
La invitația președintelui
NICOLAE CEAUSESCU 

ieri a început vizita oficială 
a președintelui Republicii Elene,
CONSTANTIN

pre- 
Elcne re- 
important 
raporturi- 
colaborare

La Invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
la 23 noiembrie a sosit în tara 
noastră, intr-o vizită oficială, 
președintele Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis.

Vizita în România a 
ședintelui Republicii 
prezintă un moment 
in bogata cronică a 
lor de prietenie și
dintre țările și popoarele noas
tre. Noul dialog româno-elen la 
ccl mai inalt nivel, ce se 
înscrie in suita intilnirilor și 
convorbirilor purtate în ultimii 
ani Ia București sau Atena, 
ilustrează voința comună a 
României și Republicii Elene 
de a aprofunda in continuare 
bunele relații statornicite intre 
ele, de a-$i aduce contribuția 
la crearea unui climat 
vecinătate în Balcani, 
za păcii și înțelegerii 
tinentu! nostru și in 
lume.

Aeroportul Olopeni, 
avut loc ceremonia sosirii, era 
împodobit sărbătorește.

în intimpinarea înaltului oas
pete a venit președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ora 11,39. Aeronava cu care 
a călătorit președintele Repu
blicii Elene a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat un cordial bun venit 
înaltului oaspete. Cei doi șefi 
de stat și-au strins miinile cu 
căldură.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două 
țări. Au fost trase ”1 de salve 
de artilerie. Cei doi șefi de 
stat au trecut apoi in revistă 
garda de onoare.

După ceremonia de la aero
port, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Constaaliu Ka
ramanlis au luat ioc intr-o 
mașină, escortată de moloci- 
cliști, îndrcptîndu-se spre re
ședința rezervată înaltului oas
pete, unde cei doi șefi de stat 
s-au întreținut într-o atmosfe
ră cordială, prietenească.

dc bună 
la cau- 
pe con- 
întreaga

unde a

Președintele Republicii Ele
ne, Constantin Karamanlis, a 
făcut, luni după-amiază, o vi
zită protocolară președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Palatul Consiliului de Stat.

PaOLETASI PIN TOAve TARILE. UNIȚI-

portul
KARAMANLIS

La sosire, numeroși bucu- 
reșteni aflați in Piața Repu
blicii au întimpinat pe inaltul 
oaspete grec cu puternice a- 
plauze. manifestindu-și satis
facția pentru noul dialog ro- 
măno-elcn la nivel înalt.

întilnirea dintre cei doi con-
ducători de stat, care a prece-
dat convorbirile oficiale, a
avut Ioc intr-o atmosferă de
caldă cordialitate.

★
La Palatul Consiliului de

Stat au început, luni, 26 no-
iembrie, convorbirile oficiale 
intre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Elene, Constan
tin Karamanlis.

în cursul convorbirilor s-a 
apreciat cu satisfacție că ra
porturile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Elenă s-au extins in 
ultimii ani, datorită aplicării 
acordurilor și măsurilor stabi
lite cu prilejul dialogurilor Ia 
nivel inalt de la București și 
Atena. S-a exprimat dorința 
de a se impulsiona colaborarea 
dintre cele două țări pe tărim 
economic, astfel incit aceasta 
să crească în perioada urmă
toare la nivelul bunelor relații 
politice, corespunzător posibili
tăților largi de care dispun 
economiile naționale ale Româ
niei și Greciei, avantajelor 
create de apropierea geogra
fică.

în continuare, s-a procedat 
la un schimb de păreri cu pri
vire la situația din Europa și 
din lume.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de cordiali
tate, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
luni, un dineu oficial in onoa
rea președintelui Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis.

In timpul dineului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Constantin Karaman
lis au rostit toasturi, care 
fost urmărite cu deosebit 
teres și subliniate cu vii 
plauze de cei prezenți.

au 
in- 
a-

I

I
I
5

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE , FIZICA Șl SPORT
________ _ ’ fi,

| ANUL XL - N<.T0 871 | 4 PAGINI - 50 BANI 1 Marți 27 noiembrie 19S4 |

VIBRANT OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
SPRE GLORIA PATRIEI

Congresul al XIII-lea al parti
dului, aureolat de personalita
tea puternici și de gindirea 
creatoare a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, reales 
prin voința și spre satisfacția 
unanimi in suprema funcție de 
secretar general al partidului, 
se înscrie cu litere de aur tn 
istoria patriei noastre, ca un 
moment de referință in înain
tarea ei viguroasă spre noi 
culmi de progres și civilizație, 

însuflețiți de magistralul 
Raport prezentat Congresului 
de secretarul general al parti
dului și avind in Directi-

marele 
un amplu

vele adoptate de 
forum al comuniștilor 
și clar program de acțiune pen
tru viitorul cincinal și in pers
pectivă, vom răspunde cu ab
negație mobilizatoarelor che
mări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a face totul pen
tru infăptuirea hotăririlor Con
gresului.

Sarcini 
revin și

ca urmare, nouă, activiștilor 
sportivi gălățeni. Sub condu
cerea organelor de partid, 
ne vom strădui să asigurăm dez
voltarea practicării exercițiilor 
fizice, sportului și turismului de 
masă de către toți tinerii și 
oamenii muncii de la Combina
tul siderurgic, de la Șantierul 
naval, de la celelalte întreprin
deri și instituții, ca și de la 
sate. Sintem hotăriți să ridicăm 
la un inalt nivel activitățile din 
cadrul marii competiții sportive 
naționale „Daciada" creată din 
inițiativa secretarului general 
al partidului și dorim din toată 
inima ca, lărgind simțitor aria 
performanței și calitatea pregă
tirii, la viitoarele Jocuri Olim
pice alți sportivi gălățeni ii 
se inscrie — alături de Nicu 
Vlad și Fița Lovin — in rin- 
durile campionilor și medalia- 
ților olimpici, spre gloria scum
pei noastre patrii.

Ne mindrim
cu
ne
Și

de mare răspundere 
mișcării sport.ve și.

prof. Florin BALAIȘ
președintele CJ.E.F.S. Galați

PROFUNDA RECUNOȘTINȚA
Am urmării, alături de întrea

ga noastră națiune, cu mindrie 
patriotică, zi de zi cu același 
viu interes, lucrările istorice 
ale celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, Am simțit și eu 
și toți colegii mei din echipa 
reprezentativă masculină de 
handbal a României, ca și de 
la Steaua, campioana țării, 
o mare bucurie generată de 
realegerea iubitului nostru con
ducător, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, făuritorul 
unei epoci de aur in istoria 
națiunii române, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în su
prema funcție de secretar ge
neral al partidului, ințelegînd 
ci aceasta constituie cea mai

solidă chezășie pentru viitorul 
luminos al patriei noastre.

Noi, sportivii, simțim 
dată

nu o
căldura sufletească, ma-

Vasile STINGĂ
maestru al sportului

(Continuare In pag. 2-3)

in Divizia „A" de tenis de masă

UAIIVERSITÂTEA CRAIOVA (m) Șl JUVENTUS '83 BUCUREȘTI (f)

Campionatul Diviziei ..A" ne 
echipe la tenis de masă s-a 
încheiat si în acest an cu vic
toria echipelor UNIVERSITA
TEA CRAIOVA (masculin) si 
JUVENTUS ’83 BUCUREȘTI 
(feminin). 
Bănie cucerind 
oară consecutiv 
pioni, in timp 
cele și-l înscriu 
oară în palmares. Este, indis-

’83
universitarii din 

pentru a treia 
laurii de cam- 
ce bucuresten- 
pentru a doua

pasionați. Virgil Bălan si. res
pectiv. Vasile Dumitrescu. Așa
dar. Universitatea Craiova 
(Marin Firănescu. Eugen Flo- 
rescu. Călin Toma. Vasile Flo
re». Simion Crișan) si Juven
tus '83 (Cristina Enulescu. Ga
briela Anghelescu. Carmen Gă- 
geatu. Anca Cheler) râmîn in 
fruntea celor mal bune for
mații de club ale tenisului nos
tru de masă. performantă

echipele care au retrogradat 
In campionatul de calificare.

MASCULIN
CONSTANȚA. Seria I a 

pei valarioe secunde a 
cîstigată de Sticla C.S.S. 
trița. in timp ce C.S.M. Ciuj- 
Napoca a retrogradat 
Dionatul de calificare, 
te : Sticla cu C.S.M. 
poca 9—6. cu Știința

gru- 
fost 
Bis-

în cam- 
Rezulta- 
Cluj-Na- 
C.S.Ș. 2

Universitatea Craiova, pentru a treia oară con
secutiv campioană ; sus — M. Firănescu, S. Cri
șan, C. Toma ; jos — E. Florescu. V. Bălan 

(antrenor), V. Florea

cutabil. succesul unor formații 
omogene. bine pregătite — 
craiovenii dau lotului național 
majoritatea comoonenților iar 
bucureștencele au cîteva va
lori bine cotate — care be
neficiază si de aportul unor 
antrenori harnici, inimoși si

PREZENTUL,
vom mândri

cu VIITORUL!
Am trăit. împreună cu tofi 

tinerii, cu întregul popor, eve
nimentul istoric al celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului 
marele forum al comuniștilor 
care — voință unanimă a na
țiunii noastre — l-a reales fe» 
funcția supremă de secretdr 
general al partidului pe tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
cel mai iubit fiu al patriei.

Am ascultat strălucitul Raport 
prezentat Congresului și aiA 
simțit o puternică mindrie pen
tru tot ceea ce s-a înfăptuit th 
anii de lumină ai socialismul 
lui. îndeosebi in ultimele doua 
decenii — epoca celor mai mă
rețe împliniri din v ața țării ft 
a fiecăruia dintre noi.

Am luat cunoștință cu a- 
ceeași mindrie, 
simțire patriotică 
tot mai luminoasă 
de miine.

Ne mindrim cu 
TUL ! Ne vom minări fi cu

cu 
de
a

aceeași 
imaginea 
României

PREZEN-

Ion DRAICA 
campion olimpic

(Continuare in pag. 2-3)

In optimile de linalâ ale C.C. L la handbal

STEAUA A TRECUT
UN EXAMEN DIFICIL

în condițiile unor locuri di
ficile. cu adversari de valoare 
echipele românești participante 
in cupele europene la handbal, 
s-au comportat foarte bine, 
trei dintre ele realizind o fru
moasă st meritată calificare. 
Este vorba de cele două cam
ei ioane ale tării. Steaua si 
Știința Bacău, si de actuala 
lideră a clasamentului cam
pionatului nostru masculin. 
H. C. Minaur Baia Mare, pri-

Marian Dumitru țintește 
poarta echipei S.K.A. Minsk 

Foto : Aurel D. NEAGU

calin ANTONESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Au fost trase la sorfi

„16"-IMILE „CUPEI ROMÂNIEI' LA FOTBAL
• Joi, 14 meciuri • Două partide, aminate

Juventus ’83 București, din nou ciștigătoare a 
titlului: de la stingă la dreapta — Cristina 
Enulescu, Gabriela Anghelescu. V. Dumitrescu 

(antrenor), Anca Cheler, Carmen Gâgeatu 
Foto : Aurel D. NEAGU

pentru care jucătorii, antreno
rii șl cele două secții merită 
felicitări.

Iată cîteva amănunte refe
ritoare la grupele valorice se
cunde. in care au fost desem
nate candidatele la promovarea 
tn grupa de elită orecum si

IJPIPS Constanta 9—4. cu 
Stirom 9—4 ; C.S.M. cu Stirom 
9—1. cu Știința 9—5 : Știința 
cu Stirom 9—4. CLASAMENT : 
1. Sticla 28 o. 2. Stirom 22 p.

Ieri s-au tras la sorți 16-imile 
fotbalistică de mare 
„Daciadei*. Iată cele 16 partide, 
joi. la ora 13.

Unirea Dinamo Focsani 
Cimentul Medgidia 
Ceahlăul Piatra Neamț 
Dinamo Victoria București 
C.S. Tîrgoviste
Sportul muncitoresc Caracal 
Minerul Oravița
C.I.L. Mecanica Sighet
Dunărea C.S.U. Galați
A.S. Mizil 
Șurianul Sebeș
Viitorul Drăgășani
Nitramonia Făgăraș
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
F.C. Argeș
Chimia Rm. Vîlcea

„Cupei României", competiția 
amploare care se desfășoară sub genericul 

dintre care 14 sînt programate

— Sportul studențesc
— F.C.M. Brașov
— F.C. Baia Mare
— Gloria Buzău
— Universitatea Craiova
— Rapid București
— Politehnica Iași
— F.C. Bihor
— A.S.A. Tg. Mures
— F.C. Olt
— Dinamo București
— S.C. Bacău
— Corvinul Hunedoara
— Steaua București
— Politehnica Timișoara
— Jiul Petroșani

Primele echipe sînt organizatoare.

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)



VIBRANT OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT, Divizia „A“ de baschet masculin

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU MECIURI FRUMOASE
IN TURNEUL ORĂDEAN

VOM MUNCI FARA PREGET PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚA
Am urmărit cu profund in

teres lucrările Congresului al 
XIII-lea al partidului, precum 
și ecourile înflăcărate prilejui
te de realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU in 
funcția supremă de secretar 
general el partidului.

Reflectind la mărețul bilanț 
cupriu in strălucitul Raport 
prezenta: de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marele forum al 
comun stilor, g'.ndul mi *-a 
oprit la contribuția pe care am 
avut-o noi, femeile, la succe
sele înregistrate de întregul 
popor. M-a cuprins un simtă- 
mint de mindrie atunci eind 
secretarul general al partidului 
a vorbit despre această con
tribuție. ciad a rostit aprecieri 
elogioase la adresa muncii 
noastre, la rolul tot mai im
portant ce ne revine nouă, fe
meilor, in întreaga viață poli
tică, economică si socială a tă
rii.

imi exprim deplina aprobare 
fafă de documentele adoptate 
de Congres, documente ce 
poartă pecetea de neconfundat 
a înțelepciunii si a virtuților 
poporului nostru, strălucit inrr.â- 
nunchiate la modul de a gindi 
și a acționa al secretarului ge
nerai al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cel mai iu
bit si devotat fiu al poporului 
român, patriot înflăcărat, re
voluționar. personalitate mar
cantă a lumii contemporane.

Angajamentul nostru este de 
a munci fără preget, de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
traducerea in viață a istorice
lor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului. Avem in 
munca si viata noastră, a fe
meilor din România socialistă,

pilda v.e de rodnică si neobosi
tă activitate a tovarășei Elena 
CeaușesctL eminent om de 
știință, savant de renume mon
dial. «Ctipiît de frunte al par
tidului si statului nostru. pe 
care o urmim neabătut, fn tot 
ceea ce m‘ăptuim pentru viito
rul de aur al României socia
liste.

Vom face ia tntreprinderea 
de confecții si tricotaje Bucu
rești ca șportul. activitatea de 

'------- au-
să 

tn-

recreare. să se bucure de 
diența întregului colectiv, 
contribuie tot mai mult la 
tirirea sănătății si la creștere s 
capacității de munci.

Sofia DAV.D
secretar al AS. „Confecția

Bucu-ești

(Urmare din pag. 1)

rea grijă pe care secretarul 
general al partidului, președin
tele României, o poartă tine
retului. mișcării noastre spor
tive si H sintem profund re
cunoscători pentru minunatele 
condiții de pregătire ce ne 
tint asigurate.

In aceste momente de mare 
bucurie si de mare satisfacție 
sufletească ale tuturor celor ce 
trăiesc pe aceste meleaguri, și 
eu. in numele tuturor handba- 
lișt.lor, mă alătur din toată 
inima hotărârii generale de a 
munci neabătut, cu sirguință, 
pentru a da viață hotăririlor 
adoptate la cel de-al XIII-lea 
Congres al Pari.dului Comunist 
Român, pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi de 
progres si civilizație.

NE MÎNDRIM CU PREZENTUL | 
mante bucuri, ale vieții mele 
de tinăr, de f u al acestor 
plaiuri. Pentru că. iată, tot in 
acești ani de cutezătoare gin-^ 
duri, am devenit profesor de 
educație fizică și sport. am 
crescut 3i m-am format la 
școala muncii si a vieții, ac- 
tirisid ccum ca vicepreședinte 
al clubului sportiv -Earul“ — 
Constanta. Ad. tn arena spor- g 
tutui, in oricare domeniu in 
care voi activa, am >ă mun- 
cesc cu dragoste șt recunoșim- 
ță, cu pasiune si dăruire, pen- 
tru a-mi expima cele 
profunde sentimente și ginduri 
pe ca-e le nutresc față de par- 
tid, față de secretarul sân ge- 
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușecu.

(Urmare din pag. 1)

VIITORUL ! Ca acel viitor bt 
care credem cu toată tăria pe 
care ne-o di încrederea H 
partid, in strălucitul său con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Sint unul din numeroșii spor
tivi fruntași cărora, de-a lun
gul acestor ani. li s-a încre
dințat misiunea de onoare de 
a reprezenta România socialis
tă in marile competiții sportive 
internaționale. Am avut ma
rea bucurie de a fi cucerit 
mai multe titluri si medalii — 
recent pe cea de aur la Jocu
rile Olimpice de la Los An
geles. Este insă doar una din

Turneul orădean al Campiona
tului național de baschet mascu
lin a cuprins numeroase meciuri 
de reală atractlvltate, In cursul 
cărora spectaculozitatea fazelor 
șl evoluția scorului au stîrnit in
teresul publicului. O astfel de 
intîlnire (apreciată drept cea mai 
frumoasă a turneului) a avut loc 
între echipele Dinamo Oradea șl 
Politehnica Sportul studențesc 
București (86—32 pentru gazde). 
Orădenii au condus pînă în mi
nutul 25. după care buna evo
luție a bucureștenilor Constanti- 
nescu șl D. Popescu a contri
buit la echilibrarea jocului. In 
final, dinamoviștii au jucat cu 
mai multă luciditate și, benefi
ciind de prestația foarte bună a 
lui Costin și Cristea, au obținut 
o victorie muncită și meritată. 
Au marcat: Cristea 24, Costin 23, 
Kosa 11, Rădulescu 10, Gellert 10, 
Antochi 10 pentru învingători, 
respectiv Constantinescu 34, D. 
Popescu 17. I. Ionescu 10, D. Dă
ian 9, Pascu 6, L. Popovici 4, 
Condescu 2.

Un alt med captivant a fost 
cel dintre formațiile Rapid Bucu
rești șl C.S.U. Balanța Sibiu 
roviarii au cîștigat cu 88—80. 
Pă prelungiri). întrecerea a 
foarte echilibrată, dar ta 
lungiri Rapid a evoluat mai 
din punct de vedere tactic, 
vreme ce siblenil s-au pripit șl. 
drept urmare, au comis greșeli 
de tehnică și au ratat. Au mar
cat: Sipoș 28, Mihal 16. Dăescu

(fe- 
du- 
fost 
p re
bin f

In

15, Suciu 10, Ghiță 8, Gh. 
mitru 5. Caraion 4, A. Popovici 
2 pentru învingători, respectiv 
Gh. Dăian 16, Chirilă 28, Palhegy 
13. Apostu 6, Brctz 8, Bleahu 6. 
Kineses 1.

O evoluție curioasă a scorului 
a avut-o tatîlnirca Dinamo Ora
dea — Academia Militară Meca
nică Fină București (scor final: 
101—91 pentru dinamovișU). In 
minutul 24, oră denii 
cu 68—42, se credeau 
șl au Început să ia 
joacă. Baschetballștll 
cademia Militară nu 
invitați prea mult și 
la o ripostă atît de hotărîtă, tocit 
in min 36 tabela electronică le 
Indica un handicap de numai un 
punct: 87—38 I Rezultatul le pu
tea fi chiar favorabil, dar în a- 
cest final fierbinte Neagu a fost 
eliminat pentru 5 greșeli perso
nale, iar Mădtrjac și-a „concre
tizat* irascibilitatea printr-uh 
fault (al cincilea !) total Inopor
tun. In felul acesta, Dinamo O- 
radea a obținut o victorie duficilă, 
care 11 putea reveni la diferență 
netă dacă la avansull de 26 de 
puncte nu ar fl manifestat ne
seriozitate. Au marcat: Costin 30, 
Cristea 21, Rădulescu 10, Anto- 
chl 17. Kosa 12, Czigan 2 pen
tru învingători, respectiv Mădir- 
jac 32. Zdrenghea 24, B. Bărbu- 
lescu 12, Neagu 8, Șarlă 5. Ne- 
culce 4, Vilcinschl 4, M. Popovici 
2.

In a doua zi a turneelor finale de lupte

IMIINIIH SPECTACULOASE,
DE RIDICAT NIVEL TEHNIC

O Azi vor fi desemnate echipele campioane
Pe cele patru saltele de con

curs din sala de atletism a 
complexului sportiv „23 Au
gust" din Capitală, ieri au 
continuat întrecerile din cadrul 
turneelor finale de lupte gre- 
co-romane și libere pe echipe. 
Zeci și zeci de meciuri au 
avut loc de-a lungul celor 
două reuniuni (reamintim, in 
competiție se află nu mai pu
țin de 24 de formații la am
bele stiluri), unele mai frumoa- 

nivel 
de e-

se ca altele, de ridicat 
tehnic și adesea extrem 
chilibrate.

La „greco-romane", și 
ceastă zi Dinamo București a 
avut o evoluție la Înălțime, 
ciștigind toate intîlnirile la 
scoruri categorice și cucerind 
pe deplin meritat primul loc în 
grupa sa. Ștefan Rusu, Nicolae 
Zamfir, Sorin Herțea, Ion Gri- 
goraș și ceilalți luptători dir.a- 
moviști au susținut — fără 
exagerare — recitaluri de mă
iestrie. Echipa clubului Steaua 
s-a desprins, la 
adversarele sale 
riștigînd locul I 
grupă și urmind, 
să lupte in finala 
de campioană cu Dinamo Bucu
rești.

Firește, cu deosebită atenție 
au fost urmărite confruntările 
tn care erau opuse formații de 
valori apropiate. Pentru că 
asemenea intîlniri ofereau 
schimbări spectaculoase ale re
zultatelor de la o categorie la 
alta. în meciul C.S. Arad — 
C.S. Botoșani au condus ară
denii cu 1—0 și 2—1, după care 
luptătorii din Botoșani au e- 
galat la 3—3 și au preluat apoi 
conducerea cu 5—4, pentru ca 
în final să fie din nou ega
lați: 5—5. Victoria a revenit 
formației botoșenene la punc
tajul tehnic: 18,5—17. O altă 
partidă disputată sub semnul 
echilibrului a fost Metalul Ră
dăuți — Electromureș Tg. Mu
reș. Rădăuțenii au condus cu 
8-1, iar in final rezultatul a 
fost de 6—4. Tot cu 6—4 a cîș- 
tigat și Metalul București în 
fața echipei Electroputere Cra
iova, dar evoluția scorului a 
„ținut în șah" ambele garni
turi. Electroputere a luat un

in a-

rtndu-i, de 
cu ușurință. 
In cealaltă 
deci, ea azi 
pentru titlul

avantaj de 2—0, Metalul a e- 
galat și s-a detașat la 4—2, 
după care craiovenii au reușit 
să egaleze: 4—4. Abia la ulti
mele două categorii bucurește- 
nii și-au asigurat victoria.

Celelalte rezultate: Dinamo 
București cu CIS. Botoșani 
10—0, cu Farul Constanța 10—0 
și cu L.C. Dacia Pitești 10—0; 
Steaua cu Electromureș 9—1, 
cu Electroputere 7—2 și cu Me
talul București 7—3; Metalul 
Rădăuți cu Metalul București
8— 2 cu Aluminiu Slatina 5—5
(20—18) și cu Electroputere 6—4; 
Aluminiu cu Electroputere 8—2 
și cu Electromureș 7—3; L.C. Da
cia cu Rapid București 8—2,
cu C.S. Botoșani 7—3 și cu Fa
rul 6—4; Farul cu Rapid 7—3 
și cu C.S. Arad 5—5 (18—17); 
Rapid cu C.S. Arad 3—T și cu 
CjS. Botoșani 4—6; Metalul
București — Electromureș 
(18-18,5).

La lupte libere, Steaua 
consolidat poziția de lider 
pă victoriile cu 8—2 in meciul 
cu Hidrotehnica Constanța, 
10—0 cu Rapid București și
9— 1 cu C.A Tg. Jiu. Principa
la sa adversară, Dinamo Bra
șov, a concurat in cealaltă gru
pă cu succese pe linie și astfel 
finala pentru titlul de campioa
nă și-o vor disputa azi aceste 
două formații.

Iată celelalte rezultate: Di
namo cu C.SJH. Sf. Gheorghe
8— 1. cu A.S.A. Oradea 10—0 și 
cu înfrățirea Oradea 8—2; Hi
drotehnica cu Metalul Lugoj
9— 1, cu C.A. Tg. Jiu 7—3 și cu 
Nicolina Iași 6—l ; Lemnarul 
Odorhei cu înfrățirea 6—4, 
C.S.M. Sf. Gheorghe 7—3, 
Vulcan București 1—9 și 
A.S.A. Oradea 7—3; Vulcan 
A.S.A. 8—2 și cu C.S.M. 
Gheorghe 6—4; C.A. Tg. Jiu 
Nicoiina 5—5 (22—18) și 
Rapid București 6—4; A.S.A. — 
înfrățirea 6—4; Nicoiina cu 
Rapid 6—4 și cu Metalul Lu
goj 8—2; înfrățirea — C.S.M. 
Sf. Gheorghe 6—4 și’ Rapid — 
Metalul Lugoj 8—2.

Azi, de la ora 10, se vor 
desfășura finalele pentru locu
rile 1—6 la ambele stiluri.

5—5

și-a 
du-

CU 
cu 
cu 
cu 
SE
cu 
cu

Costin CHFRIAC

TURNEELE DE VOLEI
Primele turnee pe grupe’ valo

rice din cadrul campionatului 
masculin al Diviziei „A“ de vo
lei au demonstrat pe de o parte 
că, in grjpul fruntaș, există o 
clară detașare valorică și de pre
gătire Intre bucureștenele Dinamo 
și Steaua vizavi de celelalte 4 
aspirante doar la treapta a treia 
a podiumului, iar pe de altă 
parte un echilibru la nivel scăzut 
In grupa a doua valorică. O con
cluzie, după aceste prime turnee 
(vor mal urma 5), care trebuie

TINAIELE COMPHIJIll DL JUDO A JUNIORILOR
La Arad au avut loc finalele 

Campionatelor republicane indi
viduale de judo ale juniorilor 
mari (15—16 ani) șl mid (13—14 
ani). Cea mal bună comportare 
au avut-o finallștii de la C.S.Ș. 
1 București (antrenor: Radu
Abălaru) tn competiția juniori
lor mari șl cel de la C.S.Ș. Pio
nierul Oradea (antrenor: '
Hălmăgean) in întrecerile 
niorilor mid.

loan 
ju-

I
I
I
I
I

CAUZEI
I
I
I
I
I
I
I
I
I

AD^/I
I
I
I
I
I

9
9
8
8
6
5

I

I
I
I
I
I
I

IAȘI. Se 
de a dat

Il-a 
bu
lină 
cla- 
Od.

In 
conduceau 
învingători 
jocul... tn 
de la A- 
s-au‘ lăsat 
au trecut

Ilie ghișa — coresp.

PE GRUPE VALORICE
să dea de glndit : la 10 dintre 
divizionarele „A“ se lucrează sub 
nivelul cerințelor. Iată clasamen
tele celor două grupe, după pri
ma rundă :

LOCURILE 1—6
S 5 I
3 4
5 3 :
5 t;

! 6 1 ■
5 0 I

7—12 
s 4 :
5 4 : 
ș s:
5 3 :
3 1 ■
5 0 I

i FEMININE

O 
1
2
3
4
5

15: 1 
18: 6 
10: 8
7:11
4:12
4:15

10
9
8
7
6
5

ULTI
Oasp

CRAIOV 
„Se impun 
pină acum 
fost elimin 
europene
Hajduk Sp 
să ciștigă 
niccar Sa 
fost cuvint 
tîmpinat a 
duîescu 
primul ai 
albaștrilor 
sala de sp 
jucători ale 
care îsi d

Cu punct 
tal meciul 
primi teren 
a ajuns la 
devârului". 
inedită in 
pe atît de 
concurat u 
dar și altei 
tiivă. Dintre 
portanță es 
rea inain 
campionat 
car© n-au 
cătoni de 
măcar de 
tul echipei 
mas astfel 
numai sub 
pînă si nu 
duri nepu, 
măcar 
cane să 
arbitraj.

Chiar și 
nu s-ar fi 
tiuațla de 
părut șl 
care țin în 
tea unora 
chipe, de 
țeleg să 
pregătire 
efort. Di

1. DINAMO
2. S'-eaua
3. Univ. CFR CV.
4. Tractorul Brașov
5. Explorări B. Mare
6. El co nd D. Zalău

LOCURILE 1
7. CA.U. Oradea
8. Știința B. Mare
9. „Poli* Timiș. 

1«. C.S.M.U. s-va.
11. Calculat. Buc.
12. C.S M. Caranseb.

PRIMELE TURNEE
In aceostâ. săptămînă BÎn.t pro

gramate și primele turnee pe 
grupe va lorice în campionatul fe
minin al Diviziei .,A*. întrecerea 
plutonului fruntaș va £1 găzduită, 
înoepind de mîine pînă duminică, 
de Sala sporturilor din Bacău 
(organizatoare, echipa locală Ști
ința c.s.ș.). In timp ce turneul 
grjpe a doua valorice se va des
fășura in aceleași zile în sala 
Rapid din Capitală, în organiza
rea formației giuleștene. Iată e- 
chipele calificate în cele două 
grupe valor.ee : locurile 
Dinamo, C.S.U. Galați, 
Constanța, Chimia Rm. 
Vniverși.atea Craiova și 
C.S.S. Bacău ; locurile 
C.S.M. Libertatea Sibiu, 
torul Bjcurești, 
București. Chim pex
Rapid București și C.S.S. Explor- 
min Caransebeș.

1 
1
2
2
4
5

14: 5 
12: 7 
11: 7 
ii:ib
7:13
4:15

rea Iași) ; juniori mici : cat. 40 
kg — A. Mezei (C.SȘ.P. Ora
dea), 44 kg — B. Moldovan (Vi
itorul Bistrița), 49 kg — Z. Tes- 
zari (C.S.Ș.P. Oradea), 55 kg — 
L Pataki (Voința Tg. Mureș), 
62 kg — Cr. Lungn (C.S.Ș. 1
București), 70 kg — L Pop (Vi
itorul Bistrița) și +70 kg — S. 
Zimcrman (Rapid Arad). In cla
samentul pe cluburi șl asociații 
sportive, pe primele tocuri, ju
niori mari : 1. C.S.Ș. 1 Bucu
rești 13,5 p, 2. C.S.Ș. Unirea Iași 
12 p, 3. Energia București H.5 p 
4—5. C.S.Ș.P. șl T.C.I. Oradea 
10,5 p, 6. Gloria Arad 10 p ; ju
niori mici : 1. C.S.Ș.P. Oradea 
19 p, 2. Viitorul Bistrița 14 p, 
3 C.S.Ș. Miercurea Cluc 12 p, 
4. C.P. Bacău 9.3 p, 5. C.P. Ga
lați 8,5 p. 6. C.S.Ș. 1 București, 
T.C.I. Oradea șl Rapid Arad 7 p.

s.c. 
ria. I 
trebuit să 
punct, 
sportivitate 
jurul eehi 
șl, dacă 
acestei fo 
totuși abs 
Șoșu și C

Principal 
S.C. Bacă 
trațle tron 
cută sprint 
de altfel 
mai al 
timp, 
închide, 
rea careul 
săritori de 
gulescu șl

acest 
kg — 

57 
Pătrașcu (C.S.Ș. Pi-

Iată campionii ediției din 
an : juniori mari, cat. 53 
A. Hirtea (C.S.Ș.P. Oradea), 
Jțg __,_ rș
tești), 62 kg — D. Mureșan (Di
namo București), 68 kg — N.
Mihu (Otelul Tirgovi$te), 75 kg
__ Fl. “ ’ --------
kg

șt.
București), 68 kg N.

Lascău (C.S.Ș. Oradea), 83
F. Szabo (T.C.I. Oradea), 

+ 83 kg _ M. Luca (C.S.Ș. Uni-

1-6 : 
Farul 

Vllcea, 
Știința 
7—12 : 

Calcula- 
Flacăra roșie 

Constanța,

CAMPIONATUL DE BOX PE ECHIPE SE APROPIE DE FINAL
Slmbătă seara, tn sala Rapid 

de lingă Podul Grant, putini Iu
bitori al boxului au urmărit o 
gală Interesantă. în care com
binata Voința + Rapid București 
a mtnnlt sel. jud. Argeș + Vll
cea. Dintre 
văzute a se 
doar 10.
reștenii 
(5n cele 
nici un 
oaspeții 
rent la ___  _
luat sfirșit cu victoria gazdelor, 
la scorul de 7—5 Au avut loc 
câteva meciuri echilibrate, de buh 
nivel tehnic și spectacular, une
le Încheiate cu rezultate neaștep
tate. La muscă. Iile Vâcălle
ința + Rapid) l-a depășit
timp de trei reprize pe ion
finescu (Argeș + Vttoea),
dacă judecătorii P. Boboc 
zău) și S. Rădulescu (București) 
l-au indicat 
pe Văcălie, 
dată de Gh.
favoarea iul 
chilibrat la , 
Costeche (Voința + Rapid) 
Nicolae 
cea).____ ____
pentru 3 meciuri. Nicolae, 
mal clar in acțiuni șl avînd un 
final mal bun, a fost declarat 
ciștigă tor, cu o decizie de 2—1.

Revedere plăcută cu medaliatul 
nostru cu bronz la J.O. de la 
Los Angeles, musceleajiul Mircea 
Fulger. El a reapărut ta ring 
după o absență de clteva luni, 
dar a arătat in fața lui Viorel 
Bărburaș (Voința + Rapid) că a 
rămas același sportiv serios, te
nace șl victoria lui nu a surprins 
pe nimeni. Internaționalul Nico
lae Motroganj (Voința + Rapid) 
nu a găsit mijloacele eficace 
pentru ă-1 depăși pe llarie Pe
trescu (Argeș + Vilcea), astfel 
că oaspetele a câștigat clar la 
puncte cu o decizie ta unanimi
tate. Celelalte rezultate (primii 
stat din combinata bucureștea- 

- m Rotaru b.ab.2 I.
Nica; semiuțoară: V. Duchin b.p.

cele 12 partide pre- 
disputa, au avut loc 
,.semimuscâ“, bucu- 
au avut reprezentat 

există
La

nu
două secții nu 

pugilist de 48 kg Ti, iar 
nu au prezentat eon cu-
, .supergrea". Partida a

(Vo- 
clar 
Ște- 

și 
(Bu-

dștigătoT, normal, 
a surprins decizia 
Pavel (București) in 
Ștefănescu. Meci e- 

..cocoș", Intre Tudor

Nicolae (Argeș + VII- 
S-au schimbat lovituri dt 

fiind

Excursie, excursie, dar pe banii cui ?
Duminico dimineața, iubitorii sportului cu mănuși care își propuse

seră să as ste la intilnirea dintre boxerii de la Dinamo șl cei din se
lecționata lașului, Intîlnire oficială din cadrul penultimei etape a cam
pionatului național pe echipe. ou făcut cale întoarsă de ia poarta clu
bului Dînamo. unde ou aflat că „galo nu mai are loc*.

Ce se intimplcse î Delegația ieșenilor, condusă de antrenorul Gheor
ghe Burdajan, a sosit slmbătă Ic print în Capitală doar cu 9 boxeri. 
Conform regu'arr.entului, echipele participante la campionat trebuie să 
prez’nte în competiție minimum 10 sportivi Io o gală, în caz contrar 
fiind sancționată cu o înfrîngere de forfoît : 12—0. Din nefericire, echi
pa antrenorukri Gh. Burdujcn a căzut sub incidența acestei prevederi. 
In această situație, antrenorii dinamoviști ou propus antrenorului Ie
șean - din respect pentru public - o intîlnire amicală intre cele două 
formoții, propunere care nu a fort acceptată. Și astfel, Ieșenii, după 
o . excursie la București, și-au luat bagajele și au plecat acasă I

Nimic de spus, excursiile sini frumoase. Un „amănunt* credem, însă, 
că ar trebui stabilit : pe banii cui ?

Petre HENf

E. Preda; ușoară: Fl. Zamfir 
b.p. N. Radian; mijlocie mică: 
S. Anghel b.p. I. Mărășescu; 
semigrea: FL Ungureanu b.p. T. 
Enache; grea: C. Florea b.ab.2 
C. Ghiță.

SEL. JUD BRAȘOV + SIBIU 
— SEL. JUD. BUZĂU 6—6.

SEL. JUD. BACĂU — SEL. 
JUD. CONSTANȚA 8—4.

Paul IOVAN

STEAUA — SEL. JUD. PRA
HOVA 8—4. Reuniunea s-a des
fășurat în noua sală de box din 
Bușteni (organizatoarea, 
Steaua, n-a găsit o sală 
pltailă, astfel că intilnirea - .. 
loc la poalele Buceglior). Rezul
tate (primii stat bucureștenii): 
D. Schicpu b.p. I. Bălan; Al. 
Schiopu b.ab.3 I. Grigorcluc; R. 
Nistor b.p. A. Cernlca; C. Stân
cii b.p. L Popescu; Ad. Nanla 
p.n C. Vlădescu; G. Hudișteanu 
b.p. G. Ciocîrlan; Cr. Filip p.p. 
I. Eonciu; M. Stavri p.ab.3 la 
Gh. Stănescu; M. Bereșoaie p.p. 
I. Mindrican; D. Maricescu b.ab.l 
șt. Apetroaie; M. Paizs b.ab.2 
Fl. Neacșu; Gh. Preda b.p. Gh. 
Ciobanii. (V. ZEAKCEA — co
resp.).

clubul 
în Ca- 
a avut

Meciuril 
„A" se 
neutre.

In caz 
de minu 
prelungi 
15 minu
va persis 
se va r 
loviturior

Meciuri 
Universi 
Argeș — 
disputa 
bilite ul 
luînd mii 
iar 
câni

ÎN DIVIZIA „A" DE TENI
(Urmare din pag I)

3. Știința 21 p. 4. C.S.M. 19 p. 
(C. POPA — coresp.).

TG. MUREȘ. In seria a 
a grupei secunde, cea mai 
nă echipă a fost Mecanică 
București, pe ultimul loc 
sîndu-se C.S.S. Tehnoutilaj
Secuiesc, care a retrogradat. 
Rezultate : Mecanică fină cu 
Tehnoutilaj 9—2. cu Construc
torul Tg. Mureș 5—9. cu în
frățirea Tg. Mureș 8—9 ; în
frățirea cu Tehnoutilaj 9—1, 
cu Constructorul 9—4 ; Con
structorul cu Tehnoutilaj 9—8.

CLASAME 
fină 27 
Mureș 26 
21 p. 4. 
ALBU -

© Pen 
ma grupă 
tîlni fo 
Bistrița 
Echipele 

2—3 vor 
clasament, 
disputa la 
9 decemb

valor.ee


Zeleznicearmeciului de mime

DIVIZIA „C“ - REZULTATELE ETAPE! A Xlll-a

PREGĂTIRI ALE UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
cubitus). Ticleanu (entorsă în 
recidivă) și Irimescu (cartonaș 
galben la Atena). Cu toate a- 
ceste absente, formația craio- 
veană va lunta să suplinească 
lipsurile din echipă printr-o 
comportare superioară în ioc. 
Craiovenii vor face marți 
dimineață un ultim antrena
ment. în ceea ce-i privește pe 
fotbaliștii de la Zeleznicear, ei 
sint așteptați marți dimineață 
la Craiova, unde vor sosi pe 
calea aerului.

Meciul va 
brigadă de 
avîndu-1 la 
Franco Martinez.

Mircea TUDORAN

igosJavi vor sosi astăzi

• Cele mai bune punctaje: Bectroputere Craiova (23), C.I.L 

Mecanica Sighet (23) și Muscelul Cimpulung (21) • Recolta 

Salonta din nou in fruntea seriei a IX-a • Danubiana București 
și Petrolul Bâ'coi luptă pentru șefia grapei „bucureștene" • 
Scorul etapei : Laminorul Roman — Constructorul Odobești 9-0 I
• Unirea Negrești (seria a ll-a) — cu cele mai puține puncte : 6

09—16), 4. C.S.M. Caransebeș 14 p 
(18—17).. pe ultimele locuri : 15. 
C.F.R. Arad 11 n (13—26), ÎS. Ra
pid Arad 10 p (21—13) — penali
zată cu —2 puncte.

SERIA A IX-a

SERIA i SERIA A V-a

n telefon!, 
ieră : dacă 
itatea a 
tompeiițiilc 
i roșie si 
uri trebuie 
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icestea au 
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Wircea Ră- 
îeața, la 

al ..alb- 
Lntilnit in 
Bece dintre 
ouă echioe 
Ictoria în-

tr-un meci de volei Cu capul. 
De-o parte. Geolgău, Bîcu. Ti- 
lihoi, Mănăilă si Ad. Popescu, 
de cealaltă. Ungureanu, Cămă- 
taru. Beldeanu. 
Cîrțu. în acest 
dionul Central 
trenament. sub 
Silviu Stănescu, 
Boldici. O. 
si Cioroîanu.

Aceștia sint ..cei 15“ care 
miercuri vor fi trecuti De foaia 
de arbitraj. De notat cele trei 
mari absențe, jucătorii interna
ționali Negrilă (fractură de

Stefănescu si 
timp, la sta- 

făceau un an- 
conducerea lui 
iucătorii Lung, 

Popescu. Sorohan

fi condus de o 
arbitri spanioli, 
centru pe Angel

TIVE, DAR Șl SUBIECTIVE
l-a pierdut 

lă, pe pro
bi, F.C. Olt 
lomentul a- 

pe dt de 
(tel echipe, 
la care au 

e obiective, 
Bră subiec
ți, de im- 
lost pierde- 
I actualului 
l,r titulari, 
lițl cu 
boare 
bplată. 
loești a 
klrcl, 
teorie, dar 
lundle me- 
jtoura nici 
Ha

foaia de

ju- 
sau 
Lo-
ră- 
nu

hdiții, insă, 
abil la sd- 
n-ar fi a- 
sublective, 
menta.liit.a- 
acestel e- 

bne ei în- 
Kramul de 
ngajeze la 
din etapa

precedentă, cu Steaua, deci după 
o înfrângere care ar fi trebuit 
&ă-l mobilizeze și să-i ambițio
neze mai mult in pregătire, unii 
jucători și-au permis — așa cum 
am auzit — să se prezinte cu 
intirziere la antrenamente. Ceea 
ce s-a și observat în partida cu 
A.S.A. Tg. Mureș, când — după 
un început bun, care i-a adus un 
minim avantaj — echipa a pier
dut treptat din forță și din re
zistență. De altfel, în această 
partidă, Kallo a fost unul dintre 
puținii jucători de la F. C. Olt 
care a depus tot sufletul in joc, 
alergînd pe tot terenul, luptînd 
pentru fiecare minge, în timp ce 
alți coechipieri ai lui, mai ti
neri, s-au mulțumit cu foarte 
puțin.

Este, deci, necesar ca antreno
rul Tache Macri, pe care—1 știam 
mal autoritar, noul său secund. 
Hie Bălăci, ca și conducerea clu
bului să pună piciorul în prag, 
să întărească exigența șl să pre
tindă de la jucători ceea ce ei 
pot. fără îndoială, să dea, cu mai 
mult efort șl mai multă disci - 
plină, astfel ca F. C. Olt să de
pășească dt mal curând situația 
nefirească de acum.

Constantin FIRANESCU
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CONDIȚIE A VEDETEI
lult victo- 

urmă, a 
scă cu un 
udinea de 
celor din 
i de calm 
! In jocul 
a acuzat 

icătorl ca

jocul lut 
de pene- 

i își exe- 
ctaculoase, 
gentrarea, 
^■riza de 

Wr apăra- 
aflâ doi 

a ca Ior- 
e de altă

parte, Încercările de pătrundere 
combinative pe centru suferi de 
pe urma faptului că pasul lui 
Avădanei nu are ritmul trepidant 
al lui Mihuț și lucrurile se 
încurcă. Adevărul e că Sport 
Club Bacău nu mal are un Bo
tez (din perioada bună) sau un 
Antol’.i (chiar), ceea ce face ca 
eficacitatea să se rezume la un 
gol de meci, așa cum o confirmă 
și clasamentul.

Sigur că nu 
împotriva

e ușor să joci 
unei echipe masive ca

aceea a Sportului, care închide 
foarte bine prin triunghiul de 
gabarit Iorgulescu — Cazan — 
Pană, pornește pe contraatac 
prin sprinterii Marian și Mun- 
teanu n, „răsucește* la mijloc 
prio Bozeșan, și pivotează efica
ce prin M. Sandu, care nu pare 
nici pe departe dispus să cedeze, 
In pofida anilor.

In cadrul acestei echipe care 
VREA — s-a văzut acest lucru 
— ne-a surprins detașarea cam 
blazată a lui Hagi, care joacă 
foarte puțin, convins parcă de 
faptul că e suficient să accele
reze 3—4 minute pentru a egala 
travaliul „de S0* al celorlalți. 
Hagi e, fără Îndoială, un jucător 
foarte talentat. Mulți fi șl văd ca 
un succesor al lui Bălăci In ca
litate de lider al unei Întregi ge
nerații. Dar pentru a merita din 
plin acest titlu, oare pare a-4 fi 
la Îndemână, el trebuie să joace 
cit juca Bated la 20 de ani ne- 
tmpllniți. Nu demult galeria, 
însuflețită de fentele lui Hagi, 
l-a poreclit (cu o remarcabilă 
fantezie) Maradonlcă. Nimic de 
zis. Hagi are ceva din barul de 
artist al lui Maradona. Dar pen
tru a deveni liderul de oare fot
balul românesc are nevoie, el 
trebuie să preia mai mult din 
marea capacitate de dăruire a u~ 
nul Cruyff, Țigana sau._ Bălăci. 
Iar noi, cel din tribună, avem 
dreptul de a-1 cere favoritului 
nostru să fie, în echipa naționa
lă si la Sportul, ceea ce a fost 
Bălăci, timp de zece ‘ '
chtpa națională și la 
tea Craiova.

act, în e-
Universita-
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Constantin la «ftașitul 
cu Jiul, încheiat 1a e-

„De ce 
scăpat", 
Gheorghe 
medului _ ._______ ___
galitate. Un rezultat imprevizibil 
față de... antecedentele celor 
două formații, știută fiind forța 
ofensivă — de plnă acum — a 
Gloriei Buzău, care ta etapa 
trecută Învinsese la scor, 5—6. 
pe Politehnica Timișoara. iMr-a- 
devăr, jucătorii buzoieni au afi
șat o anumită stare de Infatuare, 
considerind medul cu Jiul ca și 
câștigat. Și de aid un tonus com
petitiv mult mal scăzut dedt cel 
obișnuit, o autoîncredere defavo
rabilă, care, pină la urmă, s-a 
transformat într-o goană după 
obținerea celor două puncte. Jiul 
a opus o rezistență deosebită, a- 
peltnd chiar și la mijloace anti- 
joe, abuzînd de faulturi repetate, 
la jumătatea terenului (au fost 
54 la număr), în-tî-rziind repune
rea mingii în joc, făcând absolut 
totul ca să-i scoată din... mină 
pe buzoieni. Șl „tactica* a reușit, 
anti-fotbalul practicat adu cin - 
du-le pînă la urmă un nesperat 
și extrem de prețios punct. Ju
cătorii buzoieni n-au găsit solu-

țla ieșirii din „chinga* echipei 
adverse, angajîndu-se intr-o 
luptă oarbă, incursiunile indi
viduale fiind net favorabile ad
versarilor, superiori la capitolul 
fizic, al capacității de efort. 
Practic, Marca, D. Georgescu și 
Cramer au fost anihilați ta mare 
măsură, jocul la intimidare al 
tuturor componenților echipei din 
Petroșani stopind orice încercare 
de pătrundere spre poarta lui 
Caval. In plus, Gloria a fost în 
suferință la construcție, linia de 
mijloc (Ghizdeanu, Șumulansehl. 
Balaur și, după pauză, Andriesei) 
acțlonlnd lent și neinspirat. Rup
tă in două, formația buzoiană a 
atacat „orbește*, fără șanse in 
fața unei apărări supraaglo
merate.

In încheiere, nu putem fi de 
acord cu galeria busolană, cere 
și-a încurajat ta atâtea rînduri 
echipa favorită, pentru ca. In 
cele din urmă, să treacă în ex
trema cealaltă, edresfnd, spre fi
nalul medului, cuvinte jignitoare 
favorițllor lor, care le-au adus 
pînă acum satisfacții nesperate.

A.S.A. Cimpulung Moldovenesc
— Carpațl Gălănești 0—0, Minerul
Vatra Domei — Șiretul Pașcani 
1—0 (0—0), Metalul Rădăuți — 
TEPRO lași 2—0 (2—0), Minerul
Gura Humorului — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (0—0), Zimbrul Șiret
— Luceafărul Botoșani 1—0 
(0—0), Celuloza-Bradul Roznov —
— Explorări-Viltorul Cimpulung 
Moldovenesc 2—1 (2—0). Relonul 
Săvinești — Avtntul Frasin 5—0 
(2—0), Constructorul Lași — E- 
ledro-Siretul Bucecea 5—1 (1—1).
• Medul TEPRO Iași — Carpațl 

Gălănești din etapa a Xl-a (pe 
teren 0—0) a fost omologat cu 
3—0 în favoarea echipei Carpațl.

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a XIII-a ; L CAB- 
PAȚI GALANEȘTI 17 p (21—16),
2. Relonul Săvinești 16 p (25—7),
3. Minerul Gura Humorului 16 p 
(Z3—14)... pe ultimele locuri: 14. 
A.S.A. Cimpulung 10 p (13—20), 
15. Luceafărul Botoșani 10 p (14— 
31), 15. TEPRO lași 8 p (M—24).

SERIA A n-a

Mecanica Vaslui — CJSJU. Bor- 
zești 3—0 (1—0), Unirea Negrești
— Textila Buhuși 1—2 (0—1), VI-
ticultorul Pandu — Victoria Te
cuci 2—0 (0—0), Letea Bacău — 
Petrolul Moineștl 2—1 (0—0). La
minorul Roman — Constructorul- 
Flacăra Odobești 9—0 (3—0), Mi
nerul Comănești — Chimia Mă- 
râșeștl 3—1 (2—0), Foresta Gu-
gești — Inter Vaslui 0—0, Lucea
fărul Adj ud — Aripile Bacău 
0—3 (0-0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 19 p (29—12) — 9 victorii, 
2. Mecanica Vaslui 19 p (20—9) —
8 victorii, 3. Textila Buhuși 16 p 
(32—23)... pe ultimele locuri i 15. 
Daoeafărul Adj ud 9 p (7—16), 15. 
Unirea Negrești 6 p (8—31).

SERIA A HI-a
Ancora Galați — Delta Tulcea

1— o (0—0), I.M.U.-C.S.S. Medglxlla
— Voința Constanța 4—3 (1—3),
Chimia Brăila — Petrolul lanca
2— 2 (1—0), Progresul Isaccea —
Arrubium Mădn 2—1 (0—0),
Chimpex Constanța — Avtntul 
Matca 3—1 (3—1), ș.N. Tulcea — 
D.V.A. Portul Galați 0—H (0—1), 
Marina Mangalia — Portul Con
stanța 1—0 (0—0), Laminorul Vi- 
ziru — Cimentul Medgidia 2—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. LM.U. 
medgidia 18 p (23—11) 2. Delta 
Tulcea 17 p (38—5), 3. Portul
Constanța 16 p (17—9)... pe ulti
mele locuri : 14. Avtntul Matca 
10 p (24—21). 15. Marina Mangalia 
10 p (12—23), 15. Chimpex Con
stanța 7 p (12—22).

SERIA A rv-a

Victoria Tăndărei — Dunărea 
Călărași 0—0. Rapid Fetești — 
Metalul Buzău 2—1 (0—1), Petro
lul Berea — LC.P.B Bolintin 2—0 
0—0), ȘJJ. Oltenița — Unirea 
Slobozia 2—0 (1—0), Viitorul 
Chimogl — Chimia-Victoria Bu
zău 0—0. A.S_A. Buzău — I.S.CJJ’. 
Utaieni S—0 (2—0), Victoria Leti
tia — Constructorul Giurgiu 1—I 
(1—0), Olimpia Slobozia — car- 
pați Nehoiu 5—1 (3—1).

Pe primele locuri î L DONA
REA CAlARAȘI 19 p 9S—U) — 
penalizată cu —1 p, J. Chimia Bu
zău 17 p (27—15), 3. Olimpia Slo
bozia 17 p (23—15)... pa ultimele 
locuri : 15. Victoria Tăndărei
9 p (14—24), M. LS-C.LP. Ptmenl 
8 p 04—24).

Poiana Cimplna — Petrolul 
Bălcoi 2—0 (1—0). Minerul Fili- 
peștl — Luceafărul București — 
nu s-a disputat, Viscolii Bucu
rești — Abatorul București 3—0 
(1—0), Tehnometal București — 
Flacăra roșie București 2—1 (2—0), 
Chimia Brazi-Ploieștl — Carpațl 
Sinaia 1—0 (0—0). MECON Bucu
rești — Aversa București 2—0 
0—0), I.U.P.S. Chitlla — Avicola 
Crevedia 3—0 (2—0), Danubiana
București — I.C.S.I.M. București 
2—1 o—0), Spartul „30 Decem
brie* nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DANU
BIANA BUCUREȘTI 18 p (21—18),
2. Petrolul Bălcoi 18 p (16—18),
3. I.C.SJ.M. București 15 p 
(31—14)... pe ultimele locuri : 1S. 
Flacăra roșie București M p 
(U—ao), 16 Aversa București 9 p 
C14—19), 17. Luceafărul București 
» P (17—30).

Oașul Negrești — înfrățirea O- 
radea 2—1 (1—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Minerul șuncuiuș 
4—0 (2—0). Chimia Tășnad — So
meșul Satu Mare 2—0 (0—0), O- 
llmpla Gherla — Silvania Cehu 
Silvaniei 3—1 (2—1), Constructo
rul Satu Mare — Minerul Or. dr. 
Petru Groza 1—1 (0—0), Unirea
Valea lui Minai — Minerul Săr- 
mășag 0—0, Voința Oradea — U- 
nio Satu Mare o—l (0—0), Recolta 
Salonta — Victoria Cărei 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. RECOLTA 
SALONTA 18 p (16—7), 2. înfră
țirea Oradea 17 p (17—8), 3. Mi
nerul Sărmâșag 17 p (18—12)...
pe ultimele locuri : 15. Silvania
Cehu Silvaniel 9 P (1'1—18), 16.
Constructorul Sătu Mare 8 P
(9-21).

SERIA A X-a

Gheorghe NERTEA

SERIA A Vl-a
Muscelul Cimpulung — Știința 

Drăgăncștl-Olt 5—0 (2—0), Meta
lul Mija — Textila Roșiori 1—0 
d—0), Progresul Corabia — Chi
mia Tr. Măgurele 3—0 (0—0) 
Chimia Găești — Metalul Alexan
dria 2—1 (1—1), Cimentul FJenl 
— Electrica Tltu 1—o (0—0) Re
colta Stoicăneștl — Dacia Pitești 
0—0, ROVA Roșiori — Electronis
tul Curtea de Argeș 1—o (1—o). 
Sportul muncitoresc Caracal _
Dunărea-Venus Zimnicea 3—o 
tH—O).

CJ.L.-Mecanica Sighet — Meta- 
lotehnica Tg. Mureș 4—1 (0—1), 
Bradul Vișeu — Minerul Băi ta 
2—0 (2—0). Energia Prundu Bir- 
găului — CUPROM Baia Mare 
a—0 (1—0) Minerul Băiuț — Mi
nerul Borșa 2—0 (1—0), Electro- 
mureș Tg. Mureș — Mureșul Lu
duș 3—0 (1—C). Minerul Rodna — 
I.S.S.M. Sighet 6-0 (4—0), Oțelul 
Reghin — Minerul Baia Sprle 2—1 
0—0), Lăpiișul Tg. Lăpuș — 
CHIMFOREST Năsăud 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SI
GHET 23 p (29—5), 2. Metaloteh- 
nlca Tg. Mureș 16 p (22—13), 3. 
Minerul Rodna 16 p (23—18)... pe 
ultimele locuri : 16. Minerul
Borșa 8 p (15—22), 16. Bradul Vi
șeu 8 p (14—23). X

SERIA A Xl-a

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CIMPULUNG 21 p (27—6). 
2. Metalul Mija 15 p (11—9) 3.
Chimia Găești 15 p 0»—18)... pe 
ultimele locuri : 15. Electronistul 
Curtea de Argeș 10 p (10—19), 
15. Știința Drtgănești-Olt T p 
ti—2<).

SERIA A VH-a

Dierna Orșova — Electroputere 
Ctaalova 0—0, Petrolul Tidenl — 
Jiul Rovinari >—o (1—0), A.S.A.- 
Vlctoria Craiova — Metalul Hm. 
VUcea 1—1 (0—0), Dunărea Cala
fat — Viitorul Drăgășani 1—0 
U—0), Armătura Strehaia «— 
Constructorul T.C.T. Craiova î—4 
0—1), Pandurii Tg. Jiu — Pro
gresul Băileștl i—o (1—0), C.F.R. 
Craiova — Mecanizatorul Șlmlan 
— nu s-a disputat, Forestierul 
Băbeni — Metalurgistul Sadu 
2—0 0—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 23 p 
(36—7), 2. Constructorul Craiova 
17 p 09—12), 3. Pandurii Tg. Jiu 
14 p (34—13), 4. Mecanizatorul Si
mian 14 p (18—19) — din 12
jocuri... pe ultimele locuri 7 15.
Petrolul Țiclenl 9 p 02—22), 18. 
A.S.A. Craiova 9 p (15—29).

SERIA A VHI-a

C.FJR. -Victoria Caransebeș — 
Metalul Bocșa 0—0, Șoimii Llpova 
— Minerul Anina 5—1 (3—0), U- 
nlrea Slnnicolau — Minerul Ora- 
vlța 1—0 0—0), C.S.M. Lugoj — 
CB.M. Caransebeș 5—0 (3—0), O- 
MHci Slnmartlnu Sîrbesc — Mi
nerul Moldova Nouă 1—4 (0—0), 
Rapid Arad — Unirea Tomnatic 
3-0 (0-0). Victoria toeu - Me
talul Oțelu Roșu 3—1 0—0), UJB. 
Timișoara — C.F.R. Arad 3—9 — 
CLF.R. fiind suspendată.

Pe primele locuri: L META
LUL BOCȘA U * (13—10), A M5- 
nerul Oravlța 14 p SO). A O- 
bC3d stnmarttau Sîrtxsc K p

Mecanica Orăștic — IMIX Ag
nita 7—4 (3—2), Tîrnavele Blaj — 
Inter Sibiu 0—1 (0—1), Minerul
Paroșeni — Mecanica Alba Iulia 
3—0 (2—0), Minerul Certei — Da
da Orăștie 2—1 (1—0), Soda Ocna 
Mureș — Unirea Ocna Sibiului 
1—1 (1—0), Metalul Sighișoara — 
Metalul Aiud 1—1 0—0), Steaua- 
C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul- 
Știlnța Vulcan 3—0 (2—0), Victo
ria Călan — Viitorul-I.R.A. Cluj- 
Napoca 1—0 (1—0).
• Meci restanță din etapa a 

Xl-a : I.M.I.X. Agnita — Minerul 
Paroșeni 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA ORAȘTIE 18 p (23—12), 2. 
Minerul Paroșeni 13 p (19—12), 3. 
Unirea Ocna Sibiului 15 p (20— 
18)... pe ultimele locuri : 15. Tîr
navele Blaj 9 p (10—27), 16. Me
canica Alba Iulia 3 p (16—24).

SERIA A XH-a
Unirea Crlsturu Secuiesc — 

Metalul Tg. Secuiesc 1—0 (1—0), 
Nitnamonla Făgăraș — Cimentul 
Hoghiz 4—0 (0—0), Viitorul Gheor- 
ghenl — Mobila-Măgura Codlea 
1>—0 (0—0), Minerul Bălan — Tex
tila Prejmer 3—0 (1—0), Electro
Sf. Gheorghe — Metrom Brașov 
j—1 (0—0), Celuloza Zărnești — 
Precizia Săcele 2—1 (1—0), Mine
rul Baraolt — Utilajul Făgăraș 

(0—0). I.C.I.M. Brașov — 
Mureșul Toplița 4—0 (2—0), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc nu a 
jucat.

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL ODORIIEI 20 p (20-10), 
1. Metalul Tg. Secuiesc 19 p (29— 
11). 3. Nltramonla Făgăraș 17 p 
03—8), 4. I.C.I.M. Brașov 17 p 
C20—10)... pe ultimele locuri : 15. 
Precizia Săcele 11 p 07—21), 16. 
Unirea Crist ur u P 00—20). 17. 
Textila Prejmer 8 p (6—20).

Rezultatele ne-au fost transmise 
*e către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

rORMAțlA N. AICOLAE - PERFORMERA BEINI8N1I LIII - PBOAOSPORl IMORMEAZĂ

~ț>ei Metalul C.S.S. Rm. Vilcea, 
iar C.S.M. Iași a retrogradat 
în campionatul de calificare. 
Rezultate : Metalul cu Tracto
rul Brașov 5—3. cu Construc
torul Tg. Mureș 5—3. cu C.S.M. 
5—3 ; Tractorul 
torul 5—4. cu 
Constructorul cu 
CLASAMENT:
30 p. 2. Tractorul ______
structorul 21 p. 4. C.S.M. 15 p. 
(R. POPESCU — coresp.)

BUCUREȘTI. în seria 
Il-a. Spartac C.S.S. 1 Bucu
rești a ciștigat grupa, în timp 
ce Progresul IIRUC București 
a retrogradat în campionatul 
de calificare. Rezultate : Spar-

cu Construc- 
C.S.M. 5—2 ;

C.S.M. 5—3.
1. Metalul
24 p. 3. Con-

a

tac cu Progresul 5—2. cu Me
talurgistul Cugir 5—3, cu 
C.S.M. Cluj-Napoca 5—4 * 
C.S.SI. cu Metalurgistul 5—3, 
cu Progresul 5—1 ț Progresul 
cu Metalurgistul 5—4. CLASA
MENT : 1. Spartan 28 p. 2. 
C.S.M. 24 p. 3. Metalurgistul 
21 p, 4. Progresul 17 p.

9 Metalul C.S.S. Rm. Vilcea 
si Spartac 
vor susține 
desemnarea 
promova în 
rică. Echipele clasate pe lo
curile 2—3 vor susține meciuri 
de clasament. Partidele vor 
avea loc pe 9 decembrie la 
Bistrița.

C.S.S. 1 București 
un meci pentru 

formației care va 
prima grupă valo-

Proaspătul antrenor N. 
Nioolae a reușit ta reu
niunea de duminică două 
victorii, cu care a intrat 
ta lupta pentru titlu. Sus
ținut energic ta lupta fi
nală, Melln a reușit să-l 
învingă pe Percutor, adus 
prea devreme la atac, iar 
Aga. acoperind un corect 
parcurs, a obținut victo
ria în fata Tușinei. Lide
rul celor două clasamen
te, G. Tănase, a învins cu 
Krauss, menținîndu-și a- 
vansul luat. Respect, fru
mos angajat în parcurs de 
G. Suditu, a dispus fără 
probleme de Hrenița, O- 
doreu, lansat din start de 
R. Arsene, și-a dominat 
cu autoritate adversarii, 
Coran, un cal de 2 ani de 
mare perspectivă, și-a con
firmat originea sa selec
tă. iar Suditu, condus cu 
mult aplomb de I.T. Ni- 
coîae, a câștigat cursa cea 
mai importantă a zilei. 
Tînărul M. Iorga și-a do
vedit valențele de condu
cător, cîștigînd cu Adora
ta și pnoducînd surpriza 
zilei.

REZULTATE TEHNICE : 
Cursa I: 1. Odoreu (R. 
Arsene) 1:31,8, 2. Felcer,
3. Relativa. Cota: râșt. 8,

HI PIS M
ord. triplă 215. Curs» « 
n-as 1. Aga (V. Popa) 
1:38,4, 3. Tușlna Cota:
cășt. 1, ev. 30. Cursa » 
m-*: 1. Coran (Florea)
1380. >- Marcela. Cota: 
dșt. 1, ev. 4. Cursa a 
rv-a: L Melln (N. Nlco- 
Jae) 129,1. 1. Percutor, 3
Daniela. Cota: cișt. 7, ev. 
6, ord. triplă 232. Cursa a
V- a: l Adorata (M. Ior
ga) 1:30,3, 1. Trandafir.
Cota: cîșt. 2. ev. 28. tri
plu 3—4—5 331. Cursa a
VI- a: i Respect (Suditu)
1:30,7, 3. Hrenița, 3. Ogor. 
Cota: cîșt. 8, ev. 130, ord. 
triplă 130. Cursa a vn-a: 
L Suditu 0.T. Nicolae) 
1:30,7, 2. Halogen, 3. Ca
tren. Cota: dșt. 3, ev. 20, 
ord. triplă 94. triplu 5—6—7 
închis. Cursa a VIH-a: 1. 
Krauss (C. larga) 1:2B,8, 2. 
Crișan, 3. Secret. Cota: 
cîșt. 3, ev. 20, ord. triplă 
1154. Cursa a IX-a: 1.
Focșa (Solcan) 1:36,4, 3
Spic. Cota: dșt. 5, ev. 24, 
ord. 45. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 23.523 
lei șl s-a închis.

A. MOSCU

• ASTÂZI — ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor M tragerea obișnuiU PHONO EXPRES 
de miercuri 38 noiembrie a.c.

• Tot ASTAzi este ultima zi și pentru 
depunerea buletinelor la interesantul ooncure 
tatermeefiar PRONOSPORT de miine, cu me
an care se vor disputa In competiția eu
ropeană „CUPA UJ.F.A.*, în care este an
grenată și echipa craioveană UNIVERSITATEA.

• A toceput vînzarea biletelor la ultima 
tragere excepțională LOTO din acest an, res
pectiv de duminică 2 decembrie a.c. Cu a- 
cest prilej, participant ii ce îndrăgesc acest sis
tem de joo au șansa obținerii unor impor
tante clștiguri In autoturisme „DACIA 1300*, 
bani și excursii In R. S. Cehoslovacă. De re
ținut că la această tragere sc vor efectua 7 
extrageri ta două faze, cu un total de 66 
numere, cu posibilități de a se câștiga și cu 
3 numere din 18 sau 24 extrase. Biletele de 
25 lei varianta au drept de participare la 
toate extragerile. Procurați-vă din timp bl-

CÎȘTTGURILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 21 NOIEMBRIE 1984

Cat. 2 : 8 variante 25% a 8.815 lei ; cat. 3: 
9 variante 100% a 3.206 lei și 52 variante 
25% a 801 lei ; cat. 4 : 83,75 a 842 Iei ; 
cat. .5 : 225,75 a 312 lei ; cat. 6 : 7.817,75 a 
40 lei 4 eat. 7 : 205,50 a 200 lei : cat. 8 : 
3.856 a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 ; 82.642 iei.



STEAUA A TRECUT UN EXAMEN DIFICIL
(Urmare din pag. 1)

mele două in „C.C.E.". iar cea 
de a treia în „Cupa I.H.F.".

O sarcină dintre cele mal 
dificile în această etapă a în
trecerilor a avut-o Steaua, in 
partida din optimile de finală 
ale C.C.E.. cu S.K.A. Minsk, 
campioana Uniunii Sovietice, 
tară care deține titlul mondial 
la handbal masculin. In ciuda 
acestei nesanse în tragerea la 
sorti, jucătorii de la Steaua 
s-au mobilizat admirabil st 
acționînd eu multă ambiție, au 
reușit calificarea încă din me- 
ciul-tur. în care au obținut o 
surprinzătoare, dar pe deplin 
meritată victorie (26—24). în 
aceste condiții, era de așteptat 
că handbaliștii sovietici nu se 
vor împăca cu un astfel de re
zultat si că vor încerca la Bucu
rești. în partida retur, să în
vingă Ia o diferență mai mare 
pentru a se califica. Lesne de 
înțeles că si jucătorii si antre
norii echipei Steaua au intuit 
acest lucru si au luat unele 
măsuri tactice. Care ?

In primul rind. in apărare 
s-a jucat retras oe semicerc, 
cum se spune ..6 in linie**, ceea 
ce a anulat combinațiile valo
roaselor extreme de la S.K.A. 
Minsk (Șevțov si Karșakievici), 
ale căror circulație si pătrun
deri pe „pivot" sau prin la
teral erau celebre si pe plan 
international. Și dacă Marian 
Dumitru ar fi fost ceva mal

REZULTATE DIN CUPELE
Iată rezultatele jocurilor re

tur din cadrul optimilor de fi
nală ale cupelor europene la 
handbal masculin și feminin :

„C.C.E." (masculin) : Tv
Grosswallstadt (R.F.G.) —
Ț.S.K.A. Sofia 26—14 (13—7) în 
tar 12—17 ; Gladsaaxe Soborg 
(Danemarca) — A.T.V. Basel 
20—20 (9—11) în tur 25—18;
SC Magdeburg — Atletico Ma
drid 25—15 (12—6) in tur 16—28; 
Dukla Fraga — G.K.S. Gdansk 
24—20 (14—13) in tur 25—24 ; 
Stade Marseillais — Herschi 
Gelen (Olanda) 23—21 (15—11) 
în tar 20—24 ; Hafnarjordur 
(Islanda) — Honved Budapesta 
26—22 (14—11) in tur 27—29; 
Skoda Plsen — Metaloplastika 
Sabac 26—28 (13—13) in tur
18— 36 ; (feminin) : Radnicki
Belgrad — Stade Francais 
33—14 (13—8) in tur 27—25 ;
Hypobang Sudstadt (Austria) — 
Iber Valencia 31—15 (18—5) în 
tur 29—20 ; Z.V.L. Presov — 
Bayer Leverkusen 27—18 (15—9) 
în tur 14—25 ; V.I.F. Dimitrov 
Sofia — Niloc Amsterdam 
31—24 (18—10) în tur 23—20 ; 
A.Z.S, Wroclaw — Polisens 
Stockholm 21—22 (9—10) în tur
19— 21 ; Spartak Kiev — Hel- 
singâr IF 32—11 (18—5) în tur 
18—33 ; Lokomotiv Mostar — 
S.C. Leipzig 21—18 (10—11) ta 
tur 15—24.

„CUPA CUTELOR" (mascu
lin) : Epitok Veszprem — Dy
namo Berlin 18—23 (8—7) în 
tar 20—21 : Ruda Hvezda Bra
tislava — C.F. Barcelona 23—22 
(12—8) în tur 19—26 ; Kremi- 
kovțî Sofia — ȚSKA Moscova 
22—23 (11—13) în tur 25—36 ;

CBiCU»SUL OE GIMNASTICĂ 
OE IA NAGOYA

TOKIO, 26 (Agcrpres). In 
concursul pe aparate din ca
drul competiției internaționale 
de gimnastică de la Nagoya. 
Ecaterina Szabo (România) s-a 
situat pe locui doi la sărituri, 
cu 19,35 puncte si Pe locul trei 
la sol — 19.55 puncte Si ’a 
bîrnă — 19,50 puncte. Pe pri
mele locuri s-au clasat Elena 
Sușunova (U.R.S.S.) la sărituri

— 19,55 puncte si sol — 19.75 
puncte si Hana Ricna (Ce
hoslovacia) Ia paralele — 
19,55 puncte și bîrnă — 19,35 
puncte. După cum s-a anunțat, 
la Individual compus Pe locul 
Intîi s-a clasat Ecaterina Szabo 
cu 38,75 puncte._ urmată de 
Sușunova — 38.70 puncte.

„TROFEUL DANUBIUS" LA PATINAJ
Campionul tării Adrian Vasîle 

(A.S. ICEMENERG) va participa, 
între 27 și 30 noiembrie, la un 
mare concurs internațional la 
Budapesta. dotat cu „Trofeul 
Danubius". Participă patinatori 
din 20 de țări (printre care 
U.R.S.S.. S.U.A., R.D.G.. R.F.G.,
Japonia Canada). Ca arbitru va 
oficia din partea României Ver« 
Curceac.

activ, mai prompt la blocaje 
In apărare, atunci Sviridenko 
sau Sarovarov nu ar fi mar
cat atîtea goluri orin zona lui. 
iar soarta meciului ar fi fost 
alta. In atac. Steaua a acționat 
cu răbdare si calm în tata 
unei apărări surprinzător de 
avansate. In aceste condiții, 
un pivot Înalt si eficient ar 
fi fost de.........aur". Numai că
micuțul Nicoîae Virgll reușea 
deștul de rar să prindă min
gea printre coloșii lui S.K.A, 
Minsk. Culmea este că si atunci 
cînd combinațiile colegilor 11 
aduceau în poziții extrem de 
favorabile, el a ratat nepermis 
de mult. Aceasta rămîne o 
problemă de viitor a Stelei, 
pentru că atunci cînd apărările 
adverse avansează si devin a- 
gresive ..productivitatea" echi
pei scade vertiginos.

Dar si în asemenea condiții, 
la care trebuie să adăugăm 
extraordinara dîrzenie a hand- 
balișllor sovietici. Steaua a ob
ținut calificarea, dovedind că 
este o mare echipă, o formație 
care a făcut si — sintem si
guri — va face cinste. In con
tinuare. handbalului românesc

★
Simbătă si duminică s-au 

disputat In Capitală si alte 
locuri Internaționale de hand
bal Iată rezultatele: ia JUNI
ORI. România — R.D Germană 
29—26 (19—10) si 18—18 (7—9). 
iar la MASCULIN TINERET 
România — Italia 22—14 (11—5) 
Si 25—20 (14—9).

EUROPENE LA HANDBAL
Ajax Copenhaga — U.S.M. 
Gagny (Franța) 21—22 (11—11) 
in tur 15—22 ; (feminin) : Kras
nodar — Dalma Split 28—25 
(13—11) în tur 27—28 ; S.C. 
Magdeburg — Norlem Nissum 
(Danemarca) 23—12 (13—5) în 
tur 14—16 ; To-ngeren Bruxelles
— Sverresborg Trondheim 7—13
(3—7) în tur 8—25 ; Balonmano 
Hernani (Spania) — Sindelfin
gen (R.F.G.) 11—10 (4—3) în
tur 10—21 ; Admira Land- 
haus — Cassano Magnago (Ita
lia) 23—18 (11—10) în tur 18—25; 
T.S.K.A. Sofia — Bakony Ve- 
gyesz 27—16 (17—6) în tur
16—26.

„CUPA I.H.F." (masculin) : 
W.A.T. Margarethen (Austria)
— U.S.A.M. Nîmes 22—15
(14—7) în tur 17—21 ; Lokomo
tiv Trnava — S.C. Leipzig 
19—15 (10—7) în tur 19—23 ; 
Proletar Zrenjanin — TUSEM 
Essen 23—17 (11—9) în tur
16— 21 ; Volan Szeged — Tecni-
sa Alicante 31—33 (16—13) în 
tur 24—29 ; I. F. Tstads (Sue
dia) — Reykjavik 23—19 
(10—10) în tar 17—20 ; (femi
nin) : I.K. Goteborg — Iskra 
Pariizanske 20—20 (8—10) în tur 
10—31 ; A.I.A. Tranjberg (Da
nemarca) — VfL Lutzellinden 
(R.F.G.) 15—14 (6—6) în tar
17— 20 ; Gjerpen Skiea (Norve
gia) — Kremikovțl Sofia 
21—17 (14—10) în tar 19—22 ; 
A.S. Besancon — Seguras Onda 
(Spania) 23—12 (11—7) in tur 
19—22.

Tragerea la sorți a jocurilor 
din sferturile de finală va avea 
loc miercuri 28 noiembre. la
Basci.

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• Turneul de la Toulouse, 

contînd pentru „Marele premiu 
— Volvo" a fost ciștigat de te- 
nismanul american Mark Dick
son care a dispus în finală cu 
7—6. 6—4 pe elvețianul Heinz 
Gunthardt. In semifinale Dick
son a dispus de Westphal 
(RFG) cu 6—2. 7—6, Iar Gunt
hardt l-a întrecut pe Jarrvd 
(Suedia) cu 3—6. 6—3, 6—3. In 
finală, la dublu : Jan Gunars- 
son, Michael Mortessen (Suedia, 
Danemarca) au învins cu 6—4, 
6—2 perechea Pavel Slozil, Tim 
Wikinson (Cehoslovacia, SUA).
• Martina Navratilova (SUA) 

a ciștigat cu ușurință turneul 
de la Sydney, din cadrul „Cir
cuitului feminin". Ea a dispus, 
în numai 51 de minute de com
patrioata sa Ann Henricksson 
CU 6—1, 6—1 1
• Turneul cu invitații de la 

Perth a fost dominat de tînărul 
jucător suedez Stefan Edberg 
care l-a învins, în finală, pe 
americanul Scott Davis cu 6—2,
6— 3. In semifinale : Edberg — 
Bauer (SUA) 6-4. 6—7, 6—2, 
Davis — Denton (SUA) 6—4,
7— 6.
• In primul tur al „inter

naționalelor" feminine ale Aus
traliei, la Melbourne, s-au înre
gistrat rezultatele : Minier — 
Lundqvist 6—0. 3—6. 6—2, Pa-

ECHIPELE ȚARII NOASTRE LUPTA PENTRU
LOCURILE FRUNTAȘE ÎN OLIMPIADA DE ȘAH
SALONIC, 26. Două meciuri 

grele ale echipelor României, 
angrenate în Întrecerile Olim- 
piidei de șah. au pus la În
cercare forța de luptă a jucă
torilor si jucătoarelor repre
zentând culorile noastre. Pînă 
la urmă, ei au trecut cu bine 
Si acest examen. menSnîn- 
du-se în continuare pe primul 
nlan al disputei pentru locurile 
fruntașe.

La feminin, adversară ne-a 
fost puternica formație a Bul
gariei. Echipierele noastre au 
luat conducerea prin punctul 
înscris de Dana Nu tu la Bo- 
iadjeva. intr-o partidă cu e- 
moțiL punctată si de criza de 
timp, iar la prima masă EU- 
sabeta Polihroniade-Rusu fă
cea remiză cu Voiska. S-a În
trerupt în poziție aproximativ 
egală partida pe care Gabriela 
Olărasu (cu negrele) o susține 
împotriva Anghelovei. la ulti
ma masă. Rezultatul : România 
— Bulgaria 1,5—0.5 (1). In alte 
lntilniri ale echipelor aflate

Aspect de la meciul S.V.F. Stadlau — E.C.R. Innsbruck din 
cadrul campionatului austriac Telefoto : A.P.—AGERPRES

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
S*n Sicario. Proba de slalom 

special femei desfășurată dumi
nică a avut următorul „podium": 
1. Maria Epple (R.F.G.) 1:25,00
(42,28 + 42.72), 2. Erika Hess (El
veția) 1:26.29 3. Paoletta Magoni 
(Italia) 1:27,21.

Planlca. Concursul de sărituri 
(trambulina de 90 m) a fost câș
tigat de austriacul Anders Velder 
cu 219,0 p (sărituri de 91 m). ur
mat de iugoslavii primoz Ulaga 
șl Miran Tepee.

Moscova. Etapa a 20-a a cam
pionatului unional de hochei : 
Dinamo Moscova, lidera competi
ției. și urmăritoarea sa, T.S.K.A. 
Moscova, au obținut victorii la 
un scor Identic (4—3), Dinamo, a- 
vind 25 p (T-S.K.A. 32 p), este 
virtuală campioană a țării.

Tokio. Concurs de patinaj artis
tic : bărbați : 1. Aleksandr Fa
deev (U.R.S.S.) 1,0 p, 2. Brian 
Orser (Canada) 2,0 p, 2. Brian 
Boltano (S.U-A.) 4.6 p ; perechi 
Veronika Perșina — Marat Akba
rov (U.R.S.S.) 1.4 p, 2. Bireit Lo
renz — Knut Schubert (R.D.G.) 
2.0 P. I. Cynthia Coull — Mark

radia — Hurr 6—2, 6—3, 0u- 
darova — Keppler 6—2, 6—1, 
Jolissaint — Larsen 6—1, 7—6, 
Rinaldi — Croft 6—4. 6—-2. Te- 
mesvari — Field 6—4 6—4, 
Mould — Basset 6—1, 4—6, 6—4 
la feminin și Forget — Turpin 
6—2, 7—6, 7—5, Bexitel — Jelen 
4—6, 7—6, 6—4, 6—2, Davis — 
Layendecker 6—7, 6—4, 6—3, 
6—4, Seguso — Doohan 7—5, 
6—4, 6—7, 6—3.
• Turneu demonstrativ la 

Canberra, turul al Ill-lea : Wi- 
landee — Cash 7—5, 4—6. 6—4, 
Lendl — McNamee 3—6, 6—1. 
6—4.

• TELEX • TELEX
ATLETISM • Titlurile de cam

pioni naționali la cros ai S.U.A. 
au fost câștigate de Pat Porter — 
10 km în 29:06, șl Cathy Branta
— S km în 15:19 0 Crosul Inter
național de la Gatshead (Anglia) 
a revenit englezului Hutchings, 
cronometrat în 24:44 pe un traseu 
de 8,6 km.

BASCHET • Preliminarii ale 
campionatului mondial masculin, 
zona asiatică, la Ipoh (Malaezia): 
R.P. Chineză — Qatar 71—65, Bah
rein — Thailanda 88—72. Taiwan
— Brunei 137—50, Kuwait — Sin
gapore 74—53, Filiplne — Qatar 
91—69, Bahrein — Sri Lanka 
106—71. 

în partea superioară a clasa
mentului s-au înregistrai ur
mătoarele rezultate, in această 
a 7-a rundă : U.R.S.S. — Un
garia 1.5—0,5 (1). India — El
veția 2—1. Iugoslavia — Co
lumbia 1,5—0,5 (1). R.F.G. —
Scoția 3—0. Spania — Suedia 
1,5^-LB. Polonia — Olanda 1—1 
îl). R-P. Chinez* — Argentina
2,5—0,5. Anglia — Cuba 1,5— 
1,5. Tar* Galilor — S.U.A. 2—1. 
Grecia — Franța 1.5—1,5. In 
clasament : U.R.S.S. 15,5 o (1), 
Bulgaria 15 p (1). Români* 
14 o (1). Iugoslavia 13.5 p (1). 
R.F.G. $i India — 13.5 p. R.P. 
Chineză si Suedia 13 p.

Echioa masculină a tării 
noastre si-a trecut în nalma- 
res un nou rezultat bun : Ro
mânia — S.U.A. 2—2. La pri
mele mese, balanța scorului se 
înclinase în fata .șahiștilor a- 
mericani. prin înfrîngerea lui 
Șubă. după întrerupere. la 
Dzindzichasvili. remize fiind 
partidele Gheorghiu — Kavalek 
Si Cristiansen — Ghițescu. E-

Rowson (Canada) 4,2 p ; dans : 
1. Karen Barber — Nicky Stater 
CM. Britanic) 1,4 p, 2. Elena Ba
tanova — Aleksei Soloviev 
(U.R.S.S.) 2,8 p. 2. Kelly Johnson 
— John Thomas (Canada) 4,2 p.

SPANIA (et. 13). Atletloo Ma
drid — Santander 2—1, Malaga
— Gijon 0—9, C.F. Barcelona — 
Valladolid 4—2, Hercules — Be
ta Sevilla 0—0, Valencia — Athle
tic Bilbao 1—1. Real Sorted n d — 
Zaragoza 2—1, Osasuna — Espa- 
fioi 5—0. Murcia — Real Madrid 
0—t. Beta Sevilla — Elche 2—0. 
Pe primele locuri: C.F. Barcelo
na 22 p, Real Madrid 1, p, Va
lencia și Atletico Madrid. cite 
16 o- Pe ultimele: 17. Elche 8 p, 
18. Murcia 6 p.

UNGARIA (et. 13). Ujpesti 
Dozsa — Bekescsaba 2—1, GyOT
— Csepel 2—0, Szombathely — 
Vasas 1—1, Szeged — M T.K. 
4—1 !, Zalaegerszeg — Videoton
3— 0 t, Eger — Debrețin 0—0, 
Pecs — Honved 1—1, Tatabanya
— Ferencvaros 1—4 !. Pe primele 
locuri: Videoton 19 p. Debrețin 
18 p, Honved 16 p. Pe ultimele: 
14—15. Ferencvaros șl Bekescsaba 
cite 10 p. 16. Szeged 4 p.

PORTUGALIA (et. 11). Boavis
ta — Varzlm 1—0, F.C. Porto — 
Sporting 0—0, Benfica — Salguel- 
roa 3—0, Portlmonense — Vizela
4— 1, Braga — Belenenses 2—0, 
Setubal — Farense 3—0, Guima
raes — Coimbra 2—1, Rio Ave — 
Penafiel 0—0. Pe primele locuri: 
F.C. Porto 19 p. Sporting 18 p. 
Benfica 17 p. Pe ultimele: 15—16 
Coimbra și Salgueiros cu cite 
4 P.

AUSTRIA (et. 14). Spittai — 
Sturm Graz 3—1, Austria Viena
— LASK 2—0. Wiener Sportclub

• TELEX • TELEX
CICLISM • Cursa de șase zile, 

aflată la a 44-a ediție, de la 
Gand, a fost cîștigata de cuplul 
danez Gert Frank — Hans Oer- 
sterd cu 353 p, urmat de belgienii 
Stan Tourne — Etienne de Wllde 
cu 332 p 0 Ciclocrosul de ta 
Marsilia (2,3 km) : 1. Marcel Rus- 
senberger (Elveția) 1.03.51, 2.
Thierry VaHette (Franța) la 2:31, 
3. Frans Buchi (Elveția) la 3:08.

HALTERE 0 Bulgarul Nairn 
Sulelmanov a înregistrat trei noi 
recorduri mondiale intr-un con
curs la Sarajevo. Categoria pană 
(60 kg) : smuls — 142,5 kg fv.r. 
140 kg Topurov — Bulgaria 1984), 
aruncat — 185,5 kg (v.r. 185 Topu- 

gaJJtatea a fost restabilită da 
tin irul, nostru echipier Dan 
Bărbutescu. care a ciștigat fru- 
mos in fata cunoscutului mare 
maestru W. Browne. Alte re-, . 
zultate ale zilei : U.R.S.S. —j 
Iugoslavia 3—1. Ungaria — Is- 
landa 2,5—1.5. Anglia — CehoJ 
slovacia 2,5—1,5. Bulgari* —• 
Cub* 2,5—1,5, R-P. Chineză —• 
Olanda 2,5—1,5. Suedia — Chile
3.5— 0,5. Franța — Italia 3—1,’ 
Spania — Austria 3—1. Scoția 
— Polonia 2—1 (1) Portugalia 
—Grecia 2,5—1.5. R.F.G. — In
dia 2—2. Israel — Argentina
1.5— 1,5 (1). Danemarca — In
donezia 2—1 (1). Columbia — 
Finlanda 2.5—1,5. Brazilia —• 
Sri Lanka 4—0 Australia —• 
Pakistan 2—2. Norvegia — El
veția 2,5—1,5. Conduce în con
tinuare echipa U.R.S.S.. cu
22.5 p. urmată de Anglia 19 d. 
Cehoslovacia. Ungaria si Sue
dia — 18,5 p. România 18 pj 
S.U.A., Islanda si Brazilia —
17.5 p.

LA RUGBY, ȚARA GALILOR - 
AUSTRALIA 9-28

CARDIFF. Simbătă, repre
zentativa de rugby a Tării 
Galilor * primit replica for
mației Australiei. Oaspe
ții au repurtat victoria La un 
scor net: 28—9 (13—3). Au
marcat : Bishop — Încercare,' 
Wyatt — transformare si lovi
tură de pedeapsă nentru Tara 
Galilor. Lawton. Lynagh. Tu- 
ynman si Ella — încercării 
Gould — 3 transformări și 2 l.p.

Comentind victoria echipei 
Australiei în fata Tării Gali
lor. corespondentul snortiv al 
agenției „France Presse" no
tează. între altele : „Australia 
a realizat al treilea său suc
ces in meciurile-test ale actua
lului turneu in Marea RritarJe. 
întrecînd la Cardiff Tara Ga
lilor, după ce învinsese Angli* 
(19—3) și Irlanda (16—9). Do- 
minînd meciul de Ia un capăt 
Ia altul, rugbyștii australieni au 
înscris patru eseuri, dovedin- 
uu-se mai puternici si mai ra
pid. Galezii, in schimb, au 
fost lipsiți de ritm, de coezi
une si. mai ales, surprinzător 
pentru ei, de spirit de echipă".

— Innsbruck 1—4 t. Austria 
Klagenfurt — Favorit Vletia 3—L, 
Voest Llnz — Rapid Viena 2—2, 
Grazer A.K. — Salzburg 4—L 
Elsenstadt — Admira Wacker 
2—0, Vienna — Donawitz 3—0. Pe 
primele locuri: Austria Viena 24 
p, Rapid 21 p, Eisenstadt 16 p. 
Pe ultimele : 15. Salzburg 8 p> 
16. Favorit 7 p.

OLANDA (et. 13). Zwolle — 
Breda 4—2. Haarlem — Enschede
1— 2, Eindhoven — Maastrich* 
6—2, Volendam — Sparta 4—1, 
Kerkrade — Excelsior 1—1. Fe- 
yenoord — Ajax 1—3, Utrecht — 
Alkmaar 2—0. Groningen — Sit- 
tard 2—0. Meciul Deventer — 
Den Bosch a fost amlnat. Pe 
primele locuri: Ajax 22 p, Eind
hoven 21 p, Foyenoord, Gronin
gen si Volendam cu cite 16 p. 
Pe ultimul: 18. Haarlem 5 p.

GRECIA (et. 8). Algaleo — 
PAOK 1—2. Heraklis — Pierikoa
2— 0, Apollon — oiymplakos 0—L 
Panathlnaikos — AEK 3—2, Pa- 
nlonios — Kalamaria 2—0. Laris
sa — OFI 2—0. Aris — Ethniko*
3— 0, Panahalki — Doxa 1—0. Pe 
primele locuri: PAOK 15 p O- 
lymplakos șl Panionios cu cite 
12 p. Pe ultimele: 15—16. Algaleo 
Si Plerlkos cu cite 3 p.

BELGIA (et. 15). Clteva rezul
tate: Beerschot — Anderlecht
0—2. Gand — Llerse 2—0. Ware
gem — Mechelen 1—0. Racing — 
Courtra! 4—0. Bruges — Standard 
1—0. Pe primele locuri: Ander- 
lecht 2C p. Waregem 22 p.

• TELEX • TELEX
rov 1984) și total — 328 kg (v.r.
322.5 kg Topurov 1984).

1NOT 0 Vest-germanul Michael 
Gross a obținut simbătă, la Offen
bach, cel mai bun rezultat mon
dial In sală pe 200 m fluture — 
1:55,20. Precedenta performanță îl 
aparținea din 1983 cu 1:56.00.

ȘAH 0 Cea de-a 28 partidă a 
meciului pentru titlul mondial 
dintre marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov șl Garr! Kaspa
rov a fost amînată la cererea iul 
Karpov, care, după cum se știe, 
conduce cu sporul de 5—0 și mal 
are nevoie de pn singur punct 
spre a realiza cele gase victorii 
prevăzute de regutameot pentru 
a-și menține titlul
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