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Ultima etapă a turului Diviziei „A" de fotbal...

...DAR LIDERUL DE TOAMNĂ VA FI DECIS Dl RESTANȚE
® F. C. Argeș, la a patra victorie consecutivă £ F. C. Olt (remiză la lași) reface în 
deplasare ceea ce pierde acasă * F. C. Bihor (3—0 cu C. S. Tîrgoviște), prima 
echipă după „grupul celor patru" Q Rapid (scor de forfait la Baia Mare) în

călzește speranțele „ultimelor trei"

• Campioanele, In 
vervă, revin in frunte
• Studentele cra- 
iovene, învinse la 
Rm. Vilcea ® In 
ultima etapă, der- 
by-ul torului la

Craiova

în duelurile la fileu 
ale celor Înalte 
jucătoare : Irina
Velicu de la Dinam o 
(In echipament de 
culoare închisă) și 
Mlrela Popovidu de 
la C.SJH. Liberta
tea Sibiu pn centrul 
blocajului) Învingă
toare a ieșit de 
cete mal multe ori 
dinamovlsta...
Foto : N. DRAGOȘ

pițurcă înscrie al treilea gol al bucureștenilor in meciul Steaua — Petrolul (3—0)
Foto : Dragoș NEAGU
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S-au incheiat „naționalele44 de popice

ANA PETRESCU Șl HORIA ARDAC
CAMPIONI MERITUOȘI Al „DACiADEI44

Campionatele individuale de 
popice . desfășurate in cadrul 
marii competiții naționale ..Da- 
ciada", s-au încheiat pe noua

conștiinciozitatea pregătirilor 
efectuate. Fiind astfel solicitați 
la maximum (pista nerodată 
încă suficient), cele 35 de ju-

nic. fumizind jocuri aplaudate 
de public si încheiate cu rezul
tate remarcabile. în plus, „ca-

(Continuare in pag 2-3)

Traian IOANIȚESCU

ANA PETRESCU HORIA ARDAC
a Casei - de

Și tehnicii
si cocheta arenă 
cultură a științei ____
pentru tineret din Cîmpina cu 
probele clasice 1. ___
mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați.

Cele 6 piste ale arenei, ex
trem de pretențioase, au triat pe 
concurențî după valoarea și

de 100 bile

cătoare și 32 de jucători care 
au figurat pe tabela de mar
caj a „calificărilor" au intrat 
în concurs vizînd un loc în pri
mii „16", care urmau să-și dis
pute a doua zi întiietatea în 
manșa decisivă. Atit fetele cit 
și băieții au făcut uz de în
tregul lor arsenal fizic și teh-

Continuă cursa grunata a c- 
chipelor feminine de volei în 
ediția aceasta a campionatului, 
ooate cea mai echilibrată din 
ultimii ani. si continuă caru
selul liderelor, ceea ce explică 
interesul sporit al publicului 
(mai ales în provincie) pentru 
locurile finalului de tur. Di
namo a revenit în frunte, ca 
urmare a victoriei tn fața si- 
biencelor. in timp ce fosta li
deră. Universitatea Craiova, a 
fost stopată la Rm. Vilcea de 
către revelația sezonului. Chi
mia. care s-a ap’ropiat si ea la 
un punct de Dinamo. Dar li
dera de... toamnă se va decide, 
ioi. la Craiova. în ultima etapă 
a turului, cînd studentele lo
calnice le întîlnesc pe dinamo- 
viste intr-un interesant derby—

In etapa de duminică, parti
dele centrale au fost cele de 
la București si Rm. Vilcea. dar 
intr-un context de larg interes 
s-a situat si meciul de la Con
stanta. dintre studentele gălă>- 
tene (care în etapa trecută au— 
detronat pe Dinamo) si volei
balistele de la Farul. în reve
nire de formă.

DINAMO — CB.M. LIBER
TATEA SIBIU 3—0 (10. 10. 4). 
Campioanele au apărut tn te
ren complet schimbate, avind 
o prestație radical îmbunătă
țită fată de miercurea trecută. 
Sextetul Doinei Ivănescu a ac
ționat cu mai mult angaiament. 
cu ambiție si decizie în fiecare 
fază, dominînd cu autoritate

(Continuare în pag 2-3)

„Cupa F.R. Handbal44 (feminin)

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA A CIȘIIGAT IA LIMITĂ
FINALA CO HIDROTEHNICA CONSTANJA: 26-25

PITESTI, 18 (prin telefon). 
Ultimul act al ediției din acest 
an a „Cupei F.R.H.“. rezervată 
echipelor feminine, s-a consu
mat duminică dimineață în lo
calitate. Aici. în Sala sporturi
lor s-au întâlnit câștigătoarele 
celor două 
narele A 
soara 
stanța. La 
frumos, 
mic si mai ales echilibrat, vic
toria a revenit la limită, for
mației timișorene cu scorul de 
26—25 (12—14).

De la bun început trebuie 
precizat faptul că raportul de 
forte dintre cele două comba
tante a fost atit de strîns incit 
nu greșim 
victoria ar 
tot atit de 
pe Litoral, 
gument în 
noastre vom scoate in evidentă 
faptul că fiecare dintre cele 
două echipe au dominat si si-au 
impus jocul in cite o repriză, 
în prima parte. Hidrotehnica, 
cu portarul Inliana Giumba (o 
tînără si foarte talentată înlo-

Si

serii, adică divizio- 
Constructorul 
Hidrotehnica 
capătul unui 

foarte atractiv.

Timi- 
Con- 
meci 

dina-

că 
să revină 

echipei de 
ca un ar- 
afirmatiei

dacă afirmăm 
fi putut 
bine si 
Dealtfel, 
sprijinul

Campionatele naționale de șah

MUREȘ AN
SAU TITLU!

Ionică, 
cu trio-ul 
— Mata- 
atac. s-a 
diferente 
min. 20,

cuitoare a Vioricăi 
chiar la echipa ei) si 
Cazacu — Carapetru 
rangă foarte activ în 
detașat, conducând la 
apreciabile (10—6 în 
12—8 în min. 25. 14—10 în min. 
28). în repriza secundă, antre
norul formației învingătoare 
(prof. Constantin Popa) a luat 
unele măsuri de ordin tactic 
si. introducînd în momentele de 
apărare pe Gerber în locul lui 
Palici, a reușit să mai reducă 
din apetitul ofensiv al constăn- 
țencelor, obținînd egalarea în 
min. 37 : 16—16. De aici, echi
pele au mers ..cap la cap" pen
tru ca în ultimele 5 minute, 
Palici să înscrie 2 goluri cind 
echipa sa era în inferioritate 
numerică !

Au marcat : Cojocărita 10, 
Oncu 10. Palici 3. Torjoc 3 
pentru Constructorul, respectiv 
Cazacu 8. Matarangă 5. Gălan 
4. Carapetru 3. Hobincu 3. Bo- 
căneală 2. Au arbitrat Al. Isop 
Si M. Tănăsescu (ambii din Pi
tești).

Călin ANTONESCU

Palpitant a fost finișul în a- 
cest al 36-lea campionat națio
nal feminin de șah desfășurat 
la Băile Herculane ! La cîțiva... 
pași de „linia sosirii', 
șele au sprintat mai 
parcă, decît după start. 
Margareta Mureșan. a 
în rundele a 13-a si 
două victorii, la Eugenia Ghin
dă si Judila Chiricută. Tot 
două puncte a înscris si Marina 
Pogorevici în fața Gabrielei 
Olărașu si Smarandci Boicu. 
Dana Nu|u a învins-o pe Eleo

frunta- 
viguros.
Lidera, 
obținut 
a 14-a

nora Gogâlea, 
cu Eugenia 
remize (la 
și Gabriela 
Polihroniade 
ca și Gertrude Baumslark (1—0 
cu Mariana Duminică, dar re
miză cu Margareta Teodores- 
cu). Alte rezultate : Smaranda 
Boicu — Judita Chiricută 1—0, 
Voichița Călinescu — Gabriela 
Olteanu 0—1, Ligia Jicman — 
Margareta Teodorescu remiză 
(r. 13). Gabriela Olteanu — Li-

dar a remizat 
Ghindă. Cu două 

Mariana Duminică 
Olărașu), Elisabcta 
a ieșit din cursă.

gia Jicman remiză (r. 14).
După 3 reluări s-a încheiat 
remiză „maratonul" dintre Ga-



Divizia „A" de baschet masculin NIMIC NOU SUB „SOARELE" GRUPE11-6
CONSTANȚA. 18 (prin tele

fon). Duminică s-au încheiat, 
în Sala sporturilor din locali
tate. întrecerile celui de al 
6-lea turneu al Diviziei „A" de 
baschet masculin. în urma că
rora a fost stabilită componenta 
celor două grupa valorice. In 
grupa 1—6 vor evolua — ca 
de obicei : 1. Steaua 43 p, 2. 
Dinamo Buc. 42 p. 3. I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 Buc. 37 p. 4. Rapid 
Buc. 35 p. 5. C.S.U. Balanța 
Sibiu 32 p. 6. Dinamo Oradea 
32 p ; în grupa 7—12 : 7. Uni
versitatea C.S.S. Viitorul Cluj- 
Napoca 31 p, 8. Farul Constanța 
31 p, 9. Politehnica C.S.S. Unirea 
Iași 31 p. 10. Academia Mili
tară Mecanica fină Buc. 29 p, 
11. C.S.U. Brașov 27 p. 12. Car- 
pati Grun 8 Construcții 23 p.

CARPAȚI — FARUL 81—85 
(40—35). Juniorii lui L. Călin 
au avut o evoluție încîntătoare. 
ei zburdînd pur si simplu în 
fata unei echipe ai cărei com- 
nonenti au iucat doar cu nu
mele. A fost o adevărată lecție 
de baschet, de combativitate, 
de ^neaiament. din care... în
vingătorii au avut ce învăța. 
In ultimele minute, unele scă

deri de ritm ale iuniorilor lotu
lui reprezentativ, coroborate cu 
cîteva decizii eronate ale arbi
trilor A. Niculescu si O. Vesti- 
nian (in special) au amînat o 
mare surpriză Au marcat : 
Constantin 22. Panaitescu 13. 
Toader 2. Iaeob 8. Stănescu 2, 
Tzachis 24. Pintea 10 pentru 
bucuresteni. respectiv Teeău 14. 
Cucos 3, Radu 4. Mănăilâ 15, 
Serban 2. Băiceanu 19. Moldo- 
veanu 10. Spînu 12. llucă 6.

I.CED. — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 94—80 (43—46). 
Studenții au sperat să urce în 
grupa 1—6, ei avind in min. 17 
avantaj cu 44—33. Finalmente, 
însă, eforturile lui Barna — 
remarcabil prin tot ce a făcut 
— s-au dovedit tardive în fata 
experienței bucureștenilor care, 
spre meritul lor. au constituit 
un „arbitru" impartial In pri
vința deciziei în disputa pentru 
locul 6. De remarcat că stu
denții au încheiat partida cu 
ultimii 5 jucători (Nicoară si 
Herbert au ieșit pentru 5 gre
șeli personale, iar antrenorul 
Gh. Roman a avut la dispozi
ție doar... 7 jucători). Au mar
cat : Ardelean 5. Mihaleea 6.

Chircă 6. Carpen 24. Voicu 12, 
Grădișteanu 21. Pogonaru 20, 
pentru învingători, respectiv 
Barna 32. Ilea 7. Trif 7. Her
bert 15 Nicoară 10. Moldovea- 
nu 9.

C.S.U. SIBIU — POLITEH
NICA IAȘI 64—63 (31—37). O 
adevărată finală pentru intra
rea în prima erupă valorică. 
Perioadele de inițiativă au al
ternat (Politehnica a condus in 
prima repriză C.S.U. în a 
doua), fără ca avantajul să de
pășească 6—8 puncte. Au <dn- 
tărit în stabilirea învingătoarei 
inspirația conducătorului de ioc 
Apostu si superioritatea sibie- 
nilor în lupta sub panouri. Ar
bitrii A. Gută si L Olaru au 
contribuit la buna desfășurare 
a întilnirli. Au marcat : Chi- 
rilă 16. Palhegy 12. Apostu 10. 
Dăian 6. Bretz 20. pentru în
vingători. respectiv Măgurean 
22. Dănăilâ 7. Takacs 18. Mihă- 
ilescu 10. Tonca 6.

FARUL — I.C.E.D. 72—70 
(33—37). Liniștea din prima 
oarte a meciului, cind am În
registrat cele două „sincope" 
(26—9. în min. 11. pentru Fa
rul : 34—32. în min. 18. pentru 
I.C.E.D.). nu anunța furtuna

din repriza secundă. Au fost 
20 de minute’de nervi, atit in 
teren cil si in tribune, cu 
multe inexactități tehnice, pro
teste si vociferări (Băiceanu. 2 
faulturi tehnice) si chiar in
jurii (Ardelean, care a si fost 
eliminat din ioc). Arbitrii A. 
Niculescu si I. Olaru au comis 
unele erori care au dezavan
tajat ambele echipe. Au mar
cat : Cucos 10. Teeău 21. Radu 
4. Mănăilă 8. Băiceanu 6. Mol
doveana 10. Spinu 9. Ilucă 4, 
pentru învingători. respectiv 
Ardelean 15. Mihaleea 1. Chircă 
10. Carpen 16 Ciocan 2. Voicu 
8. Grădișteanu 8 Pogonaru 18.

DINAMO BUC. — C.S.U. SI
BIU 95—70 (46—33). POLITEH
NICA IAȘI — C.S.U. BRAȘOV 
83—75 (42—42), DINAMO ORA
DEA — STEAUA 64—88 (18— 
41). RAPID — DINAMO ORA
DEA 97—84 (47—38), „U“ CLUJ- 
NAPOCA — DINAMO BUC. 
76—110 (43—5S). C.S.U. BRA
ȘOV — ACADEMIA MILITA
RĂ 61—66 (32—29). STEAUA — 
CARPATI 85—59 (51—29). RA
PID — ACADEMIA MILITARĂ 
83—82 (44—46).

Adrian VASILESCU

I
I Ultima etapă (a

CONTINUA CARUSELUL LIDERILOR ÎN CAMPIONATUL FEMININ OE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

jocul, chiar dacă adversarele 
au avut unele momente in care 
replica le-a fost ceva mai vi
guroasă. determinind reduceri 
de 
în 
de la 13—5 la 13—10.
al
Cu o preluare bună, campioa
nele au construit acțiunile in
tensive cu ușurință, coordona
toarea Mirela Pavel folosind 
un registru de pase mal va
riat. alternînd combinațiile pe 
centru (in care eficienta Ma
rianei Ionescu si Irinei Velicu 
a fost deosebită) cu Dasele „în
tinse" pe fileu cu care blocajul 
advers a fost adesea surprins 
negrupat. De asemenea, campi
oanele au arătat o mobilitate 
superioară în apărarea din am
bele linii, exceptînd unele pe
rioade de slăbire a concentrării. 
In ceea ce le privește pe si
bience. acestea nu s-au arătat 
la înălțimea cerințelor unui 
derby, surprinzind prin lipsa 
lor de angajament si. mai ales, 
de luciditate în teren, concre
tizate in intervenții aproxima
tive. în nesiguranță la preluare, 
stereotipie în finalizări, mobi
litate scăzută la blocaj, defi
ciente la construcția atacului. 
Doar Anca Bcșta a fost mai... 
prezentă în 1oc sL sporadic, 
Mirela Popoviciu. Arbitrii C. 
Manitiu din Brașov si A. Di- 
nicu din București au condus 
foarte bine echipele : DINAMO 
— Mariana Ionescu. Victoria 
Banciu. Georgșta Lungu. Irina 
Velicu. Doina Moroșan. Mirela 
Pavel : C.S.M. LIBERTATEA — 
Anca Beșta. Marinela Turlea 
(Luminița Roșea). Iuliana Ră- 
cean. Mirela Popoviciu. Marja 
Hilla (Anelise Boltres). Doina 
Bis chiri.

Aurelian BREBEANU

handicao de cite 5 
seturile 1 si 2 : în

doilea de la 14—5 la

puncte 
primul 
iar în 
14—10.

CHIMIA RM. VtLCEA — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 3—1 
(6. —2. 6. 7). Cu excepția se
tului al doilea. în care gazdele 
au odus un blocaj defectuos, 
permițând studentelor cîstigarea 
netă a setului. în rest partida 
a fost dominată de Chimia care 
s-a dovedit mai echilibrată în 
toate comDartimentele sl mai 
dornică de victorie. S-au re
marcat de Ia învingătoare Ioana 
Liteanu, Mihaela Mircea si me
zina Natalia Dulică. iar de la 
învinse Eugenia Cotescu. Ca
melia Tomeci si Gabriela Du
mitrescu. Arbitri : L Covaci 
din București si D. Baba din 
Tg. Mureș (P. GEORNOIU. 
coresp.)

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — STHNTA BACĂU 
1—3 (6. —11. —10. —9). Gaz
dele au reușit doar un set bun. 
orimul. după care s-au relaxat 
si nu au mai putut să revină 
la prestația din startul oartidei. 
Studentele, care au intrat mai 
greu în ritm; au profitat de 
relaxarea adversarelor, au e- 
chilibrat jocul în continuare, 
centru ca în finalurile de set 
să se dovedească mai lucide, 
in timp ce gazdele erau din ce 
în ce mai dominate de trac. 
Remarcate : Marilena Bogdan, 
Cristina Busnosu. Margareta 
Pescaru si junioara (15 ani !) 
Daniela Buhlea de la învingă
toare. Nicoleta Stanciu. Paula 
Păvăloaier si Elena Sander de 
la Învinse. (M. FR.)

CHIMPEX CONSTANȚA — 
PENICILINA IAȘI 3—2 (—9,
—6. 1. 11. 1). După 0—2 la se
turi. Chimpex are o puternică 
revenire, determinată de intro
ducerea în teren a Emiliei Mă
năilă. Totuși. în setul 4. ieșen- 
cele au condus cu 6—0 
dar au greșit apoi mult 
luare. Cele mai bune : 
Văduva. Lia Catarig si 
Avram de la localnice.
Moldoveanu. Rate _____
Gabriela Coman de la oaspete 
(G. DRĂGAN. coresp.)

MARATEX BAIA SIARE — 
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
3—2 (—4, —6, 6, 7. 7). Cele 
două echipe si-au împărțit pe
rioadele de dominare catego
rică. avantajul gazdelor fiind 
acela că au iucat mai bine în... 
partea a doua, cind bucures- 
tencele au comis multe greșeli 
si la fileu, si in linia a doua. 
Remarcate : Niculina 
Valerica Maier. Violeta 
de la învingătoare.
Lueia Ettz. Cristina Anton si 
Corina Olteana. (A.
coresp.)

FARUL CONSTANTA 
C.8.U. GALAȚI 1—3 (—12. 
—16. —12).

în clasament ; 1. Dinamo 
p. 2. Universitatea Craiova 
17 D (22:11). 3. C.S.U. Galați 
17 p (23:13). 4. Chimia Rm. Vil- 
cea 17 p (22 A3). 5. C.S.M. Li
bertatea Sibiu 16 d. 
pex Constanța 15 p, 
tex Baia Mare 14
8. Știinta Bacău 14
9. Penicilina Iași 13

inta Motorul Baia Mare 
Steaua 0—3) iucindu-se in 
vans, iar alte două uimind 
se desfășoare azi in Capitală : 
Dinamo — Elcond Dinamo Za
lău (sala Dinamo, ora 11) și 
Calculatorul — Universitatea 
Craiova (sala Olimpia, ora 14). 
Iată amănunte de la meciurile 
orogramate :

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA — 
3—0 (8, 6, 10). Partidă de bun 
nivel tehnic si spectacular. 
Gazdele au dominat in atac si 
s-au apărat bine. Oaspeți; au 
prezentat slăbiciuni in apărare 
îndeosebi. S-au remarcai Mițu, 
Covaciu, Ignișka de la învingă
tori, respectiv Nâsăudean și 
Manole (C. ANDREI, coresp.).

RELONUL SĂVINESTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1

a- 
să

Meci foarte, 
galeria Relo- 

șaptelea jucă- 
câ in setul 4, 
a refăcut de

04, —8, 11, 13). 
disputat, in care 
oului a fost... al 
tor. De remarcat 
echipa nemțeanâ
la 2—13!! S-au remarcat : Cion- 
ca, Semenciuc și Vițeiaru de 
la RelonuL Starea și Bujilă de 
La Tractorul (N. MARCU, 
coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — C.S.M.U. SUCEAVA 
3—0 (12, 13, 6). O victorie pe 
deplin meritată de gazde, care 
au avut un bun randament co
lectiv, dar cu sublinieri specia
le pentru N. Pop, Racolța și 
Rad. De la învinși a jucat mai 
bine Gl»i Dumitru (A. SZABO, 
coresp.).

In dasa."sentui masculin con
duc Dinamo (un joc mai puțin). 
Steaua și Explorări cu cite 18 p.

S-AII ÎNCHEIAT „NAȚIONALELE" DE POPICE
si 8—2. 
la pre- 
Liliana 
Roxana 

Iulia 
Talabâ si

Bujor, 
Dinu 

respectiv

CRIȘAN.

14,

18

Chim- 
Mara- 
(1623), 
0522). 
(1621),

6.
7.

D
D

_ P .
10. Calculatorul București 13 p 
(15:24). 11. Flacăra roșie Bucu
rești 13 D (1324). 12. Farul 
Constanta 13 p (1223).

în campionatul masculin al 
primei divizii, ieri s-au dispu
tat doar 3 partide, una (Sti-

(Urmare din peg 1)

lificările" au avut sarea si pi
perul marilor surprize. Maria 
Zsizsik (proaspăta cîștigă'oare 
a «Cupei Carpați"), Nineta 
Badea, Octavia Ciocîrlan. Mar
gareta Căiineanu, Erno Gergely, 
Traian Țălnar, Alexandru Tu
dor, Marin Grigore și alti cu- 
noscuti popicari fiind eliminați 
din cursa pentru titlu. Aceștia 
au fost devansați de tineri ca 
Ana Dragomir, Ana Szabo, flo
ria Ardac, Stelian Boariu, Con
stantin Stamatescu sau Ladis- 
lau Sereș, angajați din start în 
lupta pentru un loc pe podiu
mul „Daciadei". întreeîndu-se 
pe sine, electricianul Horia Ar
dac (antrenat de maestrul 
sportului Petre Purge) — por
nit „în sus" încă din turul 
campionatului divizionar pe e- 
chipe — a jucat perfect rolul 
„buturugii mici". în turneul fi
nal. el a învins adversari care 
aveau toate atuurile, actuali 
sau foști multipli campioni si 
recordmani mondiali cucerind 
— la 28 de ani — primul tri
cou de campion al tării la se
niori. Printre principalii lui 
adversari s-a numărat — ală
turi de Stelian Boariu — bucu- 
reșteanul Alexandru Cătineanu, 
care, din cauza unei neaștep
tate căderi în ultima manșă de 
„pline" (125 p d). a scăpat, din 
nou titlul printre degete, pe 
care în 1930 l-a pierdut la o 
diferență de numai 5 p d în 
1981 la 3 p d și în 1982 la2 p d, 
fiind considerat, pe bună drep

DE LA I. D. M. S.
MzigaxLnele auto I.D.M.S. livrează plnă la Sl decembrie autoturisme DACIA

du,pă cum urmează :
Mag. BUCUREȘTI ptnă la nr. 12.000/1983

și 13.000/1983 cu livrare de la mag. auto Reșița
51 14.000/1983 eu livrare de la mag. auto Timișoara

Mag. PITEȘTI pini la nr. 600/1983
și 5.000/1983 pentru cumpărătorii din jud. Sibiu

Mag. BRAȘOV ptnă la nr. 4.000/1983
51 4.300/1983 cu livrare de la mag. auto B. Mare

4.800H983 cu livrare de la mag. auto Reșița
Mag. BACAU ptnă la nr. 2.600'1983

Șl 3.000/1983 cu livrare d» la mag. auto lari
Mag. BAIA MARE pină la nr. 3.500/1963
Mag. CLUJ-NAPOCA pînă la nr. 2.800/1983
Mag. REȘIȚA ptnă la nr. 482/1983
Mag. CRAIOVA pînă la nr. 900/1983
Mag. TIMIȘOARA pînă la nr. 3.500/1983
Mag. IAȘI pdr.â la nr. 100/1983

Pentru ridicarea autoturismului de la alt magiazln decît cei de înscriere, este nece-
sară prezentarea la magazinul la care s-a efectuat înscrierea inițială pentru obținerea
ficrlsiorii de transfer.

dștigătoril C.E.C. de la tragerea din trim, n șt trim. IU se pot prezenta pentru
ridicarea autoturismullui DACIA la mag. auto IJ3.MA., conform arcmd&ril teritorial» corni-
nicate prin filialele CJE.C.

VînzăTile se efectuează lin funcție de stocul de autoturisme sl capacitatea de livrare
a fiecărui magazin.

Informații suplimentare Ja teQefonutt 78.26.48Anl* 1S2.

tate. marele „ghinionist" al 
campionatelor individuale.

Si in confruntările feminine 
am asistat la ascensiunea unor 
jucătoare tinere, dintre care in 
prim-planul turneului final s-a 
situat junioara Ana Dragomir, 
căreia — în luptă directă cu o 
altă reprezentantă a „noului 
val", Ana Szabo — i-au mai 
trebuit numai 7 popice pentru 
a urca pe podium. Celelalte 
locuri premiate și le-au dispu
tat două maestre în lansarea 
bilei, cunoscutele sportive Ana 
Petrescu și Elena Andreescu. 
Ele au acționat cu precizie 
de... metronom. înregistrînd in 
reuniunea decisivă rezultate de 
certă . valoare internațională. 
Cu o formidabilă ambiție. Ana 
Petrescu a cîștigat duelul pen
tru primul loc. realizînd 431 și 
442 p d într-o manieră care 
ne-a lăsat să înțelegem că 
rezervele sale sînt superioare 
prestației din ultima evoluție. 
La 35 de ani. operatoarea în 
domeniul mașinilor de calcul. 
Ana Petrescu (pregătită de an
trenorul Constantin Neguțoiu) 
si-a înscris în palmares al pa
trulea titlu de campioană a 
tării.

CLASAMENTE FINALE : 
(f) — 1. Ana Petrescu (Gloria 
Buc.) 873 (431—442), 2. Elena 
Andreescu (Voința 
845 (417—428). 3. Ana
(Voința Tg. Mureș) 834 
404). 4. Ana 
pia Buc.) 828 
via 
827 (408—419). 
tea (Rapid București) 825 (4! 6— 
409; (m) — 1. H. Ardac (Vo
ința Buc.) 1817 (929—888), 2. S. 
Boariu (Aurul B. Mare) 1816 
(899-917). 3.
(Gloria Buc.) 1811 (898—913). 4. 
C. Stamatescu (Gloria Buc.) 
1795 (896—899). 5. Gh. Silvestru 
(Chimpex Constanța) 1792 
(861—931). 6. L. Sereș (Electro- 
mureș Tg. Mureș) 1782 (900— 
882).

Berinde

2.
București) 

Szabo 
(430— 

(Olim- 
5. Sil-

Dragomir 
(411—417). 
(Voința Oradea) 
6. Vasilica Pin-
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SI TOTUȘI. 2■> J -
SPORTUL STUDENȚESC 0
JIUL PETROȘANI ' 0

Stadion Politehnica ; teren acope 
rit cu un strat de zăpadă înghețată 
timp rece ; spectatori - circa 1 000 
Șuturi ; 13—1 (pșe poartă : 4—0). Cor 
nere : 2C-0

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu 
- M. MihaU. CAZAN, IORGULESCU 
Munteanu II - PANA, Șerbănic£ 
(min. 46 Chihaia). Coraș — Terheș. 
M, Sandu, Hagi (min 80 Bucurescu)

JIUL : CAVAI - V Popa, VIZITIU 
M Popa, P. GRICORE — Varga, Gă 
man, STANA - Stoinescu (min. 81 
Dosan), Cura (min 88 Ciorâseu). 
Bâltițâ.

A arbitrai bine V. Curt (Medai 
dia) ; la linie : M. Georgescu (Con 
stanța) și .Gh. Ofițeru (București).

Cartonașe galbene ; MUNTEANU II, 
CHIHAIA, CORAȘ

Trofeul PetschovscKî : 9
La speranțe : 1—1 (0—0).

din Regie și-au 
încheie sezonul 

care să 
de trei 

zile.

le com- 
succese 
dar cu

„Alb-negrii" 
dorit mult să 
cu o victorie, 
oleteze seria
în numai șapte 
toate eforturile oe care le-au 
depus n-au reușit in tentativa 
lor. Ei au dominat cu autori
tate. cum rar ne-a fost dat să 
vedem pe un stadion de fot
bal. iucînd din primul si oină 
in 
tea 
nut 
gea 
ori
să treacă 
gură dată dincolo de linia bor
tii. in gol.

Ocazii au existat suficiente, 
cîteva dintre ele foarte mari, 
patru in prima repriză, două

ultimul minut. în jumăta- 
de teren adversă, au obti- 
corner după corner, min- 
a fost adusă de zeci de 
in careul lui Cavai. fără 

insă, măcar o . sin-

plină 
de 
In

vară 
zăpadă), 
aplauze 

rezervat 
echipe

Un teren ca In 
(perfect curățat 
un public generos 
(un capitol special 
lui Boloni) și două 
care au realizat, adeseori, faze 
frumoase fără însă ca tensiu
nea să fie permanentă, 
ce trebuie să remarcăm 
jocul de la Pitești. Cum 
intimplă în fotbal, o formație 
(F.C. Argeș) care repurtase 
un succes prețios în deplasare 
și, alta (A.S.A. Tg. Mureș) în
vinsă Pe propriul teren n-au 
prezentat în teren dispropor
ția valorică pe care o indicau 
scorurile etapei precedente. 
Dimpotrivă, Dobrin si ai lui 
au întîmpinat o rezistență bi
ne organizată din partea mu
reșenilor. Victoria „violeților" 
nu poate fi pusă la îndoială, 
dar ea s-a 
patul unei 
moțiile nu 
geșeni.

în 
liste 
atac, 
tr-o 
prinzătoare. purtată de

(min. 2) R,entru ca Nica, 
dintr-o acțiune-surpriză

iată 
din 
se

materializat la ca- 
.partide în
i-au ocolit

care e- 
pe ar-

fiindteren
ale jocului 
meciul a și 
asemenea acțiune

specia- 
contra-

două 
de 
debutat prin-

SUT-
Cior-

ceri 
tot

UNII PASEA7A.
fost frig la Bacău. Vreme 

la gura sobei,
A 

de stat în casă, 
unde să mai povestești ce a 
maj fost in campionatul nos
tru. Terenul, bun pentru... pa
tinaj. La început. spectatorii 
care s-au încumetat să ia fri
gul în piept au crezut că vor 
asista la o partidă disputată, 
care să-i încălzească si 
și pe._ jucători. Meciul 
cepuse promițător, cu o 
pută echilibrată și cu o 
dă deschidere de scor.

pe ei 
tn- 

dis- 
rapi- 

In 
min. 8, Ia o pasă in adîncime, 
Șoiman (scos din ofsaid de 
Mărginean) a plecat din apro
pierea centrului terenului, a 
trecut si de Moraru. dar aces
ta l-a prins de picior în ca-

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRO.MOSPOIH LNTORMEAZA
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 18 DECEM
BRIE : I. Avellino — Pisa X ; IL 
Catania — Ascoli X ; m. Fioren
tina — Roma X ; IV. Juventus — 
Internazlonale 1 ; V. Lazio — 
Udinese X ; VI. Milan — Torino 
1 ; VIL Sampdorta — Napoll 1; 
VUL Verona — Genoa X ; IX. 
Cremonese — Como X ; X. Pe
rugia — Atalantâ X ; XL Tries- 
ttna — Arezzo X ; XII. Varese — 
Palermo L FOND TOTAL DE

C1ȘTIGURI : 1,134.118 LEI, dta
care 27.761 lei, report Ia catego
ria L

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 18 DE
CEMBRIE 1933 : EXTRAGEREA I: 
63 57 42 54. EXTRAGEREA a II-a: 
43 62 53 34. EXTRAGEREA a 
m-a •. 47 28 55 32. FOND TOTAL 
DE ClȘTIGURl : 605.872 lei, din 
care 6.420 lei, report la cate
goria 1.

Un nou rți

în ultima t 
fost mai în 
(mm. 11). a 
cunde mai] 
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catapultind 
rădăcina ba 
Cavai. în ' 
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îpărarea 
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I

Diviziei

eprizei.

(ombil din Bucu-

Eftimie IONESCU

marcat x AVÂDANB

Constantin ALEXE

1 (1)
0

F.C. ARGEȘ
A.S.A. TG. MUREȘ

Ignat,
TG. 

Jenei, 
Both,

bine 0. Petrescuj la 
Grama

MANGEAC - Vi» 
a SOLOMON 
EH sei — An» 

Avădanei — Șcirnon.

M. ZAM- 
Tulpan — 

I (min. 67 Roman), 
Jurcă (min. 46 D. 

NICA. _
MUREȘ : VARO - 

ISPIR. Gall - BOTE- 
BOLUNI - Ciorceri. 

S. Dumitrescu (min. 75

Stadion 1 Mai ; teren excelent ; 
timp frumos, dar friguros ; specta
tori aproximativ 7 000. Șuturi : 18—7
(pe poartă : 8—2}. Cornere 4—3. A
marcat : IOVĂNESCU (min. 34).

F.C. ARGEȘ : Cristian - *' "•**•
HR, Stanau, MOICEANU, 
TOMA, Badea ‘ ' 
IOVĂNESCU - 
Zamfir),

A.S.A. 
Szabo, 
ZAN, 
MUNTEANU, 
Varga).

A arbitrat 
tfnie : J. 
rești) și M. Man (Cluj-Napoca).

trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3—0 (2—0).

ricol la poarta Iui Cavai. dar Jiul re scăpa 
ră gol și de data aceasta...

Foto : L MIHAICĂ

partidei., A 
lui Terhes 
60 de se- 

cel al lui 
e violente.

oe lingă 
reaota lui 
oraș a e-
ură liberă 

oas- 
ultim 

tru ca. in 
o 

lescu să 
Ter- 

, din
Schiderea

din Dozitie ideală, a su- 
el imDrecis.
n-a făcut nimic altceva

hala, 
tat si

Jiul 
decit să se apere si s-a apărat
cu strășnicie, resningind totul, 
oriunde si oricum. în corner, 
in aut. in tribune si chiar peste 
tribune (!). reușind pînă la 
urmă să plece acasă cu un 
punct. Ca si anul trecut. Dar 
oetrosănenilor (corigenti la lec
ția jocului ofensiv, ei șutind 
doar o singură dată sore poar
tă, slab și imprecis !). 
suris

le-a 
tot timpul sansa. Pentru 

nesansa s-a aciuit în ta- 
cealaltă.

Laurenfu DUMITRESCU

in bună 
ratează, 

zdelor — 
vom 

Ignat, 
Zamfir, 
32 —

ca si 
atac) și 

acordă 
urmare 

min. 
impe- 

ă, :en- 
ÂNESCU 
, în pla- 

se- 
de 

a în- 
Pînă 

a ratată

lovi- 
pe Cris- 
er. Pînă 
emmm 
lin. 65 

unghi

Varo : 
peste 

singur 
acesta 

bară" Iovănescu 
Varo boxează dar

gazdelor la poarta luj 
șut Badea (de la 9 m.)
— min. 66 ; D. Zamfir, 
cu Varo, șutează tn 
(min. 83);
— min. 84
nici Ignat nici Nica nu ajung 
balonul la citiva metri de 
poarta mureșană — min. 86.

nsfor- 
> <a

eților, 
preajma 
dar Ia- 

minge 
pasa 

trimis 
„bom- 
poziții 

21)
In min 

trans-

a ba
ca re 

hețatei 
pase...

S.C. BACAU 1 (T)
DINAMO 1 (0)

Stadion ,,23 August* ; timp geros, 
teren înghețat ; spectatori circa 7 000. 
Șuturi : 8—19 (pe poartă : 3—4). Cor
nere : $-5. Au 
(min. 8 din 11 m), respectiv DINtA 
(min. 51).

S.C. BACAU : 
creanu, CARPUCI, 
(min. 62 Andronic), 
nle» Adolf, * " ' 
Mihuț, Penoff.

DINAMO : Moraru - RED NIC. AL 
NICOLAE, Movilă, Mărginean — 
Dragnea, V. Radu, Custov — Țălnor, 
krmandi (mim. 33 Dima), Orac.

A arbitrat bine O. Ștreng (Ora
dea) ; la linie : M. Dragu (Galați) 
șl M, Stănescu (lași).

Trofeul Petschovschi : 9. 
La speranțe : 2—2 (1—1).

ratate, 
ă se 

a 
at de 
tr-un

printre 
tinirul

-o a- 
opoș- 
ujțu-

miți. Publicul a încercat să-și 
arate supărarea pe 
dar nimic. Avădanei, 
Adolf îsi vedeau de 
lor, dinamoviștiî Movilă. Drag- 
nea. Custov sau Orac se 
mulțumeau cu puțin si tabela 
de marcaj nu s-a mai modi
ficat. cu toate că echipa cam
pioană. chiar fără unii 
tre titulari, putea aspira 
mai mult. Cu condiția ca 
multe dintre cele 19 șuturi 
fi nimerit spațiul porții.

remiză,
Mihuț, 
treaba

din- 
la 

ma I 
să

DOAR 0
Liderul n-a avut nici un mo

ment emoții în acest meci, în 
care victoria i-a revenit par
că de la sine, în virtutea... di
ferenței de 18 locuri în clasa
ment și a terenului propriu. 
Steliști: s-au așezat de la în
ceput la cîrma partidei și — 
jucînd sigur, dar fără a face 
cine știe ce eforturi — au aș
teptat.. să vină golurile ! Pri
mul s-z înregistrat în min. 18 
a ur. adevărat cadou. pe care 
ut oaspete ii oferă gazdei la 
cart s venit in vizită : la o 
centrare banală a Iui Lăcătuș 
mijlocașul ploieștean CALIN, 
vrind să trimită afară sau por
tarului a reluat „spectaculos", 
de la 10 metri, marcind in vin
ciul propriei porți. Al doilea — 
după 4 minute — a fost con
secința unei lovituri libere in
directe in careu : Stoica a

camă™ risiplștl
.Pini nu de mult, un derby 

pentru „podiumul" clasamentu
lui, cu atributele aferente, me
ciul Universitatea — Corvinul 
a avut, de astă-dată, o desfă
șurare in sens unic, craiove- 
nii asaltind, 80 de minute din 
90, baricadele întinse de hune- 
doreni Tonul ofensivei și al... 
ratărilor (explicabile, intr-o 
oarecare măsură, prin starea 
terenului) avea sâ-1 dea, in 
min. 3, Ungureanu, al cărui 
șut, de la 7 m, a trimis ba
lonul peste transversală. Apoi, 
vîrfurile gazdelor, suprave
gheate cu strășnicie, au lucrat 
mingi pentru coechipierii din 
linia a Il-a și, în min. 6 și 20, 
a fost rîndul lui Țicleanu să- 
amine deschiderea scorului, 
execuțiile lui, în plină viteză, 
plasînd mingea alături de poar
tă. Si cum ieșirile oaspeților 
din defensivă, filtrate de Klein, 
au purtat amprenta cursivității 
am asistat la un joc de bună 
factură. Contrele hunedoreni- 
lor, dirijate, cu precădere, pe 
culoarul incisivului Văetuș, au 
fost, însă, stopate de Ștefănes- 
cu, care, o dată în plus, a du
blat prompt, relansînd apoi
jocul cu promptitudine spre
poarta lui Ioniță. Cu două mi
nute înainte de sfîrșitul pri
mei „jumătăți", la un voleu
executat, plasat, cu putere, de 
Cîrțu, un întreg stadion a vă
zut balonul în plasă, dar 
goalkeeperul oaspeților a scos, 
miraculos, printr-un reflex for
midabil.

Craiovenii și-au reluat ofen
siva după pauză și. minute 
în șir, careul hunedorean a

FOTBAL FĂRĂ... PATINE !
Partida a avut de suferit din 

cauza unui teren-patinoar. ju
cătorii fiind, mereu Dreoc’jpati 
să-sl mențină echilibrul. în a- 
oeste condiții. avantalati au 
fost oaspeții care s-au retras In 
defensivă, înlăturînd mereu pe
ricolul din fata porții lui du
rea. Fazele de pol au fost ex
trem de rare, numărul suturi
lor pe spațiul porții oorindu-se 
In dreptul cifrei 3 ! în min 13. 
Eftimie încearcă, cu un sut de 
la distantă, vigilenta lui Bucu- 
Peste două minute ieșenii sînt 
foarte aproape de deschiderea 
scorului, dar Cănănău reia im
precis. cu cqduL în urma unei 
lovituri libere executate de Cio- 
cîrlan. Asistăm la un Joc de 
pase la mii Jocul terenului, gaz
dele în cercînd dislocarea defen
sivei adverse, neclintită în preaj
ma propriului careu. Pînă la 
Dauză mai notăm doar șutul lui 
Cănănău (min. 37). expediat de 
la 18 m.

Repriza secundă păstrează a- 
celasi aspect, gazdele reluîndu-si 
si mai pregnant șirul atacurilor 
în min. 50 Politehnica Irosește 
o Imensă ocazie : docîrlan exe
cută o lovitură liberă de la 18 
m. lateral dreapta. Sertov tîs- 
neste si reda, de la 6 m. .dln- 
tr-o bucată*, fulgerător, balonul 
izblndu-se de pieptul Tul Cl urea. 
Urmează 10 minute de... foc. In 
care oaspeții sînt .în corz.-. Go
lul plutește parcă în aer. dar 
fundașii olteni. în frunte cu ex
celentul Bumbescu. resping to-

MĂI 1ĂIII RATAflIA LUI AII INII, Șl
Bihorenii. Drin șutul din min 

1 al lui Grosu (din cădere, pe 
spate, mingea trecînd de puțin 
De lîn&ă tintă). îsi demonstrează 
de la început intențiile ofensive, 
materializate însă destul de tlr- 
ziu De tabela de marcaj, dato
rită aDărării exacte a formației 
dîmbovltene. Ca întotdeauna, o- 
mul de gol al gazdelor va fi 
Grosu. Venind din liniile din 
spate, mereu servit cu mingi u- 
tilizabile de coechipierii Băl (din
tre care trebuie din nou evi
dențiat travaliul nelnoeftat al lui 
Dianu. un fundaș mereu neobo
sit). el se va dovedi tot timpul 
un real pericol pentru poarta lui 
Mia (sîmbătă mai Dutln Inspirat 
decît altădată), ca în mîn. J. 7. 
21 etc. în min. 11 notăm Drfma 
retiune la poarta ltd Balas, în

PROBIEMĂ: CEA A
executat . scurt la PUȘCAȘ, a- 
cesta a șutat sec, pe jos, 2—0 
și tot stadionul și-a dat seama 
că meciul s-a terminat. Supor
terii „roș-albaștrilor“ cer scor ; 
dar manevrele tactice ale lui 
Pușcaș (jucător tehnic, cu 
excelentă orientare în teren), 
cursele lansate ale lui Balint 
și desele intercalări în atac ale 
lui Tătăran nu mai aduc 
decit... bara acestuia din urmă, 
la cornerul din min. 33. în 
răstimp (min. 28). debutan
tul Catinca trece pe lingă pri
mul său gol in ,,A“, nereușind 
să ajungă, cu capul, centrarea 
de la Mocanu.

După pauză. Steaua își men
ține dominarea. în min. 50, Tă
tăran reia cu capul din apro
pierea porții, dar Toma apără 
Majorarea scorului __ firească
față de presiunea gazdelor și

IHIZIIII OASPfJIIOR
UNIV. CRAIOVA 1 (0)
CORVINUL HUNEDOARA 0

Stadion Central ; teren greu. În
ghețat ; timp rece ; spectatori — 
circc 10 000 Șuturi : 22—5 (pe poartâî 
5—1) Comete s 11—1 A marca' 
CAM AT AR U (min 66)

UNIVERSITATEA : Lung - Negrită, 
Tilihoi. ȘTEFANESCU. UNGUREANU
- ȚICLEANU, GEGLGAU (min. 57 
Irimescu), A Popescu (min. 67 Bicul
- Păuna. CAMATARU. CIRȚU.

CORVINUL : ICNIȚA - Nicșa, GA
LAN. Dubinciuc, Bogdan — Petcu. 
MATEUȚ, L MOLDOVAN KLEIN - 
VAETUS, Gh. Radu.

A arbitrat foarte b'me N. Dinescu ; 
Io linie : Gh. Constantin (ambii din 
Rm. Vilcea) ți A. Gheorghe (P. 
Neamț).

Cartonașe galbene : NEGRILA.
BOGDAN, DUBINCIUC.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—0 (1—0).

semănat cu o cetate asediată, 
în min. 53, Geolgău a greșit 
de puțin ținta ; în min. 63, Ia 
o „bombă" a lui Irimescu, de 
la circa 25 m, Ioniță a salvat 
din nou uimitor. Și cînd ten
siunea în teren și tribune a- 
tinsese -cotele maxime, CAMA
TARU, servit, în adincime, de 
Ungureanu, a pus, in min. 66, 
capăt speranțelor hunedorene, 
expediind balonul in plasă, în 
colțul lung, cu o măiestrie dem
nă de reputația sa. La 0—1, Cor
vinul a consimțit să iasă la 
joc, dar ocaziile clare de gol 
(min. 78 — Păuna, min. 83 — 
Negrilă) s-au produs tot la 
poarta lui Ioniță, cel care fă
cuse „minuni" în a limita pro
porțiile înfrîngerii.

Gheorghe NICOLAESCU

POLITEHNICA IAȘI 0
F.G OLT 0

Stadion „23 August" ; teren Înghe
țat. degajat de zăpadă ; timp ge
ros ; spectatori — circa 2 000. Șu
turi x 9—5 (pe poartă : 2—1). Cor
nere : 6—5.

POLITEHNICA : Bucu — Sigmkean, 
Anton, URSU, QO CIR LAN - Gheor
ghiu (min. 70 Sknionaș), Cănănău, 
PAVELHJC — Florean, Sertov, Cioacă.

F.C. OLT : Ciurea — Chivescu, 
BUMBESCU, CAȚOI, Matei - KALLO, 
MIN EA, Eftimie — M. Popescu (min. 
63 Barbu), State, Boriceanu (min. 
72 Firănescu).

A orbitrat foarte bine R. Matei ; 
ks linie : Th. lonescu (ambii din 
București) și Fl. Popescu (Ploiești)-

Trofeul Petschovschi : 10.
la speranțe : 4—2 (2-0).

tul Un contraatac al oaspeți
lor. în min 80. initial de Fi- 
rănescu. De cartea dreaptă, se 
încheie cu o lovitură cu capul 
a Iul Barbu, dar balonul trece 
peste -transversală*. Ultima o- 
cazie a formației locale o notăm 
în min. 81. cînd Simionas a e- 
xecutat o lovitură liberă de la 
18 m. însă mingea trece pe lîngă 
poarta lui Ciurea. SI. astfel, par
tida se înche’e cu un scor alb, 
echitabil după desfășurarea me
ciului.

Gheorghe NERTEA

timD ce Mia este „Încălzit* me
reu. mereu si de Filip (min 19). 
si de Zare (min. 8. 29. 40). Mo
mentul psihologic al meciului a- 
vea să se consume în min. 31 : 
Aelenel trece nestingherit crin 
sist eonul defensiv al orăd ani
lor si ajunge singur cu mingea 
la Dicior In fata careului de 16 
m. Balas îi iese în întîmDinare. 
Aclenei sutează spre poarta 
goală, dar mingea se lovește de 
piciorul portarului sl alunge la 
Ile. în terenul tîrgoviștenilor. Ur
mează o pasă în adincime spre 
Grosu dar intervine nelnspirat 
Pitaru. care împinge balonul lui 
GROSU. Urmează șutul acestuia 
și... 1—0 ! Abia se reia Jocul si, 
în minutul următor, profitînd de 
faptul că apărătorii formației 
oaspe încă se mai certau între

SCORULUI...
timiditatea in atac a Petrolu
lui — survine in min. 60 : Lă
cătuș centrează, Pițurcă reia 
spre poartă, Toma respinge... 
tot la PIȚURCA și acesta fixea
ză scorul partidei : 3—0. Abia 
după acest gol ploieștenii încep 
să se vadă și ei ceva mai mult 
in atac. Slăbiciunile liniei de 
mijloc (chiar după efectuarea a 
două schimbări) nu permit însă 
o construcție prea solidă, astfel 
încât ambițiile lui Catinca (mai 
mereu în conflicte mărunte cu 
Tătăran) nu sînt răsplătite cu 
golul de onoare. în schimb, 
pentru a sugera, mai convin
gător superioritatea steliștilor, 
să mai consemnăm marea oca
zie a lui Pițurcă (min. 76) care 
a ratat un 4—0, mai aproape de 
realitățile jocului.

Radu URZICEANU

0 SCHIMBARF INSPIRATA
Anticipările cu privire la dis

puta dintre cele două perfor
mere ale etapei trecute nu s-au 
confirmat, deoarece sîmbătă. la 
Rm. Vîlcea. Dunărea C.S.U. a 
dat o replică palidă formației 
locale, preocuparea ei. de-a lun
gul celor 90 de minute, fiind de 
a nu primi gol si de a scoate 
astfel o „ remiză “ de., aur. Si. 
asa cum s-a desfășurat Jocul, 
se părea că gălătenli vor scăpa 
cu fata curată Dină la sfîrsitu) 
partidei.

Chiar din start Chimia s-a 
instalat la cîrma locului, si-a 
masat adversarul în treimea lui 
de teren, hărtuind aproape con
tinuu o apărare supranumerică. 
în aceste condiții au apărut cî- 
teva ocazii favorabile de a se 
deschide scorul, dar. de fiecare 
dată, portarul Oană a intervenit 
cu succes. Asa s-a întîmplat în 
min. 3 — Verigeanu a greșit pre
luarea balonului la 6—7 m de 
Poartă si portarul Oană l-a re
ținut : în min. 18 — Preda a 
șutat năDraznic de la 25 m. 
Oană a plonlat si a acordat cor
ner : în min. 23 — Oană res
pinge. de la 8 m. balonul din 
piciorul lui lovan : în mm. 36. 
la o centrare a lui Telesoan 
Gălan a deviat mingea sore 
poartă si Oană a respins in 
corner.

O bună parte din repriza se
cundă aspectul locului s-a men
ținut ca înainte de pauză. Dar. 
din min 63. odată cu introdu
cerea lui Palea în locul lui An- 
cuta. acțiunile ofensive ale Chi-

ROZNAI Șl COECHIPIERII
Dună natru Infringed conse

cutive (în campionat Si în 
„Cupă"), echipa băimăreană s-a 
reabilitat sîmbătă cu brio în 
fala propriilor suporteri prin- 
tr-un ioc de foarte bună fac
tură si o victorie la scor. Cu 
ambiția de a demonstra realele 
lor posibilități. Roznai si co
echipierii săi au dominat par
tida aproape de la un cap la 
altul, zburdind pur si simplu 
ue terenul înghețat si creind 
faze ofensive de mare specta
culozitate. Nu-i mai puțin a- 
devărat că Rapidul — fără 
citiva dintre titularii săi — le-a . 
dat o replică mult prea mo
destă. pe plan ofensiv aproape 
nulă.

Încă de la început, localnicii 
au acționat în viteză si în 
forță, punînd în real pericol 
poarta apărată de Mânu, care 
în min. 3 a împiedicat, prin- 
tr-un exceptional reflex, des
chiderea scorului la mingea 
trimisă cu capul, de la numai 
citiva metri, de Muresan. în 
min. 9 Pirvu si în min. 10 din 
nou Mânu s-au opus, de ase 
menea, salvator la șutul lui 
Roznai si. respectiv, pătrunde
rea impetuosului Laiș. Golul, 
care plutea în aer. avea să 
cadă în min. 12. ROZNAI — 
lăsat nemarcat — reluind cu 
capul precisa centrare a lui 
Mureșan. Faza avea să se re
pete în min. 23. cînd același 
ROZNAI — scăpat din nou de 
sub supravegherea fundașilor 
rapidisti — a fructificat lejer, 
cu latul, centrarea lui Turba. 
Spre finalul reprizei, oaspeții 
au echilibrat oarecum jocul, au 
creat vreo două acțiuni efen-

APOI... 3-0!
ei, GEORGESCU mărește avan
tajul la 2—0, fructificînd o pasă 
de la Dianu. Meciul era Jucat, 
pentru că oaspeții dovedeau in
consistentă ofensivă. neputința 
lor dem-onstrînd-o Burlean-u 
(min. 49) si Niculcioiu (min 53). 
care au avut — în zadar — 
bune poziții de sut. NEDELCU 
H. intrat în joc după pauză. îsi 
face prima dată simtită pre
zenta în min 80 cînd Pitaru res
pinge șutul său de pe linia porții 
sl mai ales 82 cînd tot el fructi
fică o pasă de la Grosu : 3—0. 
Victorie meritată chiar la acest 
scor, deși tîrgovistenil au trecut, 
cum s-a văzut. De lîngă deschi
derea scorului.

Mircea TUDORAN

STEAUA 3 (2)
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Stadion Steaua ; teren înghețat, 
cu puțină zăpadă : timp rece ; spec
tatori - circa 7 000. Șuturi : Î4—6 
(pe poartă : 6—3). Cornere : 11-^3.
Au marcat : CĂLIN (autogol, min. 
18), PUȘCAȘ (nrn. 22), PIȚURCA 
(min. 60).

STEAUA : lordache — lovan, BZ- 
LODEDICI, Tătăran, Eduard — MA- 
JARU. STOICA, PUȘCAȘ, Balint - 
Lăcătuș (min. 66 Diaconescu), 
Pițurcă.

PETROLUL : Toma — Lazăr, STAN- 
CIU, BUTUFEI, Panou - Călin (min 
58 Cojocaru). Grigore, I. Solomon 
(mi*n. 78 Nuță) — Moconu, Catinca. 
Libiu.

A arbitrat foarte bine Cr. Teodo- 
rescu (Buzău) • la linie : R- Pe
trescu (Brașov) și Gh. Toth (Aiud).

Cartonașe galbene • TĂTĂRAN. CA
TINCA.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2-1 (1-0).

CHIMIA RM. VILCEA î (0) 
DUNAREA C.S.U. 0

Stadion ,,1 Mai" ; teren bun in 
repriza I, alunecos în cea secundă ; 
timp — ceață slabă ; spectatori — 
circa 4000. Șuturi : 26—1 (pe poartă: 
14—0). Cornere : 12—0 A marcat :
PĂLEA (min. 75).

CHIMIA : Pavel - TELEȘPAN, Basno, 
PREDA, Cincă — Alexandru, LAZĂR, 
lovan — Verigeanu (min. 71 Vergu), 
Ancuța (min. 63 PALEA), Caraba- 
geac.

DUNAREA C.S.U : OANĂ
PISAU. Golan. ANGHELINEI, Mure- 
șan - lehim, Pascu (min. 79 Cer- 
nescu), Balaban, Bejenaru — Antohi 
(min. 65 Hanghiuc), Soare.

A arbitrat foarte bine M. Niculescu; 
la linie : V. Măndescu șl E. Pă- 
trașcu (toți din București).

Cartonase galbene : CINCĂ. MU- 
REȘAN.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—0 (1—0).

miei au devenit mai periculoase, 
golul plutind în aer. A căzut în 
min. 75. după cîteva lovituri de 
colt Ia poarta oaspeților. In a- 
cest minut, după o circu’atie ra
pidă a balonului între înaintașii 
localnici, mingea a ajuns la PA
LEA. aflat la 12 m de poarta 
lui Oană. acesta a șutat pe jos, 
în stînga portarului gă’ătean, 
care de as*ă dată n-a mai nu*ut 
interveni si... 1—0.

Pompiliu VINTILA

SĂI - ÎN MARI VfBVĂ
F.C. BAIA MARE 3 (21
RAPID o

Stadion „23 August' ; teren înghe
țat, dor bun de joc ; timp însorit, 
însă rece ; spectatori - circa 6 000. 
Șuturi : 18-3 (pe poartă : 9-1). Cor
nere : 15—3. Au marcat : ROZNAI
(min. 12 și 23), LAIȘ (mih. 51).

F.C. BAIA MARE : Feher - Raț 
(min.- 89 Sepi), BUZGAU, BĂLAN. 
Ignat — Rus, Mureșan, TULBA — D. 
Moldovan (min. 56 Dragomîrescu), 
ROZNAI, LAIȘ.

RAPID : Mânu — I. Popescu. Rada, 
PIRVU, Mincu — Ion Ion, P. Petre, 
Șt. Popa, Șișcă — Cojocoru (min. 
67 Aron), Damaschin.

A arbitrat foarte bine N. Răînea 
(Birlad) ; Io linie : I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea) șl C. Bîtlan (Craiova).

Cartonașe galbene : RADA.
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 1-0 (0-0).

sive mai periculoase. însă por
tarul Feher a intervenit prompt 
la centrările lui Mincu si St. 
Popa.

La puțin timp după pauză 
(min. 51). LAIȘ a mărit avan
tajul echipei sale printr-un ex
celent sut de Ia distantă. Gaz
dele atacă In continuare cu 
multă vigoare, presează minute 
întregi pe rapidisti în propriul 
careu, silindu-i pe Mânu si co
legii săi din apărare să îupte 
din greu pentru a evita majo
rarea scorului. Uneori, oaspeții 
reușesc să iasă din încleștarea 
la care sînt supusi. dar acțiu
nile lor ofensive eșuează cu 
regularitate la marginea careu
lui advers atacantii fiind sim
pli figuranți.

Constantin FIRANESCU

F.C. BIHOR 3 (2)
C. S. TIRGOVIȘTE 0

Stadion F.C. Bihor ; teren bun ; 
timp frumos, primâvâratic ; specta
tori - circa 6 000. Șuturi x 18-6 (pe 
poartă : 9-0). Cornere : 10-3. Au
marcat : GROSU (min. 31), GEOR
GESCU (min. 32), NEDELCU II (min.82).

F.C. BIHOR : Balaș - DIANU, 
Zare, Biszok, Kiss - GROSU, Tămaș, 
MUREȘAN — Ile (min. 63 Nedelcu 
II), Filip, GEORGESCU.

C.S. TIRGOVIȘTE : Mia - Nicu
lescu, ENE, Dumitrescu, PITARU — 
Burtea nu, Licâ, Turcu — Aelenel (min. 
73 R. Tudor), NICULCIOIU, Stoîchiță 
(min. 76 Ostafi).

A arbitrat foarte bine M. Salomir 
(Cluj-Napoca) ; la linie : I. Târcan 
(Reghin) și, cu foarte multe greșeli,
D. Buciuman (Timișoara).

Cartonașe galbene : OSTAFI, NE
DELCU II.

Trofeul Pehcho’/schî : 10.
La speranțe : 3—2 (2-1).



SOSIRE STRINSA IN FINALA ȘAHIȘTILOR
Abia spre sfîrșitul turneului 

a început să se joace cu ade
vărat șah in finala masculină 1 
Față de marele număr al as
piranților la titlu. fruntașii 
clasamentului și-au dat seama 
că o tactică de așteptare nu 
poate fi sortită decît eșecului.

în runda a 11-a, Ghindă a 
cîștigat la Kertesz, Stoica la 
Nicolaide, Șubâ la Lupu (după 
întrerupere), Ghițescu la Mă
rășescu. Remize : Pavlov — 
Bărbulescu (după mari com
plicații și după inlrerupere) 
Ionescu — Griinberg, Ștefanov 
— Foișor. Gheorghiu (cu ne
grele) a întrerupt a doua oară 
cu Oltean, încercînd să-și va
lorifice un pion in plus intr-un 
final greu cu nebuni de culori 
diferite. în partidele între
rupte : Oltean — Nicolaide și 

MARGARETA MUREȘAN
(Urmare din pag I)

Mărășescu — Stoica remize. 
Derby-ul ’ rundei a 12-a. de
sigur. partida Știbă — Stoica.

Această partidă derby nu 
s-a disputat, fiind amînată1. 
Dar, runda a fost interesantă 
și nu lipsită de surprize. Ma
rele maestru Gheorghiu. cu 
albele, lasă o prețioasă jumă
tate de punct în fața candida
tului de maestru Lupu, debu
tant în finală. Kertesz l-a în
trecut pe Foișor, Ștefanov a 
cîștigat la Ghițescu, Mărășes- 
cu la Nicolaide. Remize : 
Bărbulescu — Oltean, Grun- 
berg — Pavlov și Ghindă — 
Ionescu. înaintea 
trei runde. în

ultimelor 
__  _____ _ clasament : 
GHINDA 8. Stoica 7,5 
bă 1 (1), Gheorghiu 
Ghitescu. Bărbulescu, 
Pavlov 6.5 etc.

(1), Șu- 
6,5 (1), 
Ionescu.

SEMIFINALELE
LONDRA. Punct final în între

cerile semifinalelor candidaților 
pentru titlul mondial masculin 
de șah. Mai întîi s-a încheiat, 
vineri seara. partida dintre 
Garry Kasparov și Viktor Kor- 
cinoi. Era a 11-a partidă din
tre cei doi mari maeștri și la 
mutarea a 32-a. Korcinoi s-a 
recunoscut învins ! în felul a- 
cesta tînărul jucător sovietic 
Kasparov a înregistrat scorul 
general de 7—4. califiC'.ndu-se 
pentru finala turneului în care 
urmează intilnească
Smîslov.

CANDIDAȚILOR
Partida Smîslov — iiihli 

avut loc sîmbătă și după 
de mutări, șahistul maghiar

brîela Olărașu șj Eugenia 
Ghindă.

Si astfel. înaintea ultimei 
runde, disputată aseară, situa
ția din fruntea clasamentului 
era următoarea: Mureșan 10,5, 
Nuțu 9.5. Pogorevici, Olărașu, 
Baumstark 9. Partidele hotări- 
toare ale reuniunii finale 
fost Mureșan 
(derby-ul marilor maestre) 
Nuțu 
intra 
reșan 
altfel 
torii.
și pentru desemnarea 
pioanei urma să aibă loc un 
meci de baraj.

Avînd albele, si cu recunos
cuta sa experiență, marea maes-

au 
Pogorevici 

si 
— Chiricuță. Pentru a 
în posesia titlului. Mu- 
avea nevoie de o remiză. 
Nuțu, în cazul unei vic- 
o egala pe primul loc 

cam-

HOTĂRjRl

ALE CONGRESULUI I.A.A.F.

tră Margareta Mureșan (repre
zentanta clubului Medicina Timi
șoara) a reușit să obțină fără 
dificultate egalitatea, devenind 
pentru prima oară. în prodi
gioasa ei carieră sahistă, cam
pioană a României. Un trofeu 
de preț. Unind mai ales sea
ma de forța deosebită a turneu
lui pe care l-a dominat si l-a 
ciștigat. Celelalte rezultate ale 
ultimei runde: Boicu — Poli- 
hroniade 0—1, Nuțu — Chiri
cuță 1—0, Olărașu — Ioniță, 
Jicmaa — Gogâlea, Baumstark 
— Olteana, Duminică — Teo- 
dorescu remize. Călinescu — 
Ghindă întreruptă. Ordinea 
exactă a celor 16 concurente se 
va cunoaște după calcularea 
coeficienților S.B. Pînă atunci, 
clasamentul se prezintă astfel: 
1. MUREȘAN 11 (din 15 posi
bile), Nuțu 10,5, Polihroniade, 
Pogorevici. Baumstark, Olărașu
9.5, Ghindă 7 (1), Olteana 7, 
Duminică. Ioniță 6,5, Boicu, 
Jicman, Gogâlea 6, Teodorescu
5.5, Chiricuță 5, Călinescu 4 (!)•

Organizatorii Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Sarajevo au anun
țat ed flacăra olimpică va fi 
aprinsă, in ziua de I februarie, 
în timpul ceremoniei de deschi
dere, de către Sanda Dubravdd. 
campioană a Iugoslaviei la pa
tinaj artistic. Pe de altă parte, 
s-a precizat că schiorul Bojan 
KrizaJ (In fotografie), va depune 
jurămîntul tn numele sportivilor.

a 
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propus remiza care consfințea 
victoria
-scorul general de

Si acum : finala 
doi mari maeștri 
Smîslov (62 de ani), fost cim- 
pion al lumii și Kasparov (20 
de ani), care se va desfășura 
în luna aprilie a anului viitor, 
după care cîștigătorul urmează 
să lupte pentru titlul mondial 
cu actualul campion, Anatoli 
Karpov.

adversarului său
6,5—4,5 
între 
sovietici.

CU 
p- 

cei

„Koo- 
va 

26 și 28 de- 
„Cupei Davis", 
și Suedia.
australiană fac

Pe terenurile arenei ,, 
yong" din Melbourne se 
desfășura, între 
cembrie, finala 
între Australia

Din echipa 
parte : Pat Cash, John Fitzge
rald, Paul McNamee, Mark 
Edmondson (căpitan nejucător 
Neale Fraser), iar în formația 
Suediei vor evolua : Mats 
VVilander, Anders Jarryd, Hans 
Șimonsson, Joachim Nystroem 
(căpitan nejuoător Hans 
Olsson).

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ
■ W..H •

u

HOCHEISTII SOVIETICI
in’ VERVA

La Moscova se desfășoară în 
aceste zile întrecerile tra
diționalei competiții de hochei 
pe gheață dotată cu cupa zia
rului „Izvestia". Iată rezultate
le înregistrate pînă acum : 
Suedia — Canada 3—2, U.R.S.S. 
— Finlanda 11—3, U.R.S.S. — 
Canada 8—1, Cehoslovacia — 
Suedia 2—1.

La Sarajevo, în cadrul com
petiției internaționale de ho
chei, Polonia a întrecut Iugo
slavia cu 10—4, iar o selecțio
nată sovietică a învins Elveția 
cu 3—2.

„CUPA MONDIALA* 
LA SĂRITURI

(R.D.G.) 1:24,41 (în cele 
manșe),
124,73,

două 
(Italia) 

(U.R.S.S.) 
: 1. ~ 
1:33,28,

2. Rainer
__ 3. Lisiza

1:24,74'; BĂRBAȚI: 
cenko (U.R.S.S.) 1 '
Danilin (U.R.S.S:) 1:33,69, 
Walter (R.D.G.) 1:33,72.

Har-
2.
3-

Congresul Federației 
naționale de atletism 
reunit la Manilla, a hotărît ca 
prima ediție a Cupei Mondiale 
la maraton să se desfășoare în 
1985, printre orașele care și-au 
depus candidatura numărîn- 
du-se Euffalo, New York. Hi- 
roșirna. Londra, Montreal șt 
Viena. Viitoarea ediție a cam
pionatului mondial de cros va 
avea loc la 25 martie 1984 la 
East Rutherford (New Jersey). 
A fost luată hotărîrea ca, în- 
cepind cu ediția din 1985 a 
Cupei Mondiale (Canberra), 
proba de 10 000 m pentru fe
mei să facă parte din progra
mul obișnuit al competițiilor 
atletice, distanța urmînd să fi
gureze și pe afișul campiona
telor mondiale din 1987 (Roma). 
Cursa de 3 000 m rămîne și ea 
o distanță oficială, și nu va fi 
înlocuită cu proba de 5 000 m. 
Cu prilejul congresului din vara 
viitoare, la Los Angeles, vor 
avea loc alegeri în cadrul 
IAAF.

inter- 
(IAAF), In turneul masculin de volei de la Leipzig

DINAMO BUCUREȘTI, PE PRIMUL LOC
(Șl 3-0 CU

O frumoasă performanță in
ternațională au obținut voleiba
liștii de la Dinamo București.

Participînd la tradiționalul 
turneu de la Leipzig, campionii 
noștri au cîștigat toate cele 3 
partide susținute, cucerind pri
mul loc. De remarcat în 
rînd victoria lor cu 3—0, 
puternicei reprezentative 
gariei! în celelalte două
Dinamo a învins cu același scor 
(3—2) pe S.C. Leipzig și pe Dy
namo Berlin, fruntașele voleiu
lui din R. D. Germană. Clasa-

BULGARIA I)
mentul : 1. Dinamo București,
2. SZÎ. Leipzig. 3. Bulgaria. 4. 
Dynamo Berlin.

19.XII

20.XII

21.XII

22.XII

25.XII

primul 
în fața 
a Bul- 
jocuri,

AGENDA SAPTAMINII
tenis : Turneu internațional masculin, la Adelaide, 
în Australia (pînă la 25.XH) ; competiția internațională 
de juniori „Orange Bowl-, la Miami, în S.U.A. (pî-nă la 
26.XII) ; SCHI : Concursuri pentru „Cupa Europei- la 
femei, la Puy și Vincent, probe de coborîre
SCHI : Curse de slalom special, super-uriaș și combi
nată în cadrul „Cupei mondiale-, masculine, la Madonna 
di Campiglio, în Italia ; Concurs de coborîre în cadrul 
..Cupei Europei** masculine, la Montana, in Elveția ; 
FOTBAL : Meciul retur Aberdeen — Hamburger SV, în 
super-cupa Europei.
FOTBAL : Meciurile din cadrul preliminariilor campio
natului european : Iugoslavia — Bulgaria, la Split 
(gr. IV) și Spania — Malta, la Sevilla (gr. VII) ; Meci 
în cadrul preliminariilor olimpice : Bulgaria — U.R.S.S.; 
SCHI : Curse feminine de coborîre sl slalom uriaș, în 
cadrul „Cupei mondiale-, la Haus, în Austria
FOTBAL : Ultimul meci din cadrul preliminarîilor C.E. : 
Italia — Cipru, la Perugia (în gr. V)
HOCHEI PE GHEAȚA : Campionatul mondial de ju
niori, grupa „A-, în Suedia (pină la 3J).

IN PRELIMINARIILE C.E. 
Șl J.O.

O La Rotterdam, în prezența a 
53 000 de spectatori, ta cad,nul 
grupei a 7-a a preliminariilor 
C.E., s-a disputat meciul dintre 
formațiile Olandei și Mattel, 
cîștigat de jucătorii olandezi cu 
5—0 (2—0) prin golurile marcate 
de Rijkaard (2), Vanenbutrg, 
Wijnstekers și Houtman. tn cla
sament conduce Olanda cu 13 p, 
urmată de Spania — 11 p, Irlanda 
— 9 p. Islanda — 3 p, Malta — 
2 p. Ultimul med al grupei se 
va juca între echipele Spaniei 
și Maltei, pe terenul spaniolilor, 
dar aceștia vor trebui să învingă 
cel puțin cu 12—0 pentru a de
păși golaverajul olandezilor (plus 
ÎS față de plus 5) și a se ca
lifica la turneul final din Franța.

• La Mostar (Iugoslavia). în 
med contând pentru prelimina
riile turneului olimpic selecțio
nata Iugoslaviei a învins cu 2—1 
(0—0) echipa Olandei. Au Înscris 
SmajicI, Bosnjak, respectiv Bo- 
jevlcl autogol. In clasamentul 
grupei conduce Iugoslavia — 7 p, 
urmată de România — 4 p, Ita
lia — 2 p. Olanda — 1 p.

TELEX • TELEX Q TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX ® TELEX
BASCHET a în prima zi a 

turneului masculin de la Paris : 
Franța — R.P. Chineză 90—87 
(49—88). Selecționata S.U.A. — 
Cuba 98—80 (52—40).

BOX > Americanul Jeff 
Chandler și-a păstrat titlul de 
campion mondial profesionist 
(versiunea WBA) la categoria 
cocoș, învingîndu-1 pe compatrio
tul său Oscar Muniz prin aban
don dictat de arbitru în repriza 
a 7-a, în gala desfășurată în 
Atlantic City,

HALTERE • La Leningrad, 
sovieticul Aleksandr Guniasov a 
stabilit un nou record mondial la 
•categoria supergreo (+110) kg 
la stilul ,,smuls“ cu 237,5 kg. Ve
chiul record era de 206 kg și 
fusese stabilit de compatriotul 
său Anatoli Pisarenko la 31 oc
tombrie, cu prilejul campionate
lor mondiale dd^la Moscova.

HOCIIEI pe IARBA o Tur

neul celor 10 națiuni, desfășurat 
la Hong Kong, a fost cîștigat de 
echipa Australiei, care a învins în 
finală cu 3—1 (1—1) formația 
Pakistanului. In meci pentru 
locul 3 : India — Marca Britanic 
3—0 (1—0).

ÎNOT • Rezultatele din prima 
zi a Cupei Europei (în bazin de 
25 m), la Ankara : feminin : 200 
m liber : Birgit Meineke (R. D. 
Germană) 1:59,16; 800 m liber: 
Anke Sonnenbnodt (R. D. Ger
mană) 8:36,2 100 m spate: Ina 
Kleber (R.D. Germană) 1:01,66, 
Viktoria KLooiko (URSS") 1:02,55 ; 
200 m bras : Olga Zelenkova 
(URSS) 2:3L,05 ; 109 m fluture :
Elena Saslavskaia (URSS) 1:02,31, 
400 m mixt : Elena Dendeberova 
(URSS) 4:46,06. Petra Schneider 
(R. D. Germană) 4:48,77. 4X100 m 
liber : R.D. Germană 3:44.90 ; 
masculin : 100 m liber : Jorg 
Woithe (R.D. Germană) 49,95,

Serghei Smiriaghin (URSS) 49,95; 
400 m liber : Vladimir Salnikov 
(URSS) 3:46,25 ; 200 m sp^te : 
Serghed Zabolotnov (URSS) 1:59,18 
100 m bras : Dmitri Volkov
(URSS) 1:02,19 ; 200 m fluture: 
Michael Gross (R.F. Germania) 
1:56,07 ; 200 m mixt : Giovanni 
Franceschi (Italia) 2:01.99 ; 4X100 
m mixt : URSS 3:41,67.

TENIS • în finala turneului 
de la Sidney: Nystrom (Suedia) 
— Bauer (SUA) 2—6, 6—3, 6—1. • 
La Auckland, în meci demonstra
tiv : Bjom Borg — Chris Lewis 
6—4, 3—6, 6—3, 7—5. O Finala 
competiției pentru junioare 
„Sunshine Cup“ se va disputa 
între echipele URSS și S.U.A. In 
semifinale : URSS — Iugoslavia 
2—1, SUA — Japonia 3—0. La ju
niori : Spania — Suedia 2—0.
R.F. Germania — SUA 2—L

Pe trambulina olimpică de la 
Lake Placid, în cadrul „Cupei 
mondiale" pentru sărituri, 
iugoslavul Primo Vlaga a ob
ținut victoria cu un total de 
230,7 p. Cea mai bună săritu
ră a sa a măsurat 91 m. Pe lo
cul doi s-a clasat finlandezul 
Matty Nykaenen cu 216,6 p (o 
săritură de 88 5 m). Campionul 
finlandez este lider în 
mondială* cu 60 p, urmat 
canadianul Horst 
55 p.

Bulau

„Cupa 
de 
cu

CONCURS DE SANIE 
LA SARAJEVO

carePe pirtla de săniuțe.
va găzdui în februarie întrece
rile olimpice, s-a desfășurat un 
concurs dotat cu „Cupa Sara
jevo". Pe primele locuri s-au 
clasat : FETE : 1. Schmidt

ÎNTRECERI ALE SCHIORILOR 
FONDIȘTI

Pe piftia de la Aubrans. in 
Alpii francezi, s-a desfășurat 
un concurs de schi fond pentru 
„Cupa mondială" in cadrul că
ruia proba feminină de 3^5 km 
a revenit reprezentativei Ceho
slovaciei (Basiarova, Jeriova,' 
Paulu) cronometrată în 46:42,0. 
Pe locurile următoare au sosit: 
2. Norvegia 46:56,8, 3. R. D. Ger
mană 47:22,7, 4. Finlanda 
47:37,2, 5. Suedia 47:50,1, 6.
5. U.A. 48:07,9. Cursa individuală 
de 10 km a fost cîștigată de 
schioara finlandeză Marja-Lisa 
Haemaelaeinen cu 31:38,2, ur
mată de Anna Pasiarova (Ceho
slovacia) 31:42,1 și AnneJahren 
(Norvegia) 31:44,4.

Un alt concurs, pentru „Cupa 
mondială" de fond, pentru băr
bați, a avut loc la Ramsau, în 
Austria. Clasamentul cursei de 
30 km: 1. Gunde Sven (Suedia) 
1.24 .-09, 2. Ove Aunli (Norvegia) 
1.24:53, 3. Jan Ottosson (Sue
dia) 1.25:12, 4. Kari Harkonen
(Finlanda) 1.25:55, 5. Konrad
Hallerbarter (Elveția) 1.26:18,
6. Harri Kirvesniemi (Finlanda) 
1.26:23. Proba de ștafetă 
4X10 km 
zultatele : 
2. Suedia 
2.01:49,4, 
2.03:04,9, 
2.03:53,7, 6. S.U.A. 2.04:03,2.

de 
s-a încheiat cu re- 
1. Finlanda 2.00:37,5, 
2.01:49,1. 3. Norvegia 
4. R. F. Germania

5. Cehoslovacia

CAMPIONATE

ANGLIA (et. 18) : Arsenal 
Watford 3—1, Aston Villa 
Ipswich 4—0, Liverpool — Notts 
County 5—0, Norwich — Cov
entry 0—0, Nottingham Forest — 
West Ham 3—0, Q.P. Rangers — 
Everton 2—0, Southampton — 
Birmingham 2—1, Manchester
Utd — Tottenham 4—2. Pe pri
mele locuri : Liverpool .37 p, 
Manchester Utd. 36 p, West Ham 
33 p. Pe ultimele : 21. Stoke
13 p, 22. Wolverhampton 8 p.

r.d. germanA (et. 13, ultima 
din tur) : Jena — Erfurt 3—0, 
Magdeburg — Karl-Marx-Stadt

Union Chemie Leipzig 
4—2, Dresda — Frank furt/O. 2—1; 
Halle — Riesa 3—5, Lok. Leipzig 
— Dynamo Berlin 0—4, Aue — 
Rostock 3—1. Pe primele locuri : 
Dynamo Berlin 19 p, Dresda și 
Magdeburg cite 18 p. Pe ulti
mele : 11—13. Jena, Halle, Union 
cite 7 p. 14. Chemie Leipzig 5 p.

ITALIA (et. 13) : Avellino — 
Pisa 1—1, Catania — Ascoli 1—1, 
Fiorentina — Roma 0—0, Juven
tus — Inter 2—0, Lazio — Udi- 
nese 2—2, Milan — Torino 0—U 
Sampdoria — Napoli 4—1, Ve
rona — Genoa 0—0. Pe primele 
locuri : Juventus 18 p, Roma, 
Torino, Sampdoria cu cite 17 p. 
Pe ultimul : 16. Catania 7 p.
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Austriacul Schachner, unu? din jucătorii de bază de la Cor .no. 
Ieri, Torino a dispus de Milan in deplasare !

Telefoto : A.P.-AGERPRES
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