
MEREU UNGĂ „TRICOLORI1
Q început de bun augur pentru echipa națională 
de handbal masculin £ Gh. Covaciu și Ol. Flangea : 
intre examenele de la lot ți cele de la facultate...

Un careu de campioni mondiali la Steaua • N. 
Munteanu ți M. Dumitru, două exemple de abnegație

PROLETAR! BIN TOATE țARIU, UNIȚI-»* I

portul
...început de bun augur pen

tru echipa României in noul 
ciclu olimpic, cu obiective in
termediare Campionatul mon
dial universitar (1985) și Cam
pionatul mondial (1986). Două 
victorii în fata puternicei e- 
chipe a R. F. Germania, o for-

tidpa, intre T și 11 decembrie, 
la un turneu internațional tra
dițional, avindu-1 ca antrenor 
pe Nicola*  Nedef. Cea a lui 
Adrian Ghlmej — de fapt, for
mația pentru Campionatul mon
dial universitar — se pregă
tește pentru meciurile cu El

veția, de simbătă
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(Ploiești) și dumi
nică (București) și 
pentru turneul din 
B. D. Germană, 
antrenor fiind 
Lascăr Paaă.

—între timp, că
lătorind noaptea cu 
trenul Gh. Cwvacsa 
și Otimpra FLanrea 
dau a— fugă pini 
in celălalt capăt 
de tară, la Bala 
Mare, pentru a-și 

exazcesele 
de fwnrtatr

-GreleJe bătălii 
ale anului 19M an 
lăcat urme, unele

MuT sută ^bnef^rtî 

Mlrvaiae este rfte- 
va zile in&opocuba 
dba cauza nadsjB- 
tar de pe _teodo- 
mri M Achife*.  
Maria*  Dumitra 
amză dureri mari 

rialii a suferit o 
ruptură musculară, 
ar Sfinți eu este 

'.neă restabilit.

5

I

Spre losil Buroș, scăpat spre pacru echipei 
R. F. Germania, se iad.-eapid eu— d rperure 

Ulii Roth (nr. 18) și Andreas D-+rt<5fer.
Foto : Aurel D. NEAGU

ENTUZIASTĂ Șl PUTERNICĂ ANGAJARE
A

PENTRU ÎNDtT'LINIREA HOTĂRIRIEOR CONGRESULUI
LARGI POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE 

A TALENTULUI Și PERSONALITĂȚII

țj oi pentru dezvoltarea Româ- 
«iei, pearm ridicarea ei pe aoi 

ț; culmi de progres și eir.lixție, 
reprezintă chezășia sigură a 

$ succesului ia fatdeplmire*  isto-

0

fcotăriri adoptata de 
l ai XJII-lea al parti-

Taleea a cu ascut ia 
ani de viață liberă și 
ia ultimele două de-

Gheorghe DAMIAN 
președintei*  CJ F FS. I ulcea

(Continuare In pag. 2-3)

NEMĂRGINITĂ BUCURIE

TOT MAI SUS
GLORIA SPORTIVA

A PATRIEI!

ță de joc r.et superioară sezo
nului precedent, o mare mo
bilitate in defensivă — lată 
doar câteva argumente care de
monstrează că „tricolorii*  au 
potențialul necesar la început 
de drum nou.

Normal ar fi să D 
se faciliteze refa
cerea <c-ni pled,
pentru că Steaaa 
va juca Ie Cupa

campiomlcr tur.pel cu Metalo- 
plasSc*  Sabac (Iugoslavia), iar 
H. C Minam Baia Mare ea 
Lokomotiva Tmava (Cehoslova
cia), chiar în ianuarie, și le 
roca pretinde să învingi 1

UN FERM ANGAJAMENT

...Două generații se ...despart. 
Cea a lui Nieolae Munteanu. 
Boro$. GrabevscU și Mironiuc 
pleacă la Tbilisi pentru a par-

Hristoehe NAUM

(Contintrsre ta pap a +«)

„Cupa Sarajevo44 la bob

ECHIPAJUL D. BEGAN - C. PETRARIU PE LOCUL 3
Echipcjul de bob fomxrt din Dorin Degan (pilot) și Costal Petroriu 

(împingâtor) a avut o comportare bond La concursul dotat cu «Capa 
Sarajevo", desfășurat pe piftia pe care ou avut loc întrecerile ed-ț ei 
*84 a Jocurilor O«lmpice. Erbi pioni României aa ocupat locul X ia 
capătul a patru manșe viu disputate ele enei eoapețjțfl confind in 
clasamentul „Cupei Mondiale”.

Clasamentul final ol ..Cupei Sarajevo” : 1. S-U-A. (Jeffrey Jost — 
Hol Hoye) 3:31.36 ; 2. Evețio (F. We-nberjer - D. Hrtrț 3:31.73 ; X 
România 3:32.73 ; 4. Olanda (R. Quarts - M. MersWre) 3:33.41 S 3. 
Cehoslovac a (J. Sieber - VI. Holub) 3:33^1.

f

Magistralul 
de tovarășul 
CEAUȘESCU la Cong-esul al 
XlII-lea al partidului mi-a pro
dus o deosebită satisfacție ți, 
totodată, mi-a întărit ți mai mult 
convingerea că poporul nostru 
iri va continua neabătut dru
mul spre făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. tn același t.mp. mi-a spo
rit ți mai mult vonța de a »• 
precupeți nimic pentru obține
rea celor mai bune rezultate in 
domeniul meu profesional. ii 
sportal ha'Sere'or. După cin se 
știe, această ramuri sportivă, 
incepind d.n acest an, prin re
zultatele obținute de reprezen
tanța săi, îndeosebi prin Nicu 
Vlad ți Petre Ee.heru — cam
pioni ol.mpici la Los Angeles 
—, a urcat rizibil ta ie
rarhia valorică r-.ondiali. O 
dovadă grăitoare ei școala ro
mânească de haltere începe și 
ea să se impună pe pian ia-

Raport premiat 
NICOI-AE

:emoțional, arnuad pilda gim
nasticii, atletismului. lupte
lor, caiacului și eanoei, ti
rului. împrejurare care, ia mod 
logic, impune o sporită respon
sabilitate din partea spo~tivOor 
și a activiștilor pe lisiia conso
lidării acestei poziții care a fost

Prof. Lazâr SAXOGA 
secretar responsabil al F.R.H.C.

împreună cu întregul aostra 
popor, am urmărit cu adincă 
emoția și piu in eres lucrările 
Congresului al Xlll-lea al par
tidului, moment de însemnătate 
crucială ia viața patriei noas
tre. Marele fo-um al comuniș
tilor a demorutrat. pe deplin 
convingă ar, drumul de mun
că avtntată. i-.cva. nat: de mă
rețe realizări iz toate dome- 
n.ile de activitate, drum parcurs 
ia ultimele două decenii. sub 
înțeleaptă conducere c celui mai 
iubit fiu al națiunii, ’ovarățul 
X1COLAE CEAUȘESCU Reale
gerea ia fruntea part dului a 
toverățulssi Nieolae Ceauje«cu 
reprezinți chezășia mersului 
nostru faa afe. gcranlia unor 
infiptutri tot rnzi rrărețe. ast
fel ea pzt-zc r'oastră dragă si 
cunoască noi victorii si reali
zări. sit-ându-se ne culmi tot 
mei halte ale eiv Uzației. ale 
progresului si ale bunăstării 
materiale și spirituale, dobin- 
dind un tot mai puternic presti
giu ia rlndul popoarelor lumii.

Airu tind striluc tu' bilanl al 
reslizirilor, ea și perspectivele

EMo CONSTANhNESCU 
moestrfi emerita □ spo tului, 

antrenor federal

/

(Continuare in pag 2—3) (Continuare în pag 2-3)

In vederea partidelor amicale de fotbal de mîine

LOTURILE ,.A“ SI DE TINERETa

PLEACA ASTAZI IN GRECIA
Primele reprezentative se vor intilni la Atena, 

iar cele de tineret la Patras
După încheierea Diviziei „A“ de lupte greco-romane

DINAMO BUCUREȘTI—AL 33-lea TITLU DE CAMPIOANĂ!
La ediția din acest an a Di

viziei „A" de lupte greco- 
romane, încheiată marți, echipa 
clubului Dinamo Bucorești s-a 
situat, din nou, pe primul loc, 
realizînd o mare performanță : 
al 33-lea titlu de campioană a 
țării ! Măiestria, hărnicia și 
pasiunea sportivilor și a celor 
doi antrenori emeriți Ion Cer
nea și Dumitru Cuc s-au sol
dat cu obținerea unui succes 
de excepție. Modul în care s-a 
prezentat această formație de-a 
lungul celor 8 etape și — mai 
ales — la recentul turneu fi
nal, unde a înregistrat, în ma
joritatea întîlnirilor victorii ca
tegorice, 10—0 sau 9—1, ne în
dreptățește să afirmăm că Di
namo București rămine cea 
mai valoroasă echipă a tării 
noastre. Este cazul să deschi
dem o paranteză, pentru a 
menționa că formația dinamo- 
vistă s-a prezentat la turneul 
final chiar în ajun, venind din 
Turcia, unde a repurtat un alt 
succes de prestigiu, învingînd 
pe Gureș Club Istanbul cu 
8—2. S-ar putea crede că la 
Dinamo sînt concentrați mal 
toți luptătorii de elită și, în 
acest caz, rezultatele bune ale 
acestei echipe sînt o urmare 
firească. Lucrurile, însă, nu 
stau chiar așa. La multe ca
tegorii de greutate, campionii 
țării pe 1984 aparțin altor e- 
chipe : N. Onica (48 kg) la 
Muscelul Cimpulung, A. To-

Tinărul Gheorghe Savu (Qinamo București) obține victoria prin 
tuț in meciul cu Gabriel Surugiu (Steaua) Foto : Aurel D. NEAGU

muța (52 kg) la C.F.R. Timi
șoara, D. Spetcu (62 kg) la 
Aluminiu Slatina, L Matei (90 
kg) la C.S.M. Suceava și V. 
Andrei (100 kg) la Steaua. De
sigur și Dinamo are campioni. 
Dar adevărul este că luptătorii 
dinamoviști se pregătesc cu 
deosebită conștiinciozitate de 
la prima pînă la ultima etapă, 
de Ia prima pînă ta ultima 
categorie. Aceasta este cheia 
succeselor lor, pentru care me
rită felicitări : Sorin Dincă (48 
kg), Ilie Miuți și Cornel Chi-

riță (52 kg), Nicolae Zamfir 
(57 kg), Gheorghe Savu (62 
kg), Iulian Mavlca (68 kg), 
Ștefan Rusu (7i kg). Aurel 
Glonț (82 kg), Sorin Herțea și 
Mircea Trif (90 kg), Ivan Savin 
(100 kg) și Ion Grigoraș ( + 100 
kg).

O altă formație fruntașă, si
tuată pe primul loc în seria 
sa după terminarea etapelor

Costin CH1RIAC

(Continuare In pag 2—3)

Așadar, miine, la Atena, ul
timul meci din acest an al 
reprezentativei de fotbal a 
României, care va intilni for
mația Greciei. Va fi cel de al 
370-lea joc al naționalei noas
tre, susținute în cei 62 de ani 
de activitate (partida cu nr. 
369 a fost Israel — România, 
care a avut loc, de curind, la 
Tel Aviv, încheiată, după cum 
se știe, cu un rezultat egal : 
1—1), și cel de al 20-lea jucat 
in compania reprezentativei e- 
lene. Partida de miine are o 
frumoasă tradiție. „Tricolorii*  
au ciștigat de 13 ori. au ter
minat de 5 ori la egalitate și

au pierdut o singură dată (1—2, 
la 13 decembrie 1978).

în vederea acestui meci, an
trenorul Mircea Lucescu a con
vocat următorii jucători : Mo
rar*,  Cristian — portari. Red- 
nie, Zare, Iorguleseu, Al. Ni- 
colae, Munteanu II, Pană, Văe- 
hiș — fundași ; Mateuț, Drag- 
□ca, Andone, Klein. Bozcșan I 
— mijlocași ; Suciu. Gabor, Au
gustin, Orac și Hagi — ata- 
canți. După cum se vede, lip
sesc internaționalii Universită
ții Craiova și cei de la Steaua.

(Continuare in pzg î-3)

„CUPA ROMÂNIEI", UN ADEVARAT 
FESTIVAL AL GIMNASTICII

ARAD, 3 (prin telefon). Pro
gramată, prin tradiție, la fi
nele sezonului competițional și 
reunind, de fapt, pe cele mai 
bune gimnaste și pe cei mai 
buni gimnaști la toate catego
riile, atît la sportivă, cit și la 
ritmică, „Cupa României" con
stituie un fel de competiție- 
bilanț, un adevărat festival al 
gimnasticii românești. Desfă
șurată doar cu cîteva zile îna
intea Campionatelor balcanice, 
„Cupa României" a fost în a- 
cest an și un test de verifi
care și selecție pentru compo- 
nenții loturilor noastre repre
zentative.

Evoluțiile din cele trei zile 
de concurs, sutele de exerciții 
prezentate in cele cinci reu
niuni, care s-au desfășurat in

(ața unei săli mereu pline de 
iubitori ai gimnasticii au e- 
vidențiat, în primul rind forța 
reală de care dispune această 
disciplină, capacitatea ei de a 
lansa an de an noi talente au
tentice, sau de a confirma va
lori deja cunoscute Pentru că 
iată, sportive ca Diana Bostan 
Marcela Ciupitu. Ileana Șletă- 
nescu, Gabriela Polorac. Cătă
lina Bucur, Marine!» Cimpo- 
ieru, Tatiana Fecioru Elena 
Cazan, Mariana Tudor, Aurelia 
Dobre și Mădălina Tănase. si
tuate pe primele trei locuri la 
categoriile lot de clasificare, 
au luptat cu indiriire oentru

Constantin MACOVE)

(Continuare în oao 2—3)



u hl Divizia „A“ de popice

U A LA REȘIȚA S-A

SCOR EGAL AL

O NEMĂRGINITĂ LARGI POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE
(Urmare din pag. 1)

ftHM ANGAJAMENT
(Urmare din pag. 1)

roaui unei îndelungate perioade 
de căutări, de muncă fără pre
get. de continue eforturi, in 
așa fel incit si la viitoarele 
man :onfruntărt Internationale 
— campionate mondiale st euro- 
pen. foc Olimpice — trico- 
loru -jmânesc sâ fluture in 
admirația l mii Așadar, consi
derăm obligație pentru fede
rația noastră de haltere conti
nuare ivi cării In practică a 
onen ărti m”todice si a planu
lui unic de pregătire, care, 
pentru viitorul ciclu olimpic, 
are ca ofrtectiv creșterea ne
întreruptă a calității pregă
tirii ne de o parte, dar si 
■mbunîtăt'rea muncii politico-e- 

i educa la 
de dăruire, 

de pregătire 
- in competi-

populației, roadele progresului 
orinduirii socialiste răsărind eu 
vigoare pretutindeni. Și aceasta 
datori'ă grijii partidului, perso
nal a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, care se interesează 
îndeaproape de noi. fiind adese® 
in mijlocul nostru.

Succese de seamă s-au obți
nut, ca urmare a condițiilor a- 
sigurate de partid și de stat, în 
dezvoltarea practicării exerct- 
tiilor fizice si sportului, de M 
orașul reședință de județ t ri 
nînă la cea mai mică localitate 

GLORIA SPORTIVĂ
(Urmare din pag. 1)

ducative pentru 
sportivi spiritul 
atit in procesul 
C't - mat ales 
tiile ► mare amploare, unde 
suportul moral are un rol deo
sebii te important

Acesta -te un solemn anga
jament politic si profesional, pe 
car» mi-l iau trăind marea 
bucurie ne are mi 
suflet realegerea 
Nicolae Ceausescu 
funcție de secretar 
partidului nostru.

trăind 
a sidit-o tn 
tovarășului 
in înalta 

general al

luminoase, cuprinse In Raportul 
prezentat la marele forum, 
ne-am recunoscut ți glodurile, 
Si năzuințele, și planurile noas
tre de viitor, dorința de a spori 
prin noi succese in 
sportului internațional 
mele școlii românești, 
dat tn decursul anilor

arenele 
renu- 

care a 
__  __ perfor
meri de înaltă valoare, care 
a făcut să te vorbească des
pre condițiile deosebite create 
mișcării sportive de partidul și 
statul nostru. Iată de ce, nouă, 
tehnicienilor, ne revine misiu
nea de onoare de a face totul 
pentru a pregăti performeri de 
mare valoare, care si duci in 
lume numele României, care 
si urce, in arena sportului, pe 
cel mai inalt catarg, tricolorul 
românesc.

a Deltei. Tinerii acestor me- 
leaguri, uitate de lume tn ve- 
chiul regim, au ajuns si fie# 
vestiți astăzi in arena sportivă 
intemaționald, devenind cam- ă 
pioni mondiali și olimpici, în- g 
deosebi la caiac-canoe, dar și § 
la alte sporturi, intrucît au po- g 
ribilității largi de afirmare a^ 
talentului și personalității, 
Ivan Patzaichin este numai u- 0 
nul dintre aceștia. _ ă

Mobilizați puternic de inflăcă- Ș 
ratele îndemnuri adresate între- 
gii națiuni de tovarășul Nicolae 
Ceausescu de la înalta tribună 
a Congresului al XIII-lea, spor- 
firii, antrenorii. toți activiștii 0 
sportului tulcean iși vor face 
pe deplin datoria la locurile de § 
șiroducție și tn activitatea spor- g 
tivi de masă și de performanță, g 
Folosind cu eficienți sporită 
condițiile de care dispun, ridi- 
eind la noi cote de calitate in- $ 
tregul proces instructiv-educa- 
ti», întărind ordinea și disci- ă 
plina in tonte asociațiile și du- g 
burile. vom spori contribuția g 
județului Tulcea la loturile re- 
prezentative, pentru a consolida, 
în «nii ce rin. prezența scumpei 
noastre patrii In primele 
locuri ale ierarhiei sportive g 
mondiale. '

După o întrerupere de trei săp- 
tămlnl, s-a reluat campionatul Di
viziei „A« de popice, ca dispu
tarea etapei a 8-a, penultima a 
turului, In care s-au obținut ur
mătoarele rezultate :

FEMININ • Gloria București— 
Laromet București 2576—2624 p d 
(scor Individual 2—4). Meci viu 
disputat, clștigat pe merit de 
echipa Laromet, care a format 
un sextet mal omogen — avlnd 
rezultate Intre 416 șl 449 p d. 
Cele mal mari punctaje le-au 
realizat Petrescu — 465 și, res
pectiv, Barac — 449. (O. Guțu— 
coresp.) • U.T, Arad — Voința 
Odorhelu Secuiesc 2276—2360 
(2—4). Formația din Odorhei a 
Jucat foarte bine, ctștlgtad pe 
merit două puncte prețioase. 
Primele jucătoare au fost Plntea 
— 414 de la gazde șl Magyar — 
408 de Ia oaspete. (N. Strftjan— 
coresp.) • Voința Tg. Mureș — 
Voința Timișoara 2512 — 2427
(4—2). Principalele realizatoare au 
fost Szasz — 453 șl. respectiv, 
Constandache — 426. (L Păuș— 
coresp.) • CJ3JB. Reșița — Hi
dromecanica Brașov 2413 —- 2413 
(2—I). Primul scor egal din a- 
cest campionat I Brașovencele au 
avut o prestație bună și au fost 
la un pas de victorie. (P. Fuchs— 
coresp.) • Voința Ploiești — 
Voința Galați 2S17 — 2496 (5—1). 
Performera reuniunii a foot gfi- 
lățeanca Corali ca 449 p d. De 
la ploleșteoce o-a remarcat Con
stantin eu 443 p d. (L Tănăses- 
tu. — coresp.) 4 Petrolul Băl- 
eol — Metrom Brașov 2537 — 2392 
(5—1) • Chimia Boman — Da

DUPĂ UN MECI DE RUGBY
CUM AM VREA SĂ VEDEM MEREU

Spectaculoasă cădere 
nă pe prima scenă a 
nostru ! Ultima etapă 
campionatului, cu un 
de reală atracție. cuprinrtnd... 
trei derbyuri a Împlinit așteptă
rile și a renăscut speranțe în 
perspectiva apropiatelor confrun
tări Internaționale. „Capul de 
afiș4* al rundei finalului de sta
giune a fost ținut de partida de 
la Constanța. Șl a fost ținut la 
un remarcabil standard de Ju
cătorii Farului (mal cu seamă) 
șl ai Stelei, conectind pe deplin 
numerosul publie la înalta ten
siune a disputei. Angajarea, tra
valiul combatantelor, întorsături
le de situații, tarele construite 
Incisiv și inspirat — în mare 
majoritate de gazde —- au smuls, 
după scurgerea erter W de mi
nute. aprecierile unanime aJe •- 
sistenței, în rîndurile căreia s-au 
aflat șl cîțlva bunî cunoscători 
de peste hotare. Flecare ecnipl 
a țintit, nu-1 nid o mdoială, 
victoria. Iar succesul a părut aâ 
zlmbească, ne rfnd, ambelor for
mații. Pentru ca, în cele din 
urmă, să fie 15—13, un rezultat 
ce mulțumește (Steaua a rămas 
singura divizionară „A- neîn
vinsă, Farul este unica echipă ta 
stare să înscrie trei eseuri cam
pioanei). dar si nemulțumește 
într-o anume măsură-..

Protagonistele onoratului derby 
de pe Litoral s-au prezentat cu 
.lecția“ bine știută, flecare cu a 
sa „XV“-le constănțean a jucat 
totul pe cartea atacului, terml- 
nînd trei acțiuni prin fructifica
re in butul advers, ratînd altele 
la o palmă de terenul de ttr.tâ 
sau chiar in acest spațiu. E nu 
a descumpănit nid o edipă în 
multele minute tn care era con
dus pe tabelă reușind s-o la dc 
fiecare dată de la capăt, cu for
țe mereu proaspete. Jocul des
chis al echipei antrenate de Mi
hai Na ca, vigoarea (mal puțin, 
cum arătam și în cronica me
dului, unele tendințe de intimi
dare), dăruirea șl fantezia coro- 
ponenților săi au mulțumit In
tru totul pe numeroșii șl paslo- 
națil suporteri, fâdndu-1 să ex
clame, pe bună dreptate, „Aces
ta e adevăratul rugby-! Școala 
constă nț e ană au se dezminte, 
iată un adevăr mal presus de

de corti- 
rugbyuîw! 
a turului 

program

rezultatul consemnat tn țoala de 
arbitraj de lng. Paul Soare, tm 
rezultat care putea fi altul dacă 
experimentatul V. Ion sau foarte 
tlnărul Năstase ar fi izbutit să 
adauge mal mult dedt cele trei 
puncte realizate din 11 pcslbi- 
lităti de fructificare, din lovituri 
de Didor. Șl așa însă, neoficialul 
soor de trei la zero la eseuri eu 
campioana țării spune mult..

De partea cealaltă, Theodor 
Rădulescu și Rado Durbae au 
glndit un desen tactic mal rea
list plec-'nd de la condiția de vi
zitatoare și recuncsdnd o anu
me superiorlute a adversarilor 
In jocul deschis (să nu uităm, 
doi jucători ofensivi al milita
rilor. Munteanu șl Fuicu, an ră
mas pe margine, tndisponlbl-l). 
Bucureștenil au știut tin fi 
foarte greu la Constanta, câ vor 
O nevoiț! să se apere, actiontad 
tn consecință : evoluție pruden
tă. cu suturi tactice foarte Ins
pirate ale Iul Alexandru, Îndeo
sebi, și Codoi, un zid defensiv 
agresiv rezistlr.d multor .valuri*, 
dar nu tuturor, reușind un foar
te 
de
Au 
de 
tat __._ _____
ofensiva eonstănteană. tn 
mele momente ale timpului re
gulamentar, eind sedași Alexan
dru a blocat un balon ta pro
priul teren, a .urcat* In viteză, 
a cules din nou mingea, fiind 
oprit te cealaltă jumătate de te
ren prlntr-o decizie a arbitrului 
pe care nu am tetdes-c.

Cu glndul la apropiatele evo
luții ale reprezentativei, să 
menționăm forma In general bu
nă a jucătorilor aflați tn vederi
le selecționerilor, să ne 
testăm nedumerirea pentru 
Includerea In 
Costlcă Florea, 
la Constanța, 
promovarea lui 
o aripă cu prestație de Unia a 
treia, cu o evoluție 
mantă 
pe teren în cel mal __ __
meci al sezonului, într-o aseme
nea companie, reprezintă un ar
gument Inatacabil.

Geo RAEȚCHI

bun procentaj, la tovfturlle 
pedeaosă sau Ce drop Ivite, 
fost sl atacuri, patine tnsă. 
partea Stelei, cel mal dlscu- 
fllnd. de fapt o ripostă pe 

ulti-

man'- 
ne- 

lot a tenacelui 
foarte activ si 
sl să propunem 
Adrian Pllotschl.

entuzlas- 
Să fii cd mai bun de 

frumos
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• CIȘTIGURILE TRAGERII MULTIPLE

PRONOEXPPES DIN 25 NOIEMBRIE.
2 varlont. o
4 variante o

3 i 4.23 variante
4 t 48 a *37 lei | 
243 lei ; cat. 4 : 
cat 7 : 74,25 a

1.472,75 a 40 lei.

FAZA I î cat. 1 ■ 
50.000 lei; cat. 2 l 
11.244 lei; cat. 
• 7.194 lei ; cat. 
cot. 5 : 183,75 a
3.434.75 a 40 lei;
200 lei ; ‘ _

REPORT CATEGORIA 1 i 37.417 lei.
FAZA a ll-a ’ Categoria A : 4 va

riante 25% a 19.524 lei ; cat. “ 
2 variante 100% a 33.470 lei. 
care o excursie de 2 lacuri In I 
Polond șl diferența In numerar i 
variante 25% a 8.347 lei ; cot.
29.75 a 3.938 lei: cat. D : 130.75 
896 lei : Cal E 304 o 385 lei ; cat. 
F i 4.679,73 a 40 M| cat. G ■ 249.25

cat. 8 ;

B i 
din 

R.P. 
•I *
C ••

o 200 lei ; cal. H : 4.138.75 a 40 lei.
Clștigurile do 50.000 lei de la cate

goria 1 ou fost obținute de Trandafir 
victor din loc. Apa. jud. Satu-Mare șl 
Croitoru Iile din București.
• Informăm pe participant!! 

care încă nu și-au procurat bi
lete pentru tragerea 
PRONOEXPRES de 
miercuri 5 decembrie 
astăzi ESTE ULTIMA 
mal pot participa la 
tragere.
• La sfirșltul acestei aăptă- 

mini, mal precis duminică 9 de
cembrie, va avea loc o nouă 
tragere LOTO 3, prilej de noi 
ciștiguri In autoturisme „DACIA 
1300“ și importante sume de bani.

obișnuită 
mâine, 

a.c., că 
ZI ctad 

această

FESTIVAL AL GIMNASTICII
(Urmare din pag I)

fiecare sutime de punct și s-au 
ambiționat parcă și teul mult 
tind, in finala pe aparate, au 
trebuit să evolueze Împreună, 
indiferent de categoria de cla
sificare. Tabloul s-a repetat a- 
proape identic și ta întrecerea 
băieților, in care Florin Purje, 
Ștefan Mețae, Horațiu Stai, 
Nicu Strola, Adrian Gali, Dorel 
Vorindan, Petrieă Pătălnță, 
Marian Teodorescu, Florin 
Gheorghe, Marius Tobă, Sorin 
Bora și Cătălin ger bin eseu au 
reconfirmat calitățile cunoscute, 
posibilitățile lor reale de a de
veni competitivi In marea per
formanță.

La nivelul maestrelor, așa 
cum era de așteptat, compo
nentele latului reprezentativ 
(cele prezente) s-au situat ta 
fruntea „topului* și nu a con
stituit nici o surpriză faptul 
că Laura Cutina, Eugenia Go
lea, Mihaela Stănuleț, Camelia 
Voinea, Lenuța Rus, Camelia 
Renciu s-au clasat pe primele 
locuri, împărțindu-și de fiecare 
dată și treptele podiumului de 
premiere. în concursul mascu
lin, Intr-o măsură mai mare 
dgeit la cel feminin, liderul s-a 
detașat mal evident dintre 
competitori. El s-a numit Ma
rius Gherman, gimnast de 1a 
C.S.Ș. Sibiu, care a dominat 
cu autoritate, atit la individual 
compus, rit și ta finalele pe 
aparate, învingîndu-1 cu rela
tivă ușurință pe toți compo- 
nenții lotului naționaL Marius 
Gherman este un gimnast va
loros. cu o bună pregătire la 
toate cele șase aparate, dove
dind o concentrare remarcabilă 
In concurs, și va fi, cu sigu
ranță, un ciștig pentru vii
toarea echipă reprezentativi 
Frumoase aprecieri a cules de 
această dată și Marian Colăccl, 
o adevărată revelație a

cursului, atit pentru evoluția 
sa de ansamblu, rit și pentru 
executarea la bară fixă — tn 
concursul general și ta finala 
pe aparate — a unuia din cele 
mai grele elemente din gim
nastica masculină, triplu salt 1 

Lupta pentru dștigarea aces
tei ediții a „Cupei României* 
pe cluburi a fost mai echili
brată ea orietnd, mal ales la 
gimnastică ritmică și sportivă 
feminină, tn care abia la ulti
mele schimburi au fost desem
nate Învingătoarele. In ambele 
dispute a dștlgat C.S.Ș. nr. 1 
București, unitate de perfor
manță In care tehnicienii și 
sportivele muncesc cu compe
tență și pasiune șl culeg, iată, 
rezultate frumoase.

CAMPIONATULUI

S3

FORMAȚIA N. NICOLA

bun jucă- 
mondial 

d (record 
s-a impus 
Crețu —

Simbătă 
putat ultl 
nare, In 
Dlnamo 
rea.

OBȚINUT PRIMUL

de 
o 

Ha

da Ploiești 2251 — 2180 (4—Z) • 
Rapid București — Voința Bucu
rești 2522 — 2453 (4—3). Echipa 
campioană. Voința, a fost Între
cută după o partidă echilibrată, 
Victoria rapidlstelor a fost obți
nută In ultimul schimb: Plntea— 
Burcea 451—393. (N. Tokacek — 
coresp.) • Electromurcș Tg. Mu
reș — Molid-Mucava Vama 
2550 — 2355 (6—0) • Dermagant
Tg. Mureș — Voința 2252 — 2383 
(0,5-5,5).

MASCULIN • Victoria Timi
șoara — Aurul Bala Mare 5132 — 
5358 (1—5). Campioana țării, Au
rul, a jucat cu multă precizie, 
reallzînd un nou record al are
nei. Evident, cel mai 
tor a fost campionul 
Iuliu Bice, cu 046 p 
al sălii). De la gazde 
doar Popa — 902. (C.
coresp.) • Constructorul' Tg. 
Mureș — Electromureș Tg. Mu
reș 5458 — 5539 (3—3). Un meri 
ta care o serie de popicari au 
realizat punctaje mari, ca de 
pildă : Hosu — 971, Silvestru — 
970 de la Electromureș șl Hor
vath — 915 de la Constructorul. 
(C. Albu — coresp.) • Petrolul 
Ctmpina — Metalul Roman 5112 — 
5040 (4—2). Partidă atractivă, 
dștlgată de noua promovată ta 
campionat, mal omogenă. Primii 
popicari din cele două divizio
nare: Șlal — 909 șl, respectiv 
Tiron — 008. (E. Stroe — coresp.)
• Rulmentul Brașov — Gloria
București 5253 — 5132 (3—3). Un 
med foarte frumos, In care pri
mii jucători ai celor două echipe 
— Tismănar (953) șl Cătttieanu 
(034) n-au avut n.ld o bilă ta 
goi I (C. Gruia — coresp.) • 
Carpați Sinaia — Olimpia Bucu
rești 5020 — 4865 (4—2). • ----
noutilaj Odorhelu Secuie 
Jiul Petrila 4946 —
• Voința București ____
torul Galați 4967—5001 (4—2) 
două rezultate bune, ale 
Covăsală — 867 și Silvestru 
884, Constructorul a dștlgat ta 
deplasare. De la Voința, cel mal 
bun om a fost Rădulescu 
(cu nici c bilă tn gol 1) 
Ignatencu - . —
Hunedoara 
4172 — 4876 . _
slrmei Cimpia Turzll - 
Satu Mare 5245 — 5175 
S-au detașat 
ton Deak — 
Acdeleanu — 
(P. Tonea — 
București — 
4384 — 5315 (1—5). Frigul a pier
dut și acest al optulea med din 
turul campionatului șl se pare că 
▼a Încheia sezonul cu 0 puncte. 
Cele mal multe popice le-au do- 
borît frații Constantin șl Ion Frl- 
gea (Constanța) 926 și 912. (A.
Soare — coresp.).

I Teh- 
----- lese —
4317 (3—3)
- Construc-

Cu 
Iul

857 
— — _____ O’-
coresp.) • Metalul 

C.F.R. Timișoara 
(5—1) • Industria
“ " Unio

(4-2). 
dintre cei 12 jucă- 
953 de la gazde șl 
931 de la oaspeți, 
coresp.) • Frigul 
C.F.R. Constanța

DIVIZIA „A" DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare di» pag. I)

divizionare și tot pe locul I 
In grupă la turneul final, a 
fost Steaua (antrenori Gheor
gh e Șuteu 
și Marin Cristea) 
categorii, steliștil s-au 
dar de adversari. Ne 
la campionul olimpic 
Andrei (100 sau +100 
Mibai Cișmaș (52 kg), . 
de puțin timp în echipă, fiind 
transferat de la Ceahlăul P. 
Neamț, la Ștefan Negrișan (74 
kg) ți 1a Ion Stignei (100 kg). 
I se poate reproșa, totuși, for
mației steliste prezentarea sa 
sub posibilități la unele etape, 
cind a terminat la egalitate sau 
a și pierdut (o dată) la punc
tajul tehnic. Cu mai multă 
ambiție, steliștii puteau Bă ob
țină un rezultat mal strîns și 
in finala cu dinamoviștii bucu- 
reșteni.

In rîndul echipelor meri

coordonator — 
La unele 

detașat 
referim 

Vaslle 
kg), ta 
prezent

ANUNȚ

tuoase se mai situează L-C. Da
da Pitești (antrenori Emil Bă- 
lănescu și Cornel Petrescu), 
Metalul Rădăuți (Vasile Pas- 
caru), Aluminiu Slatina (Du
mitru Bărbulescu și Dumitru 
Calotă), Farul Constanța (Con
stantin Ofițerescu), C-S. Boto
șani (Petre Ghețău și Mihai 
Dreșcanu), Rapid București 
(Marin Belușică și Alexandru 
Constantin), Electromureș Tg. 
Mureș (Ion Fekete), C.S. Arad 
(Constantin Moldovan), Elec- 
troputere Craiova (Ilie Mari
nescu) și Metalul București 
(Ilie Gheorghe șl Lucian 
Buba).

Din păcate, printre cele 37 
de divizionare „A“ s-au numă
rat și formații mediocre. Cum 
s-ar putea da, oare, un cali
ficativ cit de cit mulțumitor 
unor echipe, îndeosebi antre
norilor acestora, pentru cîteva 
victorii în 16 sau 18 întîlnirl ? 
Dar, să prezentăm „bilanțul*

I.D.M.S. București,, Bd 
Magheru nr. 6—8, sectorul t, 
Încadrează de urgență :
• Pentru Magazinul Bucu

rești din str. Valea Cascade
lor nr. 24, sectorul 6.

— MECANIC AUTO
— ELECTRICIAN AUTO
— MUNCITORI NECALIFI- 

CAfl PENTRU PAZA.
• Pentru depozitul de pie

se auto din str. Valea Casca
delor nr. 24, sectorul 8.

— LUCRATORI GESTIONARI
— RECEPȚIONERI 

AUTO
— PRIMITORI PIESE
• Pentru depozitul 

din str. Galați, sectorul

PIESE

AUTO 
sport 

2
— GESTIONAR — ȘEF SEC

ȚIE
— MUNCITORI NECALIFI

CAȚI
Solicltanții trebuie să pose

de buletin de identitate 
București.

Relații suplimentare la 
diul Întreprinderii, din 
Magheru nr. 6—8, etaj 5, 
mera 11—3. tel. 11.39.50/181 
142.

P;in cele trei victorii obținute 
duminică, tlnărul antrenor N. 
Nicolae a demonstrat că posedă 
toate atributele unul bun driver- 
an.trenor. Prezentat In forma lui 
obișnuită. Catren nu a avut nici 
o problemă în obținerea victoriei, 
S. Stănilă făclndu-și reintrarea 
victorioasă In cursa de închidere 
a amatorilor. Minat cu mane pri
cepere de antrenor, Crlșan a reușit 
victoria In principala eursă de 
semifond, iar Hălmaș, adus cu 
precizie pe linia dreaptă la so
sire, a completat buchetul de trei 
victorii. Prezentat în frumos pro
gres de I. Oană, Viclean a în
vins In principala cursă a 1 ani
lor, dar a beneficiat de modul

cum a Înțeles I. Crăciun să-l je
neze pe Meletin, care ar fi pu
tut realiza un nou record al ti
nerel generații. Olandeza a rea
lizat și ea un nou record 
valoare. M. Iorga a obținut 
excelentă performantă cu 
mdlton (1:27,S/km) șl a produs 
prima su-rpriză a zilei. Adus la 
forma Iul bună de G. Popescu, 
Vrednic a dispus In finalul cumsei 
de Excelent și Trifoi. Vrind să 
confirme că tinerii antrenori nu 
stnt de neglijat, M. Dumitru a 
realizat o frumoasă victorie cu 
Junioara, in real progres. Cel 
doi rivali, G. Tănase și M. Ște
fan eseu, au reușit fiecare cite o 
victorie, cu Trudin și, respectiv, 
Felcer.

REZULTATE TEHNICE : Cursa

de

se- 
Bd 
ca

sau

SIMPOZION DE SCHI O In stațiunea Predeal a avut loc un 
simpozion de schi. Manifestarea cultural<sportivă a reunit numeroși 
pasionați al acestui sport, oameni ai muncii aflați la odihno In sta
țiune. Referatele au fost prezentate de praf. Ion Mato! („Invitație la 
schi"), prof. Ion Șuteu („Schiul pentru toți") și monitorul de schi 
Mircea Stroescu („Predealul — oraș al sportului șl turismului"). 
In încheierea acestui reușit simpozion cei prezenți au vizionat filmul 
„Cotele cele mal înalte ale Predealului*. (I. CODLEANU — coresp.).

Camplo 
pe se ap 
rile prell 
s-au Inch 
putat 
Argeș 
Rapid 
șl sel. 
Galați 
Invlngăt 
fruntărl a 
de a a 
care din 
Steaua, 
Turneul 
sala Răpi 
le de 13 
semifinale, 
dștlgătioar 
Dlnamo 
a IV-a.

DINAMO 
șov + 
bucureșten 
șl Valea 
zat o fo
pectiva al 
dutabile 
chea gard 
șeaua S 
cat in rin
țoiu, Tltl 
beanu, 
meciurile 
rll prezen 
moviști d 
strat pers 
această si 
Laurug 
Lugigan ( 
rin Râ 
mal ales 
bune lnre 
bind desp 
șlmbâtă 
Dlnamo. 
„musca" C 
nifestat o 
luptă, 
un adv 
dlnamo

La .cocoș 
Bihorcanu 
oaspeților, 
med ech 
limită (2
„Mijlociul 
bine const 
tegorle, 1 
tenacele 
un meci 
multe lo 
rut 
Îmbin

unora din 
„A* : Bib 
trenor Io 
și 15 înf 
dia (Vasil 
Bacău ( 
Ceahlăul 
cea Covă 
Tg. Jiu 
C.S. Satu 
deleanu) 
(Gheorgh 
păți Sir 
5—11;^^

toar^Vc 
pregăti 
punzător 
eșalon, 
divizionar 
și să pi
cura] tin 
pectivă, 
vederile 
loturile r 
trecerile 
„A“ le o 
afirmare, 
să consti 
tății în

I : 1. 
HIncu, 3. 
1,80, ord 
1. Vlriea 
Cota : 
IlI-a i i.
131.3, L 
2,30, ev. 
Vrednic 
©el J.
ev.
V-a : 1.
129.4, 2. 
cișt. 9, e 
Cursa a 
Iorga) 1 
na Cota 
triplă 
Crușan 
flș. Cota 
triplu
1. Trudin 
minor, 3. 
ev. 53, 
a IX-a : 1
2. Rob 
8, ev. 15 
7-8-9 
Feloer ( 
Galaxia. 
18. Pariul 
©urna de



de box pe echipe

Șl DINAMO CALIFICATE
RU TURNEUL FINAL
box pe echl- 
final. Intrece-

pe grupe — 
stat de dia

te : sel. Jud. 
+ 

in-a) 
Jud. 

IV-a) 
con- 

șanse

- Voința 
seria a

— sel. 
(seria a
aceste 

al mari . 
meul final, In 
[ a promovat
n-a Dinamo.

avea loc In 
pltală, in rile- 
îcembrle. In
va tatîlnl pe 
a Iii-a. tar 

toarea seriei

ilnlrl 
ora

s-au dls- 
prellmi- 

Steaua si 
callflca-

. JUD. BRA- 
-2. Antrenorii 
dor Nlculescu
mu, au utill- 
AtA, In pere
nei echipe re
tor. Din .ve- 
erllor din șo- 
Mare au ur- 
lonstantfn Ti-
Paul Golum- 

:, au dștigat 
Dintre tlne- 

miclenll dlna- 
i au demon- 
e progres. In 
găsesc Mlhai 

de), Dănuț 
mică) $1 Do- 
ultimii doi — 

■ cu rezultate 
interior. Vor- 
rlle vizionate

box de la 
1 spunem că 
Tițolu a ma- 

imarcabllâ de 
in Ion Dolana
e fapte mari, 
gat clar, după 
mgMtine in 
^Tle lider 

„muscă", 
'eanul Emil
sui t

primul punct 
lu-L după un 

o decizie la
Dan Ionescu. 
,nuț Luglgan, 
u această ca

la puncte pe 
Florea, după 

l-au schimbat 
. $1 s-a vă- 
tagpile Bă-Si 

oaose de a-

părare care, In fața unui adver
sar mal versat. 11 pot aduce 
multe neplăceri.

.Greul" Dorin Răcaru, despre 
care am avut aprecieri In cro
nicile anterioare, a deziluzionat 
in partida de stmbătă cu Emil 
Drăghla. Ambii puglllștl au mi
mat lupta timp de nouă minu
te sub privirile Îngăduitoare ale 
arbitrului de ring Mlhai Horho- 
cea (in celelalte meciuri cu pres
tații fără greșeală), care nu l-a 
avertizat pe Răcaru pentru pasi
vitate. „Supergreul" Paul Golum- 
beanu, cu cîteva kilograme In 
plus față de cit ar avea nevoie, 
rămîne totuși „omul nr. 1* * al 
categoriei. REZULTATE, In or
dinea categoriilor (primii stat 
bucureștenii): T. Șerban b. ab. 
1 g. Bodo. c. Tițolu b.p. i. Do
lana D. Ionescu p.p. E. Biho
rean u, I. Dumitru b.p. I. Gali, 
T. Cercel b.ab. 2 C. Dumitrescu. 
FL Tircomnicu c. neprez., M. 
Laurug b.p V. Pleșa, D. Lugi- 
gan b.p. Gh. Florea, P. Petre

Ieri după-amiază, întregul lot 
a efectuat un antrenament în 
Capitală, iar în cursul dimi
neții de azi va pleca la Atena, 
unde va efectua un antrena
ment Partida de miercuri va 
avea loc pe Stadionul Olimpic, 
eu începere de Ia ora 16,30.
• Tot ieri s-a reunit și lo

tul reprezentativ de tineret, 
care, miine, la Patras, locali
tate situată la aproximativ 180 
km de Atena, va IntHni, în- 
tr-o partidă amicală, selecțio
nata similară a Greciei. în ve
derea acestei întîlniri, antre
norii Cornel Drăgușin ji Viorel 
Kraus au convocat următorul 
lot (fără jucătorii de la Steaua 
(t Universitatea Craiova), care, 
ta cursul acestei dimineți, va

Pa primele locuri : L ELEC- 
TEOPUTERE CRAIOVA 26 p 
(28—7), L Constructorul Craiova 
M p (19—12), 3. Mecanizatorul 
BtaUr. 16 p (M—12) pe ultimele 
focuri : 13. Petrolul 1» p
02—23), 16. A.SA. Cl-alova 16 p 
09—29).

SERIA A Vin-a

MetXul Bocșa — Rapid Arad 
2—6 (2-6). Minerul Moldova 
KooA — Victoria Ineu 2—0 (3—0) 
CJi. -Victoria Caransebeș — 
UJ6. Timișoara 3—1 (3—1), Meta- 
M Oțetu Roșu — Obiiicl Stnmar- 
tSou Slrbesc 3—1 0—1). Unirea 
Tomnatic — Minerul Oravița 2—0 
<1—8), șoimii Llpova — CJSJd. 
Caransebeș 2—2 (2—1), C.S.M. Lu- 
eoj — Unirea Slnnlcolau 3—1 
0—1), C.F.R. Arad — Minerul 
Anina 0—3 — echipa arădeană 
fiind suspendată.

Pe primele locuri : L META
LUL BOCȘA 21 p (32—10), 2.
CSAt. Caransebeș 15 p (20—19), 
2. Minerul Anina 15 p (20—22) .„ 
pe ultimele locuri : 15. C-TJl. 
Arad 11 p (13—29), 18. Rapid 
Arad 10 P (21—21).

SERIA A IX-a

Minerul Or. dr. Petru Groaa — 
Recolta Salonta 2—0 (1—0), Olim
pia Gherla — Constructorul Satu 
Mare 2—1 (2—0), tafrățirea Ora
dea — Minerul S&rmășag 1—0 
(0—0), Unlo Satu Mare — Mine
rul Șunculuș 5—1 (2—1), Unirea 
Valea Iul Mlhai — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 2—0 (0—0), Someșul 
Satu Mare — Oașul Negrești 2—2 
(1—9), Sllvanla Cehu Sllvanlet — 
Victoria Cărei 3—1 (1—06, Ch fonta 
Tășnad — Voința Oradea 1—1 
q—î).

Pe primele locuri : L INFBA- 
TIREA ORADEA 19 p (12—8), L 
Recolta Salonla 18 P (W—10), L 
Unlo Satu Mare 117 p (12—40), 4. 
Minerul Sărmășag 17 p (Mț—13)... 
pe ultimele locuri : M. Silvani» 
Cehu Sllvanlel 0 p (Mr—18), 18 
Constructorul Satu Maro 8 p 
00—23).

SERIA A X-a

Minerul Bala Sprla — CJJL. 
Mecanica Slghet 1—1 (1—I), 2SSM 
Signet — CHIMFOREST Năsăud 
0—3 !0—1), Minerul Rodna —
Lăpușul Tg. Lăpuș 2—2 (2—1).
Metalotehnica Tg. Mureș — 
Oțelul Reghin 3—0 (1—0), Mine

р. p. M. Toma, M. Vasilache b.p. 
N. Harabol, D. Răcaru b.p. E. 
Drăghla, P. Golumbcanu b.p. L 
Simina.

STEAUA — SEL. JUD. CLUJ 
9—3. Modificînd de cîteva ori 
locul de disputare a galei, clu
bul organizator (Steaua) i-a pus 
în dificultate pe cei dornici să 
urmărească întîlnirea care, plnă 
la urmă, a avut loc slmbătă. de 
la ora 15. in sala Semănătoarea 
(In loc de duminică ora 10, in 
sala URBIS, așa cum se anun
țase !). In această gală a fost 
Înregistrată și una dintre mari
le surprize ale acestui campio
nat pe echipe. Stelistul Costln 
Stancu, fostul campion ai .pe
nelor", a fost întrecut la punc
te, cu o decizie de 3—0, de clu
jeanul Li viu Călin, un boxer 
curajos, cu forță in lovituri șl 
apreciabile cunoștințe tehnice. 
REZULTATE. In ordinea cate
goriilor (primii sint stellștii) : V. 
Șermet c. neprez., AL Șchlopu 
b.p. N. Rus. P. Cherechehș p.p. 
S. Giurgiu, C. Stancu p.p. L. 
Călin, Ad. Nania b.p. L. Vlmă, 
G. Hudișteanu b.p. FL Chiabura, 
C. Filip b.p. L. Mocanu, M. Sta- 
vrl p.ab. 2 la AL Luparu, V. 
Florian b-ab. 1 G. Ferencz, D. 
Maricescu e. neprez., M. Palzs
с. neprez Gh, Preda b-ab. 1 L. 
Galiș.

Paul IOVAN

fe divizionare 
arghita (an- 
) 1 victorie 
M.U. Medgi- 
) 2—14, S.C. 
Ticu) 3—13, 
teamț (Mir- 
12, Pandurii 
pescu) 5—13, 
[heorghe Ar
ts.A. Buzău 
pil și Car
as Tănase)

vli-
vor 

Ibine, cores- 
Ir primului 
| formațiilor 
ria să caute 
L mal mult 
ki, de pers- 
lintra și în 
Iilor pentru 
Ive, iar în- 
lul Diviziei 
In prilej de 
|,A" trebuie 
Lot al cali- 
Itelor.

SEL. JUD. ARGEȘ + VILCEA — 
SEL. JUD. DOLJ + MEHEDINȚI 
9—3. A fost o gală reușită. cu 
multe partide de bună valoare, 
în care cel mai buni au fost V. 
ioana, V. Volcilă șl FL Ungurea- 
nn (de la gazde), D. Cipere șL 
deși a pierdut, D. Stănclulescu 
(de la oaspeți). (D RADULES- 
CU-coresp.).

SEL. JUD. BACAU — SEL. 
JUD. BRAILA 2-4.

IN DIVIZIA „C" — REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE A TURULUI
* După 14 etape, doar două echipe neînvinse - DUNĂREA CĂLĂRAȘI și CJ.L MECANICA S1GHET
• I.M.U. MEDGIDIA ți DELTA TULCEA, fruntașele seriei a ili-a, au dștigat cu scor identic : 6—0 • 
Dispută pasionantă pentru primul loc in seria a IX-a, intre fosta divizionară „B*  ÎNFRĂȚIREA

ORADEA ți noua promovata RECOLTA SALONTA I

-IRMĂ
că) 1:32,6, 2. 
Iota : clșt
Ursa a n-a: 
2,4, 2. Surfs.

S. Cursa a 
!L Nlcolae) 
Iota : clșt

IV-a : 1.
:294, 2. Ex-

(Dumttru) 
ușan. Cota : 
triplă sie. 

lamllton (M. 
, 2. Tufițoa- 
ev. 25, ord.
a vn-a j 1. 

iae,«, 2. Tu- 
ev. Închis, 
sa a VlII-a : 
1:29,3, 3. La- 
3ta : clșt 1, 
chlsă. Cursa 
anilă) 1:26,6,

Cota : cișt. 
1 147, triplu 
a x-a : 1. 
i) 1:31,1, 2. 
I ev. 14, ord. 
sa ridicat la 
s-a Închis.

MOSCU

SERIA I

Metalul Rădăuți — Carpați Gă- 
lăneștl 2—0 (1—0), Luceafărul Bo
toșani — Minerul Gura Humo
rului 2—0 (0—0), Viitorul Explo
rări Clmpulung Moldovenesc — 
Rdonul Săvlnești 3—0 (1—0),
Elaotro-SIretul Bucecea — Celu- 
loza-Bradul Roznov 1—0 (1—0),
TEPRO lași — Mânerul Vatra 
Dornel 0—0, Șiretul Pașcani— 
A.S.A. clmpulung Moldove
nesc 4—0 (1—0), Cetatea Tg.
Neamț — Constructorul Iași 3—1 
(1—0), Avîntul Frasin — Zimbrul 
Șiret 0—0.

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a XlV-a : L CAK- 
PAȚI GALANEȘTI 17 p (31—18),
2. Relonul Săvlnești ÎS p (25—10),
3. Șiretul Pașcani 16 p (28—16),
4. Metalul Rădăuți 16 p (15—11) ._
pe ultimele locuri : 15. ASA
Clmpulung 10 p (13—24), 16- 
TEPRO lași 9 p (11—24).

SERIA A H-a

Aripile Bacău — Minerul Comă- 
neștl 3—0 (1—0), Chimia Mătră
șești — Mecanica Vaslui 2—4 
(O—C), CSM Borzeștl — Forests 
Gugești 3—0 (2—0), Inter Vaslui— 
Unirea Negrești 2—0 (1—0), Pe
trolul Molneștl — Textila Buhușl 
s—o (2—9), Victoria Tecuci — Le- 
tea Bacău 3—0 (2—0), Construc- 
torul-Flacăra Odobești — Viticul
torul Panchu 3—0 O—0), Luceafă
rul Adj ud — Laminorul Roman 
1—2 (0—0).

Pe primele locuri : L ARIPILE 
BACAU 21 p (32—12), 2. Mecanica 
Vaslui 19 p (27—11), 3. CSM Bor
zeștl 17 p (22—14), 4. Chimia 
Mărășeștl 17 p (17—19)... pe ul
timele locuri : 15. Luceafărul Ad- 
jud 9 p (8—18), 16. Unirea Ne
grești 6 p (8—33).

SERIA A HI-a

I.M.U.-C.S.Ș.  Medgidia — Avln- 
tul Matca 6—0 (3—0), Delta Tul- 
cea — Petrolul lanca 6—0 (4—O), 
Progresul Isaccea — Laminorul

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

I „NEMULȚUMITUL**  IORDÂNESCU

INe așteptam, întilnindu-1 pe 
Puiu Iordănescu la cîteva mi
nute după terminarea jocului de 
la Oradea, să ne Întrebe : „Cum 

Ise poate judeca faza din min. 12 
in care s-a dictat o&aid Împo
triva noastră 1 Nu-1 așa că n-a 

Ifost 7“ Sau : „Ce repriză a doua 
am tăcut I Nu-1 așa că am dat 
Un veritabil recital ?• Dar nu, 
cel mal proaspăt venit pe „ban
ca suferinței", fostul Intemațlo- 

Inal care, vorba actualului său 
mal mare coleg, Jenei, poate 
reapare, oricînd, In joc, ne-a

I surprins printr-o cu totul altă 
Întrebare : „Ce ar trebui să fa
cem ca să jucăm și mal bine I 
Pentru că știu că putem Juca șl

Imai bine 1- Iată o frumoasă 
„nemulțumire" după un 3—1 in 
deplasare, după o repriză in care 
elevii lui Iordănescu au oferit,

I putem să l-o spunem $1 aid, un 
adevărat spectacol al jocului de 
atac 1

Iată, sperăm noi, o probă că I foarte tlnărul tehnician este dor- 
nio de a urca cu echipa pe care 
o antrenează — alături de Em. I Jenei — mereu mai sus, de a 
pune in valoare calitățile unu! 
lot puternic. Un lot care asigură 
tuturor compartimentelor un I număr suficient de candidați, 
astfel că — așa cum a fost că
zui partidei de duminică — ab
sențele unor fotbaliști valoroși ca 

IRadu II. Iovan, Ballnt să nu se
simtă.

Si-acum să-l dăm răspuns a- 
cestul ttaăr tehnician dornic să I realizeze cit mal mult în meseria 
atit de grea care rămîne aatre- 
noratul. Departe de a fi un răs
puns complet, opinia noastră vrea 

Isă surprindă doar importanța 
concentrării In joc. In ceea ce o 
privește pe Steaua. In repriza a

I
I

I
I
I
I
I
I Min. 47 al partidei Rapid — S. C. Bacău, ai doilea pol ci fero

viarilor : Goanță a centrat de pe dreapta, apărarea oaspeților a

I ezitat ți Agiu, prompt, „înțeapă' balonul, trimițsndu-l ia pla
tă, pe lingă portarul Gh. Popa, iețtt aproape de lt «L

Foto : L BĂNICA

Vlziru 2—1 (2—1), Arrubkim Mă- 
cln — Chimpex Constanța 8—1 
(2—0.), Chimia Brăila — Ancora 
Galați 3—0 (0—0), Portul Con
stanța — Ș.N. Tulcea »—0 (2—8), 
Voința Constanța — Cimentul 
Medgidia 2—1 (1—0), D.V^_ Por
tul Galați — Marina Mangaba 
2-2 (0—1).

Pe primele locuri : L LM.U.- 
C.S.S. MEDGIDIA 20 p (39—11),
2. Delta Tulcea 19 p (24—5), L 
Portul Constanța 18 p (19—9) — 
pe ultimele locuri: 15. Avlntul 
Matca 10 p (24—37), 16. Chtinpex 
Constanța 7 p (13—28).

SERLA A IV-a

Carpați Neholu — Dunărea Că
lărași 1—1 (1—1), Chimia-Vic
toria Buzău — ȘJ7. Oltenița 1—8 
(0—0), LC.P.B. Bollntln — Vic
toria Lemiu 3—1 (2—0). OUtnțAa 
Slobozia — Buzău 1—4
(0—1), Constructorul Giurgiu — 
LS.C.LP. Ulmenl 0—0. Vic
toria Țăndărei — Unirea Slo
bozia 1—0 (1—0), Vtttorul Chlr- 
nogl — Rapid Fetești 2-4 (1—1), 
Metalul Buzău — Petrolul Berea 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : L DUNĂ
REA CALARAȘI 20 p (28—12), L 
Chimia Buzău 19 p (29—15), L 
Olimpia Slobozia 19 p (»* —16) ._ 
pe ultimele locuri : IS. Petrolul 
Berea 10 p (15—23), 18. LS.I.CT. 
Ulmenl 9 p (14—24).

SERIA A V-»

Danubiana București — Petrolul 
Bălcol l—o (0—0), Carpați si
naia — I.C.S.I.M. București 1-0 
(1—0), Flacăra roșie București — 
Minerul Fllipeștl 4—1 (2—1), Teh- 
nomotal București — LU.P.S. 
ChltlLa 1—0 (0—0), Avicola Cre- 
vedia — Aversa București 2—0 
(1—0), Luceafărul București — 
Chimia Brazi 1—1 (0—0), MECON 
București — Poiana Cîmpina 3—0 
(2—0), Sportul „33 Decembrie" — 
Abatorul București 1—0 (0—0).
Viscolii București nu a jucat. 

doua, cînd a repurtat o victorie 
fără dubii, in repriza in care a 
realizat de două ori mal mult 
fotbal decit in „primul act". 
Steaua s-a preocupat numai de 
joe, a lăsat la o parte discuțiile 
cu arbitrii, cu adversarii, Intre 
coechipieri, adică a Înțeles că ase
menea deconectări o prejudiciază 
în primul rind pe ea. Și, punind 
In funcțiune toate liniile — cu

incheiatî 
comentariile .

continuă
ponderea pe care un comparti
ment de mijloc compus din Bd- 
lOnl, Stoica, Majaru șl Petcu o 
poațe asigura ur.el echipe — a 
făcut ca balanța victoriei să se 
incline clar către ea. Spectatorii 
orădeni, prezențl în număr mare 
la unul din „capetele de afiș*  
al etapei a 15-a, adversarii, an
trenorii șl conducătorii F. C. Bi
horului au recunoscut in mod 
sportiv superioritatea parteneru
lui de Întrecere. O profundă 
schimbare de atitudine, produsă 
in cele 15 minute ale pauzeL a 
adus in teren, pentru al doilea 
moment al disputei de la Ora
dea, o altă echipă care a făcut 
• aplaudată pledoarie, prin Joc, 
pentru fotbalul de atac.

Eftimie IONESCU

• la meet resta- ță : Mineral 
nijQeșt — L-aceafărui București 
1—9.

Ps primele locuri : L DANU
BIANA BUCUREȘTI 9 p (22—U), 
L Pecrotul Băieol U p 02—19), 
2. MECON București 17 p (32—18), 
4. LUJR. ChRSa 17 p (12—13) — 
pe ultimele locuri : M. Luceafă
rul București 19 p (17—*2).  ÎL 
Aversa București > p (14—21).

SERIA A VI-»

C3i im A Tr. Măgurele — Musce- 
kti Clmpulung 1—8 (0—0), Meta
lul Alexandria — Știința Drăgă- 
uești-Ott ’ 1—8 (8—0), Electronistul 
Curtea de Argeș — Dunărea-Ve- 
nus Zimnicea 9—0, Textila 
Roșiori — Progresul Corabia 
2—1 (1—1), Metalul Mija — Chi
mia Găeștt 2—1 (3—0), Electrica 
Titu — ROVA Roșiori 2—1 (0—0), 
Cknentiti Flecl — Dada Pitești 
1—0 (1—0). Sportul muncitoresc 
Caracal — Recolta Stolcănești 
>-3 a—î).

Pa primele locuri : L MUSCE- 
IAJL CTMPULUNG 21 p (27—7), 
L Metalul Mija 17 p 02—19), L 
Electrica Tltu 16 p (19—12)_. pe 
ultimele locuri : 12. Dectronlstul 
Curtea de Argeș 11 p 00—19). 16. 
Știința Drăgloești-Olt 7 p (7—25).

SERIA A vn-a

Jiul Rovlnarl — Electroputene 
Craiova 9—4, Metalul Km. 
VOeea — Petrolul Țietenl 
6—0, Forestierul Băbenl — 
Constructorul Craiova 8—0, 
CJJl. Craiova — armătura Stre- 
bala 1—1 (0—1), Metalurgistul
Sadu — Pandurii Tg. Jiu 1—0 
(1—0), Progresul BăUești — Du
nărea Calafat 5—0 (2—0), Meca
nizatorul Șimlan — Dierna Or
șova 2—0 (2—0), A.S JL-Vlctoria
Craiova — Viitorul Drăgășani 
0-0.

• Meciul C.F.R. Craiova — 
Mecanizatorul Șimlan, din etapa 
trecută, s-a omologat cu 2—0 En 
favoarea formației cralovene.

DE N-AR FI INCONSTANȚA
Brașovul, s-*i  mai spus de atîtea 

ori în aceastâ toamna, are o echipa 
realmente de Incepînd cu Vasiie
lordache (portarul de clasa care asi
gura liniște întregului sistem defen
siv), continued cu perechea „centra
lilor**  Ștefan șl Naghi (sobri șl fermi 
pe pozîția-cheie din „cîmpul minat*),  
cu trio-ul de mijloc Bența-Șoarece- 
Spirea (cum puține echipe posedâ) șî 
sfîrșlnd cu Vâidean (tinârul vîrf de 
atac de real talent), F.QM.-ul bene
ficiază, iată, de Jucători remarcabili 
pentru toate liniile și tn consecința 
pentru toate... meciurile uniri tur de 
campionat.

Ceea ce-i lipsește însă formației 
din orașul de la poalele Tîmpei este 
o constanță in comportament, nece
sară acumulării de puncte pe măsura 
adevăratului ei potențial. Or, tot ce 
adună, in mod meritoriu, din dificile 
partide (1—1 cu Steaua, la 28 octom
brie, 1—0 cu Sportul studențesc, la 15 
septembrie și 2-0 cu Universitatea 
Craiovo, la 2 decembrie), F.C.M.-ul 
risipește cu seninătate In compania 
unor formații situate valoric sub trio
ul de referință mai sus citat.

Cum se explică aceste scoruri con
tradictorii (între care și acel 2—3, la

CiND NU SE VEDE
Evident, cînd o echipă gazdă 

scapă printre degete un punct 
sau două, atmosfera după medul 
fa cauză este apăsătoare, se 
caută vin o va ți, și în genere prin
cipalele acuze cad asupra arbi
trilor. Ultimul exemplu, duminică 
la. Rm. VUcea, cînd tabăra Chi
miei vedea totul numai în ne
gru vizavi de brigada de arbitri 
(M. Salomir — D. Pura, V. Ti- 
torov) șl Întreba în stingă și In 
dreapta : fost 11 m la Ga
bor ? Nu a fost ofsaid la Petcu? 
De ce s-a anulat golul lui An- 
euța ?« Primul răspuns Ia fie
care dintre aceste întrebări fu
sese dat, mult înainte, in timpul 
medului, cînd deciziile la fazele 
incriminate au fost fa conformi
tate cu realitatea. Acum, noi nu 
facem altceva decît să confirmăm 
cele consemnate de arbitrul M. 
Salomir. Și, vrînd-nevrfad, am 
ajuns la proverbul cu bîma șl 
palu:. Pentru că el se potrivește

LOTURILE „A"
(Urmare din pag l)

• « •
Brașov, cu Glo a Buzău, după co 
formația gazdă fusese condusă cu 
3-0 1) trecute in dreptul „11“-lui pre
gătit de Ștefan Coidum ? Ne-o spune 
însuși antrenorul echipei : „Incon
stanța _ dovedită de jucătorii mei in 
aceastâ toamnă se explică prin mo
dul diferit de abordare a meciurilor. 
In compania echipelor realmente pu
ternice, ei se mobilizează cu ade
vărat exemplar, in timp ce in alte 
partide, cum a fost și aceea cu Glo
ria Buzău, consideră — greșit, după 
cum s-au convins — că simplul avan
taj al terenului le poate asigura» 
fără prea mari eforturi, victoria*.

Ne-a plăcut, ne-a impresionat chiar, 
atitudinea jucătorilor craioveni, care 
i-au felicitat, la cabine, pe parte
nerii lor de întrecere. Am văzut în 
acest gest frumos, de aleasă ținută 
sportiva, forța valoroasei echipe din 
Bănie de a recupera, în timp util, 
după imensul efort cheltuit pe terenul 
de fotbol în ultima vreme. în așa fol 
îneît, săptămîna viitoare, la Sarajevo, 
evoluția ei să însemne un nou pas 
înainte pe greul traseu al cupelor 
europene...

Gheorghe NICOLAESCU

„BÎRNA“...
de minune fa cazul vîlcenilor. 
Nu au văzut „bîrn.a“ di>n propria 
lor evoluție, cu un randament 
sub așteptări, care a coborît cî
teva trepte bune pe scara im
presiei lăsate în debutul campio
natului. Duminică era clar că 
echipa vîlceană se va chinui, 
pentru că din primele minute 
„barometrul“ mecanismului, l-am 
numit pe Carabageac, dădea 
semne de nervozitate, simțind 
marcajul strict al lui Maieuț. 
Vinovat era hunedoreanul sau 
Carabageac ? Dar Gîngu și Ver- 
gu nu au fost vinovați de ma
rile lor ratări ? Un „vinovat*  
poate fi și... echipa Corvinul, 
care a profitat de unele „căderi*  
ale Chimici și și-a făcut jocul. 
Nu avea dreptul ? Iată Între
bări adresate celor care dumini
că, la Hm. Vîlcea, au tunat șl 
fulgerat, avînd pe buze doar nu-« 
mele lui M. Salomir...

Adrian VASILESCU

Șl DE TINERET
pleca spre Grecia : Toader (Ra
pid) și Zlotea (Dinamo Bucu
rești) — portari ; Pascu („Poli" 
Timișoara), Bălan (F.C.M. Bra
șov), Baicea (C.S. Tîrgoviște), 
Bucico (F.C. Bihor), Weisen- 
bacher (F.C. Baia Marc) și Ba- 
coș (Rapid) — fundași ; Gri- 
gore (Petrolul Ploiești), Bote- 
zan (A.S.A. Tg. Mureș), Mirca 
(Dinamo București), Burdujan 
(Politehnica Iași) și Lazăr 
(Chimia Rm. Vîlcea) — mijlo
cași ; Șoiman (S.C. Bacău), 
Muntean (A.S.A. Tg. Mureș) și 
Burchcl (Sportul studențesc) — 
Înaintași.

Luni după-amiază, lotul de 
tineret a efectuat un antrena
ment.

Astăzi, la Patras, la ora jo
cului (14,30), va avea loc o șe
dință de acomodare cu gazonul 
stadionului.

rul Bocșa — CUPROM Baia Mare 
2—1 (2—0), Minerul Băluț — Ener
gia Prundu Birgăului 5—0 (2—0), 
Mureșul Luduș — Bradul Vișeii 
2—0 (2—0), Minerul Băița — Elec- 
tromureș Tg. Mureș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : L CJX. SI- 
GHET 25 p (31—6), 2. .Metaloteh- 
nlca Tg. Mureș 18 p (25—13), 3. 
Minerul Rodna 17 p (25—20)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul
Bocșa 10 p (18—23), 16. Bradul 
Vișeu 8 p (14—31).

SERIA A Xl-a

Mlnerul-Știința Vulcan — 
Mecanica Orăștie 2—0 (1—0), Da
cia Orăștie — Minerul Paroșenl 
2—1 (1—0), Soda Ocna Mureș — 
Tîmavele Blaj 1—0 (1—0), Vilto- 
ruI-I.R.A. Cluj-Napoca — Me
talul Sighișoara 0—0, Unirea 
Ocna Sibiului — Steaua-C.F.R. 
Cluj-Napoca 0—0, Metalul 
Alud — Imter Sibiu 2—1 
(2—0), Mecanica Alba Iulia — 
IMIX Agnița 1- 3 (1—0), Victoria 
Călan — Minerul Certej 4—4 
a-o».

Pe primele locuri : 1. MECANI
CA ORĂȘTIE 18 p (23—14), 2.
Minerul Paroșeni 18 p (20—14), 3. 
Dacia Orăștie 16 p (25—15)... pe 
ultimele locuri : 15. Mecanica
Alba Iulia 10 p (17—24), 16. Tlr- 
navele Blaj 9 p (10—28).

SERIA A XH-a

Progresul Odorheiu Secuiesc — 
Minerul Bălan 2—0 (0—0), Viito
rul Gheorghenl — I.C.IJd. Bra
șov 0—1 (0—0), Celuloza Zăr- 
neștl — Unirea Cristuru Secuiesc 
2—0 (1—0), Utilajul Făgăraș — 
Mureșul Toplița 3—0 (0—0), Tex- 
tfla Prejmcr — Minerul Baraolt 
8—1 (0—0), Metrom Brașov — 
Nttramonia Făgăraș 4—2 (4—1),
Metalul Tg. Secuiesc — Electro 
Sf. Gheorghe 5—1 (4—1), Preci
zia Săcele — Mobiia-Măguna Cod- 
lea 3—2 (2—1), Cimentul Hoghlz 
nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL OLORHEI 22 p (22—10), 2. 
Metalul Tg. Secuiesc 21 p (34— 
M), 3. I.C.I.M. Brașov 19 p (21— 
K)._ pe ultimele locuri : 16.
Unirea Cristur 11 p (10—23), 17. 
Textila Prejmer 8 p (6—22).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



HOCHEIȘTII NOȘTRI DUPĂ MECIURILE
din r.d.g. si Înaintea turneului de la sofia

CARMEN BUNACIU
INVOCATOARE

OLIMPIADA DE ȘAH ÎNAINTEA

® Interviu cu antrenorul Eduard Pană LA PRAGA ULTIMELOR ASALTURI
La ora cind apar aceste rin

ei uri, ^echipa de hochei a țării 
noastre se află angajată în tur
neul internațional de la Sofia, 
alături 
tative 
R.P.D.

reprezen- 
(Ungaria, 

Bulgaria), 
precum și de două puternice 
formații de club, una din prima 
ligă a campionatului sovietic, 
și alta din prima divizie a 
campionatului cehoslovac. Deci, 
in fața hocheiștilor români stau 
acum citeva confruntări inter
naționale dificile și, deci, cu 
atit mai utile.

Echipa României s-a preren- 
tat la acest tumeu. dotat cu 
„Cupa Otecestven Front*,  după 
două partide, susții 
plasare, cu select: 
Germane, formație care face 
parte din grupa .A*  a Cji. 
Rezultatele se cunosc, două 
infringeri, la scoruri destul de 
strinse : 2—3 și 2—5. Amănunte 
de la aceste confruntări pline 
de învățăminte ne-a oferit, 
In scurtul răgaz cit a stat la 
București, antrenorul principal 
al echipei. Eduard Pană.

— Sinteli mulțumit de <*■  
portjrea echipei ?

— Cu toate că am pierdut, 
pot spune că evoluția generali 
a lotului nostru in aceste ex
trem de grele jocuri a fost mul
țumitoare. în hochei nu se poate 
ciștiga la o formație de grupa 
„A*  așa, de azi pe mâine. Dar 
ne-am apropiat de valoarea ad
versarilor noștri, care numai 
cu două săptămini înainte ot>- 
ținuse-ă două victorii ta depla
sare in fata Norvegiei De- alt
fel. atit la Berlin, cit și la 
Halle, hocheiștii români au fost 
aplaudați

— Cine a jurat mai bine T
— Este greu de spus. în am

bele partide și-au tăcut dato
ria toți jucătorii folosiți S-au 
detașat, peste linia medie a 
echipei. Cazaca, năiâacă. Oi- 
riță, Pisâru, Solyom. Bine a 
jucat prima linie de atac (Ca- 
zacu, V. Hutann. Ilălăacă).

de alte trei 
naționale 

Coreeană și

l*xb'

dar și linia a Ii-a, unde s-au 
evidențiat, cum spuneam, Fi
lăm și Solyom. o remarcă spe
cială aș face pentru portarul 
Valerian Neteda, foarte bun 
mai cu seamă in cel de al doi
lea joc, de la Halle, unde arbi
trajul ne-a dezavantajat, lă- 
sindu-ne, In ultima parte a 
meciului, cam de pe la jumă
tatea reprizei a doua, mereu 
in Inferioritate numerică, prin 
dictarea unor eliminări, majo
ritatea dintre ele nemeritate. 
Dar, mă rog, asta a fost si
tuația. Gazdele noastre au a- 
vut de trei ori superioritate netă 
(5 contra 3 D, dar n-au fruc
tificat decit o singură situație 
de acest gen, datorită presta
ției foarte bune a portarului 
Valerian Netedu.

— Cum apreciați participarea 
la turneul de la

— Va fi un 
examen. Anul 
clasat pw locul 
cind — eu o singură excepție — 
toate participantele. in- 
riutiv echipa de primă divizie 
±a Cehoslovacia și pierzind. la 
mare luptă, eu formația sovie
tică Sibir Novosibirsk (2—5). 
Dorim să repetăm_ figura. 
Trebcie, fcsă. să ne corectăm 
joctd In apărare, unde este ne
cesar să acționăm mai grupat, 
iar ta atac să pasăm mai pre
cis, mai scurt, să jucăm pe 
spații mai mici, ceva mai ra
pid. Sînt lucruri pe care le 
p-rb-r» realiza. Se cere doar o 
mai arteră participare a jucă- 
exHcr la antrenamente. Prin
cipalul nostru obiectiv, in acest 
sezon, este revenirea In grapa 
.B*  a C.M., prin tiștigarea 
grupei ,C*.  arul viitor, in 
tie. in Franța.

Am urat succes acestui 
șl bmic antrenor, ca și 
vilor săi, toți avind In 
lor un sezee greu, la capătul 
căruia sperăm să aibă satis
facția datoriei Împlinite—

In concursul de înot de la 
Praga, sportiva Carmen Buna- 
ciu (România) a cîștigat două 
probe : 100 m spate — 1:05,22 
și 200 m mixt — 2:30,14. Alte 
rezultate : 100 m fluture : He
len Smith (Suedia) 1 -.08,23 ; 
100 m liber : Katalain Jurek 
(Polonia) 1:01,21 ; 400 m liber : 
Alice Ghenisova (Cehoslovacia) 
4:33,94.

Setia î 
nou și 
trecut 
secund.

dificil 
ne-am 
intre-

mar-

tinăr 
ele- 
faț*

CM» ANTONESCU

MEREU LINGĂ
(Urmare im pag 1)

—Laseăr Pană, astăzi .tehni
cianul hr. 1*  al hs-dbalului 
nostru, a revenit la cârma lo
tului. Nu (se) știe de ce s-a 
renunțat la el. dar se știe de 
ce a fost solicitat din nou : 
l-au impus atit rezultattie e- 
chipei Miraur 
hotare), cit și 
r.iera in care 
Snerăm că va 
treaga familie a 
că se va vedea 
dornic să contritXe la rufica- 
rea nivelului rezaitatcior „na
ționalei*.  să ne aducă, deci, sa
tisfacție nouă, tuturor.

—Aflăm cu plăcere că Engă 
ta 

Otte

(in țară și peste 
(mai ales) tna- 

joacă echipa sa. 
ti ajutat de tn- 

handbaluhd. 
in ti un om

cuplul 
Steaua.
Telman, se 
aduce contribuția experienței 
și cunoștințelor lor. Gh. Garaa 
și Cristian Gațu. Cu un .ca
reu de campioni mondiali*.  
Steaua are. evident, un spri
jin in tentativa sa de a reveni 
In postura cu care ne-a obiș
nuit de două decenii.

antrenorilor de 
Radu Vsina — 

află, pentru a-și 
contribuția

t,CUPA INTERVIZIUNir
în orașul cehoslovac Nitra 

s-au încheiat întrecerile compe
tiției de gimnastică ritmică mo
dernă „Cupa Interviziunii*.  La 
senioare, primul loc a fost o- 
cupat de Bianka Panova (Bul
garia) — 39,95 puncte. Petruța 
Dumitrescu (România) s-a cla
sat pe locul 5 cu 38,60 puncte.

nou mms

ii**

Bt PATIUJ ARTISTIC
obținut un me
ii recentul tur- 
cu .Trofeul Pa- 

Budapesta, cam-

După ce a 
rituos loc IV 
neu încununat 
nonia*,  de la 
pionul țării la patinaj artistic 
Adrian Vasile va participa la 
altă competiție importantă or
ganizată In capitala Uniunii So
vietice, Intre 5 șl 10 decem
brie.

SALONIC, 3. Cu o rundă 
înainte de sfîrșit, la Olimpia
da de șah, clasamentele celor 
două turnee — masculin și fe
minin — sînt încă în plină 
mișcare. Cu excepția unei 
singure certitudini, că ambele 
titluri vor reveni reprezentati
velor Uniunii Sovietice.

In turneul feminin, penulti
ma rundă, a 13-a, a pus pro
bleme neașteptat de grele în 
fața echipei României, stopată 
de una din formațiile care n-au 
fost pînă acum angajate în 
disputa primelor locuri, An
glia. Rezultat egal : 1,5—1,5 
(Miles — Mureșan 0,5—0,5, Po- 
lihroniade — Jackson 1—0, Wal
ker — Nuțu 1—0). în același 
timp, echipa Bulgariei, care 
aspiră de asemenea la a doua 
treaptă a podiumului, mai are 
de încheiat întîlnirea cu Bra
zilia, Întreruptă la scorul ds
1.5— 0,5 (1). Alte meciuri din 
partea superioară a tabelei de 
întrecere : U.R.S.S. — Polonia
1.5— 1,5, R. P. Chineză — O- 
landa 2—1, Ungaria — S.U.A. 
2—1, Spania — Columbia 3—0, 
Iugoslavia — India 3—0, Cuba
— Indonezia 2,5—0,5, Franța — 
Finlanda 2,5—0,5. Intr-un cla
sament provizoriu, înaintea 
ultimei runde, U.R.S.S. figu
rează cu 30 p, urmată de Bul
garia 25,5 p (1), ROMANIA
25.5 p, R. P. Chineză 24,5 p, 
R.F.G. 24 p, Ungaria 23,5 p. 
Polonia, Iugoslavia și Anglia
— 23 p, Spania și Olanda —
22.5 p.

Echipa masculină a României

s-a apropiat cu o victorie da 
linia terminală. Șahiștii noștri 
au încheiat cu 2,5—1,5 întîlni
rea cu formația Israelului, 
punctul deciziei fiind adus da 
Mihai Ghindă, la masa a treia, 
învingător asupra lui Birn
baum. Toate celelalte partida 
au fost remize, respectiv Green- 
feld — Șubă, Gheorghiu — 
Guttman și Ghițescu — Mu- 
rey. Multe întrerupte în cele
lalte intîlniri ale rundei, așa 
cum reiese din lista recepțio
nată 
0,5, 
(2),
1.5 I 
1,5, 
1,5—1,5 (1), R. P.
Polonia 2,5—0,5 (1), Bulgaria — 
Argentina 1—1 (2), Cehoslova
cia — Albania 1,5—0,5 (2)j 
Spania — Suedia 2—1 (1), Fin
landa — Portugalia 2—2, Fran
ța — Australia 1—1 (2). Clasa
mentul echipelor fruntașe i 
U.R.S.S. 38,5 p, S.U.A. 33 p. 
Anglia 32,5 p (2), Ungaria 32 
p (I), ROMANIA 31 p, R.F.G.
30.5 p (2), Filiplne 30 p (1).' 
Cuba 30 p, R. P. Chineză, Iu
goslavia și Olanda — 29,5 p (1).'

în programul Olimpiadei ur
mează o zi rezervată jucării 
partidelor întrerupte, după car» 
se va disputa ultima rundă.
• Cea de-a 29-a partidă a me

dului dintre Karpov șl Kasparov 
s-a lnciieiat remiză după numai 
13 mutări. Partida a 30-a va avea 
loc miercuri, Kasparov avlnd 
piesele albe.

3.5—
2—0
1.5—
2.5—

— Olanda 
Chineză —

i ; U.RJS.S. — Cuba 
Anglia — Columbia 

Ungaria — Filipine 
(1), R.F.G. — S.U.A.

Iugoslavia

SOFIA“
(Agerpres). In

„TRICOLORI"
_Douâ exemple meriâ a fi 

scoase In evidență : abnegația 
cu care portarul Nirolae Mu- 
teaou apără butul naționalei și 
adevăratul eroism al hă Ma
rias Dumitru, handbalistul care 
— deși cu sechelele dureroase 
ale a&or vechi traumatis**
me — a luptat cu extraordina
ră ambiție. înscriind 14 din 
cele 38 de goluri ale echipei 
noastre in partidele cu R. F. 
Germania, de la Ploiești și 
București. înainte de prunul 
meri, l-am Întrebat îngrijo
rați : .Vei petea jsca ~ ; .Tre- 
bvie I ne-a răspuns. Și, mai a- 
les. trebuie să ăștigâm aceste 
■ eriBri de început de sezan. 
pentru că— zisa bană se cu- 
□oațte de dimineață*.

_ Antrenamentele lotului, cel 
care dă piept cu primul mare 
obiectiv. Campionatul mondial 
universitar, continuă la sala de 
la ^3 August*.  Băieții și an
trenorul lor pregătesc meciuri
le cu Elveția. Au lingă ei și 
pe medicul Eagen Craieveaaa. 
|( pe metodistul Mibai Cejo-

earn. N-ar fi decit in folosul 
handbalului și al viitoarelor 
sale performante dacă acolo 
s-ar afla cit mal des și an
trenorii echipelor cu jucători 
la lot și chiar fără. O încu
rajare, o opinie autorizată sint 
Întotdeauna bine venite.

Fază din meciul dintre McCallum (Jamaica), in dreapta (otogra- 
fiei, ți italianul Minchillo. ia care primul a devenit campion 
mondial al categoriei mijlocie. Laserfoto AP — AGERPRE3

CONGRESUL FEDERALI BTEBHAJWIIALE DE CAIAC-CAMOE
SOFIA. (Agerpres). — Con

gresul anual al Federați
ei internaționale de caiac- 
canoe a stabilit, in cadrul lu
crărilor care au avut loc la So
fia. locurile de desfășurare a 
campionatelor 
următorii ani. Astfel, în 1985, 
competiția va fi găzduită de 

orașul 
1987 — 
Durata 
mărită 
da po-

mondiale din

Belgia, în 1980 — de
canadian Montreal. în 
de Duisburg (R.F.G.). 
campionatelor a fost 
la 5 zile, pentru a se 
sibilitate sportivilor să-și re
facă forțele ținîndu-se cont de 
faptul că o serie de concurenți 
participă la mai multe probe.

S-a botărît. totodată, organi
zarea. o dată ia doi ani. a 
campionatelor mondiale pentru 
juniori (sportivi intre 15 și ÎS 
ani), care vor înlocui actualele 
campionate europene. Prima 
ediție va avea loc in 1985 in 
Italia, următoarele fiind Încre
dințate Iugoslaviei și Canadei.

Pe de altă parte. Congresul 
a decis să respingă propune
rile privind înlocuirea actuale
lor ambarcațiuni. considermd 
că schimbarea caiacelor p ca- 
noelor aflate In prezent in 
concurs ar crea dificultăți mul
tor țări datorită costului ridi
cat al noilor ambarcațiuni.

UtLXȚA (et. 19). Roue a —
Metz 1—0. R.C. Paris — Auxerre 
1—3. Laval — Bastia 2—1, Mona
co — Bordeaux 3—0!, Toulouse — 
Paris St. Germain 8—1, 
Nantes 1—1. Marseille - 
4—2, Sochaux — 
bourg — Tours 
Brest 0— 2 Pe 
Nantes 31 p.
Auxerre 24 p. Pe ultimele: 11—18. 
Rouezi și Tours cu cite 14 p. 2#. 
R.C. Paria u p.

PORTUGALIA (et. 12). Medul 
Varzim — Benfica a tost Între
rupt, după ce arbitrul de centru 
a (ost lovit la cap de o sticlă 
aruncată din tribunei Atunci. 
Varzim conducea cu 1—0- Coim- 

i — Porumonense 1—0. Faren- 
— Guimaraes 3—9. Salgueiros 
Setubal 1—0. Pena fie! — Boa- 

vista 1—1. Sporting — Rlo Ave
3— 2 Betezenses — F.C. Porto
4— 1. Vizeta — Braga 2—L Pe
primele locuri : F.C. Porto 21 o. 
Sporting 20 p. Benfica 11 p fun 
joc mal puțin). Pe ultimele: 
14—IA Rio Ave. Coimbra, 
gueiros, toate cu cite 6 p.

OLANDA (et. 14). Alkmaar 
Feyenocrd 4—5. Twente — Zwolle

LUle —
Toulon

Lens 1—4. Straa- 
1—0, Nancy — 
primele locuri :
Bordeaux 29 p.

bra

Sal-

6—0. Maastricht — Haarlem 0—2. 
Sparta — Eindhoven 2—2. Ex
celsior — Volendam 1—2. Ajax — 
Kerkrade 7—0, Sittard — Utrecht
1— 9, Den Bosch — Groningen 
4—4. Breda — Deventer 4—1. Pe 
primele Jocuri: Ajax 24 p (13 j), 
Eindhoven 22 p. Feyenoord 18 p 
(13 J). Pe ultimul : 18. Haarlem 
7 p.

UNGARIA (et. 14). Vasas — 
Debrețin 4—4, Honved — Tata- 
banya 4—3, Zalaegerszeg — Gy6r
2— 2. Szeged — Ujpesti Dozsa
1—3. Ferencvaros — Bekascsaba 
9—1. M T.K. — szombathely 1—L 
Csepel — Pecs 1—0, Videoton — 
Eger 3—L Pe primele locuri: 
Videoton 21 p. Debrețin 19 p, 
Honved 18 p. Pe ultimele : 15.
Ferencvaros 10 p, 16. Szeged 4 p.

ELVEȚIA (et. 14). Aarau — Ba
sel 1—0. La Chaux de Foncta — 
Servette 1—0. St. Gallen — Wet- 
tlngen 2—9, Grasshoppers — Lu
cerna 2—L Vevey — Sion 3—4, 
Winterthur — Neuchatel 
Young Boys — Lausanne
Zug — Zurich 1—5. Pe primele 
locuri : Servette 25 p, (cu un joe 
In plus). Aarau 20 o. Neuchatel 
14 p. Pe ultimele : 14—15. Vevey

și Zug cu cite 8 p. 16. Wintert
hur 5 p.

GRECIA (et. 10). PAOK — He- 
raklis 1—1. Olympiakos — Aria
3— 1. Kalamaria — Panathir.aikoa 
2—5, Panionlos — Larissa 1—1, 
AEK — Apollon 3—9. Doxa — 
Ethnikos 1—0 OFI — Algaleo
4— 1. Pierikos — Panabalki 2—0.
Pe primele locuri : PAOK 1S p. 
Olympiakos 14 p, Panathiriaikoi 
șl Panionios cu cite 13 p. Pa 
ultimele : 15. Apollon 4 o. 18-
Aigaleo 3 p.

BELGIA (et. 16). Anderlecnt — 
Waregem 8—2!, Malines — Racing 
Jet 1—0, Lierse — Waterschel 
0—1, Lokeren — Beerschot 3—3. 
Standard — F.C. Liege 2—0 Be- 
veren — Bruges o—o Cercie Bru
ges — St. Nicolas 1—0, Antwerp 
— La Gantoise 1—3, Courtral — 
Seraing 3—0. Pe primele locuri: 
Anderlecht 28 p, Waregem 22 p, 
F.C. Bruges și La Gantoise cu 
cite 2t p. Pe ultimele : 17. Llersa 
10 p, 18. Racing Jet 8 p.
• In meci amical la Ilemp- 

staed (S.U.A.): S.U.A. — Ecua
dor 0—0.

PE GHEATA 
ȘI PE ZĂPADĂ

EUROPA ASIA LA TENIS DE MASA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

intre 4 și 7 ianuarie, la Hong 
Kong se va desfășura meciul 
de tenis de masă dintre Asia 
și Europa. Pentru această tn- 
tilnlre — pe care federația in
ternațională dorește să o orga
nizeze și în anii viitori — to
rul european (E.T.T.U.) a sta
bilit ca lotul să fie compus din 
primii 12 Jucători și 9 Jucătoa-

astfel in ultimul

de antrenori este 
Ella Constantinescu

re, clasați 
.Top-.

Colectivul 
compus din 
(România), D. Ostnanagici (Iu
goslavia), Ch. Roech (Franța), 
T. Berner (Suedia). Rămine ca 
Uniunea asiatică să comunice, 
la rtndul ei, componența lotu
lui.

CĂLĂRIE • „Marele Premiu*  
de la Bruxelles, contlnd in 
„Cupa Mondială", a revenit că
lărețului Fr. Rozier (Franța) pe 
„Jlva*  cu numai 1 p penalizare. 
In clasamentul „Cupei Mondiale*  
conduce britanicul Nick Shelton 
cu 42 p, urmat de elvețianul 
WÎUl Mellinger cu 37 p.

HANDBAL • „Cupa Polară*,  
rezervată echipelor reprezentative 
masculine, s-a Încheiat cu vic
toria echipei R D. Germane, 
oare a acumulat 8 p din 4 jocuri. 
Iată ultimele rezultate ; Islanda— 
Israel 28—22 și R. D. Germană — 
Norvegia 23—22.

SCRIMA • Campionatele in
ternaționale ale Austriei s-au În
cheiat cu următoarele rezultate, 
floretă bărbați : Stefano Cerion! 
(Italia), floretă feme! : Kerstin 
Palm (Suedia), sabie : Imre Buj- 
dosl (Ungaria), care- In finală, a

dispus de compatriotul său Abay 
(10-8).

TENIS • La Varșovia, In fi
nala feminină : Marsikova — 
Aurelia Gheorghe 6—2, 6—4, la 
bărbați : Kowalski — Stankovici 
6—4, 0—8, 6—4 • La Melbourne, 
In turneul feminin : Evert-
Lloyd — Paradis 6—1, 6—7, 6—2, 
Shriver — Minter 6—2, 6—2. Na
vratilova — Rinaldi 4—6, 6—0,
6—1 ; la masculin : Becker -*  
Pfister 7—î, 6—2, 6—2. Davis — 
Gonzales 6—4, 6—4, 6—4, Nystrom— 
Cassidy 7—6, 6—4, 6—3,

TENIS DB MASA • Campio
natele internaționale ale Franței 
au fost clștlgate de Geng Id 
Yuan (R. P. Chineză). 3—0 In fi
nală ou Bettine Vrlesekoop 
(Olanda), la femei, șl de Fan 
Chang Mao (R. P. Chineză), In 
finală 3—1 cu Wang Y1 Yuan 
(R. P. Chineză), la bărbați.

• Concursul de patinaj viteză 
de la Karl-Marx Stadt dintre 
echipele B.D. Germane șl U.R.S.S. 
s-a încheiat cu victoria gazdelor : 
241—232 p. Cîteva rezultate, mas
culin: 500 m — Seleowskl (U.R.S.S.) 
37,66; 1 000 m — Seleowskl 1:14,99; 
feminin: 500 m — Christa Rothen
burger (R.D.G.) 41,04 • Concursul 
de patinaj artistic de la Tours 
a fost cîștigat de Constanze Gen- 
sel (R.D.G.), iar cel masculin de 
Philippe Roncoli (Franța) • 
Competiția de sărituri de la tram
bulină de la Sarajevo a revenit 
norvegianului Roger Rudd cu 
228,3 p (sărituri de 85 șl 84,5 m) 
• La Brandbu 'Norvegia), pro
ba de schi (12 km) a fost câști
gată de Paal Mikkelplass (Nor
vegia) In 35:23, tar la femei pri
ma s-a clasat, pe distanța de 9 
km, Anne Jahren (Norvegia) In 
30:27 • Proba de slalom special 
de la Courmayeur din cadrul 
„Cupei Mondiale*  a fost ctștigatft 
de Perrine Pelen (Franța) 1:34,18 
(diferență de nivel >53 m — 56 
de pcrțl).
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