
In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, miercuri, 
12 decembrie, s-au deschis lu
crările sesiunii a Xl-a a celei 
de-a VIII-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

întrunită la scurt timp după 
Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, într-o 
perioadă de intensă efervescen
ță revoluționară, do puternică 
angajare patriotică a întregii 
noastre națiuni pentru îndepli
nirea obiectivelor actualului 
cincinal, a prevederilor cuprin
se în documentele adoptate de 
recentul forum al comuniștilor 
români, a orientărilor cuprin
se în cuvîntările rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia 
Plenara comună a Comitetului 
Central ai Partidului Comunist 
Român și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale a României, precum și la 
Plenara Consiliului National al 
Oamenilor Muncii, actuala se
siune dezbate proiectele unor 
legi și programe de o însemnă
tate deosebită pentru viitorul 
luminos al tării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți^ tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
intimpinați, Ia sosirea în ro
tonda Palatului Marii Adunări 
Naționale, de către deputați și 
invitați, cu cele mai calde sen
timente de dragoste, stimă și 
prețuire, cu puternice șl în
delungi aplauze.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile o- 
ficiale au luat Ioe tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bobu, Virgil Cazacu, Lina Cio- 
banu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, A- 
lexandrina Găinușe, Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu, Con
stantin Olteanu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
|an. Dumitru Popescu, 
Verdeț.

In sală se aflau, de aseme
nea, membri supleanți ai Co
mitetului Politio Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de președintele Marii A- 
dunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Giosan.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere in me
moria tovarășului Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
adoptat in unanimitate urmă
toarea ordine de zi:

1. Validarea alegerii unor de
putați în Marea Adunare Na
țională ;

2. Proiectul legii Planului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1985 ;

3. Proieciul legii Planului de 
dezvoltare a agriculturii și in
dustriei alimentare ai Repu-

Ilie

ETAPA DE IARNĂ A „DACIADEI“- 
LA UN NIVEL CALITATIV SUPERIOR
Conferind educației fizice și 

sportului dimensiuni noi, ca
litativ superioare. Directivele 
Congresului al XIII-lea al par
tidului prevăd acordarea unei 
deosebite atenții, în continuare, 
organizării și desfășurării in 
bune condiții a competiției 
sportive naționale „Daciada", 
în_ vederea stimulării și afir
mării talentelor sportive șl e- 
nergiilor creatoare ale Intre-' 
gului popor în opera de con
strucție a noii orînduiri.

De aici, necesitatea ridicării 
la un nivel tot mai înalt a 
activității desfășurate în cadrul 
celei de a IV-a ediții, a com
petiției sportive naționale „Da- 
ciada“, care s-a deschis, re
cent, în toate asociațiile spor
tive din școli, întreprinderi, 
instituții, unități militare și la 
sate. Obiectivul fundamental 
stabilit de tovarășul 
Ceaușescu, secretarul 
al partidului, marii 
petiții „Daciada", a cărui re
alizare se cere urmărită cu 
consecvență de către organi
zațiile sportive, sindicate, or
ganizațiile U.T.C., de pionieri, 
conducerile de unități de Invă- 
țămint șl ceilalți factori cu răs
punderi in sport, este de a cu
prinde, practic, întregul tineret

Nicolae 
general 

com-

perioa-
30 sep
pentru

blicli Socialiste România pe 
anul 1985 ;

4. Proiectul legii Bugetului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1985 ;

5. Proiectul legii privind ti
pizarea și standardizarea pro
duselor, construcțiilor și teh
nologiilor, normarea tehnică a 
consumurilor materiale și ener
getice, ridicarea calității și ni
velului tehnic al produselor;

6. Programul privind autocon- 
ducerea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei apro
vizionări a populației cu produ
se agroalimentare șl bunuri in
dustriale de consum pe 
da 1 octombrie 1984 — 
tembrie 1985 ;

7. Proiectele de legi 
aprobarea decretelor cuprinzind 
norme cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat după se
siunea a noua a Marii Adunări 
Naționale.

La primul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Ion Sirbu, pre
ședintele Comisiei de validare, 
a prezentat raportul acestei co
misii privind validarea alegerii 
unor deputațl in M.A.N.

Marea Adunare Națională a 
validat, in unanimitate, alege
rea tovarășului Virgil Necșoiu, 
ca deputat în circumscripția e- 
lectorală nr. 3 Brașov — Trac
torul, județul Brașov, șl a to
varășului Pal Arpad, ca deputat 
în circumscripția electorală nr. 
11 Gherla, județul Cluj.

Cei doi deputați au depu3 
apoi jurămîntul de credință și 
devotament față de Republica 
Socialistă România.

Tovarășul Ștefan Birlea, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat ex
punerea asupra Proiectului legii 
Pianului național unic de dez
voltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1985; tovarășul Gheor- 
ghe David, ministrul agricul
turii și Industriei alimentare, a 
prezentat expunerea asupra 
Proiectului legii Planului de 
dezvoltare a agriculturii și in
dustriei alimentare al Republi
cii Socialiste România pe anul 
1985; tovarășul Petre Gigea, 
ministrul finanțelor, a prezen
tat expunerea asupra Proiectu
lui legii Bugetului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1985.

In continuare, a fost pre
zentat coraportul Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României a- 
sapra celor trei proiecte de legi 
de către tovarășul Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului Suprem.

Raportul comun al comisiilor 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale, care au avizat fa
vorabil proiectele de legi aflate 
in discuție, a fost prezentat de 
tovarășul Vasiie Bărbuleț, secre
tar al Comisiei pentru indus
trie șl activitatea economico- 
financiară a M.A.N.

A început apoi discuția gene
rală comună asupra acestor 
proiecte.

Lucrările sesiunii continuă.

$

a

al patriei, de a se afirma ea o 
uriași mișcare sportivi de nu
li care să asigure participarea 
celor mai largi categorii de 
oameni ai muncii de Ia crase

și sate Ia practicarea organi
zată și sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului. Aceasta se 
impune cu atît mai mult eu 
cit, deși s-au înregistrat pro
grese evidente in dezvoltarea 
educației fizice și a sportului
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Ultima etapâ a turului Diviziei „K" de fotbal

STEAUA, A CINCEA VICTORIE IN DEPLASARE!
©Sportul studențesc (scorul campionatului) a jucat pentru golgeterul.„ Hogi • 

Dinamo (0-0 la Baia Mare) nu modifică tempoul • S. C. Bacău — noua „fantemâj
REZULTATE TEHNICE

- F.G Olt
- F.C, Argeș

F.GM. Brașov 
Jiul Petroșani 
Politehnica lași - A.SA. Tg. Mureș 
F.G Baia Mare 
F.G Bihor 
S.G Bacău
Rapid 
Sportul stud.

- Dinamo
- „Poli* Timișoara
- Steaua
- Gloria Buzău
- Chimia Rm. Vilcea

Meciul Universitatea Craiova - 
va disputa miercuri 19 decembrie 
Steaua

Corvinul se 
(partida 

Universitatea Craiova, restanță 
etapa a 16-a, va avea loc duminică, 16

(Citiți cronicile jocurilor în pag. 2—3)

cembrie).I1
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HANDBALIȘTII ROMÂNI AU DEBUTAT 
VICTORIOȘI IN R.D. GERMANA

Tradiționalul turneu interna
țional de handbal care are loc 
in R.D. Germans a programat 
primele jocuri la Schwerin șl 
Wismar. Echipa reprezentativi a 
țării noastre a intilnit, la Wis
mar, selecționata de tineret a
R.D. Germane pe care a în- 
vlns-o cu 33—26 (17—17) Cele 
mal multe goluri au fost mar
cate de Stingă și Covaci u cite 10 
șl Berbece 5 pentru România, 
Platz 9 pentru R.D.G. — tineret.

Alte 
lonla 
R. D. 
25—U

rezultate (Schwerin): Po- 
— Elveția 19—ÎS (12—9), 
Germani — Cehoslovacia 

(11—S).

de masă, in unele cazuri 
realizările continuă să se situe
ze sub nivelul posibilităților 
existente. Educația fizică, spor- 
tuL mișcarea în aer liber sînt 
pe alocuri lipsite de continui
tate. Pentru un număr destul

GH. VLĂDICA

(Continuare In vag 1-3)

Azi, în sala Rapid

AL CAMPIONATULUI DE BOX PE ECHIPE
in semifinale : Steaua - selecționata Argeș + Vilcea 

și Dinamo - selecționata Brăila

După o îndelungată în
trerupere, campionatul 
național de box pe e- 
chipe și-a reluat anul a- 
cesta desfășurarea. ȘL 
după disputarea prelimi
nariilor, iată s-a ajuns in

4 PAGINI - 50 BANI

3-0
2-0
5-3 
0-0
2-0
0-1
1-1
7-0

din 
de-

CLASAMENTUL
1. DINAMO 17 16 7 0 31-14 27
2. Steaua 14 11 4 1 34-9 28
3. Sportul studențesc 17 10 4 3 41-15 24
4. Univ, Craiova 15 6 3 4 28-22 19
5. Gloria Buzău 17 • 7 4 25-25 T9
6. Corvinul 16 8 1 7 29-19 17
7. F.G Argeș 17 7 a 8 23-19 18
8. A.S.A. Tg. Mureș 17 5 4 6 15-17 16
9. Chimia Rm. Vilcea 17 « 4 7 16—28 18

10. Rapid 17 5 5 7 19-19 18
11. F.C.M. Brașov 17 7 1 9 20-22 15
12. F.C. Bihor 17 6 8 8 19-27 15
13. „Poli* Timișoara 17 5 5 7 15-27 15
14. F.C. Baia Mare 17 5 3 9 15-22 13
15. Politehnica lași 17 3 7 7 20-33 13
16. Jiul 17 5 3 9 13-27 13
17. F.C. Olt 17 5 2 10 16-28 12
18. S.C. Bacău 17 4 3 10 16-24 11

GOLGETERII
GOLURI : Hagl — 114 din

(2-0)
(2-0)
C2-2)

(1-0) 
(0-1) 
(0-0)
(3-0)

învinsa cu 4-0 (2 0) dc Zclczniccar in jocul retur

SARAJEVO, 12 (prin telefon). 
Universitatea Craiova n-a reu
șit calificarea în turul al pa
trulea al Cupei U.E.F.A., în 
ciuda avantajului de două go
luri luat in partida de la Cra
iova. Formația noastră a pier
dut la o diferență de patru go
luri — 0—4 (0—2) — un scor 
exagerat față de întreaga des
fășurare a partidei. Mai mult 
craiovenii au avut două mari mo
mente care puteau să încline ba
lanța în favoarea... calificării: 
„bara" lui Cîrțu (min. 18), la 
0—0, care, transformata în gol, 
ar fi dus, practic, la încheierea 
conturilor, și ratarea lui O. 
Popescu (min. 61), la 0—2, cînd 
de asemenea golul ar fi cîntărit 
enorm in desfășurarea ulterioa
ră a întrecerii. Nu trebuie tre
cute cu vederea nici absențele 
din formația Universității (Ti- 
lihol, A. Popescu. Beldeanu),ca 
și faptul că Negrită și Țiclea- 
nu au reintrat insuficient re- 
făcuți, după o lungă pauză 
competiționalâ.

faza turneului 
începe azi. de 
tn sala Rapid, 
zi se vor disputa semi
finalele competiției, după

(Continuare In pag. 2-3)

final, care 
la ora 16.
tn prima

Dumitru Șchiopu (dreapta) — campionul tă
rii la temimuscă — va evolua tn echipa sa. 
Steaua, in cadrul turneului final pe echipe 

Foto : Aurel D. NEAGU

Joi 13 decembrie 1964

GOLURI : M. Sandu. 
GOLURI : Grosu — 4

•
11 m.
• 12
• 9 

din 11 m.
• 8 GOLURI : D. Georgescu.
• 7 GOLURI : Dragnea Pi- 

țurcă. Ignat, Mateuț.
• 6 GOLURI : Augustin, Ctr- 

țe, Biro I. Văetuș — 1 din 
H m.

I Hagi a de schit seria celor
7 goluri, executind impeca
bil o lovituri liberă din a- 
fara careului de 16 m. (Fază 
din meciul Sportul studen- 

. țese — Chimia Rm. Vilcea) 
| Foto : Aurel D. NEAGU

Toate acestea nu pot minima
liza victoria și calificarea e- 
chipei iugoslave, care a excelat, 
din nou, printr-un joc de mare 
vigoare ofensivă în permanen
tă mișcare, reușind să pună de 
multe ori pe picior greșit de
fensiva formației noastre.

Universitatea Craiova pără
sește competiția continentală, 
după patru victorii și două in
fringer!. după ee a scos din 
cursă două formații bine apre
ciate pe plan internațional 1 
Betis Sevilla și Olympiakos 
Pireu. Să sperăm că. trăgînd 
concluziile care se Impun și pe 
planul jocului și, mai ales, pe 
cel disciplinar, Universitatea 
Craiova va găsi resursele ne
cesare pentru a relua atît de 
apreciatele ei apariții pe sce
nele cupelor continentale. în 
continuare, cîteva dintre mo-

Constantin FIRANESCU

(Continuare tn dso 2-31
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De vineri, simultan, două competiții: „Cupa
Carpați" și Concursul „speranțe olimpice"

ACTUALITATEA IN POPICE
• Selecționatele de juniori învingătoare (4—0) in Polonia • S-au 
încheiat întrecerile turului 
Mureș se dispută finalele

Este de acum o tradiție ca 
In luna decembrie speranțele 
înotului nostru să se prezinte 
pe bloc-starturi. De această da
tă, foarte tinerii înotători și 
înotătoare se reunesc în fru
moasa și moderna piscină din 
Pitești, pentru a participa 
două competiții care au loc 
multan : ..Cupa Carpați" — 
participare internațională 
Concursul republican „speranțe 
olimpice".

Prima întrecere, la care și-au 
anunțat prezența și speranțe ale 
acestei importante discipline 
olimpice din R.D. Germană și 
Polonia, prezintă un mare in
teres. Printre concurenți se vor 
afla tineri înotători (născuți în 
1970 și mai mici) care au reușit 
deja prime afirmări in arena 
internațională sau care asaltea
ză viguros treptele performan
ței In rindul acestora se vor 
afla Iulia Mateeseu, triplă me
daliată a campionatelor euro-

la 
si- 
cu
Și

pene de juniori și recentă cîști- 
gătoare a medaliilor de aur și 
argint la puternicul concurs do
tat cu „Cupa Prietenia", Laszlo 
Bay Mădălio Iliescu. Marcela 
Țuca, Adriana Șerban, Simona 
Ritti. Marian Satnoianu, Tama
ra Costache, Stela Pura, Lumi
nița Dobreseu. La „Cupa Car
pați" se acordă premii speciale 
pentru cele mai bune perfor
manțe după tabela internațio- 
țională.

Interesantă va fi și cea de a 
doua competiție, care oferă un 
bun prilej de evaluare a talen
telor din generația de inotăton 
in virstă de 12—13 ani și spe
răm să avem posibilitatea să 
vorbim de cit mai multe „spe
ranțe olimpice".

întrecerile se desfășoară vi
neri. sîmbătă ri duminică, in 
cite două reuniuni zilnice, cu 
începere de la orele 9,30 și, res
pectiv. 17.

campionatului Diviziei „A" • La Tg. 
campionatelor naționale individuale și 
pe perechi
de

care 
. __ _____ _______ _____ la
campionatele mondiale au susți
nut un test, evoluînd într-o du
blă partidă amicală cu selecțio
natele similare ale poloniei. Par
tidele au avut loc recent în ora
șul polonez Szubin și au fost cîș- 
tlgate de tinerii popicari români. 
In prima zi — la fete 2328—2316 
p.d., la băieți 4938—1718 p.d., Iar 
in ziua a doua : 2408—2227 p.d., 
respectiv 5057—4733 p.d. Cele mai 
bune rezultate individuale, în cele 
două jocuri, le-au obținut, din 
formațiile noastre. Mariana Borta 
402 și 418 și J- Fetele 852 și 895 
— acest din urmă rezultat con
stituind un nou record al arenei 
pe care s-a jucat.

★
S-au încheiat întrecerile turului 

campionatului Diviziei „A". Iată 
rezultatele ultimei etape (a 9-a) : 
FEMININ — Voința Galați — Glo
ria București 2444—2481 p.d„ Vo
ința București — Voința Ploiești 
2478—2312, Metroru Brasov — Ra
pid București 2380—2438, Dacia 
Ploiești — Petrolul Bâicoi 2280— 
S*S4, Rklromwanira Brașov — 
Dprma’ant Tg. Mureș 2430—231S, 
Mucava-Molid Vama — C.S.M. 
Kcștța —ZJ73» Voința Odorheiu

Reprezentativele naționale 
popice (juniori și junioare) 
vor participa în primăvară

*

După campionatele individuale de tenis de masă

SURPRIZE, DAR NICI CHIAR AȘA!

I
I
I
I

La- 
po- 
de-

Secuiesc — Electromureș Tg. Mu
reș 2357—2461, Voința Timișoara — 
U.T. Arad 2315—2192, Voința Ora
dea — Voința Tg. Mureș 2425—2368 
— prima înfrîngere a echipei mu
reșene în acest campionat. MAS
CULIN — C.r.R. Constanța — 
Rulmentul Brașov 5019—4925, Me
talul Roman — Frigul București 
4980—4801, Constructorul Galați — 
Petrolul Cîmpina 5258—5070, Olim-
pia București — Voința București I 
5043—5077, C.F.R. Timișoara — I 
Ind. sirmei C. Turzil 4962—4935, • 
Aurul Baia Mare — Metalul Hu
nedoara 5559—5285, Jiul Petrila — 
Victoria Timișoara 5172—5100, E- 
lectromureș Tg. Mureș — Teh- 
noutilaj Odorheiu Secuiesc 5261— 
5116, Unio Satu Mare — Construc
torul Tg. Mureș 5084—4914.

Clasamentele, după încheierea 
turului, arată astfel :

FEMININ — Seria Sud : L 
romet București 14 p (9748 
pice doborite in jocurile din
plasare), 2. Voința București 12 p 
(12059), 3 Rapid București 12 p 
(9816), 4. Gloria București 10 p 
(9767), 5. Petrolul Băicoi 10 p 
(9366), e. Voința Galați 8 p (12065), 
7. Metrom Brașov 8 p (11644), 8. 
Voința Ploiești 8 p (9301), 9. Da
cia Ploiești 6 p (11337), 10. Chi
mia Roman 2 p (11229). Seria

1. Voința Tg. Mureș 16 P
2. Voința Oradea " r
3. Electromureș Tg. Mu-

p (9591). 4. C.S.M. Reșița 
(9340). 5. Hidromecanica
9 p (9387). 6. Voința Ti--------- 7 Mucava-

Nord : 
0817), 
(11767), 
reș 12 
îl P 
Brașov _ ...........
mișoara 8 p (12055), 
Molid Vama 8 p (11440), 8. Der- 
magant Tg. Mures 4 p (11604), 9. 
Voința Odorhei 4 p (11399), 10.
U.T. Arad 4 p (9273).

14 P

Divizia „A“, etapa a
DINAMO, UN PUNCT

I
I
I
I
I
I
I
I

F.C. BAIA MARE 0
DINAMO 0

Stadio.< ,,23 August’ ■ teren înghe
țat : timp rece : spectatori — circa 
12 000. Șuturi : 7-6 (pe poartă 2-4). 
Cornere : 6-2.

F.C. BAIA MARE : Mia - SEPI, 
CONDRUC. Pinter. WEISENBACHER - 
Bălan, Mureșan, Sa bău (min. 46 Rus). 
D. Moldovan — Rozrai (mîn. 74 Do- 
robanțu), Lucaci.

DINAMO r Moraru - REDNIC. Nl- 
COLAE, Andone, MOVILA - Suciu, 
Dragnea, Mulțescu (min. 46 V. Radu) 
— Țălnor Augustin, Orac.

A orbitrot bine M. Neșu ; la linie : 
1. Medveș (ambii din Oradea) și D. 
Buciuma» (Timișoaro).

Cartonașe galbene : MORARU, 
P'NTER. ANDONE.

Trofeul Petsehovschi : 8.
La speranțe : 0—4 (0-3).

Situate sub cota valorică a 
ediției precedente, campionate
le individuale de seniori la 
tenis de masă s-aa desfășurat 
anul acesta sub semnul sur
prizelor, anele de proporții și 
eu atit mai îngrijorătoare. Cu 
cîteva excepții, pe podium au 
urcat sportive și sportivi care 
nici nu au visat că o vor face, 
iar la simpla fete titlul nu a 
revenit nici aneia dintre jucă
toarele de lot, beneficiare — 
de o bună bucată de timp.— 
ale unor condiții deosebite, în
tre care, firește, participarea 
la concursuri internaționale im
portante. Dind onorul cuvenit 
out-sideri-lor, care și-au jucat 
cinstit șansele și nu s-au lăsat 
impresionați de „cărțile de vi
zită" ale favoriților, să reținem 
că aceștia din urmă, îndeosebi 
în competiția feminină, nu s-au 
eliminat unii pe alții (tragerea 
la sorți ii ferea — ca pretutin
deni — de acest pericol), ci 
au fost scoși din eursă de ano
nimi, adesea chiar ia primul 
tur.

Am trece peste eșecurile unor 
favoriți în proba de dublu, pen
tru că titlurile au revenit to
tuși unor sportivi și sportive 
cu prima șansa (Andras Fejer
— Vasile Florea, A. Fejer — 
Maria Alboiu și Maria Alboiu
— Otilia Bădescu), dar și pen
tru că majoritatea cuplurilor 
se formează ad-hoc, deci fără 
o pregătire prealabilă, ceea ce 
face ca. rezultatele să rămînă 
Ia voia întîmplării. Dar nu pu
tem trece cu vederea că pe 
locurile 2 și 3—4 la dublu mas
culin și feminin s-au clasat 
jucători mai tineri san de la 
care nu se mai așteaptă nimic.

Proba în care surprizele au 
întrecut măsura a fost cea de 
simplu feminin, care și-a me
ritat — mai mult ca niciodată
— renumele de „proba adevă
rului". Deținătoarea titlului, so
cotită „jucătoarea nr. 1", Maria 
Alboiu, a fost eliminată, in
credibil, de o veche sportivă, 
fără pretenții, Viorica Dragu, 
recunoscută, însă, pentru marea

a-

ei dragoste față de acest sport. 
Au urmat-o, repede, Kinga 
Lohr, Otilia Bădescu și Rodica 
Crbaaovici. Intre cauzele aces
tor surprize, care au delectat 
pe spectatori, dar i-au făcut pe 
antrenorii lotului feminin să 
roșească, trei ni se par mai Im
portante. Prima : înfumurarea, 
convingerea că limpla prezen
ță Ia masa de joc Ie aduce pe 
tavă titlurile. A doua : nu au 
fost invățate să joace contra 
apărătoarelor, deși partenere — 
cum s-a văzut și se știe — s-ar 
ti găsit A treia : o stare de 
răsfăț, tolerată in continuare 
de antrenori, in pofida repe
tatelor semnale ce le-au fost 
adresate, care le face Indisei- 
plinate, TACTIC mai ales. 
Ceea ce trebuie să pună pe gîn- 
duri este că „lecția” de la Bis
trița nu e deloc tntimplătoare 
(și mari campioni au o zi 
proastă, dar nu într-atît incit 
să-i bată un fitecine 0, ci în
cheie un sezon în care din
prilie, de la europene, nu au 
mai realizat nimic notabil.

S-a spus că la aceste campio
nate toată lumea a jucat... 
ping-pong, tenis de masă vă- 
zîndu-se doar în două meciuri : 
semifinala A. Fejer — Simion 
Crișan și finala V. Florea — A. 
Fejer în proba de simplu. A- 
precierea nu e departe de a- 
devăr. Florea și Fejer se apro
pie de jocul modern, prin teh
nică bună, mobilitate tactică, 
un serviciu bine însușit și lovi
turi variate ca intensitate și 
direcție. A cîștigat Vasile Flo
rea, singurul care 11 poate în
vinge pe Andras Fejer, prin- 
tr-o evoluție in ansamblu de 
excepție, pe care am dori-o 
regulă la acest tinăr talent des
coperit și crescut la Craiova 
de Virgil Bălan. Fejer are me
ritele sale incontestabile și ne-a 
plăcut că și-a felicitat sincer 
învingătorul, care îi este nu 
numai adversar, ci șl prieten. 
Pentru cele două titluri ale 
sale (dublu mixt și dublu mas
culin) este locul să asociem 
antrenorului Emil Băcioiu, care

l-a pregătit pe timpul stagiu
lui militar la A.S.A. Muntenia 
Buzău pină în august, pe Fe
renc Nagy, de la CLS.Ș. Teh- 
noutilaj Odorheiu Secuiesc, care 
l-a crescut de mic 
tat in ultimele trei

Vacanța tenisului de masă e 
scurtă, in aprilie 
dialele, iar pină atunci se va 
mai participa și la alte concur
suri importante. O analiză te
meinică se cuvine în colegiul 
de antrenori, cu măsuri ener
gice Ia nivelul secțiilor și la 
Ioturi. După 
se impun, in 
dieă unică de 
rea ordinei și 
meinicâ muncă educativă, re
nunțarea la eei ee grevează, 
fără nici o perspectivă și nici 
o contribuție la creșterea ti
nerilor, munca antrenorilor și 
mijloacelor materiale ale sec
țiilor, asigurarea partenerilor 
potriviți pentru toți membrii 
loturilor și renunțarea la unele 
improvizații in conducerea a- 
cestora, ca și la fărimițarca lor.

și l-a asis- 
lunL

sint mon-

părerea noastră, 
sfirșit : o meto- 
pregătire, întări- 
disciplinei, o te-

Mircea COSTEA

CAMPIONATUL DE
(Drmare din nag. 1)

următorul program : de la ora 
16, Steaua — selecționata jude
țelor Argeș + Vîlcea, iar în 
continuare, Dinamo — selecțio
nata județului Brăila. Deci, Iu
bitorii boxului din Capitală au 
ocazia de a urmări o reuniune 
bogată, interesantă, în care vor 
evolua cei mai buni pugiliști ai 
țării, mulți dintre ei campioni 
naționali și medaliați ai marilor 
întreceri internaționale.

Echipele învingătoare de azi 
își vor disputa finala campio
natului național pe anul 1984 
sîmbătă de la ora 17, în aceeași 
sală.

Federația de specialitate a

I
Sud : 

(20454), 
(25543), 
(19868),

Seria
16 p
14 p
12 p 

12 p (19208),

MASCULIN — 
C.F.R. Constanța 
Gloria București 
Petrolul Cîmnina 
Carpați Sinaia . .
Rulmentul Brașov 18 p (24898),

1. 
1.
3.
4.
5. 
C.

Constructorul Galați 8 P (24930), 
T. Voința București 8 p (19958), 8. 
Metalul Roman 6 p (24571), 9. Ci
tim pia București 4 p (24947), 10. 
Frigul București 0 p (19001). Se
ria Nord : L Aurul Baia Mare 
IC p (26526), 2. Electromureș Tg. 
Mureș 18 p (26130), 8. Tehnoutl- 
laj Odorhel 10 p (20433), 4. Meta
lul Hunedoara 10 p (20138), 5. In
dustria sîrmei Cimpia Turzil 8 p 
(24658), 6. Constructorul Tg. Mu
reș 8 p (19693), 7. Unio Satu Mare

P 
P 
P

6 p (25485), 8. Jiul Petrila 6 
(24744), 9. C.F.R. Timișoara 6 
(19853), 10. Victoria Timișoara 4 
(19834).

★
Mureș, pe arena Elec- 
se dispută in aceste

La Tg. 
tromureș, 
zile finalele campionatelor națio
nale — ediția 1984 — la indivi
dual șl perechi, seniori și juniori 
(fete și băieți).

BOX PE ECHIPE
anunțat că la turneul fi
nal vor oficia cei mai 
buni arbitri-judecători, mulți 
dintre ei purtători ai ecusoane- 
lor A.I.B.A. și A.E.B.A. : V. 
Popescu, G. Danciu, V. Biță 
(București), M. Voiculescu, N. 
Dudu, I. Gorgan (Craiova), D. 
Pctrișor (Constanța), P. Mihelfi

I 
I
I
I
I
I
i
I
I
I
i
I
I
I

și N. Mocsar (Oradea), C. Tucă ■ 
(Galați), E. Popovici (Ploiești), I 
I. Damian (Călărași), Șt. Mun- • 
tean (Timișoara) ș.a. .

Cu prilejul turneului final al I 
campionatului național de box I 
pe echipe, vineri și sîmbătă se 
va desfășura în București con- I 
sfătuirea arbitrilor din întreaga | 
țară, în care vor fi dezbătute 
ultimele noutăți din activitatea 
pugilistică.

tean (Timișoara) ș.a.

I

ETAPA DE IARNĂ A „DACIADEI
(Urmare din pag. 1)

de mare de oameni sportul ră- 
mîne o activitate ocazională, 
un spectacol.

Tocmai de aceea, în actuala 
etapă de iarnă a „Daciadei" 
este necesar ca in fiecare aso
ciație sportivă să se adopte și 
să se aplice programe euprin- 
zînd o gamă largă de activități 
de _ educație fizică, sportive și 
turistice, temeinic organizate, 
cu frecvență săptămînală și 
chiar zilnică, prin care elevii, 
studenții, oamenii muncii, toți 
cei care îndrăgesc sportul, să 
găsească suficiente posibilități 
de satisfacere a preferințelor 
de practicare a exercițiilor fi
zice și recreare prin sport în 
timpul liber. Intensitatea acti
vității _ de educație fizică și 
sportivă de masă este suscepti
bilă dc serioase perfecționări 
prin deplasarea centrului de 
greutate al sportului de masă, 
tot mai mult, în unitățile de

bază : școli, întreprinderi, in
stituții, comune, începind de la 
nivel de clase, ani de studii, 
ateliere, secții, servicii, direc
ții, sate.

Pentru a răspunde intru to
tul rolului tot mai important 
ce-i revine în societate, acti
vitatea de educație fizică și 
sport trebuie să fie sistemati
că, permanentă și cuprinzătoa
re pină la dimensiunea cuprin
derii intreguiui popor. Rezul
tă din aceasta datoria organe
lor și organizațiilor sportive 
de a acționa stăruitor pentru 
promovarea prioritară a for
melor de exerciții fizice care 
se pretează practicării siste
matice și sint accesibile tuturor 
cetățenilor, cum sint : gimnasti
ca (în regimul zilei de școală, 
în internate, cămine, la locurile 
de muncă și la domiciliu) ; a- 
lergarea în aer liber, mersul 
pe jos, deplasarea pe bicicletă, 
excursiile, îndeosebi prin dru
meție. In perioada care ur

mează se cere să se asigure o 
largă extindere a serviciilor 
sportive pentru populație prin 
centrele de practicare a spor
turilor de mare interes (tenis, 
tenis de masă, înot, gimnastică 
de întreținere, culturism etc.); 
a activităților sportiv-recreati- 
ve în cartierele de locuit, în 
zonele de agrement, sporirea 
numărului de competiții pe 
plan local și permanentizarea 
acestora pe perioade cit mai 
îndelungate de timp în cursul 
anului. Să contribuim și mai e- 
ficient la promovarea de for
me adaptate necesităților tot 
mai diferențiate ale popula
ției pentru practicarea exerci
țiilor fizice în mod organi
zat, cu grupuri de prieteni, co
legi de serviciu, cu familia sau 
individual.

Avem datoria să facem tot 
ce este posibil pentru lărgirea 
ariei de cuprindere a popula
ției, îndeosebi a tineretului șl 
copiilor, la practicarea schiului- 
fond, patinajului și săniușului, 
îmbunătățirea rezultatelor spor
tivilor și valorificarea în mai 
mare măsură a condițiilor de

relief și climă pe care le ofe
ră țara noastră.

Organizarea și desfășurarea 
Ia un nivel superior a compe
tiției sportive naționale „Da
ci ada” impune, pretutindeni, 
preocupări deosebite privind : 
întărirea rolului organizațiilor 
sportive în organizarea și per
fecționarea întregii activități 
de educație fizică și sport, creș
terea calității muncii de instru
ire și antrenament, populariza
rea cunoștințelor metodice 
pentru orientarea populației in 
practicarea diferitelor forme 
ale exercițiilor fizice, participa
rea cu contribuții tot mai în
semnate și unirea eforturilor 
tuturor organizațiilor obștești 
și de stat la îndeplinirea In cele 
mai bune condiții a atribu
țiilor și sarcinilor ce Ie revin 
în domeniul sportului, forma
rea instructorilor, organizatori
lor și arbitrilor, cadre necesa
re muncii din asociațiile spor
tive, realizarea unei propagan
de mai active și eficiente, for
marea deprinderilor de practi
care sistematică a sportului în 
regimul de viață al cetățeni-

BAIA MARE, 12 (prin tele
fon). înainte de meci, antreno
rul dinamovist Cornel Dinu era 
necăjit din cauza terenului în
ghețat și alunecos, întrucît e- 
chipa bucureșteană, care prac
tică un joc de pase, era astfel 
handicapată. Din această cauză, 
s-a și văzut, curînd după în
ceputul partidei, că Dinamo 
schimbase registrul tactic, pre
ferind lansările în adîncime, 
spre Tălnar (cu predilecție), 
Augustin și Orac. Fundașul băi- 
mărean Weisenbacher a făcut 
insă o partidă bună, reușind 
curînd să-1 „cumințească" pe 
Țălnar, Orac și Augustin nere
ușind, singuri, să se descurce

pe acest teren 
tea cealaltă, 1 
evident mai fa 
astfel de teren 
ea, însă, să c 
avantaj, datori 
țiunile ofensive 
ficitare cu cart 
nă (mai ales B 
jocul. Din prii 
reținut cursa 
aripă !) din n 
cu un șut de 
poarta lui Moi 
lător al lui Re 
la mare dis 
probleme lui J 
Lucaci (min. 2 
singur, neputîn 
prin fault la 
feței de pedet 
Ieșit în disperi 
șutul lui Pinte 
raru fiind obl 
din cădere cu

După pauză, 1 
bine față terei 
66, Rednic — 
acțiuni prclunț 
chipei sale ■ 
dintr-o bună
min. 70, Suciu 
din unghi difîj 
greu. Păstrîndl 
vilă ca ultim 
avansează în
dar, în cele c 
brul se pj^re:

„ECLIPSĂ DE SOARE" ING
RAPID 1 (0)
GLORIA B'JZAU 1 (0)

Stadion Giuiești ; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori — circo 
14 OOC. Șuturi : 20-10 (pe poartă : 
10-3). Cornere : 8-1. Au marcat : 
CRAMER (min. 57) si AGIU (min. 67).

RAPID : Toader - Marinescu, M. 
GRIGORE, Rada, Bccoș - GOANȚA, 
I. ion. Șt. Popa - ȚIRA. Agiu. Cioa
că (min. 58 MANEA).

GLORIA : Lazor — Comănescu. Tică, 
Mircea. TULPAN - ȘUMULANSCHI. 
BALAUR, GHIZDEANU, CRAMER - D. 
George.cu, State.

A arbitrat satisfăcător A. Gheorghe 
(P. Neamț) ; la linie : M. Feciorescu 
(Bacău) și V. Curt (Medgidia), am
bii. foarte bine.

Cartonașe galbene : GHIZDEANU, 
GOANȚA.

Trofeul Pelschovschi : 9.
La speranțe : 4-1 (1—1) -

Zi cu soare, ieri, in Gtulești. 
„Eclipsa de soare", parțială, in
să, pentru optimista galerie ra- 
pidistă, care credea că va uita 
de „£or£ai.t“-ul de la Pitești. 
Gloria a jucat Iarăși bine în de
plasare, echipa antrenată de Gh. 
Constantin șl Fl. Dumitrescu 
plecând cu un punct meritat. 
Spunem meritat, chiar dacă Ra
pid a dominat, excelentul Ba
laur a scos de două ori mingea 
de pe linia porții, iar în min. 
49 arbitrul nu a acordat gazde
lor un penalty pentru faultul lui 
Ticâ asupra lui Agiu, In careu 
tnu-1 reproșăm arbitrului, pre
cum o parte a galeriei, deciziile 
din min. 45 șl 67, cînd n.u s-a 
lăsat influențat de simulările 
bucureștenllor).

în prima repriză, o mare o- 
cazie pentru Gloria (D. Georges
cu șl Șumulanschi, în min. 8), 
două ocazii ale vișiniilor in min. 
35, dud Goanță, fie că a ezitat 
în oareu (min. 35), Ee că a avut

lor, utilizarea judicioasă a con
dițiilor materiale necesare ex
tinderii sportului de masă etc.

Direcționîndu-ne activitatea 
pe baza hotărîrilor Congresului 
ai XlII-Iea al partidului, a 
orientărilor și indicațiilor secre
tarului general al partidului, 
organizațiile sportive în strîn- 
să conlucrare cu sindicatele, 
organizațiile U.T.C., de pionieri, 
conducerile unităților de în- 
vățămint și ceilalți factori cu 
răspunderi în sport, precum și 
noi, toți activiștii mișcării 
sportive, avem înalta îndatorire 
de a face totul pentru îmbu
nătățirea substanțială și ridi
carea la un nivel superior de 
calitate și eficiență a educației 
fizice și sportului, care să con
tribuie în măsură sporită la 
creșterea unui tineret viguros 
și călit, organizarea folosirii în 
mod plăcut și util a timpului 
liber, dezvoltarea fizică armo
nioasă și păstrarea sănătății 
poporului, ceea ce reprezintă 
premise esențiale pentru o par
ticipare activă și eficientă în 
procesul dezvoltării economico- 
social»

neșansa ca la 
laur să răsara 
După pauză, dd 
feroviarilor, cu 
cazie și cu Cid 
sent decit prez] 
natâ de contrai 
ne, în min. 51 
reușește un fol 
din colțul care] 
unghiul lung, îl 
gea insă nxiri | 
spre plasâȘți. 1 
0—2, în min. 0 
greșit în cared 
(cînd om ni prea 
l-a deschis dej 
mulanschl, Insa 
rit poarta). Ir] 
a Înviorat vizi 
vioară" a vișlJ 
mediat o pas] 
copilărește de I 
5 m, In mln I 
Manea obținmfl 
in min. 67, 
AGIU piaseazn 
rul buzoian „bl 
rapidistul nu-ll 
egalarea, care I 
schimbată nici I 
respinge de pl 
Balaur), nici îl 
cînd Șt. Popa I 
cum a fost șil

Mirca

FOTH
BRAȘOV, 1 

Intr-un decor I 
formația locala 
bine terenulu 
„plimbat" mai 
punînd deseoJ 
fensiva oaspe 
retras, a jucat 
fundașilor cenl 
ofensivă a brl 
mereu stăvilit! 
30. In acel miri 
filtrat pc pal 
centrat perfeel 
complet liber, I 
de la 6 m, bJ 
in plasa porții 
atunci alte dd 
de Fi. Vasile I 
tea (min. 29), I 
mare in jf°ntl 
min. 6, El
pe dreapta pel 
pătruns singul
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NUMERELE El
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VICTORIE PREȚIOASĂ A JIULUI
IUL PETROȘANI 2 (2)
F.C. ARGEȘ' 0

tE?
s. De par
ia Mare, 
ată cu un 
eușit nici 
eze acest 
Iii în ac- 
îierei de- 
a media- 
construit 

priză am 
pi (fosta 
încheiată 
pe lingă 
tul înșe- 
in. 24) de 
creîndu-i 
sarea lui 
ta scăpat 
>rit decît 
a supra- 

Moraru, 
zăuză, și 
37). Mo- 
respingă

Stadion Jiul ; teren curățat pe 
alocuri do zăpadă. timp rece, nin
soare : spectatori — circa 3 000. Șu
turi : 12—7 (pe poartă : 5—2). Cor- 
r.ere : 4-3. Au marcat : B. POPESCU 
(min. 14). DOSAN (min. 41).

JIUL : Caval — V. Popa, Szekely, 
VIZITIU, P. Grigore — Stana, Varga. 
GAMAN - B. POPESCU (min. 85 
Henzel), Lasconi (min. 65 Stoînescu), 
DOSAN.

F. C. ARGEȘ : Cristian — Bănuțâ, 
Badea (min. 75 Pană), STANCU, TA- 
NAȘE — MOICEANU, lovănescu, Mor- 
șelatu (min. 56 Toma) — JURCA, 
>gnat, Nica.

A arbitrat foarte bine M. Soiomir ; 
Io linie : M. Man (ambii din Cluj- 
Napoco) și I. Tărcan (Reghin).

Cartonașe galbene : STANA. BA
DEA.

Trofeu) Petschovschi : 10.
Lo speranțe : 3-2 (1-0).

face mai 
în min. 

itul unei 
itac a e- 
ză afară 
Apoi, în 
periculos 
reținînd 
pe Mo- 
Dinamo

PETROȘANI, 12 (prin tele
fon). Valoarea tehnică a parti
dei a fost influențată de starea 
terenului, imposibil de cură
țat integral de zăpadă de niș
te organizatori biruit! de nin
soarea abundentă. Execuțiile 
de finețe nu au reușit, inter
vențiile la balon au fost șovă
ielnice, direcția paselor a fost 
în suferință, traseul șutului nu

advers, 
i, echlli-

STI...
Iu, Ba
ta porții, 
sterilă a 
r£ de o- 
mult ab- 

sancțio- 
buzole- 

CRAMER 
kos șut, 
, .șut pe 
kige min- 
I zborul 
Ifl 
Etate a 
I min. 65 
ihizdeanu 
pe Su

ta nime- 
1 Manea 

L „prima 
tușind 1- 

(ratată 
de la 

gornistul** 
liberă

MtCCUf.î, 
F; porta- 
Ingea și 

aducînd 
poate C 
71 (cind 

prții tot 
[secundă, 

anemic, 
kdelor.

IESCU

In ceasul
POLITEHNICA IAȘI 5 (2)
A.S.A. TG. MUREȘ 3 (2)

Stadion „23 August" i teren bun, 
timp închis, In timpul meciului a 
nins î spectatori — circa 4 000. Șu
turi : 18-8 (pe poartă : 7-4). Cor- 
nere : 7—2. Au marcat : DAMASCHIN 
(min. 15 și 37), BURDUJAN (min. 47 
și 83 — din 11 m), PAUNA (min. 48), 
respectiv SZABO (min. 3), CIOR- 
CERI (min. 43) șl GALL (min. 88)

POLITEHNICA s Cîmpeanu (min. 80 
Bucu) — Sigmirean, Agachi, Ursa, Gh. 
Munteanu - Conănău, BIRO I, BUR
DUJAN—PAUNA (mîn. 64 Pavelluc), 
DAMASCHIN, FILIP.

A.S.A. : Varo — SZABO, Jenei, IS- 
PIR, Fodor (mîn. 58 Gall) — L. Popa, 
BOTH II, C. Ilie - CIORCERI. Fonici, 
L. Marton (min. 64 M. Muntean).

A arbitrat foarte bine M. Nicu- 
lescu ; la linie : M. Stoenescu șl M. 
Lică (toți din București).

Cartonașe galbene : FILIP, BUCU.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0—0.

IAȘI, 12 (prin telefon). „Pă
cat că se termină turul, abia 
acum „Poli" a noastră se arată 
în formă 1" — spuneau spec
tatorii în timpul meciului. Și 
este adevărat, formația ieșeană 
s-a comportat bine în această 
partidă reușind o victorie în- 
tr-un meci cu suspans, de 
bună calitate, spectaculos. Tre
buie să spunem însă că o bună 
contribuție la joc și-a adus-o 
și formația din Tg. Mureș, 
care a jucat deschis, ofensiv, 
dovadă cele trei goluri. Chiar 
dacă în min. 1 Damaschin a 
trecut pe lîngă deschiderea 
scorului, oaspeții, jucînd mai 
iute și contraatacind surprinză
tor, au reușit deschiderea sco- 

bun), PE ZĂPADĂ F.C.M. BRASOV
F.C. OLT

3 (2)
0

telefon), 
e iarnă, 
ktat mai 
bar", a 
paionul, 
Ută de- 

Mihali, 
în fața 

sistența 
a fost 

p min. 
s-a in- 
ptă, a 
RGHE, 

li capul 
indu-se 
la. Pînă 

irosite 
li Cris- 
I foarte

testa a
Lu, dar

șutul său a ocolit de puțin 
poarta lui Iordache. La trei mi
nute după deschiderea scoru
lui, în min. 30, Fi. Vasile l-a 
găsii cu o pasă „peste" pe 
GHERGHE și acesta a punctat 
din nou din apropiere.

La reluare jocul este mult 
mai echilibrat, oaspeții văzin- 
du-se mai des în atac decît în 
prima repriză. Cu toate acestea 
cei care înscriu sînt tot brașo
venii : Fi. Vasile (min. 52) a 
pătruns pe partea stingă flancat 
de M. Zamfir, a șutat pe jos, 
Barba a respins și CRISTEA 
a împins balonul în plasă. Un 
minut mai tirziu Turcu a șutat 
din apropiere și Manciu a res
pins de pe linia porții. In fi
nalul partidei notăm situațiile 
irosite do Gherghe (min. 75 — 
„cap" afară cu poarta goală în 
față), Eftimie (min. 78) și Ka-

A DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1 TRA-
DIN 12

18 22 ;
5 3 21

știguri î
Ls57 lei
1.707 lei

I EX-
2 DE-

Lariantă
ia 1300“

(70.000 lei) și 1 variantă 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 1 variantă
100% a 35.526 lei, &au la alege
re, o excursie de 2 locuri in 
R.S. Cehoslovacă și diferența în 
numerar și 12 variante 25% a 
8.881 lei ; cat. 3 : 7 variante 
100% a 9.318 lei, sau la alegere, 
O excursie de 1 loc în R.S. Ce
hoslovacă și diferența în nume
rar și 33 variante 25% a 2.330 
lei ; cat. 4 : 80,25 variante a 
1.771 lei ; cat. 5 : 195 a 729 lei; 
cat. 6 : 283,50 a 501 lei ; cat. 7 : 

s-a conformat întotdeauna cu 
intenția autorilor. Stimulate de 
poziția precară din clasament, 
gazdele s-au dedicat unui joc 
pronunțat ofensiv, cu fundașii 
la linia de centru, pregătiți să 
alimenteze propriul atac cu 
mingi utile, atenți, bineînțeles, 
și la intențiile lui Jurcă și Nica 
de a se lansa pe contraatacuri
le lor pe care le cunosc atit 
de bine. Copleșită de domina
rea Jiului, F.C. Argeș a cedat 
pînă la urmă, in min. 14, cind 
B. POPESCU a deviat în gol o 
centrare a lui Varga și, în min. 
41, cind DOSAN a reluat și 
el in plasă, la centrarea lui 
V. Popa.

După pauză, Argeșul „mută" 
jocul datorită dinamizării mij
locului său. Piteștenii, absenți 
în prima repriză în careul ad
vers, încep să conteze acum și 
la finalizare. Este rîndul Jiu
lui să declanșeze contraatacuri, 
la unul dintre ele, în min. 63. 
B. Popescu neputîndu-1 învinge 
pe Cristian, ieșit oportun la 
blocaj. Pînă la sfîrșitul întîl- 
nirii balanța meciului rămine 
în echilibru, menținînd statu 
quo-ul și pe tabela de mar
caj.

ton CUPEN

AL..o 1/-lea
rului în min- 3 prin fundașul 
SZABO, care a urcat ca o 
veritabilă extremă și a șutat 
necruțător : 0—1. Nu trece mult 
timp și cu toate că mureșenii 
joacă ceva mai legat și sint 
în general mai activi în teren, 
in min 15 Politehnica egalează 
prin DAMASCHIN, care fruc
tifică o excelentă pasă a nou 
venitului Păuna (fost, în „C“, 
la Constructorul Craiova). Jo
cul se relansează, începe să 
și ningă, dar cel 22 luptă Ia 
fel de exemplar pentru fiecare 
minge și, în min. 36, în urma 
unui henf al Iui C. Ilie, la 
22 m, Burdujan îl pasează lui 
DAMASCHIN, care înscrie : 
2—1. Cu două minute înainte 
de finalul primei reprize, din nou 
un contraatac al lui Fanici, tot 
pe dreapta ; urmează o cen
trare la CIORCERI, în fata 
porții» unde Vrsu, Cimpcanu 
și Agachi greșesc și atacantul 
mureșan aduce cgalarea : 2—2.

Imediat după pauză „Poli" 
reușește detașarea prin două 
goluri, înscrise în minutele 47 
și 48, primul prin BURDUJAN 
(pasă Biro), cel de al doilea 
prin PAUNA (centrare de pe 
stînga Filip). Ultimele 10 minu
te aduc alte două goluri : în 
min 83 Ispir îl faultează in ca
reu pe Paveliuc și lovitura de 
Ia 11 m este transformată de 
BURDUJAN : 5—2. Se părea
că acesta va fi scorul final. 
Dar, în min. 88 GALL, îl păcă
lește pe Bucu, care luase locul 
lui Cîmpeanu in poartă, și 
înscrie : 5—3. Un meci plăcut, 
alert, încheiat cu o victorie 
meritată.

Mircea TUDORAN

Stodion Tineretului ; teren înghețat, 
ocoperit eu zăpadă, timp geros ; 
spectatori - circa 3 000. Șuturi : 11-7 
(pe poartă : 5-1). Comere : 13-3. 
Au marcat : GHERGHE (min. 30 si 
33), CRISTEA (min. 52).

F.C.M. : Iordache (min. 46 Polgar)
- BALAN, V. Ștefan, NAGHI, Manciu
- Șoarece (min. 89 Cramer), CRIS
TEA. GHERGHE, Bența — FI. Vasile, 
VAIDEAN.

F.G OL1 : Barba - M. Zamfir, Mi
ned, Cotoi, Curtean (min. 46 Despo)
- KALLO, Donose, Miholi (min. 46 
M. Popescu), Eftimie — TURCU, A. 
Georgescu.

A arbitrat foarte bine R. Matei ; 
la linie: D. Manole (ambii din Bucu
rești) șl C. Gheorghe (Suceava).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1-0 (1-0).

llo (min. 85 — singur în careu 
a șutat imprecis de la 8 m).

Gheorghe NERTEA

455,50 a 200 lei ; cat. 8 : 2.873,75 
a 100 lei.

Faza a Il-a : Categoria A ; 4 
variante 25% a 18.033 lei ; cat. 
B : 7 variante 25% a 10.304 lei ; 
cat. C : 8,25 variante a 8.743 lei; 
cat. D : 93,50 a 771 lei ; cat. E : 
915,25 a 100 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1 (100%) a fost ctș- 
tigat de NICOL AE DUMITRESCU 
din Ploiești, iar câștigul de 35.526 
lei, de la categoria 2 (100%),
a revenit participantului MIHAI 
VALASZTEK din Timișoara.

A
S.C BACĂU o
STEAUA 1 (1)

Stadion ,,23 August" ; teren moale; 
timp închis, răcoros ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 11—8 (pe poartă: 
3—3). Cornere: 7—4. A marcat PETCU 
(min. 22).

S. C. BACĂU : Voinea — Andrîe$, 
Cârpuci, Arieni, Elisei - Viscreanu 
(min. 77 Avădanei), Adolf, Mihuț, C. 
SOLOMON — Soîman, iancu (min. 
71 Penoff).

STEAUA : Ducadam — Bârbulescu, 
Belodedici, TATARAN, Eduard — Șt. 
Petcu, STOICA, BOLONI, MAJARU 
(mîn. 89 Balint) — LĂCĂTUȘ, Pițurcâ 
(min. 86 Pușcaș).

A arbitrat foarte bine Al. Mustățea; 
la linie : D. Ciolan și E. Ni co le seu 
(tot» din Pitești).

Cartonașe galbene : PETCU, AR- 
TENI.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 1-0 (0-0).

BACAU, 12 (prin telefon). 
A fost odată cind S. C. Bacău 
cîștiga acasă meciurile cu echi
pa Steaua; a fost odată cind

HAGI (3 goluri)
SPORTUL STUDENȚESC 7 (3)
CHIMIA RM. VILCEA 0

Stadion Sportul studențesc ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spectatori 
— arco 3 000. Șuturi : 23—6 (pe poar
tă î 17-4). Cornere 9—4. Au marcat : 
HAGI (mîn. 16. 42, 70), M. SANDU 
(min. 30, 46). MUNTEANU II (min. 
68) și BUCURESCU (min. 85).

SPORTUL STUD.î Speriata — M. MI
HAIL, lorgulescu, Cazan, MUNTEANU 
II - ȘERBANICA (min. 77 Bucurescu), 
PANĂ, BOZEȘAN (min. 84 Chihaia). 
HAGI - Coraș, M. SANDU.

CHIMIA : Pavel — Lazăr, Basna, 
PREDA, Teleșpan — Vergu, Neculceo, 
Ancuța, Carabageac — Gîngu, Buduru.

A arbitrat bine Ș. Necșulescu (Tîr- 
goviște) ; la linie : A. Porumboiu 
(Vaslui) șl P. Cadar (Brașov).

Cartonașe galbene : BUDURU,
IORGULESCU. ANCUȚA, HAGI. LA- 
ZAR.

Cartonașe roșii : ANCUȚA.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—1 (0-1).

In prolog de partidă, lui 
Coraș i s-a decernat Trofeul 
pentru cel mai productiv fot-

ORADEA, 12 (prin telefon). 
Meci frumos în orașul de pe 
Criș. cu două echipe atente vi
zibil Ia „impresia artistică". Mai 
motivată în luptă (după cele 7 
goluri primite in ultimele două 
partide), formația gazdă a ata
cat mai energic (ofensiva sa

F.C. BIHOR 2 (1)
„POLI" TIMIȘOARA 0

Stadion F.C. Bihor ; teren moale ; 
timp frumos ; spectatori — circa 8 000. 
Șuturi : 15-7 (pe poartă : 8—3). Cor
nere : 7—4. A marcat: GROSU (min. 
9 si 68 - din 11 m).

F. C. BIHOR : Balasz - DIANU. 
Dumitrescu, ZARE, I. Gheorghe (min. 
46 Nițu) — Tamaș, GROSU, Biszok 
— Florean (mîn. 89 Bucico), ILE, 
Georgescu.

„POLI" TIMIȘOARA : Moise - Pus
eu, Șunda, DUMITRU, Lehmann — 
Manea, Rotarîu, Mureșan, Vlătăneseu 
(min. 72 T. Nicolae) — G1UCHIC1. 
Oanceo.

A arbitrat foarte bine FI. Popescul 
la linie : I. Coț (ambii din Ploiești) 
și Cr. Teodorescu (Buzău).

Trofeul Petschosschi : 10. 
la speranțe : 2-0 (2-0).

menținindu-se aproape 90 de mi
nute), adversarul opunlnd un 
elegant sl liniștit (poate prea li
niștit) joo combinația, animat 
de ideea contraatacului.

Deși meciul a fost in general 
cursiv (cu destul de puține în
treruperi), victoria orădenilor 
s-a materializat în urma a două 
„momente fixe", magistral trans
formate de GROSU. un recunos
cut specialist în materie. In 
min. 9. orădeanul a „pus" ex
cepțional mingea sub bară — 
din lovitură liberă de Ia 18 m 
— portarul timișorean Moise re- 
schițînd nici măcar un gest. Al 
doilea gol înscris de Grosu a 
venit în repriza a doua, pătrun
derea irezistibilă a lui lie în 
careul timișorenilor fiind oprită 
printr-o „alunecare" a lui Du-

• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor cu 
numerele jucate de dv. la trage
rea obișnuită LOTO de mîine, vi
neri 14 decembrie a.c.

• Reamintim că, duminică 16 
decembrie, se va desfășura ultima 
tragere MULTIPLA LOTO din 
acest an, deci nu pierdeți prile
jul ca să vă procurați bilete și 
pentru această deosebită tragere.

• Pentru agenda dv. vă mal In
formăm că de astăzi, joi 13 de
cembrie, a început vînzarea și 
pentru tragerea MARILOR CIȘTI- 
GURI la Pronoexpres ce va avea 
loc miercuri 19 decembrie 1934.

FOST ODATĂ...
S.C. Bacău își lua rămas Pun 
de la publicul său în ultima 
etapă a turului, cu un joc de 
bună factură tehnică. A fost o- 
datâ. pentru că acum gazdele, 
apăsate de nereușitele din 
această toamnă, s-au chinuit 
rău pentru a realiza cit de 
cit ceva. E drept însă că echi
pa lui C. Solomon a avut și 
neșansa, dacă se poate spune 
așa. să întîlnească o cu totul 
altă... Stea, pusă în acest cam
pionat pe fapte mari ? o echi
pă cu un joc mai Închegat, mai 
rapid și mai tehnic : o echipă 
care s-a apărat exact și a 
contraatacat periculos prin Pi- 
turcă si mai ales prin spiri- 
dușul Lăcătuș. Acest Lăcătuș 
eare o singură dată, în min. 
22, a scăpat de umbra sa Eli
sei (ee multe faulturi a făcut), 
a centrat și ST. PETCU. cu 
latul, ea la antrenament, a 
înscris din apropiere. Apărarea 
gazdelor fusese prinsă pe pi
cior greșit din cauza... acelu
iași Elisei. Din acest moment

PREIA ȘTAFETA
balist al trecutului campionat, 
dar deschiderea scorului avea 
să o realizeze, in min. 16, 
HAGI. actualul aspirant la tit
lul de golgeter. gelos, pare-se. 
pe reușita coechipierului său. 
Se puncta, astfel, sfîrșitul pri
mului „sfert" de superioritate 
teritorială a ..alb-negrilor". mai 
mobili și mai întreprinzători 
decît partenera de întrecere. 
Și cum ..asaltul" a continuat, 
acum mai lucid și mai pe di
recția porții, M. SANDU, ser
vit de Coraș, a înscris plasat, 
de la marginea careului mare, 
cel de al doilea gol, anunțînd, 
parcă, scorul fluviu înregistrat 
în ..Regie". La 2—0, pe acest 
fond de dominare a gazdelor, 
au apărut în linia I lorgulescu 
și Munteanu II. însă cel care-1 
învingea încă o dată. în min. 
42, pe Pavel, avea să fie ace
lași inspirat și abil finalizator 
HAGI.

Un singur și... același sens, 
spre poarta vîlcenilor, avea să 
fie jocul și în repriza secun-

DIN DOUĂ „MOMENTE FIXE“
mltru (și ieri cel mai bun ju
cător al oaspeților) care i-a agă
țat vizibil piciorul atacantului 
orădean. Era min. SS, Grosu a 
fentat frumos și a transformat 
dezinvolt penalty ui: 2—0.

In restul partidei destule faze 
plăcute, interesante, în prim-pla- 
nul întâlnirii apărlnd acțiunile 
vîrfurllor de atac Ue șl, respectiv. 
Giuchici, stopați nu o dată în 
extremis în spectaculoasele lor 
pătrunderi spre poartă.

Deși învinși cu 2—0, timișore
nii s-au aflat șl el aproape de 
gol în min. 29. dnd pătrunderea

UNIVERSITATEA CRAIOVA - ZELEZNICEAR
(Urmare din pag. I) 

men tele mai importante ale par
tidei de la Sarajevo.

Partida retur a început în 
nota de dominare a echipei 
gazdă, care a forțat cu toate 
liniile careul craiovenilor, 
aceștia fiind constrînși să se 
apere. Balici (min. 5) și Sa- 
mardjia (min. 6) au fost pri
mii care și-au încercat șansa, 
dar șuturile lor au fost slabe. 
Apoi Irimescu (min. 8) și Bîcu 
(min. 11) au șutat la poarta 
Iui Skrba, dar au făcut-o fără 
vigoare. în min. 16, prima 
mare ocazie de gol, care a 
aparținut gazdelor, Lung opu- 
nîndu-se inspirat cu piciorul 
la pătrunderea lui Skora. 
Mare, foarte mare ocazie și la 
poarta cealaltă, în min. 18, 
Cîrțu șutind senzațional in stîl- 
pul din dreapta al porții lui 
Zeleznicear. Moment psiholo
gic ratat, pentru că, în con
tinuare, elevii lui Osim au a- 
tacat cu și mai mare frecven
ță, careul Universității fiind 
supus asediului. în min. 28 a 
ratat Bazdarevici, iar în min. 
29 Balici a șutat peste poartă, 
din punctul de la 11 m, ra- 
tînd astfel penalty-ul acordat 
de arbitru. Trei minute mai 
tirziu, insă, Lung nu poate 
reține și SKORO împinge 
in plasă, din apropiere, des- 
chizind scorul : 1—0. Partida 
a continuat in același sens, 
spre poarta lui Lung, care are 
cîteva intervenții sigure, dar 
in ultimul minut al reprizei 
apărarea echipei craiovene s-a 
lăsat descoperită pe flancuri : 
s-a centrat de pe stingă și 
SAMARDJIA. complet liber, a 
trimis ușor în poartă : 2—0,
scor care l-a egalat pe cel de 
Ia Craiova.

echipa locală aleargă după 
egalare. se precipită, C. Solo
mon încearcă să limpezească 
jocul echipei. însă Șoiman. Mi
huț. Adolf și Iancu nu se sin
cronizează. Steaua păzește bine 
treimea sa, Ducadam avînd o 
singură dată de lucru în min. 
53 la șutul extrem de periculos 
al lui Iancu.

Meciul este foarte disputat, 
dominarea haotică a gazdelor 
nu anunță mai nimic. Mai 
mult, echipa antrenată de E. 
Jenei și P. lordănescu forțea
ză în alte două rinduri majo
rarea scorului (Lăcătuș fiind 
la originea fazelor). Petcu (min. 
71) și Pițurcă (min. 75) ratea
ză două ocazii rarisime. Să 
notăm că în min. 82, Elisei 
și Cărpuci au fost aproape de 
egalare.

Astfel cerul fotbalistic al 
orașului Iul Bacovia a rămas 
plumburiu și Steaua cîștigă 
meritat o partidă importantă.

Stefian TRANDAFIRESCU

DE LA CORAȘ
dă. care a debutat (min. 46) 
cu un nou gol al „alb-negrilor" 
înscris de M. SANDU. Un gol 
care a „îngenunchiat" definitiv 
formația oaspete, rămasă din 
min. 66. prin eliminarea lui 
Ancuța (pentru proteste ; cu 
puțin timp înainte primise car
tonașul galben), in zece oameni. 
De aici înainte. Sportul stu
dențesc va zburda literalmente 
pe gazonul primăvăratic și, 
în min. 68. 70 și 85, MUNTEA
NU II (gol din ofsaid, nesem
nalizat de tușierul Cadar), 
HAGI (gol superb) și, respec
tiv, BUCURESCU vor urca 
scorul la 7—0. în final de par
tidă. galeria Sportului studen
țesc il aplaudă călduros pe 
Hagi, care — în deosebită ver
vă de joc și de șut și-a permis, 
însă, în min. 59, să trateze su
perficial un penalty — îl 
anunță pe viitorul golgeter al 
Diviziei „A".

Gheorghe NiCOLAESCU

lui Mureșan a fost stopată de 
Zare, în min. 78. cind același 
Mureșan a șutat toarte periculos, 
dar Balasz a respins balonul în 
bară, și în min. 82, cînd la șutul 
derutant al lui Giuchici mingea 
„a prins" pămînt și l-a lovit 
în... cap pe portarul orădean, 
rlcoșînd în corner Cu toate a- 
cestea, victoria gazdelor a fost 
pe deplin meritată, ea oglindind 
o evidentă superioritate ..la 
puncte" a Bihorului.

Marius POPESCU

ZELEZNICEAR 4 (2)
UNIVERSITATEA 0

Stadion Grbavîea : teren moale ; 
timp frumos : spectatori - circa 25000. 
Șuturi : 22-9 (pe poartă 11-3). Cor
nere : 5—5. Au marcot : SKORO (min. 
32). SAMARDJIA (min. 44), MIHAILO- 
V1CI (min. 62), NIKICI (min. 82).

ZELEZNICEAR s Skrba - Berion 
(min. 38 NIKICI). Sabanadzovici, Cia- 
plici, BALICI - Cilici, SKORO, BAZ
DAREVICI - Bahtici, Mihailovici, Sa- 
mardjia (min, 55 Komsici).

UNIVERSITATEA : LUNG - Negrilă, 
Irimescu, ȘTEFANESCU, Ungureanu_ - 
Țîcleanu, Bleu, Mănăiiă — Geolgău, 
Cămătaru, Cirțu (min. 53 O. Po
pescu) .

A arbitrat foarte slab, părtinitor cu 
gazdele, mai cu seamă în repriza 
secundă, R. Bridges (Țara Galilor).

Cartonase galbene : ȚÎCLEANU, IRI
MESCU, NEGRI LA, ȘTEFANESCU.

Cartonașe roșii : IRIMESCU.

După pauză, formația noas
tră este ceva mai activă în 
atac și obține cornere in min. 
49 șl 51 ; în min. 61, O. Po
pescu ratează una dintre cele 
mai mari situații de gol, tri- 
mițînd balonul pc lîngă poar
tă, din poziție ideală. Alt mo
ment psihologic nevalorificat. 
Un minut mai tirziu, gazdele 
marchează golul al treilea prin 
MIHAILOVICI, care a reluat 
mingea cu capul, Ia o lovitură 
de colț. în min. 64 Universi
tatea rămine în 10 oameni 
prin eliminarea lui Irimescu. 
în min. 67, o pătrundere a lui 
Cămătaru este oprită prin 
fault de Cilici, iar în min. 72, 
Skrba scapă balonul, dar Că
mătaru pierde a treia ocazie 
de... calificare. Cu șase mi
nute inainte de final, înregis
trăm golul al patrulea al gaz
delor, realizat de NIKICI, in 
urma unei acțiuni personale.



LOTUL ROMÂNIEI PENTRU BALCANIADA 
DE BASCHET FEMININ

• întrecerile vor avea loc săptămîna viitoare, 
la Cluj-Napoca • Pentru prima data va 

participa și echipa Greciei
Ediția a 22-a a Campionatu-

lui balcanic de baschet feminin 
se va disputa săptămîna viitoa
re, in Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, cu participarea repre
zentativelor Iugoslaviei (cîștî- 
gătoarea de anul trecut a com
petiției), Bulgariei, României 
și — pentru prima dată — a 
Greciei. în vederea acestor În
treceri, a fost alcătuit următo
rul lot din care va fi selec
ționată echipa pentru Balca
niadă : Cornelia Stoichițâ
(1,72 m înălțime, născută In
1961) , Luminița Măringuț (1,87 
— 1963) de la Progresul Bucu
rești, Magdalena Pall (1,81 — 
1963), Gabriela Kiss (1,83 — 
1965), Suzana Sandor (1,83 —
1962) , de la Universitatea C.S.Ș.

La Rm. Vilcea și Caransebeș

TURNEELE CAMPIONATULUI
FEMININ DE VOLEI

In sălile de spurt din Rm. 
Vilcea și Caransebeș au inceput 
ieri turneele cu numărul 2 ale 
campionatului Diviziei „A" 
feminine de volei. Iată amă
nunte de Ia cele 6 partide :

RM. VÎLCEA, 12 (prin tele
fon). Programul primei zile a 
turneului fruntașelor (locurile 
1—6) a cuprins trei partide 
care puteau constitui „vedeta" 
oricărei reuniuni. Spectatorii 
prezenți în sală n-au avut ce 
regreta, partidele ridieîndu-se 
la un bun nivel tehnic șf spec
tacular, toate cele 6 echipe 
dezvăluind clar intențiile de 
a-și apăra cu îndîrjire șansele, 
în primul joc s-au întîlnit 
Chimia Rm. Vileca și Univer
sitatea Craiova. Scor : 3—2 (—9, 
1. 10, —13, 13) în favoarea vîl- 
cencelor. A fost un meci echi
librat cu răsturnări spectacu
loase de scor, cu multe faze de 
volei autentic, așa cum de alt
fel recomanda unul dintre der- 
byurile turneului. Partida a În
ceput în nota de super oritate 
a studentelor care au condus 
cu 8—2 șl 10—4 în primul set, 
iar intr-un final. în care vil- 
cencele s-au... încălzit, victoria 
le-a revenit oaspetelor pe me
rit. Setul secund a marcat In
trarea tot mat mult în joc a 
gazdelor. Serviciile excelente 
ale Ioanei Cotoranu și George- 
tel Popescu au pus serioase 
probleme preluării studentelor 
și... 1—1 la seturi. în setul 3, 
craiovencele greșesc In con
tinuare la preluare, iar bloca
jele atente ale Marilenei Du- 
binciuc. in principal (cea mai 
bună de pe teren), fac ca sco
rul să devină 2—1 în favoarea 
Chimiei- în setul 4. vileencele 
au inițiativa (7—0), favorizată 
și de jocul slab în linia a doua 
a studentelor, care, de Ia acest 
scor, revin, echilibrează jocuL 
egalează (9—9. 12—12), iar in
tr-un final încins, grație șl a 
două preluări greșite succesiv 
de gazde, scorul devine 2—î 
Ia seturi. în ultimul set stu
dentele pun stăpînire pe situa
ție, conduc cu 11—3. dar jocul 
nu e încheiat șl. cînd foarte 
puțini mai credeau, vileencele 
egalează la 13 și apoi cîștieă 
setul și meciul tot datorită blo
cajului și rezolvărilor inspirate 
în atac ale Marilenei Dubin- 
cîuc. S-au mai remarcat Ioana 
Cotoranu, Natalia Dullcă (Chi
mia). Iuliana Encscu și Gabrie
la Dumitrescu (Universitatea). 
Arbitraj bun : C. Ion-V. Iones- 
cu.

în continuare; Dinamo a în
vins net pe Farul C.S-S. Con
stanța cu 3—0 (10. 2. 7) In mai 
puțin de o orâ de loc. Remrr- 
cate : Daniela Coșoveanu. Geor- 
geta Lungu. Victoria Canciu si 
Mariana lonescu. respectiv 
(partial) Doinita Dlmofte si 
Maria Enache. Fără nrobleme 
arbitrajul : O. Drăgan-G. Ton. 

Viitorul Cluj-Napoca, Romela 
Cristea (1,81 — 1964), Melania 
Lefter (1,87 — 1964) de la O- 
limpia București, Stefania Borș 
(1,91 — 1952), Lucia Grecu 
(1,84 — 1957), Rodica Jugănaru 
(1,80 — 1965) de la Voința 
București, Roxana Ștefan (1,82 
•— 1967) de Ia C.S.Ș. 2 Bucu
rești, Paula Misâilă (1,70 — 
1966) da Ia Chimistul C.S.Ș. 
Rm. Vilcea, Csilla Grădinara 
(1,77 — 1962) de la Politehnica 
Timișoara, Maia Zidarii (1,81 
— 1959) de la Politehnica Spor
tul studențesc București, Flo
rentina Nicola (1,67 — 1957) de 
la ICEMENERG; antrenori: 
Nicolae Martin și Gabriel Nâs- 
tase ; medic: dr. Martha Ba
raga.

în ultima partidă, C-S-U. Ga
lați — Știința C.S.Ș. Bacău 3—1 
(—10, 4, 7, 12). Meci echilibrai, 
victorie meritată a gălățence- 
lor. S-au remarcat: Daniela 
Dinică, Cristina Buzilă, Crina 
Răuți (C.S.U.), respectiv Da
niela Blănaru. Arbitraj bun : 
Gh. Fieraru — D. Rotaru.

Programul de joi (n.r.-azi), 
de la ora 15,30: Universitatea
— Știința, Dinamo — C.S U. șf 
Chimia — Farul.

Mihail VESA

CARANSEBEȘ, 12 (prin tele
fon). Cel de al doilea turneu 
al plutonului secund (locurile 
7—12) a debutat în sala Liceu
lui industrial nr. 2 cu partida 
dintre echipele bucureștene 
Calculatorul și Rapid. Prima 
formație a cîștigat cu ușurin
ță, cu 3—0 (6, 9, 12), avind In 
Mirela Zamfir, Carmen Anghel 
$1 Elena Neguleseu cele mai 
bune jucătoare. Arbitri : V. 
Tilcă și N. Dobre. în cea de a 
doua partidă s-au întîlnit 
C.S.M. Libertatea Sibiu șl Fla
căra roșie București. Scor: 3—0 
(10, 11, 6) pentru sibience. E- 
voluția modestă a bucureșten- 
celor l-a permis Mirelel Po- 
poviciu să puncteze de nenu
mărate ori prin atacuri în for
ță. iar buna organizare a jo
cului sibiencelor să le permită 
acestora o meritată victorie. 
Arbitri: M Herța — I. Nicu- 
lescu. în ultima partidă: CJSJS. 
Expîormin Caransebeș — Chim- 
pex Constanța 3—2 (10. —6. 14, 
—13, 9), într-un meci de mare 
angajament fizic.

Programul de joi (n.r.-azi), 
de la ora 15,30: Rapid — * -S.S. 
Expîormin. C.S.M. Libertatea
— Chimpex și Calculatorul — 
Flacăra roșie.

N. MAGDA, coresp.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Englezul nm 

Hutchings a ctștigat crosul de 1a 
Nancy, tnregistrînd 12:36.0 pe cd 

11,2 km a. traseului • Crosul de 
la Marsilia. .Memorialul Jeaa 
Bouln*. a revenit algerianulul 
Bounour Abderrezak cronometrat 
cu 29:42 pe 9 km • La Paris, 
pe un traseu de 10 km. portu
ghezul Fernando Mamede a ob
ținut victoria în crosul interna
țional (33:01.0). fiind urmat de 
francezii Louis Prianon (33:28) s) 
Aheene Babaci (33:42)

BASCHET • Competiția Inter
națională masculină de la tpoh 
(Malaezla) a fost cîștlgată de e- 
ehlpa Filipine oare a tnvlns in 
finală cu 82—56 reprezentativa 
R. P. Chineze • Rezultate din 
„Cupa cupelor- : Zaragoza — 
PAOK Salonlk 80—78 LO Vlena 
— Kaunas 99—116 în grupa A- 
Vflleurtanne — Caserta 02—79 
Hapoei Tei Aviv — CF Barce
lona Mi—101. In grupa B" •

ACTUALITĂȚI PUGILISTICE
• Campionatele mondiale de 

box amator vor avea loc în 
anul 1986 în Statele Unite, la 
Reno, în Nevada.

• într-o gală la Parls-Bercy, 
francezul Louis Acaries l-a în
vins prin descalificare, în re
priza a 9-a, pe americanul Da
vey Moore, într-un meci con- 
tlnd ca semifinală a campiona
tului mondial (WBA) la cat. 
semimijlocie. Pugilistul ameri
can a făcut apel împotriva a- 
cestei decizii I

• James Schuler, candidat la 
titlul mondial (WBA) la „mij
locie" deținut de Marvin Ha
gler, a susținut 22 de partide, 
toate victorioase (21 înainte de 
limită !).

Pe podiumul de premiere, după concursul de slalom superuriaș, din 
cadrul „Cupei Mondiale", din 7 decembrie de la St. Vincent. De la 
stingă la dreapta : T. Buergler (Elveția) locul II, P. Zurbriggen (Elve* 

tiu) locul I și M. Girardelli (Luxemburg) locul III,

FOTB/^Lmeridiccne
CAMPIONATE

GRECIA (et. 10). Panahalki — 
P.A.O.K. 0—1. Ethnikos — Olym- 
piakos 1—3, Panathlnalkos — La
rissa 2—1, Aigaleo — Panlonios 
1—1, Aris — A.L.K 0—0, Heraklls
— O.F.I 3—1, Plerikos — Doxa 
0—3, Apollon — Kalamarla 0—0. 
Pe primele locuri : P.A.O.K. 18 p, 
Olympiakos 16 p, Panathinaikos 
15 p. Pe ultimele : 14—15 : Apol
lon șl Plerikos cu cîte 5 p, 16. 
Aigaleo 4 p.

BULGARIA (et. 13). Plrin — 
Cerno More 1—0. Cernomoreț — 
Slavia 1—2, J.S.K. Spartak —
T.s.K.A. 1—1, Botev — Spartak
4—3, Dun«v — Minier 1—0, Tra- 
kia — Beroe 4—1. Lokomotiv — 
Sliven l—0. Levski Spartak — E- 
tar 4—2. Pe primele locuri : Lev- 
skl Spartak 20 p, Lokomotiv 17 p, 
Botev 15 p. Pe ultimele : 12—15 : 
Beroe. J.S.K. Spartak, Cerno 
More șl Dunav cu cite 9 p 16. 
Cernomoreț 7 p.

ELVEȚIA (et. 15). La Chaux de 
Fonds — Aarau 5—4 Basel — 
Young Boys 1—0. Wertingen — 
Neuchate’ 0—0. Lausanne — Gras
shoppers 2—C. Lucerna — Win
terthur 2—1, ztlrlch — Vevey 1—0, 
Sion — St. Gallen 1—4, Servette — 
Zug 0—0. Pe primele locuri : Ser
vette 25 p, Aarau 20 p. St. Gallen 
șl Neuchatel cu cite 19 p. Pe ul
timele : 14—15 Vevey șl Zug cu 
cite 8 p, 16. Winterthur 5 p.

ARGENTINA (et. 34). Ciacarita — 
Santa Fe 1—0. Argentinos Juniors
— Newell 2—0. Sarsfield — Tal- 
leres 0—0. Atlanta — San Lorenzo 
1—1. Huracan — Platense 0—3.

sferturilor de finală ale compe
tiției.

JUDO • Campionatele mondia
le universitare de la Strasbourg 
s-au Încheiat cu proba masculi
nă pe echipe tn care victoria a 
fost obținută de formația Fran
ței Învingătoare tn finală cu
5—2 tn fața selecționatei Japo
niei. tn meciurile pentru meda
liile de bronz U.R.S.S a dispus 
de R. F. Germania tar Polonia 
a cîștigat tn fata Braziliei.

ȘAH • c-a de-a 32-a partidă 
a meciului pentru titlul mondial 
dintre Karpov șl Kasoarov a fos’ 
întreruptă la mutarea 41-a s’ 
va fi continuată astăzi.

TENIS • Turneul Internațional 
feminin de la Tokio a debuta» 
cu surprize Gfel Fernandes cls 
tlgînd In primul tur eu 8—4 8—» 
la Svlvla Hanfka Iar Lea Anto- 
nopolls cu 6—4 6—2 Ia Katarina 
Maleeva

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
SCHI ALPIN • Slalomul 

uriaș de la Sestrieres (Italia) 
a fost cîștigat de Marc Girar- 
delll (Luxemburg) la capătul 
unei frumoase dispute. El a 
realizat un timp excelent în 
prima manșă (1:11,34) care l-a 
distanțat la peste o secundă de 
al doilea clasat (vest-germanul 
Markus Wasmaier — 1:12,38). 
în manșa a doua a realizat 
1:14,22. Cu un total de 2:25,56, 
Marc Girardelli a terminat în
vingător. Demn de notat este 
faptul că elvețianul Pirmin 
Zurbriggen, cîștigătorul cursei 
de slalom special, tot de la 
Sestrieres, a terminat această 
probă pe locul 5. Iată primii 
trei clasați : 1. Girardelli
2:25,56 ; 2. Markus Wasmaier 
2:26,51 ; 3. Max Julen (Elveția) 
2:26,73.

SCHI ARTISTIC • în loca
litatea Tignes (Franța) a avut

Instituto — Boc? Juniors 4—2, Ro
sario — Ferrocarril 0—1, Indepen- 
diente — Estudiantes 1—2, River 
Plate — Cordoba 4—1. Pe primele 
locuri ; ArgenVnos Juniors șl 
Ferrocarril nu a e 48 p, Estudian
tes 47 p. P<* ultimele : 18. Atlanta 
24 p, 19. Rosario 23 o.

R.F. germania. Meci restant î 
Borussia Mânchengladbach — Ba
yern Mtlnchen 3—2. După termi
narea turului. Bayem se află pe 
primul loc cu 25 p„ urmată de 
Bremen 23 o și Mdnchengladbach 
21 p.

ALTE ȘTIRI
• In semifinalele turneului 

final al „Cupei Asiei- s-au cali
ficat Arabia Saudită, Kuwait, 
B. P. Chineză sl Iran.
• Fostul internațional olandez 

Johan Crujff a fost angajat tn 
funcția de consilier tehnic de că
tre clubu1 Rod- Kerkrade, care 
activează In prima Ugă a campio
natului Olandei.
• Clubul vest-german Fortuna 

Dusseldorf aflat în serioase difi
cultăți financiare, a anunțat mă
suri drastice de austeritate pentru 
a ieși din criza tn care se află 
de mal multă vreme. După Bo
russia Dortmund. Fortuna este al 
doilea club din „Bundesliga- eu 
datorii de «oroare 3 milioane de 
dolari.
• Echipa Australiei aflată tn 

turneu tn Europa a jucat cu Ar
senal, la Londra, de care a fost 
Învinsă cu 3—2.
• Fostul international Iugoslav tat

La închiderea ediției

/ER/, /N CUPA l/.E.F.A.
Ieri s-au desfășurat meciurile retur din cadrul optimilor da 

finală ale „Cupei U.E.F.A.-. Echipele calificate pentru sferturile 
de finală (programate la 6 și 20 martie 1985) sînt subliniate.

trei competiții va avea loc vineri la Drînz la Ziirich.
Tot aseară s-a relucat Dartlda retur din ..Cupa cupelor- din

tre Celtic Glasgow și Ranld Viena. Victoria a revenit echioei 
Rapid Viena cu 1—0. în tur rezultatul a fost de 3—1 pentru 
Rapid. Echipa vieneză s-a calițicat nentru sferturile de finală.

Iată rezultatele (în prima coloană — în paranteze drepte — sco
rurile din prima manșă) :
Real Madrid — Anderlecht (0—31 6—1 (4-1)
F.C. Koln — Spartak Moscova (0—11 2-0 (1-0)
Zeleznicear — Univ. Craiova t0—21 4—0 (2—0)
Internazionale — Hamburger S.V. (1—21 1—0 (0-0)
Dinamo Minsk — Wldzew Lodz 12—01 0—1 (0—1)
Bohemians Praga — Tottenham (0—21 1—1 (0—1)
Dundee Utd. — Manchester Utd. (2—21 2—3 (1-2)
Partizan Belgrad — Videoton (0—51 2—0 (2—0)

Tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finală in cele

loc un mare concurs care s-a 
încheiat cu victoria americanu
lui Lane Spina, urmat de doi 
schiori din R.D. Germană, Reit- 
berger șl Schadl la bărbați și a 
lui Christine Rossi (Franța), 
urmată de Jane Busher (S.U.A.) 
și Ellen Breen (S.U.A.) la 
femei.

HOCHEI • La Pardubice, a 
avut Ioc cea de a treia intîl- 
nire între echipele Cehoslova
ciei și Uniunii Sovietice. Scor 
final : 6—2 (1—1, 3—0, 2—1)
pentru U.R.S.S., prin punctele 
marcate de Fetisov 2, Semio- 
nov, Leonov, Larionov și Droz- 
dezski, respectiv Rosol și Caldr.

Alte meciuri amicale : Sue
dia — R.D. Germană 8—0 (2—0, 
6—0, 0—0), la Stockholm;
U.R.S.S. tineret — Cehoslova
cia tineret 4-4 (0—1, 2—2, 2—1), 
la Moscova.

PATINAJ ARTISTIC • La 
Colorado Springs se dispută 
campionatele mondiale rezerva
te juniorilor. La masculin și 
la dans conduc după figurile 
impuse sovieticul Vladimir Pe
trenko (0,6 p), urmat de Weiss 
(R.F.G.) și Burns (Canada), 
respectiv Elena Krykanova —• 
Evgheni Platov (U.R.S.S.). în 
proba de perechi, după dispu
tarea programului scurt, con
duce cuplul Ecaterina Gordeeva 
și Serghei Grinkov (U.R.S.S.),

NADELE PRENIU — VOLVO
PARIS (Agerpres). — în ur

ma rezultatelor înregistrate în 
turneul internațoinal de tenia 
de la Melbourne, cîștigat de 
suedezul Mats Wilander, în cla
samentul general al „Marelui 
Premiu-Volvo", continuă să 
conducă tenismanul american 
John McEnroe — 3 393 p. urmat 
de Jimmy Connors (S.U.A.) — 
2 903 p, Ivan Lendl (Ceho- 

t slovacia) •— 2 714 p, Mats Wî- 
lander JBuedia) — 2 450 p, An
dres Gomez (Ecuador) — 2 222 
p, Joachim Nystroem (Suedia) 
— 1 314 p etc.

Chiriei este director tehnic al re
prezentativei Indiei.
• Antrenorul Tele Santana a 

acceptat oferta de a pregăti re
prezentativa Braziliei pentru C.M. 
din Mexlo. Ei ișl va lua funcția 
in primire după 1 martie 198#, 
cînd li expiră contractul din Ara
bia Saudită. Fină atunci, TeW 
Santana va comunica prin tele
fon opiniile sale privind selecția 
jucătorilor și planurile de pregă
tire. Reamintim că Santana a mal 
fost selecționerul reprezentativei 
Braziliei, dar retragerea sa a sur
venit în urma comportării neco
respunzătoare avută de jucătorii 
„cariocas- ’a C M. din Spania. 
Reamintim că nici urmașii săi, 
Carlos Alberto șl Edu, n-au obți
nut în ultimul timp rezultata 
deosebite
• MeclUi pentru „Supercupa" 

Europei dintre F.C. Liverpool, 
cîștlgătoarea ultimei ediții a 
„C.C.E.", și Juventus Torino, ct»- 
tlgătoarea „Cupei cupelor-, nu sa 
va mai disputa, >a cererea forma
ției italiene, care a motivat „for- 
faltul- datorită programului prea 
Încărcat din acest an sl începutul 
Iul 1985.
• într-o conferință de presă 

desfășurată la Singapore, preșe
dintele Federațl-îl Internaționala 
de Fotbal (FI FA.), Joao Have- 
iange, f anunțat că prima ediția 
a campionatului mondial de fot
bal feminin va fl găzduită In 1987 
de o țară asiatică. De asemenea, 
J. Havelange a apreciat că tn ul
timul deceniu echipele de fotbal 
din Asia au făcut mari progrese 
datorită șl sporirii numărului de 
competiții precum șl extinderii 
contactelor cu formații de pe 
alte continente cu fotbal dezvol


