
La încheierea Olimpiadei de șah

ECHIPA FEMININA A ROflANIEI- 
MEDALIE DE DRONE

Performanță meritorie și pentru reprezentativa
masculină a țării

ATENA, 5 (Agerpres). La Sa
lonic s-a încheiat Olimpiada 
de șah — a 26-a ediție a com
petiției masculine pe echipe și 
a 11-a feminină 
fost 
hiști

în turneul feminin, selecțio
nata r - - - 
reșan,
Rusu, Dana Nuțu și Gabriela 
Olărașu) a obținut medalia de 
bronz, ocupind locul 3. Cla
sament final : 1. U.R.S.S. 32 p, 
2. Bulgaria 27,5 p. 3. ROMANIA 
27 p, 4—5. R. P. Chineză și 
R. F. Germania 26 p, 6. Unga-

la care au 
prezenți peste 1 000 de șa- 
și șahiste din 99 de țări.

României (Margareta Mu- 
, Elisabeta Polihroniade-

noastr.e — locul 5
In concursul masculin, 

chipa României (Mihai Șubă, 
Florin Gheorghiu, Mihai Ghin
dă, Valentin Stoica. Theodor 
Ghițescu și Dan Bârbulescu) a 
obținut un rezultat meritoriu, 
prin 
cînd 
cum 
via, 
mentul final se prezintă astfel : 
1. U.R.S.S. 41 p, 2. Anglia 37 p,
I S.UJL 35 p, 4. Ungaria 34,5 
p, 5. ROMANIA 33 p, 6—7. R.F. 
Germania și Franța 32,5 p, 8—
II Iugoslavia, R. P. Chineză, 
Cuba, Bulgaria, Israel. Olanda 
32 p etc. In ultima rundă, re-

clasarea pe locul 5, intre- 
formații redutabile pre- 
R. F. Germania. Iugosla- 
Bulgaria, Olanda. Clasa-
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însemnări de la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Buzău

I

DANA NUȚU GABRIELA OLĂRAȘU

ria 25 p, 7—8. Polonia și An
glia 24,5 p, 9. Iugoslavia 24 p, 
10—11. Olanda și Spania 23,5 p. 
Rezultatele din ultima rundă : 
România — Spania 1,5—1,5, An
glia — Bulgaria 1.5—1.5, S.U.A.
— Canada 2,5—0,5. U.R.S.S. — 
Olanda 2—1, R. P. Chineză — 
Polonia 1,5—1,5, R. F. Germa
nia — Iugoslavia 2—1, Ungaria
— Suedia 1,5—1,5, Indonezia — 
Islanda 1,5—1,5, Cuba — Bra
zilia 2,5—0,5.

prezentativa masculină a Româ
niei a terminat la egalitate, 
2—2, cu R. P. Chineză. Alte 
rezultate : U.R.S.S. — R.F. Ger
mania 2,5—1,5, Anglia — Fili- 
pine 3—1, Bulgaria — S.U.A. 
2—2, Cuba — Ungaria 2—-2. 
Israel — Cehoslovacia 2,5—1,5. 
Franța — Iugoslavia 2,5—1,5,

Prin acest rezultat, șahiștii 
noștri se califică pentru „Cupa 
Mondială”, programată anul 
viitor.

Un Ronda j-fulger efectuat la 
întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Buzău cu 
tema .Ce loc ocupi sportul in 
activitatea dv. T“ a găsit răs
punsul următor : marea majo
ritate a oamenilor muncii din 
această unitate economică — 
printre fruntașe pe municipiul 
de reședință -al județului — iși 
dedică, aproape zilnic, o 
două exercițiului fizic, 
tulul preferat.

.La recentele întreceri 
țiate in intimpinarea Congre
sului al Xni-Iea al partidului, 
ținea să remarce Cornel Popa, 
președintele asociației sportive 
Chimia, toate atelierele, secți
ile și sectoarele an avut o 
prezentă masivă de concurenti. 
cinstind și in acest fel marele 
forum al comuniștilor români, 
ale cărui hotăriri deschid o e- 
tapă nouă in viața poporului 
nostru”.

Intr-adevăr, sportul are mulți 
adepți în această întreprinde
re. I-am întîlnit și noi pe a- 
trăgătoarea bază sportivă a 
Chimiei, în competiții de fot
bal și handbal, în Întreceri de 
tenis, șah și tenis de masă. 
Surpriza cea mai mare ne-a 
oferit-o chiar directorul de la 
„Mase plastice", inginerul Ma
rin Ionescu, un pasionat jucă
tor de tenis, sport pe care îl 
practică de mai bine de două 
decenii, acolo, pe „Chimia", ală
turi de muncitorii și tehnicie
nii din întreprindere, „ca o ne
voie pentru sănătate, dar și ca 
un îndemn pentru toți de a 
nu ocoli mișcarea, exercițiul 
fizic". O demonstrație convin-

de 
de

de la Brănetii Ol-

că 
la

exemplul direc- 
„Mase plastice” 

ca terenurile

ori- 
spor-

ini-

gătoare a unui bărbat trecut 
de 50 de ani, dar de o mo
bilitate remarcabilă, a utilită
ții sportului, după o zi 
muncă, după ore întregi
studiu și laborator. „Cînd fae 
sport, a doua zi aș putea să 
merg și la sapi !“ ne spunea 
directorul, după 20 de „ghe
muri” susținute in compania 
maistrului Aristide Râileanu, 
de la secția „Mecanică”, unul 
dintre animatorii acestui sport 
in Întreprindere. Aluzia la 
sapă l-a făcut pe ing. Marin 
Ionescu să evoce anii copilă
riei, cînd îșl însoțea părinții

pe ogoarele 
tulul—

Cert este 
torului de 
convinge, face
Chimiei să fie permanent so
licitate, indiferent de starea 
vremii (în ziua vizitei noastre, 
o burniță deasă te Îndemna ca, 
mai degrabă, să stai la... gura 
sobei), in întrecerile „Daciadei”, 
cu ambițioși' participant din 
rîndurile muncitorilor care re-

Tiberiu STAMA

(Continuare !n pag 8-3)

REPREZENTATIVELE DE HANDBAL
ALE ROMÂNIEI ÎN FAȚA

UNOR NOI TESTE

Ieri, la Atena, in meciul amical de fotbal cu echipa Greciei

A

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ ÎNVINSĂ LA LIMITA: 1-2

con- 
mai

• îo mecial farm fiilor de tineret, Z-O pentru gazde
ATENA, 5 (prin telefon). In 

meciul susținut miercuri după- 
amiază pe stadionul olimpic 
din capitala Greciei, pe o vre
me friguroasă, cu vint puter
nic. selecționata noastră divi
zionară a fost întrecută de 
reprezentativa Greciei cu sco
rul de 2—1 (0—0). A fost un 
meci disputat, in care fotbaliș
tii noștri au ratat câteva oca
zii clare, cele mai mari fiind 
acelea ale lui Hagi și Lăcătuș. 
Gazdele au acționat cu multă 
vigoare, dar au periclitat rare
ori poarta formației noastre. 
Ele au deschis scorul dintr-o 
lovitură de la 11 metri acorda
tă cu multă ușurință de arbi
trul intîlnirii. Faza s-a petre
cut în min. 51 : mingea a a-

junș la Munteanu II, care a 
trimis-o, 
portarul Moraru și, in mod cu 
totul curios, s-a dictat penalty 
pentru gazde. Lovitura de la 11 
metri a fost transformată de 
Anastopoulos. Selecționata noas
tră a obținut egalarea după 
șapte minute, prin Maieuț. A- 
cesta a finalizat o reușită șar
jă ofensivă la care au mai 
participat Rednic și Hagi. Par
tida a fost in continuare echi
librată și se îndrepta spre un 
rezultat de egalitate. Dar, cu ci- 
teva zeci de secunde înaintea 
fluierului final. Zare a trimis 
defectuos balonul spre propriul 
careu, Anastopoulos a 
ceptat și a înscris pe 
Moraru.

Selecționata noastră a

prin alunecare, spre

zat următorii jucători: Moraru 
— Rednic, Andone, Iorgulescu, 
Munteanu II — Mateuț, Boloni 
(Zare), Klein (Orac), Dragnea 
(Lăcătuș) — Augustin (Gabor), 
Hagi. Gazdele au prezentat 
formația: Sarganis — Xantho- 
poulos, Manolas, Kirastas, Ca- 
rulias — Alavatos, Somertidis 
(Mihos), Antoniou (Papaioa- 
nou), Kostikos (Saravakos) — 
Anastopoulos, Mitropoulos.

★
La Patras, în 

pelor de tineret, 
repurtat victoria
2—0 (0—0). prin punctele mar
cate de Bonovas și Dcmopou- 
los.

Activitatea handbalului 
tinuă la parametri tot 
înalți. în timp ce echipa de 
tineret se află la Sofia, pen
tru a participa la Campionatul 
Balcanic, o reprezentativă de 
seniori pleacă astăzi la Tbilisi, 
aliniindu-se, de 
mîine, la startul 
tradiționalului tur
neu organizat a- 
nual de federația 
de specialitate din 
U.R.S.S. Din selec
ționata condusă de 
antrenorul emerit 
Nicoiae Nedef fa< 
parte, între alții. 
Nicoiae Munteanu, 
Adrian Simion — 
Iosif Boroș, Cor
nel Durau, Mircca 
Grabovschi, Dan 
Petru, Neculai Va- 
silca, Aihan Omer, 
Mircea Bedivan.
Liviu Jianu.

în cadrul 
tui program 
se află și
două reuniuni in
ternaționale 
care le vor găz
dui, la sfirșitul 
săptămînii, sălile 
de sport din Plo
iești șl București. 
Programul, deose
bit de atractiv, 
cuprinde meciurile 
minine de tineret 
prezentativei „A” 
cu selecționatele similare ale 
R. D. Germane, precum și în
tâlnirile dintre formațiile mas
culine ale, României și Elve
ției.

După ce au jucat săptămîna

trecută junioarele, iată că 
cum celelalte două eșaloane 
de tineret și senioare — 
verifică potențialul în fața 
celorași redutabile partenere,
handbalistele din R. D. Ger
mană. Fără îndoială, aceste

îșl
a-

inter- 
lingă

utili-

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR ROMÂNI 
LA TURNEUL DIN R. D. GERMANĂ
La Leipzig a avut loc un turneu internațional de amploare 

la lupte greco-romane și libsre. Competiția a reunit eon- 
curenți din 19 țări. Luptătorii români au avut o frumoasă 
comportare : Mihai Cișmaș a cucerit primul loc la categoria 
52 kg. Petre Cărare (68 kg) și Iiie Matei (90 kg) s-au clasat 
pe locul 2. iar Ion Hanu (4-100 kg) a ocupat locul 3. la 
greco-romane. La lupte libere Dorin Bîrcu (52 kg) s-a situat 
pe locul 2.

aces- 
dens 
cele

partida echi- 
gazdele au 

cu scorul de

pe

In ofens.vâ. Mariana Oacâ, una dintre cete 
mai eficiente echipiere ale 
ză din meciul România

Foto :

„naționalei“. tFa- 
— Bulgaria). 
Aurel D. NEAGU

echipei te
și ale re

de senioare

putea dateste ne vor . 
exactă a progresului 
de handbalul nostru 
pe toate treptele sale.

După partidele cu R. 
mania, reprezentativa

măsura 
realizat 
feminin

F. Ger- 
_______ noastră 

masculină, pregătită de antre-

'Continuare tr> nao i 4-a)

Sporturile de iarnă in județul Mureș

PATINAJUL SI HOCHEIUL IN REVIRIMENT, DAR SCHIUL...9 ■ 7

Patinoarul artificial din Tg. 
Mureș, ora 6. Oră matinală, 
dar nu și pentru patinatorii 
de viteză, care pot ti văzuți 
zilnic alunecind pe pista (cu 
dimensiuni reduse) amenajată 
pe patinoarul respectiv, ti ve
dem pe componenții secțiilor 
cluburilor sportive Mureșul și 
Electromureș și pe antrenorii 
lor. Printre cei ce lunecă pe 
gheața sclipitoare se află și 
cei mai buni performeri : Ed
mund Cseb și Adalbert Sze-

kely (aflați in vederile selec
ționerilor lotului olimpic). Fi
ind ramură prioritară în ju
dețul Mureș, patinajul viteză 
se bucură de o atenție deo
sebită (implicit de sprijin) din 
partea C.J.E.F.S. și a clubu
rilor sportive Mureșul și E- 
lectromureș. Dar ajutorul ce! 
mai prețios l-a primit pati
najul mureșan prin darea in 
folosință, cu trei ani in ur
mă. a patinoarului artificial. A 
fost, se poate spune, un mo

ment hotârîtor, de adevărată 
relansare a acestui sport cu 
veche tradiție la Tg. Mureș, 
aflat acum pe un drum de con
tinuă ridicare valorică a tine
rilor Iui practicanti. în acest 
scop, comisia județeană de spe
cialitate se Îngrijește ca acti
vitatea de pregătire să nu se 
limiteze la perioada de func-

Dumitnj STANCULESCU

(Continuare in pag 2—3)



După meciurile-tur din ,,optimile“ cupelor europene

STEAUA A FĂCUT UN PAS MAPE SPRE „S
DINAMO - IN FATA UNEI REVANȘE DE

ACTIVITATE RODNICA IN PRODUCȚIE, ÎMPLINIRI Șl PE TERENUL DE SPORT | 
„A", Și fotbaliștii, ambi- 
nevoie mare să promo- 
in Divizia „B”, la concu-

(Urmare din pag I)

prezintă sectoarele „Electric” 
și .Mecanoenergetic". statornici 
amatori de fotbal. De bună sea
mă si pentru faptul că pre
ședintele asociației sportive a 
fost si a rămas un pasionat 
al acestui sport. Dar, pe baza 
sportivă de la Chimia am mai 
întâlnit. în îndîriite dispute, și 
pe popicari (în frunte cu ope
ratorul chimist Constantin Ar- 
ghir si lăcătușul Stefan Băni
că) care beneficiază de ună 
dintre cele mai bine dotate a- 
rene din județ și din țară, cu 
nu mai puțin de patru piste ! 
In paralel, la club, 
(tehnicianul Grigore 
economistul Nicolae 
de. inginerul Ștefan
și maistrul Ion Frățilă) pregă
teau ..terenul" în vederea vi
itoarelor runde ale campiona
tului pe asociație aflat în plină 
desfășurare. N-am reușit să-1 
găsim pe Valerian Constanti-

șahiștii 
Hristea și 
Dimitria- 
Poședaru

i " ’ ...... >
nescu, maistru la secția „Crea
ție" și totodată maestru al spor
tului. omul de care sînt legate 
multe din reușitele sporturilor 
tehnico-aplicative în întreprin
dere și îndeosebi cele vizînd 
formarea de constructori 
rachetomodele.
cest 
vist 
mai

De 
tului 
bucură la Buzău de prețuirea 
tovarășilor lor de muncă, lucru 
pe care tine să îl sublinieze și 
secretarul Comitetului de par
tid, Ion Popescu : „Oamenii au 
înțeles că sportul reprezintă un 
mare ajutor pentru sănătate și 
vigoare, pentru sporirea capa
cității de muncă. De aici și a- 
fluența lor in concursuri și 
competiții inițiate în întreprin
dere. Iar cei care dovedesc 
vocație, merg și mai departe. 
Dovadă, rngbyștii, care sînt 
fruntași in seria a n-a a Di-

de 
Dar, despre a- 

neobosit sportiv și acti- 
sportiv ni s-au spus nu- 
cuvinte de -laudă.
fapt, toți iubitorii spor- 
de la „Mase plastice0 se

viziei 
țioși 
veze ... ---------
rentă cu Dunărea Călărași. Aș 
vrea să subliniez totodată că 
pentru sportivii noștri hotăriri- g: 
Ie Congresului al XlII-Iea al Js 
partidului au însemnat nn pu- Js 
ternic impuls nu numai către 
o activitate iot mai rodnică în 
producție, tiecare Ia locul său g: 
de muncă, ci și pentru o se- g: 
rie de împliniri in competițiile g: 
pe care le organizăm — in g 
„Cupa chimistului", specifică Ș 
ramurii noastre, în întrecerile g 
pe municipiu și județ și in g 
cele republicane, cum este ca- g 
zul rugbvștilor, la un pas de g 
promovarea în prima serie va- g 
lorică". g

Ambiții demne de toată pre- g 
tuirea. Colectivul muncitorilor g 
buzoieni de la „Mase plastice" g 
are toate motivele să Ie vadă g 
împlinite. Fiindcă acești mun- g 
citori sînt harnici, serioși și, 
totodată, pasionați de sport,

Un sfirșit de săptămînă în 
care este rindul voleiului să 
polarizeze interesul publicului 
bucureștean și. firește, al tutu
ror iubitorilor de sport. Sîmbă- 
tă după-amiază și duminică 
seara cele două reprezentante 
masculine ale țării noastre în 
cupele europene, Steaua și Di
namo, vor susține pe teren pro
priu manșa a doua a „optimi
lor" de finală. Sîmbătă, Steaua 
va primi, în sala Agronomia, 
replica vicecampioanei france
ze. A.S. Cannes, în fața căreia 
are mari șanse de calificare ta 
„sferturile" Cupei cupelor. Du
minică. în sala Dinamo, cam
pioana noastră va întâlni în- 
tr-un meci dificil puternica 
formație C.U.S. Torino, fostă 
deținătoare a C.C.E.

După cum se știe, sîmbăta 
trecută a fost programată pri
ma manșă a „optimilor". Ne- 
avînd informații detaliate și i- 
mediate de la fața locului, am 
stat de vorbă cu tehnicienii e- 
chipelor noastre după întoar
cerea lor de la Cannes și, res
pectiv, Torino, despre felul în

lucrurile ta

In „Cupa României'* la rugby După turneul din Capitală

STEAUA DINAMO
al Diviziei „A“ de baschet (f).

21-30 (21-15)
EXISTA (totuși) EXPLICAȚII

Derbyul „Cupei României" la 
rugby, meciul dintre primele do
uă formații ale Diviziei „A", 
Steaua și Dinamo, a constituit un 
spectacol sportiv deosebit de a- 
greabll. A condus Steaua, Ia un 
moment dat, cu 21—3 (0, dar
Dinamo a stăruit în efortul el 
de a reechilibra raportul de 
forțe, lucru pe care l-a șl reușit 
(min. 75). Mal mult, „XV"-le lui 
Ion Tuțuianu, cu un finiș mai 
lucid, a șl cîștlgat meciul, cu 
30—21... Realizatori : Enciu Stoica 
— două eseuri. Tofan — eseu șl 
I. Constantin — 3 trahsf. șl 4 
l.p. pentru învingători, Grigore 
șl Coman — cîte un eseu șl Co- 
dol — 2 transf. și 3 l.p. De re
marcat faptul că, în absența ju
cătorilor aflați în lot pentru 
meciul cu reprezentativa Spani
ei, au fost utilizați, cu mult suc
ces, o serie de tineri — printre 
ei Răducanu, Semen și Tofan la 
Dinamo. Lupu, Sultan, Motoc șl 
Popescu la Steaua — care au 
avut o comportare meritorie. 
Dintre titulari, mențiuni pentru 
Enciu Stoica șl Vlădilă — Dina
mo. Codoi, Suciu șl C. Florea 
Steaua. Cu scăpări, mai ales 
repriza a II-a, arbitrajul lui 
Alexandru (T. St.).

PENTRU MARILE SURPRIZE

în 
I.

„CUPA OLIMPIA"
LA TIR REDUS

Concursul inaugural al sezonu
lui de tir redus 1984—35 debutea
ză, la sftrșltul acestei săptămîni, 
cu o Interesantă competiție găz
duită de poligonul bucureștean 
Tunari : „Cupa Olimpia". între
cerile reunesc circa 300 de tră
gători de toate categoriile, ne
lipsind nici componențll loturi
lor naționale pe arme. Un start 
„în forță- așadar, menit să con
stituie începutul unul sezon fruc
tuos. din care nu vor lipsi trei 
evenimente tradițional importante 
ale calendarului internațional al 
țintasilor noștri • Campionatele 
internaționale ale României 
(București. 1—3 februarie). Balca
niada (Grecia, 11—14 februarie) șl 
Campionatele europene (Varna, 
<27 februarie — 4 martie).

Șirul surprizelor de mari 
proporții început cu două săp- 
tăminî în urmă (la turneul de 
la Tg. Mureș) a continuat ta 
saLa Floreasca, la penultimul 
turneu cu 12 echipe al Divi
ziei „A" de baschet feminin. 
Vineri, ICEMENERG (amenin
țată cu retrogradarea) a 
vins fără drept de apel 
Politehnica București (candi
dată la unul din locurile frun
tașe), iar Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea a dominat și a între
cut pe Voința București; sim- 
bătă. aceeași formație Politeh
nica (umilită cu o seară înain
te) s-a „jucat" cu fruntașa cla
samentului (pînă ta seara res
pectivă), Olimpia București, a 
cărei evoluție a fost sub orice 
critică ; duminică, Olimpia avea 
să „desființeze" pe Progresul 
București, ocupanta locului 3 in 
campionatul național I Adău
gind acestor rezultate. to
tal neprevăzute, victoria 
ICEMENERG-ului asupra for
mației Progresul, precum ți 
faptul că echipa Chimistul a 
pierdut de-abia ta ultima se
cundă partida cu campioana 
țării. Universitatea Cluj-Napo
ca, ne dăm seama că ta a- 
ceastă ediție a Diviziei 
excepția a început să devină 
regulă 1

în fața unor oscilații atât de 
mari, antrenorii au căutat ex
plicații, dar de cele mai multe 
ori și-au manifestat nedumeri
rea și stupefacția pentru marile 
fluctuații ale elevelor lor. Cîte
va motivații există, totuși, din
tre ele amintind, de pildă : ab
sența unor supervalori care, la 
un moment dat (în momentele 
de cumpănă), să-și asume res
ponsabilitatea jocului, a arun
cărilor Ia coș, a deciziei (ex
cepție face Magdalena Pall la 
Universitatea Cluj-Napoca) ; pe
nuria valorilor constante (de 
fapt, a valorilor reale), care 
chiar și într-o zi slabă să nu 
coboare sub un nivel măcar ac-

ta
pe

Gabriela Kiss (a-uncind la coș), o speranță 
inconstantă 
ciul „U“ —

ceptabil; labilitatea 
specifică jucătoa
relor foarte tinere 
(multe dintre ele 
încă junioare), ca
re compun în pro
porție destul de 
mare unele echipe, 
(Voința București, 
Olimpia, Universi
tatea Cluj-Napoca 
ș.a), insuficient 
maturizate pentru 
Divizia „A".

Credem că vom 
fi și pe viitor mar
torii unor surprize 
de proporții, dar 
sperăm că ele nu 
se vor mai datora 
(ca pînă acum) a- 
proape in exclusi
vitate comportării 
submediocre a fa
voritelor, ci în pri
mul rind evoluției 
foarte bine a outsi- 
derelor.

DIN NOU DESPRE 
aruncările de 3 puncte
Plecăm de la faptul că ta 

meciul Chimistul Rm- Vîlcea 
Voința București victoria ele
velor antrenorului Alexandru 
Moise a fost decisă de aruncă
rile de la 625 m, răsplătite cu 
3 puncte. într-adevăr, la scorul 
de 32—30 pentru Voința, Mana 
Ionescu și Paula Misăilă au 
Înscris ta șir cinci aruncări de 
3 puncte (un total de 15 punc
te față de numai 4 ale adver
sarelor), preluînd conducerea 
și ajungind 1a 45—36! Alături de 

• Maria Ionescu și Paula M-.săilă 
(care în partida respectivă au to- 

. talizat 10 aruncări de 3 puncte 1) 
s-a mai evidențiat Florentina 
Nicola (ICEMENERG), de ase
menea precisă in aruncările de 
la 625 m. Au fost, putem spu
ne, singurele jucătoare pregă
tite special pentru astfel de 
aruncări și, după cum s-a vă-

I 
l.

3ASCHET EVIDENȚIEM inițiativa antre
norilor Mircea Weisser (C.S.Ș. Botoșani) și 
Mircea Kosa (C.S.Ș. Tul cea), prezenți cu e- 
levele lor (componente ale echipelor clubu
ri'or respective, participante la Divizia școla
ră și de junioare) în sala Floreasca, la tur
neul divizionar feminin „A“. Fetele (și 
antrenorii lor. bineînțeles) au avut de în
vățat din evoluția celor mai bune jucă
toare ale țării. Din păcate, nu aceleași 
aprecieri le putem face despre antrenorii 
din Capitală, dintre care au fost prezenți 
doar c tiva. Și nici unul alături de ele
vele sale... o STUDENT A-ARBITRU. Felicia 
Ceachi, studentă în anul IV la Facultatea 
de matematică a Unversității din Bucu
rești arbitrează cu succes jocuri în ca
drul Campionatului municipiului București 
Caz cu adevărat rarisim: un arbitru din 
rindul femeilor nu a mai fost întîlnit în 
București de multă vreme...

HANDBAL chemata la echipa națio-

nală centru meciurile de la sfirșitul săp- 
tămînil trecute, cu reprezentativa Bulgari
ei, Ioana 
rat foarte 
României, 
în ce mai 
excelentă 
Vasilea trebuie menținută 
noastră ‘
Viorica Ionică, atunci c’nd se va restabili, 
va putea redeveni „nr. 1”, marele el ta
lent rUndu-i acest drept.

RUGBY CINE este Jucătorul care a reu
șit performanța rarisimă de a înscrie trei 
eseuri echipei campioane, Steaua? Nimeni 
altul decît câștigătorul primelor două edi
ții ale întrecerii lansate de ziarul nostru 
pentru... realizatorii de eseuri ! Tinărul 
Jucător al Farului, Adrian Plloțschi, este 
și acum lider în „Trofeul Sportul" (11 e- 
seuri), demonstrând că reușitele sale an
terioare nu au fost întâmplătoare. Pllotschi

Vasilea (Știința Bacău) a apă- 
bine poarta echipei feminine a 
Alături de Angela Bloj (din ce 
sigură și chiar cu pi o men te de 

inspirație) și Ană Moldovan, 
‘ ____după părerea

în lotul reprezentativ. Desigur,

in ultima vreme. (Fază din me- 
Ct'.șuI.) Foto : Aurel D. NEAGU

zut, roadele nu s-au lăsat aș
teptate. In contrast, am asis
tat la alte numeroase încer
cări de 3 puncte, ineficace de
oarece erau executate pur și 
simplu cu intenția de a refa
ce un handicap printr-un pro
cedeu nepus la punct, neexer
sat suficient.

Fiind vorba de o problemă 
care vizează și viitoarele evo
luții ale reprezentativei țării 
(care peste două săptămîni va 
susține, la Cluj-Napoca, difici
lul examen al Balcaniadei), o- 
pinăm că ea trebuie să fie per
manent 
pârilor 
care au 
batiste 
mai cu 
nic;enilor selecționatei 
nale, care nu trebuie să omită 
includerea în echipa României 
a unor astfel de jucătoare.

Dumitru STANCULESCU

ta prim-planul preocu- 
antrenorilor echipelor 

în componență baschet- 
selecționate în lot și, 
seamă, în atenția teh- 

națio-

are valoare, candidează de drept și de fapt 
la un loc în națională și arată, totodată, 
că scepticismul manifestat de unii la ini
țierea întrecerii individuale a eficacității a 
fost neîntemeiat. • CONSTANȚENII iu
besc tot mai mult rugbyul, în rindurile 
publicului de pe Litoral aflîndu-se mulți 
buni cunoscători ai jocului, inclusiv nu
meroși jucători cunoscuți de pînă mai ieri. 
Acești spectatori sînt suporteri fideli ai 
Farului, și e foarte bine, dar nu putem în
țelege și aproba „presingul" verbal la care 
ei supun echipele vizitatoare. Nu e defel 
vreun... ajutor pentru echipa favorită. 
Ne-a mirat și mai mult o asemenea ati
tudine duminică, c'nd în echipa ' “

* . C.
M. Toader, 
în „curtea"

adversă 
Florea, 
Leonte, 

rugbyu-

evoluau, intre alții, Murariu, 
Vărzaru, T. Coman. 
jucători crescuți chiar 
lui constăntean...

TENIS DE MASĂ ____________
nostru din Iași. Al. Nour, nu • ne-a 
transmis la timp rezultatele ultimului tur
neu al Diviziei ,.A“ pe echipe. deoarece 
tovarășii de la 
format că nu 
turneu (!) Sâ 
locală C.S.M., 
a retrogradat, 
evoluții slabe ?

CORESPONDENTUL
Al. Nour,

„A" pe echipe.
C.J.E F.S. Iași l-au... (dez)ln- 
există nici un astfel de 
ne mal mirăm că echipa 
gazda acestui turneu (1), 

la capătul Unei

care au decurs 
partidele tur.

La Cannes — 
trenorul secund 
trescu — Steaua 
bine (și a cîștigat cu 3—1) 
sextetul : Ionescu, 
Pentelescu, Pralea (Spînu), Ma- 
cavei, Șoica (Constantin, Mina). 
Primul set, de mare miză și de 
studiu totodată, le-a revenit 
bucureștenilor grație bunei
funcționări a serviciului și
preluării, jocului combinativ 
realizat de coordonatorul 
nescu și, foarte important, unor 
blocaje necruțătoare ale 1.1 
Pentelescu. încurajați de acest 
important pas spre calificare, 
steliștii s-au dezlănțuit în ur
mătorul set. mărind viteza de 
joc și ridicînd scorul, dar apoi 
s-au relaxat și, deși au condus 
cu 6—4 și 10—8, au cedat se
tul 3 în final. în al patrulea 
au răsturnat o situație inițial 
defavorabilă, obținînd victoria 
în meci. Dar A.S. Cannes, pre
gătită de antrenorul naționalei. 
Jean Marc Buchel, este o e- 
chipă puternică, în ciuda pără
sirii ei de către coordonatorul 
de talie mondială care este Fa- 
biani (al cărui rol a fost pre
luat de Michel Clere). Are în 
componență doi internaționali 
francezi : Jean Hornain și Lau
rent Tillie, un fost internațio
nal american, Richard Amon, 
și un danez, Torgeir Volstad. 
Aceștia. împreună cu Bernard 
Cohen (jucător complet) și Bru
no Bîdi (.diagonala" ridicăto
rului Clere), alcătuiesc lotul de 
bază al lui A. S. Cannes. Dar 
este de așteptat ca Steaua să 
ia în serios și meciul retur și 
să se califice în „sferturile" 
„Cupei cupelor"...

Cit privește misiunea lui Di
namo în Cupa campionilor, ea 
ni se pare mai dificilă, deși 
echipa noastră s-a întors cu

ne relata an- 
Virgil Dumi- 
a jucat foarte 

“ în 
Dascălu,

Io-

lui

„setul califi^ 
despre care 
menea compi 
pentru torni 
Dar C.U.S.,, 
este o torn) 
stare să for 
larea setului 
dovedit-o s< 
care a cîștil 
seturile 2—4 
nii au juca 
3—1 (—7, 7j 
prezentat d< 
săptămînă 
Hovland, G 
lomone, Gu 
Dinamo a < 
deplin — n< 
William Scl 
primul set, 
fost marcate 
în setul al 1 
noștri au... 
mulțumi nd ui 
inițial și-1 
Torinezij l-i 
tehnicianul 
gabarit, mo 
in linia a c 
rulante in 
un inteliger 
llo, îndeosd 
Hovland, ir 
atletice aid 
son, excelei 
rător și ex 
serviciului 
tură). „Spei 
calificarea, 
Schreiber, 
să cîștigăm 
altădată, cu 
ții mai grei

Intr-adevi 
după ce a 
la 7, a făcu 
următ 
ția ui

tuși, cu er 
mare miză.

A

SPORTURILE DE IA
(Urmare din naq. 7)

ționare a patinoarului, 
continue și pe „uscat", 
tine cu role, pe aleile 
rul Sălii sporturilor.

Hocheiul pe gheață 
te, la rindul lui, un adevărat 
reviriment de la inaugurarea 
patinoarului artificial. Acest 
spectaculos sport (care, cu de
cenii în urmă, era o mare pa
siune a tinerilor din Tg. Mu
reș, mulți dintre ei fiind — 
în decursul anilor — titulari ai 
reprezentativei României) se 
află într-o promițătoare reve
nire. Cele mal însemnate re
prezentante ale hocheiului mu- 
reșan stat echipele de 
Electromureș (antrenor 
lin Cormoși) și de 
C.S.Ș. (antrenor Zoltan 
tini). Prima participă 
vizia „A", seria a II-a valorică, 
cea de a doua la Campionatul 
republican rezervat speranțelor 
acestui sport. Desigur, reveni
rea hocheiului din Tg. Mureș 
în prim-planul activității de 
performanță constituie un fapt 
îmbucurător, dar de aici și 
pînă la nivelul valoric pe care 
l-a avut cîndva acest sport în 
orașul de pe Mureș este cale 
lungă. Un plus de organizare 
în orele afectate antrenamen
telor pe gheață, folosirea cu 
mai multă încredere a pregă
tirii pe „uscat", mai multă e- 
xigență în selecția începători
lor, iată cîteva din soluțiile 
pentru grăbirea creșterii valo
rii hocheiului din Tg. Mureș.

ci să 
pe pa- 
din ju-

cunoaș-

seniori 
Augus- 
juniori 
Alber- 

la Di-

în juactu 
sînt zăpezii 
pasiunea 
schiului a d 
Tg. Mureș 
ghe, Platou 
lui Budiulu 
vata, Boboti 
Tîrnăveni). 
și Sălard 
comunei Lu 
va cădea a 
văzuți sute 
rîndu-se da 
sport. Perf 
republican 
doar la Bol 
ționeajg^taii 

d 
lui : profs 
Secția C.SJ 
lingă card 
Luca) are 
copii, dintrl 
sînt copiii 
în ultimul 
concursului 
gur, pasiun 
Ier Luca | 
toată consid 
funcția sa 
profesor dd 
Școala gen 
ma, iar aci] 
o prestează 
tru schi). I 
floare...

Este drepl 
de schi și I 
tive (Comd 
Sănătatea, 
plex — to 
Faianța Sia 
vata ș.a.) 1

DUMINICĂ

MARI CI

AUTOTI
1300"

TREI Wl
PATRU I

ULTIMA I 
RE - S 'Ml 
BRIE 1984.

mai multe bilete jucate, 
mai multe 

șanse de ciștig!

CU SUMA 
POT CI!

Mai mul 
mai multe 
moașe sati:



a

1

OLIU
la Torino 
că in ase- 
i suficient 
deplasare, 
a italiană, 
rnică, în 
îcces anu- 
acasă. Au 
etașate la 
ta trecută 
no. Italie- 
âștigat cu 

sextetul 
astru cu o

: Vuilo,
rotii). Sa
le Luigi, 
igajată pe 
antrenorul 

doar în 
’azde’e au 
De Ia 7-7 
campionii 

rnot oarele, 
ul pe care 
entru tur. 
;ionat pe 
:t prin : 

eficiență 
linații de- 
izate de 
ator, Vu- 
îmericinul 
t calitățile 
i GustaLs- 
ator, apă- 
1 forță al 

1 din sari- 
^a obținem 
ugat W. 
i trebuie
Am ieșit, 

din situa-

Sub genericul „Daciadei“

VOmiCII SATELOR ÎN ÎNTRECERE
I
I

Timp de două zile, munici
piul Tulcea a găzduit a 16-a 
ediție a Campionatului națio
nal sătesc de trintă, întrecere 
desfășurată sub genericul „Da- 
ciadei" și organizată de C.C. al 
U.T.C., C.N.E.F.S., în colabo
rare cu Comitetul județean 
Tulcea al U.T.C. și C.J.E.F.S. 
Voinicii satelor și-au disputat 
întîietatea cu multă ardoare, 
la start fiind prezenți campi
onii „Cupei U.T.C." (categoria 
14—19 ani) din toate județele 
țării, cu excepția reprezentan
ților județului Caraș-Severin, 
care au absentat ne justificat.

La ediția actuală am remar
cat apariția unor centre noi, 
dar și slaba reprezentare a 
unor județe cu vechi tradiții 
în această ramură sportivă, 
cum este cazul județelor Su-

AGENDĂ COMPETIȚIONAlA
LA HALTERE

■BEANU

In perioada care urmează, 
halterofilii noștri vor participa 
la cîteva importante concursuri. 
La finele săptămînii, la 
Arad are loc concursul pe ca
tegorii, la care vor lua star
tul aproape 100 de sportivi, în 
majoritate dintre cei care au 
fost mai puțin solicitați în 
acest an. In același timp, trei 
halterofili români vor fi pre
zenți la „Memorialul Zgondek", 
care este programat în orașul 
polonez Opole. Au făcut de
plasarea Gelu Radu, Gh. Maf
iei și Tiberiu Kiskalo.

La 15 decembrie, la Bistrița, 
este programată tradiționala 
întîlnire de juniori dintre re
prezentativele României și Po
loniei, cea mai importantă din 
acest an pentru „noul val". 
Din echipa țării noastre vor 
face parte tinere talente, ca 
Dorel Matecș, Andrei Socacî, 
Petre Tufă, Tiberiu Roman, 
Dumitru Țîrdea, Dan Morar, 
Sorin Anghcl. x

N JUDEȚUL MUREȘ
„fur mai 

lată", dar 
racticarea 
terată. La 
Iul Ține- 

pe Dea- 
țhin, So- 
ună lingă 
ul Roșu 
iparținind 
lui), cînd 
putea fi 

>ri bucu
ra acestui 

la nivel 
4, însă, 
ide func-

luni pe an. Dar 
cu adevărat de per
se rezumă — din 
la cea de la Bobo-

prof, 
luniori șl 
mai buni

prilejul 
n. Desi- 
•ului Va- 
1 merită 
■cizăm că 
e cea de 
fizică la 
Bobohal- 
antrenor 

>ste pen- 
> singură

meroase competiții („Cupa 
Cristalul", „Cupa Constructo
rul",^ „Cupa Institutului jude
țean de proiectări" etc.), care 
întrunesc sute de schiori în 
locuri unde zăpada se menți
ne cîteva 
activitatea 
formanță 
păcate — 
halma, deși condițiile naturale 
permit extinderea ariei șl In 
alte centre. Avem convingerea 
că dintre sutele de elevi care 
iau parte Ia campionatele na
ționale școlare ar putea fi se
lecționați cei cu perspective de 
a deveni performeri. Pentru a- 
ceasta este necesar însă ca 
profesorii de educație fizică 
(ei în primul rînd !) să-șl de
pășească ............ .
dactice și 
colegi, la alte sporturi — să-șl 
îndrume „___  1 ‘ ’ 1
drumul performanței. De-abia 
atunci se va putea spune că 
în județul Mureș schiul a în
ceput să depășească nivelul 
mediocrității.

obligațiile strict dl- 
— asemenea multor

(practic) elevii pe

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

iții spor- 
tructorul. 
Ft-MC-oni- 
;. Mureș,

Sc-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 5 DECEMBRIE

EXTRAGEREA I : 32 18 
24 11 8

EXTRAGEREA a H-a : 34 
10 23 3 22

Fond total
847.895 lei.

30

4

cîștiguri

I 75
o

O LEI,

)ACIA

BANI 

ate -
e fru-

C'PA- 
f £M

• ASTAZI ESTE 
pentru procurarea biletelor cu nu
merele alese de dv. la tragerea 
obișnuită LOTO de mîtne, vineri 
7 decembrie a.c.
• Pentru particlpanțll la con

cursurile PRONOSPORT, publicăm 
mai jos programul de duminică 
9 decembrie a.c. :

1. A.S.A. Tg. Mureș — Sportul 
studențesc : 2. F.C. Argeș — Ra
pid ; 3. „Poli" Timișoara — F.C. 
Baia Mare ; 4. F.C. Olt — S.C. 
Bacău ; 5, Cagliari — Arezzo ;
6. Cesena — Taranto ; 7. Empll — 
Padova ; 8. Genoa — Catania ;
9. Lecce — Bologna ; 10. Perugia 
— Bari ; 11. Pescara — Sambene- 
dettese ; 12. Pisa — Triestina ; 13. 
Varese — Monza.

toate cunoștințele 
a găsi culoarul spre 

Numeroșii spectatori 
în tribunele modernei 
sport din municipiul 

porțile Dunării le-au 
eforturile prin aplauze

ceava, Iași, Botoșani, Cluj, Ga
lați, Brăila. '

Prezența in grupul oficiali
lor a foștilor campioni mon
diali Simion Popescu, Ion Ba
ciu (la greco-romane) și Ladis- 
lau Șimon (libere) 1-a stimulat 
pe concurenți, fiecare punîndu-și 
în valoare 
pentru 
victorie, 
prezenți 
săli de 
de la 
răsplătit 
binemeritate.

Se pare că și la ediția din 
acest an (următoarea se va 
desfășura la Focșani) s-au con
sacrat viitori sportivi de frunte, 
ca Titel Garagancea, mecanic 
la Asociația economică coope
ratistă horticolă, din comuna 
Gruia, județul Mehedinți, de
clarat cel mai tehnic concu
rent, sau agricultorul loan En- 
cean din satul Bibiu, comuna 
Matei, județul Bistrița-Năsăud. 
Dar iată primii clasați : 56 kg 
— Iulian Vlădescu (Argeș), 62 
kg — Ionel Olteanu (Tulcea), 
68 kg — Gheorghe Barbu 
(Dolj). 76 kg — Viorel Milin- 
cea (Brașov), 87 kg — Titel 
Garagancea (Mehedinți), peste 
87 kg — loan Encean (Bistrița- 
Năsăud). în clasamentul pe ju
dețe : 1. Argeș 10 p, 2. Bis
trița-Năsăud 8 p, 3. Tulcea 7 p. 
Pompiliu COMȘA-coresp.

COKOBS DE CULTURISM
LA TC. MUBtȘ C

că- 
mai
se
ra

de-

In Sala sporturilor din Tg. 
Mureș, în fața a 2000 de spec
tatori, s-a desfășurat un con
curs de culturism organizat de 
C.J.E F.S. Mureș, în cadrul 
ruia s-au confruntat cei 
buni concurenți juniori șl 
niori din țară, în frunte 
campionii naționali.

La juniorii mari, au fost 
semnați următorii câștigători: 
65 kg — V. Pop (Lie. Ind. Spi- 
ru Haret); 70 kg — S. Szava 
(Lie. Ind. Spiru Haret); 75 kg
— FI. Moldovan (Metalotehni- 
ca Tg- Mureș); 80 kg — I. 
Denes (Metalotehnica); +80 kg
— Fl. Uceanu (Lie. Ind. Spiru 
Haret), iar la seniori: 70 kg — 
M. Petre (Lie. Ind. Spiru Ha
ret) ; 76 kg — A. Costache 
(Rapid Buc.); 82 kg — N. 
Giurgi (Metalotehnica); 88 kg
— P. Ciorbă (CF.R. Iași); +88 
kg — FI. Uceanu (Lie ind. 
Spiru Haret).

PREZENȚI LA MECIURILE INTERBUCUREȘTENE DIN DIVIZIA „B"
DINAMO VICTORIA 

CONTINUA ASCENSIUNEA

București. E- 
această edi- 

antrenorl, FL 
a demonstrat 
lmpunlndu-șl 

adică

Dinamo Victoria a realizat du
minică Încă o victorie- (3—1) In 
deplasare, de data _asta In fața 
echipei Autobuzul 
chlpa pregătită In 
ție de doi tineri 
Cheran șl Feodot, 
maturitate tactică, 
..punctiT de vedere' — ...
forța ofensivă — în fața unul 
adversar care, in general, a pus 
accentul pe apărare.

Duminică, Dinamo Victoria a 
dominat În majoritatea timpului, 
construind multe faze frumoase 
șl punctînd de trei ori, prin 
Glonț (două goluri) șl Guda (ua 
gol). Acești doi jucători, Împreu
nă cu Aelenel $1 Custov au for
mat un careu care a dat tonul 
acțiunilor Incisive la poarta ad
versă, ară tind că echipa lor este 
Intr-o formă foarte bună.

Autobuzul a prezentat în a- 
ceastă partidă o formație tlnără 
șt a început medul destul de ti
mid, axîndu-șl jocul pe o apărare 
supraaglomerată, care Insă n-a 
putut rezista presiunii exercitate 
de mal experlmentațll lor adver
sari. Chiar și In aceste condiții 
de desfășurare a jocului, înainta
șii Autobuzului au avut dteva 
ocazii de a marca, situații ratate 
de Rada n, Mlrea șl laneu, fruc- 
tlflcînd doar o dată prin Mlrea.

Victorie meritată a lui Dinamo 
Victoria, care, prin acest nou 
succes, Ișl consolidează poziția 
de lider.

Octavian GUȚU
METALUL NU S-A LĂSAT™ 

PRELUCRAT

dacă frigul suportat du
pe stadionul „Automati
cei aproximativ 2 000 de 

prezenți la partida

Chiar 
minică 
ca** de 
spectatori .—r- — «-------- -
dintre echipa gazdă șl Metalul 
(2—2) nu a avut pînă la urmă 
„acoperire" Intr-un număr sufi
cient de faze fierbinți la cele do
uă afcrțl, se poate afirma că 
formațiile șl-au onorat, prin 
joc, pozițiile fruntașe din 
clasament. Ele șl-au împărțit 
aproape egal perioadele de do
minare, în final șl punctele, cu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

11 DUPĂ 20 DE ANI, TE DESPARȚI GREU DE ECHIPA TA
- ni se destăinuie ILIE BĂLĂCI
O șuviță blondă, cu greu se

sizabilă de la distanță, peste 
grămada... neordonată din fața 
sediului clubului F. C. Olt. 
11 desprind cu dificul
tate pe Ilie Bălăci din grupul 
copiilor strinși ciorchine în ju
rul lui, disputîndu-și cu zel 
mult prețuitul autograf. „M-ați 
descoperit și aici", mă provoacă 
— dacă mai era nevoie — 
fosta vedetă a Universității Cra
iova. Un „fost" fotbalist la nu
mai 28 de ani ! Un actual an
trenor la aceeași (încă) fra
gedă vîrstă !

...O schimbare atît de rapidă, 
atît de neprevăzută în viața 
Iui Ilie, incit prima noastră 
întrebare este banal de fi
rească : „înainte de orice alt
ceva, spune-ne ce anume a 
determinat plecarea ta de Ia 
Universitatea Craiova 7"

— Ceva care, odată și odată, 
tot trebuia să se întîmple. Am 
simțit pur și simplu că celor 
de acolo nu le mai sînt util. 
Cunoașteți tot lanțul necazuri
lor : accidentarea... operațiile... 
tușa îndelungată... reintrarea 
în arenă... apoi iarăși tușa. Și, 
peste toate astea, modul în care 
am fost anunțat că nu voi face 
deplasarea' la Atena pentru re
turul cu Olympiakos. Am în
țeles că se renunță la mine 
definitiv. Acum, judecind mai 
la rece, nu mai reproșez ni
mic nimănui, poate că nici eu 
n-am făcut tot ceea ce de
pindea de mine...

— Cum a fost despărțirea 7
— Grea, cum să fie altfel 

după 20 de ani ? La 8 ani, 
jucam la copii, la 16, în e- 
chipa de 
niciodată ziua debutului 
în lotul cel mare, alături de 
Deselnicu, 
beanu, 
culescu, 
trul de 
propus, 
Boldici, 
rului, 1 
lanu și, puțin mai 
trenorul n-avea să

— Vreo 
la care ții

— Ar fi 
la asta pe 
îndată parcă țin cel mal mult 
...La puțină vreme după pre
gătirea de la Poiana Brașov, 
asta era în vara Iul ”73, am 
devenit titular. In locul Iul

„A". N-am să uit
meu

Oblemenco, Strîm- 
Ivan... Doctorul Frîn- 

, fost ani în șir la cen- 
! juniori și copii, m-a 

pe mine și pe Cristi 
unul din frații porta- 

lui Constantin Cernă- 
tîrziu, an- 
regrete.
de-atuncl, 

mult.» 
multe, dar

amintire 
cel mai 
ele mai 
care vă voi spune-o

un plus la „Impresia artistică" 
pentru Metalul. „Oaspeții” se pu
teau întoarce în Pantelimon chiar 
cu ambele puncte, dacă nu s-ar 
fi retras prematur în apărare la 
2—1. ■

Primul gol a căzut într-o pe
rioadă de joc perfect echilibra
tă, anunțat Insă de marile ra
tări ale lui Culea șl Pestrița : 
Bălan centrează perfect de pe 
dreapta și Radu înscrie cu ca
pul în „stil Dudu Georgescu". 
După gol, Metalul trece Ia cîrma 
jocului, iar în primele 5 minute 
după pauză, apăsînd cu putere 
pe accelerator, reușește nu nu
mai să egaleze, dar să șl preia 
conducerea. Golul egalizator a 
fost asemănător cu primul, „ac
torii" fiind de data aceasta Că- 
Iărașiu șl P. "Mihai, 
lului ; la cel de-al doilea 
Metalului). Staicu a Încheiat, cu 
un șut plasat de Ia 16 m, fru
moasa fază concepută de Nica 
șl Dumitra. La «cest scor, Auto
matica se aruncă în atao cu 
toate forțele, fundașii laterali Iile 
șl Grigore acțlonînd ca veritabile 
extreme. Apar ocaziile de gol șl, 
dacă excelentul portar Mija se 
va opune salvator In cîteva rfn- 
duri, o dată la șutul-degajare al 
propriului coechipier Păun, el nu 
va mal avea replică în mîn. TI, 
eînd Ghiță l-a pasat cu capul 
în careu Iul Pestrița și acesta a 
reluat, tot cu capul, de la numai 
cîțiva metri.

autorul go- 
<al

Călin STERESCU
IN PRIM-PLAN APĂRĂRILE

Meciul Mecanică fină Steaua — 
Progresul Vulcan (2—1, au marcat 
Stănciulescu șl Prodan, respectiv 
M. Nicolae) se anunța a fi atrac
tiv, date fiind atit pozițiile ocu
pate de cele două formații In cla
sament înaintea etapei de dumi
nică (gazdele — locul 6, oaspe
ții — locul 5), cit șl valoarea sen
sibil egală a celor două loturi. 
Interesul pentru această partidă a 
fost confirmat șl de marea aflu
ență de public : aproximativ 4 000 
spectatori.

Așteptările n-au fost, Insă, con
firmate In totalitate. Ambele e- 
chlpe s-au angajat Intr-o luptă 
oarbă pentru puncte, Intr-un joc 
de uzură, aspru, uneori necruțător, 
cu unele accente de duritate, da
torate, In special, jucătorilor e- 
chipel gazdă. De aceea, jocul a 
fost deseori fragmentat, ca ur- 

Ivan, care a fost un foarte 
bun jucător, dar și un om 
deosebit. Știți ce mi-a spus 
după primele mele jocuri ? 
„Ține-o așa Iiiuță, vei ajunge 
departe !" Nici pic de ciudă 
pe mine. îmi venea să-1 să
rut.

— Și-apoi 7
— Un an mai tîrziu, în mar

tie ”74, debutam în echipa na
țională, intr-un meci cu Franța, 
pe „Parc des Princes". Un „tri
color" la 17 ani I

— Te-am văzut, n-am să uit 
niciodată primul tău contact 
cu balonul. Cînd absolut toată 
lumea, mă refer Ia ai noștri, 
în frunte cu antrenorul Va
lentin Stănescu, aștepta o pasă 
simplă, de depășire a momen
tului critic pentru un junior 
debutant in prima echipă a 
țării, Ilie Bălăci s-a lansat în- 
tr-un slalom printre trei ad
versari. îți mai amintești ce 
ți-a zis, Ia cabine, antreno
rul 7

— Cum să nu ! Mi-a spus 
ceva în stilul lui atît de... 
dirăct, ceva la care, pe mo
ment, nu realizezi dacă îți 
zice de rău sau de bine. Mi-a 
spus cam așa : „Măi, ăsta, cam 
mult tupeu pentru vîrsta ta. Ai 
șanse să n-ajungi un fotba
list... oarecare".

— Mai departe 7
— Mai departe, 

bine. Au urmat 
campioană ale 
Craiova, „frumoasa 
în cupele europene, tricourile 
cu tricolor din ce în 
multe Ia număr și...

...Un claxon, de pe 
venit dinspre mașina 
Olt, parcată în fața 
clubului, este destinat ocazio
nalului meu interlocutor. „Ple
căm spre București, apoi la 
Mizil, pentru «16»-imile Cupei. 
Cum vedeți, viața mea și-a 
cam schimbat cursul !“

— Rămăsesem cu fraza neîn- 
cheiată...

— Da, și cînd îmi era lumea 
mai dragă a intervenit acci
dentul, cu toată suita lui de 
necazuri. Cel mai mare 7 Ur
mărirea 
sodului 
tinuare, 
’84". O 
toate acestea. 
Mircea Lucescu, la Înapoierea 
din Franța : „Mi-a lipsit tare

se știe mal 
titlurile de 
Universității 

aventură"

ce mai

margine, 
lui F.C. 
sediului

de la distanță a „epi- 
Bratislava" și, în con- 
a turneului final „Euro 
singură mîngîiere la 

Cuvintele lui

mare a numeroaselor faulturi co
mise de cele două formații (ra
port : 29—24). S-a jucat stereotip, 
cu exasperant de multe pase gre
șite de ambele părți, jocul dur 
impledicînd o construcție lucidă 
a fazei. Meciul s-a consumat din 
„16" In „16". Compartimentele care 
au dus greul șl care s-au evidențiat 
in bloc au fost apărările, ma
sivii fundași centrali respingînd 
cu autoritate baloanele centrate 
fără adresă in careu. Ambele 
echipe au greșit tactic, neapellnd 
la armele indicate in fața unor 
apărări supraaglomerate (In 
careul de 16 m găslndu-se de
seori toți jucătorii echipei aflate 
în defensivă).

Paul ZAHARIA

TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"n
Etapa a 15-a a Diviziei „A" a 

fost marcată de un plăcut record, 
cel al sportivității, In cele nouă 
meciuri consemnlndu-se numai 14 
cartonașe galbene. La această 
„recoltă" șl-au adus contribuția I 
echipe, aportul substanțial apar- 
țlnlnd Politehnicii Timișoara, cu 
3 avertismente, formație care cî
teva etape s-a aflat în fruntea 
clasamentului „Trofeului falr- 
play Sportul" șl care, lată, înre
gistrează o cădere neașteptată, 
lntrind în pluton. în aceste con
diții, actuala lideră — F.C. Olt — 
are un avans de 10 puncte față 
de următoarele trei clasate. Cu 
cele două cartonașe primite du
minică, Jiul împarte acum ultima 
treaptă cu Chimia Rm. Vîlcea, 
meciul lor din etapa a 16-a fiind 
un autentic derby al „lanternei".

CUPE STIMULATIVE
Dorind să întărească ordinea șl disciplina, precum și să stimuleze antre

norii care se ocupă de pregătirea echipelor fruntașe, dar mai ales pe 
cel care cizelează pe micii fotbaliști. Comisia de educație șl propagandă 
din cadrul federației de specialitate va acorda la încheierea actualei ediții 

de campionat
• cupă de 

tulul ;
• cupă de

(jucători
in clasament) ;

• cupă de cristal șl
munca cu juniorii și copiii.

următoarele trofee i 
cristal șl

cristal țl 
la echipa

diplomă antrenorului cu cele mal bune rezultate 
națională, promovări do tineri jucători, locul ocupat 

diplomă antrenorului cu cele mai bune rezultate In

44
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mult Ilie ! Cu el in teren, va
lid și la forma lui maximă, ar 
fi fost altceva..."

...Un nou claxon, de astă-dată 
mai insistent, îl solicită pe an
trenorul Ilie Bălăci. Mai apuc 
să-l întreb : „Cum este acolo, 
pe bancă 7“

— Cu totul altfel decît în 
teren. Ca antrenor, depinzi din 
ce în ce mai mult de echipă. 
Și asta te obligă enorm. Dar, 
firește, e prematur să fiu ju
decat în această nouă postură. 
Mai ales că n-am renunțat la 
ideea de a reveni pe gazon, 
undeva în linia mediană ; dacă 
va fi neapărată nevoie, chiar 
cu riscul unei noi intervenții 
chirurgicale. Pînă atunci, însă, 
vă rog să transmiteți băieților 
mult succes cu Zeleznicear. Voi 
fi sufletește alături de ei...

Gheorghe NICOLAESCU

SITUAȚIA
In întrecerea

SPECTATORILOR
Pet- 

anual 
mai 

, în

O modificare importantă_ în 
clasamentul „Trofeului 
schovschi" (decernat i 
de ziarul nostru celui 
sportiv public). Astfel, 
frunte au rămas spectatorii 
din Slatina, singurii cu medie 
maximă, care după 13 etape 
impărțeau prima treaptă cu 
suporterii echipei Corvinul. 
Hunedorenii au înregistrat, 
la meciul cu Rapid, un acci
dent față de comportamentul 
lor de pînă atunci și au pri
mit nota 9, notă care î-a cobo- 
rît pe poziția a doua.

înaintea etapei a 16-a, cla
samentul „Trofeului Petschov- 
schi" se prezintă astfel :

1. Slatina 10 ;
2. Hunedoara 9,85 ;
3—4. Baia Mare și Oradea 

9,71;
5—8. Buzău, Craiova, Iași 

și Pitești 9,62 ; 9. București
9,60 ; 10—11. Brașov și Tg. Mu
reș 9,50 ; 12—14. Bacău, Petro
șani și Rm. Vîlcea 9,43 ; 15, Ti
mișoara 9,25.

în „Tro-După 15 etape, si
feul fair-play Sportul" este urmă
toarea :

1. F. C. OLT 260 P
>- 4. A.S.A. Tg. Mureș 250 P

F. C. Bihor 250 P
Gloria Buzău 250 P

5- 6. F. C. Baia Mare 240 P
„Poli** Timișoara 240 P

7-11. Corvinul 230 P
F. C. Argeș 230 P
Rapid 230 P
S. C. Bacău 230 P
Univ. Craiova 230 P

12-13. F.C.M. Brașov 220 P
Steaua 220 P

14-15. Politehnica Iași 215 P
Sportul stud. 215 P

16. Dinamo 210 P
17-18? Chimia Rm. Vîlcea 205 P

Jiul Petroșani 205 P

dîplomâ celui mal disciplinat Jucător al campiona-



Pe marginea recentelor licrări ale Adunării generale a federațiilor naționale de tir

TIRUL REDUS-TIRUL VIITORULUI?
Comsnt&iulsa'ptăwinii

O propunere românească a 
găsit audiență la forurile in
ternaționale de tir și, iată, în 
ultimul timp, documentele e- 
mise de confederațiile conti
nentale (europeană, asiatică, 
pan-americană și africană), 
precum și de Uniunea Inter
națională de Tir conțin, toate, 
titulatura de „tir sportiv", care 
definește mai bine și mai e- 
xact conținutul actual al aces
tei discipline. în fond, schim
barea de formă nu vine decit 
să numească o realitate clară,

babilitâțile, una dintre disci
plinele care poate fi practicată, 
cu succes, la nivel de perfor
manță, de oameni de virste di
ferite, între 15 și 50 de ani.

Tirul de la 1Q metri este un 
sport care nu mai are nimic

național a constituit, de ase
menea, una dintre problemele 
de stringentă actualitate aflate 
pe agenda reuniunilor de lucru 
CLE.T.-U.LT. de la Munchen. 
A fost respinsă, bună
oară, propunere echi-

Adunarea generala a
derațiilor naționale de tir

• pe
ca 

al Voi

a reales, in unanimitate, 
prof. Gavrilă Barani 
prlm-vicepreședinte 
unii Internaționale 
pentru o pe 
șase ani.

bine definită : tirul — ca sport 
e in ce 

•dală ia 
i mereu 

(ultimele federații 
cele 

Mauritius și din

— se dezvoltă din 
mai mult in lumea act’ 
sensul unei popularități 
crescînde 
admise in rîndul U.I.T. 
din Insula
Gibraltar, ridică la 126 numă
rul organismelor naționale a- 
filiate !), contribuind la instau
rarea și consolidarea relațiilor 
de prietenie intre tineretul di
feritelor popoare, caracteristică 
fundamentală a sportului, in 
general. Procesul este favori
zat, în primul rind, de răspin- 
dir.a tirului redus, cu arme 
cu aer comprimat, mult mai 
puțin costisitor, mai accesibil 
maselor largi de oameni de 
cele mai diferite virste, pen
tru divertisment. Tirul a de
venit, astfel, după toate pro-

Tirul redus, in tali, are acum competiți. de nivel mondial și 
un frumos viitor olimpic

face cu originile sale, cu 
inițială a tragerii cu 

Iată pentru ce, la ultima

de-a 
ideea 
arma. __
Adunare generală a federații
lor naționale, membre ale 
UJ.T-, desfășurată de curind 
la Munchen, președintele C.I.O., 
Juan Antonio Samaranch (care 
a ținut să Ce prezent la lu
crări) și-a anunțat sprijinul 
călduros pentru dezvoltarea in 
continuare a tirului In lumea 
contemporană.

Democratizarea tirului inter-

reprezentative ale 
să fie alcătuite.

unei 
la 

con- 
tră- 
pină

In intilnirea internațională de lupte libere

STEAUA - STLECTIONATA
In sala Progresul din Capitală 

a avut loc întâlnirea internațio
nală de lupte libere dintre cam
pioana țării noastre, echipa clu
bului Steaua, și Selecționata ar
matei din Turcia. A fost un 
meci așteptat cu mult interes 
cel puțin din două motive: 1 
luptătorii turci se bucură de un 
binemeritat prestigiu în arena 
internațională ; 2. în partida
desfășurată anul trecut în Tur
da, gazdele c'știgaseră cu 8—2.

La prima categorie de greuta
te. 48 kg, Dumitru Drăghici l-a 
dominat pe Ogal Mustafa atîtîn 
repriza întâi, cit și în cea de a 
d-oua, obținînd. în final, victoria

NOI TESTE
(Urmare din oag 1)

norul emerit Lascăr Pană, a- 
vind 
alții, .
Mircea Petran,
— Adrian

în componență, printre 
pe Alexandru Huligan, 

George Jerebie 
Ghimeș, Măricel 

Voinea, Vasile Stingă, Olimpiu 
Flangea, Ion Mocanu, Gh. Co- 
vaciu. Constantin Petre, Dumi
tru Berbece, Doru Porumb, în- 
tîlnește selecționata — 
un partener tenace. 
Noile examene, de la 
(simbătă după-amiază. 
Victoria) și București

‘ în sala Flo- 
și ele con-

Elveției, 
valoros. 
Ploiești 
in sala 
(dumi-

nici dupâ-amiază, 
reasca) vor oferi 
cluzii pertinente tehnicienilor.

ARMATEI TURCE 6-4
la puncte: 6—3. La „52 kg“ a 
fost rîndul oaspeților să câștige 
prin Arikan Mustafa, care l-a în
trecut Ia puncte (4—2) pe Alin 
Păcuraru. A urmat partida de 
la 57 kg“ dintre juniorul Dănuț 
Prefit șl Mehmet Bicicl. La fl- 
nele primei reprize stelistul lua
se un avantaj net de 7—1. avan
taj greu de răsturnat în repriza 
secundă. Totuși, luptătorul turc 
s-a apropiat treptat-treptat (4—7, 
5—7) și cind mai erau doar două 
secunde a finalizat foarte rapid 
un tur de can cotat cu 3 puncte 
șl astfel a obținut victoria. A 
fost, apoi, r‘ndul lui Aurel Șu- 

'teu, Ia „62 kg“. să restabilească 
egalitatea. învingîndiu-1 clar la 
puncte (5—0) pe Orus Nizametin. 
La următoarele două categorii, 
din nou victorii ale oaspeților: 
la „68 kg“ Ismail Ugurlu a dis
pus la puncte (5—1) de Măricel 
Popa, iar la „74 kg" Feuzi Seker 
l-a învins, tot la puncte (3—2). 
pe Claudiu Tămăduianu. In con
tinuare, la „82 Jeg" Constantin 
Mărăscu a cîștigat la puncte 
(9—5) în fața Iul Eroi Yildirm iar 
La „90 kg" Iulian Kîșnoveanu a 
dispus clar la puncte (8—1) de
Abdulah Ersoi, restabilind egali
tatea : 4—4. La ultimele două 
categorii steliștil s-au detașat : 
ion Ivanov (100 kg) l-a întrecut 
La puncte (4—1) ne Hamza Salih 
DalKin, Iar ** ”
(4-106 kg) a 
(8—2) meciul 
Rezultat final 
pentru Steaua

pele 
țări 
campionatele mondiale și 
tinentale, din cite patru 
gători (și nu din trei, ca
acum), fapt care ar avantaja, 
normal, „superputerile- tirului 
internațional, posesoare ale u- 
nui număr mare de trăgători 
valoroși. Au continuat, in a- 
celași timp, acțiunile de res- 
tringere a probelor de tir de 
la 300 de metri, cu armă mili
tară, competițiile mondiale pu
țind fi organizate doar o dată 
la patru ani și nu anual, așa 
cum propuseseră unele fede
rații.

Fapte în plus pentru ca tirul 
să se distanțeze 
originile sale și să 
ramură sportivă cu 
diență in rîndurile 
de sport.

definitiv de 
devină o 
mare au- 
amatorilor

Radu TIMOFTE

TRIBUNALUL ARBITRAL
ORGANISM SPORTIV

Cu citva timp in urmă, 
Juan Antonio Samaranch, 
președintele Comitetului In
ternațional Olimpic, a de
clarat, la Lausanne, in fața 
unui numeros grup de zia
riști, că organismul interna
tional sportiv al cărui pre
ședinte este a decis să în
ființeze „Tribunalul Arbitrai . 
pentru Sport".

Faptul a stîrnit multe co
mentarii, majoritatea dintre 
ele favorabile acestei hoti- 
riri a C.I.O., care a ajuns 
la concluzia că mișcarea 
sportivă internațională a 
devenit atit de complexă și 
are conexiuni atit de vaste 
și de incilcite in același . 
timp, incit a sosit momentul 
ca lâ existe un factor su
prem de justiție in nume
roase conflicte, unele sim
ple, altele, in schimb, foarte 
complicate. S-a precizat, in 
acest sens, că tribunalul va 
avea, in sport, aceleași a- 
tribuțiuni pe care le au ce
lelalte tribunale de arbitraj 
internațional din alte do
menii de activitate, cum ar 
fi comerțul, transportul etc.

Important este faptul că 
acest tribunal internațional 
al sportului nu va putea ac
ționa decit in cazul in care 
doi sportivi sau două orga
nizații sportive in conflict - 
solicită intervenția lui. Deci, 
este absolut necesar ca să 
existe o solicitare a ambe
lor părți in litigiu pentru 
ca acest for să intervină.

Pentru a fi mai bine în
țeleasă menirea acestui tri
bunal, președintele C.I.O. a 
făcut precizarea că, de pildă, 
un atlet sau un jucător de 
fotbal pedepsit de federația 
sa națională nu se poate a- 
dresa, de unul singur, „Tri
bunalului Arbitrai al Spor
tului". Ceea ce — să recu-
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noaștem — este foarte bine. 
Pentru că numai dacă am
bele părți in conflict, de 
comun acord, acceptă jude
cata acestui for atunci de
ciziile lui au efect și, im
plicit, crește autoritatea lui.

Președinte al -acestui for 
internațional de justiție a 
fost numit un membru al 
C.I.O., Keba M’Baye, din 
Senegal, un jurist cu re
nume, el fiind, in același 
timp, și membru al Curții 
Internaționale de Justiție de 
la Haga. La această confe
rință,'unde Keba M’Baye a 
fost prezentat, el a făcut 
precizarea că „Tribunalul 
Arbitrai al Sportului"
20 de membri, numiți de 
C.I.O., și că urmează 
prin sprijinul și cu acordul 
federațiilor internaționale și 
al comitetelor olimpice na
ționale, să mai fie numiți 
alți 20 de membri, astfel ca 
el să aibă, in final, 40 
de membri. Cu toate că are 
sediul la Lausanne, tribu
nalul sportiv va putea să-și 
țină ședințele in oricare alt 
oraș din lume, fiecare caz 
urmînd a fi judecat de un 
complet compus din 3 mem
bri.

Este o primă și foarte im
portantă măsură pentru re
glementarea 
duri sau a 
din lumea marilor compe
tiții. Pe o astfel de cale, 
mișcarea olimpică își va pu
tea indeplini și mai bine 
rolul său in lumea sportu
lui mondial. Un rol nobil, 
de înțelegere și 
intre 
toate 
vare 
telor 
a unui deplin acord reci
proc.

ca,

unor dezacor- 
unor conflicte

prietenie 
tineretul sportiv de pe 
meridianele, de rezol- 
a litigiilor și conflic- 
pe calea discuțiilor și

Călin ANTONESCU

Vasile Pușcașu 
cîștigat categoric 
cu Ayham Bahțe. 
pe echipe : *—<

Costin CHIRIAC

0 MARE ÎNȘELĂTORIE

ASEARĂ, IN PRELIMINARIILE C.M. 
BULGARIA - LUXEMBURG 4-0

Aseară, la Sofia, în cadrul pre
liminariilor C.M. (grupa a 4-a), 
echipa Bulgariei a întîlnit pe 
cea a Luxemburgului. Reprezen
tativa țării gazdă a obținut vic
toria cu scorul de : 4—0 (2—0). 
Amănunte în ziarul de mîine.

Sîmbătă, la Paris, este progra
mat un alt joc în această grupă : 
Franța — R. D. Germană.
APEL AL F.’.F.A. ÎMPOTRIVA 

VIOLENȚE! ,
Comitetul executiv al F.I.F.A.,X 

reunit, recent, la Zurich, a adre
sat un apel tuturor iubitorilor de 
sport din lume și îndeosebi ce
lor cărora le place fotbalul, prin 
care se cere ca pe stadioane, șl 
în afara lor. suporterii și specta
torii să aibă o comportare civi
lizată, care să nu dăuneze spiri
tului adevărului „fair-play*. 
Totodată. F.I.F.A. a propus o se
rie de măsuri care trebuie luate 
in acest sens de către asociațiile 
fotbalistice naționale, de cluburi, 
jucători, arbitri si antrenori.

După ce in Itala, Anglia și în 
alte țări au fost luate unele mă
suri împotriva violenței, iată că 
51 în America de Sud se proce
dează acum la fel. Este vorba de 
Brazilia — cum* menționează „A-

gențla France Presse* —, unde 
va avea loc, duminică, finala 
campionatului, Intre F. C. Santos 
șl Corinthians, programată la
Sao Paolo, pe stadionul Morumbl, 
cu o capacitate de 110 000 de
locuri. Peste 1 500 de oameni de 
ordine, cu clini special dresați, 
șl... helicoptere vor circula in 
apropierea stadionului. Iar In 
tribune, cu 7 ore înainte de în
ceperea jocului, vor 
alți I 500 de oameni

ȘTIRI, REZULTATE

fi postați 
de ordine.

ANCHETE PRIVIND CEI 
BUNI FOTBALIȘTI Al ANULUI

MAI

Revista engleză „World Soccer* 
l-a desemnat drept cel mal bun 
fotbalist din lume în anul 1984

Platini, 
Franței,

pe francezul Michel 
component al echipei ____ ___
campioană europeană. Pe locu
rile următoare au fost clasați 
britanicul Jan Rash și brazilia
nul Zico. Cel mal bun antrenor 
a fost ales francezul Michel 
dalgo.

Un juriu alcătuit din 48 
antrenori din Danemarca 
desemnat pe Elkjaer-Larsen 
mai bun jucător din această țară. 
In vîrstă de 27 de ani (în pre
zent la Verona), Larsen a înscris 
pentru echipa națională a Dane
marcei 27 de goluri in 44 de 
meciuri.

Hi-

de 
l-a 
cel

„Incredibil, dor odetorrrt t*_ Fapte. șituoții. intimplări core por de 
domeniul fontosticului. por neverosimile. De oceea se spune 
se erele™ : „IncredibJ I" $i nu de puține ori oceste situat» neo
bișnuite ni le oferă chiar eiețo. așa oâ ele tint intru totul oderărote— 

lată una dintre ele. generată de dorințo de a eiștrga pe co> 
Ilicite cit moi multi borti din sport- Este irortxs de un fapt puțin obiș
nuit, la care s-a ajuns in lumea boxului profesionist tocmai - cum 
spuneam — pe rondul generat de înșelătorie. de fals, stoarcere o cit 
mai multor bani, indiferent prin ce mijlooce.

S-a intimplat la Seul. Se disputa un meo de box profesionist pen- 
tru titlul mondial al categoriei musca. în versiunea ..I B.r.“ (. Interna
tional Boxing Federal on"), intre columbianul Alberto Castro si sud 
coreeanul Kwon Sun Chon. ultimul punîndu-șî tt’u* in joc. E* a >• 
reușit sâ și-l apere. p«no ia urma, spre satisfoctîo m?«1or de spec
tatori. Numai că... După citeva zile a ..explodat" bomba I _ S-a 
dovedit că Kwon Sun Chon nu boxase cu Alberto Castro, care •âmâ- 
sese bolnav oca să. ci cu ejn compatriot J 
Joaquim Corobello Fiores.

Cei înșelați, spectatorii, cere au plătit 
testat, iar presa o luat vehement poziție 
înșelătorii. In cele din urma, tribunalul din Seul o trebuit sâ con 
pe organizatorul sud-coreecn. care știa totul. Chun Ho Yun, 
an închisoare, iar pe managerul pseudocand;datului la titlu, < 
bianul Armando Torres, Ja 10 luni închisoare. Boxerul ..uns” 
cu titlul de chalonger, ca si antrenorul sâu, au 
închisoare pe diferite termene, cu suspendarea 
dintre inculpați stau, totuși, în spatele gratiilor. . .

de-a' sou, bov-' de durinâ.

prețuri ..pi£>erate“ au pra- 
impotrivo oceste: incredibile 

~ idamne 
Io un 

colum- 
pe gratis 

fost condamnați la 
pedepsei. Dar doi

A. CALlN

ACTUALITATEA LA BASCHET
• Preliminariile C.M. mascu

lin. zona asiatică : clasamentul 
final : 1. Filipine, 2. R.P. Chine
ză (In finală 82—56), 3. Taiwan, 
4. MalaezLa, 5. Bahrein. 6. Hong 
Kong, 7 Qatar. 8. Thailanda. 9. 
Kuwait. 10. Singapore. 11. Sri 
Lanka. 12. Macao, 13. Brunel.

• Rezultate din competițiile 
europene ; „Cupa cupelor**: CAI 
Zaragoza — Landes Viena 97—93. 
Barcelona — Caserta 95—94, 
PAOK Salonic — Kaunas 72—78, 
Hapoel Tel Aviv — Villeurbanne 
79—83 ; „Cupa Koraci*: Le Mans 
— Livorno 97—88.

R. F. GERMANIA. In optimile 
de finală ale „Cupei R.F.G." : 
Bayern Munchen — Mannheim 
1—0. In meci restant din campio
nat : F. C. Koln — Leverkusen 
3—1.

ANGLIA în joc restant 
campionat : Q. P. Rangers 
Stoke 2—0. In meci devansat 
etapa a 18-a : Liverpool — 
ven try 3—1.

TURCIA (et. 13). Fenerbache — 
Eskisehir 4—0, Saray — Bursa 
3—1, Sariyer — Malatya 1—1,
Genclerbirgli — Ordu 2—0, Ko- 
ceali — Beșiktaș 1—1, Altay — 
Antalaya 1—1, Zongul — Denzll 
0—0, Trabzon — Galatasaray 
Bolu — Ankaragucu 0—2. 
primele locuri : Beșiktaș 19 
Fenerbahce și Trabzonspor 
cîte 18 p.
• în „Cupa Asiei" : Arabia

Saudită — Coreea de Sud 1—1» 
Singapore — India 2—0.
• In meciul de duminică, din 

campionatul italian, Paolo Rossi 
(Juventus) a înscris primul gol 
In acest sezon pentru echipa sa 
(Juve — Ascoll 2—2).
• Fostul internațional nord-ir- 

landez George Best (38 de 
a fost recent condamnat la 
săptămtai închisoare pentru 
suite aduse organelor polițienești 
de circulație, care l-au surprins 
conducând mașina în stare de 
ebrietate, tn plus 1 s-a anulat 
carnetul de conducere pe o pe
rioadă de 5 ani 1
• Pierre Littbarski a marcat 

simbătă 3 goluri în meciul F. C. 
KSln — Karlsruhe (4—1), fiind 
unul dintre rivalii liderului în 
clasamentul golgeterilor. care nu 
este altul decit coechipierul său, 
Klaus Allofs, cu 13 goluri
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TELEX TELEX TELEX • TELEX TELEX TELEX

ATLETISM • Cursa feminină 
de maraton de Ia Florența a fost 
ciștigată de Julie Burley (Anglia) 
în 2 h 42:05J • La Albertville 
(Franța) a avut loc o cursă de 
cros (8,4 km), care a revenit lui 
Bruno Levant (Italia), cu timpul 
de 27:19,0.

POLO PE APA • Ediția din 
acest an a „Cupei Cupelor* are 
ca învingătoare echipa Dinamo 
Moscova. în meci retur, dlna- 
moviștii au învins în deplasare, 
cu 8—7, echipa Jug Dubrovnik.

RUGBY • Aflată în turneu în 
Marea Britanie, echipa Australiei

a dispus de selecționata orașu
lui Glasgow cu 26—12 (16—0).

SÂNTE • Concursul de la 
Konigsee (R. F. Germania) a fost 
cîștigat la masculin de Michael 
Walter (R.D.G.) șl la feminin de 
Steffi Martin (R.D.G.). Aceasta 
a fost ultima probă din cadrul 
„Trofeului celor 3 piste", care a 
revenit în acest sezon lui Michael 
Walter și lui Steffi Martin.

SCHI • Slalomul uriaș de la 
Sestrleres a revenit lui Marc 
Girardelli (Luxemburg), țpare a 
fost urmat de Jonas Milsson (Sue
dia) șl Paolo di Chiesa (Italia).

ȘAH. Cea de-a 30-a Dartidă a 
meciului dintre Anatoli Karpov 
și Garrl Kasparov s-a încheiat 
remiză după 21 de mutări, 
rul rămîne în continuare 
în favoarea lui Karpov.

TENIS • 
bourne, la 
ționale ale 
Lendl 6—1,

VOLEI • 
tate ale turneului echipei mascu
line a Braziliei în S.U.A. : la
Providence, 3—0 cu formația tării 
gazdă și la Indianapolis tot 3—0 
în fața aceleiași ec*»<ne.

Sco-
5—0

Mel-Surpriză la 
campionatele interna- 
Australiei : Curren —
7—5, 6—4 !
Ultimele două rezul-
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