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Pffin grifa părintească a partidului, I
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

CONTINUĂ ASCENSIUNEA
IMPETUOASA DEZVOLTARE A SPORTULUI

IN RINDURILE COPIILOR PATRIEI

Seninătate și optimism, iată ce 
participarea lor la ansambluri 
organizațiile de pionieri din școli

exprimi fețele acestor reprezentante ale tinerei generații. Crin 
de gimnastică, la multiple activități sportive de masă inițiate de 
sub genericul „Daciadei”, ele trăiesc din plin bucuria mișcării!»
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Apropierea momentului ișto- 
ric al deschiderii lucrărilor 
marelui Forum al comuniștilor 
— Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. — reprezintă pentru 
purtătorii cravatelor rosti cu 
tricolor un fericit prilej de 
a-si exprima cele mai profun
de sentimente de dragoste si 
recunoștință pentru părinteasca 
grîiă cu care tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, veghea
ză la creșterea si educarea ti
nerei generații, viitorul de aur 
al patriei, pentru condițiile mi-

afirmă astăzi, in epoca celor 
mal frumoase, mai trainice si 
mai mărețe realizări — „EPOCA 
CEAUȘESCU” —, ca un pu
ternic factor de educare comu
nistă a copiilor, lntegrlndu-se 
organic in viata social-politică 
a tării. Ea contribuie în mă
sură tot mai mare la îndepli
nirea rolului important încre
dințat scolii românești in edu
carea revoluționară, patriotică 
— prin muncă si pentru mun
că — a copiilor. In cadrul aces
tui larg proces formativ-edu- 
catîonal. activitatea sportivă a 
pionierilor, iar alături de aces-

rosil cu tricolor*, după aptitudi
nile. preferințele si vocația re
prezentanților tinerei generații. 
Concursurile, competițiile ini
tiate si organizate- la acest ni
vel. pretutindeni in unitățile de 
pionieri din școlile generale, au 
contribuit substantial la dezvol
tarea interesului copiilor pen
tru exercițiul fizic organizat, 
prin gimnastica de înviorare, 
dimineața, in recreații, lecțiile

Tiberiu STAMA

(Continuare In nas Î-U

REPREZENTATIVEI NOASTRE
Ediția a XXIII-a a „Trofeu

lui Carpați* la handbal femi
nin, la startul căreia au fost 
prezente reprezentativele Bul
gariei, Poloniei, Ungariei si Ro
mâniei (cu 
bucurat de 
din partea 
stituând un 
în general, si al formei sporti
ve atinse la ora întrecerilor, in 
special, competiția a fost de 
natură să le supună si oe 
handbalistele românce unui 
prim test, cu atît mai util 
acum, când echipa de senioare 
a tării noastre se află la în
ceputul campaniei de pregătire 
în vederea campionatului mon
dial de anul viitor. Cele 17 ju
cătoare (provenite de Ia Știința 
Bacău — 4. Rulmentul Brașov 
— 4. Hidrotehnica Constanta, 
TEROM Iași si Chimistul Rm. 
Vilcea 
Mureș.
A.E.M. Timișoara 
convocate de antrenorii Pom- 
piliu Simion si Eugen Bartha 
au dat — in general — randa
mentul scontat, avînd o evo
luție ascendentă de la meci la 
med. Partida de cel mai ridi
cat nivel valoric a fost cea din 
compania 
gariei. Cum este 
ta tul final a fost 
deși, după evoluția 
condus de 
două goluri, 
luri) Maria 
legele sale 
ceastă dispută. Ne este greu să 
spunem care dintre handbalis
tele noastre au avut o presta
ție mai bună, intrucît toate cele 
trimise pe teren s-au achitat 
onorabil de obligații. în pofida 
faptului că. într-un meci sau 
altul, au fost comise greșeli 
(între altele s-au ratat 10 a- 
runcări de la 7 m) de tehnică

două formații), s-a 
o bună apreciere 

specialiștilor. Con- 
examen al valorii.

■ cite 2. Mureșul Tg.
Rapid București $1 

cite 1)

reprezentativel Un- 
stiut. rezul- 
de egalitate, 
scorului 
ori cu

(au 
cite
Co
co-

patru
anoi cu patru 
Verigeanu si 
puteau cîstiga a-

datorate grabei sau pregătirii 
insuficiente a unor actiunlo- 
fensive oe urmau Bă fie'fina
lizate.

Ar fi cite ceva de discutat 
despre concepția de Jâdt a 
handbalistelor românce care, 
de exemplu. în momentele de 
posesie a mingii preferau mult 
prea mult să si-o paseze ' (de 
aici destule sancțiuni de ioc

Maria Verigeanu intr-o 
moașă și caracteristică poziție 

de aruncare la poartă
pasiv). în loc să atace poarta 
clipă de clipă. Construirea g- 
tacurilor si încercările de fi
nalizare. de preferință pe di
recția pivotului s-au soldat 
deseori cu eșecuri, neglito-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

nunate de viată si învățătură 
asigurate copiilor sore a se for
ma ca cetățeni de nădejde, cins
tiți. harnici si cutezători, ai 
scumpei noastre patrii.

Inițiată, organizată si îndru
mată de către partid. Organiza
ția revoluționară a copiilor, care 
cuprinde aproape trei milioane 
de pionieri, a răspuns totdea
una ..Prezent !“ la chemările 
partidului, prin fapte deosebite 
de muncă si învățătură. Ea se

tia. a celor mai fragede vlăs
tare ale tării, șoimii patriei, 
ocupă un loc însemnat

Marile reușite ale activității 
sportive pionierești de masă îsi 
au sorgintea în orientarea fun
damentală pe care a avut-o. si 
anume aceea de a realiza cu 
copiii acțiuni de mișcare, cu 
precădere în aer liber, la ni
velul detașamentelor, corespun
zător claselor de studii, cu par
ticiparea largă a „cravatelor

„ANUL 1935 TREBUIE SĂ FIE AL ECHIPEI NAȚIONALE"»

Printre „cimentiștii“ din Medgidia

MUNCA Șl SPORTUL,
INTR-O PERFECTĂ ARMONIE...

Apropiatul Congres al par
tidului. eveniment cu o ex
cepțională semnificație istori
că în viata întregului popor, 
este întâmpinat si de către mi
ile de muncitori, tehnicieni si 
ingineri de la Combinatul de 
lianți și azbociment din Med
gidia cu noi fapte de muncă, 
într-un exemplar consens de 
angajare patriotică, de îndrep
tățită mîndrie si bucurie pen
tru tot ce s-a înfăptuit si se 
realizează azi. în patria noastră, 
sub îndrumarea părintească, 
generoasă, a secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Intrînd în Combinat, vizitând 
diferite secții si sectoare, cu
noscând oamenii, am citit pe 
fetele lor satisfacția de a fi 
contribuit. într-o proporție În
semnată. la construirea Canalu
lui Dunăre — Marea Neagră, 
înfăptuire strălucită din cea 
mai glorioasă epocă a istoriei 
patriei noastre — „EPOCA 
CEAUȘESCU*. într-adevăr, Co
lectivul de aici, care a furni
zat ciment pentru uriașul drum 
de aoă ce străbate azi Dobro- 
gea, s-a aflat mereu la înălți

me. El parcurge necontenit 
trepte într-o ascensiune a ca
lității. paralel cu sporirea con
tinuă a cantității de ciment dat 
economiei naționale — aproape 
două milioane de tone pe an! 
Aceste realități Incorporează

T. BRÂDEȚEANU

..ne declară
Mircea Lucesctr

— Mircea Lucescu. s-au îm
plinit acum două zile trei ani 
de la meciul de la Berna, 
acel 0—0 care marchează, de 
fapt, startul noii conduceri 
tehnice. Sintem, in același timp, 
in preajma unuia dintre cei 
mai grei ani din istoria echi
pei naționale — șapte jocuri 
oficiale in preliminariile „Mun- 
dialului” mexican. E momentul 
să schimbăm câteva cuvinte 
despre trecut și viitor.

— Viitorul e mai important. 
Dar. bine nțeles, o privire asu
pra trecutului nu face de cit si 
ajute viitorul. Spunind trecut, 
spun, de fapt, ultimii douăzeci 
de ani. adică perioada in care 
fotbalul nostru a obținut cele 
mai bune rezulta’e ale sale. 
Mi gindesc la edi ficarea pen
tru Mexic ’70, la calificarea in 
„sferturile” campionatului Eu
ropei. in 1972, la frumoasa 
medalie de bronz a „canguri
lor” in Australia, la perfor-

2—0 cu Grecia la Craiova, in 
(Coraș) fi un posibil (Mateuț)

manțele fără precedent ale 
Universității Craiova fi ale lui 
Dinamo, două echipe in semi
finalele U.E.F.A. și C.C.E. ! în 
sfirșit, la calificarea pentru

OTILIA BADESCU, PE PRIMUL LOC 
ÎN „TOPUL“ EUROPEAN

AL CADETELOR LA TENIS DE MASĂ
Uniunea Europeană de Tenis 

de Masă (U.E.T.M.) a făcut cu
noscut clasamentul european al 
juniorilor și cadeților. în frun
tea cadetelor se află sportiva 
noastră Otilia Bădescu (dețină
toarea titlului continental), pe 
locul 4 situîndu-se Kinga Lohr, 
iar pe 14 Anca Cheler. La că
deți, Călin Creangă ți Romulus

Revisz ocupă pozițiile 6 și, res
pectiv, 13. In frunte aflîndu-se 
belgianul Jean Michel Saive. 
La juniori, reprezentanții noș
tri Vasile Floret și Călin Toma 
se află pe locurile 6 și, res
pectiv, 11. Sovieticii Andrei 
Mazunov și Elena Kovtun con
duc în clasamentele juniorilor.

martie. Fază cu un probabil 
Foto : Aurel D. NEAGU

turneul din Franța, care re- 
înnoadă tradiția Guadalajarei. 
în același timp, dincolo de re
zultate, să ne gindim că „tri
colorii” anilor 1968—’70 au evo
luat frumos, ajungînd tehni
cieni apreciați. Cei mai mulți 
dintre ci — Dobrin, Dinu, Du
mitru, Dembrovschi — au por- 
nit la drum cu curaj ți com
petență.

— De acord. A fost o pe
rioadă frumoasă. Ce urmează T

— în acești trei ani. timp 1» 
care am realizat o echipă nouă. 
fotbalul românesc a devenii 
mult mai apreciat în Europa, 
dovadă reacțiile specialiștilor la 
rezultatele echipei naționale, 
ale Universității Craiova fi ale 
lui Dinamo. Am proiectat o 
echipă naționaă pentru Mexic. 
Am avut bucuria de a reuși

loan CHIRILA

(Continuare în pag. 2-31
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VALOROASA PARTICIPARE LA COMPETIJIA
de educație fizică si activitățile 
•portiv-educatlve înscrise sub 
genericul mobilizator al marii 
competiții naționale JJaciada". 
In acest sens este demn de re
levat faptul că pionieria spor
tivă înseamnă mai bine de 75 
la sută dintre copiii cuprinși in 
acțiuni sportive de masă in ca
drul Jlaciadei*. peste 2,8 mi- 
Boanc la ediția de vară — 1983. 
drea 1,7 milioane la ediția de 
Iarnă 1983.84. Iar cifrele sta- 
ttatidle preliminare De acest 
aa promit să fie de asemenea. 
Be deplin semnificative.

O disciplină snorttva mult 
tadrăetâ este atletismuL c in 
cadrul acestuia alergările ia 
aer liber, pe teren variat, tra- 
ditiona-eje crosuri cu Între
ceri de nivel republican. Anu
al. „Crosul pionierilor", angre
nează peste 1,3 mii.oane de 
băieți ci fete. Intre 11—14 am. 
De o largă popularitate le bocu- 
rt. de asemenea. înotul De mai 
bine de un deceniu, de dnd a 
foet lansată acțiunea de incUere 
In Înot, zeci de mii de copti — 
preșcolari si școlari — au de- 
nrtas tainele acestui spot: uti- 
Mtar. fie in modemele 
•te unor orașe (București Re
cita. Baia Mare. Ploiești. Cuj- 
Mapoca. Medgidia. Oradea. Sla- 
ttea. Brăila. Tg. Mures. Ga
lati. Timisoara etc.). Se ne 
Litoral. In uriașa așezare de 
vară de la Năvodari ci rhiar 
faa centre rurale. A crescut tot 
mai mult interesul cocuter Pen
tru Învățarea schiului si Dati- 
■ajvdui. ou numai in zone care 
•feri eocxhUi naturale adec
vate (Brașov. Covasna. Har
ghita. B^strița-Năsăud. Sucea
va. Hunedoara. Caraș-Severin 
Ș-a_). ci si acolo unde — des: 
tini condiții naturale sxa: dq- 
tin favorabile — oraanizateri 
entuziaști au reușit să anrocx 
ecoiii de sporturile iernii

O puternică dezvoltare a o- 
acacut activitatea armsecâ 
pionierească. Practic, armare 
că na există unitate de D*c- 
nlecL scoală generală, care al 

poarte amprenta pneocu- 
nărfi Dectru dezvoltarea rus- 
tntai ootJiUcr r. acclarilar tată 
de drumețu și excursu, la sUrșit 
da săptămină an la so r i - "o 
Un loc maior & ocupi _Expe- 
CtiUe Cuteză tocti*. care au că
pătat o boitată sradttte astaml- 
la _Plonieri pe cărările Pant
ei*. drumețiile In aepetie. eele 
cane aa ea obiectiv marcarea 
sau reamexudarea unor trasee 
montane. In toate cazurile, ae- 
ttvttatea turistică a nf arderilor 
Îmbracă ua profimd caracter 
educativ, prin cunoașterea tru- 
•niciitlar patriei, a tm<x cen
tra muncteresti. ea ti a tmer 
ndrturfl ale frecutulM glorios 
M poporului aoctrJ bimfienar.

Peiaueutiva CTinrfnderii oo- 
pDor ki activitatea de perfor
mantă as reaSzează toc iști 
direct oria intermedia anu» 
■nBăti sportive ppzr'.a Frate

DE GIMNASTICĂ RITMICĂ I
I

De cind se știa, el, fiul 
Deltei, a fost, parcă, mai 
mult pe apă. Vintul. arșița, 
timpul i-au înăsprit chipul. 
Miinile sale poartă asprimea 
și nobleță muncii. O muncă 
titanică, cu atit de multe 
renunțări. Dar peste toate, 
dorința atit de frumos ome
nească de a i’.vinge. Pentru 
el. pentru țară ! Găsind me
reu resurse de a o lua de 
la capăt, de a fi la fel de 
bun la 18 ca și la 34 de 
ani, chiar dacă 
timpul s-a scurs 
nemilos, adversari 
la Dos Angeles, 
fiindu-i... copii de pe 
primei sale izbînzi, 
chimilco. Iar dacă
spune campionul-campioni- 
lor, de bună seamă așa și 
este. Cine a mai adunat, în- 
tr-o carieră unică (cel pu
țin pe apele lumii) o salbă 
atit de strălucitoare, 29 de 
medalii de la cele mai mari 
competiții ale canoei inter
naționale, la Jocurile Olim
pice și „mondiale" ?

El, Ivan Patzaichin, 
fost meru un realist,
bărbat cu capul pe umeri, 
spunîndu-și că gloria spor
tivă, superba glorie sporti
vă, e totuși trecătoare. Con
vins că nicioda'ă nu e prea 
tîrziu, comunistul, ofițerul 
Patzaichin a știut să se 
împartă intre mun ă. sport 
și familie, căutindu-și me
ru rostul. împlinirea fireas
că, deplină, in viață. S-a

apucat de 
poate dec. 
condiții siJ 
cit alții, i 
in barcă, 
fieful lina 
Georgiana! 
(fetița), cJ 
A tras vi 
viață și I 
timp, num 
pentru tcxzl 

...A intri 
redact ia d

SERIA A D-a
DE HOCHEI

areacM <2a G*-
A DIVIZIEI

Fw patZj oarul_______ ____ __
MP s-a disputat primul tar ai 
«tatei a «Ba Dtvîzta. _A* ta 
ăochet, la caze ise parte, fcpă 
«an se Ștte. ecnipo IMASA st. 
Gtoeozghe. Metalul R&dtep șt eete 
doua loturi reprez-sitatlve ale 
rll, cea de S de ani și cei de 

ani. Dup& aceste prime jocuri, 
de un bun nivel șl disputate tn- 
tr-tm spirit de deplină sportivi
tate, «-au Impus formația IMASA 
Sf. Gbeorgh© (amil trecut s-a 
clasat pe primul joc In această 
dispută) St Lotul de 20 de ani. 
Dar tată rezultatele acestui tar- 
nou, deputat timp de 1 zile la 
«fSrșiSul săptăminil trecute :

Lotul de 1B ani — Metalul Ră
dăuți 8—3 (0—1. 3—1. »—1), Lotul 
de 20 de ani — Lotul de 18 ani 
t—l ȘZ—O, 2—0, 2—2), Lotul de 20 
ani — emasa Sf. Gheorghe 2—2 
a—a, 0—2, 1—0), IMASA. Sf.
Gheorghe — Metalul Rădăuți 
ÎS—1 (7—8, 4-1. 3—0), Lotul de 
«î de ani — Metalul Rădăuți 
*-1 (2—0, 2—0, 2—1), IMASA. Sf. 
Gheorghe — Lotul de 18 ani S—0 
C®—o. s-—o, î—-o).

în clasament conduc, ot eSte 
■ puncte, IMASA Sf. Gheorghe 
șl Lottel de 20 de ani.

T. SI1UOPOL — cocesp.

dotate.
obținute in 
pioniereas- 

ultitnii ani.

cluburile sportive PionieruL In 
special la fotbal,' baschet, judo, 
gimnastică, iar în sporturile 
tehnico-aplicative (tir. karting, 
aero si navomodelism) prin Ca
sele pionierilor si șoimilor pa- 
trei. tot mai bine

Suita de succese 
activitatea sportivă 
că. in special in
sub egida .Daciadei*. pledea
ză pentru dezvoltarea In con
tinuare a acestei activități din 
care se oot ivi noi si noi ta
lente, viitori mari performeri. 
Nu trebuie să uităm faptul că 
pionierii sportivă din România 
oxislrTtâ a dat numeroși ex- 
pooenti ai elitei sportului ro
mânesc, 
eutezantă 
de acum 
omzatie: 
oiilor. toți pionierii care 
îndrăgit si practică sportul. 
Este angajamentul ferm De care 
tin să si—I ia purtătorii „cra
vatelor roșii cu tricolor* In 
aceste zile. In această atmos
feră de patenucă aneaiare re- 
vo4u trenară cu care intresul 
nostra ooooc lntimtrnă Congre
sul al XIII-lca al nartidului. o 
nouă treaptă spre com-jnism. 
serv bunăstare si fericire.

Pe acest drum de 
doresc să meargă, si 
înainte, membrii Or- 
revolutionare a co- 

pioaierii care au 
practică

Zilele trecute. în sala de 
gimnastică de la Complexul 
.23 August* din Capitală s-a 
desfășurat competiția de gim
nastică ritmică dotată cu „Cu
pa al XIII-lca Congres al par
tidului*. care a reunit pe unele 
dintre cele mai bune sportive 
din tară de la categoriile a 
IV-a si a IlI-a. Componentele 
lotului reorezentativ. care se 
pregătesc pentru apropiatele 
ccmrfonate europene de 
Viena. au fost nrezente si 
in cadrul acestui concurs.

La categoria a IV-a. cu 
maj numeroasă
(CS.Ș. nr. 1 București. C.S.S. 
nr. 2 Buc.. Flacăra roșie Bucu
rești. C.S.Ș. Triumf, Spartac- 
C.S.Ș. 1 Oradea și C.S.Ș. Viitorul 
Buc.), pe echipe a ciștigat Fla
căra roșie cu 132.05 D. urmată 
de C^S-S. nr. 1 Buc., cu 128.10 
d ri C-S.Ș. Viitorul București 
cu 125.45 d. La individual pri
ma a fost Francisca Dumitrescu 
(CS5. nr. 2 Buc.) cu 28.60 p. 
Cristina Popa fSpartac-C-S-S. 1 
Oradea), situată pe locul ie

la 
ele

cea
participare

eund. cu 27,00 d. a fost o re
velație pentru tehnicieni, ea 
reușind să depășească multe 
concurente de valoare recunos
cută de la cluburilo bucures- 
tene. Pe locul 3 s-a clasat Ma
nuela Pruneanu (Flacăra roșie) 
cu 26.95 p. Confirmînd forța 
competiționalâ a secției de la 
Spartac-C.S.Ș. 1 Oradea, iată că 
la categoria a IlI-a echipa oră- 
deană se situează pe primul 
loc. la egalitate cu C.S.Ș. 1 
București, ambele cu 129,90 p, 
urmate de C.S.Ș. Triumf cu 
129,10 p. La individual, pe pri
ma treaptă a podiumului Va
lentina Selejan (Spartac C.S.Ș. 
1 Oradea) cu 27,30. iar pe ur
mătoarele — Liliana Stoenescu 
(C.S.Ș. 1 București) cu 
Monica Lupu (C.S.Ș.
cu 26,80 d.

Dintre componentele
Alina Drăgan s-a dovedit cea 
mai In formă, ciștigînd compe
tiția cu 38,65 d. urmată de Pe- 

•1

27,05 si 
Triumf)

lotului.

truța Dumitrescu cu 37,90 
Daniela Saulea cu 37,55 p.

MUNCA $1 SPORTUL, INTR-O PERFECTĂ ARMONIE
(Urmare di» pag D paratii mecanice. Maistrul Ion 

Adamescu a fost fotbalist si In 
prima tinerețe, acum caută să 
trac.«ni«a pasiunea lui pentru 
acest sport atit de popular si 
muncitorilor mai tineri. Si o 
face cu mult succes, de vreme 
ce la competițiile de masă ia 
□arte o duzină de echipe. La 
fel ca si alt msisti-d. Nicolae 
Topaîă. Cunoștință mai veche, 
pe când „Cimentul* avea. In
tre muncitori, un nucleu de 
rugbysti- Numai ci 
de ieri se arată a fi. 
trecerii anilor, și ua 
cu multă mobilitate 
zte. spre admirația tovarășilor 
de muncă, de la secția Repa
rații

La 
rfin 
l-am 
hai Agavriloaie. de la Rampa 
de împachetări. -Este on» din 
operantele noastre 
nee 
sef al 
vedinteie__ ______ ___
împreună eu Drozeann ti Kaln 
Mustafa ei reprezintă trlo-ul 
eel mai reprezentativ al boxu-

rugbystul
In twfida 

fotbalist 
si fante-

mecanioe.
ringul instalat tntr-una 

încăperile bazei sportive 
cunoscut pe sudorul Ki-

ne spu- 
Niroiac Vzună. contabilul 

Combinatului si nre- 
asociatiei sportive.

lui din oraș. Iar Prin talentul 
si munca lor. un exemplu pen
tru mulți tineri dornici să îm
brățișeze pugilatul*. Afluența 
de elevi de la ..profesională* 
In jurai ringului ar fi un te
mei de a face din box o sec
ție cu rezultate bune nu nu
mai In activitatea sportivă de 
masă, ci și 
tei.

Popicele, 
eu tradiție, 
cimentistii din Medgidia, multi 
si statornici prieteni. Arena 
(cu două piste) de la baza 
sportivă este mereu solicitată, 
nu numai de cei care se află 
printre animatorii popicelor în 
Combinat. Stelian V rinoean u 
sau Mireea Moglan, ci si___ .
prezentanții majorității atelie
relor.

Cu promisiuni pentru 
cere spectaculoasă — prin „Da- 
ciadă* — de la masă la per
formantă se prezintă si band- 
bahstii (prof. Emil Neacșu este 
încrezător. In acest sens), șa
hiștii si jucătorii de tenis în
deosebi prin electricianul Mar
ian Feneșan.

ia aria performan-

■port muncitoresc, 
au si aid. printre

de re-

o tre-

ÎNTRECERE DE CROS LA VASLUI
La Vaslui. peste 1 500 de 

competitori s-au reunit la star
tul unor frumoase întreceri de 
cros organizate in întimpinarea 
apropiatului forum al comuniș
tilor. Printre cei mai buni s-au 
numărat elevele Laur* Frătina

După prima jumătate a Diviziei „A“ de judo

STEAUA MERGE
SPRE TITLUL

CU PAȘI SIGURI
DE CAMPIOANĂ
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De mîine, la Tg. Mureș, turneu divizionar „A1

DERBYUL „U
„CAP DE AFIȘ" AL Pi

In campionatul Diviziei 
de judo s-au încheiat, la sfîrși- 
tul «âptăxnin.i trecute, Întrece
rile din prima parte- Toate rele 
18 formații din competiția divi
zionară a aceste! ediții eu sus
ținut cite 8 partide, printre care 
șl derby-urile pentru stabilirea 
locurilor din fruntea clasamen
tului. Datorită unei programări 
mai puțin inspirate, determina
tă de o clauză a regulamentu
lui de calificare, toate meciu
rile decisive pentru desemna
rea formațiilor de pe primele 
locuri s-au disputat în etapa 
desfășurată sîmbătă și dumini
că. O dată cu succesul echipei 
Steaua în fața formațiilor Di
namo București, Dinamo Bra
șov și Nitramonia Făgăraș — 
formații situate in această or
dine la ultimele 5 ediții — cam-

pioana pe 1984 este cunoscută 
de pe acum. Pentru că, în ur
mătoarele etape, este greu de 
crezut că Steaua va putea fi 
Întrecută de vreuna dintre echi
pele Rapid Oradea, Constructo
rul Alba, Oțelul Tîrgoviște, 
Constructorul AL Ciuc, Petro
chimistul Pitești, CJS.M. Bor- 
zești, T.C.I. Oradea, Spartac 
CS.Ș. 1 București și Universi
tatea Cluj-Napoca, cu care mal 
are de luptat. La rîndu-i, Di
namo București nu este ame
nințată — dacă va alinia o for
mație bine alcătuită — de nici 
una din echipele pe care ur
mează să le mai întîlnească, 
mai ales că în ultima etapă va 
concura „acasă". Cea de a treia 
formație care emite îndreptățite 
pretenții să urce pe podiumul 
de onoare al acestei ediții, Ni-

București 
tul studer 
C.S.Ș.
Lie. „Bol 
versitatea 
Napoca -I

Clasams 
partide : 
Olimpia I 
Buc^A d 
5. CrTșul 
17 P, 7. d 
pid 15 p| 
șoara 14 I 
p, 11. Col 
ța Brașov]

Campionatul național de bas
chet feminin programează, de 
mîine pînă duminică, în Sala 
sporturilor din Tg. Mureș, unul 
dintre cele mai importante tur
nee, el cuprinzînd numeroase 
meciuri între echipe care can
didează la pozițiile fruntașe ele 
clasamentului (joi : Universita
tea — Olimpia și Voința Bucu
rești — Politehnica București, 
vineri : Progresul — Voința
București și Universitatea — 
Politehnica București ș.a.m.d.), 
între formațiile aflate la cum
păna grupelor 1—6 și 7—12, ca 
și între cele amenințate cu re
trogradarea. In plus, turneul 
prezintă interes prin faptul că 
tehnicienii lotului reprezentativ 
au prilejul să urmărească evo
luția componentelor acestuia și 
care, nu mai tîrziu decît luna 
viitoare (21—23 decembrie, la 
Cluj-Napoca), vor lua parte la 
Balcaniada senioarelor. Să mai 
amintim că Însăși echipa din 
orașul gazdă a turneului divi
zionar „A" — Comerțul Lie. 
„Bolyai* — are prilejul să ob
țină rezultate care să o înde
părteze de locul XI (ocupat a- 
cum) și deci de pericolul retro
gradării.

Mîine au loc partidele : de la 
ora 9 : Rapid " “
ICEMENERG 
mistui C.S.Ș.
Progresul București ; de la ora 
15 : Crișul Oradea — Politeh
nica CS.Ș. Timișoara, Voința
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zăcu 
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Tlpu

I București — 
București, Chi- 
Rm. Vîlcea —

M. FLOREA I
tramonla, după ce a reușit să 
treacă de Dinamo Brașov, chiar 
la Brașov, are prima șansă, de
oarece formația din Miercurea 
Ciuc — în fața căreia pierduse 
în prima etapă — a fost învin
să la Iași, iar pe Politehnica 
Iași — acum pe locul 3 — o 
mal așteaptă partide .tari*, 
printre care și aceea cu Dina
mo București. Lupta pentru lo
cul al treilea lasă totuși o poar
tă deschisă și altor formații.

Revenind la ultimele întreceri, 
trebuie să ne oprim puțin la 
derby-ul Steaua — Dinamo 
București Încheiat, cum se știe, 
cu marea surpriză ■ competi
ției : 4—2. După opinia noastră, 
Dinamo putea să tranșeze în 
favoarea sa această dispută, dar 
am fost surprinși văzind că din 
formația aliniată de Dinamo 
lipseau doi titulari. Constantin 
Niculae (cat semiușoară) și 
Mlhalache Toma (mijlocie), ca
re, neîndoios, 
sibilități da 
argument nu 
că Niculae ar 
da cu juniorul Dorin Drimbe 
cel puțin din două motive : 
1. Niculae a fost la Brașov și a

aveau reale po- 
victorie. Nici un 
poate demonstra 
fi pierdut parti-

1. 
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i.
4. 
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».

10. 
u. 
ÎL 
IX 
14. 
re. 
18. 
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Steaua
Dinamo Buc.
„Poli" Lași 
Constr. M. Oue 
Nitramonta 
Cerpațl Mârșa 
T.C.I. Oradea 
A.S.A. Tg. M. 
Dinamo Brașov 
Otelul Tg.
Rapid Oradea 
Constr. Alba 
Spartac C.S.S. 1 
C.S.M. Borzeștl 
Metalul Plop.
Rapid Arad
Petrochimistul 
„U" Cluj-Napoca
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0
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2
2
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3
3
3
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41-12 8
38- 9 7 
33-17 8 
27-16 6 
27-19 6 
29-21 5
23-21 5
26-21 5

5
4
3
3
3
2
2
1
1
0

27-23
24-28
23-24
19-28
17-31
13- 27
17-32
17-30
14- 37
14-39
atunci„zburdat* pur șl simplu 

cînd a concurat, ciștigînd cele 
două meciuri prin ippon ; 2. 
Șerban ne-a mărturisit — și am 
văzut și cu ochii noștri — că 
n-a fost pregătit, avînd de sus
ținut niște examene restante.

Dacă în fruntea clasamentu
lui lucrurile sînt aproape clare, 
lupta pentru evitarea retrogra
dării este deoebit de aprigă. 
Așa că nu ne rămîne altceva 
decît să așteptăm partidele etf • 
pelor din 24—25 noiembrie și 
8—9 decembrie.

Costin CH1RIAC
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DiviziaAstăzi, o restanță

£

%

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Azi, la Craiova, un meci de 

Divizia „A“, restanță din etapa 
a 9-a, între echipa locală, Uni
versitatea, și F.C. Olt. Un meci 
așteptat cu viu interes de iubi
torii fotbalului din „Bănie", 
dornici să-și revadă formația fa
vorită după proaspetele succe
se repurtate in arena interna
țională (ne referim, desigur, la 
calificarea în turul 3 al Cupei 
U.E.F.A., realizată în dauna lui 
Olympiakos Pireu), precum și 
în campionatul intern, competi
ție în care, nu mai departe de 
duminica trecută, a obținut o 
frumoasă victorie, la Pitești. 
Partenera de întrecere a jucă-

F.C. OLT
lorilor craioveni, F.C. Olt, a a- 
vut și ea, în ultima etapă a 
Diviziei „A“, o comportare re
marcabilă. la Timișoara, unde 
puțin a lipsit ca să plece cu 
un punct prețios.

înaintea partidei de astăzi 
(care se va desfășura pe sta
dionul Central, cu începere de 
la ora 14), cele două echipe 
ocupă următoarele poziția in 
clasament : Universitatea Cra
iova se află pe locul 4, cu 13 
puncte, iar F.C. Olt — pe lo
cul 15, cu 9 puncte. Meciul va 
fi condus la centru de arbitrul 
M. Saiomir (Cluj-Napoca).

Ieri, pe stadionul Giulești din Capitală

RAPID - SELECȚIONATA DE TINERET A BULGARIEI 3-2 (0-1)
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Jl'MOPII U.E.F.A. ’87 IN FATA PRIMULUI EXAMEN
Cele două partide amicale 

susținute de reprezentativa de 
juniori U.E.F.A. ’87 în compa
nia echipei similare a Bul
gariei s-au constituit într-un 
ultim și deosebit de util test 
înaintea primului meci oficial 
din preliminariile Campionatu
lui european B. cu formația 
Iugoslaviei (Brașov, 22 noiem
brie). întîlnirile de la Sibiu 
și Cisnădie au scos în eviden
ță faptul că în confruntările 
internaționale sînt prezentate 
formații bine pregătite la toa
te capitolele, că ștacheta exi
genței este destul de înaltă în 
ceea ce privește performanta 
cțiar de la această vîrstă. în 
acest sens ne-au convins și 
evoluțiile juniorilor bulgari, 
bine pregătiți tehnic și fizic, 
care au luptat cu multă am
biție pentru victorie. După 
cum se știe, echipa noastră a 
suferit două eșecuri, ambele 
la același scor : 1—0. Evoluția 
jucătorilor noștri a arătat că 
în lotul alcătuit la 1 august și 
pregătit de antrenorul Costică 
Toma există un mănunchi de 
tineri (Dragomir Teodorescu, 
Magda, Avramescu, Erdei, Con- 
durache) care pot urca 
treptele performanței, dar

pe 
ei

nu constituie încă o echipă. 
In perioada scursă de la 1 au
gust, Iotul a avut un program 
bine întocmit, atit în ceea ce 
privește antrenamentele, cît și 
in privința meciurilor interna
ționale. Ezitările antrenorului 
Toma in cristalizarea forma
ției de bază au făcut insă ca 
in aceste ultime teste să se 
opereze prea multe modificări. 
Edificator în acest sens sînt 
schimbările în linia de fun
dași, compartiment unde au 
fost utilizați opt jucători, în
locuirile efectuîndu-se chiar și 
atunci cînd sistemul defensiv 
funcționa bine... După cum se 
vede, nu s-a lucrat suficient și, 
totodată, eficient, pentru omo
genizarea formației șl, de ace
ea, firește, rezultate 
nu au putut să 
întîmplător.

Ultimele teste, 
echipa Bulgariei, 
in evidentă și carențe în pri
vința tacticii și pregătirii psi
hice, a angajamentului în joc 
și .dorinței de victorie. Timpul 
ce a mai rămas pînă la meciul 
cu Iugoslavia este însă destul 
de scurt. De aceea, atenția 
antrenorului trebuie să fie în
dreptată spre aducerea tuturor

pozitive 
apară decît

meclurile cu 
au mai scor

eomponenților lotului Ia un 
numitor comun, pentru a al
cătui o formație omogenă și 
combativă cu șanse de izbindă 
la 22 noiembrie.

Pînă la primul examen ofi
cial a mai rămas exact o săp- 
tămînă. Lotul s-a deplasat ieri 
la Brașov, unde își va conti
nua pregătirile pînă în ziua 
partidei cu Iugoslavia, partici- 
pînd la un program special de 
antrenamente. Acest program, 
întocmit după observațiile fă
cute în meciurile cu echipa 
Bulgariei, cuprinde mai multe 
antrenamente tactice și unul 
sau două jocuri amicale cu 
echipe din localitate. S-ar pu
tea ca acest lot să fie com
pletat cu unul sau doi jucători 
care se vor evidenția la selec
ția din 14 și 15 noiembrie de 
la București, juniori care acti
vează în Diviziile .,B“ și „C“. 
Desigur, nu este ușor să fie 
eliminate carențele reieșite la 
ultimele teste, — trebuie mul
tă muncă —, dar noi sperăm 
ca săptămina viitoare. Ta Bra
șov, reprezentativa U.E.F.A. ’87 
să treacă cu bine primul său 
examen oficial— -

Pomoiliu VINTILA

ANUL ECHIPEI NAȚIONALE DIFICULTĂȚILE
(Urmare din pag. 1)
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Tinărul rapldlst Tîră In luptă cu fundașii bulgari Foto : L BĂNICĂ 
Ieri, pe stadionul Giulești din

Capitală, pe o vreme geroasă, 
a avut loc partida amicală din
tre divizionara „A" Rapid și Se
lecționata de tineret a Bulgariei, 
care s« pregătește pentru meciul 
oficial cu Franța, ddn C.E., pro
gramat ta 20 noiembrie, in de
plasare. Puținii spectatori pre- 
aeați (citeva sute) au urmărit un 
joc atractiv, de bună factură, ta 
sflrșicul căruia bucurcștenii au 
obținut victoria ta limită cu 3—2 
(•—1), grație evoluției foarte bune 
din partea a doua a meciului. 
Oaspeții au prezentat o echipă 
puternică, din rindurile căreia 
nu mal puțin de 9 jucători fac 
parte din formații cane activează 
in Divizia „A*. In prima repriză 
echipa pregătită de fostul Inter
național D. Dermengiev a acțio
nat în viteză, pe spații larg*.. In

3 Mironov și-a încheiat 
eu un șut Imprecis, pentru 
min. 22
scorul

mta. 
cursa 
ca In 
chldă 
„transversală", 
din mia. 27 La 
șl, apoi, reluarea in bară a lui

Fachev au făcut ca oaspeții să nu 
puncteze din nou.

Avertizați de capacitatea de Joc 
a adversarului, rapldlștii au în
ceput mult mal deciși la reluare. 
Au atacat necontenit și, in min. 
65, au restabilit egalitatea prin 
RADA, care a reluat cu capul, 
In plasă, tn urma unui corner. 
CIOACA (min. 71 și 75) a mărit ta 
două goluri diferența tn favoarea 
feroviarilor. Ca trei minute Îna
inte de final tinerii jucători bul
gari au redus din handicap prin 
njEv.

Arbitrul V. Alexandru a condus 
următoare ie formații :

RAPID : Mânu (min. 85 ToadeT)
— Avram (min. 46 Marinescu), 
M. Grigore, Rada, Cinstea (min. 
46 Bacoș) — Goanță (min. 
Ursu), Agiu, Șt. Popa — 
(min. 83 Băjan), Cloacă, Manea.

BULGARIA TINERET ~ ‘
— Dtakov, Mladenov,

78
Tlră

STOINOV «A des
en un șut sub 
Reflexul lui Mânu 
șuiul lui Mironov

Grudev
Markov 

(snln. 46 Dankov), Vasev — Illev, 
Metkov (min. S9 Voi nov), Zeh- 
tlnski — stolnov, Mironov, Pa- 
chev.
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F.CJVI. Brașov 
află in mare criy.ă 
efectiv. De exemplu, 
duminecă, in meciul de 
ka Tg. Mureș cu 
AJS.A., antrenoruJ Ște
fan Coidum 
pe foaie, ca 
de rezervă, 
Mo^oman și 
Numeroasele 
țări au creat această 
stare nefavorabliLă, bra
șovenii avlnd mari 
probleme în alcătuirea 
unul Ul“ dt de dt 
corespunzător. • E- 
ctiipefle de spenan<țîe 

La AJSJN.. Tg. Mu
și F.CJtf. Brașov 
încnedat partida 
un scor alb. 
sflrșitua medu- 

președintcle clu
bului F.C.M. Brașov, 
Dumitru Dragomir, își 
exprima speranța că și 
seniorii vor reuși să 
obțină un punct La Tg. 
Mureș. Ceea ce rau s-a 
Intlmplat, gazdele cîș- 
tigînd cu 2—1, dar nici 
mult n-a bipsit ca bra
șovenii aă plece cu 
punctul muit dorit 
dacă Șoarece nu ra.ta 
o excelen<tă sJibuațle In 
finalul panii del.

• Clrțu — care a 
nealizat (după opi/mia 
multora) cea mal fru
moasă „serie" de par
tide bune (și fructuoa
se) din Întreaga lui 
carieră — a suferit o 
reaccidenitare în parti
da de la Pitești. Ata
cantul cralovean fuse
se lovit In meciul de 
La Atena, dar a dorit

Gheorghe NERTEA

să joace șd In meciul 
de campionat de La Pi
tești. • ^încercăm să 
construim o echipă cit 
de cit competitivă. Dar 
este greu după ce am 
pierdut, In ultimele se
zoane, aproape • în
treagă formație" — se 
confesa N. Dobrin. Și 
are perfectă dreptatgl 
• O dovadă a efor
turilor antrenorilor pl- 
teșteni de a fortifiioa 
— prin forțe locale — 
Lotul de jucători o re
prezintă masivele pro
movări de fotbaliști 
din categorii Inferioa
re : după Valeu, iată, 
au venit foștii compo- 
nemți ad. Lotului de ju
niori Bănuți ‘ ~ 
baril și, mal 
Tănase 
Pjteștii), 
dus al 
geșean.

• Dumitru, „secun
dul* «ntremoruiiuL Dem- 
brovschi șl, totodată, 
,Jăbero“-iul Polildlnicii 
Timișoara, deși evolu
ează pe aoest n-ou post 
fără plăcere 
cum 
tace 
randament, 
„dacă interesele echi
pei o cer, o tac". Un 
punct de vedere corect. 
0 Șunda, fundașul 
studenților timișoreni, 
a revenit diumtaiică în 
echipă după o lungă 
absență, cauzată de un 
accident 
serioase 
Deși scurtă (doatr cî- 
teva minute), prezența

mai mult — mă refer la pre
lim nariile Campionatului eu
ropean. Această echipă promi
tă pentru Mexic e pe un drum 
bun. Paralel cu eforturile de 
constituire a... gherghefului, 
cum se spune, am urmărit 
progresul unor jucători noi. In 
acești trei ani. echipa consti
tuită t-a bătut ca să rămlnă 
împreună — așa am făcut și 
noi, in perioada anilor 1968— 
1972. Pe de altă parte, tinerii 
au fost stimulați de „rezisten
ța" tricolorilor consacrați și au 
bătut insistent la poarta echi
pei naționale. Mă gindesc la 
Hagi, la Zare la Lăcătuș, la 
Mateuț. la Movilă, recent la 
Mănăilă. Cum „vechea gardă" 
cuprinde _și jucători tineri ea 
Rednic. 
mătaru, 
oameni 
re, iată 
tn afara 
și Moraru. care mai pot avea 
tn fată încă două cicluri ale 
„Mundialului".

— Cu ce se prezintă tinerii 
cel noi. amintiți 7

— Cu un firesc plus de com
bativitate, așa cum ttă bine 
tinereții. Dar. bineînțeles. e 
nevoie de eforturi sporite, pen
tru o deplină maturizare. Mie 
imi place să privesc realitatea 
In fată. Fotbalul nostru are 
șanse numai in cadrul unui joc 
elaborat. Elanurile care depă
șesc un cadru de joc nu prea 
an sorți de izbindă. Un joc mai 
generos depinde in primul rind 
de jucătorii care vin. Steaua, 
de pildă, este o echipă iubită

lui Șunda in edil-nă 
s-^a dovedit utillă, pri
ma lui acțiunie stând 
La baaa golului vLoto- 
Eiei PolLtelmUiciiL

Until dintre cel 
buni jucători h.u-mai

nedoresnd Sn partida cu 
PoUtebndca tași a fost 
mijlocașul Oncu. Iată-1 
ta două taze care ar
gumentează calificati
vul : min. 17 — vesnit 
ta sprijinul apărării, 
scoate cu capul o min
ge grea, trimisă spre 
poartă de Burdujam ; 
mta. 24 — șut forml- 
dabiă de ta drea 30 m. 
gol imparabiL frumos 
golul, intr-adevăr, *- 
firma după med șl 
loan Socoi, președinte
le ciuibuAul, numai că 
Oncu marchează cam 
unul pe... sezon. Eu 
nu-mi mai amintesc să 
fl înscris de anul tre
cut, de ta Ploiești, clnd 
am riști gat eu 4—2 !• 
• Foarte puțini spec
tatori ta tribunele sta- 
diboului Corvinul. N-a 
plouat, n-a fost ger. 
A fost însă un.. Stea
ua — Dinamo, dar tu- 
biitorU fotbalului din 
Hunedoara (cel cart 
n-au fost ia meet) au 
ce regreta, pentru că 
echipa lor a făcut u- 
nul dintre cele mal 
bune jocuri din acest 
campionat mareînd 
cinci goluri frumoase 
și raittnd altele (șl mal 
tru moașe).

a...

Geolgău. Andone, Că- 
Gabor, Klein, adică 

tineri in plină vigoa- 
că am ți citat nume, 
celor doi portari. Lung

ua — DLnamo, cînd 
Țălnar a fost Înlocuit 
cu Gigl Mulțescu — o 
mutare determinată de 
eliminarea iul Suciu — 
cineva, lingă noi, tă
cea următoarea remar
că : „Acum, Dinamo 
are toate șansele să 
păstreze rezultatul de 
pe tabelă*. După care 
■ venit și explicația 
de rigoare : „Cu un 
antrenor pe bancă șl 
eu celălalt In teren, 
echipa poate să gin- 
dească jocul mai bine 
decit partenera de în
trecere". O apreciere 
absolut Logică, dar tre
buie spus că pe an
samblul partidei — ca, 
de altfel, șl in cele
lalte confrurttărl din
tre Dinamo șl Steaua 
— echipa din Șoseaua 
Ștefan cel Mare și-a 
valorificat *
experiență 
nală, și-a drămuit e- 
fortsii tn mod mal ra
țional, și-a oaleuCat 
mal bine „mutăriBe",

plusul de 
competlțlo-

• După etapa de 
duminică, Grosu, cu 
cele trei goluri marcate, 
a ajuns (cu- 6 goiurii) 
pe poziția a treia tn 
clasamentul golget-eri- 
lor (Hagi — 9, M. San
du — 8). Mijlocașului 
orădean 
pofta de 
diferențe 
part de 
ne fac
la sfinșltuâ turului! se 
va situa din nou pe O 
poziție fruntașă.

l-a revenit 
gol și micide 

ca.re-1 des- 
primil clasați 
să credem că

(ș Atunci, în minu
tul fi) ai partidei Stea;

pentru felul in care riscă in 
joc. Dar iată că in momentele- 
cheie pe prim-plan vine tot 
maturitatea. încadrarea răbdă
toare a unor jucători talentafi. 
Sînt convins, de altfel, că 
Steaua are resursele necesare 
pentru a-si forma un... gher
ghef, iar atunci Lăcătuș ;i Ba- 
lint vor fi nu doar elemente 
care promit mereu, ci jucători 
productivi, pe măsura calități
lor lor naturale reale.

— Ce face acum echipa na
țională ?

— Așteaptă. A intervenit o 
pauză necesară după meciul 
cu Irlanda de Nord. Am acor
dat un credit deplin campiona
tului și cupelor europene. Am 
urmărit cu atenție totul. Am 
înregistrat saltul deosebit al 
lui Hagi. integrarea perfectă a 
lui Rednic ți Andone în cli
matul cuplajelor, progresele lui 
Iovan. Pană, Suciu. Sînt pre
gătiri „de interior", ca să zic 
așa. La 21 noiembrie vom juca 
cu echipa Israelului, in depla
sare. Nu voi apela la craioveni, 
ei avînd astfel posibilitatea de 
a se pregăti special și de a re
peta (cu Zeleznicear) jocul de le 
Atena, pe care l-am urmărit ți 
de care am fost foarte mulțumit. 
O Craiova în turul patru i-ar 
fortifica sufleteș'e pe toți „tri
colorii" pentru anul 1985, care 
trebuie să fie anul echipei na
ționale. In afară de asta, ab
sența consacraților internațio
nali craioveni ne va permite 
si-i confirmăm, eventual, pe 
tinerii din echipa pentru Me
xic. visul tuturor, al interna
ționalilor de acum 16—17~ ani, 
al generaț.ei Dobrin, ~~ 
brovschi. Dinu, Dumitru 
dacă vreți... Lucescu.

— Cum e grupa din care 
facem parte 7

— O crupă tare, Fn care au 
început ți vor abunda, zic eu, 
surprizele, așa cum a fost și 
grupa care s-a încheiat la 
Bratislava. Anglia e echipa cea 
mai puternică, fără îndoială. 
Tare bun ar fi fost punctul 
sperat la Belfast, dar fără Că- 
mătaru, fără BolSni. fără Coraș 
nu ne-a fost la îndemînă. Aș 
fi preferat ca meciul Anglia — 
Irlanda să nu fie ultimul din 
grupă, dar bineînțeles că tre
buie să ne bazăm în primul 
rind pe forțele noastre ți 3ă 
dublăm munca necesară unei 
calificări pe care o dorim mult. 
O calificare care ar putea G 
realizată numai dacă fotbalul 
nostru iși va da seama ce în
seamnă o prezență românească 
ta Mexic, deci dacă va depune 
toate eforturile pentru califi
care. O asemenea campanie de 
prim ordin ne ' ~ ~
tim pe un lot 
luptă, deoarece 
gi ți grea.

— Succes !

ECHIPEI JIUL

Dem-

obligă si con- 
dt 35, bun de 
campania e lun-

De o bună perioadă de 
timp, mai precis după etapa 
a l-a, formația Jiul Petro
șani ocupă locuri în coada 
clasamentului. Și asta în al 
18-lea campionat consecutiv 
tn Divizia _,A“ tocmai cînd 
se aștepta din partea forma
ției din Valea Jiului să aibă 
o comportare și mai frumoa
să față de trecut, pe măsura 
bunelor condiții de activitate 
create de organele locale. 
„Semnalul de alarmă" a fost 
tras încă din prima etapă, 
cfnd, la Jiul, deși a cîștigat 
pe teren propriu, cu 2—1, în 
fața echipei F.C. Olt ’ ’ 
victoriei fiind marcat în 
89), s-au vădit destule slăbi
ciuni care. în loc să fie corec
tat© la orele de antrenament, 
au apărut și mai pnegnant în 
meciul de pe Giulești. cu Ra
pid, pierdut cu 5—1. Nici în 
continuare Jiul nu a marcat 
vreo revenire, astfel că, la a 
doua apariție în Capitală, cu 
Steaua, a primit cu un gol 
mai mult decît la precedenta. 
Au urmat o serie de măsuri 
luate de club, cum ar fi în
locuirea antrenorului G. Ton- 
ca cu fostul său secund, por
tarul Ca vai. completarea lo
tului cu dțlva ju-ători, din
tre care unii mui îmbrăcaseră 
tricoul alb-negru al Jiului. 
Măsurile luat© nu și-au de- 
monsf:t. însă, eficiența, for
mația din Valea Jiului contl- 
nuînd să alunece pe tobogan, 
oprindu-se pe ultima treaptă 
a clasamentului, 
vidiat —3 
adevărului".

Care ar fi 
concurat la 
coborîre spre 
clasamentului ? 
unele dereglări în 
pregătitoare, de vară, datorită 
unui turneu nu prea bine o- 
rientat ca date de desfășu
rare, alături de insuficiența 
(cantitativă, dar mai ales ca
litativă) a unui lot în care 
predomină jucătorii transfe
rați de la alte echipe, întrucît 
Jiul nu acordă decît de pu
țină vreme atenție creșterii 
tinerelor elemente. Șî atunci, 
în momente grele, cum sînt 
acestea prin car© Jiul trece 
acum, ești obligat să rechemi 
jucători de care te-ai dispen
sat nu cu multă vreme în 
urmă. Adăugind acestora lip
sa unei conduceri tehnico 
competente — car© se prelun
gește de vreo trei săptămîni 
—•, tată doar cîteva cauze 
care au tras echipa în jos. 
Caval, cel care răspunde sin
gur de pregătirea formației, 
cu greu poate face față si
tuației, el fiind (încă) jucător 
activ. Și încă unul cu un rol 
toarte important în echipă !

Programul Jiului este foarte 
dificil și în 
revenirea pe 
nu s© poate 
du-se măsuri 
nindu-se de 
provizoratului 
rea tehnică.

(golul 
min.

. cu un nein- 
In „clasamentul

elementele ce au 
această nedorită 

străfundurile 
Probabil că 

perioada

continuare. Iar 
linia de plutire 
face decît liln- 

imediate, per
la Înlăturarea 

de la conduc—-

Mirceo TUOORAN

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 11 NOIEM
BRIE 1984. cat. 1 (13 rezultate) : 
ț variante 25% a 38.824 lei ; Cat. 
8 (12 rezultate) : 10 variante 100% 
a 7-a28 lei șl 145 variante 25% a 
1-907 lei ; Cat. 3 (11 rezultate) : 
53 variante 100% a 1.227 lei și 
3.705 variante 25% a 307 lei.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, 14 noiembrie 
a.c„ va avea loc In sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. Dr. staicovlci nr. 42. înce- 
pînd de la ora 17,15. Numerele 
dștlgătoatre vor fi radiodifuzate 
după cum urmează : la ora 19 pe 
programul H, la ora 23 pe pro
gramul I, precum șl a doua zi.

la ora 8,55, tot pe programul I.
(B Continuă vînzarea biletelor 

la cea de a doua tragere a MA
RILOR CIȘTIGURI la Loto de 
vineri 16 noiembrie a.c., care se 
desfășoară după noua formulă 
tehnică, cu multe elemente foar
te avantajoase pentru partici
pant!. printre care : efectuarea a 
3 extrageri, tn două faze,, cu un 
total de 27 numere ; atribuirea, 
la faza a Il-a, de autoturisme 
„DACIA 1300“ pentru primele 3 
numere INDIFERENT ORDINEA: 
asigurarea a minimum 3.500 lei 
pentru 3 numere din toate cele 
9, în cadrul căreia o excursie în 
R.P. Polonă și altele. Biletele de 25 
Lei participă la toate extragerile.



TIMI liOLHti.Șll [MIMAM ÎNVINGĂIORI 
IN ÎNliLNIREA CU CEI [RÂNCEZI

GALATI, 13 (prin telefon). 
Marți seara s-a disputat pe 
patinoarul artificial din lo
calitate partida internațio
nală amicală de hochei care 
a opus formația de iuniori a 
României (18 ani) reprezenta
tivei de tineret a Franței- Ho- 
cheistii noștri au repurtat 
o frumoasă victorie cu scorul 
de 4—2 (2—0. 0—0. 2—2). la
capătul unui joc spectaculos, 
disputat în mare viteză si In
tr-un spirit de deplină sporti
vitate.

Din formația noastră s-a re
marcat în mod deosebit porta
rul Ungureanu. care a apă

rat excelent Juniorii români 
si-au asigurat avantajul în pri
mele două treimi ale partidei. 
apărîndu-1 cu succes în cea 
de-a treia.

Au marcat : Orban (2). A. 
Tibor si Popovici pentru în
vingători, respectiv Sepine șâ 
Lebey.

A arbitrat foarte bine L 
Becze (la centru), aiutat de St. 
Enciu si D. Trandafir.

Miercuri (n.r. azi), de la 
ora 18, se vor intîlni, pe ace
lași patinoar, selecționatele de 
tineret ale României si Fran
ței.

T. SIRIOPOL, coresp.

AUTOTURISMUL 
DIN NOU PE

ALGER (Agerpres). —
Raliul automobilistic al Al
geriei s-a încheiat cu victoria 
echipajului francez Sarrazin 
— Morin, care a concurat pe o 
mașină de construcție româ
nească ARO. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Philippe — 
Hanssens (Franța)—Belgia, —

ROMÂNESC ARO 
LOCUL ÎNTÎI!
Citroen). Cavallo — Ber
trand (Franța — Citroen), 
Sorghini — BarcEaj (Italia — 
Range Rover). Villa — Delfi- 
no (Italia — Toyota).

La motociclete, raliul a re
venit francezului Marc Joineau 
pe o mașină Suzuki.

„CURSA PĂCII ’85“
FRAGA. Comitetul organiza

tor al marii competiții cicliste 
internaționale „Cursa Păcii” a 
anunțat că ediția de anul viitor, 
care coincide cu cea de a 40-a 
aniversare a victoriei asupra 
fascismului, se va desfășura, 
pentru prima oară, pe te
ritoriul a patru țări. în a- 
fara Cehoslovaciei, Poloniei 
și R. D. Germane în 1935 
„Cursa Păcii” va programa pri
mele trei etape în Uniunea 
Sovietică. Competiția începe, în 
mod traditional, la 8 mai, cu o 
etapă prolog. Ia Praga, după 
care primele trei etape vor a- 
vea Ioc la Moscova. De la 12 
mai, cicliștii vor continua în
trecerea, pină la 15 mai, pe te
ritoriul Cehoslovaciei, apoi în 
Polonia pînă la 20 mai și, In 
final, de la 20 mai la 22 mal, 
in R. D. Germană.

„Cursa Păcii ’85“ măsoară 1668 
km dintre care 562 km în Po
lonia, 543 km în Cehoslovacia, 
310 km in U.R.S.S. și 253 km In 
R. D. Germană. Cursa are 12 
etape, plus prologul și progra
mează două zile de odihnă, la 
16 și 19 mai, ambele în Polo
nia, la Bielsko Biela șl Varșo
via.

KARPOV Șl KASPAROV NU VOR 
SĂ APESE PE ACCELERATOR?

S-au scurs mai bine de două 
luni de la startul meciului 
Anatoli Karpov — Garri Kas
parov și iată confruntarea pen
tru titlul mondial de șah in
trată intr-un veritabil impas. 
După disputarea partidei a 
23-a, programată initial la 7 
noiembrie, reprogramată două 
zile mai tîrziu la cererea am
bilor competitori și apoi amî- 
nată prin al treilea (șl ulti
mul...) time-out cerut de Kas
parov iată-ne la mal puțin de 
o săptămînă pînă la debutul 
unei alte competiții șahiste de 
mare anvergură. Olimpiada 
de la Salonic. Se va întrerupe 
meciul pentru a da posibili
tate celor doi de a juca în 
echipa U.R.S.S. în întrecerea 
olimpică ? Sau ei vor continua 
„la concurență” disputa-mara- 
ton ? întrebări la care vom 
avea răspuns numai in zilele 
următoare.

în orice caz. campionul și 
șalangerul ar trebui să mai 
apese pe accelerator, pentru a

CAMPIONATELE MONDIALE FEMININE DE JUDO

„TROFEUL CARPAȚI"
(Urmare din -pag. I)

du-se angajarea extremelor 
(deși pe aceste posturi dis
punem de certe individualități), 
în ceea ce privește viteza de 
joc. echipa României s-a situat 
clar după cea a Ungariei. Go- 
dor. în primul rînd. dar si 
Csajbok. Nyari. Angyal efec
tuau curse purtate într-o vi
teză amețitoarei calitate care, 
cu excepția Rodicăi Marian și 
Măriei Verigeanu. lipsește 
handbalistelor noastre.

Desigur. în lunga perioadă 
de pregătire care le așteaptă, 
handbalistele românce îsl var 
perfecționa tehnica. Cert si 
îmbucurător este faptul că dis
punem — Ia ora actuală — de 
un lot alcătuit din cele mai 
bune jucătoare, neputîndu-se 
spune că vreo handbalistă de 
valoare a rămas în afara ve
derilor celor doi reputati teh
nicieni. Consemnăm cu si mal 
mare satisfacție că si eșalonul 
secund dispune de handbaliste 
talentate, echipa de junioare — 
care a evoluat la ..Trofeul 
Carpati" — fiind, dună opinia 
noastră, cea mai valoroasă din

JOCIRILE PANAMERICANI
LA INDIANAPOLIS

în anul 1987 marea competi
ție polisportivă — Jocurile Pan- 
americane — se va desfășură în 
S.U.A. în capitala statului In- 
diana. orașul Indianapolis. Ini
tial se hotârîse ca întrecerile 
să aibă loc în Ecuador, dar 
oficialitățile ecuadorîene au 
renunțat datorita costului ri
dicat al unor amenaiări spor
tive care ar fi fost necesare.

LA HANDBAL FEMININ
ultimii multi ani. Antrenorii 
Bogdan Macovei si Dan Hotnog 
au avut la dispoziția sportive 
de certe perspective, si dacă 
nu le nominalizăm, o facem 
tocmai pentru că aproape în
tregul lot trebuie evidențiat

Ar fi. In încheiere, de tras 
un semnal de alarmă in pri
vința Lilianei Topea. Deosebit 
de înzestrată, o handbalistă 
care nu peste multă vreme iși 
va avea locul meritat in echi
pa de senioare, nu are jocuri 
„In picioare”, intrucit. iată, au 
trecut aproape doi ani de cînd 
două cluburi. Rulmentul Brașov 
si Chimistul Rm. Vilcea si-o 
dispută, fără ca situația să se 
rezolve si fără ca Topea să-, 
joace. Ea figurează în lotul 
de la Chimistul, dar nu a evo
luat în nici un meci din actu
alul campionat singurele ei 
jocuri fiind la echipa națio
nală. Credem că federația va 
trebui, in sfîrsit. să intervină. 
Nu ne putem permite să ri
sipim talente !

Felicitînd din nou echipa Ro
mâniei pentru cistigarea ..Tro
feului Carpati”. ne exprimăm 
convingerea că ea se află pe 
un drum bun. rezultatele per- 
mițîndu-ne să afirmăm că as
censiunea marcată cu prilejul 
grupei .,B“ a C.M. de anul 
trecut, din Polonia, continuă.

VIENA, (Agerpres). — La 
Viena s-au încheiat întrecerile 
Campionatelor mondiale femi
nine de judo, ciștigătoarele Hind 
următoarele : categoria 61 kg : 
Natașa Hernandez (Venezuela);

categoria 66 kg : Brigitte Dey- 
dier (Franța) ; categoria 72 kg: 
Ingrid Berghmans (Belgia) ; 

categoria plus 72 kg : Maria 
Teresa Motta (Italia).

grăbi finalul unei întreceri 
care, oricum, a durat prea 
mult. Reamintim, scorul con
tinuă să fie 4—0 pentru Kar
pov, pluș 19 remize, dintre 
care 14 in serie neîntreruptă, 
învingător va fi acela cara 
cîștigă în total 6 partide.

Deocamdată, reproducem fi
șele precedentelor două intîl- 
niri, încheiate și ele remize 3

KARPOV — KASPAROV 
(Partida a 21-a). L Cf3 d5 2. 
dl Cf6 3. c4 e6 4. Cc3 Nel 5. 
Ng5 h6 6. N:f6 N:f6 7. Dd2 
d :c4 8. e4 c5 9. d5 c :d5 10. eS 
Ng5 11. D:d5 Cc6 12. N:c4 0-0 
13. 0-0 D:d5 11 N:d5 Cb4 15. 
C:g5 C:d5 16, C:d5 h:g5 17. 14 
g:f4 18. T:f4 Td8 19. Cc7 Tb8 
20. Taft Td7 ZI. Cb5 Te7 22. 
C:a7 Nd7 23. a4 Ta8 24. Cb5 
N:b5 25. a:b5 Ta5 26. b6 Tb5 
27. b4 c:b4 28. Tbl b3 29. Tf3 
b2 30. Tf2 Te:e5 31. Tf:b8 
CA-'A).

♦
KASPAROV — KARPOV 

(Partida a 22-a). L d4 Cf6 2. c4 
e6 X g3 d5 4. Ng2 Ne7 5. CfJ 
0-0 8. 0-0 d:c4 7. Dc2 a6 8. a 4 
Nd7 9. D:c4 Nc8 10. Ng5 a5 
ÎL Cc3 Ca6 12. Tael Dd6 IX 
Ce5 N:g2 11 R:g2 c6 15. N:f« 
g:f6 16. Cf3 Tfd8 17. Tfdl Db4 
li Da2 Td7 19. eî Tad8 20. TcJ 
CA-VJ.

belgrad, îs (Agerpres). — Intr-o declarație acordată agenției lo- 
gosîave de presă Taniug, Vei la, Becirsoahici, unul dintre conducăto
rii clubului de fotbal Zeleznicear Sarajevo, car© va intîlni în turul 
trei al „Cupei U.E.F.A.* formația Universitatea Craiova, a apreciat 
că fotbaliștii iugoslavi vor avea un adversar dificil. „Fără îndoială, 
a spus specialistul iugoslav, avem în față un obstacol greu, Universi
tatea Craiova fiind o echipă cu mulți Internaționali. Este vorba de o 
echipă cu fotbaliști tehnici, o formație cu un joc dinamic, care se 
numără printre cele mai bune din Europa la ora actuală*.

a campionatului a fost cîștigată 
de National din Quito, victorioa
să pentru a treia oară consecu
tiv.

ȘTIRI

CAMPIONATE

ARBITRII FINALQ 
„CUPEI DAVIS“

Federația internațională de te
nis a desemnat arbitri englezi 
pentru finala „Cupei Daris*. In- 
tilnirea dintre Suedia și S.U.A., 
programată la GOteborg, la 
16—16 decembrie, va fi condusă 
de Alan Mills, ca arbitru prin
cipal, ajutat de Peter Webster 
și George Grir.e.

ARGENTINA (e- 
tapa a 13-*) : Ar
gentines Juniors — 
Platens* 1—1, Sars- 
field — Ferrocarril 
2—1, Union — Ra
cii^ de Cordoba 
1—2, Temperley — 
Ta 11 eres 1—L, Cha- 
carita Jun. — San 
Lorenzo 1—2, River 
Plate — Boca Ju
niors 4—1, Atlanta
— Estudiantes 1—4, 
Huracan — In de
pend ien te 4—4, In- 
sti-UMbo — Rosario 
Central 1—0. Clasa
mentul : L Argen
tions Jun. 40 p, 2. 
Ferrocarrii 40 p, 
Estudiantes La Pla
ta 39 P— 18- Boca 
Jun. 22 p, 19. Rosa- 
rjo ÎS p.

ELVEȚIA (etapa 
a 11-e) : Lausanne
— Basel 1—0, Lo-
camo — La Chaus 
de Fonds 2—1, Neu- 
chatei — Zoug 4—2, 
St. GăU — Vevej 
4—2, Servette — 
Aarau 4—2, Sion — 
Grasshoppers 3—0,
Wettingen — Winterthour 1—L,
Zdrich — Young Boys 3—1. Cla
samentul : 1. Servette It p, 2.

O fază dinamkă din etapa de sîmbâtâ a campio
natului engiez, mai exact din meciul Queens Park 
— Sheffield Wednesday, 0—0. Burns (Queens Park) 
sare spectaculos dar ...comite fault I

Telefoto : A.P. - AGERPRES

Aarau 1£ p, 3. Grasshoppers 13 p,

Carnet extern

iCARUSELUL PATRONILOR

4. St. Gali 13 p... 15. Zoug 6 p, 
1€. Winterthour 5 p.

ECUADOR. Ediția din acest an

BURSA. Ieri, în C.E. de tine
ret, în cadrul grupei a 3-a, La 
Bursa s-a disputat meciul Tur
da — Anglia. Scor : 0—0.

MOGADISCIO. In capitala So
maliei, Mogadiscio, intr-un med 
oontind pentru campionatul Afri
cii, echipa Somaliei a întrecut cu 
scorul de 1—9 formația KenyeL 
Unicul gol al partidei a fost în
scris în m±n. 45 de Said Ehd.

LONDRA. Antrenorul reprezen
tativei Angliei. Bobby Robson, a 
decflarat că renunță la serviciile 
atacantului Paul Mariner pentru 
meciul de miercuri seara de la 
Istanbul, în compania formației 
Turdei, în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial. „Mariner, 
a spus Robson, s© află într-o 
formă mediocră. în ce privește 
selecționata pentru partida din 
Turcia, voi apela din nou la 
Mark Hateley și Trevor Francis 
pentru atac și nu voi chema un 
înlocuitor al lui Mariner. Cei doi 
jucători — ambii în Italia — sînt 
în bună dispoziție în momentul 
de față“, a conchis Robson.

CIUPAD de MEXICO. Președin
tele ’Comitetului de organizare a 
turneului final al campionatului 
mondial de fotbal din Mexic,. 
Guillermo Canedo. a anunțat că 
9 din cele 52 de meciuri ale com
petiției vor fi găzduite de ma
rele stadion din capitala mexi
cană, „Azteca*. Intre aceste par
tide se numără cea inaugurală 
(la 31 mai) șl finala, programată 
pentru 29 iunie. Stadionul „Az
teca- din Ciudad de Mexico ar* 
o capacitate de 110 000 locuri.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX &

Sportul, cu 
multuoasă, cu 
fruntări, cu 
sale concursuri de tradifie, 
tensionate la maximum de 
frumoasa, dar acerba con
curență sportivă, reprezintă 
un factor de mare interes 
in societatea noastră. Aceas
tă lume a sportului consti
tuie din păcate și un foarte 
fertil „teren" pentru busine- 
ssul internațional, mai ales 
in materie de reclamă. Un 
exemplu tipic in acest sens, 
al publicității, il constituie 
faptul că majoritatea cam
pionilor olimpici ai S.U.A.' 
fac azi. cu asiduitate, re
clamă la tot felul de pro
duse.

Și nu numai sportivii. 
Uneori chiar marile dispute 
sînt „patronate" de firme 
comerciale, care ajută, in
tr-un fel, la buna organi
zare și desfășurare a în
trecerii respectice. avînd —

lumea lui tu- 
aprigele con- 
nenumăratele

face, in exclusivitate, recla
mi produselor lor. Cel mai 
cunoscut caz este cel al 
„Marelui premiu" al tenisu
lui. Cu ani in urmi, această 
competiție purta numele — 
parei mai... sportiv — de 
„Marele premiu F.I.L.T.", 
adici Marele premiu al Fe
derației Internaționale de 
Tenis. Apoi, pe măsuri ce 
disputele dintre așii teni
sului stimeau un tot mai 
mare și mai larg interes, au 
inceput să fie atrase ți une
le mari firme comerciale. 
La inceput a intrat in hori 
„Pepsi-Cola" și titlul s-a 
schimbat: „Marele premiu 
Pepsi-Cola". Dupi un timp 
insă răcoritoarea băutură a 
fost concurată de... țigările 
„Rothmans’. Nu prea „mer
geau* țigările cu sportul, dar 
marele premiu ți-a schim
bat din nou numele. Avea 
alt „naț“... Dupi „Roth
mans" a venit „Volvo". Ma-

produce cunoscutele auto
mobile a cerut insd o 
schimbare : turneul final al 
„Marelui premiu Volvo", cu
noscut sub numele de 
„Masters", si se dispute in 
luna ianuarie. Era reclama 
mai eficientă la început de 
an.

Din acest motiv s-au in
versat datele și „Mastersut" 
avea loc in ianuarie, anul 
următor. Apoi, in ’85, altă 
schimbare: iese „Volvo" ți 
intri „Nabisco*. adică „Na
țional Biscuit Company", 
care a solicitat si ea schim
bări. Turneul final a reve
nit la locul lui, in decem
brie.

Deci, in 19SS vor avea 
loc două „Mastersuri", unul 
în ianuarie și altul în de
cembrie ! Cum se vede — 
schimbări importante. Mai 
ales de... patroni I

in schimb — dreptul de a lea fabrică suedeză, care Călin ANTONESCU
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

AUTOMOBILISM • Titlul de 
campion al S.U.A., formula 
„Indy*. a revenit, pentru a pa
tra oară, pilotului Mario Andretti 
Pe o mașină ,,Lx>la T-8<X)“. Cu 
ocazia ultimei probe a campio
natului. Marde premiu de la Las 
Vegas, victoria a revenit lui Tom 
Sneva („March 84 C“), iar pe lo
cul doi s-a clasat Mario Andretti. 
In clasamentul campionatului : 
1. Mario Andretti 178 p ; 1. Tom 
Sneva 163 p ; 3. Bobby Rahal
134 p.

CAL ARIE • „Cupa Națiunilor” 
din Marele Premiu de la Toronto 
a fost cîștigată de echipa S.U.A. 
(Katie Monahan, Michael Matz, 
Norma DeUo Jolo șl Jett Wel
les). Pe locurile următoare s-au 
clasat Anglia și Canada.

PATINAJ • Concursul Interna
țional dotat cu „Patina de aur”, 
care arc loc anual la Praga, a 
fost clștlgat la individual de Cor
nelia Renner (R.D.G.), urmată 
de Leslie Sikes (S.U.A.) și Si
mona Koch (R.D.G.), la femei, 
șl de Petr Bama (Cehoslovacia), 
urmat de Richard Zander 
(R.T.G) șl Gurgan Vardanian 
(U.R.S.S.), la bărbați. La perechi 
au cîștlgat : Iulla BIstrova — 
Aleksandr Tarasov (U.R.S.S.), Iar 
la dans Noriko Sato — Tadaild 
Takahashi (Japonia).

POLO • In semifinalele 
„C.C.E.”, in meci retur, Vasas 
Budapesta a Învins echipa Span
dau M din Berlinul Occidental

(10—9) și s-a calificat in finală, 
pentru că in meciul tur scorul a 
fost egal : 8—8.

ȘAn • In medul care opune, 
la Subotlca, reprezentativa Iugo
slaviei unei selecționate a Asiei, 
după 9 runde conduc șahiștii iu
goslavi cu 36,5 la 17,5.

TENIS • Rezultate din primul 
tur al turneului de la Amster
dam : Plmek — Oestlng 6—4, 
6—2, Westphal — Boileau 6—i. 
2—6 9—7, Flbak — V. Amrltraj
2—6, 6—3, 6—0, J. Agulllena — 
Demuynck 7—5, 6—4 • In prknui 
tur in concursul feminin de la 
Brisbane : Paradis — Marler 6—0, 
6—2, Schroop — Nelson 7—5,
6— 0. Larsen — Yanagt 6—0, 3—6,
7— 5. Minter — Garkin 4—6, 6—0, 
6—0 • concursul de la Rio de 
la Plata a revenit kit Jalte care 
a dispus, in finală, de Guerrero 
cu 6—3, 6—2.

VOLEI • Rezultate din etapa 
a 5-a a „Cupei Japoniei* : Po
lonia — Coreea de Sud 3—Z, 
U.R.S.3. — Mexle 3—0, S.U-A. — 
R.P. Chineză 3—1, Japonia — 
Bulgaria 3—0. tn clasament con
duce, neînvinsă, echipa U.R.S.S„ 
cu 10 p, urmată de S.U.A. șl Ja
ponia cu cite 0 p • Turneul fe
minin de la Singapore a fost ciș- 
tlgat de echipa R.P. Chineze cu 
un total de 6 p din I posibile. 
Ultimele rezultate : R. P. Chineză 
— Japonia 3—1 șl Coreea de 
Sud - S.U.A. 5-0.
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