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Pentru J. O. de iarnă de la Sarajevo

SCHIORII ALPINI SE PREGĂTESC,
ÎN SFÎRȘIT, PE ZĂPADA !

0 Postăvarul a îmbrăcat mantie albă și sportivii muncesc 
pîrtie O Cursele olimpice sînt foarte aproape

de zor
pe

in ultimeleZăpada căzută 
zile a dat' multe speranțe schio
rilor si antrenorilor loturilor de 
schi, pentru că. iată, pînă lă 
startul Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo nu au 
mai rămas decît aproximativ 
două luni. Dar. dacă ne bucu- 
restenl — să zicem — omătul
i-a  afectat. într-o măsură pe 
schiorii noștri neaua i-a bucu
rat foarte mult. Cei citiva cen
timetri de zăpadă căzuti ta 
Postăvar sînt folosiți din plin 
pentru reacomodarea cu... schi- 
urile.

Antrenorii Kurt Gohn și

antrenorul 
așteptarea u-

Ichim și
Dan Cristea in . .

nor... zăpezi de altădată.
Foto : Dragoș NEAGU

în „Cupa F.R. Natație“, la Sibiu (bazin de 25 m)

ROBERT PINTER SUB 4 MINUTE LA
Bazinul Olimpia (25 metri) 

din Sibiu a găzduit, sîmbătă și 
duminică, un concurs de ve
rificare a loturilor naționale de 
înot dotat cu „Cupa F. R. Na- 
tație*. Despre participare și re
zultate ne-a vorbit secretarul 
federației, Lucian Dumitrescu, 

ROBERT PINTER

care a început prin a remarca 
„stabilirea a 13 noi recorduri 
republicane în bazin scurt : 
Robert Pinter la 400 m liber, 
cu 3:57,2, rec. juniori și seniori 
— o performanță excelentă, 
băimăreanul fiind primul îno
tător român care coboară sub
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schiul nautic sau prin

Gheorghe Bălan — pentru bă- 
ietL Dan Cristea si Tiberiu 
Biro — pentru fete, sînt destul 
de îngrijorați în aceste zile. în 
alte părți, majoritatea schio“i- 
lor care vizează participarea 
De Dîrtiile de la Sarajevo au. 
de pe acum, multe ere de pre
gătire specifică pe zăpadă. Este 
de înțeles, deci. îngrijorarea 
specialiștilor noștri.

Kurt Gohn ne spunea că tot 
ce s-a acumulat oină azi. prin- 
tr-o pregătire fizică îndelun
gată. printr-un efort susținut, 
prin 
schiul pe iarbă, se poate pierde 
dacă zăpada continuă să fie 
insuficientă, asa cum s-a in- 
tîmplat si anul trecut, cînd se
zonul de schi a durat doar... 
30 de zile. Adică, trebuie să 
recunoaștem, foarte puțin. Mi
hai Bîră. Zolt Balazs, Vili Po- 
daru. Alin Năstase. Dorin Dinu 
și Csaba Portik se pregătesc 
insă cu aceeași seriozitate, cu 
speranța că în aceste zile mun
ții vor îmbrăca mantia albă de 
nea care să le permită lansări 
din Vîrful Cristianului Mare 
pînă jos. în Poiană... Cu cît a- 
cest lucru se va realiza mal 
repede, cu atât mai bine va 
fi pe pantele de la Sarajevo.

La lotul olimpic de schi al- 
Din fete situația este mai difi
cilă. Anca Moraru a făcut a 
doua operație de menise si este 
în convalescentă. Carmen Coz- 
ma si Suzana Nagy (speranțe 
pentru întrecerile olimpice) nu 
si-au luat normele de control 
si au fost excluse din lot. asa 
că singurele schioare „apte* au 
rămas Liliana Ichim si Delia 
Parate. Ele au muncit mult, cu 
eforturi înzecite si. dună cum 
ne-a sous secretarul adjunct al 
federației. Stefan Sava, fetele 
pot înregistra saltul calitativ 
așteptat dar. fără antrenamen
tul specific, este greu de rea
lizat ceea ce si-au propus.

In aceste zile, un grup de 
schiori format din Liliana I- 
chim. Delia Parate. Mihai Biră,

4 minute pe această distanță 
(v.r. 4:00,42), la 800 liber (in 
timpul cursei de 1 500) — 8:30, 
și ta 200 liber — 1:54,4 ; Cristi
na Deveseleanu ia 200 bras — 
2:39,5, rec. fete 14 ani și ju
nioare. 1a 50 bras — 34,3, care 
întrece și recordul de senioare ;

Anca Pătrășcoiu la 400 liber — 
4:14,8, și Ia 200 liber — 
2:04,3, ambele rec. de junioare 
și senioare ; Laura Sachelarie 
la 100 liber — 58,0, rec. jun. și 
26,80 la 50 liber, rec. sen. ; Ma- 
ricica Culică 1a 200 fluture — 
2:20.5. rce. fele 14 ani; Adriana
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Podara se 
antrenorul

Zolt Balazs si Vili 
află. împreună cu
Dan Cristea, la Bormio (Italia), 
pentru primul contact cu ză
pada. Ei încearcă să recupereze 
rămînerea în urmă a acomodă
rii cu lucrul specific, ne ză
padă.

In ciuda tuturor dificultăți
lor. optimismul schiorilor nos-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Marginalii la etapa a 14-a a Diviziei de fotbal

CAMPIONATUL ÎNCEARCĂ SĂ IMITE ECHIPA NAȚIONALĂ
V/

• Vechile combatante își reglează turațiile < 
pe malurile Crișului 0 Giuleștiul și jucătorii 

tarile oastei", iar ~ -

• Frumoasele surprize din Dealul ’ Copoului și de 
i din perimetrul Capitalei 0 Dobrin iși adună „res- 

C. Rădulescu reactualizează „experimentul băcăuan*

altfel. Adică Divizia 
fi fost un permanent 
inspirație si de selee- 
valorosi pentru echipa 

Adică unsprczeccle

in- 
de 

Zi- 
în-

Lucrurile ar fi trebuit să se 
petreacă 
„A* să 
izvor de 
tionabili 
națională, 
reprezentativ să fi reprezentat 
oglinda principalei noastre com
petiții naționale. Dar. în fine, 
tot e bine dacă- si printr-o 
versare a fenomenului are 
ciștigat fotbalul românesc, 
cern că întrecerea nr. 1 
cearcă să imite echipa națio
nală privind, de pildă tabloul 
rezultatelor etapei de duminică : 
9 puncte Ța activul oaspeților, 
jumătate din totalul pus în 
joc 1 Cit de rar ne întîlnim cu 
asemenea „răbufniri* ale echi
pelor în deplasare ! Să ne gin- 
dim că selecționata României, 
„marea apariție a calificărilor*, 
cum o numește Jacques Ferran 
în editorialul său din „France 
Football*, a obtinut sase din 
cele opt puncte maxime ale 
deplasărilor, fiind neînvinsă pe

nr. outernie

Lăcătuș a executat o lovitură liberă, Pițurcă a fișnit din /ața lui 
Sameș și a înscris golul egalizator in partida Rapid — Steaua 

Foto : Dragoș NEAGU
Șerban 1a 400 mixt — 5:07,9, 
rec. fete 13 ani ; Simona Ritti 
la 200 fluture — 2:25,2, rec. 
13 ani ; Sorin Plev 1a 100 li
ber — 51,8, rec. seniori.

Conform tabelei internaționa
le, cele mai bune performante 
au fost realizate de Carmen 
Bunaciu, cu 1:02,8 la 100 m 
spate, și, ta băieți, de Robert 
Pinter, la 400 liber. „Cum ați 
aprecia, 1a modul general, com
petiția?* „Drept utilă. Chiar și

(Continuare ta pag a ea)

UN „CAREU DE
De astăzi, cei mai buni șa

hiști ai tării încep întrecerea 
pentru desemnarea campionu
lui. Este îmbucurător faptul că 
această a 47-a ediție a tradi
ționalei competiții reunește, 
fără excepție, principalele forte 
ale eșichierului românesc, pe 
toti membrii lotului national 
si olimpic, printre concurent! 
numărîndu-se 2 mari maestri, 
7 maeștri internaționali, 2 maeș
tri FIDE si 5 maeștri.

în afara campionului de a- 
nul trecut. Ovidiu Foișor (a

Dupâ meciul de rugby Franța—România

AM LOST ÎNVINȘI DE 0 SUPER-ECHIPA,
DAR $1 DE PROPRIILE SLĂBICIUNI

telefon). Rug
au reușit ta

PARIS. 5 (prin 
byștll noștri nu 
temerara lor tentativă de a 
învinge. în fine. _XV“-le Fran
ței la el acasă. Ne place să 
credem — o spunem din capul 
locului — că nu e vorba decît 
de o nouă amânare. pentru vi
itorul meci de Pe teren fran
cez. peste doi ani... Sîntem în
dreptățiți să credem aceasta, 
deoarece rugbyștil noștri au o 
certă clasă internațională, stă- 
pînind multe din cele mai mo
derne mijloace de exprimare. 
Le-au etalat, dealtfel, partial, 
si pe elegantul „Sept Deniers*, 
stadionul din orașul lui Vill- 
preaux. Skrela sau Rives. In 
acest 
tator

sens, cunoscutul comen- 
Jaques Carducci scrie in

SA
RUGBYȘTII ROMÂNI INVITAȚI

JOACE CU ANGLIA PE TWICKENHAM
Printr-o scrisoare oficială din 

partea lui Rugby Football Uni
on, echipa națională a Româ
niei este invitată, pentru prima 
oară, să joace pe Twickenham, 
in „templul* rugbyului englez, 
in compania formației Angliei, 
singura dintre reprezentativele 
britanice cu care tricolorii nu

teren străin. N-au găsit. îr.tr-o 
asemenea comportare, si divi
zionarele -A“ un imbold, un 
îndemn în a abandona „tipa
rele” cumintilor jocuri In de
plasare. în favoarea unor pres
tații îndrăznețe, cu idei ori
ginale. proprii în construcțiile 
tactice ? Noi credem că da. 
Contribuțiile vin — si asta ni 
se pare de bun augur — si din 
partea unor echipe cu palma- 

frumoase. cu oerma- 

nentă prezentă oe locurile 
fruntașe, dar si din aceea a 
unor concurente De care le în- 
tilneam de regulă în Dlutonul 
de mijloc, dacă nu si in lupta 
cu retrogradarea. Lărgirea ariei 
aspirantelor 1a pozițiile din 
fruntea clasamentului nu poate 
decît să bucure si salutăm ca 
atare asemenea noi si pozitive 
ambiții.

Sint. mai tatii, „vechile com- 

Campionatele naționale de șah

AȘI" ÎN FINALA MASCULINĂ
cărui misiune de a-si apăra 
titlul nu va fi deloc ușoară), 
printre cei 16 competitori se 
află încă 4 jucători care au 
detinut supremația : Florin 
Gheorghiu — cu un record 
greu de egalat — de 8 ori cam
pion (in 1960 62. 64. 65. 66. 67, 
73. 77).'Mihai Subă (2 — 1980. 
81). Mihai Ghindă (2 — 1976, 
79) si Teodor Ghițescu (1 — 
1963). Un veritabil „careu de 
asi“. mai ales că evoluțiile din 
actualul sezon îi arată De toti 
în formă. Cu mult interes se 

numărul de luni al marelui co
tidian parizian „L’Equipe* ; „O 
echipă română care a dovedit, 
ta anumite ocazii, că este ani
mată de dorința fermă de a-si 
lărgi eîmpul de acțiune**. Arti
colul n remarcă în mod special 
Pe flankerul Alexandru Radu
lescu. cel care „posedă enorme 
calități, suflu, viteză, eseul pe 
care l-a reușit printr-o virtuo
zitate personală fiind o capo
doperă în materie** (e vorba, 
ta fapt, de cel de al treilea 
eseu 
cez. 
raru.

românesc ne teren fran- 
după cele ale lui Mo- 
la Bayonne. în 1961 șl

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)

au jucat încă. Această invitație 
este egală cu o frumoasă re
cunoaștere a valorii și compe
titivității rugbyului nostru, F.R. 
Rugby urmează să ia în discu
ție data propusă - 5 ianuarie 
1985 — mai puțin obișnuită pen
tru evoluțiile echipei României.

Craiova 
forțează 
Steaua, 

s-a sub-

batante*. Universitatea 
si Dinamo București 
în urmărirea liderului, 
echipă care — asa cum 
liniat mereu în ultima vreme 
în coloanele noastre — si-a re
găsit si cadența (în scădere cu 
Rapidul I). si o formulă de e- 
chipă cu care are toate șan
sele să« reînnoade frumoasele 
tradiții ale performantelor el 
în fotbalul românesc. „Blocul 
craiovean*.

reDrezentat in performanta de 
la Bratislava, dovedește că îsi 
reface si in campionat turația 
de „formula unu*. A fost ne
voie de reconectarea unor „fișe* 
pentru ca toti caii Dutere ai 
motorului din Bănie să înceapă 
să alerge din plin. Dinamo ne

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

așteaptă debutul oe Drima scenă 
sahistă a tării a juniorului Dan 
Bârbulescu. autorul cîtorva re
zultate remarcabile si care joacă 
bine, mal ale3 în companii pu
ternice. Nu trebuie ignorat nici 
Parik Stefanov, care în acest 
an a ciștigat 5 turnee la 
rînd (!). El este foarte bine pre
gătit teoretic, practică un sah 
ofensiv si activ, uneori hazar-

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag a 4-a)



«a! Câmp:onatul iLâționâl sâtcsc de trintâ la a XV a ediție

timișul ARE voinici DE NĂDEJDE!
Vocația tineretului nostru pen

tru „sportul voinicilor" a fost a- 
testată încă o dată cu prilejul unei 
mult îndrăgite competiții inițiată 
de c.C. al U.T.C. Am numit 
Campionatul național sătesc de 
trintă. Anul acesta, la a XV-a 
ediție, pasionanta întrecere a 
voinicilor din mediul săteso a 
fost încredințată spre organizare 
celor din județul și municipiul 
Arad, activiști ai organizațiilor 
de tineret precum și a celor 
sportive, cărora dorim să le a- 
dresăm toate aprecierile pentru 
felul cum s-au achitat de aceas
tă obligație, pornind de la modul 
cum au popularizat acțiunea și 
pînă la cele mai neînsemnate (a- 
parent) detalii tehnice Arădenii, 
care au mai organizat o ediție a 
acestei competiții dovedesc și pri
cepere. și dăruire !

întrecerea propriu-zisă a con
semnat succesul tinerilor luptă
tori din județul Timiș, al căror 
bilanț scoate în relief și talentul 
premialilor (Marcel Borza — ca
tegoria 68 kg și Petru Pusztai — 
categoria +87 kg, locul I. Dore! 
Florescu — categoria 56 kg.. Jocul 
II), dar și preocuparea care exis
tă în acest județ bănățean pen
tru atletica grea. Secretarul 
CJ.E.F.S. Timiș, Mihai Purice, 
vechi și apreciat activist •port-v. 
ne mărturisea cu multi bucurie 
că „acest succes rine să încu
rajeze unele inițiative kxale, «â

stimuleze tineretul sătesc pentru 
sportul voinicilor, în luptele gre- 
co-romane și in cele libere, știut 
fiind că și Timișul are disponi
bilități umane deosebite**.

Fără dubiu că așa este ! Și 
Timișul nu reprezintă o excepție, 
dovadă că alte două județe fără 
o tradiție de... mare suprafață 
în lupte, Gorjul și Buzău, s-au 
impus la rindu-le prin doi cam
pioni merituoși. E drept că bu- 
zoianul Tudor Vlad din comuna 
Puiești, acum absolvent al Liceu
lui industrial nr. 4 din munici
piul de reședință al județului, a 
mai trăit bucuria de a se afla 
foarte appoape de obiectivul ma
jor al întrecerii (la două partici
pări precedente a ocupat locul 
2...). dar, oricum succesul său la 
această ediție „spune" ceva, do
vedește muncă stăruitoare, a lui 
dar și a celui care l-a descoperit 
și pregătit, prof. Ion Samoilă : 
„Un argument in plus pentru 
noi să perseverăm, să dăm la 1- 
veală, de acolo, din Puieștii Bu
zăului. dar și din alte sate si 
comune, alți flăcăi plini de cu
raj, adevărați bărbați

Fostul campion mondial Ion 
Baciu, care a reprezentat federa
ția română de lupte si a oficiat 
ca arbitru, s-a arătat satisfăcut 
de prestația odor aproape 250 de 
tineri sportivi „intre care sint 
multe talente autentice. Dacă vor 
fl bine șlefuite, cu răbdare si

cu simț pedagogic, vă asigur că 
dintre participanții la acest cam
pionat național sătesc se vor des
prinde viitori campioni ai țării, 
așa cum întrecerea l-a descope
rit, în anii ei de început, pe fos
tul meu coleg de lot. Nicolae 
Martines cu, campion olimpic la 
Miinchen...**

Cu alte cuvinte, o competiție 
care poate și trebuie să aibă •... 
bătaie cît mai lungă ! De fapt 
ceea ce și se dorește. C.C. al U.T.C. 
sprijină o astfel de idee, iar 
C.N.E.F.S. prin forul de resort 
contribuie la materializarea ei.

După aceste sumare notații, să 
vă prezentăm sportivii care au 
urcat pe podium. CAT. 56 KG. : 
1. N. Drăcea (Prahova), 2. D. 
Florescu (Timiș), 3. Gr. Neagu 
(Vrancea) ; CAT. 62 KG : 1. M. 
Florian (Gorj), 2. L. Niculață
(Sălaj) 3 Gh. Barbu (Dolj) ;
CAT. 69 KG. : 1. M. Borza 
(Timiș), 2. J. Borz (Arad),
3. N. Iordache (Prahova) ;
CAT. 76 KG. : 1. FI. Mălinescu 
(Galați), 2. Gh. Duțu (Vilcea), 3. 
Gh. Anin (Giurgiu) ; CAT. 87 
KG. : 1. T. Vlad (Buzău), 2. Cr 
Buleașcu (Argeș), 3. I. Alexa 
(Botoșani) CAT. +87 KG. : P.
Pusztai (Timiș), 2. P. Buruiană 
(Galați), 3. V. Irimie (Cluj).

Clasamentul general pe iudețe: 
L Timiș. 2. Galați, 3. Prahova.

Tiberiu STAMA

CLASAMENTUL FiNALL AIL DIVIZLEI „A“ LA
LA ILNIS DE MASĂ RE

în „sportul pădurilor**
Ne-am convins, încă o datâ. 

duminica dimineața, câ pentru 
Iubitorii „sportului pădurilor" — 
orientarea după hartă șl busolă 
— competițiile pe timp de larr.â 
capătă o notă aparte : sint mai 
grele, firește, dar se pare mal 
frumoase în mirificul decor alb. 
Concursul organizat la nivelul 
Capitalei sub genericul ,J>ac:s- 
deî" și dotat eu „Cupa Unirii", 
P“ cărările pădurii Bă-neasa, a- 
coperite de pospaiul primei ză
pezi, s-a bucurat In primul rtr.d 
de o mare afluență de tineret 
(categoria a rrt-a. începători), iar 
In aț doilea rînd de o organizare 
foarte bună.

PARTICIPARE NUMEROASĂ LA CONCURSUL DE LA „BĂNEASA"
Au participat la Întreceri orien- 

uriști diatr-o serie de aaoc-ațil 
in care acest sport are tradiții. 
Am numi : Electronica industria
li. I.T.B.. Spartan. Centrul Națio
nal de Fizică. Tricodava. Semă
nătoarea. K-R.B. și altele. Tra
seele fixate de comisia de specia
litate a C-M.B.E.F-S au armării să 
pană la încercare întregul poten
țial al cone lire*, ții or : l puncte 
de contre; pentru fete și lî pen
tru băieți. N-a fost ușor ! Concu
rența au sosit de pe trasee epui
zați. dar plita de voe bună. Ce 
tod f*. ant. acest sport ! Cei ee au 
urcat pe podiumul de peem'ere 
au meritat din plin drpioma „De-

ciadel" și frumoasele premii ofe
rite de Constitui municipal al 
sindicatelor. Aceștia sînt : fete — 
1. Cristina Bejan șl Maria Dumi
tru (Electronica industrială) ; 2. 
Doina Teodorescu (I.C.M.C.C.) 
și Georgeta Mușat (C.P.B.), J. 
Petruta Niță și Elena Oncescu 
(F.C.T.B.) : băieți —1. T. Dumitru 
»1 L. Bănică (Electronica indus
trială). 2. R. Eremla și V. Radu 
(URBIS). 2. S. Bucea și Gh. 
Constantin (Electronica indus
trială).

55 de echipate de băieți șl 45 de 
echipaje de fete, ci leva sute de 
sportivi, au trăit o zi minunată. 

Octavian Gt’ȚV — eoresp.

După încheierea Campionatelor 
republicane individuale șl ale 
„Daciadei" de performanță la 
tenis de mesă, în sala sporturilor 
din Buzău s-au disputat și me
ciurile de baraj pentru stabilirea 
clasamentelor finale. Cu toată o- 
boseala firească după o asemenea 
oompetiție, care a durat trei zile, 
echipele si-au disputat cu mult 
interes șansele, mai ales că re
zultatele hotărau promovarea 
in grupele valorice.

In clasamentul feminin, pentru 
locurile 5—5 au jucat formațiile 
din Tirgu Mureș. ÎNFRĂȚIREA 
șl CONSTRUCTORUL. Cu o echi
pă evident mai puternică. înfră
țirea a Învins cu 5—2 prin vic
toriile realizate de Kinga Lohr — 
3 și Maria Alboiu — 2. Pentru 
Constructorul au punctat Maria 
losonczi și paniela Popoviolu. 
Pentru locurile 7—3, C.S.M. 
CLUJ-NAPOCA — METALUL 
C.S.S. RÎMNICU VÎLCEA 5—2. 
Zita Ferenczi a realizat 3 vic
torii. iar Marina Ghe si Gabrieia 
Gherman cite una. Pentru vCcen- 
ce au ciștigat cite o partidă Ma
rla Bogoslov și Carmen Manole 
Pentru locurile 9—10, METALUR
GISTUL CUGIR a învins pe 
C.S.M. IAȘI cu 5—2. prin victo
riile obținute de Rodica Urbano- 
vicl — 3, Tatiana Furtună și Ga
briela Dornic — cite una. Ma
riana Gaftea a punctat de două 
ori pentru învinse.

La masculin, pentru locurile
S, UNIVERSITATEA CRAIOVA 

U — ÎNFRĂȚIREA TÎRGU MU
REȘ 9—3. Victoriile au fost ob
ținute de C. Toma 3, C. Tiugan, 
C. Bădol șl v. Bădescu — cite 
două, respectiv S. Naldin, T. 
Galfi și F. Vaida — cite una. 
Pentru locurile 7—8, MECANICA 
FINA BUCUREȘTI — STTROM 
C.s.s. 2 bucurești »—o | vic
torii ; A. Călăuz. C. Udriște, D. 
Ghiță si T. Gheorghe — cite 
două si dublul Gheorghe-Ghiță — 
una. Penu-u locurile 9—1», CON-' 
STRUCTORUL TÎRGU MUREȘ — 
STICLA C.S.S. BISTRIȚA »—4.

prin victoriile realizate de D. 
Paal — 3, I. Lbrincz și L. Csisz- 
madia — câte două. I. Sîngeor- 
gean — una și dublul Paal — 
Sîngeorgean — una, respectiv M. 
Grigorean și C. Creangă — cîte 
două.

CLASAMENTE FINALE : femi
nin — 1. MIL.M.C. — C.PX., 
campioană republicană, 2. C. S. 
Arad, 3. Faimar Baia Mare, 4. 
Progresul I.I.R.U.C. Buc., 5. În
frățirea Tg. Mureș, 6. Construc
torul Tg. Mureș, 7. C.S.M. Cluj- 
Napooa, 8. Metalul C.S.S. Run. 
Vilcea, 9. Metalurgistul Cugir, 10. 
C.S.M. Iași, 11. C.F.R. — C.S.S. 
Petroșani, 12. C.S.M. Buzău.

• Progresul I.I.R.U.C. Buc. re
trogradează în grupa a Ii-a va
lorică, promovînd înfrățirea Tg. 
Mureș. • Ultimele două echipe 
retrogradează în campionatul de 
calificare.

Masculin : 1. Universitatea Cra
iova I, campioană republicană, 2. 
AS A Muntenia Buzău, 3. Progre
sul I.I.R.U.C., BUC., 4. C.S.M. 
Cluj-Napoca, 5. Universitatea Cra
iova n, 6. Înfrățirea Tg. Mureș, 
7. Mecanică fină Buc., 8. STIROM 
C.S.S. 2 Buc., 9. Constructorul 
Tg. Mureș, 10. Sticla C.S.S. Bis
trița, 11. Voința Satu Mare, 12. 
C.S.S. Od. Secuiesc.

• C.S.M. Cluj-Napoca retro
gradează în grupa a n-a valo
rică, promovînd Universitatea 
Craiova II a Ultimele două echi
pe retrogradează în campionatul 
de calificare.

In med restanță. C.S.M. CluJ- 
Napoca — - C.S.M. Buzău (femi
nin) 5—0. ★

La Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale U.R.S.S. 
(7—11 decembrie) vot participa 
Andras Fejer, Eugen Florescu, 
Crlstinel Romanescu, Marta Al- 
bolu și Otilla Bădescu. Antre
nor — Șerban Doboș!. (M. CJ.
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Raid-anchetă la baze sportive din Galați

SPIRIT GOSPODĂRESC, DAR Șl UNELE GRAVE NEGLIJENȚE!
Fără «discuție, orașul de la 

Dunăre se numără printre lo
calitățile care dispun de o bo
gată zestre materială, cc oferă 
excelente condiții de pregătire 
pentru sportivii gălăteni. Cum 
sint întreținute si gospodărite 
citeva dintre importantele baze 
sportive ale municipiului ? La 
această întrebare încercăm să 
răspundem in rihdurile de 
fată...

O COMPLEXUL SPORTIV 
AL CLUBULUI „OTELUL" ni 
se înfățișează — fără nici o 
exagerare — ca cea mai co
chetă si excelent întreținută 
bază sportivă din Galati. Con
ducerea si gospodarii de la 
Combinatul siderurgic. în frunte

1010 PRONOSPORT INTORMAZĂ
O CÎȘTIG URILE TB.AGERH 

EXCEPȚIONALE LOTO DIN 17 
NOIEMBRIE 1983. FAZA I : Cat. 
1: 1 variantă 25®,'o = Autoturism 
Dacia 1300 (70.000 lei) ; cat. 2 :
7 variante 25% a 26.040 lei ; cat.
3 : 3 variante 100% a 15.230 iei 
sau la alegere o excursie de 1 
loc în R.P. Ungari sau R.D. Ger
mană și diferența în numerar și 
21 variante 25% a 3.822 lei ; cat.
4 : 59,75 variante a 2.111 lei ;
cat. 5 : 129,75 a 972 lei ; cat. 6 : 
249,50 a 506 lei ; cat. 7 : 399 a 
260 lei ; cat. 8 : 2.541 a 100 lei. 
FAZA a Il-a : Cat. A : 2 va
riante a 25% a 30.921 lei ; cat. B: 
6 variante 25% a 10.307 Iei ; cat. 
C : 15,50- variante a 3.990 lei ; 
cat. D : 85 a 728 lei ; cat. E : 
1.028,25 a 100 lei. Autoturismul 
„Dacia 1300“ a fost ciștigat de 
GRUIA MANDACHE din Iași.

® ASTAZI ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE ! p După cum s-a 
mai anunțat, mîine va avea loc 
un foarte atractiv concurs Pro
nosport cu meciuri din returul 
optimilor de finală ale competi
ției fotbalistice „Cupa U.E.F.A.* 
@ De asemenea, mîine se va 
desfășura și tragerea obișnuită 
Pronoexpres, care va fl teleyi- 
zată în direct incepind de la 
ora 15,25 . Așadar, astăzi este 
ultima zi de participare. NU 
OCOLIȚI PRILEJUL DE A VA 
NUMĂRĂ ȘI DV. MÎINE PRIN
TRE MARII CIȘȚIGATORI !

• AGENȚIILE LOTO-PRONO- 
SPORT continuă în aceste zile 
vînzarea biletelor pentru trage
rea excepțională Loto de dumi
nică 11 decembrie 1983, la care 
se vor atribui autoturisme „Dacia 
1300“, mari sume de bani și 
excursii peste hotare. Procurați 
din timp bilete cu numerele pre
ferate I

cu directorul general al Cen
tralei siderurgice, ing. C. Tro- 
tus (un fervent animator al 
sportului de Pe platformă), 
merită toată lauda Dentru fe
lul cum se prezintă acest com
plex sportiv destinat pregătirii 
fotbaliștilor divizionari si a 
celor de la centrul de iuniori ; 
atit terenul de ioc. terenul de 
antrenament cit Si dotările a- 
nexe (vestiare, spatii pentru 
recuperare, grupurile sanitare 
si sociale) sint excelent între
ținute. Mai mult. într-o clă
dire care PÎnă nu demult adă
postea sediul I.C.P.A.M.-ului (o 
clădire destul de dărăpănată) 
au fost amenajate săli de sah 
si tenis de masă.

•„ UN NOTABIL INTERES 
in direcția unei bune întreți
neri si exploatări o manifestă 
si A.B.S.. astfel câ Sala spor
turilor (cu excepta nefunctio- 
nării tabelei electronice), sălile 
de antrenament pentru box. 
lupte, haltere, bazinul acoperit, 
oopicăria sint foarte solicitate 
(si apreciate) Dentru procesul 
de instruire.
• IN BUNE CONDIȚII se 

prezintă si complexul sportiv 
al Asociației Voința, dotat cu 
o oooicărie eu opt oiște si cu 
instalație automată pentru ri
dicarea popicelor, săli de tenis 
de masă, sah si pentru gim
nastică recuoeratorie.

• DIN PACATE. ne-am in- 
tilnit si cu lipsuri ! în coloa
nele ziarului am mai criticat

situația total necoresounzâtoare 
de Ia Patinoarul artificial, con
struit. cum se știe, cu sacrificii 
si investiții deosebite ; dar. cri
tica noastră nu a sensibilizat 
decit oartial oe factorii res
ponsabili ai patinoarului. Asa 
se explică faptul câ nici pinâ 
la această dată nu a fost rezol
vată problema hidroizolutiei. 
din care cauză apa dc oloaie 
se strecoară in voie ia pati
noar : tabela electronică nu 
funcționează cam ds multișor : 
porțile de hochei s nt necores- 
cunzătoare : marcajul neutru 
hochei arată ca si cum s-a a- 
runcat vopsea cu căldarea ! ; o 
cabină de poartă a fost des
ființată : grupurile sanitare ne
corespunzător întreținute. Ce 
mai. dezordinea domnește cam 
peste tot. Considerăm- că se im
pun măsuri hotărite neutru 
curmarea acestei stări de lu
cruri intolerabile.

în încheiere, citeva cuvinte 
si desDre stadionul „Dunărea", 
în ciuda unor măsuri luate de 
către organele locale si clubul 
Dunărea-C.S.U.. stadionul -este 
destul de prost intrelinut. în
deosebi în ce privește grupurile 
sanitare pentru spectatori. De 
asemenea, evacuarea spectato
rilor se face deosebit de greoi, 
din cauza organizatorilor care, 
la sfirsitul meciului, uită în
chise (!?) părțile de acces. Iar 
tabela electronică merge si ea 
anapoda...

Telemac SIRIOPOL

ACTOALlIAIfA ÎN HOCHEI
• In aceste zile, la Solia, se 

dispută tradiționala competiție 
hochestică „Cupa ziarului 
otecestven Front", întrecere de 
valoare dacă ținem seama că, 
alături 'de cele trei reprezenta
tive naționale ce se aliniata ța 
start — România. Bulgaria și 
Ungaria — se mai află și două 
puternice formații din campio
natele de primă ligă din Uniu
nea Sovietică și Cehoslovacia ; 
echipele Sibir Novosibirsk (care 
a evoluat și In țara noastră), 
și WS Kosice.

Reprezentativa țării noastre, 
a-.-i.-.d ja conducerea tehnică pe 
Ed. Pană și Ion Gheorghiu, nu 
va beneficia la acest turneu de 
aportul unora dintre jucătorii 
săi de bază (Tureanu, Justinian 
și Gh. Huțan), care sînt suspen
dați. Lotu, care a făcut depla
sarea este următorul : Netedu șl 
Barta (portart), EL Antal, I. An
tal, Pogăeeanu, Popescu, Keres- 
teș și Ambruș (fundași), Cazacu, 
V. Hațanu, Hăîăucă, Nistor, 
Gerczuly, ciiiriță, Geteb, Lucaci, 
Pisâru și Sclyom (atacanți). In 
prim-. : meci echipa noastră în- 
tilnețte pe cea a Ungariei. Tur- 
naul se încheie In ziua de 9 de-

• Azi se dă startul într-o 
rouă ediție a campionatului na
țional de juniori I (18 ani), la 
care iau parte echipele Steaua, 
C.S.ș. nr. 2 Galați, S.C. Miercu
rea Ciuc, C.S.ș. Miercurea 
Ciuc, IMASA Sf. Gheorghe, 
Petrolul Ploiești și C.S.ș. Sucea
va. Este vorba de primul tur
neu al campionatului, care se va 
disputa l<a Galați pînă în ziua 
de 10 decembrie. ’

© In zuele de 11 și 12 decem
brie va avea loc la Miercurea 
Ciuc o dublă întîlnire între echi
pele reprezentative de tineret 
(20 de ani) ale României și Po
loniei. Este prima confruntare 
mai puternică a echipei noastre, 
cîștigătoare anul trecut a grupei 
C a C.M. (disputată la București) 
și promovată pentru acest sezon 
în grupa B (la Caen, în martie 
1984). Lotul nostru se pregătește 
de citeva zile la Miercurea Ciuc. 
sub conducerea lui I. Ganga și 
N. Zografi.

Antrenori de

IN CAUTAREA UNOR N
Activitatea competitională a 

sezonului 1983 la ciclism s-a 
încheiat odată cu disputarea __
in Poiana Brașov — a cam
pionatului republican de ciclo- 
cros. S-a încheiat si. totuși. în 
maioritatea secțiilor. în a că
ror preocupare intră sportul 
cu pedale, antrenorii continuă 
.să rămînă în alertă. Startul 
sezonului competitional 1984 
trebuie bine pregătit. Pentru 
a vedea ce se întîmplă prin 
secțiile cicliste, acum, în timp 
de iarnă, o Drimă escală am 
făcut-o în Floreasca. la mo
derna bază a clubului sportiv 
Voința. Știam că o serie de 
tineri cicliști ai acestui club, 
care au denăsit anii juniora
tului. au fost coootati. ca se
niori în secțiile de perfor
mantă ale cluburilor snortive 
Dinamo și Steaua, reușind 
chiar de la primele lor evoluții 
să onoreze încrederea ce li s-a 
acordat de a fi promovați în 
secțiile de elită ale ciclismu
lui românesc.
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CAMPIONATUL D

HI PIS M RURAL — iNVINGĂTOî? IN PRINCIPALA CUR-SĂ A ZILEI
Principala cursă a zilei, ,,Pre- 

miaM Fada", desfășurată pe dis
tanța de 210) m. a revenit lui 
Rural, cu M. Dumitru în sulxy. 
Un antrenor controversat, F. Paș- 
că și-a dovedit calitățile, cîști- 
gînd încă două alergări, cu Do
robanț, lntr-o formă de zile mari, 
și cu Odeon, într-un final în 
care cei doi frați Iorga sl-au 
Împărțit primele locuri. V. Gheor
ghe, care in curînd se va pen
siona (hipodromul pierzînd pe 
unul din cel mal destoinici an
trenori, multiplu cîștigător de 
derbyuri), a obținut două victo
rii, cu Negostina șl Sutghlol, am
bii conduși excelent de D. Ar- 
sene. Un altul din frații Iorga. 
Marian, a învins șl el cu Percu
tor, într-o cursă cu multe sus-

pensuri, prodihcînd surpriza zil-ei 
și închizind pariul austriac la 
suma de 20.783 lei. Străina, o fru
moasă fiică a Strunei, și-a do
minat net adversarii, eleva lui I. 
Oană arătîndu-se în frumos pro
gres. Flavian a reușit în fine 
să-și găsească cursa după care 
aleargă de mai bine de un ani, 
iar Racșa, condusă în stilu-i cu
noscut de T. Marinescu, a com
plectat lista învingătorilor.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Negostina (D. Arsene) 
1:33,9, 2. In, 3. Pericola. Cota : 
cișt. 2, ord. 8, ord. triplă 82. 
Cursa a II-a : L Suvan (Todu- 
ță) 1:^,8, 2. Sincera. Cota : cîșt. 
2, ord. 8, ev. 12. Cursa a IU-a : 
1. Percutor (M. Iorga) 1:30,9, 2. 
V-igu. Cota : cișt. L ord. 16, ev. 
34. Cursa a IV-a : 1. Odeon (D. 
Iorga), 1:31,6, 2. Farandola, 3.
Coltâc. Cota : cîșt. 2, ord. 8, ev.

32, ord. triplă 174. Cursa a V-a : 
1. Flavian (Boitan) 1:30,5, 2. Se- 
menie, 3. Tușan. Cota : cîșt. 1,20, 
ord. 14, ev. 9, ord. triplă 241. 
Cursa a Vl-a : 1. Rural CM. Du
mitru) 1:28,5, 2. Iulia, 3. Trifoi. 
Cota : cișt. 2,20, ord. 8, ev. 14, 
ord. triplă 120. Cursa a Vil-a : 
1. Străina (Oană) 1:36,3, 2. La
minor. Cota : cîșt. 3, ord. 16, ev. 
9. triplu 3-5-7 1839. Cursa a
Vlll-a : 1. Dorobanț (D. Iorga) 
1:28,9, 2. Hemeiuș, 3. Sadău. Cota: 
cîșt. 4, ord. 16, ev. 20, ord. tri
plă 2042. Cursa a IX-a : 1. Racșa 
(Marinescu) 1:38,1, 2. Hemograma, 
3. Vitamina. Cota : cîșt. 1,40. ord. 
40, ev. 125, ord. triplă închisă, 
triplu 7-8-9 175. Cursa a X-a : 1. 
Sutghiol (D. Arsene) 1:35,3, 2.
Sulițaș. Cota : cîșt. 1,40, ord. 12i, 
ev. 12.

A. MOSCU

In campionatul Diviziei „A“ de 
popice, simbătâ s-a disputat eta
pa a VIH-a, penultima, din tur. 
Această confruntare decisivă pen
tru definitivarea clasamentelor 
turului a fost foarte interesantă, 
mai ales la bărbați, unde patru 
formații au reușit victorii în de
plasare (Metalul Hunedoara, Car- 
pați Sinaia, Electromurcș Tg. 
Mureș și Olimpia București). La 
femei, in schimb, gazdele s-au 
ținut... tare pe poziție, nepierzînd 
decit o singură partidă acasă, și 
anume Carpați Sinaia, în fața e- 
chipei Rapid București. Dar, iată 
rezultatele etapei :

FEMININ fi GLORIA BUCU
REȘTI — VOINȚA PLOIEȘTI 
2633—2493 p d (scor individual 
5—1). Meci de nivei tehnic ridi
cat, în care 10 din cele 12 jucă
toare au avut rezultate de peste 
460 p d, ceea ce este o raritate ! 
S-au remarcat : Margareta Căti- 
neanu — 449, Silvia Plaino 477 și, 
respectiv, Minela Mihăilă — 434. 
(ȘT. NICOLAE — eoresp.) • 
VOINȚA ORADEA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2303—2213 (4,5 — 1,5). 
Orădenceile au. jucat foarte bine, 
reușind să depășească la scor 
formația campioană a Europei. 
Principalele realizatoare au fost 

Silvia Berinde — 415, Ibolya Mathe 
— 400 de la gazde și Maria To- 
dea — 403 de la mu-feșence. (I. 
GHIȘA — eoresp.) © VOINȚA 
BUCUREȘTI — VOINȚA GALATI 
2421—2374 (4—2). Performera re
uniunii a fost gălățeanca Aristița 
Dobre, cu 420 popice doborîte din 
100 lovituri mixte. De la gazde 
s-au remarcat : Nineta Badea — 
417 și Mihaela Gavrilescu — 416.

(N. TOKA 
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ARAD 250 
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3. Claudiu Mihairad) 170 kg.
(Dunărea Galați) 150 kg ; ca
teg. 56 kg __ 1. Nicolae Drag-
na (URBIS București) 220 kg 
(95+125). 2. Alexandru 
(CHIMPEX 
kg; 3. Nicolae Cîmpean 
Unirea Alba) 195 kg ;
60 kg — 
București) 
2. George 
Constanta) 
Moldovan 
kg 
(Steaua) 267.5 kg 
2. Nicolae Drăgoi 
Constanta) 262,5 kg. 3. Marian 
Cristea (Steaua) 260 kg ; ca
teg. 75 kg — 1. Gheorghe Iuga 
(CHIMPEX Constanta) 300 kg 
(135+165). 2. Gheorghe Dinu 
(Steaua) 295 kg. 3. Aurelian 

Roșea .(C.S.M. Clui-Napoca) 
265 kg ; categ. 82,5 kg — 1.

(C.S.M. duj- 
(145+180). 2.
(Rapid 

Ion

Constanta)
Marcu

217.5 
(C.S.M. 

categ. 
(Rapid

1.

1. Ion Balaș
250 kg (112,5+137,5). 

• Popa (CHIMPEX 
247.5 kg. 3. Marcel 

(Steaua) ; categ. 67,5 
Constantin Vlăgea 

(122,5+145). 
(CHIMPEX

KiskaloTiberiu
Napoca) 325 kg 
Daniel Murăretu 
rești) 290 kg. 3. 
(Carpati Mîrsa) 270 kg ;
90 kg — 1. Constantin
(CHIMPEX) 325 kg (145 + 185).
2. Mircea Almăian („Cluiana") 
325 kg. 3. Tiberiu Roman 
(Steaua) 320 kg ; categ. 100 kg
— 1. Liviti Mihai (CHIMPEX) 
325 kg (155+170). 2. Stefan 
Ceucă (C.S.M. Alba Iulia) 305 
kg. 3. Stefan Szasz (A.S.A. Tg. 
Mures) 300 kg ; categ. 110 kg
— 1. Alexandru Cristea (Rapid 
Arad) 290 kg (130+160). 2. Ce
zar Neculai (Steagul roșu Bra
șov) 270 kg ; categ. +110 kg
— 1. Ștefan Csata (..Cluiana") 
300 kg (140+160). 2. Augustin 
Cutiei (Rapid Oradea) 265 kg 
(120+145). 3. Ștefan Kreikic 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 250 kg.

alertă:

Bucu- 
Vulcu 
categ. 

Dabija

Horia CRISTEA

ALE PLUTONULUI

care 
aler-

:â

tați. In

comune, în sate, de pildă, pes
te 80 la sută dintre elevi vin 
Si pleacă de la scoală pe bici
cletă. Bicicleta este cel mai la 
indemină si plăcut mijloc de 
locomoție, iar pentru multi ti
neri ea s-a dovedit a fi o pa
siune. As dori să-i găsesc pe 
cei mai pasionați dintre pasio
nați. marile talente. Iată de 
ee as face un .apel către 
profesorii de educație 

tară, de Ia orașe si 
linte. Să-si ajute 

îi cresc, atunci 
vingerca' că au 
excepții. O simplă 
ta clubul nostru 

altei nr. 42—44.
mă prezint

u a verifica la fata locu
ri, n. copii între 12—14 ăni)“. 

Gh. Neagoe a pornit In cău- 
•a unor noi vedete ale plu- 
ului rutierilor. Sâ-1 spriji-

toti 
fizică 
sate, 

copiii 
cînd 
de-a 
scri- 
(n.n. 
sec-

oriunde

Gheorghe ȘTEFANESCU

NAR DE POPICE

I NOTE • NOTE • NOTE • NOTE 
I APLAUZE PENTRU DOBRIN
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Șl Al SĂI

Argeș a oprit „seria băi- 
măreană", formație care n-a cu
noscut înfrîngerea în ultimele 
șase etape. Chiar dacă a domi
nat eu autoritate cea mal mare 
parte a partidei, echipa pregătită 
de Paul Popescu a fost stopată 
in fața careului argeșean de o 
apărare promptă și tenace — în 
frunte cu Moiceanu și Stancu
— care a anihilat fiecare tenta
tivă de pătrundere a lui Sepl, 
Roznai, Tulba sau Bălan, neeo- 
mițînd nici o eroare pe întreaga 
durată a partidei. Replierile ra
pide ale lui Toma, Badea. Iovă- 
nescu șl Ignat au închis calea 
spre poarta lui Cristian. In plus, 
cele cîteva contraatacuri „blitz* 
declanșate de Nlca — plnă In 
minutul 67, cînd s-a accidentat
— șl continuate de D. Zamfir, 
Ignat șl Badea spre finalul jo
cului au surprins apărarea băi- 
măreană, deseori descoperită prin 
plecările lui Buzgău In atac. 
Așa s-au înscris cele două go
luri și nu mult a lipsit ca F.C. 
Argeș să mai puncteze de încă 
două ori din situații extrem de 
favorabile. F.C. Bala Mare s-a 
năpustit tn jumătatea de teren 
adversă fără a-șl pregăti cores
punzător atacurile, fără acea 
atît de necesară răbdare eare 
să-l scoată din... încorsetarea 
din preajma porții lui Cristian 
pe jucătorii argeșeni. Această 
grabă s-a transformat plnă la 
urmă într-o ploaie de centrări 
înalte, exact ceea ce le-a con
venit de minune fundașilor pl- 
teștenl și mai alea Înaltului 
portar Cristian care au cules sau 
respins fiecare minge.

Jocul tal F.C. Argeș a fost 
apreciat eu sportivitate de spec
tatorii bălmărenl, ta afirșitul 
meciului Dobrln și al săi fiind 
răsplătiți cu meritate aplauze.

Gheorghe NERTEA

F.C.

DAR PE „ACTORII" GA

LĂȚENI CINE II INTERPE

LEAZA?

I
I
I
I
I
I

-) • HI-
L’ — U.T. 
L OLLM- 
Laromet 

(4,5—1,5) 
. MUREȘ 
2542—2492 

lAlCOI — 
2505—2502 

Ide atrac- 
ka numai 
jele mai 
Knut Ele- 
kctiv/ Ev a 
NZEA — 
jCTORULi 
pORHEIU 
k-4,5) •

RAPID 
b—i) o
FA timi-

băimăxenii fiind 
campionilor 

an — șl au 
cîștlgind pe 
și Naszodi —

I

ET BUCU- 
[CUREȘTI 
rumos, în 
după o 

Olim- 
— 916 
Foarte 

Pop, 
CU 931 

(D.

i 
lor 
ir. 
pe 
Pi kte. 
b META- 
[MENTUt 
b. Meta- 
[bine cîș- 
lor mare.

PV fost : 
f--»OT și.
W7. (I.

FJB. Tt- 
L BALA 
p). Fer.> 
de faima

adversarilor 
ciștigătoril „Cupei 
europeni* în acest 
jucat foarte bine, 
merit Mato — 903 .
902 au Cost performerii celor două 
echipe (C. CR.ETU — coresp.) • 
C.P.Ii. CONSTANTA — CARP AȚI 
SINAIA 4930—1991 (3—3). Partidă
de mare luptă cîștigată după ul
timele aruncări de echipa Car
pati. Cel mai buni popicari au 
fost C. Frigea — 867 de la gazde 
șl S. Niooară — 876 de la oas
peți. (GH. DRAGAN — coresp.) 
• PROGRESUL ORADEA — ME
TALUL ------------------- ----- ----
H-2) O 
CEWPIA 
MUREȘ 
(1—5) o 
M1ȘOARA — TEHNOUTILAJ 
DORHEIU SECUIESC 4815—1728 
(5—1) • CONSTRUCTORUL GA
LAȚI — GLORIA BUCUREȘTI 
5189—4917 (1—2). Fruntașa seriei
Sud. Gloria n-a putut face fată 
evoluției foarte bune a gălățeni- 
lor, care au avut în Băiaș — 910 
și C. Silvestru — 906 cei mal pre- _ 
cișl jucători. De la bucureștefft«- 
s-a remarcat doar juniorul An
drei, CU 888 p d. (T. SIRIOPOL— 
coresp.) a CONSTRUCTORUL 
TG. MUREȘ — CHIMICA UR
NA VENI 5023—1390 (4—2).

HUNEDOARA 5215—5249 
INDUSTRIA SIRMEI 

TURZII — ELECTRO- 
TG. MUREȘ 4994—5242 
VICTORIA-GUB AN TI- 

O-

• Azi si mîine pe arena Olim
pia din Capitală se va desfășura 
o interesantă întrecere pe echipe, 
organizată de C.S. Olimpia Bucu
rești. Au fost invitate toate echi
pele din seria Sud a Diviziei ..A*, 
precum și Aurul Baia Mare, frun
tașa seriei Nord.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rentă, INEFICACITATEA. Dacă 
în privința numărului de goluri 
primite, F.C. Olt se află pe po
ziția a 5-a, la golurile marcate 
ea se află pe locurile 15—16, Îm
preună cu Petrolul (cu " ' “
și Înaintea lui C.S.
(la goluri) si Dunărea 
OK nu are un golgeter 
ra pretențiilor și acuză plecarea 
lud lamandi. în special. Dar cei
lalți ce fac 1 M. Popescu — o 
promisiune —. Boriceanu, Barbu, 
State au o prestație nesatisfăcă
toare, sub raportul eficacității. 
Venise P. Iordache, dar acesta, 
cu tare privind comportamentul, 
irascibil, deloc coleg cu ceilalți 
coechipieri, s-a autoelirainat și 
antrenorul a renunțat Ia servi
ciile sale Înaintea meciului cu 
Universitatea. A coborât randa
mentul unei alte speranțe — Efti- 
mie, Kallo a înotat șl el în ano
nimat șl toate speranțele s-au 
pus ln.tr-un debutant, M. Lcța, 
23 de ani, de la I.P. Aluminiu 
Slatina. Dar ce putea face un 
fotbalist fără experiența primei 
divizii în fața lui ștefănescu 7 1 7 
Greul îl duce apărarea, din care 
a lipsit Bumbescu, pentru car
tonașe galbene, dar meciul 
pierdut din cauza unul nefericit 
luft al lui Prepeliță șl al randa
mentului sub cerințe al celor de 
la mijloc și din față, 
neam. Toți aceștia 
să-și revadă serios 
iată de joc, tată de __
necesară, Intr-un moment In care 
F.C. Olt trebuie — și poate I — 
să redevină ceea ce a fost șl ce 
se așteaptă de la ea. Nu se poate 
ea într-o repriză, 
duminică 
mijlocași 
DOAR O

11 goluri) 
TIrgoviște 
(3). F. C. 
pe măsu-

s-a

. cura spu- 
au obligația 

atitudinea 
angajarea

__ .___ , cum a fost 
după pauză, 8 (OPT) 
și Înaintași să șuteze 
DATA SPRE POARTA !

Constantin ALEXE

a-

dovedește (Si ea) că perioada 
din extrem de reușita „cură 
europeană" îi priește din plin, 
în fotbalul practicat de cam
pioni în fata Sportului studen
țesc am descoperit tot mai 
multe dintre atributele jocului 
modern. în primul rând atacuri 
construite din devieri de balon, 
o mare elasticitate a acțiunilor, 
rezultată din mobilitatea jucă
torilor. Buna dispoziție a a- 
cestor vedete ale campionatu
lui nostru face ca partida lor 
de mîine să fie așteptată cu 
maximum de interes.

Contribuții si apariții mai 
puțin scontate : iat-o pe Poli
tehnica Iași, această specialistă 
de odinioară a evadărilor de 
ultim moment din plutoanele 
retrogradante. Nimic nu
nunta, la începutul campiona
tului. „explozia" ei din start. 
Acum o vedem iucînd cu per
sonalitate. cu aplomb, trimi- 
tînd în avanscenă si în loturile 
de tineret fotbalisti-sperantă 
(Gheorghiu. Paveliuc. Burdu- 
ian. Sertov etc.) si atacînd fără 
complexe podiumul clasamen
telor. deși conducerea ei teh
nică s-a definitivat din mers 
(un bravo pentru debutantul în 
materie Simionaș. dar să nu-1 
uităm nici pe „antrenorul din 
umbră", președintele clubului. 
Vasile lanul), F. C. Bihor — 
tot cu oameni tineri si ambi
țioși De banca tehnică — ne 
dovedește că un lot se poate 
fortifica si cu fotbaliști din 
zonă, nu doar cu nume mari 
(adeseori doar... nume). Kun 
Si Dărăban nu s-au înșelat nici 
cu Filip, nici cu Ile. Si pen
tru că vorbim de „ochi* în 
materie de selecție, să a- 
mintim aici si de ceea ce rea-

lizează Rapidul numai cu fot
baliști din municipiul 
resti. Si. Rapidul creste 
mogenitate ca forță si 
în ioc prin ceea ce fac . . 
cunoscutele valori (un Manea, 
un Ion Ion sau recent reîn
torsul St/ Popa), dar si atît 
de puțin stiutii (pină mai ieri) 
Rada sau Avram. Dar. pentru 
că nu trebuie să uităm despre 
abandonarea atît de perimate
lor ..caiete de regie" cu fotbal 
prudent, reținut si super-defen- 
siv în deplasare, să subliniem 
performanta 
terenul unei 
verizat" pe 
Cu un lot 
nuat în
Dobrin reușește un 2—0 aplau
dat Ia Baia Mare ! Iar C. Ră- 
dulescu se întoarce si el cu 
două puncte de la ’Galați, de
monstrând că „experimentul 
Bacău", pe care multi l-au con
siderat eșuat si terminat, tre
buie repus pe lista unor noi 
posibile revelații, chiar dacă el 
se petrece prin aportul si al 
unor iucători din afara proli
ficei scoli locale (ne gîndim la ■ 
Avădanei. în primul rând).

Am amintit doar cele mai 
semnificative fapte si elemente 
care ne-au făcut să afirmăm 
că etapa de duminică a încer
cat să fie oglinda echipei na
ționale. Imitarea unui mod de 
comportament — sub toate as
pectele lui — care a reprezen
tat senzația actualului sezon 
fotbalistic european nu poate 
decit folosi fotbalului nostru, 
ajulind în primul rind tocmai 
reprezentarea internațională a 
soccerului 
intilni pe 
pregnant, 
concepție.

Bucu- 
ca o- 
curai 

Si re-

F.C. Argeșului pe 
echipe care a ..oul- 

anteriorii oaspeți, 
considerabil dimi- 

ultimii doi ani.

nostru. Măcar de am 
mai departe, tot mai 
această preluare de 
de atitudine.

Rf/IIITAIflI ULTIMII ITAPE A TURULUI CAMPIONAIUIUI DIVIZIEI „C“

Mane nemulțumire la termina
rea partidei de la Galati în rîn- 
dul miilor de spectatori, care 
sperau (și de cînd speră ei !), ca 
„alb-albaștril* să le dea cit de 
cit o satisfacție în perspectiva 
luptei pentru evitarea retrogra
dării. Sigur că pretutindeni, acolo 
unde lucrurile nu merg bine, 
suporterii îsi manifestă necazul 
lor. Ceea ce însă nu ne-a plăcut 
în orașul de pe Dunăre a fost 
faptul că, exact ca si la Ploiești, 
în cazul lui Viorel Mateianu. cî- 
teva sute de spectatori au blocat 
ieșirea dinspre vestiare penru a 
cere socoteală antrenorului Leo
nida Antohi si conducerii clubu
lui. Ek erau Xapid ispășitori* pen
tru marea ratare a lui Antohi 
din min. 57. ei erau certat! fiind
că Cernescu. Romilă. Balaban. 
Hanghiuc (col care a promis ma
rea cu sarea la lotul reprezenta
tiv de juniori) si Beienaru au 
jucat cum au jucat : fără vlagă, 
fără ambiție, ca si cum erau la 
„ora de agrement* cum spunea 
observatorul federal Nicolae Pe
pelea. Și. cu toate acestea, pe 
„actori" nu i-a interpelat nimeni 
la ieșirea din stadion, ca și cum 
nu s-ar fi întîmplat nimic !

Au fost, totuși, două excepții 
în acest joc : portarul Oană si 
„veteranul* Pisău. ultimul arătînd 
că vrea să facă ceva în teren (a 
fost cel mai activ, deși a jucat 
cu febră !). Iar Oană, care s-a 
opus la atîtea goluri si în alte 
meciuri, a Dlîns cu adevărat la 
cabină. Aceasta înseamnă dra
goste de club, de orașul pe care 
îl reprezintă si care face atîtea 
eforturi pentru divizionara ;,A*.

Evident, Ia Dunărea C.S.U. Ga
lați sint în neregulă multe lu
cruri. Se spune că spiritul de 
echipă este In suferință, că unii 
nu-i vor pe alții și viceversa. în 
astfel de condiții este necesar să 
se joace sincer, cu cărțile pe 
fată I

Stelian TRANDAFIRESCU

TRIBUTUL UNEI

INEFICACITĂȚI

GREU DE ÎNȚELES

Un antrenor harnic și foarte 
priceput ca Florin Halagian avea 
duminică toate motivele să fie 
supărat. F.C. Olt pierdea meciul 
cu Universitatea Craiova șl co
bora la —1 în clasamentul ade
vărului. Și ce bine începuse a- 
cest campionat pentru formația 
din Olt ! Cu patru egalități în 
deplasare (la Rapid. Baia Mare, 
Galați și Ploiești), între care se 
intercalaseră victoriile de acasă, 
cu C.S. Tîrgoviște, F.C. Argeș și 
Dinamo, cu un +4 la adevăr e- 
chipa avea o bună poziție, anun- 
țînd o ascensiune firească, zicem 
noi, după componența lotului si 
aspirațiile îndreptățite.

Acei neașteptat 0—0 cu Corvi- 
nul și cele două înfrângeri con
secutive pe terenul din Slatina, 
cu Steaua și Universitatea, lată, 
au coborit-o serios. Principate ca-

SERIA I
Uniirea Săvemi — C.FJR. Paș

cani 1—2 (9—1), Electro Bucecea 
— Carpați Gălănești 2—0 (1—0), 
Șiretul Pașcani — Zimbrul Șiret 
2—0 (0—0), A.S.A. Cîmputlung
Moldovenesc — Cetatea Tg. 
Neamț 9—1 (2—1), Relonul Să- 
vinești — Avîntul Frasin 2—0 
(2—0), Metalul Rădăuți — Mine
rul Vatra Dornei 1—0 (1—0). La
min orui Roman — Cristalul Do- 
rohoi 4—0 (2—0), Minerul Gura
Humorului — Celuloza Piatra 
Neamț 2—0 (0—0).

Pe primele locuri tn clasament, 
după încheierea turului campio
natului : 1. C.F.R. PAȘCANI 23 
p (35—8), 2. Minerul Gura Hu
morului 18 p (20—12), 3. Lami
norul Roman 18 p (19—11)... pe 
ultimele locuri :' IA. Avîntul Fra
sin 12 p (14—24), 15. Unirea Să- 
veni 11 p (14—24), 16. Celuloza 
P. Neamț 10 p (18—26).

SERIA A Il-a
Aripile Bacău

Bîrlad 4—0 (2—0), Viticultorul 
Panciu — Mecanica Vaslui 1—1 
(0—0), Minerul Comănești — Le- 
tea Bacău 3—1 (2—0), Inter 
Vaslui — Petrolul Moinești 3—2 
(2—0), Constructorul Iași — Lu
ceafărul Adj ud 3—1 (1—1), Meta
lul Tg. Secuiesc — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — s-a jucat doar 
o repriză (2—0), Energia nu a 
mai reluat jocul în repriza se
cundă, Chimia

F.E.P.A. 74

Mărășeștl — 
Proletarul Bacău 2—1 (1—1), Vic
toria Gugeștl — Gloria-Votața 
Odobeștl 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACĂU 22 p (31—11), 2. FEPA 
74 Bîrlad 20 p (23—12), 3. Vic
toria Gugeștl 18 p (21—12)... pe 
ultimele locuri : 14. Letea Bacău 
11 p (22—25), 15. Metalul Tg. Se
cuiesc 10 p (11—18) — din 14
jocuri, 16. Energia Gh. Dej 10 p 
(13—20) — din 14 jocuri.

SERIA A rn-a
Șoimii Cernavodă — Metalul 

Mangalia 0—3 — Șoimii fiind
suspendată. Victoria Tecuci — 
D.VJĂ. Portul Galați 3—0 (2—0), 
Cimentul Medgidia — Votata 
Constanța 8—2 (1—0), Chimpex
Constanța — Progresul Isaccea 
3—0 (2—0), Portul Constanța — 
Arrubium Măcin 2—2 (2—1) 
toria ~ 
Brăila 
Brăila 
(»-0), 
Tulcea _ . . ,

Pe primele locuri : I. 
LUL MANGALIA 22 p
2. Victoria Tecuci 19 p
3. S.N. Tulcea 19 p (26—16)... 
pe ultimele locuri : 14. DVA Por
tul Galați 12 p (26—27), 15. Pro
gresul Isaccea 11 p (16—41), 16. 
Șoimii Cernavodă 8 p (9—26).

SERIA A IV-a"
Chimia Brazi-Ploieștl— Chimia- 

Victoria Buzău 4—0 (2—0), Trac
torul Viziru — Unirea Urzlceni 
3—1 (1—1). Victoria Lehliu —
Petrolul Berea 2—0 (1—0), .Mine
rul Filipeștil de Pădure — Car- 
pați Neholu 5—1 (3—1), Carpațl
Sinaia 
(4—0), A.S.A.
Cîmpicna 2—1 (2—0), Metalul 
zău — Petrolul Brăila-Ianca 
(2—0), Victoria Țăndărei — 
pid Fetești 1—0 (0—0).

Pe primele iocuri : ~ 
BRAZI 27 •“ "■
Cîmpina 21 
Mizil 20 p 
Iocuri : 14. 
p (15—27). 
10 p (14—2

SERIA A V-a
Mecanica fină Steaua București

— F.C.M. Giurgiu 2—0 (0-0),
S.N. Oltenița — Flacăra roșie 
București 1—1 (0—0), Danubiana
București — I.C.P.B. Bolintta 
Vale 5—1 (1—8), Argeșul 30 De
cembrie — Abatoru] București
1— 1 (1—0), I.U.P.S. Chitila —
Aversa București 1—0 (1—0),
Tehnometal București*»-— Viito
rul Chlrnogi 2—1 (2—0), _ Cons
tructorul Călărași — 
București 1—1 (1—0),
București — I.S.C.I.P.
2— 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. 
NICA FINA STEAUA BUCUREȘTI 
25 p (31—5), 2. Danubiana Bucu
rești 20 p (32—17). 3. Abatorul 
București 19 p (22—16)... pe ultime
le locuri: 14. Constructorul Călă
rași 12 p (12—22). 15. F.C.M.
Giurgiu 10 p (10—21), 16. Viitorul 
Chlrnogi 10 p (14—34).

SERIA A VI-a
Flacăra-Automecanica Moroni — 

Chimia Găeștl 7—1 (6—0), Du-
nărea-Venus Zimnioea — Cimen
tul Fienl 0—0, Recolta Stoică- 
nești — Electrica Titu 2—1 (1—1), 
Dacia Pitești — Progresul Cora
bia 5—2 (1—0), .. ..........................
_ C’Otatoa Tr 
(2—0), Știința Dră.gănești-Olt — 
Electronistul Curtea de Argeș 
1—1 (1—1), Muscelul Cîmpulung
— Textila Roșiori 3—0 (1—0), Me
talul Mija — Sportul muncito
resc Caracal 2—1 (0—0).

Pe primele iocuri : 1. _ 
CAlfA MORENI 23 p (40—8) 
Muscelul Cîmpuilung 
3. Dacia Pitești 18 
pe ultimele locuri : 
Roșiori 12 p (8—21), 
Tr. Măgurele 11 p 
Chimia Găeștl 10 p

SERIA A

I.C.SJ.M.
Vis co fii
Ulmeni

MECA-

Petrolul Videle 
Măgurele 4—0

FLA-
2.

21 p (23—6), 
p (26—15)...
14. Textila
15. Cetatea 
(20—27), 
(16—28).

VH-a

16.

.. Vic- 
Galați — Chimia 

(0—0), Laminorul 
— I.M.U. Medgidia 9—1 
Ancora Galați — S.N. 
4—0 (1—0).

META- 
(22—9), 

(27—14),

Petrolul Băicoi 6—0 
Mizll — Poiana 

Bu- 
3—1 
Ra-

1. CHIMIA 
p (47—11), 2. Poiana 

p (33—13), 3. A.15.A. 
(31—16)... pe ultimele 
Petrolul Br. Ian ca 10 
15. Unirea Urzicenl 

6'. 16. Victoria Țăn- 
(11-34).

CJ3.M. Drobeta Tr. Severin — 
Metalurgistul Sadu 2—0 (1—0),
Dunărea Calafat — Armătura 
Strehaia 3—0 (0—0), Mecaniza
torul Șirnian — C.FJî. Craiova 
0—0, Pandurii Tg. Jiu — Meta
lul Mihăești 1—0 (1—0), Viitorul 
Drăgășani — Lotru Brezei 5—1 
(2—1), Electroputere Craiova — 
JluJ Rovinarl 4—0 (1—0), Petro
lul Ticleni — Celuloza Drobeta 
Tr. Severin 2—1 (1—0),
sul Băilești — Dierna 
1—1 (0-0).

Pe primele locuri : 1. 
DROBETA TR. SEV. 24

Progre- 
Orșova

C.SJW. 
P (36— 

12), 2. Pandurii Tg. Jiu 20 p
(24—13), 3. Electroputere Craiova 
16 p (24—15)... pe ultimele locuri: 
14. Metalurgistul Sadu 12 ~ 
18), 15. Jiu] Rovinari 12 
25), 16 Lotru Brezoi 11 p

SERIA A VIII-a
Minerul Ghelar — Mureșul-Ex- 

plorări Deva 1—1 (1—1),. Victo
ria Călan — Minerul Moldova 
Nouă 2—0 (1—6), Minerul Ora-
vița — Dacia Orăștie 4—3 (1—1), 
Minerul Anina -r- Metalul Bocșa 
2—0 (1—0), Mecanica Orăștie — 
Constructorul Timișoara 5—1 
(3—1), Minerui Paroșeni — Mi
nerul Aninoasa 3—0 (1—0), U.M. 
Timișoara — Minerul Certej 6—3 
(4—1), Minerul-Știința 
Metalul Oțelu Roșu

Pe primele locuri :
ȘUL DEVA 24 p (28—12), 2. Mi
nerul Paroșeni 18 p (26—213), 3. 
U.M. Timișoara 17 p (37—22)... 

' pe ultimele jocuri : 14. Minerul 
Oravița 13 p (26—29), 15. Minerul 
Vulcan 12 p (17—30). 16. Mine
rul Aninoasa 11 p (13—26).

P (13- 
P (17— 
(22—43).

Vulcan — 
2—1 (2—0).
1. MURF-

SERIA A IX-a
Strungul Arad — Victoria Ineu 

2—0 (1—0), Minerul Șuncuiuș — 
Unirea Sînnicolau 
(1—1), Sdlvania Cehu 
Bihoreana Marghita 3—0 (1—0)
Minerul Sărmășag 
lea lui Mihai 4—0 (1—0), Șoimii 
Lipova — C.F.R. Arad 2—0 (0—0), 
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Unirea Tomnatic 2—0 (0—0), 
Voința Oradea — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 2—0 (2—0), Rapid
Jibou — înfrățirea Oradea 0—2 
(O-l).

Pe primele locuri : 
GUL ARAD 20 p (25 
frățirea Oradea 16 p (22—12), 
Minerul Or. dr. 
(28—22),
16 p (21—25)... pe ultimele locuri: 
14. Bihoreana Marghita 13 p 
(25—26), 15. C.F.R. Arad 13 p
(14—20), 16. Unirea Valea lui
Mihai 13 p (17—24).

SERIA A X-a
Sticla-Arieșul Turda — Minerul 

Băiuț 2—0 (1—0), Minerul Baia
Borșa — C.E.M. Cluj-Napoca 
4—0 (3—0), Unio Satu Mare —
Minerul Băița 2—0 (1—0), Olim
pia Gherla 
(1—1), Lăpușul Tg. 
Chimia Tășnad 3—0 
nerul Baia Sprie — 
9—0 (3—0). CUPROM 

•— Bradul Vișeu 1—0 
toria Cărei 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 24 p (28—11), 2. C.I.L. 
Sighet 19 p (24—10), 3. Unio
Satu Mare 18 p (29—13), 4. Mi
nerul Baia Sprie 18 p (33—19)... 
pe ultimele locuri : 14. C.E.M.
Cluj-Napoca 12 p (15—27), 
Lăpușul Tg. Lăpuș 11 p 
16. Olimpia Gherla 10 p (20—39).

SERIA A Xl-a
Unirea Alba Iulia

Reghin 3—0 (1—9), Textila Nă-
să-ud — Metalul Aiud 1—2 (1—1), 
Metalui Sighișoara — Mecanica 
Alba Iulia 1—0 (0—0), Unirea
Ocna Sibiului — Electromureș 
Tg. Mureș 1—0 (0—0), Foresta
Bistrița — I.M.I.X. Agnita 8—0 
(3—0), Metalotehnica Tg. Mureș 
— Mureșul Luduș 2—0 (1—0), In
ter Sibiu — Șurianul Sebeș 5—0 
(3—0), Soda Ocna Mureș — Mi
nerul Rodna 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 21 p (30—17), 
Metalul Aiud 20 p (32—10), 
Electromureș Tg. Mureș 16 
(24—13)... pe ultimele locuri : 
Mureșul Luduș 14 p (19—26), 
Metalul Sighișoara 12 p (14—26), 
16 Textila Năsăud 6 p

SERIA A XH-a
Tractorul Brașov — 

Bălan 3—1 (2—0), Utilajul Făgă
raș — Textila Prejmer 2—1 (2—1), 
Precizia Săcele — Celuloza Zăr- 
nești 3—1 (1—1), Mobila-Măgura
Codi ea 
(1-1), 
Chimia 
Electro 
Toplița 
nești — 
4—0 (4—0),
Metrom Brașov 3—0 (2-^-0).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 24 p (27—5), 2.
Viitorul Gheorgheni 21 p (34—10), 
3. Textila Prejmer 18 p (18—19)... 
Pe ultimele locuri: " ’ '
Or. Victoria 12 p 
Mobila Codlea 11 p 
Torpedo Zărnești 8

Rezultatele ne-au 
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res-' 
pective.

Mare 1—1 
Silvaniei —

.»
Unirea Va-

4.

1. STRUN- 
-13), 2. In- 

3.
P. Groza 16 p 

Unirea Sînnicolau

C.I.L. 2—2Sighet
Lăpuș 
(3-0), 
Unirea
Baia Mare
(1—0), Vic- 

Oașul Negrești

Mi. 
Dej

15.
(12—23),

Oțelul

2.
3.
P

14.
15

(9—28).

Minerul

— I.C.I.M. Brașov 1—1 
Viitorul Gheorgheni — 
Or. Victoria 6—0 (5—0),
Sf. Gheorghe — Mureșul 
3—1 (1—0), Torpedo Zăr- 
Unirea Cristuru Secuiesc 

Minerul Baraolt —

14. Chimia 
(15—90), 15.
(20—22), 16. 
p (10—30).

fost trans-



HANDBALIȘIIi ROMÂNI,
Dl.ep il.’tă în capitala Turciei, 

la Ankara, cea de a 4-a ediție 
a Campionatului balcanic de 
handbal masculin s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei Româ
niei. Deși lipsiți în continuare 
de aportul lui Vasile Stingă 
(accidentat) șl avînd șl alțl co
echipieri nerestabiliți Integral, 
handbaliștii români au Întrecut 
categoric selecționatele Bulgariei, 
Turciei A și B (cea din urmă 
n-a fost inclusă în clasamentul 
final) și au dispus — în dertiy- 
ul competiției — de puternica 
selecționată a Iugoslaviei cu 
24—22 (12—10).

CAMPÎOM BALCANICI
Astfel, echipa României — 

cîștigătoare a celei de a 3-a 
ediții a Super Cupei campioni
lor mondiali și olimpici, desfășu
rată la începutul lunii no
iembrie Ia Dortmund (R.F. Ger
mania) — încheie sezonul inter
național al anului 1983 cu o nouă 
victorie.

Echipa condusă de antrenorii 
Nicolae Nedef, Radu Voina și 
Cornel Penu s-a clasat — ne
învinsă- pe primu.] loc în 
această ediție a Campionatului 
balcanic, desfășurat la Ankara, 
cu 6 puncte, fiind urmată de 
Iugoslavia cu 4 p, Bulgaria 1 p 
și Turcia A 1 p.

FINALA MASCULINĂ LA ȘAH

DOINA STĂ’CULESCU,
LOCUL 3 LA

„CUPA INTERVIZUNII“
Cea de a 16-a ediție a „Cupei 

interviziunii* la gimnastică rit
mică. desfășurată sîmbătă si du
minică la Zalaegerszeg. în Un
garia. s-a încheiat cu succesul 
campioanei mondiale absolute r*e 
1983. Diliana Gheorghieva (Bul
garia). Un frumos succes a rea
lizat gimnasta noastră Doina 
SUiculescu. situată pe locul ni 
la toate obiectele, / precum si la 
individual compus, după sovieti
ca Dalia Kutkaite. In concursul 
junioarelor, un rezultat promiță
tor pentru Petruța Dumitrescu 
— locul m la individual com
pus.

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADĂ
Tibor Kopacz — locul III la Berlin

(Urmare din pag. 1)

dat. Vor da. desigur, mult de 
furcă favoritilor tenacii Mircea 
Pavlov (acest veritabil ..cam
pion" al remizelor) si Valentin 
Stoica (un foarte subtil analist), 
după cum Constantin Ioncscu 
abordează acum finala cu un 
bagaj de experiență mult mai 
voluminos. Dar să așteptăm 
pornirea ceasurilor de control, 
azi. în sala I.T.B.

START „FIERBINTE" 
ÎN FINALA FEMININĂ

întrecerea feminină, care se 
dispută la Băile Herculane. a 
început sub semnul unei lupte 
acerbe, fără menajamente sau 
compromisuri.

Derby-ul celei de a doua 
reuniuni l-a constituit partida 
Dana Nutu — Elisabeta Poli- 
hroniade (ambele medaliate cu 
argint la ultima Olimpiadă, 
după cum se știe). Polihro- 
niade a reușit o prețioasă vic
torie cu negrele. Tot cu ne
grele a cistigat Marina Pogo- 
revici la Voichita Călinescu 
(care, ca titlu de curiozitate, 
a fost campioană națională, 
dar la iocul prin coresponden
tă), iar Eleonora Gogâlea la 
Mariana Duminică. Remize : 
Margareta Teodorescu — Ga
briela Oltcanu si Eugenia 
Ghindă — Gertrude Baumstark. 
La a doua întrerupere. Marga
reta Mureșan păstrează în con-

tinuare o nozitie superioară în 
partida din runda I cu Elisa
beta Polihroniade.

După două runde, Eleonora 
Gogâlea. Eugenia Ghindă si 
Marina Pogorevici au acumu
lat cite 1.5 p. Partida centrală 
a rundei a treia se anunță a 
fi cea dintre Marina Pogorevici 
și Ligia Jicman. ambele din 
lotul reprezentativ.
• întilnirea dintre echipele 

Universitatea București si Oslo 
Schaakselak. desfășurată săp- 
tămîna trecută în capitala Nor
vegiei. în cadrul optimilor de 
finală ale -Cupei campionilor 
euroDeni" la sah. s-a încheiat 
cu victoria gazdelor la scorul 
de 6.5 — 5,5. Jucătorii români 
au obtinut următoarele rezul
tate individuale. în ordinea me
selor : Stoica 1. Ghindă 0>5, 
Stanciu 1.5. Ionescu 1. Geor
gescu 1. Vasilescu 0,5.

CUPELE EL'POPENE EA VOLEI
C.CJ:. Kecskemet (Ungaria) — 

Giessen (R.F.G.) 3—0, Courtral
(Belgia) — Mladost Zagreb 1—3. 
Loimu ’79 (Finlanda) — Sanitas 
Madrid 3—1. Santal Parma (Ita
lia) TSKA Sofia 3—1. Olmpiakos 
Pireu — Dukla Liberec (Cteh.) 
1—3.

CUPA CUPELOR : Levskl Spar
tak Sofia — Hamburger SV 3—0, 
Sokol Viena — Rantaperkion Isku 
(Fini.) 0—3. Asnieres XFranta) — 
Sollentuna (Sued.) 3—2. Brother 
Martinius (Olanda) — Kruken- 
burg (Belgia) 3—1. Bosna Sara
jevo — Honved Budapesta 3—2.
CUS Torino — Slavia Praga 3—0.

CUPA CONFEDERAȚIEI : Ber- 
bunt (Olanda) — Atletico Ma
drid 3—0. Sokol Viena — Stade

PATINAJ VITEZA. în ziua 
a doua a competiției de la 
Berlin, dotată cu „Cupa Dyna
mo", patinatorul nostru Tibor 
Kopacz s-a clasat al treilea în 
cursa de 5 000 m, performanță 
lăudabilă. Rezultate : 1 500 m : 
Hoffmann (R.D.G.) 2:01,32, Die
tei (R.D.G.) 2:01,84. Viiakin
(U.R.S.S.) 2:02,86, 5 000 m:
MauschiitZ (R.D.G.) 7:18,14,
Schoffisch (R.D.G.) 7:24,97, Ko
pacz 7:24,99, Mitchel (S.U.A.) 
7:34,07 ; femei : 1 000 m : An
drea Schone (R.D.G.) 1:22,71,
Karin Enke (R.D.G.) 1:23,23,
Valentina Laenkova (U.R.S.S.) 
124,57, 3 000 m : Sabine Brehm 
(R.D.G.) 4:39,01, Andrea Schulze 
(R.D.G.) 4:41,61, Svetlana Ka- 
ciuk (U.R.S.S.) 4:41,78.

SANIE. La Oberhof, în R. D. 
Germană, a avut loc ultima e- 
tapă a competiției „Cupa celor 
trei piste". De subliniat locul

patru pe care s-a clasat cu
plul român loan Apostol — 
Laurențiu Bălănoiu. Rezulta
te : simplu, bărbați : Danilin 
(U.R.S.S.) 2:14,11, 2. Walter
(R.D.G.) 2:14,21, 3. Sartșenko
(U.R.S.S.) 2:14,52 ; simplu, fe
mei : Steffi Martin (R.D.G.) 
2:05,62, 2. Ute Weiss (R.D.G.)
2:05,64, 3. Bettine Schmidt
(R.D.G.) 2:05,75 ; dublu : Hoff
mann — Pietzsch (R.D.G.) 
1:23,83, 2. Sotzmann — Dietrich 
(R.D.G.) 1:23,91, 3. Stanggassin- 
ger — Wembacher (R.F.G.) 
1:24,72, 4. Apostol — Bălănoiu 
1:24,91, 5. Fluckinger — Wilhel- 
mer (Austria) 1:24,99.

SĂRITURI. Concursul de la 
Rena (Norvegia) contînd pentru 
„Cupa Europei" : 1. Vegard
Opaas (Norv.) 199,3’ p (10S.04- 
103,0), 2. Per Bergerud (Norv.) 
189,1 p, 3. Jarl Pulkkinen 
(Fini.) 186,5 p etc.

//J VALOAREA UNUI LOC

Francais 2—3. VBC Padeborn 
(RJ.G.) — Grenobla (Franța)
3—0. Oro Ddtinchem (Olanda) — 
Panini Modena (Italia) 0—3. Cb.e- 
nois (Elveția) — Casio Milan 
3—1. Zonhoven (Belgia) — Zu
rich 3—0. Vojvodina Novi Sad 
— Asti Rlccadona (Italia) 3—0.

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI MONDIAL DE ȘAH
• Un nou moment de ten

siune în desfășurarea meciului 
Viktor Korcinoi — Garri Kas
parov, care-si dispută la Lon
dra una din semifinalele tur
neului candidatilor la titlul 
mondial de sah. In cea de a 
6-a partidă. Korcinoi a atacat 
cu vigoare poziția adversarului 
său. dar acesta’ a găsit cele 
mai bune căi de contrajoc. ob-

tinînd — dună 36 de mutări 
— un sensibil avantaj. Partida 
s-a întrerupt la mutarea a 
41-a. înscrisă In plic de Kas
parov. Pînă la reluare, scorul 
se menține 3—2 (1) în favoarea 
lui KorcinoL
• în cealaltă semifinală. îna

intea partidei a 7-a. V. Smis- 
lov conduce cu 3.5 __ 2,5 în
fata lui Z. Ribli.

„locul 6 la campio- 
o reușita". Intrucît 

____  ______ „.............. .......... vom răspunde nu numai cu argu
mentul irefutabil” câ doar fete din alte două țâri au putut devansa 
— într-o întrecere mondială — concurenta românca, ci și cu 
ție mai puțin riguroasă, dar oricum mai agreabilă.

Nu cu mult timp In urmă, unul reproș similar
I s-a dat următorul răspuns :

— Dumneavoastră aveți copH î In ce clasă 
premiu la încheierea ultimului an școlar T

— Nu a luat. Dar s-a străduit.
— Și dțl concurenți a avut ?
— Sint încă a Iți 40 In dasâ.
— Atunci veți înțelege mal bine ce valoare

4 sau 7 ocupat de un sportiv român într-un

Cineva ia în derîdere aprecierea noastră că 
notele mondiala de gimnastică ritmică este 
sintem invitați ..să fim serioși-.

o demon-stra-

cu cel

a ? A

un

luat cumva

loc 5 sau 
în care sînt

are
___ __  ___ ,__ ____ _ . __ _ concurs

angrenați - cu miile - concurenți din întreaga lume.
Multitudinea de succese obținute In ultima vreme, transcrise în 

medalii șl locuri pe podiumurile de premiere, nu trebuie sâ ne facă 
să pierdem măsura exoctă a ierarhiilor. In concurența cu tot ce 
e mai bun in lume, sportivii români se vor strădui întotdeauna să 
fie cit mal sus, dar asta nu înseamnă că putem să-l blamăm ci nd 
— in virtutea cftimil lor de talent-c- ajung doar în apropierea treptelor 
podiumului. Sâ ne uităm că, dealtfel — tocmai urmînd o propu
nere românească, viz! nd sâ faciliteze împărțirea onorurilor la cit 
mol multe națiuni — unele federații internaționale (printre care și 
cea de .gimnastică), precum și Comitetul Internațional Olimpic, au 
botârit sâ premieze, la sfîrșitul întrecerilor, nu numai pe primii 
3 medolîați, d pe primii 8 clasați. Ceea ce — sâ recunoaștem — 
schimbă oarecum optica asupra valorii unor clasificări. Iar pentru 
aste nici măcar nu e nevoie „sâ fim serioși-, ci doar sâ fim ceva 
mai ccmpetențl.

Victor SĂNCIUI.ESCU

DUPĂ MECIUL DE RUGBY FRANȚA - ROMÂNIA
(Urmare din pag. I)

Dragomirescu. la Toulouse. în
1963).

Sigur. echipa națională de
rugby a României se află pe
■un drum bun. A cîstiaat. în
-ultimii ani. de patru ori „Cupa 
F.I.R.A." — ultima dată anul 
acesta —. s-a menținut neîn
vinsă 13 partide, surclasînd, nu 
demult; Tara Galilor la Bucu
rești. Dar. mai presus de toate 
aceste considerații, principalul 
test al său rămine meciul a- 
nual cu echipa Franței, ade
vărată piatră de încercare si 
măsură a valorii, asa cum spu
nea si conducătorul delegației 
noastre, ing. Viorel Moraru. 
după ioc : „Acest meci rămine 
mereu foarte important pentru 
sportivii noștri. arătindu-ne 
unde ne aflăm si indicindu-ne 
ce anume avem de făcut în 
viitor".

Duminică, la Toulouse. •- 
chipa Franței a fost, s-o recu
noaștem. de neînvins, cu o 
forță si un angajament tip AR 
Blacks. „L’Equipe" titrează pe 
o pagină întreagă : „O victorie 
îneîntătoare". subliniind în sub
titlu „puterea si imaginația, un 
mariaj perfect : patru eseuri 
ale liniilor dinapoi au venit să 
recompenseze pack-ui francez, 
dinamic si cuceritor".

„CUPA F. R. NATATIE“
(Urmare din pag. 1)

în absenta, regretabilă, desigur, 
a înotătorilor din Ploiești și 
Reșița, ne-aip putut face o pă
rere asupra stadiului actual al 
pregătirilor componenților lotu
rilor naționale.

Astfel, dacă ne putem decla
ra mulțumiți de Carmen Bu- 
naciu sau Robert Pinter, nu a- 
celașl lucru ii spunem despre 
Anca Pătrășcoiu. E drept, ea 
a bătut două recorduri, dar în 
probele de liber, în perspectiva 
Olimpiadei, noi așteptam de la 
ea performanțe superioare la 
procedeul de bază — spate 1 
Sâ sperăm (din nou !) că băi- 
măreanca se va revanșa eu- 
rind, poa*e chiar în această 
săptămină, la naționalele de 
juniori". (G. R.).

Iată cîstigătorii probelor : 100 
m spate f — Carmen Bunaciu 
(Dinamo) 1:02.8 : 100 m spate b 

— L. Tache (Steaua) 1:00.6 ; 200

Acestea au reprezentat pe 
scurt, atuurile jucătorilor „co
cosului galic", dar evoluția lor 
a ieșit în evidentă si pe fondul 
unor erori flagrante ale echi
pei noastre, nici o comparație 
neputînd fi posibilă intre ex
cepționala prestație cu Tara 
Galilor si cea de la Toulouse ! 
Am pierdut de această dată 
iocul pe înaintare, de obicei 
punctul forte al echipei ro
mâne. vechiul international 
Pierre Villpreaux. acum antre
nor la Stade Toulousain. re
marcând pe bună dreptate : »Nu 
am văzut niciodată înaintarea 
românilor d:nd înapoi ca du
minică". Linia I a fost împinsă 
cu regularitate, mai ales după 
Ieșirea curajosului Bucan. linia 
a Il-a nu a tinut nici ea ca 
de obicei, iar a treia, solicitată 
de această situație neobișnuită 
(recul aproape permanent), r.u 
Si-a făcut jocul știut pe lingă 
grămadă, doar Radulescu cir
culând mai dezinvolt Nici trei- 
sferturile nu au strălucit: sL 
asa stind lucrurile infrinsțyrea 
devine explicabilă. Jocului 
francez, in viteză amețitoare, 
nu i s-a Scut fată. Slăbiciuni 
de moment. orezătire incom
pletă sau. cor si simplu, va
loare insuficientă ? Poate tcate 
trei la un loc. cel puțin în ca
zul unora dintre cei folosiți.

m fluture f — Mandea CwBcă 
(C S.M.S. Baza Mare) 13*3 ;
m fluture b — AL Friedman 
(Steaua) 2:09.3 : 200 tn n-s t — 
Cristina Deveseleann tUe XT 
Buc.) 2:39.5 : 2M m bras b — 
L Luca (Steaua) 23S3 : IMP — 
liber — R. Pinter <C-S M S 
16:12.14 : 800 m liber t — Mk« 
Palencsar (C.S.M.S.) 1:58.8 : 1W
m liber b — Ș. Plev (Steaua) 
51.8 : 100 m liber f — Laura Sa- 
chelarie (C.S.S. Brăila) 58.0 : 2M 
m mixt b — FI. Vi șan (DLnamo' 
2:10,4 : 200 m mixt f — Carmen 
Bunaciu 2:21.6 : 100 m fluture b
— FI. Vișan 57.1 : 100 m fluture 
f — Carmen Bunacin 1 :(B,7 ;
400 m liber b — R. Pin
ter 3:57.2 : 400 m liber t
— Anca Pătrășcoiu (C.S.M.S.) 
4:14.8 ; 200 m spate f — Anca 
Pătrășcoiu 2:19,4 : 200 m spate 
b — L. Tache 2:11.0 : 100 m bras 
f — Cristina Deveseleann 1:14,9 ; 
100 m bras b — I. Luca 1:07.6: 
400 m mixt f — Noemi Lung 
(C.S.M.S.) 4:59,8 : 400 m mixt b
— M. Petrea (Steaua) 4:50.7 : 200 
m liber f — Anca Pătrășcoiu 
2:04.3 : 200 m liber b — R. Pin
ter 1:54.4. (Hie IONESCU. co- 
resp).

Valeriu Irimescu explică sim
plu : „Rugbyul începe Ia nive
lul grămezii. Pierzind bătălia 
De grămadă, nu am mai avut 
muniții, iar băieții noștri s-au 
uzat peste măsură in aglome
rări". „Am păcătuit din... or
goliu". îsi intitula „La Depeche 
du Midi" reportajul la cabina 
echipei noastre. Intr-adevăr, se 
poate spune că infrîngerea de 
duminică ar putea fi explicată 
si printr-un anume orgoliu, 
printr-un iz de suficientă, de
clanșate de victoria asupra ga- 
lezilor si amplificate de facilul 
si spectaculosul eseu al lui Ra
dulescu. Tricolorii au realizat 
aceasta prea tirziu. cînd nu au 
mai putut repara mare lucru, 
ei avînd în fată o super-echipă 
a Franței.

Dar. vorba lui Michel Des- 
fontaines. redactor la „L'E- 
quipe* si bun cunoscător al 
rugbyului nostru : „Acest meci 
Franța — România a murit, 
trăiască viitorul meci !"...

SCHIORII ALPINI
(Urmare din pag. 1)

tri este intact Ei se antrenează 
de zor si reoetâ la infinit miș
cările ce trebuie să le facă în 
concursuri. Fanioanele de De 
oortiunea suoerioară a pirtiei 
La pâini se îndoaie la fiecare 
trecere a schiorilor. Cei rămași 
acasă lucrează in sCrs't. De 
bâ^inuL^ Postăvar, in condiții 
ODtime. care să le oermită o 
reorezentare onorabilă la Jocu
rile Olimpice de iarnă din fe- 
bruane 1»L

TELEX • TELEX • TELEX 0 TELEX 0 TELEX @ TELEX 0 TELEX 0 TELEX 0 TELEX
ATLETISM • Prima ediție a 

he M MB ■. JaOaaeatâ pe stra
dă. la Sac P«FO. a fact 
aaaâ de WeWy Sy (AxzLa). care 
■ tacreea— la tortot r>e ame- 
rieaaea Beery--’-o Springs, am
bele asjeee Ciad cronometrate 
fit BdS- fc cârti-aare : 1. Les
ley Weică (SCAI 33:«. 4. Nancy 
Rooks (Caardii n_ST S Dortoe 
Rasmussen Ocnemarea) 33 .-«3. C. 
Marie T nuf w Haauta (Suedia) 
33 gB. Semerxa Raisa Sadretoi- 
nova. derinătoarea celei mal 
bune performante mondiaîe. a 
abandonat Ja kîîometrul f. Pe 
echipe a rfștigat SUA. urmată 
de Canada. • Crosul de !a Lon
dra (!• km) a fost cîștigat de 
Steve Harris in 27:56. Stere 
Ovett s-a clasat al 4-îea, la 20 
de secunde.

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (Et. 14) : 

Dukla Praga — TJ. Vitkovice 
3—0. Tatran Preșov — Sparta 
Praga I—1, Slavia — Union Te- 
pilce 4—2, Plastika Nitra-Cheb 
0—1, Zidina — Inter Bratislava
3— 1, Banik Ostrava — Bohe
mians 1—0, Lokomo-tiv Kosice — 
Spartak Tmava 1—0, Slovan 
Bratislava — DtikUa Banska 
BLstrica 3—2. Pe primele locuri : 
Dukla Praga șl Sparta, cu cite 
22 p, pe ultimele : Teplice, Lok. 
Kosice, Vitkovice și Nitra 11 p, 
Cheb 9 p.

IUGOSLAVIA (Et. 17) : Radr- 
nicki Niș — Olimpia Ljubljana
4— 0, Osijek — Vinkovici 1*—0, 
Vardar Skoplje — Celik Zenlca 
1—0, Steaua roșie — Sarajevo
1— 0, Velez Mostar — Vojvodina 
Novisad 0—0, Hajd-uk Split — Di
namo Zagreb 1—1, Sloboda Tuzla
— Rijeka 1—1, Zeleznicear Sara
jevo — Partizan 1—1, Budiucnost 
Tltognad — Pristina 3—0. Pe pri
mele locuri : Hajduk 21 p, Ze- 
leznlcear, Partizan și Rijeka 20 
p, pe ultimele : Sloboda și Var- 
dar 14 p, Olimpda Ljubljana 13 p.

SPANIA (Et. 14) : Salamanca
— Espan el Barcelona 2—2. FC 
Barcelona — Zaragoza 0—0. Atle
tico Madrid — Cadix 1—0, Se- 
vlHa — Real Socledad 0—3, 
Osasuna — Valencia 2—0, Mal
lorca — Malaga 0-^0. Atletico 
Bilbao — Betis Sevilla 2—0, 
Murcia — Real Madrid 0—1, GL- 
jon — Valladolid 5—1. Pe pri
mele locuri : Real Madrid 21 p, 
FC Barcelona. Zaragoza și Atle
tico Bilbao 17 p, pe uHtimele : 
Cadix 8 p, Mallorca 5 p.

BELGIA (Et. 15). Anderlecht
— Lokeren 4—2. Courtrai — Wa- 
rec'-m 2—2, Seraing — Molenbeek
2— 2, FC Bruges — Standard

GBIN.ASTICA • Clasamentele 
la individual compus la „Cupa 
Cbunichi*, desfășurată la Na
goya : feminin : Mary-Lou Re- 
oon (SUA) 38,85 p. Elena Sușu- 
aova (URSS) 38,75 p, Dianne 
Durham (SUA) 38.50 p, Maxi 
Gnauck (RDG) 38.25 p ; mascu- 
bn : Koji Gushiken (Japonia) 
58.58 p. Vladimir Artiomov 
(URSS) 58.05 p, Koji Sotomura 
(Japonia) 57,80 p.

HANDBAL • La Malsons-La- 
ffltte. ta meci amical masculin : 
Franța — SUA 28—23 (12—9). • 
tn ziua a doua a CM de juniori, 
ta Finlanda : grupa A : URSS 
— Egipt 33—17, R.D. Germană — 
Italia 38—13 : grupa B : Dane
marca — Spania 20—19, Ceho- 
s ovaela — Kuweit 30—17 : grupa 
C : Iugoslavia — Polonia 24—23, 
Elveția — R.F. Germania 18—17 ; 

Li£ge 0—0, Beveren — Antwerp 
2—1, Beringen — Malines 0—0, 
Lierse — Waters-chel 4—1, Beer- 
schot — Cercle Bruges 0—3, Gan- 
toise — F.C. Liegeois 0—2. Pe 
primele locuri : Beveren 20 p, 
Anderlecht 21 p, pe ultimele : 
Ganto-ise, Beringen și Molenbeek 
cite 9 p.

BULGARIA (Et. 14) : ȚSKA — 
JSK Spartak 5—0, Etar — Levski 
Spartak 1—0, S liven — Șumen 
1—0, Botev — Trak-ia 2—1, Beroe
— Lok. Sofia 0—0, Lok. Plov
div — Belașița 1—0, Slavia — 
Cernomoreț 1—2, Cerno More — 
Haskovo 4—0. Pe primele locuri: 
ȚSKA 24 p, Levski Spartak 21 
p, pe ultimefle : Belașița 10 p, 
Haskovo 6 p.

OLANDA (Et. 16) : Helmond — 
Volendam 1—2, Sittard — Zwolle 
1—1, Feyenoord — Tilburg 4—0, 
Haarlem — FC Utrecht 5—T, FC 
Groningen — Dordrecht 1—1. 
Ajax — Sparta Roterdam 4—0, Go 
Ahead Deventer — Excelsior Ro
terdam 4—1, AZ ’67 Alkmaar — 
Roda Kerkrade 2—0, Den Bosch
— Eindhoven 2—4. Pe primele 
locuri : Feyenoord 26 p (15 j), 
Eindhoven și Ai ax 25 p, pe ul
timele : Den Bosch 9 p, Hel
men d 4 p.

SCOȚIA (EL 15) : Aberdeen — 
Motherwell 3—1, Dundee — St. 
Mirren 2—2, Hibernian — Dundee 
Utd. 0—2, Glasgow Rangers — 
Heats 3—0, St. Johnstone — 
Celtic 0—3. Pe primele locuri: 
Aberdeen 25 p, Celtic 20 p, pe 
ultimele : Motherwell 7 p, St. 
Johnstone 4 p. ★

Aflată tn turneu in Africa, 
echipa națională a Elveției a fost 
întrecută cu 1—0, la Abidjan, de 
Coasta de Fildeș, și cu 3—2 
(1—2), la Harare, de Zimbabwe.

grupa D : Suedia — Finlanda 
22—20, Franța — Austria 19—14. 
• La Stockholm, în meci amical 
feminta : Suedia — SUA 2S—1S 
(13-8).

LUPTE • tn turneul de greco- 
romane de la Zapo-rojie, Mihail 
Clșmaș s-a clasat pe locul 3 la 
categoria 52 kg.

POLO • POSK Split a riști- 
gat Cupa cupelor, deși a pier
dut returul finalei ou BVSC 
Budapesta cu 11—12. tn tur. la 
Split : 11—9.

TENIS DE MASA • Finalele 
de simplu ale campionatelor in
ternaționale ale Suediei : femi
nin : Dal Lili (R.P. Chineză) — 
Tong Ling (R.P. Chineză) 3—0 
(16, 11, 16) ; masculin : Waldner 
(Suedia) — Xie Saike (R.P. Chi
neză) 3—1 (16, 17, —9, 18).

‘ C00 nm *** M Conl° **■ 0,• '*■> I ■. I lei «U-' I’ ft H ft 0 5,5, t.uto l»4»28 nte,Utfton tn t.lei 10)50 roirnp flootw <■ f>. .fntocnotlo*.
rv «ra no tot. f obcooment, orln <EJCM . deoo<too>eniul «toon tmoort s-»tă •» 8m <5»-in «t«> tins SuatrotP ,1, I) Oecembtl, r». I ft t, I It ttS«3


