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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republica 
Socialiste România, luni. 10 de
cembrie, a avut loe plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Participanții au păstrai u 
moment de reculegere ia me
moria tovarășului Ștefan Vrt- 
tec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.CJL, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, vechi militant 
al mișcării muncitorești, socia
liste și comuniste.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a propus ca, In 
prima parte a lucrărilor, să 
aibă loc ședința comună a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale.

In unanimitate, a fost adop
tată următoarea ordine de al a 
ședinței comune:

1. Proiectul planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialists 
România pe anul 1985;

2. Proiectul planului de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare pe anul 1985 ;

3. Proiectul bugetului de stat 
Pe anul 1985;

4. Programul privind auto- 
conducerea și autoaproviziona- 
rea pentru asigurarea bunei a- 
provizionări a populației ea 
produse agroalimentare și bo
nuri industriale de consum pa 
perioada 1 octombrie 1981 —- 
30 septembrie 1985.

Pentru partea a doua a ședin
ței plenare a Comitetului Cen
tral au fost adoptate următoa
rele puncte:

1. Componența Colegiului 
Central de Partid;

2. Componenta comisiilor pe 
probleme ale Comitetului Cen
tral al partidului.

La lucrările plenarei comune 
au participat, ca invitați, ca
dre de conducere din ministe
re, instituții centrale și organi
zații de masă și obștești.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere activității neobosite a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
contribuției sale hotăritoare la 
elaborarea și fundamentarea •- 
rientărilor și obiectivelor Im
portantelor documente supuse 
dezbaterii, care asigură ridica
rea pe o treaptă superioară a 
întregii activități economico- 
sociale în țara noastră, crește
rea generală a nivelului de 
viață material și spiritual al 
întregului popor. S-a evidențiat 
rolul esențial ai tovarășului - 
Nicolae Ceaușescu in înfăptui-

rea politicii interne și externe 
a partidului și statului, in sti
mularea energiei creatoare a 
Întregului nostru popor, tn 
mobilizarea tuturor resurselor 
naționale pentru îndeplinirea 
obiectivelor actualului cincinal,

a 
do-

re-

realizarea unei noi calități 
muncii și a vieții in toate 
meniile.

In cadrul dezbaterilor s-a
levat că documentele aflate pe 
ordinea de zi a ședinței co
mune sînt în deplină concor
danță eu orientările cuprinse 
in Raportul prezentat de tova
rășul Nicoîae Ceauș eseu la Con
gresul al Xin-lea al partidu
lui, eu hotărîrile adoptate de 
marele forum al comuniștilor, 
eare jalonează direcțiile de dez
voltare multilaterală a Româ
niei socialiste, asigur ind ridi
carea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație-

Exprimînd adeziunea 
nă față de prevederile 
mentelor 
vorbitorii 
ferme a 
a tuturor 
a acționa neabătut, cu exem
plară dăruire și răspundere, 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
Înscrise in planurile și progra
mele adoptate, eare asigură 
Întărirea continuă a forței e- 
conomiei noastre naționale, ri
dicarea bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Plenara comună a C.C. al 
P.CJR. și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale a aprobat, in unanimita
te, proiectele planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1985, planului 
de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe anul 
1985, bugetului de stat pe anul 
1985 și Programul privind auto- 
conducerea și autoaproviziona- 
rea pentru asigurarea bunei a- 
provizionări a populației eu 
produse agroalimentare și bu
nuri Industriale de consum 
perioada 1 octombrie 1984 — 
septembrie 1985.

Plenara C.C. al P.C.R. a 
probat, în unanimitate, compo
nența Colegiului Central de 
Partid și a comisiilor pe pro
bleme ale C.C. al P.C.R.

In încheierea lucrărilor plena
rei comune a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea 
eu deosebită 
nă aprobare 
tactic. fiind 
petale rînduri, cu vii și puter
nice aplauze.

depU- 
docu- 

supuse dezbaterii, 
au dat glas hotăririi 
tuturor comuniștilor, 
oamenilor muncii de

pe
30

»-

a fost urmărită 
atenție, cu depli- 

și profundă satis- 
subliniată, in re-
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AMPLU Șl MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE
La intreprinderea de Confecții și Tricotaje București

PRODUCȚIA și sportul,
SUB SEMNUL UNEI NOI CALITĂȚI

Bine cunoscută in țară și 
peste hotare, bucurîndu-se de 
reputație mondială pentru ar
ticolele sale elegante, de mare 
rafinament vestimentar, între
prinderea de Confecții și Tri
cotaje București, pe scurt 
I.C.T.B., și-a cucerit de mult 
un loc de cinste și in peisajul 
mișcării noastre sportive. Este, 
desigur, firesc ca un aseme
nea colectiv, în care elementul 
feminin reprezintă 95 la sută, 
să 
în confecționarea a noi modele 

și mal ales tinere. Această În
treprindere trăiește permanent, 
in ultimii ani, sub semnul do
rinței de autodepășire, al mun-

cuprindă nu numai maeștri

îmbrăcăminte, cl și tineri,

cil pline de hărnicie și con
știinciozitate. „Fiecare om al 
muncii de la I.C.T.B. — ne 
spune tovarășa Lucica Păun, 
președinta comitetului sindical 
al secției 1 — poartă tn
suflet amintirea vizitelor do 
lucru pe care secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, le-a 
făcut in acest colectiv fruntaș, 
prilejuri pentru noi de angaja
mente ferme și de noi reali
zări, duse apoi la îndeplinire cu 
elan tineresc și eu responsabi
litate comunistă*.

în renumita citadelă a indus
triei ușoare românești, dragos
tea și preocupările pentru 
sport, pentru petrecerea tim-

pulul liber In mod 
împletesc in mod 
de-acum tradițional, 
sul de producție, 
sportivă „Confecția* 
ză sistematic mii și 
neri și tinere In 
organizată a exercițiilor fizice, 
a sportului și turismului, tn 
cadrul unor programe respec
tate cu rigurozitate. Gimnasti
ca la locul de muncă, mijloc 
bine venit de revigorare și re
împrospătare a forțelor, se ală
tură complexului „Sport șl să
nătate*, din cadrul „Daciadei*,

Doina STANESCU

activ, M 
armonloa, 
cu proce- 
Asociația 

angrenee- 
mii de U- 
practlcare»

(Continuare tn pag. 2—3)

MEREU LÎNGĂ „TRICOLORI»...
- succes de prestigiu ® Marele cițtig al băieților: apărarea (avansată, in permanentă 
• Adrian Ghimeș, aproape de ațteptări • Și acum, verdictul turneelor de peste hotare 

activitate a echipelor
de handbal a avut 
de vîrf, sîmbătă și 
reuniunile de la

• Fetele 
mișcare)

Febrila 
naționale 
ca punct 
duminică,
Ploiești și București. (In a- 
celași timp, la Tbilisi și Sofia, 
alte două selecționate masculi
ne, de seniori și tineret, se 
aflau in importante întreceri).

...Clipe de exuberantă bucu
rie au marcat sîmbătă finalul 
partidei feminine dintre pri
mele reprezentative ale Româ
niei și R.D. Germane. Cei pes
te 2 500 de spectatori din sala 
„Victoria" aplaudau frenetic 
nu numai victoria fetelor pre
gătite de antrenorii Simion 
Pompiliu și Eugen Bartha (la 

§ 6 goluri diferență, deci cate-

8
5

in vederea returului cu Zeleznicear din Cupa U.E.F.A

FOTBALIȘTII UNIVERSITĂȚII CRAIOVA AU SOSIT LA SARAJEVO
SARAJEVO, 

fon). Plecați 
Craiova, pe o vreme frumoasă, 
fotbaliștii Universității au so
sit, după un zbor de 
90 de minute, în orașul care 
a găzduit ultima ediție a O- 
limpiadei albe. Deoarece an 
efectuat antrenamentul zil
nic obișnuit în cursul dimine
ții, acasă, craiovenii au prefe
rat să facă, la puțin timp după 
sosirea la Sarajevo, o scurtă

10 (prin tele- 
la ora 13 din

> ----
plimbare prin oraș, aminînd 
pentru marți acomodarea cu 
terenul pe care vor disputa 
meciul retur cu Zeleznicear 

împreună cu antrenorii Mir
cea Rădulescu și Silviu Stă- 
nescu au efectuat, aici, depla
sarea doar 15 jucători care ar 
putea fi folosiți in partida de 
qiiercuri : Lung și Boldici — 
portari. Negrită, Irimescu, 
Ștefănescu, Ungureanu și So- 
rohan — fundași, Ticleanu,

Bicu, Mănăilă și Cioroianu — 
mijlocași ; Geolgău, Cămătaru, 
Cirțu și O. Popescu — Înain
tași. Dintre aceștia, 
și Ticleanu sînt încă 
cuți 
rite

după accidentările 
și utilizarea lor

Negrită 
nerefă- 

sufe- 
rămîne

Constantin FIRANESCU

(Continuare In pag. 2-3)

gorlcă), cl și — mal ales — 
maniera în care a fost obținu
tă. Intr-adevăr, repriza a doua 
a relevat o echipă a României 
de valoare deosebită. Pornind 
de la apărarea avansată.

sul tuturor celor 60 de minute 
In această manieră — ele vor 
putea aspira îndreptățit la re
venirea în elita mondială a 
handbalului feminin.

...Selecționata R.D. Germane.

Unul contra trei, sau Laura Lunca incerclnd să străpungă apă
rarea formației R.D. Germane... Foto : Aurel D. NEAGUFoto : Aurel D. NEAGU

permanentă mișcare, continuind 
cu contraatacurile bine lansa
te de portari și Încheind cu 
ofensiva purtată tntr-un ritm 
debordant, totul a demonstrat 
că handbalistele noastre sînt pe 
un drum bun, că — în condi
țiile In care vor reuși să evo
lueze la fel de bine pe parcur-

pregătită de Peter Kretzschmar, 
cu atit de cunoscutele Kruger, 
Hubscher, Kunisch ș.a. în lot, 
dar și cu cîteva iucătoare ti-

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

(Continuare tn pag 2—3)

în vederea apropiatelor intilniri internaționale

STEAUA, campioană republicând de judo pe anul 1$84. Rîndul de sus (de 
Io stingo la dreapta) : loan Petrol (antrenor), Ion Pușcașu, Ștefan Nagy, 
Gabriel Beșleagâ, Eugen Vieru, Mircea Popa (asistent medical), Adrian Bloju, 
Emil Conchi, Marian Albișoru, Dorin Drîmbe, llie Gheorghe (antrenor) ; rln- 
dul de jos • George Cîuvăț, Cătălin Guică, Stelian Moldovan, Adrian Mu- 

dura, Mihoî Țîrlea și Gheorghe Dani.
(In pag. 2—3, comentariul după încheierea Diviziei ,-A")

A FOST DEFINITIVAT LOTUL REPREZENTATIV DE RUGBY
Duminică, rugbyștii tricolori 

joacă la Madrid cu echipa Spa
niei, în cadrul „Cupei F.I.R.A.*. 
Ei se vor deplasa apoi in 
Franța, pentru cîteva partide 
de verificare in vederea im
portantului turneu in Anglia, 
care se va încheia prin mult 
așteptatul meci-test de pe ce
lebra arenă Twickenham.

Iată componența lotului :
Gh. Florea, V. Ion (ambii 

Farul) — Al. Marin (R.C. Grl- 
vlța Roșie), M. Aldea (Dina
mo). M. Toader, V. David 
(Steaua), A Lungu, M. Mar- 
ghescu (Dinamo) — D. Ale
xandru (Steaua), St Podărescu

(Dinamo) — M. Parascbiv (Di
namo), T. Coman (Steaua) — 
FL Mur ar iu, Al. Rădulescu 
(Steaua), O. Moraru (R.C. Gri- 
vița Roșie), H. Dumitraș 
(C.S.M. Suceava) — Gh. Dumi
tru, Șt Constantin (Farul), 
L. Constantin (Steaua), Gh. 
Caragea (Dinamo) — L Bucan, 
C. Gheorghe (Dinamo), Gh. 
Leonte (Steaua), E. Melniciuc 
(Știința CEMIN Baia Mare) — 
E. Grigore (Farul), V. Ilcă 
(R.C. Grivița Roșie). Antrenorii 
Valerin Irimescu și Theodor 
Rădulescu, Împreună cu medi
cul Nicolae Gheracopol, au fă
cut precizarea că, dintre cei

aflațl în vederi, centrul C. 
Capmare și aripa N. Copil au 
devenit indisponibili, iar talo- 
nerul M. Munteanu nu se află 
în plenitudinea forțelor. Alți 
jucători aflați în remarcabilă 
formă în această perioadă 
(Costică Florea și Plloțschi, de 
pildă) sau tineri care meritau 
și ei încercați, cum ar fi Pon- 
gracz sau Stanciu, nu au în
trunit adeziunea selecționeri
lor... Să sperăm că opțiunea a- 
cestora din urmă se va dovedi 
realistă și cei 26 de com
ponent! ai lotului vor reu
și să reprezinte cu cinste 
rugbyul românesc.



PRODUCȚIA
(Urmare din pag. 1)

ampla competiție națională sub 
genericul căreia se Înscriu șl 
numeroase alte acțiuni sportive 
de largă popularitate printre 
muncitoarele fabricii. Iată, de 
exemplu, crosurile, șahul, fot
balul, turismul, popicele, te
nisul de masă sînt doar cîteva 
dintre disciplinele care se 
bucură de audiență, la unele 
fiind organizate 
secții sau cupe 
deci, normal ca 
performanță să 
manent de un
de selecție, ajungîndu-se ast
fel la alcătuirea unor echipe 
puternice, cum s-a reușit la 
handbal, la volei, tir, popice și 
alpinism. Bunăoară, secția de 
alpinism, înființată de numai 
un an de zile, și-a inaugurat 
palmaresul cîștigînd Campio
natul național de cățărare pe 
echipe. Elena Oneescu și Pe- 
truța Niță, muncitoare harnice 
in secția nr. 1 de producție 
confecții femei, sînt două spor-

campionate pe 
omagiale. Era, 
și secțiile de 
dispună per- 

excelent izvor

ȘI SPORTUL 
tive de bază In echipa cam
pioană, la cățărare, dar și în
vingătoare la aproape toate 
crosurile la care iau startul. 
„Mi-a plăcut sportul de cind 
mă știu — spunea Elena On- 
cescu — iar aici, la I.C.T.B., 
am găsit cadrul ideal pentru 
a-1 practica. Totul a început 
de la crosuri. Și nu poate fi 
bucurie mai mare decît ca, 
atunci cînd încheiem mulțumi
te programul de lucru, să 
căm la antrenamente". La 
dul el, Petruța Niță ne-a 
clarat : „E o plăcere și, 
odată, o mindrie pentru 
facem parte din acest renu
mit colectiv de muncă 
avem onoarea de a-1

DUBLA VICTORIE CLASAMENTELE Dl

A JUNIORILOR ROMANI LA HOCHEI LA TENIS DE

ple- 
rîn- 
de- 
iot- 

noi să

și să 
repre

zenta în diferite tatreceri spor
tive naționale. Aici ne-am for
mat ea oameni, ea muncitoare 
și ea sportive, trăind din plin 
viața liberă și fericită a între
gului nostru popor".

LC.T.B., o mare întreprin
dere, unde strădaniile pentru 
o calitate superioară dau roa
de, deopotrivă, ta muncă și 
sport.

Patinoarul artificial din 
Ploiești a găzduit sîmbătă și 
duminică dubla întîlnire inter
națională dintre selecționatele 
de juniori, la hochei, ale Ro
mâniei și Bulgariei. Cele două 
partide s-au bucurat de o ex
celentă organizare și au fost 
urmărite de un numeros public.

Sîmbătă, în primul joc, echi
pa română a ciștigat cu 6—2 
(0—0, 2—2, 4—0), destul de greu, 
succesul ei conturîndu-se abia 
în ultima repriză. Golurile au 
fost marcate de : Alexe 2, Za- 
haria 2, Dragomir și Fopovici, 
respectiv Simionov 2. A con
dus bine la centru Șt. Enciu. 
A doua partidă a avut loc du
minică dimineața și s-a înche
iat cu o altă victorie a culo
rilor noastre : 7—3 (1—1, 4—0, 
2—2), la capătul unei confrun
tări în care, cînd mai erau 
citeva minute, scorul era de 
7—1 pentru jucătorii români. 
Au Înscris : Alexe 3, Popovici

și Balaș, respectiv Si- 
(dintr-un șut de pe- 

acordat ‘
Hudulov. A condus la

nemotivat),

2, Radu 
mionov 
nalitate 
Velev și 
centru P. Simionov (Bulgaria).
Am remarcat la echipa noastră 
valoarea fundașilor Herlea, 
Dala și Borvath, precum și 
tehnicitatea și incisivitatea a- 
tacanților Alexe, Zaharia, Po
povici, Dragomir.

*

VOLEI

In Sala sporturilor din Bis
trița s-au disputat meciurile 
de baraj pentru promovarea în 

a 
de 

Me-

grupă
„A" 

La 1 
fină București a ta

. valorică 
Ia tenis 

masculin,

Echipele fruntașe ale voleiului nostru masculin, Dinamo și 
Steaua. își croiesc din nou drum spre turneele finale ale cupelor 
europene. Calificate, la sfirșitul săptăminii trecute, ta penultima 
fază a competițiilor (Dinamo va tatilni Buda Hvezda Praga — 
ta C.C.E., iar Steaua pe Pieksamaen, Finlanda — ta Cupa cu
pelor). ele pot trece cu bine și aceste examene. Deocamdată, 
cîteva adnotați! la meciurile lor recente.

Dinamo, sub semnul randamentului descendent

duminică, 
capacită-

Qiminind la setaveraj (4:3) 
pe C.UJS. Torino campioana 
Italiei și fostă deținătoare a 
trofeului european (ta prezent 
o altă echipă italiană, Santal 
Parma, deține Cupa campioni
lor), Dinamo a realizat o per
formanță notabilă. Fiindcă for- 
knația antrenată de Silvano 
Prandi este, intr-adevăr, ta po
fida tinereții voleibaliștilor care 
• compun, una dintre cele 
mal bune de pe continent Pe 
buna dreptate, antrenorul dl- 
namovist Wiliam Schreiber ne" 
spunea că „C.UJS. ar fi meri
tai deopotrivă prezența ta tur
neul final". Dlnamo ș-a cali
ficat datorită setului-surpriză 
ciștigat la Torino, datorită ex
perienței mai mari a majori
tății jucătorilor săi, dar și da
torită unui™ dram de noroc. 
Cine a fost duminică seara ta 
•ala Dinamo, devenită™ cutie de 
•ardele, a văzut eu propriii 
ochi cit de pe™ muchie de cu
țit a stat calificarea, In fina- 
tarile seturilor 2 și 3.

Ce a arătat bun șl mai pu
țin bun Dinamo, ta fața unei 
adversare valoroase, cum va fi, 
probabil și Ruda Hvezda Pra

ga T Intr-un meci cu • miză 
așa de mare, forțarea șervieiu- 
lui (cu procent ridicat de efi
ciență șl scăzut de erori) ni 
s-a părui elementul decisiv al 
victoriei. Să ne mal întrebăm 
ce ar fi însemnat un serviciu 
ușor ta fața unei echipe cu 
vocația combinațiilor ta viteză 
șt cu un ridicător-coordonator 
virtuoz (Vuita), care șl așa a 
fanpresionat ’ De asemenea, pu- 
enele greșeli la preluare (unde 

irleanu este maestru) au a- 
jutat construcția atacului, do
minat net de forța „stîngaci- 
lor* Enescu și Pop. Tactic,

bine a funcționat blocajul, 
principalii pioni al acestui com
partiment, Gîrleanu șl Enescu, 
supravegbindu-1 cu 
cel mal periculos 
mericanul Hovland, 
foarte bine s-a descurcat Pop, 
destinat blocajului individual, 
pe zona

Jocul 
marcat 
remediabUe (măcar

strictețe pe 
atacant, a- 
dar adesea

alăturată... 
dinamovlștilor a fost 
șl de unele scăderi, 

in parte) 
plnă la confruntările de peste 
o lună. Au fost scăderi de ran
dament general, după un înce
put excelent, ceea ce explică 
șl clștigarea detașată a pri
mului set la Torino, urmată de 
o

bun din primul set, 
urmat de diminuarea 
ții de concentrare și de efort 
fizic in celelalte două, mal ales 
ta finaluri. Atenție, deci, la re
zistență ! Au fost scăderi și in 

ta linia a 
ta interven- 
registrul de 
rămîne încă 
au mai bo-

planul mobilității 
doua (a eficienței 
ții). De asemenea, 
combinații in atac 
redus (italienii îl 
gat ; și dacă preluarea le-ar fi 
mers...), după cum execuția 
loviturii de atac nu este com
plexă la toți jucătorii, spre a 
rezolva In fața blocajului bine 
grupat și Înalt (Vrîncuț și Pău- 
șescu, în parte, au avut de 
suferit). Șl să adăugăm că 
două-trei rezerve trebuie inte
grate serios in sextet, pentru 
a avea posibilitatea înlocuirii, 
fără pericol, a unui titular in 
zi slabă. Al doilea turneu al 
campionatului 
peste o 
șansă...

intern oferă, 
săptămînă, această

Aurelian BREBEANUcădere spectaculoasă, șl jocul

Steaua a arătat posibilități de creștere
Steaua a 

manșe fără 
confruntarea 
vicecampioana 
gtad astfel in sferturile Cupei 
cupelor. Ce am desprins din 
prestația echipei conduse de 
G. Bartha și V. Dumitrescu 7 

îmbucurător este faptul că 
succesul a fost obținut cu o 
echipă tînără — in curs de 
maturizare, ded — în care 
mulțl dintre jucători se afirmă 
din ce- ta ce mal mult : Das- 
eâlu (care sîmbătă a fost cel 
mai bun de pe teren), Pralea, 
Șoiea (abia a împlinit 17 ani), 
Constantin (o mare promisiune) 
sau Penielescu — elemente 
dotate, de perspectivă. Evolu
ția lor — îmbinată eu eea a 
rutlnaților Petre Ionescu, un 
bun coordonator, și Macavei, 
eficientul șl echilibratul căpi
tan de echipă — a permis ca, 
ta sfîrșlt, Steaua să poată pre
zenta un sextet închegat Echi
pa a arătat că are acum mai

ciștigat ambele 
drept de apel în 
cu A.S. Cannes, 

Franței, ajun-

multă încredere ta forțele pro
prii. Foarte important pentru 
echipă este că și pe banca re
zervelor are* jucători
Săniuță, Mina, Spinu, Pădu
reții. Laude 
lui Dascălu, 
surpriza de 
din săritură,
l-a executat • aproape fără gre
șeală, eficient Serviciile sale 
fie că se transformau direct în 
puncte, fie că semănau panică 
la preluare ta echipa adversă. 
Mal bine chiar dedt suedezul 
Gustafsson de la C.UJS. Tori
no t

La orizont — ta luna ianua
rie — meciul cu vicecampioa
na Finlandei, care a eliminat 
pe S.C. Leipzig. Pină atunci 
însă antrenorii G. Bartha și 
V. Dumitrescu trebuie să lu
creze 
darea 
chipel

buni :

cuvin 
oferit

MEREU LÎNGĂ
(Urmare din pag. 1)

nere, de mare perspectivă, 
practică același joc exact, eu 
•cheme bine însușite. Joc care 
nu poate fi depășit decît prin 
viteză de acțiune și multă fan
tezie.

_ Astăzi, lotul nostru feminin 
pleacă la turneul de la Kato
wice. Este un test de mare di
ficultate, deoarece reprezentativa 
României va evolua ta compania 
unor noi forțe de prim rang l 
•elecționatele U.R-S.S„ Cehoslo
vaciei, Olandei și Poloniei (cu 
două echipe). Noua condiție 
valorică trebuie demonstrată 
mai ales ta aceste dificile con
diții.

„Echipa masculină a Româ
niei a intîlnlt ta formația El
veției un partener deosebit de 
tenace. în anii ta care »-a pre
gătit sub conducerea lui Bead 
Hasanefendlcl șl ta care a sus
ținut 120 de jocuri Internațio
nale (32 cîștigate, îl egale șl 
77 pierdute, intre victorii aflîn- 
du-se și cele la Ungaria, Polo
nia și Spania), formația helveți

și-a restructurat 
rare, practldnd 
fensivă avansată, uneori 4+2, 
alteori 3+2+1, eu intenția per
manentă de a fragmenta jocul 
adversarului. Din păcate, ne- 
avtnd încă șl tehnica necesară, 
jucătorii elevețlenl abuzează de 
durități.

—Simbătă, la Ploiești, In par
tea a doua a medului, „trico
lorii* pregătiți de antrenorul 
Lascăr Pană au avut o evolu
ție de mare eficiență. El 
acționat exact așa cum se 
rea : iute, cu extremele pe 
nla de fund (obllglndu-i pe 
oaspeți să-și Întindă apăra
rea...), cu combinații care au 
creat breșe 
siv advers, 
echipei este 
meciurile cu 
șl In cele cu Elveția, apărarea 
a fost foarte aproape de exi
gențele handbalului internațio
nal de mare performanță de 
astăzi. în sfîrșlt, jucătorii noș
tri nu mai fac „pasul înapoi", 
spre semicercul propriu, ci a- 
vansează spre omul cu min
gea, zona se mișcă permanent

speciale se
care ne-a 

a ataca serviciul 
procedeu pe care

Intens pentru eonsoli- 
Joculul șl moralului e-

Modesto FERRARIN1

„TRICOLORI»...
jocul ta apă- 

acum o de-
pe cursul jocului, iar mijloa
cele de apărare sint tot mal 
corecte.

—Din echipă au lipsit doi 
jucători : Marian Dumitru, a- 
flat la tratament, șl Adrian 
Simlon, care a evoluat la Tbi
lisi. (Credem că și lui Mihai 
Mironiuc ar fl trebuit 
ofere posibilitatea de 
tratamentul necesar).

—Adrian Ghimeș,

să 1 se
a urma

au 
ce-
li-

In sistemul defen- 
Marele cîștig al 
apărarea. Atît in 

R.F. Germania, cit

ți nărui 
conducător de joc al naționalei, 
este tot mai aproape de ma
terializarea talentului său. în 
afară de Vasile Stingă, exce
lent ta primul meci, Gh. Co- 
vaciu și Măricel Voinea, s-au 
mal evidențiat George Dogă- 
rescu și Doru Porumb. O men
țiune specială pentru portarul 
Alexandru Buligan. Ș 
de la Ploiești, ei a 
dintre principalii ; 
victoriei detașate a 
lor".

...Sigur, meciurile „acasă" 
sînt una și cele în deplasare 
alta. De aceea așteptăm cu in
teres evoluția „tricolorilor" în 
turneul de la Schwerin (R.D. 
Germană), care începe astăzi.

In partida 
fost unul 

autori ai 
„tricolori-

— 2, Mi 
în par 

tul gri 
s-au in 
rezultate 
7—8, Ini 
Stirom 
locurile 
IJPIPS 
torul T| 
niu , loc: 
Napoca 
5—3 ; lo 
torul Tg

prima 
Diviziei 
masă.
conică
vins formația Sticla C.S.Ș. Bis
trița cu 9—2. Pentru învingă
tori au obținut victorii : T. 
Gheorghe 3, C. Udriște și A. 
Călăuz — cite 2, D. Ghiță — 
1 și dublul Gheorghe, Ghiță 
— 1. Pentru localnici a punc
tat Tr. Ciociu — 2. La femi-

REZULTATE MEDIOCRE

îl CONCURSUL DE HALTERE
PE CATEGORII in proba

VASILE FLOREA 
campionii republicani

La Miercurea Ciuc începe 
mîine, miercuri, turul al doilea 
al seriei secunde a Diviziei 
„A", cu participarea echipelor 
IMASA Sf. Gheorghe, Metalul 
Rădăuți, Lotul de 20 de ani și 
Lotul de 18 ani, iar între 14 
și 16 decembrie, la Ploiești, va 
avea loc al doilea turneu al 
seriei a III-a a Diviziei „A*, 
cu participarea echipelor Tir- 
nava Odorhel, Petrolul Ploiești, 
Electromureș Tg. Mureș șl Sp. 
studențesc Construcții Bucu
rești.

La Arad s-au desfășurat între
cerile de haltere pe categorii, la 
care au luat startul 103 concu- 
rențl. De la competiție au lipsit 
componențtl loturilor naționale, 
motiv care explică ta parte re
zultatele mediocre înregistrate.

Iată câștigătorii pe categorii : 
muscă (52 kg) : Lucian Rotaru 
(C.S. Onești) 182,5 kg ; cocoș (56 
kg) : Nicolae Cîmpean (Unirea 
Alba Iulia) 212,5 kg ; pană (60 
kg) ; George Popa 
Constanța) 247,5 ’ _ , .___ .
Constantin Vlăgea (Semănătoarea 
București) 255 kg ; semlmljlocle 
(78 kg) : Dumitru Murărețu (Ra
pid București) 282,5 kg ; mijlocie 
(32,5 kg) ; Mihai Almășan (Clu
jeana) 300 kg ; semigrea (90 kg): 
Constantin Dablja 325 kg — cel 
mal bun rezultat al concursului ; 
grea-ușoară (100 kg) : Ștefan 
Ceucă (Unirea Alba Iulia) 307,5 
kg ; grea (1-10 kg) : Cezar Necu- 
lal (Steagul roșu Brașov) 395 kg ; 
supergrea (+ 110 kg) : Gheorghe 
Rafa (Dinamo București) 292,5 kg.

Cu acest concurs de la Arad, 
activitatea eompetițlonală oficială 
pentru seniori din acest an s-a 
încheiat.

Sîmbătă are loc Ia Bistrița me
ciul de juniori dintre echipele 
României și Poloniei.

nin 
tac i 
lui 
vins . ___ ___
Victorii : Otilia Bădescu 3, E- 
lena Tărîță și Viorica Dragu — 
cite 1, respectiv Maria Alboiu

s-au Întâlnit echipele Spar- 
C.S.Ș. 1 București și Meta- 
CJS.Ș. Rm. Vîlcea. Au In- 

i bucureștencele cu 5—3.

Au ini 
lorică N 
(m)

greșul 1 
înfrățire

Iată clasamentul oficial al Diviziei

(Chimpex 
kg ; ușoară :

MASCULIN
G rupa I

Cv. I 15 14 1 134- 41 29 p
Cv. II — * - ----------

BUZ.
1.
2.
2.
4.

A.S.A.
Progr. HRUC

Juv ’ 
C.S.’ i 
Faima: 
Infr.

L Univ.
2. Unlv. 
X
4.

15 8 7 92-103 23
15 5 10 87-111 20
15 3 12 70-123 14

•) Constructorul Tg. Mureș

Grupa a n-a, seria I Grt
L Sticla B-ta 16 13 2 127- 32 28 p L Sparta
X Stirom 2 Buc. 15 7 8 91-10C 22 2. C^.M
3. Știința C-ța 15 6 9 96-109 21 J. Met.
4. C.S_M. Cj.-N. 15 4 11 93-115 19 4. HRUC

Seria a n-a
L Mec. fină 15 12 3 123- 63 27 p 1. Met. :
2. Infr. Tg. M. 15 11 4 122- 83 26 2. Tract.
X Constr. Tg. M. 15 6 9 34-110 21 3. Constr
4. CLS.Ș. Od. S. 15 1 14 53-126 15 4. C.S.M.

fost p__  , a ___ , 
folosirea unei sportive fără drept de ✓

După încheierea Diviziei „k" de

STEAUA-O CAMPIOANA FOART
întrecerile din cadrul Divi

ziei „A" de judo ale ediției 
Încheiate duminică ne-au pri
lejuit o seamă de constatări, 
cele mal multe dintre ele îm
bucurătoare, dar și altele— mal 
puțin. Să situăm în prim-plan 
comportarea remarcabilă a e- 
chipei Steaua, 
pionatului de 
Divizia „A" 
ctad formația 
s-a situat pe 
n-ar fl bănuit 
tă tînără garnitură — reamin
tim, Înființată doar in toam
na trecută! — va cuceri titlul 
de campioană a țărlL Trebuie 
să subliniem insă — chiar de 
la Început — strădaniile celor 
doi antrenori, Ilie Ghcorghe șl 
loan Petrof, pentru a pregăti 
cu maximă exigență fiecare 
etapă. Cu atît mal mult cu 
cit ei nu dispuneau de un lot 
experimentat. Exceptîndu-1 pe 
Gheorghe Dani și pe Ștefan 
Nagy — campioni republicani 
la „individuale" —, ceilalți ste- 
Uștl sînt aproape toți juniori.— 
Cu toate acestea, Steaua a avut 
o mare contribuție și în ridi
carea nivelului calitativ al în
trecerilor divizionare. La ulti
mele ediții, pe podiumul de o- 
noare au urcat mereu aceleași 
formații — Dinamo București, 
Dinamo Brașov și Nitramonia 
Făgăraș —, în această ordine 
neschimbată și, mai ales, anti
cipată unanim de fiecare dată. 
Acum a apărui Steaua, care 
a răsturnat cu curaj — și cu 
valoare ! — vechile ierarhii.
Faptul că ea a cîștigat toate 
meciurile susținute este, fără 
îndoială, un succes de presti
giu. Să sperăm că formația va 
avea și ' 
tare pe 
sale.

O altă 
cui 2 — a fost Dinamo Bucu
rești (antrenor Iacob Codrea).

La finele cam- 
calificare pentru 
(17—18 august), 
clubului Steaua 

locul 16, nimeni 
că tocmai aceas-

în viitor o compor- 
măsura performanței

echipă fruntașă — lo-

Multipla campioană a țării dis
pune de judoka în ale căror 
cărți de vizită sînt înscrise 
succese însemnate — medalii 
la campionate mondiale și eu
ropene. De fapt, această echi
pă a pierdut un singur meci — 
pe cel cu Steaua —, dar, după 
cum ne-am spus părerea la 
timpul respectiv, vina aparține, 
fa bună măsură, tot dinamo- 
viștilor (ca să nu mai vorbim 
de „.vina învingătorilor, adică 
a steliștilor). Nu este mai pu
țin adevărat că la această e- 
diție Dinamo București a eîș- 
tlgat de cîteva ori cu dificul
tate, la limită, spre deosebire 
de anii trecuți, cînd s-a impus 
autoritar. S-âu remarcat S. La- 
zăr (cat. super ușoară), C. Ni- 
cuiae și I. Șerban (semiușoa- 
ră), Gh. Di'.conu (mijlocie), 
Tr. Codrea (semigrea) și V. 
Bazon (grea). Iată șl _opinia 
antrenorului ~ ~
consemnată ■ 
reuniunilor 
„Locul 2 nu 
de Dinamo București. în meciul 
eu Sieaua ani fost dezavanta
jați de arbitri, iar in partidele 
noastre cu majoritatea celor
lalte divizionare, sportivii a- 
eestora s-au apărat tet timpul 
și n-au fost penalizați de ar
bitri. Pe viitor ne vom pregăti 
să eîștigâm prin ippon (n.a. 
înainte de limită), pentru a 
nu mai depinde de deciziile 
arbitrilor".

Nitramonia Făgăraș (antrenor 
Gheorghe Gujbă) s-a situat și de 
astă dată pe locul 3. Credem 
că este 
meritul 
formații, care a reușit 
un lot dominat de sportivi a- 
flați la sfirșitul carierei com- 
petiționale — să-și mențină e- 
chipa în eșalonul fruntaș. S-au 
remarcat Gh. Coman (super- 
ușoară). M. Iulian (ușoară), N. 
Vega (semimijlocie), I. Codrea

Iacob Codrea, 
după terminarea 
ultimei etape : 
este cel meritat

cazul să menționăm 
antrenorului acestei

cu

(mijlocia 
grea).

Au m 
Construe 
(Iosif îl 
(Vasile J 
Iași (Con 
Tg. Mul 
T.C.I. O 
O singuri 
pune : q 
mo Brad 
podiumul 
du-se aq 
derea" a 
fost deq 
avut Iod

Spre I 
dintre cq 
retrograd! 
tre veca 
Este voi 
Cluj-Napi 
Vodă) șl 
Lucea). I 
treia echl 
iești (All 
ceasta a I 
divizionaj 
facă^fața 
diț'e intri 
mai ridici

ADNIM
@ ASTAl 

procurare! 
obișnuită 
ne, mierd 
care se vs 
bulul spon 
rești, cu 3

O Tot N 
pentru da 
atractivul 
PRONOSP 
ciurile rea 
nală ale J
• A inel 

la ultima 
LOTO din 
fășura dun



SA
CRAIOVENIi AU SOSIT LA SARAJEVO

ȘAPTE CARTONASE!
’ 3 SI TOTUȘI

5 3

foslov 
intru eiasamen- 
doua valorice 

următoarele 
euiin, Jocurile 
Tg. Mureș — 
2 Buc. 9—5 ;
Știința CJS.Ș. 2 
a — Construc- 
ș 9—8 ■ femi- 
8: C.S.M. Cluj- 
torul Brașov 
-10 : Construc-
— Metalurgis-

I
I
I
I

I
ONCZI 

mplu

ma grupă va- 
fină București 

I. 1 Bucu- 
ladat Pro-

Și

r
35c. (m) 

uneș (f).
I
I

(Urmare din pag 1)

incertă pînă la ora medului. 
Fără îndoială, este o situație 
foarte grea pentru echipa cra- 
ioveană, cu atit mai mult cu dt 
și adversara de miercuri pare 
a fi in mare formă. In etapa 
de campionat de duminică, e- 
voluînd pe propriul teren. 
Zeleznicear a Învins la «cor, 
cu 4—0 (2—0), pe Partizan Bel
grad. Antrenorul reprezentati
vei noastre naționale, Mireea 
Lacescu, care — în dorința de 
a ajuta echipa craioveană — a 
venit, aici, mai devreme, ur
mărind pe viu întâlnirea de 
duminică, ne spunea, la sosi
rea în Sarajevo, că Zelezni
cear a făcut (in duda terenu
lui greu, complet Înghețat) un 
joc foarte bun. atadnd aproa
pe continuu, cum face de obi
cei, și puni nd In mare difi
cultate formația din Belgrad. 
De altfel, și cronicarul «aru
lui „Sport- Belgrad, prezent 
la acest joc. a apreciat eu t 
evoluția „11“-?:: ir. Sarajev-c. 
una dintre cele mai bune note 
care se acordă în campionatul 
iugoslav. In medul cu Parti-

Partida de la Hunedoara, din
tre Corvinul și F.C.M. Brașov, 
nu se anunța ca una de prim- 
plan a etapei de duminică. Și 
totuși — paradoxal, la 4—0, 
deci Victorie confortabilă 'a, 
gazdelor —, a devenit un meci 
cu suspense datorită eveni
mentelor de pe teren. Mai 
iutii cele patru goluri înscrise 
ta urma unor acțiuni de toată 
frumusețea, dar ți cele patru 
cartonașe galbene din prima 
repriză, urmate de trei roșii in 
cea de a doua $i mai puteau 
fi ți altele, pentru că ambele 
echipe au intrat pe teren dor
nice să-și plătească una-alteia 
mai vechi „polițe". Și astfel, încă 
ta min. 11 al pr.me: jumătăți a 
întUnirii, arbitrul A. Porumboiu 
a fost nevoit lă scoată carto
nașul galben, primul .'benefi
ciar" fiind Văetuș. 
care a lovit balo
nul după fluierul 
«rtntmhri. Ceea ce 
— chiar daci unii 
dintre conducătorii 
eckipei gazdă nu au vrut să ac
cepte — se sancționează cu „gal
ben*. Ar fi trebuit sd urmeze tot 
«s hnedorean, ți anume Mărgi
nean (de mirare ieșirea din 
fire a acestuia, de regulă un 
jucător liniștit, care se înca
drase foarte bine in ,.ll“-le 
Corrinului. unde dădea un ran-

DIVIZIA „C" - REZULTATELE ULTIMEI ETAPE A TURULUI
Primele clasate in ceie 12 sera ; Carpcț. Golănești, Anpd« Bacău, LM.U.-C-S.Ș. Medgidia, 
Călărași, Danubiana București. MutreiW Cct:-.^ Eectroputerș Craiova, Metalul Bocșa, 

Mecanico S*gbe4, MecoaicoOradea, CJ L

Dunărea 
înfrățirea 

Orățtie și Progresul Odorheiu Secuiesc

r.N
i I
5 13
5 11
5 8
5 0

2 70-41
4 68-43
9 59-56

15 17-75

28 p
28
21
15

I
— seria I

I
5
5
5
5

i 13 2 68-46 
> 9 « 65-51 
16 9 57-62
! 2 13 42-72

a p
24
21
17

I
I

i ÎS 0 75-24 30 p
5 9 6 54-50 24
5 5 10 47-61 17"
S 1 14 29-70 16

I
I
I
I
I

Inion (semi- I

PUȚINE!
dament bun). încă din min. 16 
el il... fugărea pe brașoveanul 
Bența prin fața tribunei prin
cipale șt a arbitrului, fără ca 
acesta să intervină. Poate că 
era mai bine ca acesta să se 
dovedească și mai exigent încă 
de la început, pentru că, alt
fel, după cum s-a văzut, a lă
sat o portiță deschisă altor a- 
bateri de la regulament, ră
fuielilor personale (cu sorgin
tea, probabil, de la campiona
tul de acum doi ani, cind 
F.C.M. a învins cu 2—1 chiar la 
Hunedoara), care au dus la car
tonașele roșii din cea de-a 
doua repriză, cind Mărginean 
nu s-a lăsat și l-a lovit pe 
Bența, cu capul, în față, la 
fel ca — vă mai amintiți 7 —

1 '^-*; >

EXEMPLU
DE FAIR-PLAY

Se anticipa că în Trivale se 
va disputa unul dintre meciu
rile echilibrate ale etapei. N-a 
fost deloc așa, prima repriză 
aparținind net argeșenilor, care 
au jucat fără greșeală, ca in 
zilele lor bune, și scorul a... 
urcat pînă la 3—0. O vină au 
însă, in ordine, și Marinescu 
(fundașul dreapta), Bacoș (ce
lălalt fundaș de margine) și 
Mânu, care au greșit la golu
rile 2 și 3. Așa cum scriam in 
cronica partidei, după superbul 
șut al lui lovănescu din min. 
30, foarte activa galerie a ra- 
pidiștilor pur și simplu a amu
țit. Pentru 
ale primei

evoluții bune 
reurea Ciuc 
amo Brașov 
, Politehnica 
rdea), A.S.A. 
n Mărcuș) și 
•nan Velici). 
: se mai im

ani, Dina- 
ai urcat pe 
iere, situîn- 
cul 5. „Că- 
îșovene a 
apa care a 
a... Brașov! 
lostru, două 
dpe care au 
mără prin- 
onare ,A“. 
Universitatea 
■nor Ștefan 
)rad (Sabin 
e cea de a 
himistnl Pi- 
abacov), a- 

competiția 
reușit

or. v 
ci *9^ ea 
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SERIA I
Carpațl Gălă.-.eștt —c umorul-Ex- 

plorărl ctmpulimg MoMovesese 
1—0 (l—O Zimbrul Șiret — Ce
tatea Tg. Neamț 1—4 O—ti. Me
lonul Săvizațtl — TEPr.o laș* 
4—1 (3—1), Celuloza-Hraduî Rct- 
nov — Metalul Rădăuți 1— 1 (•—«t. 
Constructorul Iași — Șiretul Paș
cani 3—1 (1—I). Mlr.enR Gura 
Humorului — Avîntul Frasin 1—• 
(«—0), A.S.A. Cimpulung Moldo
venesc — Electro-Șiretul
3— • (3—0), Minerul Vatra Doroel
— Luceafărul Botoșani 1—4 
(B-fl).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a XV-a (terminarea 
turului) : 1. CARPAyi GALA- 
NEȘT1 19 P (22—18), i. Raionul 
Săvinești 18 p (29—11), 3. Minerul 
Gura Humorului 18 p (14—16), 4. 
Minerul Vatra Dornel 11 p 
(16—12)... pe ultimele locuri : 14. 
A.S.A. Cimpulung 13 p (16—20, 
15. Luceafărul Botoșani 12 p (16— 
32), 16. TEPRO Iași 9 p (12—26).

SERIA A H-a
Viticultorul Pandu — Aripile 

Bacău 2—1 (0-1), Forests Gugești
— Petrolul Moinestl 1—0 (0—0),
Minerul Comănești — Construc- 
torul-Flacăra Odobeștl 5—C (2—0). 
Lelea Bacău — Chimia Mărășeștl 
1—o (1—0), Mecanica Vaslui — 
Victoria Tecuci 1—0 (9—t). Lami
norul Roman — C.S.M. Borzegti
4— 1 (2—0), Textila But uși — In
ter Vaslui 1—0 țJ—O, “ ' “
greștl — Luceafărul 
(1—0).

Pe primele locuri : 
BACAU 21 p (33—14),___________
Vaslui 21 p (23—11), 3. Laminorul 
Roman '*
Buhuși 
locuri : 
(8—19). 
(9—33).

Unirea Ne- 
Adjud 1—9

18 p (37—21), 4. Textila 
18 p (33—28) pe ultimele
15. Luceafărul Adjud 9 p
16. Unirea Negrești 9 p

SERIA A IlI-a
Galați — I.M.U.-CĂĂ.

3—1 (1—1), Avtntul Mat-
Ancora 

Medgidia 
ca — Delta Tulcea i—« (3-4), Ci
mentul Medgidia — Chimia B-ă- 
Ua 1—3 (0—3). Ș.N. Tulcea — Vo
ința Constanța 3—2 (3—1), Chlm- 
pex Constanța — Progresul Isac- 
cea 0—0, Marina Mangalia — Ar- 
rublum Măcin 2—1 (0—6), Lami
norul Vizlru — D.V.A. Portul Ga
lați 2—o (1—0), Petrolul lanea — 
Portul Constanța 1—0 (0—0).

Pe primele '----- " * - ——
MEDGIDIA ~ 
Tulcea 19 p (24^-0) 
Brăila 19 p _______
locuri : 15. Avtatul Matca 13 p 
(25—27). 16. Chimpex Constanța 
8 p (13—281.

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Construc

torul Giurgiu 3—0 (0—0), Rapid
Fetești — Olimpia Slobozia 0—0, 
Victoria Lehliu — Carpațl Ne- 
holu 2—0 (2—0), I.S.C.LP. Ulmenl
— Chlmia-Vlctorla Buzău 2—1 
(1—0), Ș.N. Oltenița — Metalul 
Buzău 1—1 (1—1), Petrolul Berea
— Victoria Tăndărel 4—0 (2—0), 
A.S.A. Buzău — Viitorul Chlrnogl 
1—0 (1—0), Unirea Slobozia — 
I.C.P.B. Bolintin J—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 22 p (29—12), 2.

Rapid Arad — Minerul Moldova 
Nouă 3—1 (1—9). Unirea Slnnlco- 
lau — C-F-R-Victona Caransebeș 
3—1 O—•» C-SJL Caransebeș — 
CJjL Arad S—9 (3—0. Minerul 
C: a vița — CS M. Lugoj 1—6 
63-0-Pe primele tocuri : 
LL L BOCȘA 21 p 
CSM Caransebeș 1T 
A Minerul Oravtța 16 
A ObRld Stamartinu Sirbesc 16 p 
<33—10— pe ultimele tocuri : — 
Rapid Arad 12 p (34—32), 
C.F.R. Arad 11 p (13—34).

SERIA A IX-a
Constructorul Satu Mare — 

frățlrea Oradea 1—1 (1—0),
eolta Salonta — Someșul Satu 
Mare 2—3 (0—3), Oașul Negrești — 
Minerul Or. dr. Petru Groza 4—0 
(3—O. Voința Oradea — Olimpia 
Gherla 1—1 (0—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Unio Satu Mare 
9—9, Minerul Șuncuiuș — Unirea 
Valea lui Mihal 4—1 (1—1), Mine
rul Sărmășag — Silvarda Cehu 
SUvaniel 5—o (2—0). Victoria Că
rei — Chimia Tășnad 3—0 — Chi
mia fiind suspendată pe 3 etape.

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 29 p (19—9), 2. Mi
nerul Sărmășag 19 p (23—13). 3. 
Uni o satu Mare 19 p (19—IO. 4. 
Victoria Card IB P (19—11)_ pe 
ultimele locuri : 13. Silvanla Cehu 
Stivanld u p <14—30. 16. Con- 
Stroctorul Satu Mare 7 p (li—34).

SERIA A X-a
<LLI_-Mecanlca Signet — Mine

rul Bălța 4—9 <1—0. LA pușul Tg. 
Lăpuș — Minerul Bala Sprie 3—9 
<3—O. Eectrocnureș Tg. Mureș — 
Minerul Borșa 3—» (2—ri. Energia 
Prundu Blrglulul — Minerul Ruti
na 3—1 <3—D. Otelul Regiile — 
Mureșul Luduș 3—9 (»—O. CU- 
PROM Bala Mare — Metaloteb- 
nlca Tg. Mureș 3—9 <9—0. CIUM- 
rOREST Năsâud — Minerul Bilet 
4—• O—O. Bradul Vlșeu — 
LJSSM Signet 1—1 o—r

Pe primele locuri : L C.IJ- Sl- 
GHET 37 p (33—0. L Metalcteb- 
alca Tg. Mures S3 P <35—IB). X 
Kectromures Tg. Mureș IT p 
04—13). *- Minerul Retina rr p — _ „ . . - a

L META- 
02-121, t 
P <35—1». 
p as—ni.

IS.
19-

In- 
Re-

francezul Amoros pe danezul 
J. Olsen la campionatul euro
pean din Franța. A urmat eli
minarea cuplului Spirea-Dubln- 
ciuc (ultimul merita și el un 
„galben" încă din primele mi
nute), pentru injurii, primul, 
și lovirea adversarului, in ca
zul celui de-al doilea. Dar si
tuații de folosire a cartonașe
lor au mai fost în acest joc 
neașteptat de greu de condus 
datorită nenumăratelor .contre" 
cu care s-au .gratulat" ambe
le echipe.

Si eu toate acestea, jocul ia 
tine a plăcut, F.CJt. Bra
șov dovedzndu-se o echipă di
ficili. Dar CorcinuL, ia creș
tere de formă, a jucat con
structiv și eficace, avind fa 
ttadral Mateuț cel mai bun ju
cător de pe teren. El a făcut 
tot ce a v-ut, evoluind r» 
maximum de randament, punfa- 
du-i ta umbră pe ceilalți inter
naționali hunedoreni.

ultimele 15 minute 
reprize, pentru că, 
după pauză, ea a 
început din nou 
să cînte : „Rapid, 
orice-ar fi, lingă 
tine noi vom fi!“ 
Foarte frumos a 
că și galeria pi-

Mircea TUDORAN

fost faptul
teștenilor, mai redusă numeric 
și mai puțin zgomotoasă, 
a cîntat refrenul de mai 
sus ! Si replica a venit, 
prompt, din grupul celor îm- 
brăcați în culorile vișinii (cio
rapi, bluze, fulare, căciulite 
etc.). Nu am avut prea des 
prilejul să semnalăm o astfel 
de atitudine, un desăvîrșit 
fair-play al spectatorilor din 
tribunele unui stadion al nos
tru. Cu atit mai mult merită să 
subliniem această atitudine — 
pentru care milităm de ani și 
ani —, cu cit asistăm, uneori, 
la .replici’ jignitoare intre di
verse grupuri de pretinși su
porteri (îndeosebi la cuplajele 
bucureștene) și, e adevărat mai 
rar. chiar la ciocniri între ele. 
Sigur, bucureștenii — cei ce 
se afli mereu alături de echi
pa iar favorită — au plecat 
rupărați de pe stadionul din 
Trivale ; supărați pe echipa 
lor, pentru că. prima dată in 
acest campionat, a pierdut la 
scor; supărați insă și pe an
trenorii Rapidului, deși nu ei 
eu greșit elementar in fazele 
de apărare ți nu... Victor Stăn- 
eulescu a ratat la poarta lui 
Cristian, ci lor. Ion. Cioacă, 
Gomță ți Teodorescu.

Lmirențiu DUMITRESCU

I»1PROFESORUL" ANALIZEAZĂ

locuri : L LXU. 
20 p (30—14), 2. Delta

3. Chimia
(23—15)... pe ultimele — A-3.A.-

E STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
A ZI pentru 
ia tragerea 
RE3 de m‘l- 
embrle a.c., 
În sala Ciu
li din Bucu- 
la ora 15.30. 
ultima zi și 
iletlnelor la
tr.lermcdl.i:- 

Ine, cu me
nta de fl- 
■F.A.".
ia biletelor 
MULTIPLĂ 

: se va des- 
cembrie, pe

baza noii formule tehnice aplicate 
In luna octombrie a.c.

în cadrul a 8 extrageri, In două, 
faze, cu un total de 72 numere, 
partlcipanțll au posibilitatea obți
nerii unor importante cîștigurl In 
autoturisme „DACIA 1300”, mari 
lume de bani șl excursii în R.S. 
Cehoslovacă. Extrageri „legate**, 
două cite două, cu cîștigurl pen
tru 3 numere din 18 extrase. Va
riantele sfert pot obține cîștigurl 
cu valori de pînă la plafonul ma
xim, Inclusiv (In absența celor 
întregi), atit Ia faza L cit șl la 
faza a II-a.

CIȘTIGL'RILB TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN i DECEMBRIE. 
Cat- 1: 3 variante 100% a SO.MO 
lei; cat. 2 : 1 variantă 35%— au
toturism Dada 1300 (ItMO lei); 
cat. 3 : 8 variante 100% a 0.300 
lei șl X variante 23% a 1202 lei; 
cat. 0: Ti variante a L1S1 ld; 
cat. B: 173,25 a <73 lei; cat. B: 
0.802^5 a 40 Id; cat. T: 108,50 a 
300 ld; cat. (: 1.342 a 40 ld. Re
port categoria 1: 35.557 lei.

Cîștigurlle de 50.000 lei de 
categoria ir au fost obținute 
Pirvan Emil din Alexandria

la 
de 

----  șl 
Horea Marian din București, Iar 
autoturismul Dacia 1300 (70J»0
let) a fost obținut de Dnmltra- 
cbe Aurelian din București.

O*—2Z)_ pe ultimele laeurl : 
Minerul Borșa W p (13—20. 
Bradul 9 p (15—3U-

SKRIA A U-a
Mecanica Orâ^tie — Soda Ocna 

Mureș 9—e (3—ICnerul Paro- 
tenl — Unirea Ocna Sibiului 3—I 
(1—1), Inter Sibiu — Viitorul 
LR.A. CîuJ-Napoca •— 1 (•—f),
Tîmavele Blaj — Mecanica Alba 
luBa 1—9 (1—6), Steaua-C^JL
Cluj-Napoca — Dacia Oră^tie 2—0 
(5—0), Minerul Certej — Metalul 
Atud 1—1 (1—9), Metalul Sighi
șoara — Mlnerul-Ștlința Vulcan 
1—9 (0—0, IMTX Aenlta — Victo
ria Călan 4—9 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA ORAȘTTE 20 p (25—14), 
Minerul ParoșenJ 20 p (23—15), J. 
Viitorul Cluj-Napoca 17 p (26— 
15)— pe ultimele locuri : 15. Tîr- 
navele Blaj 11 p (12—28). 16. Me
canica Alba Iulla 10 p (17—26).

SERIA A XTI-a
Mobîla-Măgura Codlea — Progre

sul Odorheiu Secuiesc 4—1 (1—0), 
Electro Sf. Gheorghe — Celuloza 
Zămești 3—1 (1—0), Mureșul Toplița 
— Metalul Tg. Secuiesc 3—0 (2—0), 
Unirea Crlsturu Secuiesc — Me- 
trom Brașov 3—2 (2—0), I.C.I.M. 
Brașov — Utilajul Făgăraș 4—1 
(1—0), Minerul Bălan — Precizia 
Săcele 2—0 (2—0), Cimentul ~~ 
ghlz — Textila Prejmer 
(0—0), Nltramonia Făgăraș — 
torul Gheorghenl 2—0 (0—0), 
nerul Baraolt nu a Jucat.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 22 p (23—14), L 
Metalul Tg. Secuiesc 21 p (34—15), 
3. LC.I.M. Brașov 2] 
pe ultimele locuri : 
Săcele 13 p (26-25), 
Cristur 13 p (13—25), 
Prejmer 8 p (6—25).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenți! noștri volun
tari din localitățile respective.

într-o măsură, prestațiile mai 
slabe ta asemenea jocuri și 
principalul argument al spu
zelor mele sint partidele bune 
pe care le-am făcut cu echi
pele fruntașe 
tai sau chiar 
nere care deși 
ca Politehnica 
pildă, au jucat deschis. Sigur 
că ne dăm seama de scăderile 
noastre ta fața unor amintite 
tipuri de jocuri și cred cu toa
tă convingerea că vom obține 
și pe terenul nostru — așa 
cum am făcut-o ta multe par
tide din deplasare — un ran 
darner.t ofensiv sporit".

O cxcfird lucidă și realistă 
« profilului de joc al echipei 
prop—ti. om așteptam de altfel 
it ie it antrenor ca Gh. Con- 
rtan* n. Subsc-iem la cele tpu- 
u ie el, adăugind ei ieșenii 
n realizat la Buzău o partidă 
de s i angajament (la acest 
capitel gazdele au rămas da
toare), iar contraatacurile (ca 
Damas chin ea principal .actor") 
cu p-ezenta: «a ridicat grad 
de periculozitate. Coroborate eu 
reaBtitile austntite de .profe
sor", aceste ccliiiti ale jocului 
PoStehnieti <« dus Ia egalul 
de pe stadionul din Cringul 
BazĂsfai.

ale campionatu- 
cu unele parte- 
nu stau pe roze. 
Timișoara, de

Eftimie IONESCU

1.
2.

IIO- 
3—0 
VU- 
Ml-

p (25—11)... 
15. Precizia 

lfl. Unirea 
17. Textila

ARBITRII ULTIMEI ETAPE (de miercuri)
A TURULUI DIVIZIEI

F.C.M. Brașov — F.C. Olt : 
B. Matei ; D. Manole (ambii 
din București) și C. Gheorghe 
(Suceava) ;

Jiul Petroșani — F.C. Argeș: 
M. Salomir ; M. Man (ambii din 
Cluj-Napoca) și I. Tărcan (Re
ghin) 5

Rapid — Gloria Buzău : A. 
Gheorghe (P. Neamț) ; M. Fe- 
dorescu (Bacău) și V. Curt 
(Medgidia) ;

Politehnica Iași — A.S.A. Tg. 
Mureș ; M. Niculescu ; M. Sto- 
enescu șl M. Llcă (toți din 
București) ;

F.C. Baia Mare — Dinamo l 
M. Neșui L Medveș (ambii din

Oradea) și D. Buciuman 
mișoars) ;

F.C. Bihor — Politehnica 
mișoara : Fl. Popescu ; 
Coț (ambii din Ploiești) și 
Teodorescu (Buzău) ;

S.C. Bacău — Steaua : 
Mustățea ; D. Ciolan și A. 
eolescu (toți din Pitești) ;

cn-

Ți
nte
Cr.

AL 
Ni-

Sportul studențesc — Chimia 
Km. Vîlcea : S. Necșulescu 
(Tîrgoviște) ; P. Cadar (Brașov) 
(f A- Porumboiu (Vaslui).

Meciul UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — CORVINUL HU
NEDOARA se va disputa în 
ziua de 19 decembrie.



• La cea de-a 9-a ediție a Bal
caniadei de box pentru juniori, 
desfășurată la Vidin (Bulgaria), 
tinerii pugillștl români s-au com
portat remarcabil obțintnd patru

■ medalii de aur prin Florin Manea 
(semimuscă). Roman Acuarele 
(semlmijlocie), Ștefan Trișcu 
(mijlocie mică) și Dumitru Bey 
liu (mijlocie).
• Proba feminină de IM m 

spate din cadrul concursului in
ternațional de la Praga a tos» 
cîștigată de Carmen Bunadu (Ro
mânia) cu 1:04,56, urmată de 
Monika Barta (Ungaria) — 1:07,35, 
Lenka Marșovnova (Cehoslova
cia) — 1:07,52. Alte rezultate 3 
100 m bras : Natașa Nitoșnlcenko 
(UJț.S.S.) — 1:15,16 ; 200 m flu
ture : Adriana Domancka (Ceho
slovacia) — 2:15,74 ; 200 m mixt : 
Enke
2 126,64.

trenorul Gh. Zamfirescu 11 remar
ca pe Ductile), Ragea, Nuțu, 
Geantă.
• In cadrul concursului Inter

național de gimnastică de la Stut
tgart, In Întrecerea feminină pri
mul loc șl l-au Împărțit Maxi 
Gnauck (R.D.G.) șl Elena Gurova 
(U.R.S.S.), ambele cu 33,50 p. Pe 
locurile următoare ș-au clasat : 
Gabriela Făhnrich (R.D.G.) 38,85
p, Simona Păuca (România) 38,55 
p, Brigltta Lehmann (R.F.G.) 38,40 
p. Concursul masculin a revenit 
japonezului Kojl Gushiken cu 
53,35 p, urmat de Ulf Hoffmann 
șl Jens Fischer (ambii din 
R.D.G.) cu 58,25 p șl, respectiv, 
58,15 p.

Sohnengler (R.D.G.)

• In 
de la . __ _
Nlcolae Zamfir s-a clasat al doi
lea la cat. 63 kg. Iar Gheorgho 
Savu a fost al treilea la cat. S3 
kg. La „libere”, la cat. 90 kg.. 
Iulian-Rlșnoveanu a obținut locul 
trei.

cadrul turneului de lupte 
Nisa, Ia ,,greco-romane",

• Tlnăra echipă de polo Steaua 
a susținut la Varșovia prlmela 
sale meciuri Internaționale. Ea a 
dispus cu 11—7 de o selecționată 
de tineret a Poloniei șl a Întrecut 
clar (12—4) pe Legla Varșovia. 
Dintre jucătorii întrebuințau. an-

• „Cupa Otecestven Front" la 
hochei, disputată la Sofia, s-a În
cheiat cu victoria echipei Torpedo 
Gorki. Pe locul secund s-a cla
sat selecționata țării noastre, care 
in ultimele meciuri a dispus de 
Ungaria cu 14—S (»—0, 2—1, 3—2) 
și de Bulgaria cu t—2 (1—0, 3—1, 
4—1). singurul joo pierdut de 
hocheiștll români este cel eu for
mația sovietică,: 3—0 (1—1, 1—4. 
1—1). Portarul echipei noastre 
Valerian Netedu a fost declarat 
cel mal bun portar al turneului. 
Iar din echipă s-au remarcat : 
Cazaca (7 goluri !), ChIriți, Sol- 
yom, Pisăru, Gerczuly, Justinian.

„INTERNAJIOmElE" DE

IN CALENDARUL U.C.I.
Mt’NCHEN (Agerpres). 

trunlt la MUnchen, ~ 
Uniunii Cicliste
(UCI) a deda ca ta 1387 cam
pionatele mondiale să se dispute 
in Austria.

Pe de altă parte, reuniunea a 
stabilit ca tururile cicliste femi
nine să nu depășească 11 zile ta 
total (cu două zile de pauză), 
precum și 720 km. In calendarul 
curselor de amatori pe anul 1335 
a fost Indus șl Turul ciclist ai 
României (1—2 septembrie).

ACTUALITATEA LA RUGBY
EDINBURGH. Reprezentati

va de rugby a Australiei a 
realizat marele șlem în cadrul 
turneului său tn Marea Bri- 
tanie. După ce a întrecut An
glia (21—18), Irlanda (16—9) șl 
Tara Galilor (28—9), sîmbătă, 
pe terenul Murrayfield, ea a 
a dispus de Scoția cu 37—12 
(12—9). Jucătorii australieni 
s-au arătat superiori în toate 
compartimentele !

ARLON. In cadrul campiona
tului
FIRA", 
întrecut 
14—12.

european — „Cupa 
grupa ,B“, Belgia a

R.F. Germania cu

Melbourne. Punct final ta 
tradiționalele campionate inter
naționale de tenis ale Austra
liei. La ediția din acest an, 
cu excepția victoriei — pre
văzute — a cuplului feminin 
Martina Navratilova și Fam 
Shriver, în rest cîștigătoril au 
fost alții decît cei prevăzuți 
inițial de specialiștii sportului 
alb. Pe lista campionilor Aus
traliei figurează, de pildă, 
Chris Evert-Lloyd, devenită fa
vorită după înfrîngerea Navra- 
tilovel. Ea a dispus cu 6—7, 
6—1, 6—3 de tînăra Helen*
Sukova, cea care o eliminase 
pe reputata jucătoare Martina 
Navratilova, nr. 1 a tenisului 
feminin. La simplu bărbați, 
Mats Wilander l-a întrecut eu 
6—7, 6—4, 7—6, 6—2 pe Kevin 
Curren, învingătorul lui Lendl.

PE GHEATA SI PE ZAPADA a a
DAVOS. Prooa de slalom special 

(f) din cadrul „Cupei Mondiale” 
a fost clștlgată de Christelle 
Guîgnard (Franța) în 1:34,04, ur
mată de Erika Hess (Elveția) — 
1134,26 și Helene Barbier (Fran
ța) — 1 :34.33. Combinata alpină 
a fost cîștigată de elvețianca 
Brigitte Oertll.

PRAGA. In meci amical : Ceho
slovacia — U.R.S.S. 4—4 (1—1,
2—1 1—2). Pentru gazde au mar
ca Caldr, Lukac, Paek șl Kllma. 
respectiv Makarov, Kastonov, Fe
tisov șl Drozdlestskl. In al doi
lea joc Cehoslovacia a învins cu 
5—3 (1—1, 2—1, 2—1). Au marcat s 
Lukac 2, Kllma, Rosol șl Lala, 
respectiv Larionov, Kruiov șl 
Hamutov.

(Franța).BUY ST.-VINCENT
Prota de coborîre (f) a revenit 
elvețlencei Zoe Haas tn 1:26,30, 
urmată de Marina Klehl (R.F.GJ
— 1:26,35 și Irene Epple (R.F.G.)
— 1:26,55. Slalomul uriaș (m) a 
fost cîștlgat de Italianul Roberto 
Erlacher — 2:30,13, urmat de el
vețianul Martin Hangl — 2:30,34 
și Richard Pramottln (Italia) — 
2:30,40.

MOSCOVA. Proba masculină 
din cadrul concursului Internațio
nal de patinaj artistic de la Mos
cova s-a Încheiat cu victoria 
sportivului sovietic Aleksandr Fa
deev, urmat de compatrloțli săi 
Vladimir Kotin șl Vitali Egorov. 
Adrian Vaslle (România) s-a cla
sat pe locul 14.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI

LA ORA „SFERTURILOR44 DE FINALĂ
In meclurlle-retur din „opti

mile” cupelor europene la volei 
s-au înregistrat următoarele re
zultate (între paranteze, rezulta
tele din tur) :

C.C.E., masculin : Legla Var
șovia — Ruda Hvezda Praga 
3—2 (1—3), Tyroiia Vlena — Ba- 
diotehnik Riga 0—3 (0—3), Dinamo 
București — c.S.U. Torino 3—0 
(1—3), Santal Parma — Brother 
Martlnus Amsterdam 3—1 (3—1), 
Capital City Spikers Londra — 
T.S.K.A. Sofia 0—3 (0—3), Lolmn 
*79 (Fini.) — Tungsram Budapesta 
3—0 (0—3) — punctaveraj 73:61, 
Mladost Zagreb — T.S.C. Berlin 
3—0 (2—3), Gladsaxe (Dan.) — 
Hapoel Hamapil (Isr.) 3—1 (sim- 
bătă s-a jucat primul med, re
turul dlsputlndu-se tot tn orașul 
danez).

Programul „sferturilor” (9 șl 1* 
ianuarie) : Ruda Hvezda — Di
namo, Radlotehnik — Santal, 
T-S.K.A. sofia — Lolmu *79, Glad- 
saxe (Hapoel) 
(primele 
D.

Mladost Zagreb
echipe găzduiesc manșa

Mate Asher (Isr.) — c.H. Bratis
lava 0—3 (0—3), Levski Spartak 
Sofia — Ijsboerke Herentals (Bel
gia) ■ ■ r - •
(Ung.) — Dinamo Moscova 
(0—3), Galatasaray __
Bartolonl Bologna 0—3 (0—3).

Programul „sferturilor» (9 și 16 
Ianuarie) : Saleslanos — Ham
burg, Pleksamaen — Steaua, CJI. 
Bratislava — Levski Spartak, Di
namo Moscova — Bartolonl Bo
logna.

Cupa cupelor, feminin ; Arce- 
llk Istanbul — U.K. Bratislava 
0—3 (0—3), Nelsen Reggio Emilia
— Deltalloyd Amsterdam 3—0
(3—1), Kaufhavs Innsbruck — 
C.A.S.G. Paris 1—3 (1—3), Steaua 
roșie Belgrad — Akademlk Sofia 
3—3 (0—3), U.S.C. Milnster — 
Kfum GOteborg 3—0 (3—0), Ura- 
locika Sverdlovsk — Panathinal- 
kos Atena 3—0 (3—0), Ujpest
Dozsa Budapesta — Atletico Por
tugal 3—0 (3—0), Dynamo Berlin
— Deco Denderhoutem (Belgia) 
3—0 (3—0).

3—0 (3—1), Kecskemet
0-3

Istanbul —

In- 
Congresul 

Internaționale

5

CONCURS DE GIMNASTICA LA RENO
NEW YORK (Agerpres). — 

Concursul internațional de gim
nastică de la Reno (Nevada) a 
fost dștlgat la masculin de echi
pa R. P. Chineze, ' - - - -
de cea a S.U-A. 
compus, pe locul 
campionul olimpic 
Chineză) cu 53.45 .
de Kyojl Yamawaka (Japonia) — 
50,30 puncte și Huang Wofu 
(R. P. Chineză) — 57,70 puncte. 
In competiția feminini a cîștlgat 
Use Wittwer (S.U.A.) — 3SJS

iar la feminin 
La individual 

tntn s-a clasat 
Lou Yun (R. P. 
puncte, urmat

TENIS ALE AUSTRALIEI
Navratilova, Shriver au dispus 
de Claudia Kohde-Kilsch, He
lena Sukova cu 6—3, 6—4, iar 
la dublu bărbați succesul a 
suris Iul Sherwood Stewart, 
Mark. Edmondson (S.U.A., Aus
tralia), care au întrecut pere
chea suedeză Mats Wilander, 
Joachim Nystrom cu 6—2, 6—2, 
7—3.

• In finala turneului demon
strativ de la Santiago de Chile 
Andres Gomes (Ecuador) — 
Hans Gildemeister (Chile) 4—8, 
6—3, 6—3.

C.CX,
Praga — ___ . - -
(3—2), Dinamo Tirana — Teodora 
Ravenna 3—1 (0—3). Ț.S.K.A. Sa
fi* — Dllbeek Iterbeek (Belgia) 
3—1 (3—0), Traktor Schwerin — 
Burevestnik Alma Ata 1—3 (0—3), 
University Lausanne — C.S.M. 
Clamart (Fr.) 3—0 (3—1), Tun
gsram Budapesta — Eczaclbasl 
Istanbul 3—0 (3—2), Hillingdon
(Anglia) — Levski Spartak Sofia 
0—3 (0—3), Post ”■ — -
Lohhof (R.F.G.)

feminin : Ruda Hvezda 
Ubblnk Orion (OL) 1—1

Vlena — V. S.
1-3 (0—3).
masculin : Sale-
Sokol Vlena 3—0

Cupa cupelor, 
sianos Madrid — 
(2—3), S. V. Hamburg — Starllft 
Voorburg (Ol.) 3—1 (2—3), S.C.
Leipzig — Pleksamaen (Flnl.) 
3—1 (1—3), Steaua București — 
A.S. Cannes 3—0 (3—1), Hapoel

TELEX TELEX
BOX • In gala de la San Juan 

(Porto Rlco), ghanezul Azumah 
Nelson a devenit campion mon
dial (WBC) la cat. pană dispu- 
nlnd de portorlcanul Wllfredo 
Gomez, deținătorul centurii, prin 
k.o. tn rep. 11 • Americanul
Frank Tate (20 ani), campion o- 
llmpiu la Los Angeles, la catego
ria mijlocie, a cîștlgat prin aban
don în repriza 1, primul său 
med ca profesionist în fața lui 
Mike PucciareFL Un alt campion 
ollmplo. Henry Tillman (24 ani), 
l-a Învins tot prin abandon, în re
priza a doua, pe jamaicanul U- 
ria Grant, tn cadrul categoriei 
grea • Argentinianul Santos La
dar, campion mondial fWBA) la 
„muscă” șl-a păstrat titlul, dls- 
puntnd la puncte tn 15 reprize.

IRLANDA. Selecționata de rugby a Irlandei, se anunță 
din Dublin, va efectua anul viitor, în mai-iunie, un turneu 
de 6—8 jocuri în Japonia. Tineretul nipon se arată foarte 
interesat de sportul cu balonul oval și dorește să-și apro
fundeze cunoștințele susținind partide cu echipe reputate. 
Anul acesta, „15“-le Franței s-a aflat în turneu în Japonia.

OLANDA. Hein Verbruggen, în vîrstă de 43 ani, a fost 
alee In funcția de președinte al Federației internaționale 
de dcllsm (profesioniști) cu prilejul lucrărilor Congresului, 
de la Munchen, al acestui organism.

ITALIA. La Roma a avut loc zilele trecute reuniunea 
Internațională a experților în materie de securitate a 
serimerilor. Cu acest prilej s-au purtat discuții asupra sta
diului cercetărilor întreprinse în această direcție și au fost 
prezentate două noi dispozitive care asigură desprinderea 
lamei armelor în caz de rupere, precum și noi tipuri de 
mască.

MEXIC. Consiliul mondial al boxului (W.B.C.), cu sediul 
la Ciudad de Mexico, a hotărîț excluderea din rîndurile 
acestei organizații a pugllistului american de categorie 
grea Greg Page. Acest boxer, de culoare, a acceptat să 
evolueze in Africa de Sud (cu Garry Coetzee) deși în 
această țară apartheidul este politică de stat, pe "
W.B.C, ca și alte organisme internaționale, o condamnă 
eu toată severitatea.

R.D. GERMANA. Dublul campion olimpic la

în
care

RJ). GERMANA. Dublul campion olimpic la maraton, 
Waldemar Cierpinskl (cîștigător tn 1976 la Montreal și în 
1980 la Moscova), a anunțat că se retrage din activitatea 
eompetițională. Cierpinskt, în vlrstă de 34 de ani, lucrează 
la redacția ziarului „Deutsches Sport Echo" din Berlin.

UNGARIA. Un alt mare sportiv care și-a anunțat înche
ierea activității competiționale este și canolstul ungur 
Tamas Wiehmann, care a fost printre cei mai reputați spe
cialiști din lume. De altfel, Wiehmann, in cei 18 ani de 
rarier» sportivă, a ciștigat nouă titluri mondiale, dar n-a 
avut niciodată bucuria să fl obținut vreo medalie olimpică 
de aur deși a luat parte la mal multe ediții ale J.O. (s-a 
dasat de două ori al doilea și o dată pe locul trei).

8.UJL Federația americană de atletism a decis să Îna
inteze forului atletic internațional cererea orașului India
napolis de a 1 se acorda onoarea să Ce gazdă. în 1987. a 
campionatelor mondiale pe teren acoperit.

U.R.S.S. La Încheierea campionatului unional de fotbal, 
lista golgeterilor are în frunte pe Serghei Andreev (28 ani). 
Jucătorul lui S.K.A. din Rostov a Înscris 19 goluri. El este 
urmat de Mkitarlan (Ararat Erevan) cu 18 goluri 
(Dniepr), Jeludkov (Zenit) Și Tarasov (Metallist Harkov) 
cu cite 17 goluri.

rVWWWW

ITALIA - POLONIA 2-0FRANȚA - R. D. GERMANA
2-0

preliminarll- 
dlspus de 
t-o (i-e>.

In grupa a 4-a a 
lor C.M., Franța a 
R. D. Germană cu 
prin golurile marcate de Stopyra 
(mln. 32) șl Anzlanl (min. 90). 
Echipele : FRANȚA : Bats — 
Bibard, Senac, Bossls. Amoros 
— Fernandez, Tigan*. Giresse, 
Platini — Stopyra (Anzlanl), 
Bellone. R.D.G. : Muller —
Trautmann. Stahmann, DOrner, 
Ddschner — Slubner, Troppa, 
Steinbach (Richter), Liebers — 
Thom, Minge (Glowatzky). A 
arbitrat Casarin (Italia). A fost 
o victorie meritată a gazdelor, 
care, după 3 jocuri, se află In 
fruntea clasamentului cu 6 p 
(golaveraj 7—0). urmată de Bul
garia 3 d (3 j). Iugoslavia 3 p 
(1 j), R.D.G. 2 p (S j) șl Lu
xemburg Op (3 j). Următoarele 
tatllnlri au loc în 1985

In med amical, la Pescara, 
selecționata Italiei a dispus de 
cea a Poloniei cu 1—0 (0—0).
prin golurile înscrise da Alto- 
bem (mln. 77) șt Di Gennaro 
(mln. 90). Victoria gazdelor a 
fost conturată abia la ultimul 
sfert de ară. De notat Insă c* 
tn « polonezul Wdozyk a
fost eliminat de pe teren. Echi
pele : ITALIA : Tancredl — Bez- 
gomL Righetti (Trlcella), Vler- 
ehowod, Cabrtnl — Bagnl (Doss- 
ena), TardelU, Dl Gennaro — 
Roșii. AltobelU (Serena). Conti 
(Fanna). POLONIA : Kazmierskl
— Kublckl, Zmuda, Wdozyk,
— - ■ - - _ Matysik, Wijas

Komornlckl — Palasz.
(Ostrowski), Boniek.

Bielefeld 1—0. Pe primele locuri , 
Bayern MOnchen 25 p (un joc mal 
puțin), Bremen 23 p, Urdlngen 
ai p, KOln 20 p. Pe ultimele I 
17—18. Bielefeld șl Braunschweig 
cu dte 10 p.

Wojcickl 
(Pruslk). 
Okonskl

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 17) 

cear Sarajevo 
grad 4—0 1, ~

Plerre Llttbarski (F. C. Koln), tn tricou alb, 
tn meciul cu Leverkusen, încearcă să treacă da 
fundașul Wlnklhofer. Internaționalul LUtbarski 
este unul din fruntașii golgeterilor din campio

natul vest-german.
Telefoto : AP — AGERPRES

• TELEX > TELEX
de panamezul Hllarlo Zapata.

HANDBAL • Med amical mas
culin, la Karlsruhe : R. F. Germa
nia — Cehoslovacia 17—19 (7—9).

HOCHEI PE IARBA * In ca
drul competiției „Cupa campioni
lor” care are loc la Karad, tn 
Pakistan, au fost Înregistrate re
zultatele : Olanda — Noua Zee- 
landă 2—1, Australia — Marea 
Britanle 4—3, 
Zeeiandă 5—1, 
nla 3—2. In 
Pakistanul șl
* P-

ÎNOT 9 Campionul olimpic Mi
chael Gross (R.F.G.) a realizat 
cea mal bună performanță in
door. în bazin de 25 m, înotlnd 
400 m liber în 3:42.80. Vechiul re
cord de 3:42.96 aparținea din 1982

Australia
Pakistan — Noua 
Pakistan — Spa- 

clasament conduo 
Australia cu cite

ZeleznL-
P artizan Bel- 

Bugojno — No vi sad 
1—1, Steaua roșie — 
F.C Sarajevo 4—4, 
Nlksici — Niș 1—0, 
Vlnkovlc! — Pristi
na 2—1. Tuzla — Ti
tograd 2—1, Dinamo 
Zagreb — Hajduk 
Split 2—2, Rijeka — 
Osijek 5—0. Pe pri
mele locuri : F.C. 
Sarajevo 25 p, Haj
duk Split 23 p, Ze- 
leznlcear Sarajevo 
șt Mwtlzan Belgrad 
an eMo M p. Pe ul- 
tlmoto: 15—17. Pris
tina, Nlkslcl, Novi 
Sad cu dte 14 p, 
18. Vlnkovld 12 p.

B. F. GERMANIA 
(et. 17). Bremen — 
Dortmund 6—0. Man
nheim — Leverku
sen 2—1, Frankfurt 

MOnchengladbach 
1—1, DOsseldorf — 
Bochum 0—3, Stut- 
gart — Karlsruhe 
5—0, KOln — Kai
serslautern 1—0, Ba
yern MUnchen — 
Braunschweig 3—0, 
Schalke — Hamburg 
3—0, Urdlngen —

> TELEX • TELEX
iul VL Salnikov (UJI.SUS.).

ȘAH • Cea de-a 32-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial 
dintre Anatoli Karpov șl Garrl 
Kasparov a fost amlnatâ la ce
rerea ltd Karpov. Partida »e va 
desfășura miercuri, 12 decembrie.

TIB • La Fuzhou, tn cadrul 
campionatelor R. P. Chineze, tl- 

. năra Ll Ylngzl a dștlgat proba 
de pistol standard cu rezultatul 
de 593 p. performanță superioară 
cu <in punct recordului mondial 
al sovieticei Korsun (592 p).

VOLEI • In cadrul turneului 
său tn Statele Unite, echipa mas
culină a Braziliei, vlcecamploană 
olimpică, a obținut a treia vic
torie. tn meciul de la Las Vegas, 
Brazilia a dispus de S.U.A. cu 
3—2 (—« i« 11 —« 14).

ANGLIA (et. IS). Q P. Ranger* 
— Everton 0—0, Nottingham — 
Manchester Utd. 3—2, Southamp
ton — Arsenal 1—0, Tottenham — 
Newcastle 3—1, Luton — Aston 
Villa 1—0, Norwich — West Ham 
1—0, Sheffield Wednesday — Chel
sea 1—1, Stoke — Ipswich 0—3, 
Sunderland — Leicester 0—4, West 
Bromwich — Watford 2—1, Liver
pool — Coventry 3—1 (disputat In 
timpul săptăm nil). Pe primele 
locuri : Everton 34 p, Tottenham 
33 p, Manchester Utd șl Arsenal 
cite 32 p. Pe ultimele : 21. Coven
try 16 p, 22. Stoke 7 p.

SCOȚIA (et. 18). Aberdeen — 
Celtic 4—2, Dumbarton — Dundee 
Utd. 2—2, F.C. Dundee — St. Mir
ren 2—3, Glasgow Rangers — 
Midlothian 1—1. Pe primele 
locuri : Aberdeen 31 p, Celtic 26 
p, Glasgow Rangers 22 p. Pe ul
timele : 8. Dumbarton 12 p, L 
Hibernian 11 p, 10. Morton 9 p.

INDEPENDIENTE A CIȘTIGAT 
„CUPA INTERCONTINENTALĂ"

La Tokio, în fața a 62 0M de 
spectatori, s-a desfășurat meciul 
din cadrul „Cupei Intercontinen
tale” dintre Independlente Bue
nos Aires (clștlgătoarea ..Cupei 
Llbertadores» din America de 
Sud) el F. C. Liverpool (învin
gătoare în 
Partida s-a 
(1—0). prin golul marcat 
Percudani tn mln 
mlrea golului englezii au atacai 
mal mult, dar n-au putut trece 
de anărarea bine organizată * 
argentinienilor. Au evoluat e- 
ehlpele : INDEPENDIENTE : Go- 
yen — Clausen, VlIIaverde 
(Monzon), Trossero Enrique — 
Glustt, Marangonl, Bochlnl — 
Burruchaga, Percudani. Bar ba
ron. LIVERPOOL s Grobbelaar
— Neal, Gillespie, Hansen, Ken
nedy — Nicol, Molby, Johnston
— Wark (Whelan). Rush. Dal
glish. A arbitrat Romualdo (Bra- 
ziiia).

finala .C.C.E.-). 
încheiat cu 1—• 

da 
6. După pri-

ALTE REZULTATE
• In CJE. de tineret (gr. 4), la 

Lorient; Franța — R.D. Germană 
1—1 (0—l) Au înscris Buscher 
(mln. 75), respedlv Krauss (mln. 
31 din penalty). In clasament 
conduce Franța cu 3 p, urmată de 
Bulgaria 2 p (ambele cu cîte 
două meciuri).
• Echipa egipteană Zamalek a 

dștlgat „Cupa campionilor Afri
cii” tnvinglnd în finală (meci re
tur) cu 1—0 în deplasare, forma
ția nlgerlană Shooting Stars, 
după ce la Cairo cîștigase cu 2—0. 
Singurul go1 a fost marcat de ni
gerianul Fawole (autogol) în mln. 
52. Gazdele au avut multe ocazii, 
dar au ratat șl două lovituri de 
la 11 m I I Este pentru a doua 
oară cînd Zamalek cucerește tro
feul.
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