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reconfortantă și promițătoare

Ieri, la Zurich, au fost stabilite, prin tragere la sorfi.

grupele preliminariilor Campionatului mondial de fotbal

din 1986, care va avea loc in Mexic

ALĂTURI DE ANGLIA, IRLANDA DE NORD, TURCIA Șl FINLANDA
PRIMELE DOUA ECHIPE SE VOR CALIFICA PENTRU TURNEUL FINAL DIN MEXIC

Citiți in pagina a 4-a grupele din preliminariile C. M.

iiecl restanță, In NU ÎN FIECARE ZI E PRIMĂVARA"
„Meciul de gală" al turului 

n-a prea avut strălucire. Si 
nici nu prea putea avea. Te
renul. frigul si evoluția mo
destă a craiovenilor au aml- 
nat spectacolul. Așa ineît cam
pionii au cistigat 
fără unele emoții 
trerupind „seria" 
cinci puncte in 
deplasări. Nici 
mai fost... Dinamo din meciul 
eu Hamburg sau. mai recent, 
din jocul cu Sportul studen
țesc. de duminică, insă pres- 
ta ia ei s-a situat totuși dea-

pe merit, nu 
în final.
olteană 

ultimele 
Dinamo

în
de 

trei 
n-a

supra replicii craiovene. neaș
teptat de slabă. Derby-ul s-a 
„aprins" greu. Studenții au În
cercat să aplice „varianta Bra
tislava". însă Cămătaru. în 

primul rind, a fost realmente 
figurant, iar „blocul oltean" 
n-a mai avut precizia de la na
țională, 
jocul 
fără
tescu.

Campionii au dinamizat 
tocmai cînd râmîneau 
coordonatorul Mul- 

care s-a accidentat (en-
Mircea M. IONESCU

/Continuare In vag 3-3)

Lung, surprins de precizia și forfa loviturii libere executate 
excelent de Orac, care semnează victoria campionilor.

Foto : Dragoș NEAGU

krl, In „16 "Imilc „Cupei României*1 Ia totbal

TREI DIVIZIONARE „A“ ELIMINATE
TÎRGOVIȘTE, POLITEHNICA IAȘI Șl F.C. BAIA MARE

• In rest, reprezentantele primului campionat ți-au materializat 
superioritatea valorică • Divizionara „C" Viitorul Gheorgheni - 
singura „buturugă* victorioasă • Prelungiri ți penaltyuri doar in 

partida Mureșul Luduș - Sportul studențesc
Ieri, populara competiție „Cupa României", 

țoară sub genericul „Daciadei", a avut In program 
imilor. Iată rezultatele înregistrate : 
METALUL BOCȘA -------------- ”
POIANA CIMPINA 
MINERUL BARAOLT 
METALUL RĂDĂUȚI 
VIITORUL GHEORGHENI 
VICTORIA TECUCI 
SP. MUNC. CARACAL 
ARMATURA ZALĂU 
MUREȘUL LUDUȘ 
DINAMO VICTORIA BUC. - S.C. BACĂU 
CIMENTUL MEDGIDIA 
U. T. ARAD 
PRECIZIA SÂCELE 
C.S. TÎRGOVIȘTE

Partidele Petrolul

care se desfă- 
etapa „18“-

la 
din 
trfzlal

urma 
etapa 

„A"

partidei de Ieri, restanță 
a 
se

VUt, clasamentul DT- 
prezintâ astfel :

STEAUA 
Dlnomo 
Un hr, Craiova 
Politehnica tați 
F.C. Bihor 
Sportul stud. 
S.G Bacâu 
A.S.A, Tg. Mureș 
F.C. Bala Mare 
Jlut

1.
2.
3.
4.
5.
«.
7.
4.
».

10. 
11—12. Ropld

F.C. OR 
Co rv inul
F.C. Argeș 
Chimia

16. C.S. Tlrgoviște
17. Dunfirea C.S.U.

Petrolul

IX
14.
13.

ie.

- A.S.A. TG. MUREȘ
- CHIMIA RM. V1LCEA
- DUNĂREA C.S.U. GALAȚI
- F.C. ARGEȘ
- F.C. BAIA MARE
- PETROLUL PLOIEȘTI
- CORVINUL HUNEDOARA
- JIUL PETROȘANI
- Sportul stud. 1-3

(O-1)
(0-1)
(0-1)
(0-1) 

3-1 (1-0)
o-i (o-o) 
0-1 (0-1) 
0-1 (0-0)

0-1 
0-2
0-3
1-3

(0-0, . 0-0, 0-0)
1-2
0-4
1-0
0-1
1-3

(0-0)
(0-2) 
(1-0) 
(0-1) 
(0-2)

- STEAUA
- POLITEHNICA IAȘI
- RAPID BUCUREȘtl
- F.C. OLT

Moinețti — Dinamo București $i Univer
sitatea Craiova — F.C. Bihor au fost aminate pentru o dată 
care va fi stabilită ulterior.

Etapa optimilor se va desfășura în sezonul de primăvară 1984.
(Citiți. în pag. 2—3, cronicile celor 14 meciuri de ieri).

rare, unde acționăm foarte efi
cient, dar In limitele regula
mentului. Vom continua să nț 
perfecționăm defensiva, avion 
acum ți totala adeziune a joț» 
cătorilor, care au înțeles eă nU» 
mai printr-o muncă uriași ta 
antrenamente apărarea devia» 
cheia unor mari succese.

— Din cauza unor defecțiuni 
intervenite pe circuitele teletd» 
nice nu ne-au parvenit toatb 
rezultatele™

— Iată-le : 
slavia 24—23 
garia 24—20 
cia A 32—18 . ___
B 42—15 (24—7). Buligan a pri» 
mit titlul de cel mai bun por
tar al turneului, iar in echipa 
Balcaniadei au fost selecționați 
Buligan, Bedivan ți Marian Du-

Mar(l seara, tîrziu, s-au re
întors in București handballțtil 
din echipa reprezentativă, care 
au obtlnut la Ankara un nou 
și frumos succes, ciștiglnd 
Balcaniada printr-o victorie fi
nală in fața redutabilei selec- 
țlonale a Iugoslaviei. L-am a- 
bordat pe antrenorul federal 
Nicolae Nedef, rugîndu-1 să ne 
ofere cîteva detalii despre jocu
rile susținute de echipa Româ
niei.

— Bucuros 7
— Din mai multe motive. O 

dată pentru că am ciștigat 
competiția ți apoi pentru că 
am invlns echipa Iugoslaviei, 
singura reprezentativă cu care 
naționala noastră are un bilanț 
negativ. Cum se vede, ne stră
duim să reducem™ „scorul".

— A fost prezentă prima e- 
chipă a Iugoslaviei 1

— N-a lipsit decît Jurina, dar a 
fost prezent Jucă
torul lor nr. 1 E- 
lezovicL absent Ja 
..Super-cupa" re
cent disputată in 
R. F. Germania. 
Noi în schimb am 
jucat fără Vasile 
Stingă, handbalis
tul nostru nr. L 
Deci, forte aproxi
mativ egale.-

— Cîteva apreci
eri asupra locului 
echipei, vă rog™

— Din nou foar
te buni ambii por
tari. Buligan si 
Munteanu. In con
tinuare foarte utili 
Marian Dumitru si 
Măricel Voinea, 
foarte constant Ge
orge Dogărescu. 
revelația sezonului 
acesta, ți peste toa
te Jocul bun, foarte 
bun in apărare. 
Cred eă acesta este 
..secretul" ultimelor 
noastre victorii: 
ne-am îmbunătățit 
mult jocul in apă-

România — Iugo- 
(12—10), ea Bed* 
(13—8), ea Tur» 

(15—9), cu Turela

(Continuare in pag 2-3)
Câlin ANTONESCU

Alexandru BULIGAN
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Campionatul mondial

feminin de handbal
ECHIPA ROMANȚEI A OBȚINUT

0 VICTORIE CATEGORICA
IN MECIUL DE DEBUT CU SPANIA: 31-IÎ

KATTOWICE, 7 (prin telefon). 
In acest mare centru industrial 
al Poloniei si într-o localitate 
limitrofă, Chorzow. au început 
miercuri după amiază partidele 
din cadrul campionatului mon
dial feminin de handbal, grupa 
B. Interesul este deosebit de 
mare pentru această* dispută 
nu numai pentru că la startul 
ei se aliniază cîteva dintre ce
le mai bune formații reprezen
tative din Europa, ci si datorită 
faptului că ocupanta primului 
loc are asigurată participarea 
la turneul olimpic de la Los 
Angeles. Atlt presa poloneză, 
cit si majoritatea celor peste 
100 de ziariști prezenti dau ca 
favorite — pentru acest prim 
loc — patru formații : R. D. 
Germană, Polonia. România ,i 
Cehoslovacia.

în meciul lor de debut, 
handbalistele românce au învins 
la un scor categoric selecționata 
Spaniei, cu 31—17 (15—8). Me
ciul nu a avut istoric, cu toate 
ca emoțiile debutului si • 
oarecare oboseală determinată 
de un drum lung si-au Pus 
amprenta ne locul sportivelor, 
noastre In prima repriză, cînd 
prestația lor In apărare (nota 
10 portarului Viorica Ionică) a 
fost foarte bună, dar în atac au 
ratat mult, printre care si două 
aruncări de la 7 m. După pau
ză. si mal ales din min. 40 
(scor 21—13), selecționata ro
mână s-a detașat net. alungind 
să conducă în min. 54 cu 29— 
14. Punctele echipei române au 
fost marcate de Oacă 10. Ste- 
fanovici 5. Lunca 4. Marian 3,

Ciubotaru 3. Oprea 2. Moszi X
------- —. —-- ---- .. .i, respectiv

__ _— ------ 1 xCozma si Avădanei, respectiv 
Suarez 4. Cano 4. Soria X 
Adsuara 2. Fuentes 2. Capiii» 
si Martinez. Meciul a fost* con» 
dus de H. Schwartz si W„ 
Drabesch. ambii din Austria, 
în meciul din deschidere, tot în 
cadrul grupei A : R.D. Ger
mană _  Suedia 38—9 (18—3L
La Kattowice. In cadrul grupei 
B. s-au înregistrat rezultatele? 
Austria — Norvegia 22—18 
(9—6). R.F. Germania — Olan» 
da 18—18 (12—11) si Polonia — 
Cehoslovacia 26—25 (13—10).
Joi după amiază (ora 18.30 — ora 
Bucurestiuluf) echipa României 
o tntllneste pe cea a Suediei.

Ion GAVRILESCU

Etapa de iarnă a „Daciadei"

LA VENIREA TăPEZII &NTEM HEGĂTIȚI!
Prima zăpadă a căzut. In 

multe locuri s-a . si topit. în 
altele a nins din nou din bel
șug. Pretutindeni însă ninsorile 
următoare au fost așteptate si fi
resc „gospodarii sportului" din 
județe au luat din timp măsu
rile necesare pentru a putea 
organiza în bune conditiuni 
întrecerile din cadrul etapei de 
iarnă a celei de a 4-a ediții 
a „Daciadei". In dorința de a 
vedea ce s-a realizat pe această 
linie, ne-am adresat cltorva pre
ședinți de Consilii județene pen
tru educație fizică si sport si a- 
nume din SUCEAVA (Constantin 
Scutaru), MARAMUREȘ (Ion

Pop), CARAS-SEVERIN (Dumi
tra Bumbeț), NEAMȚ (loan Bal- 
câza). MEHEDINȚI (Romulns 
SUCEAVA : „AM AVUT LOCUL

Foarte Interesantă opinia pre
ședintelui C.J.E.F.S. Suceava, 
C. Scutaru : „Județul nostru a 
ocupat locul I in ediția tre
cută a „Daciadei" de iarnă, dar 
analizind ceea ce s-a făcui, 
noi am ajuns la concluzia eă 
pentru ediția in curs avem incă 
de înlăturat minusuri privind 
asigurarea bazei materiale, or
ganizarea întrecerilor. îmbună
tățirea muncii in consiliile lo
cale s.a.™“

Pe această linia s-a hotărît 
organizarea mai bună a com-

Predescu) si BISTRIȚA-NASA- 
UD (Constantin Sandujă), Șl 
iatâ cele aflate :

I, DAR SINT ÎNCĂ MINUSURI-- 
petițiilor de schi alpin si fond, 
precum si de sanie, pe centri 
de comună prin întreceri de 
cite două zile. La asemenea 
concursuri —* dotate cu cupe 
— vor fi invitați sportivi din 
comunele învecinate, pârtiei- 
pantii urmind a fi găzduia 
(formula a dat rezultate în anii 
trecuți). chiar în casele cetățe
nilor. Comunele alese pentru

Modesto FERRARINI

(Continuare ia pag 3-3)



De azi, In sala Victoria din Ploiești De mline, la bazinul din Baia Mare

IMPORTANT’TURNEU AL DIVIZIEI „A
DE BASCHET FEMININ

Activitatea non-stoo la bas- 
chel cuprinde sâotămîna aceasta 
penultimul turneu (dinaintea 
Brunelor valorice 1—6 si 7—12) 
al campionatului national fe
minin. întrecerile se desfășoară, 
de azi oină duminică în sala 
Victoria din Ploiești si cu
prinde multe meciuri intere
sante. în frunte cu derby-ul 
Diviziei ,.A“. dintre Universi
tatea Clui-Naooca si Olimpia 
București, formații aflate De 
locurile 1 si 2 ale clasamen- 
tOIui (partida are loc duminică 
la ora 10).

Azi în ziua inaugurală, ioacă. 
de la ora 9 : Chimistul C.S.S 
Hm. Vîlcea — Voința Bucu
rești Universitatea Timisoara

ACȚIUNEA Dt SELECȚIE Â UNOR TINERI 
CU MARE GABARIT CONTINUĂ CU SUCCES 
Acțiunea pentru depistarea unor tineri cu gabarit mare, capabili să 
tacă fată cerințelor sportului de performanță continuă cu bune re
zultate in întreaga țară Astăzi, secvențe de la Arad și Suceava.
PE URMELE VALERIEI RACILA...

Sportul arădean s-a afirmat 
In arena performanței printr-o 
serie de rezultate bune, la ba
ra acestora aflîndu-se și ac
țiunile de selecție organizate 
permanent. „Iată de ce — ne 
spunea S. Paleu, președintele 
C.J.E.F.S. — acțiunea lansată 
pentru descoperirea unor ti
neri cu gabarit mare, apți pen
tru practicarea Ia nivel de ma
re performanță a diverselor 
discipline ne-a găsit pregătiți. 
Ea ne-a dat, în fond, o nouă 
orientare, a stimulat și mai 
mult organele și organizațiile 
Sportive cu atribuții în dome
niul sportului, înțelegîndu-se 
imperativul acestui moment".

într-adevăr, pornindu-se de 
Ia această importantă cerință, 
la Arad s-au luat toate măsu
rile pentru ca acțiunea să se 
desfășoare cu eficiență maximă. 
Drept urmare, teritoriul jude
țului a fost împărțit în 7 zone, 
cupririzîndu-se astfel toate cele 
67 de comune, cit și cele 8 
orașe, unitățile economice și 
cele școlare fiind urmărite de 
cadre specializate. Sprijinită și 
pe plan propagandistic, precum 
țî de organele locale — să 
subliniem contribuția unor pri
mari : Petru Curtea (Pîncola), 
Constantin Ciurel (Chișineu 
Cri.?), Ioan Berar (Tăuț) etc. — 
acțiunea de depistare a unor 
tineri cu gabarit a demarat cu 
dreptul, selecțîonîndu-se, ca Err.cnuel FANTANEANU

LA VENIREA ZĂPEZII SiNTEM PREGĂTIȚI !
(Urmare din pag. 1)

a găzdui astfel de întreceri sint 
multe, dintre care amintim de : 
Crucea. Broșieni. Dorna Can- 
dreni. Fanaci. Dorna Arini. Ia
coboni — în zona Vatra Dornei. 
sau cele din zona Cîmnulungu- 
lui : Moidovita. Vatra Moldo- 
vitei. Vama. Fundul Moldovei, 
Pojorita. Mare atentie s-a a- 
cordat reamenajării bazelor 
sportive din Vatra Dornei unde, 
interesant de arătat, iubitorii 
sporturilor albe vor găsi în 
acest an : o Distă de schi al
pin (3 km) si una de schi fond 
(5 km). în preaima celei de 
MARAMUREȘ : MARE PREȚ PE

Gazdă bună atît pentru spor
tul de performantă cit si pen
tru cel de masă, județul s-a 
pregătit ca atare : s-a lucrat 
pentru a fi puse - in stare de 
funcțiune pîrtiile de sărituri de 
la Borșa (cele de 90 m si 30 
m) : s-au curătat pîrtiile de 
Ia Mogoga. reparîndu-se si in
stalațiile de transport pe ca
blu respective cit si cabana- 
refusiu din preajmă; lîngă 
Baia Mare, la o distantă de 
3 km. s-a amenajat o nouă 
Dîrtie de schi ; noi pîrtii vom 
Eăsi si sub telefericurile de Ia 
Etici si Baia Borșa. în aceasta
CARAȘ-SE7ER1N : „VOM FOLOSI

Județul se bucură de condiții 
bune pentru sporturile de iarnă. 
Mărturie stau... Semenicul, 
Muntele Mic si zăpada care 
nu ocolește niciodată aceste 
zone. Ceea ce explică răspun
sul președintelui C.J.E.F.S. 
Caraș-Severin, Dumitru Bum- 
beș : „Am făcut din vreme ceea 
ee trebuia pentru bana desfă
șurare a întrecerilor din cadrul 
wDaciadei". pentru a oferi con

— Universitatea C.S.S. Viitorul 
Clui-Naooca :• de Ia ora 15 : 
Crisul Oradea — Mobila C S.S. 
Satu Mare Comerțul Lie. ..Bo
lyai" Tg. Mures — Olimpia 
București Progresul Stirex 
București — Politehnica C.S.S. 
2 București. I.E.F.S. C.S.S. 4 
București — C.S.U. Prahova 
Ploiești.

Clasamentul înaintea acestor 
focuri : 1 ,.U“ Clui-Napoca 30 p 
2. Olimpia 28 o. 3. -Voința 26 p, 
4. Crisul 25 d. 5. Politehnica 
24 p 6. Universitatea Timi
șoara 22 o 7. Progresul 21 p. 
8. Mobila 20 p 9. Chimistul 
20 o 10. C.S.U. 19 p. 11. I.E.F.S. 
17 p 12. Comerțul 16 c.

urmare a testelor riguroase, ti
neri care se încadrează in nor
mele stabilite : Anișoara In- 
drieș (Hălmăgel), Călin Petrilă 
(Selmac), Stefan Smehananscbi 
(Nădlac), Mircea Stan (Sintana), 
Petru Bunaciu (Gurba), Radu 
Ignat (Tauț) ș.a., despre care 
St. Ziegler, președintele C. S. 
Arad, ne spunea că „Vor ră- 
mîne și după terminarea fazei 
pe țară a selecției in atenția 
antrenorilor și specialiștilor, 
pentru a putea fi incluși in 
diverse echipe, pentru că de a- 
semenea tineri, cu calități fizice 
și motrice deosebite, avem ne
apărată nevoie".

40 DOAR DIN ZONA FĂLTICENI - GURA HUMORULUI I
Suceava se înscrie printre ju

dețele in care acțiunea se des
fășoară cu multă intensitate, 
ținîndu-se seama și de faptul 
că „in această parte a țării 
trăiesc tineri viguroși, cu reale 
aptitudini pentru sportul de 
inaltă performanță", după cum 
ne spunea Dragoș Macovei, se
cretarul C.J.E.F.S. „Totul este 
să știi să-i cauți, să-i desco
peri la timp“, iar activiștii 
sportivi suceveni au pornit cu 
mult entuziasm la treabă, cău- 
tînd atent în școlile și unitățile 
economice din întregul județ. 
Evident, rezultatele nu s-au lă
sat așteptate. Pînă în prezent 
au fost selecționați peste 40 de 
tineri și tinere doar din zona 
Fălticeni și Gura Humorului, 

alpin fiind si un telescaun. S-a 
reamenaiat pirtia de sanie Pen
tru a fi cit mai competitivă 
(s-au adăugat două noi viraje). 
Noutăti sint si în ceea ce pri
vește baza materială din zona 
Cimpulungului. O pirtie de sa
nie (de circa 900 m). cu patru 
viraje s-a amenajat in spatele 
cabanei Deia.

O sugestie 1 O doleanță 7 
Comitetul județean U.T.C. și 
Inspectoratul școlar județean 
ar trebui să se implice mai 
mult în asigurarea bazei ma
teriale a județului. Un județ 
care, cu mult sire, face ta=i 
însemnați pentru a trece îna
intea celor -cu tradiție*.

ACTIVITATEA CENTRELOR SĂTEȘTI 
din urmă instalindu-se si 3 
schi-lifturi.

O măsură importantă care 
privește direct întrecerile de 
masă din cadrul „Daciadei*. 
S-a hotărit reactivizarea unor 
centre sătesti si anume a celor 
de la Groșii Tibieșului. Robia, 
Petrova. Poienile . de Sub 
Mante. Bogdan Vodă. Urmează 
ca aceste centre să preia în
treaga activitate In sporturile 
de iarnă (pregătire, concursuri, 
selecție, instruire) a colective
lor de elevi si tineri din to
nele geografice cele mal apropiate de centre.

LA MAXIMUM CONDIȚIILE EXIS
TENTE*

diții bune celor ee ne vor vi
zita pentru a practica sporturi 
de iarnă. Vom folosi Ia maxi
mum condițiile existente.-*.

Si. concret, avem a ne nota 
că: s-au curătat si pregătit 
pîrtiile din îudet: a fost pusă 
în- funcțiune cabana Clubului 
sportiv școlar de pe Semenie ; 
s-a reamenaiat pirtia de pe 
Muntele Mic; la Văliuc s-a 
înființat un centru de schi fond

TIVERtl ÎNOTĂTORI III DISPUTA PENTRU CUCERIREA 
IHLIJRIIOR NAJEtlNAlE $1A „IROFEUIUICARPAJI"

in preliminariile C. E

Cochetul bazin (50 m) din Baia 
Maie Găzduiește. In zilele urmă
toare. cîteva interesante comoe- 
titii ale tinerilor înotători. Ast
fel. de vineri oină duminică se 
disnută simultan. întrecerile 
camDionatului national de iuniori 
I si ale celei de a cincea ediții 
a Trofeului Caroatl — comoeti- 
tie internațională iar săDtămîna 
viitoare are "Wc Cupa speranțe
lor o’.imDice. rezervată înotători
lor între 11 si 14 ani.

Pe bloc-starturi vor urca, de 
miine (ora 5 serii ora 15 finale). 
Anca Pătr&scoiu, de la care as- 
teDtăm rezultate Dromitătoare în 
DersDectiva Olimpiadei de la Los 
Aneeles. Cristian Ponta. Drimul 
camDion eurooean (de iuniori) 
din natatla noastră. Robert Pin
ter. aureolat de excel*mta corn-

în județul Arad, această ac
țiune — sprijinită cu mult en
tuziasm și de profesorii de e- 
ducație fizică (exemple — Ior
dan Voiculescu — Lie. ind. 9, 
Traian Magheru — C.S.Ș. Arad. 
Constantin Căiinescu — C.S.Ș. 
Gloria. Maria Cioară — Voința 
Arad ș.a.) — a dat, pînă acum, 
roade mulțumitoare.

„Noi dorim ea, prin sporti
vii care-i vom aduce în prim- 
plan in urma acestei acțiuni 
— completa S. Paleu — să oe 
menținem printre județele ea- 
re-și aduc din plin contribuția 
la descoperirea unor veritabile 
talente, așa cum a fost și eu 
canotoarele Valeria Racilă, Eli- 
sabeta i azăr, eu luptătorul Ro
man Codreanu, eu basehetba- 
liștii Roman Opșitaru, Cătălin 
Chioreanu sau eu judoka Ar- 
cadie Mariași, sportivi binecu
noscut! pentru rezultatele lor".

tineri care sint asemenea bra
zilor din frumoasa zonă a Mol
dovei. Cele cîteva exemple sint 
edificatoare : Dumitru Feștilă 
(Lie. 1 Fălticeni) 1,94 m, Dan 
Braiee (Lie. ind. Gura Humo
rului) 1.93 m. Bogdan Vodă 
(com. Rașca, lăcătuș mecanic) 
1,91. Dumitru Săsărman <Lic. 
ind. Gura Humorului) 1,90 m 
ș.a. o excepție poate, ținind 
seama de normele aplicate, 
Mihaela Puric (Șc. gen.- 5 Ră
dăuți), care are doar 1,73, dar 
și numai 13 ani !

Așadar. In județul Suceava 
rezultatele sint vizibile. Cum 
insă acțiunea nu s-a încheiat 
trebuie să ne așteptăm ca nu
mărul selecționaților să 

in care se pun mari speranțe. 
Aici se vor intilni tinerii din 
zonă doritori să practice acest 
sport, unde li se vor da. de 
către instructori, noțiuni de 
inițiere si perfecționare. Pe li
nia angajamentului consemnat 
mai sus. intenția este de a se 
organiza festivaluri sportive de 
iarnă, competiții diverse între 
care am aminti de „Cupa Ve
teranilor* din cadrul -Dacia- 
dei* rezervată iubitorilor schi
ului in virstă de minimum 40 
de ani si maximum 70 de ani.

PE SCURT

MEHEDINȚI. în acest an. in 
comuna Podeni s-a amenajat o 
trambulină pentru sărituri, 
unde, din acest sezon, va func
ționa un centru de inițiere pen
tru schi. în Strehaia si Orșova, 
pe măsură ce timpul va per
mite. se vor amenaja patinoare 
naturale.

BISTRITA-NASĂUD. S-a re
amenaiat pirtia de schi-fond de 
la Piatra Fintînele. echipate a- 
cum cu un baby-schi-lift. Lingă 
Bistrița prin defrișări, două noi 
pîrtii, dotate, de asemenea, cu 
baby-schi-lifturi. Centre de schi 
(inițiere, selecție, pregătire) au 
hiat ființă la Prundul Birgău- 
lui, Bistrița Birgăului I și II 
Rodna. Sebis. Mureșenii Bîr- 
găului, Stthard.

NEAMȚ. în 10 comune s-au 
înființat centre de inițiere în 
schi : Hangu. Pipirig. Borca, 
Dămue. Bicaz-Chei. Bicaz-Ar- 
deal. Fărcasa. Ceahlău. Tașca, 
Poiana Teiulai. Aceste comune, 
unde circa 99 la sută din copii 
alunecă pe schiuri si sănii, au 
fost dotate cu materiale făcute 
în ateliere proprii. Prin muncă 
patriotică si mijloace locale, la 
Borca s-a amenajat si un baby- 
schi.

Dortare de la Sibiu (..pregătirea 
extrem de serioasă l-a permis să 
obțină cel mai ridicat punctai, 
conform tabelei Internationale, 
înregistrat vreodată de un îno
tător român*, afirmă antrenorul 
emerit Gh Dimeca). Gabriela 
Baka. Teodora Hauptricht. Eni- 
ko Palencsar. Noemi Lung. Marl- 
eica Culică. Iulia Mateescu. Laura 
Sachelarie. Cristina Deveseleanu. 
alături de alti tineri talentati. 
cu totii Dromitînd dispute inte
resante si performante bune De 
menționat că la Trofeul Caroati 
(au drept de partldoare soor- 
tivi născuti în 1969 si mai tineri' 
vor concura si înotători din R.D. 
Germană. Polonia Cehoslovacia si 
Ungaria. Cîstigătoril ediției pre
cedente : Robert Pinter, la bă
ieți. si Ines Paul (R.D.G.) La fete.

H.C. MINftUR BAIA MARE 
' A ClȘTIGAT TURNEUL 

DE LA DESSAU (R.D.G.)
Echipa masculină de handbal

H. C. Minaur Baia Mare s-a re
întors din R.D. Germană, unde 
s-a aliniat la startul turneului 
organizat In localitatea Dessau. 
După ce a clștigat acria preli
minară a acestei întreceri, dis
putată sistem ..fulger- (două 
reprize a cite 15 minute), H.C. 
Mir. aur a învins. în finală pe 
Ruda Hvezda Bratislava, cam
pioana Cehoslovaciei, cu 1»—11 
(7—6'. In clasament, în conti
nuare : 3. ZAB Dessau, 4. GWS 
Wybrzeze Gdansk, 5, Construc
torul Arad. S TAURAS SLaulias 
(U.R.S.S.), 7. POST Schwerin și
I. SofttroJ Sofia. Cu acest pri
lej și-a făcut reintrarea șl cu
noscutul jucător internațional 
Boros.

I
1

DUPĂ BALCANIADA DE HANDBAL
(Urmare din vag 1)

mitra. Cîteva ultime remarci : 
excelenta organizare, propa
ganda bună făcută (la fiecare 
reuniune erau cite 4—5 000 de 
spectatori in Sala sporturilor 
din Ankara) și progresul ma
re făcut de handbalul din Tur
cia. Un exemplu : golgeterul 
competiției a fost Ismet Ural 
din țara gazdă, eu 19 goluri. 
Este eeva, dacă ne gindim că 
la întrecere au luat parte două 
formații ea cele ale României 
și Iugoslaviei...

LUPTĂTORI ROMÂNI
LA TURNEELE DIN

riNLANDA Șl SUEDIA
Luptătorii români de greco- 

romane, care se pregătesc pen
tru „europenele" de la J8nk3- 
ping (Suedia) șl — în perspec
tivă — pentru Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles vor participa, 
în zilele următoare, la două im
portante turnee Internaționale 
programate la Oulu (Finlanda) 
șl Haaparanda (Suedia), primul 
avtnd loc sîmbătă șl duminică. 
In vederea participării la aceste 
întreceri, au făcut deplasarea : 
nie Miuți (cat. « kg), Nlcolae 
Zamfir (cat. 57 kg). Constantin 
Uță (cat. 62 kg), Ștefan Busu 
(cat. 74 kg), Iile Matei (cat. 90 
kg), Vasile Andrei (cat. 100 kg), 
Victor Dolipschl (cat. +100 kg), 
însoțiți de antrenorii Ion Cor- 
neanu șl Ion Cernea.
• La înapoierea celor patru 

luptători care au participat la 
„Internaționalele" de „greco-ro- 
mane" ale Uniunii Sovietice am 
aflat că tlnărul Petre Cărare a 
ocupat locu? H ia categoria 62 
kg. iar Mihai Cișmaș, reamintim, 
s-a clasat pe locul m la 52 kg.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUM EREI.E EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 7 DECEMBRIE. Extrage
rea I: 15 18 37 5 43 11 ; extra
gerea a Il-a : 22 41 13 25 9 29. 
FOND DE CÎȘTIGURI : 795.583 
LEI.
• SE REAMINTEȘTE PARTI-

CIPAN’TILOR că astăzi este ul
tima zi de procurare a biletelor 
cu numerele preferate pentru tra
gerea obișnuită Loto de vineri 9 
decembrie 1883 care va avea loc, 
focepînd de la ore 14.30, In sala 
Clubului sportiv' Progresul din 
București, str. dr. Staicovici nr. 
42. Numerele extrase urmează a 
15 transmise Ia televiziune la 
ora 15.15 si Ia radio In eursul 
serii. . _
• DATORITA ORELOR TIRZII 

la eare au fost programate unele 
dintre meciurile concursului Pro
nosport de ieri, rezultatele vor fi 
publicate vineri 9 decembrie 1983 
Sn această rubrică.

GRECIA - ROMANIA
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acel min. 21, 
dau seama de 
isi string rin- 
„schema“ doi-

MECI RESTANȚA
(Urmare din pag. 1)

I
CHANIA, 7 (prin telefon). 

Pe stadionul Elizeru din loca
litate s-a disputat ultimul meci 
al echipei noastre din cadrul 
preliminariilor . campionatului 
european de juniori „B“. Vic
toria a revenit gazdelor, care aiu 
clștigat la limită, cu 1—0. Se
lecționata antrenată de Nicolae 
Belizna și Dumitru Lică a evo
luat fără personalitate, s-a lă
sat dominată minute In sir. n-a 
reușit decît rșreori să se apro
pie periculos de poarta gazde
lor. acțiunile ei eșuînd 
preajma careului de 16 m. Ju
niorii greci, rapizi — deși 
renul a fost alunecos — 
avut inițiativa de la început. 
Zarikos (min. 13) ji Btamatis 
(min. 18) ratînd marile ocazii 
care au prefațat golul înscris in 
min. 38 : ZARIKOS. eel mai 
bun jucător al gazdelor, a a- 
vansat pină în careu, fundașii 
noștri centrali au ezitat, a ur
mat un sut plasat spre colțul 
lnng și... 1—0.

în repriza secundă. echipa 
noastră a apărut eu Harsani 
avansat ca vîrf — ceea ce de 
fapt si este d — Si cu Chivu 

fundaș 
eultri nu 
dele au a 
natidis ( 
(min. 51)
rului. Din 
tră a 
eliminarea 
Intre timp, 
galben 
joc dur. 
meciului 
dificat. j 
durile căro 
Zamfir, p 
vinși. Evol 
de dorit.

Arbitrul 
condus

GRECIA: 
chatouridis 
tis. Poza 
MAVROM 
(min. 67 
RIKOS.

ROMANI 
(min. 60 
șani. Poj 
nu, Pistol 
Cadar).

IN
DINAMO 
UNIVE

torsă) la o intrare tare a lui 
la Tiliboi. Din 
bucurestenii îsi 
handicapul lor. 
durile. refuză 
ieană si il amenință din ce 
în ce mai periculos pe Lung. 
Dragnea (min. 24). Custov (min. 
27) si Augustin (min. 30) a- 
nuntă golul din min. 34. Atunci, 
la o lovitură liberă. Orac exe
cută precis de pe stingă. îl 
găsește pe AUGUSTIN în par
tea dreaptă a careului si a- 
cesta înscrie cu capul, eu boltă 
in fata unui Lung spectator la 
fază. Peste trei minute auto
rul golului e egoist, nu casează 
spre Orac si Tălnar. afiati de- 
marcati în stingă lui. si Di
namo ratează o mare ocazie. 
Singura fază periculoasă a cra- 
iovenilor se consumă în finalul 
reprizei (min. 40) cind Ad. Po
pescu îl deschide excelent ce 
Cîrtu. însă Moraru ajunge îna
intea acestuia, la... 20 m. si 
rezolvă situația.

Dinamovistii vor domina cî
teva minute dună pauză. însă 
Tălnar (min. 48). Augustin 
(min. 53) si Movilă (min. 57) 
nu reusesc să înscrie, si tre
sărirea de orgoliu a deținătoa
rei Cunei se materializează în 
min. 66. După ce Ungureanu 
ratase din poziție ideală (min. 
59), în acel min. 66. o cursă 
stil Gcoigău. pe stingă, o cen
trare spre centrul careului, si 
CÎRȚU înscrie cu capul. Bucu
rie scurtă în tabăra oaspeților, 
de numai două minute. Pen
tru că în min. 68, „arhitectul" 
ORAC execută imparabil o lo
vitură liberă directă de Ia 25 
m, stabilind scorul final. Re
zultatul putea' fi si altul, fi
rește. pentru că Dragnea (min. 
75) și Orac (min. 89) au mai 
avut ocazii. Putea fi însă din 
nou remiză neașteptată, ca în 
primăvară, cînd același Cîrtu 
a punctat in ultimele secunde. 
Acum însă craiovenii nu s-au 
mai întilnit cu sansa de atunci.

Stadion 
timp friguro 
— circa 20 
poartă ; 
marcat : Al/ 
(min. 68), re

DINAMO s 
NICOLAE, I. 
țescu (min. 
(min 80 M 
nor, AUGUS

UNiVERSIT
Tilibol, $tef 
Țicleonu (mi
Ad Popes 
GEOLGAU,

A arbitra, 
la linie. L. 
iovi ț| C.

Cartonașe 
CU5TOV, l

Trofeu! Pe!
La speranț

Nici în mi
s-a aflat
fată. însă
Mărginean
rezolvat^u
86
vut no^P

.caD. Crah
Drea tîrziiJ
fată o ec
pe .delinătd
nilor 
dinamovist 
acea zi d 
minică. di 
însă evolu 
părut, ind 
iar victori 

în privi 
dat crezar 
Augustin 
Ungureanu 
zut în 
terenul al 
bun argu 
fluierului, 
mul minu 
Tălnar a 
fără ca e 
nu i-am
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MUREȘUL LUDUȘ SP. STUDENȚESC 1-3 (0-0, 0-0, 0-0)
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DINAMO VICTORIA - S. C. BACĂU 1-2 (0-0)
inte de a se lansa în cursele 
lui cunoscute, iar Avădanei 
s-a menținut De Dozitii retrase. 
Si 0—0 duDă primele 45 de 
minute.

Dună pauză fazele de poartă 
s-au înmulțit, era si normal, 
fiind, totuși, un meci de Cupă, 
în min. 47. Dinamo Victoria 
a reușit să deschidă scorul 
dintr-o lovitură de pedeapsă 
transformată precis de POPI- 
CU după un fault clar asupra 
lui Mirea. 
priză ?
au pus 
pe ioc 
niti în ______ __ __ .
nari ..A". în min. 50 .Mihut a 
ratat o imensă ocazie. apoi, 
în min. 57 AVĂDANEI. a e; 
galat dintr-o lovitură liberă 
de la circa 20 de m. în sfîr- 
șit, în min. 70 după o acțiune 
spectaculoasă a lui Mihut. 
PENOFF a reluat cu capul în 
plasă, gol prin care echipa bă
căuană s-a calificat în „op
timile" Cupei. Dar multe mi
nute în sir bucureștenii au 
jucat de la egal la egal cu în
vingătorii

Arbitrul 
a condus 
tiile ;

DINAMO VICTORIA : Ște
fan (min. 64 Barba) — Cior- 
noavă. CHERAN POPU' 7 
Frfticu _ Ivan. Brumaru. Mi
rea — Popazu. RĂDUCANU. 
Guda (min. 78 Lupu).

S.C. BACĂU ; Mangeac — 
Viscreanu. CĂRPUCI. C. . SO
LOMON Elisei — AVĂDANEI. 
PENOFF Șosu (min. 53 Adplf) 
— Soiman. MIHUT, Andronic 
(min. 68 Ursică).

Laurenfiu DUMITRESCU

Partida a început promițător, 
cu atacuri rapide ale divizio
narilor .B", masivul Răducanu 
— un vîrf puternic si abil — 
ounfndu-1 la grele 
prin suturi violente, 
tarul Mangeac. Băcăuanii 
încercat 
gazdelor 
precise 
fără să 
în adîncime. Soiman a 
mereu

OBF.R Bancea. Suba —
POPOVICI (min. 80 
Moldovan (min. 76 

— BUDUȘAN, Katona,

Iorgulescu avind fiecare posi
bilitatea să înscrie. După 90 
de minute de joc. tabela de 
marcaj arăta 0—0, apoi, după 
prelungiri aceeași situație : 
scor alb. Confofin regulamen
tului au urmat loviturile de la 
11 metri. Sportul studențesc a 
transformat trei — prin SER- 
BĂNICĂ. BUCURESCU și 
HAGI iar Mureșul — una. prin 
OBER.

A arbitrat bine I. Crăciunescu 
(Rm. Vilcea).

MUREȘUL : TAPASZTO -
RAPID BUCUREȘTI 0-1 (0-1)

LUDUȘ. 7 (prin telefon). Deși 
învinși — după 120 de minute 
de ioc — localnicii au iucat 
bine, au ținut piept valoroșilor 
lor adversari. Ambele formații 
au avut multe acțiuni ofensive, 
dar apărările au respins atacu
rile — portarii fiind la înăl
țime.

în prima repriză. Mureșul a 
avut 
rul. __ ____ _____  ___
au ratat. în repriza secundă, 
bucureștenii au evoluat ceva 
mai bine. Hagi. Bucurescu și

PRECIZIA SACELE
SĂCELE, 7 (prin telefon). în 

fostele șapte sate, azi un fru
mos orășel, a jucat Rapid. De 
la primul fluier și pînă cînd 
transmitem a nins continuu, 
dar aproape 4 000 de spectatori 
(record) s-au entuziasmat, mai 
ales in primele 5 minute, cind 
divizionara „C“ a luat un start 
neașteptat de Îndrăzneț, și au 
sperat (ca la cupă) intr-o sur
priză. Dar terenul greu și ză
pada aveau să influențeze ne
gativ controlul balonului și im
perfecțiunile de tehnică și de 
plasament ieșeau în evidență. 
Așa cum s-a intîmplat în min. 
20. cind la un sut-centrare al 
Iui Damaschin, defensiva Focală__
a greșii in lanț, mai ales For- 
aea, și AVRAM a înscris din 
apropiere. Avea să fie singu
rul gol al partidei. în prima 
repriză, Rapid a arătat, totuși, 
că este o divizionară „A", dar 
după pauză, aproape 40 de mi
nute, inițiativa a aparținut a- 
cestei ambițioase echipe din e- 
șalonul 3 și greul au trebuit 
să-1 ducă Sameș, Rada și chiar 
Mânu. A fost, cum spuneam, 
repriza gazdelor, Insă finaliza
rea a lăsat de dorit. Mai mult, 
la putinele contraatacuri, Pe-'

C. S. TlRGOVIȘTE -
TITU, 7 (prin telefon). Eve

niment in premieră pentru o- 
rașul dimbovițean, partida din
tre cele două divizionare „A“> ' 
s-a desfășurat pe un teren di
ficil, curățat cu multă trudă, 
dar și operativitate, de zăpada 
căzută in cursul nopții și di
mineții. Publicul a putut totuși 
urmări un joc viu disputat, de 
un remarcabil nivel spectacu
lar. Cu o echipă întinerită, 
C. S. Tîrgoviște a dat o 
moașă replică partenerei 
care insă, superioară sub 
te aspectele, a obținut ,o 
torie clară și pe deplin meri
tată. F. C. Olt a reușit să des
chidă repede scorul, încă în 
min. 5,'cind o minge degajată 
de portarul Ciurea a ajuns în 
jumătatea de teren a tîrgoviș- 
tenilor. fiind preluată de LEȚA, 
un virf de atac percutant, care 
a inseris, din afara careului, eu 
un șut puternic și plasat. Cinci 
minute mai tîrziu, M. Popescu, 
din centrarea hii Barbu, ra
tează o mare ocazie șutind pes
te poartă. Tîrgoviștenii echili
brează apoi jocul, dar eei de la 
F.C. Olt rămin mai periculoși în 
atae. mărindu-si avantajul in

METALUL RĂDĂUȚI -
RĂDĂUȚI, 7 (prin telefon). O 

partidă de mare interes pentru 
localnici care doreau ca echipa 
lor favorită să promoveze în 
faza următoare a competiției. 
Jocul începe prudent si. odată 
cu primul corner la poarta Me
talului. argeșenii reuseSc să în
scrie prin BADEA (min. 20). 
în continuare, gazdele creează 
probleme apărării pitestene. 
însă Pe contraatac. Jurcă pa
sează lui NICA (min. 60) și 
acesta înscrie plasat. Gazdele 
iau citeva acțiuni pe cont pro
priu. obțin primul corner în 
min. 81 ratînd o bună ocazie 
prin Stoica care trage în bară. 
La o nouă acțiune ofensivă pi- 
tesieană. BADEA majorează

METALUL BOCȘA - A.S.A. TG. MUREȘ 0-1 (0-1)
BOCȘA 7 (prin telefon). Pes

te 6 000 de spectatori au asistat 
la această partidă din cadrul 
Cupei României. Cu toate că 
terenul a fost greu (a nins pe 
tot parcursul jocului), partida 
s-a ridicat la un bun nivel teh
nic șj spectacular. Tonul l-au 
dat gazdele care au jucat foar
te bine în această partidă, trei 
cînd peste o mare performan
ță. Cînd afirmăm aceasta ne 
referim la ocaziile de gol ra
tate de- gazde prin Mărginean- 
tu (min. 11). Talpeș (min. 18) 
Roșea (min. 43). care au avut 

-ocazii excelente de a marca. 
De partea cealaltă, Dumitrescu 
ratează și el în minutul 23, dar 
CIORCERI, în min. 34, reușește 
să înscrie unicul gol al 
dei.

După pauză aspectul 
nu se schimbă, gazdele, 
rinta lor de a egala, se 
la „eîrma jocului" dar. Busuioc 
(min. 56 si 87). Luchian (min. 
74) și Mărg'neantu (min. 85) 
ratează.

Arbitrul M. Salomir . (Cluj- 
Napoca) a condus bine urmă
toarele formații:

ocazii de a deschide sco- 
dar Budusan si Popovici

Stefan.
Karoly 
Stoica) 
Hentes) 
Hagău.

SPORTUL STUDENȚESC : 
ClMPEANU. - M. MIHAIL, 
IORGULESCU. Burchel. Mun- 
teanu II (min. 65 Chihaia) — 
Pană. Serbănică. Terhes (min. 
76 BUCURESCU). HAGI — M. 
Sandu Coras. 
Alexandru FULOP coresp.

încercări, 
pe oor- 

au 
ss tempereze elanul 
nrintr-o suită de pase 
la mijlocul terenului, 
șarjeze Insă periculos 

fost 
.blocat" de Frîncu. îna-

truț (min. 51 — singur cu por
tarul a șutat pe lîngă bară) și 
Manea (min. 52 — șut in stîlpul 

din stînga) au fost aproape de gol.
A arbitrat bine D. Buciumau 

(Timișoara) următoarele for
mații :

PRECIZIA : Porancea 
PA, COLTOFEANU, 
Forsea — Nicolaescu, 
MATEFI — Andrași 
Liciu), Ficu, Jere 
Pagu).

RAPID : Mânu — 
SAMEȘ, RADA, MINCU — Pe- 
truț. Ion 
46 Sișcă) 
MANEA.

PO- 
DOBRE, 
Aronica, 
(min. 46 
(min. 64

Popescu,

Ion, Petre Petre (min. 
— Avram, Damaschin,

fru- 
sale, 
toa- 
vic-

narti-

jocului 
în do- 
găsesc

Constcntin ALEXE
CIMENTUL MEDGIDIA

MEDGIDIA, 7 (prin telefon).
Pe stadionul Central din loca
litate, in prezența a 12 000 de 
spectatori care au înfruntat cu 
stoicism vremea neprielnică 
(ninsoare abundentă), cele două 
combatante au furnizat o par
tidă plăcută în ciuda terenului 
greu, acoperit cu zăpadă. Lide
rul clasamentului s-a impus net 
în fața tinerei formații din 
Medgidia, reușind deschiderea 
scorului în mifii 11, cînd PUȘ- 
F. C. OLT 1-3 (0-0) 
min. 42 prin același LEȚA, du
pă o minge șutată de M. Po
pescu și ricoșată dintr-un apă
rător advers.

In repriza secundă, după 
clteva intervenții salvatoare ale 
portarului V. Marcel și funda
șului central Manea, F. C. Olt 
ridică scorul in min. 69 prin 
CHIVESCU. Tîrgoviștenii Își 
creează la rîndul lor. unele si
tuații favorabile, dar Stoichiță 
(min. 80) și Niculcioiu (min. 
81) șutează imprecis, marcind 
totuși golul de onoare prin 
STOICHIȚĂ, din penalty (min. 
85), după un fault in eareu a- 
•supra lui Cojocaru.

Arbitrul N. Rainea (Bîrlad) a 
condus foarte bine.

C. S. TlRGOVIȘTE : V. MAR
CEL — Niculescu (min. 46 Ene), 
MANEA, Lică, Ostafi — Turcu 
(min. 61 Burleanu), Aelenel, 
Tudor — NICULCIOIU, Cojo
caru, Stoichiță.

F. C. OLT : Ciurea — Prepe
liță, BUMBESCU, Cățol, Matei 
— MI NEA, Bărbulescu (min. 46 
Chivescu). Firănescu — M. Po
pescu, LEȚA (min. 56 State), 
BARBU.

Constantin FIRĂNESCU
F. C. ARGEȘ 1-3 (0-1) 

scorul in min. 85. Golul de o- 
noare al gazdelor este Înscris 
de CIORNELIUC (mia. 89).

Arbitrul I. Tarcău (Reghin) 
a condus foarte bine următoa
rele formații :

METALUL : Andrei — Bo- 
ghean. I. Bălan. Apetroaie. 
Moroșan — Humeniuc. Nae. 
PRUTEANU — CHIRCU. Stoi
ca. V. Bălan (min. 46 Ciome- 
liuc).

F.C. ARGEȘ : Cristian — M. 
Zamfir. Moiceanu. Stancu. Tul
pan — Toma. BADEA. Iovă- 
nescu — JURCĂ (min. 
rel Zamfir). C. Ignat, 
(min. 73 Roman).

73 Do-
NICA

Mircea UNGUREAN — eoresp.

coresp.

VIITORUL GHEORGHENI - F. C. BAIA MARE 3-1 (1-0) I
GHEORGHENI, 7 (prin tele

fon). Circa 3 000 de spectatori 
s-au bucurat enorm. Ia sfîrsi- 
tul celor 90 de minute de ioc. 
cînd favorita lor a reușit o 
meritorie performantă. elirm 
nînd pe divizionara .A" F.C. 
Baia Mare. Formația locală Vi
itorul. clasată De locul secund 
în seria a 12-a a Diviziei ,.C“ 
este singura .buturugă mică" 
a acestei faze a competiției, 
ea fiind o demnă reprezentan
tă a eșalonului nr. 3. iar pen
tru victoria sa destul de clară.

merită felicitări. Partida 
dominare 
însă s-au 
finalizare, 
inițiativa 
gazdelor.

3—1.
a început în nota de 
a băimărenilor. care 
dovedit deficitari la 
După 20 de minute.

. a trecut de oartea
> - STEAUA 0-4 (0-2)

CAS a trimis mingea cu un 
șut plasat, din apropiere. Gaz
dele nu sînt descurajate de gol 
atacă la rândul lor si Abdul
gani (min. 18) și Arâu (min. 
25). irosesc două bune situații. 
În min. 40, Steaua majorează 
scorul printr-un penalty trans
format de PETCU, la un fault 
comis în careu de Funda asupra 
lui Lăcătuș.

La reluare, bucureștenii mai 
punctează de două ori prin 
PUȘCAȘ (min. 67) și LAUREN- 
ȚIU (min. 77 ’ " "
de la 18 m). 
dei, jucătorii 
leargă după 
pe care nu-1 
(min. 84) a 
goală in față.

Arbitrul Ș. 
goviște) a condus bine.

CIMENTUL : Sărăcin
69 Grecu) — LANGU. _____ ,
Pi cui, Alecu — Abdulgani (min. 
65 Paris), PREDA, Arău — 
Stanca. COCOȘ, Voicu.

STEAUA : Ducadam — Io- 
van. FL. MARIN. Tătăran, Fo- 
dor — PUȘCAȘ, Petcu, Balint 
(min. 46 LAURENȚIU) — Lă
cătuș (min. 74 Turcu). PIȚUR- 
CA. Diaconescu.

— lovitură liberă 
în finalul partl- 
echipei locale a- 
golul de onoare, 

obțiri. deși Cocos 
ratat cu poarta
Necșulescu (Tlr-

(min. 
Funda.

Se profila o sur- 
pentru că cei care 

continuare stăpînire 
fost băcăuanii, ră-

Nu.
în
au
orgoliul lor de divizio-

care în min. 38 reușesc des
chiderea scorului prin COVACI, 
care a profitat de o -neînțele
gere a defensivei

Imediat dună 
min. 49. localnicii ----------
ză avantajul prin FULOP în 
arma unui contraatac. Oaspeții 
au o tresărire de orgoliu si 
reduc din handicap prin TUL- 
BA. în min. 70, care a șutat 
puternic, sub bară, de Ia 18 m 
Un nou 
Viitorul 
min. 85. ,__
șut necruțător de Ia 25 m.

A arbitrat bine N. Voinea 
(București) următoarele forma
ții :

VIITORUL : loan — Cerche- 
zan. Desze. Bungărzan. Ber
nard — Voros Naghi, Balasz 
— Fulop. Covaci (min. 60 
Bîndilă : min. 75 Denes), Mo- 
rariu.

F.C. BAIA MARE : Feher
(min. 55 Pernes) — Arezanov. 
Buzgău. Ignat. Rus — Bălan. 
I. Muresan. Weisenbacher — 
Sepî. D. Moldovan. Tulba.

Florian VARGA
U.T.A. - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (1-0)

băimărenc. 
reluare. în 
își majorea-

contraatac al echipei 
va fi fructificat. In 
prin DESZE. cu un

lor.
I. Igna (Timisoa 
foarte bine forma-

ARAD, 7 (prin telefon). De
cor de iarnă autentică în ora
șul de pe Mureș (a nins cu in
termitență, de astă-noapte) la 
acest meci de orgoliu pentru 
gazde, de reîntîlnire a acesto
ra cu Divizia „A", reprezenta
tă prin Politehnica Iași, reve
lația sezonului.

Partida a „încălzit" de-a bi- 
nelea pe cei aproximativ 4 000 
de spectatori, U.T.A. arătîn- 
du-ne o haină de joc moder
nă, tinerească, evoluînd agre
siv în bunul înțeles al cuvîn- 
tului. Ce pressing au făcut a- 
rădenii ! Golul, golul victoriei, 
a fost dealtfel consecința aces
tei atitudini : în min. 30, An
ton se afla în posesia mingii ; ’ 
l-au încolțit Lupău și ȚÎR- 
LEA, ultimul i-a „furat", pur 
și simplu, balonul, a urmat un 
sprint în careu și — din late
ral dreapta — arădeanul a șu-

PETROLUL PLOIEȘTI 0-1

mingea ducin- 
pe sub portarul 
rest, a avut mul- 
salvatoare). în 

I, gazdele au e- 
bine, obligîndu-1 
o permanentă a- 
a fost „vioara 1“

Gheorghe NERTEA
VICTORIA TECUCI
TECUCI, 7 (prin telefon). Nu

meroși spectatori din localitate 
au asistat la un meci atractiv. 
disDutat De un teren acoperit 
cu zăpadă. în care s-au con
fruntat tehnica mai bună a dIo- 
iestenilor cu ambiția fotbaliș
tilor localnici, care activează 
în Divizia „C". După o repriză 
egală — si ea scor si ca peri
oade de dominare — ploiestenii 
înscriu prin DUMITRACHE II 
(min. 54). cu largul concurs al 
portarului Voinea care a scă
pat mingea din mină. De men
ționat ocazia de gol a gazdelor, 
din min. 75 
mis balonul

A arbitrat 
(Medgidia).

VICTORIA
LUTĂ. Cioară. Dragneev. Gri- -
MIN. BARAOLT - DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 0-3 (0-1)
BARAOLT, 7 (prin telefon). 

Meciul a fost dominat de e- 
chipa gazdă, care a creat mai 
multe faze încheiate numai 
prin lovituri de colț, dar ani
hilate de echipa bine organi
zată a gălățenilor. Totuși, în 
min. 7, Vaida a șutat în bară. 
La un contraatac. în min. 13 
echipa locală ezită, comite 
fault si HANGHIUC din lovi
tură liberă de la 20 m mar
chează. Echipa locală domină 
Jn continuare Și obține o bară 
prin Tombi (min. 35), în repri
za a doua dominarea localnici
lor continuă, dar cei care punc
tează sînt tot gălătenii care 
prin contraatacuri ridică scorul 
în min. 70 prin BEJENAJIU și 
în min. 81 prin SOARE. Scorul 
nu reflectă' fidel raportul de

când Cioară a tri- 
în bară.
foarte bine V. Cort
: Voinea HU-

METALUL : Windt — Oos- 
tescu. Bălăci, Laioș, Gh. Con
stantin (min. 75 Gruia) — 
ROȘCA, MĂRGINEANȚU. I. 
Alexandru — Talpeș (min.' 67 
Cîrpaci), Luchian, BUSUIOC.

A.S.A. : Varo — Szabo, Jenei. 
GALL. FANICI — Costin, Cior- 
eeri, Both — MUNTEANU 
(min. 46 Varga). DUMITRESCU, 
Bulon j.

T. TARANU
POIANA CiMPINA - CHIMIA RM. VILCEA 0-2 (0-1)
CÎMPINA, 7 (prin telefon). 

S-au depus eforturi mari pen
tru curățarea terenului de zăpa
dă și. astfel, meciul s-a putut 
desfășura în bune condițiuni. 
Aprtfape tot timpul s-a jucat 
de la egal la egal, cu excepția 
ultimelor 20 de minute cind 
oaspeții au fost net superiori. 
Prima ocazie de gol a avut-o 
Poiana, în min. 30 cînd Stoica 
a șutat puternic dar s-a opus 
...bara porții. în min. 37 Gîngu 
îl „deschide" pe CARABA- 
GEAC, care înscrie primul gol 
al partidei. La reluare, ambele 
echipe joacă bine, la început, 
apoi oaspeții se detașează. Ei 
au un finiș fbarte bun, domi-

nînd insistent, și înscriu cel de 
al doilea gol prin LAZĂR — 
min 74 în urma unei frumoa
se acțiuni individuale.

A arbitrat bine A-. Gheorghe 
(P. Neamț).

POIANA: Dumitrescu —Pos- 
tolache, Ivlușat. Matei, Cozarec
— Disantolo, Lupu (min. 46 
Marian), Stan (min. 60 Dochia)
— STOICA, Ionescu, DORO- 
BÂT

CHIMIA : Pavel — TELEȘ- 
PAN. PREDA. Basno, Ancuta .— 
Lazăr. Vergu. Neculcea (min. 
46 Palea), Iovan (min. 46 Ale
xandru) — GÎNGU. CARABA- 
GEAC.

Eugen STROE — coresp.

(0-0)
— Du- 
Florea. 
Ganea.

tat puternic, 
du-se... glonț 
Bucu (care, în 
te intervenții 
toată repriza 
voluat foarte 
pe studenți la 
părare. Țîrlea ____________
(ce faze spectaculoase a creat 
el !) ; Vuia, Lupău, Hirmler, 
Gali și Bubela s-au dovedit și 
ei foarte activi. în min. 31, 
U.T.A. a tremurat puțin, ca și 
In repriza secundă pînd Poli
tehnica — sesizînd ușoara că
dere fizică a arădenilor — a 
aruncat în teren toate forțele 
pentru a întoarce soarta parti
dei. N-a reușit nici în acel 
min. 81, cînd portarul Corec a 
salvat la șutul lui Paveliuc. 
Calificare absolut meritată a 
gazdelor.

Arbitrul C. Teodorescu (Bu
zău) a condus bine formațiile t 

U.T.A. : COREC — .BUBELA, 
Bodi, GALL, Gheorghieș — 
HIRMLER, Iliescu, Țîrban 
(min. 72 Vaczi) — LUPAU, 
ȚÎRLEA. Vuia (min. 57 Găman).

La- POLITEHNICA : BUCU — 
Sigmirean, Anton, URSU, Mun- 
teanu — FLOREAN, Gheorghiu, 
Paveliuc. CĂNĂNAU — Cioacă, 
Biro- I.

Stelioo TRANDAFIRESCU 
- JIUL 0-1 (0-0) 
greu, alunecos. Divizionara „A" 
a avut mai multe ocazii clare 
de gol dar le-a ratat prin Las- 
coni. Bălută si Stoinescu. La 
rîndul lor. fotbaliștii din Zalău 

jvruauia w. ___ _____ au avut posibilitatea de a in-
echipe au făcut o mare risipă scrie (prin Boca. Păscută si de energie J-‘—• Potnit». dar portarul oaspeților,

goras (min. 68 Luchian) 
mitru. Gheorghiu — 
TOMA (min. 46 Anton). 
Tobos.

PETROLUL : TOMA 
zăr, Stanciu. I. SOLOMON,
Pancu — Mocanu. Gălăteanu. 
DUMITRACHE II (min. 57 
Catinca) — GRIGORE. Cojo
caru. Călin.Constantin FILETA — coresp.

ARMĂTURA ZALĂU
ZALĂU, 7 (prin telefon). 

A fast un joc frumos, viu 
disputat, cu multe faze de poar
tă din partea ambelor formații, 
dar finalizate defectuos Jn ma
joritatea cazurilor. Cele doua

datorită terenului Petrul), dar portarul oaspeților, 
Cavai, a fost 
Unicul gol al 
marcat de I 
59, dintr-o i

A arbitrat 
Ștreng (Oradea).

ARMĂTURA : Marian —, M. Bumbuț. VASILIU, Ardelean, 
PETREANU — Dobrău (min. 67 
Gh. Bumbut). BOCA. Moldo
van (min. 83 Crișan) — Taș- 
nadi, Pășcuță, Petru ț.

JIUL : CAVAI — Vesa, Vi
zitiu, Petre, M. Popa — Var
ga, Găman, Stana — CURA 
(min. 69 STOINESCU). LAS
CONI (min. 87 Vînătoru), BA- 
LUȚA.

Ion DOMUȚA

mereu la post, 
partidei a fost 

LASCONI în min. 
frumoasă acțiune.

foarte bine O
forte existent între cele două 
echipe.

A arbitrat foarte bine M. A- 
xente (Arad) următoarele for
mații :

MINERUL : Szasz — PDJ- 
Albert, Fejes, Szakacs — BE- 
DO Bogdan (min. 46 Szotyori) 
DLÂCONU — Vaida (min. 55 
Boieru), NAGY. Tombi.

DUNĂREA : OANA — Pisău, 
GALAN, Anghelinei, Mureșan 
— Soare Hanghiuc. BALA- 
BAN — ANTOHI (min. 81 Cer- 
nescu), Bejcnaru, Pascu (min. 
75 Comșa).

Jeno KESE — coresp.
SP. MUNCITORESC CARACAL - CORVINUL 0-1 (0-1)
CARACAL, 7 (prin telefon). 

Deși handicapată de absenta a 
două Piese grele din angrena
jul echipei — internaționalii 
Gabor (entorsă) și Klein (două 
cartonase galbene) — dar avind 
de partea sa o mai bogată ex
periență competitională. forma
ția hunedoreană s-a impus, dar 
nu fără emoții. în fața divizio
narei „C“. în duda unui te
ren greu și alunecos care a 
creat multe probleme jucători
lor ambelor formații, partida a 
fost aprig disputată, și a plăcut 
celor peste 5 000 de spectatori 
care au umplut pînă la refuz 
cochetul stadion din Parc. Spor
tul muncitoresc (antrenor Ște
fan Chera noiu) a evoluat peste 
așteptări, ea luptând in majo- 
rîtetea timpului de la egal cu 
mai valorosul său partener de 
întrecere. Victoria Corvinulud, 
absolut meritată, a fost însă

coresp.

facilitată de arbitrajul slab _ al 
brigăzii bucureștene (V. Măn- 
descu _  C. Voicu și G. Visi-
nescu) care a influențat direct 
rezultatul, .validind golul oas
peților. ONCU (min. 40), după 
o flagrantă poziție de ofsaid a 
lui Cojocanu. semnalizată inițial 
de tușierul C. Voicu. Dar, la 
protestele gazdelor, centralul V. 
Măndcscu se consultă cu tușie
rul și, spre stupoarea tribune
lor. validează golul ! !

Sp. MUNCITORESC : Man- 
țoc — Crețu, Roșea. BOȘCOR, 
Dumitrescu — DICUȚ, Mitran, 
PLOTOAGĂ — Neddcu. NĂU- 
IU, Antonescu (mân. 60 Nițu).

CORVINUL : Joniță — Nioșa, 
DUBINCIUC. GALAN, Bogdan 
— L. Moldovan, ONCU, PET
CU. — Văetuș, Cojooaru (min. 
75. Gh. Radu) Mateut.

Aurel PĂPĂDIE



A 13-a edifie a campionatului mondial de fotbal

’PARIS. Forul ciclist încmațio- 
ral a hotărît ca la Jocurile 
Olimpice din 1988 în program să 
figureze și două probe feminine 
de velodrom : cursa de viteză 
și cea de urmărire.

GEORGETOWN. Sportivii tî- 
, țtăruliii stat Guyana, din nordul 
. Americii de Sud, au luat parte 

pentru prima oară la J.O. în 
1943. la Londra și de atunci au 
fost nelipsiți la fiecare dintre 
edițiile Jocurilor care au urmat. 
Singura medalie 
acum este una de 
la Moscova, unde 
chael Anthony s-a 
lea la cat. cocoș, 
rea ediție a J.O., 
Angeles, există î.: 
speranțe...

HAGA, Antrenorul 
bregts a comunicat 
mele cicliștilor pe care i-a se
lecționat pentru lotul olimpic 
al Olandei. La J.O. de la Los 
Angeles cicliștii olandezi vor lua 
parte Ia cursa de fond si la cea 
de 190 km contratimp pe echipe. 
In 1964 la Tokio și ta 1968 ta 
Ciudad de Mexico. Olanda a cîș
tigat cursa de 100 km, iar ta 
1972. la Munchen. a fost a treia.

HELSINKI, comitetul olimpic 
finlandez a decis să aloce 7,7 
milioane de mărci finlandeze dl-

cucerită pînă 
bronz. în 1980, 
pugilistul Mi
ci asat al trel- 
Pentru viitoa- 
cea de la Los 

însă mai multe

Piet Lie- 
presei nu-

la semifinalele C. M. de șah

A DOUA VICTORIE

feritelor federații sportive națio
nale, ta vederea pregătirilor pen
tru Jocurile Olimpice de Iarnă 
și de vară de anul viitor. La 
Sarajevo vor fi prezenți in În
treceri 50—60 de sportivi.

BRUXELLES. Comitetul olim
pie belgian a stabilit că la J.O. 
de vară vor lua parte 13 spor
tivi : cite un judoka, yachtman 
și canoto-r, doi scriimeri, cîte trei 
aitlețl, călăreți și înotători șl 
patru trăgători. Se apreciază că 
luptă, cu șanse, pentru medalii 
alergătorul Karel Lismont (cam
pion european de maraton ta 
1971), călărețul Edgar Henri 
Cuepper și judoka Robert Van 
Der Walle.

FRAGA. Revista „Atletllca* din 
capitala Cehoslovaciei a realizat 
o anchetă pentru stabilirea celor 
mal buni atleți ai anului pre- 
ollmpic. Au fost desemnați : 
alergătoarea Jarmlla Kratochvl- 
lova, dublă campioană mondială 
(400 șl 800 m, probe la care de
ține și recordurile mondiale 47.99 
șl, respectiv. . 1:53,29) și arun
cătorul Imrich Bugar, campion 
mondial ta disc (67.71 m). Ei se 
anunță ca principali favortțl al 
probelor lor șl anul viitor la 
J.O.

LOS ANGELES. Pe timpul 
Jocurilor, o linie de telefon spe
cială va sta la dispoziția com
petitorilor pentru obținerea d* 
Informații precise privind graxJul 
de poluare a atmosferei, amă
nunt deloc lipsit de Importanță 
pentru o competiție sportivă sau 
alta, mal ales a celor care se 
desfășoară ta aer liber.

COMPONENȚA GRUPELOR PRELIMINARE
ALE TURNEULUI FINAL DIN MEXIC '86

Perioada de desfășurare: 1 mai 1984 — 15 noiembrie 1985
In salonul de festivități al ho

telului Hollyday Inn din Zurich 
a avut loc ieri după amiază. In 
mijlocul unui mare interes tra
gerea la sorti a grupelor -preli
minare ale celei de a 13-a ediții 
a campionatului mondial de fot
bal — MEXIC '86. Startul aces
tui mare eveniment al sportului 
va fi luat de 121 de reprezenta
tive (număr record) de țări re
partizate ta șase zone geogra
fice. Dintre acestea, doar două 
(MEXICUL ca gazdă a competi
ției șl ITALIA — actuala cam
pioană) au scăpat de emoțiile 
preliminariilor, celelalte 11S echipe 
urmtad să-și dispute de anul vii
tor. ta jocurile preliminare din 
grupe cele 22 de locuri rămase ......................... - - -

a-
disponibile ta turneul 
campionatului lumii.
ZONA EUROPA :

GRUPA
GRUPA

Malta
GRUPA

Finlanda
GRUPA

Luxemburg
GRUPA V :
GRUPA VI :
GRUPA VII :
Din grupele de

I : Polonia,
II : R.F.

final 
între

A LUI KASPAROV
• întorsătură spectaculoasă ta 
meciul Korcinoi — Kasparov 1 
Egalității consemnate după șase 
partide (3—3), i-a urmat Imediat 
o nouă victorie a lut Garri Kas
parov, care ia conducerea : 4—3. 
Favoritul întrecerii revine ta 
postura cu care era creditat toa- 

• inte de start, nu numai prin 
punctul avans pe care-1 deține 
acum, ci mai ales prta_ maniera 
cu 
șaptea 
talană, 
grele) 
destul 
fost însă 
Kasparov.
pion Ia 
ivite, avantaj care s-a 
suficient pentru ’ '
semnată la mutarea 46. Cum ta 
cealaltă semifinală V. Smlslov 
are acum două puncte avans ta 
fața lui Z. Ribll (4,5—2,5), ta 
Londra, unde se dispută, semifi
nalele turneului candldaților. se 
și vorbește despre o probabilă 
finală Kasparov — Smlslov, ale 
cărei loc șl date de disputare ur
mează să fie stabilite ulterior.
• Se cunoaște prima finalistă 

a turneului candldaților. Ea este 
Lidia Semenova, învingătoare cu 
5,5—4,5 asupra Nanei Ioseliani, 
în meciul desfășurat la Soci. Să 
amintim că aceeași .ciștigase în 
„sferturi* în fața reprezentantei 
țării noastre. Margareta Mureșan. 
în semifinala de la Dubna, unde 
joacă Nana Aleksandrla șl Irina 
Levitina, scorul este egal : 5—5. 
Urmează cele două partide de... 
prelungiri.

PE GHEATA
Șl PE ZAPADĂ

care 
a 
în 
a 
de

1-a cucerit. Partida a 
avut o deschidere Ca
ca re Korcinoi (CU ne
încercat o inovație 
promițătoare, oare a 

Imediat răsturnată de 
Acesta a cîștigat un 

capătul complicațiilor 
dovedit 

victorie, con-

SARAJEVO. S-a încheiat com
petiția de bob 2 persoane des
fășurată pe pista olimpică : i. 
R.D.G. H (Gcrmeshausen, Ger
hardt) 3:29,34, 2. R.D.G. I (Leh
man, Musiol) 3:29,52, 3. U.R.S,S. 
IV (Piokans, Berzups) 3 ^9,65, 4. 
R.D.G. in 3:29,72, 5 R.D.G. IV 
3:30,11, 6. UJLS.S. 1* 3:30,16 etc.

BOLZANO. în returul sferturi
lor de finală ale C.C.E. la hochei, 
H.C. Bolzano a fost învinsă de 
Ț.SJK.A. Moscova cu 11—2 (4—1, 
3—0, 4—1), Hocheiștii sovietici
s-au calificat astfel pentru tur
neul final ai competiției.

ZOETERMEER. Pe patinoarul 
din localitate echipa de hochei 
a Olandei a primit vizita re
prezentativei R.D. Germane de 
care & fost întrecută cu 8—4 
(2—1, 4—1. 2—2).

MONT TREMBLANT. Pe plrtia 
acestei stațiuni canadiene a avut 
loc un slalom special pentru 
„Cupa Noram*. Primii clasați 
au fost : L Konrad Walk (Aus
tria) 2:11,41. 2. Tiger Shaw
(S.U.A.) 2:12,07, 3. Tomaz Cerko- 
vînk (Iugosiavte) 2:12,38, 4. Ro
land Pfeifer (Austria) 2:12,74, 
etc.

VAL d’ISERE. Cursa feminină 
da coborîre din cadrul „Cupei 
mondiale’’ a fost cîștlgată 
miercuri de schioara vest-ger
mană Irene Epple cu 1:21,72. Ea 
a fost urmată de Ariane Ehrat 
(Elveția) 1:21,80 și Caroline Atta 
(Franța) 1:22,43.

Fi nai ele

I : Egipt — Zimbabwe, Kenya — 
Etiopia, I-le Mauriciu — Malawi, 
Zambia — Uganda, Madagascar 
— Lesotho, Tanzania — Sudan t 
GRUPA II : Sicra Leone — Ma
roc, Libia — Niger, Benin — Tu
nisia ; GRUPA in : Togo — Guy- 
nea. Coasta do Fildeș — Gambia, 
Nigeria ■— Liberia, Angola — Se
negal. Pentru turui doi se ca
lifică direct Algeria, Camerun 
și Ghana. Din această zonă se 
califică 2 echipe pentru ti- 
nalull C.M.

ZONA AMERICn DE SUD S 
GRUPA I : Argentina, Peru, Co
lumbia, Venezuela; GRUPA H : 
Uruguay, Chile, Ecuador ; GRU
PA IH : Brazilia, Paraguay. Bo
livia. Se califică 4 echipe (ctș- 
tigâtoareie celor 3 grupe și cea 
a turneului suplimentar reunind 
formațiile 
ta grupe 
gr. I).

Jocurile 
desfășura __ _
— 15 noiembrie 1985.

★
Turneul final al Cupel mondial 

la '88 se va desfășura ta Me
xic după • formulă nouă :
• PRIMUL TUR — șase grupe 

a cite patru echipe care ver 
juca intre ele. Primele două e- 

■ ehipe clasate dta flecare grupă. 
SE CALIFICA PENTRU OPTI
MILE DE FINALA. împreună cu 
încă patru dintre formațiile cla
sate pe locul trei ta grupe, cu 
cei mal bun punctaj. In ’ total,I

rep rezen tativa 
sorții i-au hă- 
patru adver- 

IRLANDA DE 
Si FINLANDA.

cestea, se află si 
României, căreia 
răzlt 
sari :
NORD, ________ _
Anglia a fost adversara echipei 
României șl ta trecuta ediție a 
C.M., dnd fotbaliștii noștri au 
obținut victoria cu 2—1 la Bucu
rești st un 0—0 pe Wembley, 
Irlanda de Nord, revelația „Mun- 
dialuHil spaniol*, este o adversa
ră ta premieră pentru reprezen
tativa noastră, ta timp re cu 
Turcia sî Finlanda, care au 
demonstrat evidente progrese In 
ultimul timp, ne-am mal IntU- 
nit cu prilejul a diferite oom- 
petUM. Este o grupă ta care e- 
chlțxa României poate avea po
sibilități de calificare dacă va 
evolua ca ta preHmlnariae C.E.

următorii
ANGLIA, 
TURCIA

Grecia, Albania, Belgia,
Germania, Cehoslovacia, Suedia, Portugalia,

III : Anglia, Irlanda de Nord, ROMANIA, Turcia,

IV : Franța, Iugoslavia, R.D. Germană, Bulgaria,

Olanda, CipruUngaria,
Danemarca, Irlanda, Elveția, Norvegia 

Scoția, Țara Galilor, Islanda

Austria, 
U.R.S.S., 
Spania,

___ cinci echipe m califici p«ntra turneul fteol primele două 
clasate, iar din grupele de patru se califică ocupanta primului loc; for
mați Ho clasate pe locul doi vor participe la 
gătoc rea 
formația 
baraj cu 
Israel) e
ZONA___________

Noua ZeeUndă., Taiwan,
Cî$tigătoarea va întilni pentru ca
lificare echjpa clasată pe locul 
secund în zona europeană a tur
neului triunghiular la care par
ticipă formațiile situate pe lo
cul doi în grupele de 4.

ZONA AMERICH DE NORD. 
CENTRALE ȘI CARAIBELOR : 
GRUPA I : El Salvador — Porto 
Rico, Canada — Jamaica, Andleie 
Olandeze — S.U.A. ; GRUPA 
n : Barbados — Costa Rica, Pa
nama — Honduras, Guatemala 
calificată pentru turul dot GRU
PA IU : Trinidad Tobago — Gre
nada, Antigua — Haiti, Surinam 
— Guyana. învingătoarele acestor 
partide se califică in turul doi, 
cane are trei grupe a cîte trei 
echipe. Clstigătoareîe 
o grupă finală de trei e-_hipe a 
cărei învingătoare se califică 
pentru turneul final (Mexicul, ca 
țară organizatoare, este 
cată de drept).

ZONA ASIA : GRUPA I 
grupa A : Arabia Saudltă, 
ratele Arabe Unite, Oman, 
grupa B : Irak, Liban, 
Iordania ; grupa II ; subgrupa 
C : Kuwait, R. A. Yemen, Șina, 
subgrupa D: Bahrain, Iran, R.P. 
Yemen ; grupa HI : subgrupa E: 
Malaesia, Nepal, Coreea de Sud, 
subgrupa F : Thailanda, 
Bangladesh, Indonezia ; 
IV : subgrupa G : R±Pj. 
Hong Kong, Macao, 
grupa 
B.P.D.

turneu suplimentar, învrn- 
ciștigindu-și dreptul de o hra parte Io turneul final, te timp ce 
situata pe locui dai va C 
ciștigătccrea grupei Oceania

dispute perrtro califica.* un meci de 
(Australia, Noua Zeelandd, Taiwan,

OCEANIA : Australia.
Israel.

alcătuiesc

califi-

: sub- 
Emi- 
su-b- 

Qatar,

India, 
grupa 

Chineză, 
Brunei, sub- 

H z Japonia, Singapore, 
Coreeană. Din primul

campionatului nafional de șah

La București FAVORITII ÎN
u

ieșeanului S. Lupu. singurul 
candidat de maestru dintre fina- 
liștl. Sub un puternic atac al 
pieselor albe s-a aflat M. 
Ghindă, cină ce a reușit să în
toarcă în favoarea sa rezultatul 
partidei, obtinînd victoria la V. 
Nicolaide. Din nou D. Bărbu
lescu a jucat curajos în fata 
celuilalt mare maestru în între
cere. Fl. Gheorghiu. După fi
net! tactice de o parte si de 
alta, remiză. Același rezultat în 
partidele M. Pavlov — A. Ker
tesz. M. Subă — S. Grfinberg si 
L Mărășescu — C. Ionescu. în 
poziție grea a întrerupt P.

Reluarea partidelor întrerupte 
din prima rundă a finalei mas
culine a furnizat rezultate scon
tate. Finalul iucat de Dan Băr
bulescu si Mihai Subă. cu des
tule subtilități analitice, s-a 
încheiat remiză. Pionii avansați 
ai marelui maestru neputînd 
trece peste barajul calului ad
vers. unica figură rămasă pe 
tablă. Același epilog în partida 
A. Kertesz — C. Ionescu.

în contrast s-au situat dispu
tele din runda a doua, de după 
amiază. S-a iucat deosebit 
animat, iar surprizele n-au lip
sit. Th. Ghitescu pierde în fa'

de

DIFICULTATE
Stefanov în fata lui D. Oltean, 
iar egalitate pare a fi în cealal
tă partidă întreruptă, V. Stoica 
— O. Foișor.

Nici unul din cei 16 compe
titori n-a reușit să facă maxi
mum de puncte. Cite IV2 p au 
Mihai Ghindă £i surprinzătorul 
Sergiu Lupu; 1 p —Bărbulescu, 
Grunberg, Ghitescu. Kertesz, 
Ionescu, Subă.

Azi. la clubul Mecanică fină 
(Sos. Pantelimon 12), de la ora 
15, a treia rundă, cu o oarti- 
dă-derby în program: Ghindă 
— Subă.

la Băile Herculane MARGARETA MUREȘAN-SUTA LA SUTA!
Lupta se complică în finală 

campionatului național feminin 
de șah de la Băile Herculane. 
Un joc al sorților a făcut ca 
favoritele la titlu să se întîl- 
nească între ele în prima ju
mătate a turneului, ceea ce le-a 
obligat pe pretendente la o 
luptă directă, excluzînd orice 
posibilități ale unei tactici de 
așteptare.

în runda a 5-a au fost două 
derby-uri. ambele decise. Ger
trude Baumstark (profesoară 
de matematică) a ., examinat-o 
foarte sever pe Marina Pogo- 
revici (studentă la Facultatea 
de matematică). Și, după o 
dispută foarte animată, pe care 
a dominat-o permanent, a cîștigat 
profesoara. studenta urmind 

, să-si susțină „restanța" altă

dată... Marea maestrâ Elisabeta 
Polihroniade a depășit repede 
„Șocul" eșecului din prima run
dă (la Margareta Mureșan), în- 
registrînd victorii consecuti
ve : întrerupta cu Voichița Că- 
linesca și partida din runda a 
4-a cu Ligia Jicman, punct 
deosebit de prețios. Cu un pro
centaj de sută la sută se men
ține singură Margareta Mure- 
șan, care a cîștigat la Gabrie
la Olărașu (runda a 4-a). Ce
lelalte rezultate : Margareta 
Teodorescu — Eugenia Ghindă 
0,5—0,5, Gabriela Olteanu — 
Eleonora Gogâlea 1—0, Mariana 
Duminica — Judîta Chiricuță 
0.5,—0.5, Voichita Călinescu — 
Gabriela Olărașu 0—1, Dana 
Nuțu — Smaranda Boicu 1—0 
(r. 4), Eleonora Gogâlea — Mar

gareta Teodorescu 1—0 (r. 3), 
Mariana Ioniță — Smaranda 
Boicu (3.2) întreruptă a treia 
ră. Nu s-a jucat partida neter
minată dintre Smaranda Boicu 
și Margareta Mureșan, din run
da a 3-a.

în clasament, după 4 runde: 
MUREȘAN 3 (1), Polihroniade, 
Baumstark 3, Olteanu, Gogâlea. 
Pogorevicî, Olărașu 2,5, Ghin
dă, Nuțu, Duminică 2 etc.

în runda a 5-a, Șase fruntașe 
se întîlnesc între ele. ca în- 
tr-un veritabil „elvețian" : Mu
reșan — Nuțu, Polihroniade — 
Baumstark, Pogorevicî — Du
minică, partide cu implicații 
pentru configurația părții su
perioare a clasamentului.

clasate pe 
si a treia

preliminare 
in perioada

locui doi
echipă din

se vor
1 mai 1984.

r*a'<- 
a-
4.
a- 
e-

tur (sistem campionat) se 
fică opt lormațll. repartizate 
poț ta două grupe de. cite 
Pentru C.M. din Mexic din 
ceasta zonă se califică două 
etape.

ZONA AFRICA : ta primul
se joacă eliminatoriu : GRUPA

tur

ded, IC ECHIPE.
o IN TUBUL AL DOILEA 

va juca sistem eliminatoriu, 
cruciș, pentru a se evita o re
întâlnire a două dintre formar 
ții. Tot la tel se vor petrece lu
crurile în sferturile de finală 
Si in semifinale.

Faza finală a „Murdialuiui me
xican* va începe la ăl mai 1» 
cu un med al echipei Italiei, 
campioana mondială.

In

ASEARĂ, ÎN CUPA U.E.F.A
Aseară, ta Cupa U.EJ.A., au avut loc meciurile retur ale opti

milor de finală. Intri paranteze, scorurile din tur. Echipele sub
liniate s-au calificat pentru sferturile de finală. ' .. .,
sosite pini ta taehlderea ediției.

SC. Andertecnt 
Spartak Moscova 
Hajduk SpUt 
Sparta Prega
Interaazlonale 
Lokomotive Leipzig

Iată rezultatele

— Lens (1—1) 1—0
— Sparta Rotterdam (1—1) 2-6
— Radnickl Ni» (2—0) 2—•

Watford (3—2) 4—0
— Austria Viera (1—2) 1—1
— Sturm Graz (0—2) 1—«

Reamintim eă tragerea ia sorți în C.C.E.. Cupa Cupelor si Cupa 
y r ra pentru partidele dta sferturile de finală va avea loc vineri, 
ta Ztlricta Aceste IntEniri stat programate la 7 și « marile 1984.

fyre/M de
internaționale a!« boxului profesionist au 

’ * ‘ cu regularitate, lunar, listele 
" _ După cum

. (World Boxing 
___ ... __ fiecare in parte — campionii mondiali. 

Dintre cele 15 categorii de greutate existente astăzi in boxul pro
fesionist, doar la două campionii sînt aceiași : la semigrea - 
Michael Spinks șl la mijlocie - Marvin Hagler, care sînt recunoscuțl, 
ca atare, de ambele organizații. In rest, nu I $i nu numai atît, 
in mod obișnuit boxerii lui W.B.C. nu se prea întîlnesc cu cei 
al Iul W.B.A., pentru că interesele materiale ale principalilor orga
nizatori de gale, nu justifică astfel de partide.

De aceea, in loc de 15 meciuri să zicem, pentru titlurile mon
diale, e mult mai avantajos să se organizeze 30 : 15 pejitru W.B.C. 
și alte 15 pentru W.B.A. Acestea aduc bani, nu glumă I... Și că 
este așa, iată că, nu de mult, a apărut și o a treia organizație 
mondială a boxului profesionist, rivală cu cele două...

Cele douâ organisme
comunicat, așa cum fac, dealtfel, _
celor mal buni pugiliști la fiecare categorie in parte, 
se știe, W.B.C. (World Boxing Council) șl W.B.A. (“ 
Association) iți are

TELEX • TELEX ® TELEX ® TELEX ® TELEX © TELEX
AUTOMOBILISM O Campio

natul de „Formula 2“ al Ame- 
rfcil de Sud s-a Încheiat cu 
victoria argentinianului Guiller
mo Maldonado, cu 56 p, urmat 
de compatriotul Alberto Scara- 
zzlnl, 41 p.

BASCHET • Rezultate din cu
pele europene : Cupa cupelor : 
R.H. Pardubice — Scavolini Pe
saro 104—102 : Cupa Koraci : Le 
Mans — Steaua roșie Belgrad 
79—82 .

BOX • La Royal Albert Hall 
din Londra, greul englez Frank 
Bruno l-a înving prin ko în 
repriza a 4-a pe americanul 
Walter Santemore. Bruno obți
ne a 20-a victorie consecutivă ca 
profesionist.

FOTBAL • In turul trei al 
„Cupei Ligii engleze" (meci re- 
jucat), Birmingham a învins cu 
1—0 pe Notts County.

HANDBAL • în prima zi a 
turneului masculin de la Tbilisi: 
Polonia — Iugoslavia 29—19 
(12—9). U.R.S.S. — R.S.S. Gru
zină 31—24 (17—13) • Rezultate
din campionatul mondial de iu- 
niori : U.R.S.S. — R.D. Germa
nă 25—20. Egipt — Italia 18—14. 
Spania — Kuweit 30—16 ; Dane
marca — Cehoslovacia 26—25 Po
lonia — Elveția 20—19. Iugoslavia 
— R. F. Germania 19—17. Fin
landa — Austria 24—19. Suedia — 
Franța 21—20. în turneul pentru 
locurile 1—8 s-au calif cat • 
U.R.S.S., R.D. Germană. Iugo
slavia, R.F. Germania, Dane
marca, Cehoslovacia. Suedia si 
Finlanda.

SCRIMA • Turneul individual

de spadă de la Budapesta a 
fost cîștigat de vest-germanul 
Franz Hoch, care l-a învins în 
finală cu 11—9 pe compatriotul 
Elmar Bormann.. In finala pen
tru locul 3 : Dunaev (URSS) — 
Mazzoni (Italia) 10—8.

TENIS • în sferturile de fi
nală ale campionatelor interna
ționale ale Australiei, la Mel
bourne : McEnroe — Masur 6—2. 
6—1. 6—2. Lendl — Snrd 7—6.
2— 6. 6—1. 6—2. Wilander — Kr ele
6—3, 6—4, 7—6. • La s-implu fe
minin („16-imi“ de finală) Na
vratilova — Fairbank 6—2, 6—2, 
Durie — Moulton 6—1. 7—6, Shri
ver — Potter 3—6. 6—3, 6—4, Bas
sett — Walsh 7—6. 6—4, Garrison — 
Pfaff 7—6, 6—4, * Tu.rnbull —
Kohde 7—6, 6—4, Jordan — Tan- 
vier 6—1, 4-t6, 7—5. Hanika —
Sukova 6—2, 6—4.

TENIS DB MASA • în finala 
de simplu masculin a . Cupel 
Pondus". la Copenhaga, englezul 
Desmon Douglas l-a învins cu 
21—18. 21—14 pe francezul .Jac
ques Secretin.

SQUASH • Pakistanezul Ja
hangir Khan a cîștigat pentru a 
treia oară consecutiv titlul de 
campion mondial masculin. înv n- 
gîndu-1 în finală, la Munchen. n-a 
australfahuî Chris Dittmar cu
3— 0 (9—3. 9—6. 9—0).

YACHTING • Cîștigătoarele 
campino-atelor mondiale feminine 
desfășurate la Auckland : ,,470“ : 
Cristiane Brian d — Claire Fon
taine (Franța)- ; „laser" : Mărit 
Soderstrom (Suedia) ; „mistral": 
Manuela Maseia (Italia).
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