pidului, S. Tănăsescu. • Vor fi 
multe dueluri aprige pentru de
finitivarea „ll“-lui rapidist. 
Dar una dintre întrecerile cele 
mai interesante și, sperăm, be
nefice pentru echipă se anun
ță cea pentru fixarea perechii 
de vîrfuri de atac. Stat în 
cursă Damaschin II, Ciolponca, 
Craiu, Vameșu și, nu tn ulti
mul rînd, Pomuhaci, produs al 
școlii Metalul București, o 
școală care a dat mulți și va
loroși fotbaliști primei divizii. 
• Goanță anunță o dirijare al
truistă a jocului Rapidului, a- 
dică o punere totală a dispo
nibilităților sale tehnice și a o- 
riențării tactice în slujba echi
pei. Așa să fie ! • La ora cînd 
citiți aceste rînduri, Rapid se 
pregătește să coboare de la 
Bușteni. Prima oprire, Ploieș- 
tiul, pentru un joo de veri
ficare.

Eftimie IONESCU

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
ȘIRETUL PAȘCANI

Antrenor principal : Cornel 
Pavlovici.

„Clasamentul adevărului*  : — 2. 
Jucători plecați : Mercuță, Bo

tezam, Falbiș și Ioniță (Aurora 
Tg. Frumos), Rădulescu și Rovi- 
lă (Mecanică Fină București). 
Bărtăiaș (A.S.A. C.F.R. Cluj-Na- 
poca).

Jucători veniți : Trică (Corvl- 
nul Hunedoara — speranțe), 
Popescu (Minerul Motru), Ma
re? (Danubiana București), Buș
tean (Voința București).

Obiectiv : clasarea în primele 
10 locuri.

Premise : echipa poate juca 
mal bine șl, printr-o pregătire 
corespunzătoare, realizată ta a- 
eeastă perioadă, speră să evo
lueze la un nivel superior eeltd 
din tur.

AViNTUL REGHIN
Antrenor principal : Eugen

Pojoni.
„Clasamentul adevărului" : —7. 

Jucători plecați : Vaida (Ind, 
Sîrmel C. Turzli), Cioată ți Sze- 
kes (Metalul Reghin), Cribdilean 
(nu s-a prezentat Ia pregătiri).

Centrul de per
fecționare a oadre- 
lor din mișcarea 
sportivă. Centrul 
de cercetări al 
C.N.E.F.S., . Con
siliul municipal 
pentru educație 
fizică șl sport 
București, sub aus-/ 
piciile Universită
ții cultural-științi- 
fice București, or- 
ganzează luni. 6 
februarie 1989, fi
rele 12,30, în sala 
Dalles, o masă ro
tundă cu tema : 
„Potențialul olim
pic al canotajului 
cluburilor din Ca
pitală pentru vii
toarele Jocuri O- 
limpice". Dezbate
rile vor fi conduse 
de prof. Daniela 
Gușătoiu.

STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ
în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, incepînd 
de la ora 16.30. Aspecte radio
difuzate de la operațiunile de 
tragere vor fl transmise la ra
dio, pe programul I, la ora 
17.30. Numerele extrase vor fl 
transmise la radio, în reluare, 
pe același program, la ora 22.30 
(împreună cu rezultatele con

Dragnea a începui să joace 
cu... mulți ani în urmă (peste 
25) în parcul cu platani din 
str. dr. Stoicovici. Primii lui 
profesori au fost — știe toată 
lumea — Nicolae Gorgorin și 
Ioan Kluge, cei care i-au în
vățat a-b-c-ul fotbalului șl pe 
Aurică Beldeanu,' și pe Dudu 
Georgescu, și pe Dumitriu IV, 
șl pe încă mulți, mulți alții. 
Dar...

— Nu mai joacă nici unul, 
am rămas singur. Dovadă că 
generația mea a părăsit sce
na. O să mă întrebați, desigur, 
cît mai am de gînd să joc 7 
Mi-am pus și eu această În
trebare, pentru că orice jucă
tor trecut de 30 de ani șî-o 
pune. Adevărul este că mă 
simt în puteri, fac față efor
tului impus, nu solicit mena
jamente, alerg cot la cot cu 
Daniel Sava și Stere, care sînt 
cu vreo 15 ani mai tineri, duc 
viață sportivă necesară menți
nerii acumulărilor făcute in 
această perioadă ți, cam asta 
e. Cînd voi simți eu că ceva 
nu-i tn regulă, că nu se mai 
poate, îmi voi spune singur: 
gata. Nu voi aștepta să devin 
penibil pe teren...

— Cum e la Flacăra, după 
12 ani la Dinamo 7

— La Dinamo am cunoscut 
multe satisfacții și m-am des
părțit greu de echipa din șos. 
Ștefan cel Mare, dar am în
țeles că Mircea Lucescu do
rește să formeze un „11“ tînăr, 
puternic, competitiv și iată că 
eforturile lui încep să dea 
roade. La Flacăra a fost toar
te greu la început, dar, Încet, 
încet, cu mult calm și tact, 
echipa s-a pus pe picioare, în 
prezent existînd o atmosferă 
foarte bună, iar rezultatele vin

Jucători veniți : Georgescu
(Politehnica Iași), Anghel (FEPA 
’74 Bîrlad), Naște (revenit de 1a 
Oțelul Reghin).

Obiectiv : evitarea retrogradă
rii.

Premise : o pregătire a jucă
torilor mai bună decit ta toam
nă ; abordarea tuturor jocurilor 
cu mal multă seriozitate ; 
preocupare permanentă a clu-‘ 
bulul șl secției de fotbal față 
de activitatea lotului.

MINERUL MOTRU
Antrenor principal : costlcă

Toma.
„Clasamentul adevărului" : —4.

Jucători plecați : M. Dumi
tru (Pandurii Tg. Jiu) șl Lazăr 
(A. S. Paroșeni-Vulean). S-a 
renunțat la serviciile lui Boțo- 
nea și Pruteanu.

Jucători veniți : Tudor (A.S.A. 
Progresul Timișoara), Lefter 
(Metalul Buzău), Vatu (A.S. Pa- 
roșeni-Vulcan) șl Porumbel (Me
talurgistul Cugir). Au fost pro
movați din pepiniera proprie ț 
Lungu, Matei, Mutică, Păiu? șl 
Mure? an.

Obiectiv : evitarea retrogra
dării.
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cursului PRONOSPORT), precum 
șl luni, 6 februarie, la ora 8,55.
• Nu uitați că tot ASTĂZI, 

sîmbătă, 4 februarie, este șl 
TERMENUL LIMITA pentru de
punerea buletinelor la concursul 
PRONOSPORT al acestei săptă- 
mînl, ce va înscrie, și de aceas
tă dată, un mare număr de 
parti cipanțl. 

să confirme cele spuse de mi
ne. Steaua, de exemplu, este 
o echipă tare ca stînca. în 
campionatul trecut însă, noi 
eram gata-gata să-i tntrerupem 
șirul de succese, numai că, 
la 1—0 pentru noi, Lala a ra
tat o ocazie uriașă, doar cu 
portarul în față, bacă am fi 
făcut’ 2—0, altul ar fi fost re
zultatul final.

— Care e opinia ta des
pre campionatul nostru, 
despre valoarea lui 7

— Niciodată fotbalul nostru 
nu a avut atît de mulți jucă
tori buni : Hagi, Sabău, Ma- 
teuț, Lăcătuș, Gică Popescu — 
din generația tînără, Lung, 
Cămătaru, Iovan, Ungureanu, 
Pițurcă, Klein din generația 
care mai are încă destule de 
spus. Jucători valoroși mai 
există și la alte echipe, numai 
că, am eu impresia, toate ce
lelalte formații au inoeput să 
pornească la drum cu gîndul că 
în fața echipelor din fruntea 
clasamentului nu se poate face 
nimic. Nu spun o noutate, s-a 
mai scris despre asta. Eu cred 
insă In surprize, că fotbalul fă
ră surprize alungă spectatorii..;

— Ce-și dorește cel mai 
mult Dragnea acum, după 
345 de meciuri jucate și 81 
de goluri marcate în „A“7

— Doresc, acum, cînd sînt 
la sfîrșitul carierei, să mal 
joc o dată în cupele europene. 
Cred că poziția și forma echi
pei noastre îmi dau dreptul să 
sper în această... performanță.

Laurențiu DUMITRESCU

Premise : Întărirea lotului eu 
elemente tinere, dornice de a- 
firmare. în retur are un pro
gram avantajos, eu • meciuri 
pe teren propriu, lntflnlnd ad
versari mal modești din a doua 
jumătate a clasamentului.

GLORIA REȘIȚA
Antrenor principal : Octavian 

FOdlCo
„Clasamentul adevărului" : —8.

Jucători plecați : Irimia (Auto
matica Reșița) și Băleanu 
(F.C.M Caracal).

Jucători veniți : Balasz șl lie 
(de la F.C. Bihor), Bus (Arieșul 
Turda), Șerban (Dunărea Cala
fat), E. Foaie (U.M. Timișoara) 
și Butnaru (Metalul Sighișoara).

Obiectiv : menținerea in Divi
zia B, eu dorința ocupării unul 
loe cit mal bun.

Premise ! împrospătarea lotu
lui eu citeva elemente fie ti
nere, fie experimentate, care, 
printr-o pregătire la cel mai 
taalțl parametri, așa cum s-a 
procedat ta această perioadă, 
pot ridica nivelul general de 
Joc al eclilnel.

JOC AMICAL
LA PLOIEȘTI

Un interesant joc amical se 
va disputa mîine la Ploiești, 
de la ora 11, pe stadionul Pe
trolul, între echipa gazdă, 
fruntașa primei serii a Divi
ziei B, și Rapid București.

Clubul sportiv al ar
matei, Steaua, pune în 
vînzare mîine, 5 februa
rie, la sediul din Bd. 
Ghenoea 35, legitimații- 
abonament de minare la 
meciurile de fotbal ca
re au loc în propriul 
complex sportiv.

Este necesară o foto
grafie tip buletin de 
identitate, abonamentele 
eliberindu-se din acest 
an cu locuri rezervate.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 3 FE
BRUARIE : EXTRAGEREA I< 
34 80 16 31 74 23 85 7 43 ; EX
TRAGEREA a II-a : 84 64 90 
9 38 60 82 6 67.

FOND DE CÎȘTIGURI : 
870 947 LEI.



SHJINTA CfflWITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R.

Urmare din t>ao- I)

iuror produselor contractate, a 
valorificării lor cit mai bune 
pe piața externă —, a arătat 
secretarul general al partidului, 
trebuie să constituie problema 
numărul unu, care să stea în 
atenția tuturor factorilor de 
răspundere si a unităților eu 
sarcini în acest domeniu.

Subliniind însemnătatea în
făptuirii sarcinilor stabilite in 
industrie, agricultură, in dome
niul investițiilor, în celelalte 
sectoare de activitate, secreta
rul general al partidului a ce
rut guvernului, ministerelor, 
centralelor, tuturor unităților 
economice să urmărească per
manent, cu întreaga răspunde
re, modul cum se realizează 
producția prevăzută, să solu
ționeze operativ toate .proble
mele ce privesc îndeplinirea 
obligatorie, în cele mai bune 
condiții, a planului pe tri
mestrul I.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat și aprobat RAPOR
TUL PRIVIND PARTICIPA
REA DELEGAȚIEI ROMANE 
LA REUNIUNEA GENERAL- 
EUROPEANA DE LA VIENA.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că, potrivit mandatu
lui încredințat, delegația tării 
noastre a promovat activ pozi
ția României, concepția și con
siderentele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, președintele. Re
publicii. cu privire la edifica
rea securității și întărirea coope
rării în Europa.

In cadrul reuniunii, România 
■ prezentat propuneri șl a ac
ționat spre a se ajunge la în
țelegeri cit mai bune și a se 
crea condiții pentru o largă 
colaborare economică, tehuîco- 
științifică și culturală între 
toate popoarele europene, fără 
deosebire de orinduire socială. 
Propunerile tării noastre au 
reliefat preocuparea constantă 
manifestată de România pentru 
întărirea securității și cooperă
rii in Europa, in spiritul si pe 
baza prevederilor Actului Final 
de la Helsinki, pentru făurirea 
unei Europe unite, a păcii si 
colaborării, a națiunilor libere 
și egale in drepturi.

S-a apreciat că în documen
tul final al reuniunii de Ia 
Viena au fost înscrise preve
deri a căror traducere în viață 
va fi de natură să contribuie 
la întărirea păcii si securității 
.a Europa și in lume, Ia o 
mai bună înțelegere si colabo
rare. Totodată, s-a arătat că 
documentul de la Viena reflec
tă Insuficient problemele fun
damentale ale drepturilor omu
lui. cum sînt dreptul la mun
că, la învățămînt, Ia sănătate, 
la locuință si altele. In schimb, 
in acest docrment și-au găsit 
reflectarea unele poziții care

i. M. u. „PUNCT
Municipiul Bacău, ca întrea

ga țară, de altfel, a cunoscut 
o puternică dezvoltare, deve
nind în acești ani un impor
tant centru urbanistic și admi
nistrativ; cu un însemnat po
tențial economic și social-cul
tural. In dinamica industria
lă, un loc distinct îl ocupă, 
fără îndoială, întreprinderea 
de mașini-unelte (I.M.U.). 
Ne-am oprit Ia ea pentru că. 
aici, pe fondul unor ac
centuate procese de moderni
zare și dezvoltare, datorită 
cărora secțiile și standurile 
dispun de dotări tehnice de 
înaltă tehnicitate și precizie, 
oamenii muncii au înregistrat 
su"cese notabile, materializate 
prin realizarea integrală a pla
nului la producția-marfă și 
productivitate. In plus, colec
tivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni sînt caracterizate 
de factorii cu răspunderi din 
iudeț ca. fiind mari iubitori de 
sport.

înființată în urmă cu 15 ani, 
A.S.I.M.U., cum este cunoscu
tă în arene, are azi aproape 
3600 de membri susținători și 
peste 120 de sportivi legiti- 
nați. Handbalul — nu numai 
pentru că ing. Vasile Gogu, 

sînt în contradicție cu Actul 
Final de Ia Helsinki, cu alte 
norme si reglementări interna
ționale si deschid calea unui 
amestec in treburile interne 
ale altor state.. Pornind de la 
aceasta. România — asociin- 
du-se consensului Ia adoptarea 
documentului — si-a formulat 
rezervele intr-o declarație spe
cială.

Aprobînd activitatea delegației 
române la Reuniunea general- 
europeană de la Viena, Comi
tetul Politic Executiv a reafir
mat hotărirea tării noastre de 
a-și intensifica eforturile, de a 
întreprinde noi acțiuni și dea 
promova noi initiative, de a 
conlucra strîns cu celelalte sta
te europene pentru a se ajunge 
la o dezvoltare largă a cola
borării in toate domeniile, . la 
o mai bună unitate și solida
ritate intre țările continentului 
nostru, care să asigure progre
sul economico-social, indepen- 
ta și suveranitatea fiecărei na
țiuni.

Comitetul Politie Executiv a 
dezbătut și aprobat PROPU
NERILE PRIVIND PARTICI
PAREA ROMÂNIEI LA SE
SIUNEA CONFERINȚEI PEN
TRU DEZARMARE DE LA GE
NEVA, care își va relua lu
crările la 7 februarie a.c.

Comitetul Politie Executiv a 
dat delegației tării noastre 
mandatul ca, in cadrul Confe
rinței, să promoveze activ po
ziția României, concepția și 
inițiativele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Repu
blicii, cu privire la oprirea 
cursei înarmărilor, in primul 
rind a celor nucleare, și tre
cerea Ia dezarmare, lichidarea 
primejdiei de război si asigu
rarea dreptului suprem al po
poarelor, al oamenilor, la exis
tentă, la libertate și indepen
dență. la viată, la pace.

S-a cerut ca delegația româ
nă să adopte o poziție fermă 
si să militeze activ pentru 
realizarea, concomitentă, a de
zarmării nucleare și chimice, 
pentru lichidarea tuturor mij
loacelor de distrugere in masă. 
In concepția României, măsu
rile de dezarmare trebuie să 
fie privite în mod unitar, ca 
părți ale unui ansamblu de 
acțiuni menite să contribuie la 
stabilitatea în lume, să situeze 
relațiile dintre state pe baze 
noi, de egalitate în drepturi, 
do respect al independentei și 
suveranității naționale, nea
mestec în treburile interne, de 
nerecurgere la forță si la ame
nințarea cu forța — singura 
cale ce poate deschide omeni
rii perspectiva unei vieți si
gure. fără primejdia unui 
război nuclear nimicitor.

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

DE REZISTENTĂ" AL>
directorul întreprinderii a fost 
arbitru divizionar A și a ră
mas un mare animator al a- 
cestei discipline — se bucură 
de cea mai mare popularitate. 
Evident, datorită rezultatelor. 
Activînd de 5 ani în Divizia 
de tineret, I.M.U. a ajuns ca 
azi, avînd ca antrenor pe 
Ștefan Oprea, să-și dispute 
dreptul de a urca pe prima 
scenă, acumulînd, la încheie
rea turului, același număr de 
puncte (24) cu primele două 
clasate : Petrolul Teleajen și 
Hidrotehnica Constanța, C. 
Chirilă, N. Grreavu, M. Niță, 
D. Lucovici, Gh. Cojocaru, O. 
Grigoraș sînt azi nume cu
noscute în handbalul nostru. 
Aproape de același prestigiu 
se bucură M. Tămpulescu, 
Gh. Codreanu, S. Ifrim și 
Teodora Rusu, componenți ai 
echipei de șah, campioană ju
dețeană în 1988, care la Brăila 
și-au obținut dreptul de a 
participa direct la barajul de 
calificare pentru Divizia A. 
„Nu avem încă o bază spor
tivă complexă. Deocamdată 
dispunem doar de două tere
nuri (bltuminizate) de handbal 
(dintre care unul cu tabelă 
electronică și tribune pentru 
1500 de spectatori) și de două

REPLICA ---------------------------------------------------------------- -- ---------
Sînt numeroase replicile pe care le primește „motorizarea* exce

sivă a Raliului Paris — Dakar și mai cu seamă aservirea spiritului 
sportiv al acestei întreceri intereselor publicitare ale firmelor (vezi 
„tragerea la sorți* a învingătorului, între Vatanen și Ickx, cu apel la 
o banală monedă de 10 franci...). Una dintre cele mai originale 
și mai convingătoare este cursa... Paris — Dakar ! Nu pe patru 
roți, ci pe două, dar fără motor. Mal exact, pe biciclete : 3 tineri 
belgieni, Patrik Weibel, Patrick Siebel și Horst Bonner, au pornit, 
la mijlocul lunii noiembrie pe viitorul traseu al raliului cu sute de 
cai putere pe fiecare mașină și speră să ajungă pe urmele carava
nei, spre mijlocul lunii martie, la Dakar. Traversarea Saharei pe 
bicicletă — iată cu adevărat o Încercare demnă de a fi numită, cu 
toată convingerea și cu tot sufletul, sport adevărat.

------------------------------------------------------------------------- EXTINDERE
Harta tenisului mondial se extinde. Disciplina a figurat anul tre

cut în programul olimpic ; țări noi se afirmă la înalt nivel, Uniu
nea Sovietică, printre cele mai pregnant : numărul de turnee or
ganizate de Asociația Tenismenilor Profesioniști crește, ultimele 
introduse în circuitul anului 1989 fiind cele de la Moscova și Pekin. 
Apropo de densitatea, pe țări, a turneelor A.T.P. : pe primul loc 
se află S.U.A., cu 16 întreceri, pe locul secund, Italia, cu 7 ; nici- 
una dintre ele nu joacă însă un rol de prim-plan în tenisul actual 
de vîrf, nici Cupa Davis, nici în fruntea Ierarhiilor Individuale 
masculine sau feminine...

Șl DACĂ?... ----------------------------------------------------------------
Presa de specialitate a comentat pe larg isprava noului -om- al 

firmei Ferrari, pentru viitorul sezon de Formula 1, englezul Nlgel 
Mansell. A Ieșit în premieră, în acest an, pe o mașină nouă, șl a 
realizat la Fiorano un nou record al pistei : 1:08,02, față de 1:08,54 
al vechiului pilot al firmei, austriacul Berger I. Inclntarea reporte
rilor a devenit de-a dreptul explozivă, atunci cînd au descris șl un 
moment plin de tensiune din cursa de record, Mansell întorclndu-se 
de două ori, cu aparatul, pe pistă, în jurul propriei axe. dar por
nind cu toată viteza mai departe 1 Nimeni nu s-a întrebat însă ce 
s-ar fi întîmplat dacă ,,cap-coada“ n-ar fl adus mașina — din 
pură șl norocoasă întîmplare — cu botul pe direcția cea bună șl 
s-ar fl Izbit, de pildă, la 180 de kilometri pe oră de un parapet...

Rd. T.

HANDBALISTELE NOASTRE, DIN
PRAGA, 3 (Agerpres). — în 

ziua a treia a turneului In
ternațional feminin de handbal 
de la Cheb (Cehoslovacia), se
lecționata României a întrecut 
cu scorul de 25—16 (13—10) e-

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
• ECHIPA Penarol Montevi

deo este campioana Uruguayu- 
lui din ultimul sezon, după ce 
a cîștigat partida finală cu 5—0 
în fața formației Huracan Bu- 
ceo. • P.A.O.K. Salonic a re
nunțat la serviciile antrenorului 
olandez Rinus Israel, în urma 
unor rezultate nesatisfăcătoare 
în campionatul Greciei • FOS
TUL INTERNAȚIONAL argenti
nian Oswaldo Ardiles, compo
nent al echipei Argentinei în 
1978, acum în vîrstă de 35 de 
ani, va fi nevoit să abandoneze 
activitatea competițională. Fiind 
jucător al formației Q.P. Ran
gers, din prima ligă engleză, 
Ardiles a suferit o dublă frac
tură (tibie și peroneu) în par
tida de Cupă cu Notthingham 
Forest. >9 UN ALT ACCIDEN

SPORTULUI BĂCĂUAN
terenuri (cu zgură) pentru te
nis. într-o perspectivă apropi
ată însă vom beneficia, în a- 
celași perimetru, de o popică- 
rie modernă, de o sală spe
cială destinată șahului, de o 
saună șî de o minicantină. Mai 
important decît toate acestea 
este însă gîndul bun al oame
nilor care ne înconjoară și ne 
susțin. Notați, în primul rînd 
pe inginerul șef Ion Sama- 
chiș, pe șeful secției sculărie 
Alexandru Ghica, pe. subingi- 
nerul Dan Profir, pe mecani
cul șef, ing. Constantin Gre- 
cea, totdeauna în fruntea ac
țiunilor noastre. Dar multele 
întreceri Sportive de masă pe 
care le organizăm cu prilejul 
diferitelor evenimente, campio
natele noastre interne la fot
bal, handbal, tenis, șah. bene
ficiază de aportul multor ac
tiviști voluntari, astfel că lista 
celor ce ne sprijină este mai 
cuprinzătoare" — a ținut, în 
încheierea dialogului, să re
marce ing. Adrian Coban, șe
ful C.T.C. și președintele A S. 
f.M.U.

...O Întreprindere, o asociație, 
un nume de referință în 
Bacău, o oglindă care reflectă 
preocupări statornice pentru 
obținerea de bune rezultate în 
arenele sportive.

loan NOVAC 

noit Învingătoare la cheb
chipa R. F. Germania.

Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Bulgaria 39—17 (20—9) ; Ceho
slovacia — Danemarca 24—21 
(13—10) ; Ungaria — R.D. Ger
mană 24—23 (9—10).

TAT și la A.S. Monaco. Este 
vorba de Glenn Hoddle — inter
național englez — care are o 
întindere de ligamente și un 
traumatism la gleznă. Este 
foarte probabil să nu joace în 
partida din C.C.E. cu Galata- 
saray. © GOLGETERUL campio^ 
natului islandez este internațio
nalul Sigurjon Kristjansson (Va- 
lur Reykjavik) cu 13 goluri, ur
mat de Steinsson. (Fram Reykja
vik) CU 12 g. • FOST ANTRE
NOR la Celtic Glasgow, apoi la 
Leicester City și F.C. Sevilla, 
Jock Wallace coboară treptele 
ierarhiei. Fostul internațional 
scoțian pregătește acum echipa 
Cochester City, ultima clasată 
din liga a 4-a a Angliei ! •
CEA MAI MARE surpriză de pî
nă ^cum în Cupa Portugaliei a 
furnizat-o modesta formație 
Vasco da Gama, din liga a 3-a, 
care a eliminat pe Vitoria Gui
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ULTIMUL TANGOU
Tulburător exemplu de longevitate la nivel de performanță, 

socotit „monstru sacru*  sau „clasic în viață*,  portarul argen
tinian Hugo Gatti (n. 1944) a scris, intre buturile lui River 

ale lui Boca Juniors, una dintre cele 
pilduitoare pagini din istoria moder- 
lui Kempes și Maradona, dacă numai

Plate și, pînă deunăzi, 
mai emoționante și mai 
nă a fotbalului din țara 
a lui.

Considerat bătrin încă
Gattl n-a încetat să se antreneze cu r .
înverșunare („două antrenamente, într-unul singur*,  obișnuia 
să spună), avînd să cîștige, impasibil la scurgerea timpului, 
rivalitatea pentru tricoul cu numărul 1 la Boca. Totul însă 
pînă nu demult. O gafă comisă în meciul de debut al campio
natului, cu Deportivo Espanol, a atras mînia antrenorului O- 
mar Pastoriza, care (deși cîndva coechipier) l-a trimis pe 
Gattl pe banca rezervelor, titularizîndu-1 pe Navarro Montoya. 
Ceea ce părea să fie numai o reacție de moment s-a transfor
mat însă într-un „veto*  de durată șl partida respectivă de
venit pentru Gatti ultimul tangou. Inițial răniți în amorul 
propriu, admiratorii lui, al eternei rezerve, s-au liniștit cu 
vremea și nimeni nu s-a mai mirat, iar indignat nici atît, 
cînd Pastoriza a declarat, recent, că „nu mal am nevoie de 
Hugo. E prea bătrîn. Nu mi-a fost ușor să iau o asemenea 
decizie,’ dar pentru asta sînt plătit*.

O dată în plus, Hugo Gatti n-a acceptat însă c-ar fi pierdut 
Acuzîndu-1 pe Pastoriza că a discutat cu ziariștii de la „El 
Grafico*  înainte de a discuta cu el. grabă care nu i-a îneîn- 
tat nici pe conducătorii lui Boca, Gattl i-a reproșat antreno
rului „prejudecăți din alt secol șl lipșă de eleganță*.  „Că nu 
sînt încă de aruncat, a completat el, o dovedesc și cele cîteva 
oferte venite din Columbia*.  Cum cazul s-a încins, Pastoriza 
a căutat să-1 simplifice, amenințînd „ori eu, ori-Hugo*  ! Intre 
ciocan și nicovală, clubul a tot întîrziat, și întirzie, luarea 
unei hotărîri, doar că, practic, el a și optat, interzicîndu-1 lui 
Gattl, la sugestia lui Pastoriza. să mai participe la antrena
mentele primei echipe. ,

Sigur că sîntem prea departe șl nici nu deținem toate datele 
problemei pentru a risca un punct de vedere ferm. La fel de 
sigur e insă că, după o viață de om dăruită fotbalului în ge
neral și culorilor lui Boca în'special, „bătrînul*  Hugo Gattl 
merita un alt tratament Pînă șt despărțirile, cît de sfîșietoare, 
pot fi îndulcite de o vorbă, de un gest... Cu atît mai mult eie.

Ovidiu IOANIȚOAIA

la ora triumfului de la C.M. din 1978, 
ambiție, poate chiar cu
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TURNEE
INTERNAȚIONALE

DE SAH
MOSCOVA. 3 (Agerpres). — 

In runda I a turneului 
feminin de la Tallin, maestra 
română Otilia Ganț a cîștigat 
cu piesele negre la Tatiana 
Laesson, iar Viorica Ionescu. 
(cu piesele negre), a remizat 
cu iugoslava Bașajici. Alte 
rezultate : Prudnikova — Ia- 
niste remiză ; Zolmanova — 
Piaripu 0—1 ; Șeikova — Pa- 
slkangas 1—0. In clasament 
conduce maestra sovietică 
Svetlana Prudnikova, ou 5.5 
puncte (1). Viorica Ionescu se 
află pe locul 3 cu 4 puncte, 
iar Otilia Ganț pe locul 4 
cu 3,5 puncte.

MONTREAL, 3 (Agerpres). 
A 2-a partidă suplimentară a 
meciului pentru sferturile de 
finală ale Campionatului Mon
dial dintre marii maeștri 
Artur Iusupov (U.R.S.S.) și 
Kevin Spraggett (Canada) s-a 
încheiat remiză. Scorul se 
menține egal : 4—4. în conti
nuare se va juca după sis
temul șahului rapid pînă la 
prima victorie a unuia din 
competitori.

ANVERS, 3 (Agerpres). — 
Partida de debut a meciului 
dintre marii maeștri Jan 
Timman (Olanda) și Lajos 
Portisch (Ungaria), din 'cadrul 
sferturilor de finală ale Cam
pionatului Mondial, s-a înche
iat remiză.

NEW YORK, 3 (Agerpres). 
La Seattle (S.U.A.), în cea de-a 
treia partidă a meciului Ana
toli Karpov (U.R.S.S.) — Jo
han Hjartasson (Islanda), con- 
tînd pentru sferturile de fi
nală ale turneului candidaților 
la titlul mondial, victoria a 
revenit fostului campion al 
lumii. Scorul este 2.5—0,5 
puncte în favoarea lui Karpov.

maraes din prima divizie. Sco
rul record din runda a 4-a l-a 
realizat Benfica Lisabona, în
vingătoare cu 14—1 în fața pu
țin cunoscutei Riachense ! >
F.C. ABERDEEN are un nou 
jucător : olandezul Willem van 
der Ark, care a activat în pri
ma ligă din Olanda, la Tilburg. 
• IN ANGLIA a apărut o lege 
potrivit căreia, pînă în 1990, toți 
suporterii trebuie să aibă o 
carte de identitate emisă de 
clubul pentru care optează. Ei 
vor ff legitimați la intrarea pe 
stadioane ! © IN CADRUL tur
neului internațional de la Bang
kok (Thailanda), reprezentativa 
Indoneziei a întrecut cu 4—1 □
selecționată elvețiană. © LA 
CAIRO s-a disputat meciul inter
național amical dintre Selecțio
nata olimpică a Egiptului și for
mația Dynamo Dresda, Fotbaliș
tii din R. D. Germană au obți
nut victoria cu scorul de 3—0 
(1-0).

Grupai realizat cîe 
Ion OCHSENFELD


