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Joi dimineața 
lucrările sesiunii 
Iei de-a VlU-a 
Marii Adunări Naționale.

La sosirea în incinta Pala
tului M.A.N., tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a fost in timpi- 
nat cu nețărmurită dragoste, 
cu deosebită stimă și respeet, 
cu vii și îndelungi aplauze. 
Deputății au exprimat, astfel, 
sentimentele de profundă sa
tisfacție și mindrie patriotică 
ale milioanelor de cetățeni, pe 
care-i reprezintă in supremul 
for al puterii de stat, pentru 
realegerea tovarășului Nicola» 
Ceaușeseu in inalta funcție de 
secretar general al partidului 
— garanția sigură a înfăptuirii 
neabătute a hotăririlor Congre
sului al XIII-lea al P.CJL, a 
împlinirii marilor noastre idea
luri de prosperitate, indepen
dență și pace.

rarticipanții au salutat, de 
asemenea, cu multă căldură 
prezența la lucrările sesiunii > 
tovarășei Elena Ceaușeseu, a 
celorlalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

In cadrul ședinței a conti
nuat discuția generală comună 
asupra Proiectului legii Planu
lui național unic de dezvolta
re cconomico-socialâ a Repu
blicii Socialiste România pe a- 
nul 1985 ; Proiectului legii 
Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare 
al Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1985 ; Proiectului 
legii Bugetului de Stat al Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1985.

S-a trecut apoi la discuția 
pe articole a fiecărui proiect 
de lege in parte, după care 
Marca Adunare Națională a *- 
d-jptat in unanimitate Legea 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1985, I.egea Planului de 
dezvoltare a agriculturii și in
dustriei alimentare al Republi
cii Socialiste România pe a- 
nul 1985. Legea Bugetului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1985, care, în 
prevederile lor, in deplină con
cordanță cu obiectivele celui 
de-al șaptelea cincinal, eu ori
entările formulate de tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu in Raportul 
prezentat la Congresul al 
XIII-lea al partidului și in eu- 
vintările rostite la Plenara co
mună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României, precum ți la Plena
ra Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, stabilesc obiec
tive și sarcini deosebit de im
portante pentru ridicarea pe • 
treaptă superioară a activității 
economice și sociale, dinamizea
ză energiile creatoare ale oa

menilor muncii intr-un efort 
comun pentru infăptuirea 
neabătută a politicii partidului 
ți statului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, de ridicare continuă a 
nivelului de trai material și 
spiritul al intregului popor.

Trecindu-se la următorul 
punct de pe ordine* de zi. to
varășul lua Vrsu, prim-vice- 
președinie al Consiliului Na
țional pentru Știință ți Tehno
logie, a prezentat expuerea 
asupra Proiectului legii privind 
tipizare* ți »t»adardizare* pro
duselor, construcțiilor ți teh
nologiilor, normarea tehnic* a 
consumurilor materiale și ener
getice, ridicarea calității și ni
velului tehnic al produselor.

nente ale M-AJf., care au avi
zat favorabil Proiectul legii, a 
fost prezentat de tovarășul 
Stan Soare, președintele 
misiei pentru învățământ, 
ințâ și cultură.

Deputății și invitații au 
cultat apoi expunerea asupra 
Programului privind auloeon- 
dueerea ți autoaprovizionarea 
pentru asigurare* bunei apro
vizionări a populației eu pro
duse agroallmentare și bunuri 
industriale de consum pe pe
rioada 1 octombrie 1381 — 30 
septembrie 1985, prezentată de 
tovarășa Alexandrina Găinușe, 
viceprim-ministru *1 guver
nului.

La încheierea dezbaterii asu
pra acestui punct al ordinii de 
zi. Marea Adunare Națională 
a aprobat in unanimitate Pro
gramul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse ag o- 
alimentare și * 
le de consum 
tombrie 1984 
1985.

La ultimul 
de zi, 
Apostoiu, secretar prezidențial 
ți al Consiliului de Stat, * pre
zentat proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu- 
prinzînd norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat după sesiunea a noua a 
Marii Adunări Naționale, iar 
tovarășul loan Sălăjan, pre
ședintele Comisiei constituțio
nale și Juridice a M.A.N., a 
prezentat raportul acestei co
misii care a avizat favorabil 
proiectele de legi.

După discutarea* pe articole 
a tuturor proiectelor de lege 
cuprinse la acest punct al or
dinii de zL forul legislativ al 
țării a adoptat ia unanimitate 
legile pentru aprobarea decre
telor euprinzind norme eu pu
tere de lege emise de Consi
liul de Stat

Președintele Marii Adunări 
N ați anale, tovarășul Nieolae 
Giosan. a rostit cuvântul de ia- 
ehidere a sesiunii.

Co
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însemnări de la
La întreprinderea 

din Satu 
producției 
sortimente 
miner In 
utilaj metalurgic reprezintă o 
sarcină de mare răspundere 
izvorî tâ din Raportul pre
zentat de tovarășul N1COLAE 
CEAUȘESCU la tribuna înal
tului forum al comuniștilor,

,unmt
Mare, intensificarea 

prin realizarea unor 
specifice, de utilaj 

principal, dar și de

HANDBALISTII>

ROMANI
ÎNVINGĂTORI

DIN NOU IN
R. D. GERMANA

13 (Agerpres). InBERLIN, 
ziua a doua a turneului inter
național masculin de handbal 
de la Schwerin (R. D. Germa
nă), selecționata României a in- 
tilnit reprezentativa Poloniei, 
pe care a învins-o cu scorul de 
27—21 (12—11). Principalii rea
lizatori ai echipei române au 
fost Stingă și Berbece, care au 
înscris 11 și, respectiv, 6 goluri, 
în formația poloneză s-a re
marcat Tluczynski, autorul a 10 
goluri.

Celelalte două meciuri dispu
tate s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Elveția — Ceho
slovacia ÎS—17 (11—9) ; R. D. 
Germană — RD. Germană (ti
nerei) 3#—ÎI (11—8).

In clasament conduc neînvin
se echipele României și R D. 
Germane, eu cite 4 puncte, ur
mate de Elveția și Polonia — 
cu cite 2 puncte.

Pe marginea evoluției Universității Craiova la Sarajevo

UN REZULTAT SURPRINZĂTOR SI
9

EXPLICAȚIILE> LUI

Intrepri nderea „UNIO" Satu
precum și din hotărârile Con
gresului al XIII-lea al P.C.R. 
și pe care toți oamenii muncii, 
in frunte cu comuniștii, caută 
să o finalizeze la parametrii 
calitativi cei mai înalți. Și o 
vor finaliza! Pentru că „UNIO" 
reprezintă un colectiv de muncă 
alcătuit din oameni unul 
și unul, conștienți că numai 
prin efort susținut, permanent, 
prin ordine și disciplină în 
producție pot înfăptui tot ceea 
ce iși propun.

Iată de ce in această puter 
nică unitate economică sătmă- 
reană — cum este și cum do
rește să rămină — fiecare oră 
de muncă are un echivalent 
concret in „produse fără rebu
turi", cum consemnează cel mal 
adesea controlul 
litate, astfel că 
schimb, oamenii, 
citori, tehnicieni
care lucrează aici se pot decla 
ra mulțumiți de felul cum și-au 
făcut datoria și îndrepta către 
alte activități, de o mare di
versitate. între acestea, sportul

tehnic de ca
la ieșirea din 
miile de mun

și ingineri

Mare
bine stabilit. Șl 
de zile.

nefavorabilă 
ia acest se- 
Craiova a-a 
— așa cum

In conjunctura 
. pe care a avut-o 

zon, Universitatea 
mai putut depăși 
se spera, totuși — faza optimi
lor „Cupei U.E.F.A.”. Ceea ce 
este insă mai trist e faptid că 
eliminarea ei de acum s-a pro
dus in urma unei înfrângeri 
surprinzător 
amintim, de 
craioveană 
cândva, in cupele europene, la 
un asemenea scor.

E drept că Universitatea și-a 
creat in cursul jocului de 1a 
Sarajevo două clare situații în 
care putea înscrie, ceea ce ar 
fi dus — probabil — la un alt 
deznodămint in privința califi
cării. Dar numai această lipsă 
de șansă (evidentă mal ales la 
bara lui Cîrțu) nu justifică di
mensiunea eșecului suferit In 
meciul retur cu Zeleznicear.

Imediat după meci, subiec
tul numărul 1 al discu
țiilor a foot arbitrajul, tendința 
aproape generală fiind de 
scoate pe galezul Bridges 
novatul principal.

Sigur că arbitrajul a-fost, 
deosebi după pauză, părtinitor 
pentru gazde, fapt ușor obser
vabil dacă ar fi să luăm doar 
diferența de tratament la îm
părțirea cartonașelor, „generos"

de nete. Nu ne 
altfel, ca echipa 

să mai fi pierdut

cu craiovenii, ..zgârcit* rău cu 
gazdele, in pofida faulturilor 
grosolane făcute de Sabanad- 
zovki asupra lui Cîrțu și Cilici 
asupra lui Cămătaru. Și e 
drept că această manieră di
ferită de arbitraj a Încurajat 
pe cei de Ia Zeleznicear să 
joace mai in forță și mai tare 
In duelurile cu adversarii. Dar 
arbitrul n-a avut nici o con
tribuție la golurile primite de 
echipa noastră și nici la alte 
situații din care gazdele mai

nu ui- 
Craiova

puteau marca. Apoi să 
tăm că Universitatea 
s-a mai lovit și alteori de ar
bitraje ostile și, totuși, n-a fost 
învinsă la un asemenea scor.

Explicațiile de fond ale în
frângerii de la Sarajevo slut, 
după părerea noastră, altele și 
una dintre ele o constituie va
loarea echipei iugoslave, o

ocupă un loc 
aceasta de ani

„Sport fac muncitorii noștri, 
chiar și înainte de a păși pe 
porțile întreprinderii" ne spu
nea Alexandru Mcszaros, pre
ședintele asociației sportive. Șl, 
spre a ne risipi nedumerirea, 
a continuat : „Inchiptdji-vă că 
sute dintre ei vin la lucru 
biciclete. Or, 2—3 kilometri 
ducere și tot atîția

pe 
la 
la 

întoarcere nu inseamnă. intr-un 
feL a face sport De bună 
seamă că posesorii de biciclete 
de La „UNIO" nu se rezumă la 
atît. Tot ei sînt aceia care 
— cum a fost cazul cu între
cerile pentru „Cupa Congresu
lui" — dau curs inițiativei or
ganizării de acțiuni cicloturis
tice de masă, în împrejuri
mile orașului de pe Someș.

Constantin Coșa, coordonatorul 
activităților sportive de masă 
din cadrul „Daciadei" are 
mai cuvinte calde la adresa

nu-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

Campionatul national de boi pe echipe

Campionul „cocoșilor". Relu Nistor (Steaua), a obținut o victo
rie facilă in fata lui Gheorghe Militaru Foto : lorgu BĂNICĂ

Aseară, în sala Rapid au a- 
vut loc cele două semifinale 
ale campionatului national de 
box pe echipe : STEAUA — 
SEL. JUD. ARGEȘ + VÎLCEA 
și DINAMO JUD.
BR.AlLA.(Continuare in Dig 2-3)

Constantin F.RĂNESCU

Debutul turneului final a 
fost făcut cu întîlnirea boxeri
lor de categorie „semimuscă" 
in care Dumitru Șchiopu 
(Steaua), campionul „en titre", 
a avut o misiune ușoară în 
fața lui Eugen Căldăraru (seL 
Argeș+Vilcea). Argeșeanul nu
mărat în prima repriză pentru 

refuz de luptă, în rundul se
cund. în urma unui croșeu de 
stingă la figură, a fost numă
rat din nou, iar arbitrul de 
ring C. Tucă l-a dictat aban- 
donuL La „muscă", Petru Se- 
remel (Steaua) a cîșțigat fără 
adversar.

In echipă Steaua, un alt cam
pion, Relu Nistor, care l-a în- 
tîlnit pe tinărul Gheorghe Mi
litaru în limitele categoriei „co
coș". După o primă repriză 
destul de echilibrată, în urmă
toarea Relu Nistor și-a pus în 
valoare precizia loviturilor pu
ternice șl variate și, după 
două k.d.-uri, campionul a fost 
declarat învingător prin a-

Sporturile de iarnă iși reintră in drepturi. La munte a nins, spre bucuri» schiorilor care și-au 
putut începe antrenamentele. Imaginea de mai tus, surprinsă in Bucegi. ia Virful cu Dor, ne arată 
un grup de schiori plecind la antrenament Foto : Aurel D. NEAGU

(In pag. 2—3, rubrica de actualitate „CRONICA IERNII")

Mircea COSTS® 
Paul lOVAN

(Continuare în pag. 2-3)



SALONIC ’84 ȘAHIȘTII NOȘTRI-
UN FRUMOS PAS SPRE PODIUMUL OLIMPIC
Tradiția participărilor româ

nești la Olimpiadele de șah a 
fost instaurată încă de la în
ceputurile competiției, acum 
mai bine de o jumătate de se
col. Dar a trebuit să așteptăm 
cam tot atît, pentru a. vedea 
pe șahiștii noștri făcîndu-și 
loc in rindul protagoniștilor 
marii întreceri. Ne referim la 
acel loc VI în clasamentul o- 
limpic al ediției din 1918, de 
la Buenos Aires, unica perfor
manță care ne-a împodobit, 
pină acum. palmaresul. Dar 
iată. după șase ani, plafonul 
este din nou străpuns și urcăm

AU JUCAT PENTRU 
CULORILE NOASTRE...

■ 1. Mihai Șubă 8 p (din 14)
57.1%

2. Florin Gheorghiu 9 04) 64.3
3. Mihai Ghindă 7*/, (12) 62.5
4. Valentin Stoica (7) 50.0
5. Theodor Ghițescu 4(71 57.1
6. Dor Bortutescu 1 (2) 5C.0

incă o treaptă în ierarhia eli
tei șahiste. La Salonic, in cea 
de-a 26-a ediție, echipa Româ
niei se clasează pe locul V 
— adevărată performanță a șa
hiștilor noștri — după ce șa- 
histele. devansindu-i. obținu
seră. de cinci ori „argintul" 
Olimpiadelor feminine.

— Am vrut să demonstrăm 
că la noi șahul nu este o spe
cialitate strict feminină... — 
ne-a mărturisit, la întoarcere, 
cu o notă de umor, maestrul 
F.I.D.E. Emanuel Reicher, an
trenorul reprezentativei mascu
line. Am dorit mereu să apro
piem performanța băieților de 
aceea a fetelor și cred eă am 
reușit, de această dată. Nu sin- 
tem pe podium, e drept, dar 
foarte aproape, avind înaintea 
noastră doar echipele U.R.S.S. 
și S.U.A. — multiple campioa
ne olimpice — Ungariei, fostă 
și ea laureată, și Angliei — 
formație cu personalități proe
minente. Iar în arma noastră, 
cum s-a mai remarcat. — forțe 
recunoscute ale eșichierului, 
reprezentativele R.F.G., Iugo
slaviei, Olandei, Cehoslovaciei, 
Bulgariei. Dovada creșterii ca
litative pe care o înregistrează 
reprezentativa României, ea 
urmare a valorificării condiții-

lor superioare de pregătire ce 
i-au fost asigurate. Și, desi
gur, un moment de referință 
in întreaga cronologie a șahu
lui românesc.

— Se putea prevedea un loc 
atît de bun la această Olim
piadă ?

— Nu știu dacă totul era 
previzibil... Dar am dorit acest 
Ioc, l-au dorit fierbinte toți 
jucătorii. De fapt, obiectivul 
nostru — clasarea pe locurile 
4—6 — a fost realizat.

— Care au fost principalele 
„bariere" in calea echipei ?

— Probabil că „bariera" psi
hologică a fost cel mai greu de 
trecut. Adică teama de adver
sar, de acele 10—15 echipe co
tate mai bine, avind un „Elo" 
superior, fapt care nu este un 
simplu fetiș. La start am pri
mit UT. 16, riguros calculat 
după „eleurile" jucătorilor, dar 
pe linia de finiș am demon
strat că sintem mult mai buni. 
Cu 11 locuri mai buni !

— Cifrele înseamnă mult in 
șah_

— —Și sînt elocvente. In e- 
chipa noastră, 5 din cei 6 ju
cători au realizat scoruri care 
ii situează peste norma de 
mare maestru („Elo", 25M) :
Șubă 2579, Gheorghiu 2596, 
Ghindă 2553, Stoica 2390, Ghi
țescu 2516. Bărbulescu 2534. 
Cifrele oglindesc omogenitatea 
deosebită a echipei, nu numai 
pe plan afectiv, ei și strict 
tehnic. Am acționat ea un co
lectiv unit sufletește, bine su
dat, disciplinat. Iar rezultatele 
au reflectat fidel starea de spi
rit a echipei. Cele S3 de puncte 
obținute in competiție se îm
part astfel : mesele 1—2 au 
realizat 17 p, iar 3—I alte 16 p. 
Desigur, s-a dovedit bine inspi
rau și reașezarea jucătorilor 
in echipă, adneindu-1 pe Șubă 
la prima masă, iar pe Gheor
ghiu la a doua, un artificiu 
tactic care ne-a permis să cu
legem prețioase puncte in plus. 
Esențial este insă faptul eă 
s-a jucat bine, eu ambiție și 
dăruire patriotică, ceea ce a 
caracterizat prestația tuturor 
jucătorilor echipei. O prestație 
care ne-a adus și calificarea 
in finala Cupei Mondiale, de 
anul viitor.

— Desigur, o competiție de 
amploarea Olimpiadei lasă a- 
mintiri de neuitat. Ce s-ar pu-

tea considera deosebit de ca
racteristic pentru evoluția e- 
chipei României la ultima e- 
diție ?

— Da, a existat un asemenea 
fapt caracteristic și nu lipsit 
de pitoresc. In sala de joc, Ia 
Salonic, primele cinci meciuri 
din programul fiecărei runde, 
ale fruntașelor in clasament, 
aveau loc pe o estradă special 
amenajată. Ei 
două echipe din 
cipante au fost 
permanentă, pe
dă, timp de 12 runde, de la a 
treia pină la ultima. Anume, 
echipele U.R.S.S. și României. 
Am fost meren in prim-planul 
competiției !

— Viitoarea ediție a Olim
piadei de șah va avea loc pes
te doi ani. Un lucru ne in
teresează in primul rînd : 
mai putem urca pe treptele 
clasamentului ? Avem dreptul 
să sperăm la podium ?

- La o asemenea întrebare 
fi vrut să răspund pe larg, 
toată argumentația necesa- 
Dar, contrar obiceiului meu,

bine, * numai 
cele 88 parti- 
prezente, în 
această estra-

M
CD
ră.
voi face economie de cuvinte, 
spunind doar atît 
eă putem urca.
podium !

O promisiune 
loc exagerată în 
tuaL

da. 
chiar și

sigur
pe

frumoasă, 
contextul

de
ar-

Radu VOIA

PERFORMERII GHEȚII Șl ZĂPEZII
LA STARTUL NOULUI SEZON

® Se schiază la Vîrful cu Dor ® Multiplul campion 
Frank Ulrich aleargă pe Valea Rîșnoavei I • Harghita 

e gata pentru „Cupa Prietenia" la probe nordice I
începem, astăzi, o nouă „ediție" a „CRONICII IERNII", ru

brică consacrată de ziarul nostru diferitelor informații, note, 
reportaje și noutăți din lumea sporturilor zăpezii și gheții din 
țara noastră. Deși zăpada n-a căzut incă din abundență (se 
schiază, însă, în Bucegi) activitatea de pregătire a performerilor 
disciplinelor hibernale a început, cu deosebire pe gheața pati
noarelor artificiale. Astăzi vă oferim informații din schi alpin, 
biatlon și probe nordice.

vă oferim informații din schi alpin,

SCHI ALPIN F. Biro
Ciuc), M.

(C.S.Ș.
Radu

• JUMATATEA DE METRU 
DE ZAPADA căzută acum 
două săptămini pe platoul Bu- 
cegilor e folosită intens de că
tre componenții loturilor na
ționale. Cei mai 

buni schiori ai noș
tri (Z. Balasz, M 
Bară, V. Podaru, 
Liliana Ichim, De
lia Parate și Mi

haela Fera) 
un stagiu 
localitatea 
sivul 
foarte 
tudine 
noștri 
Vîrful 
ța loturilor 
lasz, E. Focșeneanu 
jan (de la A.S.A. Brașov), V. 
Podaru, M. Bară (Dinamo Bra
șov), O. Fruhn (Brașovia), an
trenori — Kurt Gohn și Gh. 
Bălan ; juniori : L Frățilă, D. 
Focșeneanu (A.S.A.), A. Foi- 
eiuc, I. Chioțea (Dinamo), P.

D

Krisztaly,
Miercurea ----- ,, — -------
(C.S. Predeal), A. Gorog (C.S.Ș. 
Baia Sprie), antrenori — M. 
Focșeneanu, M. Sulică, F. Bo- 
niș ; junioare : Liliana Ichim, 
Delia Parate, Claudia Postola- 
che, Anca Moraru, Mariana

Sib urnea
dintre speranl 
alpin, compot 

(tonal 
Foto :

efectuatau
de pregătire, în
Terskol (din ma- 

Elbrus), în condiții
grele la 4400 metri alti- 
! Acum toți schiorii 
fruntași s-au reunit la 
cu Dor. Iată componen- 

seniori : Z. Ba- 
i, K. Ador-

Radu (Dinamo), Adriana Mi
erea, Mihaela Fera (C.S.Ș. Si
biu) ; antrenori — D. Cristea, 

'L. Fredelcanu, Gh. Roșcuicț.
Marea majoritate a componen- 
ților loturilor sînt tineri și 
foarte tineri, federația orien- 
tîndu-se spre acei sportivi ca
pabili 
cicluri 
schiul

finalele campionatelor naționale de popice

SURPRIZE IN ÎNTRECERILE JUNIORILOR
TG. MUREȘ, 13 (prin telefon). 

Cocheta arenă a Clubului sportiv 
muncitoresc E’.ectromureș din lo
calitate găzduiește In aceste zile 
finalele pe tară ale campionatelor 
naționale de popice individual și 
perechi, competiție rezervată ju
niorilor și seniorilor. Conform 
tradiției, primii au intrat în con-

Si

ca, în următoarele două 
olimpice, să revitalizeze 
alpin românesc.

BIATLON
• PREZENȚA INEDITĂ PE 

VALEA RlȘNOAVEI : multi
plul campion olimpic și mon
dial Frank Ulrich, liderul din 
ultimii ani al biatloniștilor din 
Republica Democrată Germană, 
a ales ca loc de pregătire pen
tru această perioadă traseele 
bituminate ale complexului 
A.S.A. Brașov. Clubul gazdă a 
făcut, de altfel, eforturi re
marcabile pentru ca o buclă de 

km să fie, totuși, acoperită 
un strat de zăpadă, adunată 
prin văile umbrite. împreu- 
cu Ulrich se 
la Predeal și 

biatloniști

trat în faza 1 
bulina de 1 
Valea Strimb 
crări de rec 
menajate ca 
arbitraj și I 
amplificare. 1 
am fost asia 
gătirile mari 
la traseele a 
ga cei 15 k 
combinată ii 
lucrurile și îl 
cui de des] 
de fond. Sq 
parea a aprj 
neri perform 
liste
bele 
subliniere el 
iubitori local 
iarnă : FrarJ 
municipiului I 
Coloman, pj 
liului popi 
Francisc Ein 
munei Suseii 
rectorul carii 
Iosif Balintl 
maiștri prii 
Iosif Saigo.l 
ciației sportil 
arhitectul Ca 
graful Ioan I 
chcicre — I 
goare ! I

BU»Til

Prin a mal 
prevederilor I 
ale vremii d 
lui de metel 
gie, iată grJ 
zăpadă din I 
ne : Rarău I 
cm, Paring I 
biu 13 cmjJ 
I ac 80
Oniu 18 
Babele 60 ■ 
1500 41 cm, I 
sfîrșitul aci 
se prevăd nl 
rîri accentua 
lor din văii 
montane. I

Rul

2,5 
cu 
de 
nă 
ză 
neri 
A.S.K. Vorwărts 
susceptibil a fi 
lotul olimpic al R. D. Germane 
pentru 1988. Un util schimb de 
experiență pentru biatloniștii 
noștri (organizat de cabinetul 
metodic al clubului A.S.A. Bra
șov). Să vedem cu ce se vor 
alege din această acțiune aler
gătorii noștri...
• „Pregătiri 

probele de biatlon 
D1NAMOVIADEI 
(programată Ia 
șov), efectuate de 
mo : biute noi la 
see măsurate, 5 
pentru parcursul i 
mind ca montarea 
Ironice să se desfășoare in con
tinuare" — ne informează an
trenorul brașovean Ștefan Stăi- 
culescu.

PROSE NORDICE
• PREGĂTIRILE IN VEDE

REA „CUPEI PRIETENIA", 
găzduită anul viitor (1—6 fe
bruarie) de țara noastră au in-

mai antrenea- 
un lot de ti
de la clubul 

Oberhoff, unii 
selecționați în

curs tinerii popicari, juniorii 
junioarele.

Iată clasamentele întrecerilor 
juniorilor — individual fete : 1. 
Maria Abraham (Voința Odorheiu 
Secuiesc) 830 p d (405—425) — la 
^izolate- 2C7, 2. Ibolya Mathe 
(Voința Oradea) S30 (411—419) — 
264, 3. Cecilia Martișca (Chimia 
Roman) 826 (398—428), băieți : 1.
Marin Andrei (Gloria București) 
1780 (889—851), 2. Marcel Sinculici 
(Aurul Baia Mare) 1771 (880—891), 
3. Costel Maier (Ind. sirmei C. 
Turzii) 1721 (885—836). Perechi — 
fete : 1. Ibolya Mathe — Olga 
Psihas (Voința Oradea) 839 (411— 
428), 2. Maria Poța — Ileana Ma- 
jaș (Voința Tg. Mureș) 818 (416— 
402), 3. Rodica Boltașiu — Elena 
Covaci (C.S.M. Reșița) 816 (415— 
401) : băieți : 1. Marian Andrei — 
Marian Duican (Gloria București) 
1697 (889—808), 2. Mircea Onlșor — 
Zoltan Fazekas (Electromureș Tg. 
Mureș) 1661 (846—815), 3. Ion Mi
hai — Adrian Pîrvu (Rafinorul 
Ploiești) 1657 (797—860).

Joi au început șl întrecerile se
niorilor — cu proba de perechi — 
care vor continua cu disputele 
individuale, ce se vor încheia 
sîmbătă.

PROFESIONALITATE
EXEMPLARA

lidera seriei a doua în Divizia „A 
Foto : Constantin STOICESCU

întreaga lume sportivă de la noi 
11 cunoaște pe maestrul sportului 
șt antrenorul emerit Petre Cosmă- 
nescu, cel oare și-a dedicat viața 
atletismului, baschetului, voleiului, 
rugbyului, dar mai ales rugbyului. 

Mai tntii a fost jucător la Spor
tul studențesc, apoi la C.C-A., pre
cursoarea marii echipe care este 
Steaua de astăzi. Aici, la acest 
club de mare performantă s-a 
consacrat mai tntii ca sportiv, 
apoi ca antrenor. A rea
lizat un adevărat record in mate
rie : a cucerit cu „XV“-le Stelei 
nu mai puțin de 10 titluri de cam
pion I In paralel, a figurat un 
timp și ca antrenor la echipa na
țională, adueîndu-și o contribuție 
importantă la cucerirea a trei 
titluri de campioană europeană.

Intr-o buni zi am aflat o veste 
care la început ni s-a părut ne
verosimilă: „Cosmănescu s-a pen
sionat Nu-l vedeam nici tn rup
tul capului in posturi de pensio
nar ; prea era activ, prea ttndrd-i 
era inima, și nu ne înșelam. 
După nici un an de odihnă, „mi
crobul" rugbyului, adine inoculat 
in tntreaga-i ființă, l-a reactivat. 
A luat (la rugămințile unor prie
teni), drumul Buzăului, pentru a 
deveni antrenorul unei echipe 
„mici", — Rapid-Chimia. O for
mație fără mari veleități, din se
ria secundă a Diviziei „A". A 
avut răbdarea (și curajul) — el, 
care ani de zile a condus un

Traian IOANIȚESCU

asidue pentru 
i din cadrul 

DE SCHI 
Poiana Bra- 
clubul Dina- 
poligon, tra- 
poduri noi 

de fond, ur- 
țintclor elec-

derbyul campionatului masculin de baschet, Ste
Lotul echipei Rapid-Chimia Buzău, 
la rugby
„XV" alcătuit numai din bitema- 
ționali și maeștri ci sportului — 
să se înhame la jugul unei for
mații modeste, fastă nu demult 
„clientă" constantă a Diviziei „B". 
I-a trebuit un an, nu mai mult, 
ca sd-i ordoneze mișcarea tn 
teren, să-i stabilească un sistem 
de joc. Cite va transferări inspi
rate (Cristian Capmare, Nicolae 
Cioarec, Aurel Dinu) au contri
buit șt ele simțitor ta creșterea 
performanțelor. Și iat-o pe „Ra
pid-Chimia" — beneficiara spriji
nului total al organelor locale — 
după 9 etape, la terminarea turu
lui campionatului, pe locul I tn 
seria secundă a primei divizii I

Petre Cosmănescu, cel care, tn 
nenumărate rinduri, ne făcuse do
vada capacității lui profesionale și 
seriozității sale fără fisură — 
drept pentru care l-am felicitat 
adesea pentru marile succese do
bândite cu Steaua și cu echipa 
națională — merită, acum, din 
nou aplauze. A ridicat — surpriză 
plăcută — o echipă tinără, fără 
nume mari, spre cinstea sportului 
buzoian.

Bravo ! pentru acest om de 
profesionalitate exemplară.

Dimitrie CALLIMACHI

o

X De azi. In Capitală
ADMINISTRAȚIA M STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 12 DECEMBRIE 1384
1. Zeleznicear — Univ. Craiova 

pauză 1 ; 2. Zeleznicear — Unlv. 
Craiova (final) 1 ; 2. Real Madrid 
— Anderlecht (pauză) 1 ; «. Real 
Madrid — Anderlecht (final) 1 ; 
6. Bohemians — Tottenham (pau
ză) 1 ; 6. Bohemians — Totten
ham (final) X ; X Dundee — 
Manchester United (pauză) 1 ; 
6. Dundee — Manchester United 
(final) 2 ; 9. Internazlonale — 
Hamburger (pauză) X; 10. Interna- 
zlonale — Hamburger (final) 1;U. 
F.C. KSln — Spartak Moscova 1 ; 
IX Partizan Belgrad — Videoton 
1 ; la. Dinamo Minsk — Widzew 
Lodz 2.

FOND TOTAL DE CIȘTIGUBZ : 
469.043 LEL
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi 14 decembrie a.c. va avea 
loc tn sala Clubului sportiv Xto-

2 ;

greșul din București, str, Dr. Stai- 
covicl nr. 42, cu începere de la 
ora 17,15.

o ASTĂZI ȘI HUNE, ultimele 
zile pentru procurarea biletelor 
la cea de-a doua tragere MULTI
PLA LOTO, ce se va desfășura 
duminică 16 decembrie a.c.

ClȘtlGUBILE TRAGERII LOTO 
DIN 7 DECEMBRIE : cat. 1 : 1
variantă 100% — autoturism Dacia 
1SOO ; cat. 2 : 3 variante 100% a
13.206 lei și 14 variante 25% a
3.601 lei ; cat. 3 : 13 variante 100% 
a 3.732 lei șl 40 variante 25% 
933 lei ; cat. 4 : 43 variante 
1.996 Iei; cat. 5 : 155 variante 
554 lei ; cat. 6 : 291,50 variante 
305 lei; cat. X ---------

a 
a 
a 
a 

305 lei; cat. X : 2.104,50 variante 
a 100 lei. Report la categoria 1 : 
73.062 lei. Autoturismul ,.Dacia 
1300“ a revenit participantei Maria 
Marcel din București.

TURNEU DECISIV
ÎN DIVIZIA »A“
DE BASCHET (m)

fele 12 echipe participante la 
Divizia ,,A“ de baschet mascu
lin susțin, de astăzi pină du
minică, in sala Floreasca din 
Capitală, întrecerile ultimului 
turneu dinaintea stabilirii gru
pelor valorice 1—4, 5—8 și 9—12. 
La acest turneu, majoritatea e- 
chipelor vor lupta pentru a ob
ține rezultate cit mai bune, 
pentru calificarea în grupa de 
elită (1—4) sau de a evita gru
pa 9—12 (deci pericolul retro
gradării).

CU OCHII PE... ARBITRI, ANTRENORII AU UITAT
La Baia Mare s-a desfășurat 

penultimul turneu din cadrul 
Campionatului național de 
baschet masculin, dinaintea 
stabilirii grupelor valorice. Cu 
acest prilej s-a disputat și cel 
de-al doilea meci dintre prin
cipalele protagoniste la cuce
rirea titlului, Sleaua și Dinamo, 
urmind ca in etapele viitoare 
ale întrecerii să mai aibă loc 
încă trei partide . între cele 
două echipe fruntașe ale bas
chetului românesc. După cum 
se știe, scorul dintre aceste 
formații este acum de 1—1. 
In turneul de. la Iași, steliștii 
au învins net și au lăsat im
presia că vor tranșa mult mai 
ușor această frumoasă rivalita
te sportivă cu colegii lor de la 
Dinamo. Dar. la Baia Mare, în 
fața unei săli arhipline, dina- 
moviștii au răsturnat calculele 
hîrtiei și au ciștigat. după o 
luptă dramatică,

Turneul băimărean a demon
strat. încă o dată, că în dis
puta pentru cucerirea titlului 
de campioană sînt angrenate 
doar aceste două echipe — și 
nu este bine —, iar celelalte 
formații se consideră, în con
fruntările cu Steaua și Dinamo, 
învinse dinainte — și iarăși nu 
este bine. Așa cum am spus și 
în cronica partidei dintre cele 
două formații, Dinamo a cîș- 
tigat pe merit, dar o vină

deosebită pentru pierderea me
ciului o poartă antrenorii ste- 
liști Mihai Nedef și Mircea 
Cimpeanu. Ambii au fost preo
cupați doar de maniera de ar
bitraj și nu de modul cum 
evoluează jucătorii pe care îi 
pregătesc. Fiindcă, orice s-ar 
spune, este inadmisibil ca doi 
tehnicieni reputați să nu sesi
zeze că mecanismul echipei lor 
nu funcționa la parametrii nor
mali, că pe parcursul întregu
lui meci de la Baia Mare pu
teau fi remediate, din mers, 
unele deficiențe în echipa lor. 
Dar, așa cum spuneam, cei doi 
nu vedeau decît evoluția... ar
bitrilor, iar pe banca de re
zerve de la Steaua stăteau 
baschetbaliști ca V. Căpușan (a 
fost utilizat cîteva minute), P. 
Brănișteanu, I. Carpen, V. Po- 
gonaru, Gh. Oczelak (a jucat.. 
un minut), " “ ‘ “
lat — foști 
ai lotului 
in teren se
Nctolițchi, FI. Ermurache, R. 
Opșitaru și S. Ardelean, ju
cători reputați, dar antrenorii 
steliști aveau obligația de a 
vedea că aceștia, la un mo
ment dat, au slăbit ritmul de 
joc, au comis inexactități și 
deci înlocuirea lor se impunea.

Dinamo a învins datorită dis
ciplinei tactice impuse de an
trenorii Gheorghe Novae si

V. Ion și C. Scar- 
sau actuali membri 
național ! Desigur, 

aflau C. Cernat. A. 
Ermurache, 

Ardelean,

Vasile Popa 
Stefan cel. 
Ion Uglai 
formă deos 
tru bună c 
și pentru J 
David și tin

Vorbind 
echipe, esta 
tul valoric 
— a cîștiga 
la Baia Ml 
drumarea c 
norilor Dani 
Rotaru, a I 
și în acești 
Baia țfcre I 
Molnar); dd 
cind s-a al 
nu prea lin 
in sala pros 
tisfăcător 4 
cu Rapid H 
Haigazun ■ 
Bulancea) 1 
rea unui 11 
Formațiile a 
Napoca. Iad 
ajuns. djpM 
Bare, pe... I 
clasamentul! 
jucătorii dîl 
versitare al 
măsurile cJ 
echipele rea 
trei-..) ao ■ 
retr i-sJ
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„Bine că n-a jucat și Marcu !“, ziceau, după meci, mai mulți 
suporteri rapidiști. „Dacă juca și Marcu..." regreta după joc 
antrenorul buzoian Gh. Constantin. Oricum, și fără Marcu, zi
cem noi, Gloria Buzău și-a etalat din plin calitățile care au 

*' • " " ■ • ” a
reușit al 8-lea punct in deplasare ! Și nu întimplător. După 
victoriile de la Bacău, Brașov, Baia Mare, acum incă un... „B 
forte", la București, in compania Rapidului, după ce echipa din 
Crîngul Buzăului obținuse un egal și la Tg. Mureș. Miercuri, 
in Giulești, duelul s-a purtat între o echipă. Gloria, cu o exce
lentă linie de mijloc (doi „truditori". Balaur și Ghizdeanu, și 
doi „șahiști", Cramer și Șumulanschi), cu un sigur joc de con
traatac, in ccș-e numai ezitările lui State au împiedicat Gloria 
să obțină a patra victorie „afară", și o echipă, Rapid, care, cu 
destui copilandri talentați (în special Goanță și Țîră). se ba
zează pe un singur jucător — Manea. $i cum Manea, in co- 
valescență după oreion, a fost adus de acasă în ajunul meciului, 
și a intrat doar în final, Rapidul s-a chinuit, mai experimentații 
săi Ion Ion și Ștefan Popa nereușind să limpezească zbuciumul 
formației și nici să-i dea încrederea necesară. Miercuri, in 
Giulești, două echipe tinere au început lupta lor la 0 in „cla
samentul adevărului".* Gloria a urcat la +1, Rapid a coborit la 
—1. E un punct de plecare pentru ambele echipe. Gloria, ex-

' ' ' ,tabla de ș îtantin,
clu-

făcut-o revelația toamnei. Venită din „B", Gloria Buzău

• în minutul 30 al jocului 
cu Chimia, Marcel Coraș a a- 
vut, cum se spune, culoar fa
vorabil de șut. L-a văzut, însă, 
in poziție și mai bună pe 
Mircea Sandu și n-a pregetat 
să-i servească pasa de gol. 
Ceea ce „nouarul" alb-negrilor 
a și fructificat. Altruismul lui 
Coraș a fost răsplătit, în tri
bune, cu ropote de aplauze, 
iar în teren, cu o îmbrățișare 
firească din partea autorului 
golului.

I
Icelent pusă pe „tabla c 

își trăiește bucuria celei 
bului. Rapid, care a an

I
Stan-

Mircea M. IONESCU

să tragă linia, acum, și să 
culescu și Viorel Kraus* te < 
in care nu trebuie lă mai 
Manea, care are, totuși, 30 de ani.

• Un mijlocaș de mare tra
valiu s-a impus în formația 
brașoveană în meciul cu F. C. 
Olt Ne referim la Cristea, 
proaspătul transferat de la 
Mecanică fină Steaua, care, 
deși foarte înalt și ceva mai 
lent, a fost omniprezent. în 
plus, Cristea a apărut oportun 
șd la finalizare, fiind autorul 
celui de-al treilea gol.

• Băluță. jucătorul cel mai 
valoros al echipei Jiul, suspen
dat pentru* două cartonașe gal
bene, n-a stat pasiv in etapa 
a 17-a. Fără mofturi de ve
detă (așa cum se mai intimplă, 
pe ici, pe colo), el s-a integrat 
In „ll“-le de speranțe", ju
când cu sîrg. în anonimatul u- 
nui teren mărginaș 
principal se făceau 
pentru îndepărtarea 
alături de cei tineri, 
dată fără nici un nume. Fru
moasă atitudine ! • Jiul a ter
minat turul de campionat fără 
un antrenor pe banca condu
cerii tehnice, el aflîndu-se in... 
poartă, în persoana lui Caval. 
Se vorbește tot mai insistent 
în Petroșani că, o dată cu re
luarea, pregătirilor, va fi refă
cut vechiul cuplu de tehni
cieni, L. Vlad — G. Tonca.

chin. Iată însă că în acest fi
nal de tur vederile lor s-au 
schimbat radical. Acest trans
fer de opinie a putut fi ob
servat cu multe etape în ur
mă, cînd Damaschin a demon
strat calități cu mult superioa
re celor etalate la Rapid. Ti
nerețea și-a spus încă o dată 
cuvîntul. • Și miercuri, Poli
tehnica Iași a avut cîțiva ju
cători în... tribună. Printre ei, 
fundașul Ciocîrlan, un exem
plu de dăruire pentru echipa 
sa, dar și de voință de a re
veni în „ll“-le de bază, după 
numeroasele sale accidentări. 
Am aflat că in cei 15 ani de 
activitate în „A", el a avut 25 
de „ghipsuri" I De 18 ori, de 
pildă, i-a fost pus în ghips nu
mai piciorul sting î • Urma 
să înceapă repriza secundă a 
partidei de la Iași, jucătorii de 
la A.S.A. se aflau pe teren,

arbitrii de asemenea. Cei care 
intîrziau erau tocmai fotbaliștii 
echipei gazdă. După cîteva mi
nute au apărut și ei. Și, după 
alte cîteva minute scorul a de
venit 4—2 (de la 2—2) pentru 
ei. Li se predase, evident, lec- 
ția-fulger a pressingului. Mure
șenii, surprinși, au fost.... numă
rați • Cît de ușor se poate primi 
tin cartonaș galben poate spu
ne Bucu, portarul ieșenilor. 
Dornic să intre cît mai repede 
în joc (el a lipsit mai multe 
etape din echipă datorită, mai 
întîi, unei pneumonii și apoi 
unui accident la mină), Bucu a 
uitat că mai întîi trebuie să 
iasă jucătorul înlocuit (deci, 
portarul Oîmpeanu). Și astfel, 
în min. 80, „Poli" avea 12 ju
cători pe teren. Firește, arbi
trul Mihaî Niculescu i-a ară
tat cartonașul galben.

S. C. BACAU A RĂTĂCIT
OFENSIVEI"
Bacău_ nu-și făceau mari ilu- 

Știau ei ce

I
I

Miercuri in Giulești, echipa gazdă, surprinsă intr-unui din mo
mentele ’ sale cind a căutat disperată nu victoria, ci... ȘgaUirea. 
Portarul buzoian Lazăr, Comănescu Balaur, asistați de Dudu 
Georgescu și Rada, resping atacul giuleștean cu Agiu In prim- 
plan. Pînă la urmă „Atacantul de ocazie*4 al Rapidului, 
va reuși egalarea Foto : Iorgu BĂNICĂ

EFORTURI SPORITE
(Urmare din pag. ')

celor care înțeleg rostul exerci
țiului fizic- și îl practică. Mai 
la. .. inimă se află fotbalul 
(campionatul pe asociație con
firmă : peste o duzină de e- 
chipe), dar activul sportiv ob
ștesc al asociației sportive al
cătuit, printre alții, din fre
zorul Gheorghe Istroan, lăcă
tușul Andrei Kabai, maistrul 
Ștefan Alexan și proiectantul 
Iosif Tar, a descoperit mulți 
amatori și pentru volei, tenis 
de masă, handbal, atletism, 
box, lupte, caiac-canoe, judo, 
haltere și șah.

Concursurile și competițiile 
inițiate și organizate sub în
semnele „Daciadei" evidenția
ză aproape de fiecare dată 
colectivele secțiilor, după cum, 
in trecerea normelor Comple
xului „Sport și sănătate" și la 
gimnastica la locul de 
o participare deosebit 
vingătoare o dovedesc 
la Atelierul de roți 
Oficiul de calcul și 
Tamburi. Toaite aceste 
tăți de producție au fost 
sînt prezente mereu la

muncă, 
de con
ced de 
dințate, 
sectorul 
sufbuni- 

t și 
che-

mările asociației sportive și a 
Comitetului sindicatului, atunci 
cind sînt organizate acțiuni de 
îmbogățire a bazei sportive a 
întreprinderii. Așa s-au petre
cut lucrurile când s-au ame
najat complexul sportiv de pe 
malul Someșului, sala de popi
ce, hangarul nautic, clubul de 
șah și tenis de masă, sălile 
pentru lupte și gimnastică de 
întreținere, terenurile de te
nis sau celălalt complex, de 
agrement, al lui „Unio", de la 
Căiinești-Oaș.

In aceste zile de 
pasionați! sportului 
nio", cuprinși în 
dedicate apropiatei 
Republicii, care se 
sub însemnele „Daciadei' 
tapa de iarnă — se __
stituie nu numai Intr-o uriașă 
și harnică familie-modeî pe 
județul Satu Mare, cî șl in
tr-o inimă de mari proporții 
care pulsează tot mal repede, 
cind este vorba de mișcare, de 
sport. Și în această relație 
MUNCA și SPORT — am sub
linia noi — rezidă optimismul, 
unitatea și puterea acestui co
lectiv !

decembrie, 
de la „U- 
în trecerile 

aniversări a 
desfășoară

— e- 
con-

CAMPIONATUL NAJIONAL DL BOI Pf ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

bandon. Inegală lupta dintre 
„penele" Marian Finățan (Stea
ua) și Constantin Bicu (sel. 
Argeș+Vilcea). In mai puțin 
de trei minute, Bicu a fost nu
mărat de trei ori, după care 
și-a urmat colegii care au bo
xat Înainte ! Stelistul a arătat 
că se simte bine în această 
categorie, la care a fost pro
movat de curînd și avem con
vingerea că la „pană" îi sînt 
la îndemînă rezultate mult mai 
bune decît la „cocoș".

La „semiușoară" a doua ne- 
prezentare în sel. Argeș+Vîl- 
cca. Adrian Nania (Steaua) a 
cîștigat prin absența lui Eugen 
Preda (considerat unul dintre 
cei mai buni boxeri ai cate
goriei).

La categoria „ușoară", Geiu 
Hudișteanu (Steaua) a termi
nat repede socotelile cu Dorin 
Băiașu (sel. Argeș+Vilcea), 
care la începutul reprizei a Il-a 
a fost oprit de antrenor să 
mai lupte. în sfîrșit, un meci 
mai echilibrat la „semimijlo- 
cie“ : Cristian Filip (Steaua) 
și Gheorghe Văiimăreanu (sel. 
Argeș+Vilcea), la fel de să
raci în ceea ce privește mijloa
cele tehnice ale boxului, s-au 
„bătut"... pe rînd timp de trei 
reprize, la sfîrșitul cărora ste
listul a cîștigat la puncte. La 
„mijlocie mică* prima victorie 
a oaspeților. Experimentatul 
Nicolae Balaban l-a învins 
prin abandon în prima repriză 
pe tînărul stelist Anton Stavri. 
.Campioniuil mijlociilor, Vasile 
Florian (Steaua), a cîștigat prin 
Reprezentarea adversarului.

tpe cel 
eforturi 
zăpezii), 
deocam-

sezonului,• La începutul 
numeroși suporteri ai ieșenilor 
tunau și fulgerau 
schimbului Cioacă

Împotriva 
- Damas-

(Urmare din pag. 1)

chipă — așa cum am spus-o și 
după meciul tur, de la Craio
va — fără nume sonore, dar 
redutabilă, nu întimplător ea 
aflindu-se actualmente pe locul 
trei în campionatul țării ve
cine. Vrem ori nu vrem să 
recunoaștem, Zeleznicear s-a 
arătat — pe ansamblul celor 
două meciuri disputate — mai 
puternică decît echipa craio- 
veană, impresionînd mai ales 
prin stilul ei de joc ofensiv, 
prin forța și viteza cu care 
acționează în jumătatea de te
ren adversă. La Sarajevo, iugo
slavii au apărut ca un tăvălug 
in atac și era limpede că apă
rarea noastră nu va putea re
zista prea mult.

Este, desigur, de admis că 
dacă echipa craioveană s-ar fi 
aflat în plenitudinea forțelor 
ei — cu Adrian Popescu, Ti- 
lihoi și Beideanu în teren, cu 
Negriiă și Țicleanu refăcuți 
complet după accidentările su
ferite — replica dată formației 
din Sarajevo ar fi fost alta, cu 
alte consecințe asupra soartei 
calificării. Această imposibili
tate a Universității de a alinia 
la Sarajevo (ea și in prima 
manșă, la Craiova) cel mai bun 
„unsprezece" al său — eu ju
cători pe deplin valizi — a con
stituit, deci, o altă explicație, 
de esență, a categoricei fnfrin- 
geri suferite și — implicit — 
a ratării calificării în „sfertu
rile" competiției.

Din această explicație ar 
decurge, în fapt, și alta. A-

Devenit „semigreu" de circum
stanță, Doru Maricescu (Stea
ua) a simțit pe propria piele 
ce înseamnă să lupți la 81 kg. 
Ionel Catană (sel. Argeș+Vîl- 
cea) i-a plasat cîteva lovituri pe 
care stelistul le-a acuzat. Dar 
experiența competițională i-a 
permis lui Maricescu să câști
ge la puncte. Steliștii Micloș 
Paizs (grea) și Gheorghe Pre
da (supergrea) au completat 
cele 11 victorii ale echipei 
cîștigătoare, învingând pe Ma
rian Gornistu și, respectiv, 
Constantin Ghiță. Deci 11—1 
pentru Steaua, care va evolua 
în finala turneului.

Cea de a doua semifinală a 
început direct cu meciul al. .. 
treilea, dinamoviștii Viorel 
Encean (semimuscă) și Cons
tantin Tițoiu (muscă) neavînd 
adversari în colțul albastru. 
Dar mei meciul de la „cocoș" 
n-a durat decît 30 de secunde, 
fiindcă antrenorul dinamovist

„PARTITURA
Sigur că iubitorii fotbalului din 

zii in această partidă grea c» echipa Steaua, 
știau. Dar fiindcă nici un joc nu seamănă cu altul, cei care 
au „semnat condica"’ stadionului sperau că în fața Stelei „alb- 
roșii" se vor... regăsi și, printr-un efort de voință, vor face ceva 
mai liniștită vacanța de iarnă. Cum se știe, n-a fost așa, și 
iată-i pe băcăuani* cu un pasiv de —5 ld „adevăr", situație pe 
care echipa lui Cărpuci și Costel Solomon n-a mai avut-o ni
ciodată la jumătatea campionatului. „Clacarea" de miercuri este 
urmarea firească a faptului că Steaua a fost superioară pe toate 
planurile adversarei sale — cum era și de aș.eptat — dacă avem 
in vedere „sprinturile" bucureștenilor și antecedentele echipei 
antrenate de Dumitru Nicolae-Nicușor și Dumitru Ghiriță. In 
ciuda faptului că elevii acestora s-au văzut mai mult in ju
mătatea de teren a adversarului, echipa băcăuană n-a reușit 
să-și creeze decît două situații mai periculoase la poarta lui 
Ducadam. Preocupați mai mult de „marcajul-perechilor", dato
rită și unei stări de nervozitate, gazdele n-au mai avut luci
ditatea necesară in construirea fazelor de atac și, astfel, in fața 
Stelei, cu „garda bine închisă", s-au impotmolit rău de' tot, 
necreindu-și ocazii de marcare. „Cam așa a fost și în meciul 
cu Sportul studențesc" — afirma un spectator, după joc.

Cei care au însoțit echipa băcăuană in deplasări susțin că 
paradoxul este acela ci, acolo, Sport Club are o altă față. In 
deplasare echipa băcăuană joacă altfel, își creează ocazii, mar
chează chiar. Atunci? Să fi uitat oare Sport Club Bacău „par
titura ofensivă a jocului de acasă" pe care in trecutul cam
pionat o executa bine ? Doar lotul de jucători este același.

Ce părere au Ș oi man, Mihuț, Avădanei, Elisei, Adolf, Vis- 
ereanu si ceilalți ?

Stelian TRANDAFIRESCU

ceea că echipa craioveană 
în componența ei 
jevo — n-a mai 
de luptă cu care 
pînă acum și in 
altfel — speram 
și dc această dată. De fapt, 
sub acest aspect, singurul care 
a corespuns integral a fost 
Ștefănescu. La cei 33 de ani 
ai 6ăi, căpitanul echipei crao- 
vene a luptat excepțional, cu 
o ambiție și o dăruire admira
bile, intervențiile sale sigure 
șl decise salvînd în cîteva rîn- 
duri echipa de Ia primirea al
tor goluri. Lingă Ștefănescu, 
dar la oarecare distanță — to
tuși — de el, i-am putea situa 
pe Cămătaru (singurul jucător 
al liniilor din față care s-a 
„bătut" cu adversarii) și Lung 
(care a avut unele in
tervenții de mare efect, 
dar și tîteva momente de 
evidentă nesiguranță, manifes
tată îndeosebi la primul goi, 
cind a scăpat mingea de la 
piept). Dacă lui Negriiă și lui 
Țicleanu nu avem, de aseme
nea, ce le reproșa, simpla lor 
apariție pe teren (mai ales in 
cazul fundașului crai o vean, cu 
mina aproape imobilă) consti
tuind un act lăudabil, de la 
ceilalți coechipieri ai lor aș
teptam. oricum, mai mult. Mai 
ales de la Geolgău, care ne-a 
surprins cu evoluția sa mult 
sub așteptări. Clar a ieșit în 
evidentă in acest joc fragilita
tea lui Mănăilă și a lui Bleu 
in duelurile cu adversarii, ceea 
ce le-a permis acestora să-și 
facă jocul în voie la mijlocul

de la Sara- 
avut puterea 
ne obișnuise 
care — de 
foarte mult

și să construiască a- 
atac.

terenului 
tac după

Nu putem încheia șirul aces
tor observații ale noastre pe 
marginea meciului de la Sara
jevo fără a remarca din nou 
— pentru a cita oară ? — că 
disciplina unora dintre jucă
torii craiovenii lasă încă de do
rit, aducind serioase prejudicii 
propriei lor echipe. Chiar și 
admițând că arbitrul a dat mai 
puțin justificat cartonașe unora 
dintre jucătorii noștri, apariția 
lui Irimescu pe lista lor nu este 
deloc întâmplătoare. El a deve
nit, din păcate, un fel de a- 
bonat la aceste cartonașe, im
plicit un client al comisiei de 
disciplină a U.E.F.A. Oare nu 
poate fi determinat acest jucă
tor — altfel valoros și foarte 
util echipei sale — să se re
țină de la manifestări și ges
turi pe care orice arbitru din 
lume le-ar sancționa ?

Ne supără, firește, elimina
rea lui Irimescu — pentru care, 
probabil, aceasta, ca recidivist, 
va primi mai multe etape sus
pendare —, după cum ne mâh
nește, in 
gerea și 
craiovene. 
eșec nu 
âramă. Continuîndu-se 
sul de întinerire și 
a acestei echipe, ea poate ră- 
mîne — așa cum și merită — 
nu numai o echipă 
a fotbalului românesc, ci și o 
bună reprezentantă a Iui in 
arena internațională, ou un 
palmares in care infringerea 
de Ia Sarajevo să figureze ea 
un simplu accident.

primul rînd, înfrîn- 
eliminarea echipei 

Dar din acest 
trebuie făcută o 

proce- 
fortificare

de frunte

Teodor Niculescu și-a abando
nat elevul, pe Dan Ionescu, și 
astfel brăileanul Dun.itru Leca 
a obținut primul punct pentru 
echipa sa. La „pană", Nicolae 
Craiu (Dinamo) l-a întrecut 
clar la puncte pe experimen
tatul Gheorghe Negoiță, care 
a arătat că nu se împacă cu 
această categorie. Meci dra
matic la cat „semlușoară", eu 
un ritm debordant Șî multe 
lovituri expediate fulgerător 
de ambele părți. Brăileanul 
Petru Roșea l-a învins la 
puncte pc Corneluș Silitră (Di
namo), după ce ultimul a fost 
in două rinduri k.d. Lai wu- 
șoară" Florian Țîrcomnicu (Di
namo) l-a întrecut cu ușurință, 
la puncte, pe Tudorel Fîșie 
(Brăila), Dragomir Hie (Dina
mo), cam plinuț pentru 67 kg, 
l-a obligat pe Mircea Fasma- 
giu (Brăila) să abandoneze în 
rundul secund. In timpul me
ciului dintre „mijlocii mici"

Dănuț Lugigan (Dinamo) și 
Dumitru Viicu (Brăila) s-a de
fectat ringul și meciul s-a în
cheiat în prima repriză „ fără 
decizie (deoarece defecțiunea 
nu a fost remediată în mini
mum 3 minute, cum cere re
gulamentul). Al treilea punct 
al brăilenilor a fost realizat de 
„mijlociul" Florin Arin, care 
a obținut victoria la puncte în 
fața lui Robert Berg (Dinamo). 
„Semigreul" Marcel Marcu 
(Brăila) l-a Întrecut la puncte 
pe Mihai Vasilache (Dinamo) 
ți scorul a devenit 5—4. 
„Greul" Dorin Răcaru (Dinamo) 
a asigurat succesul echipei 
sale, învingîndu-1 la puncte pe 
Alexandru Mircea (Brăila), iar 
în ultimul meci al semifina
lelor, „supergreul" Paul Go- 
lumbcanu (Dinamo) a cîștigat 
în numai cîteva secunde în fa
ța lui Coslică Ion (Brăila), a- 
bandonat de antrenor ți.. î 
7-4.



Turneele pe grupe valorice, In Divizia „A** de volei feminin

DINAMO A CÎȘTIGAT
în a doua zi a turneelor 

campionatului Diviziei „A” fe
minine de volei s-au desfășu
rat 6 partide. Iată amănunte;

RÎMNICU VlLCEA, 13 (prin 
telefon). In primul joc al zi
lei (locurile 1—6). L ui verzi la
lea C’raiov» — Știint* CAȘ. 
Bacău 3—1 (13, —13. U, «. 
După 12—9 ia primul set, in 
favoarea bâcâuaăcelor, preluă
rile lor n-au mai fost așa de 
exacte, serviciul craiovencei 
Carmen Cuejdeanu le-a pus 
probleme serioase Si setul a 
revenit Universității- In setai 
secund, din nou băcăuancele 
se detașează (13—7) după o 
serie de servicii excelenta ale 
Marilenei Grigaraș și eiștig de 
cauză elevelor antrenorului 
Virgil Moșescu. Seturile 3 si 
4 au revenit craîovencelor care 
s-au impus in special prin 
blocaj. Remarcate : Lucre J*
Mirea, Iulian* Eaesea. Carmen 
Cuejdeanu (O. Danie* Blâ- 
naru. Nieulin* Csueareaau 
Arbitraj bun : D. Rotaru 
V. Ionescu.

Derbv-ul turneaiai. Diaa- 
mo — C.S.V. G*l*ți 3—1 (9.
—3. 8, 19). a uxtyirt aștep
tărilor. ambele echipe fara.zind 
faze mult aplaudate de spec
tatori. După 5—9, in setul 1, 
Țenlru gălățence, campioanele 
au echilibrat jocul. Mariana Io
nescu și Dan* Coșoveanu au 
executat blocaje eficiente, stu
dentele au greșit preluările și 
setul a revenit dinamoviste- 
lor In setul 2, bucureștencele 
au fost de nerecunoscut și vic- 
tor,a a revenit, firesc, elevelor 
Iu- Traian Vilsan. în seturile 
3 și 4 campioanele s-au mobi
lizat, au pus stăpinire pe joc, 
iar btocajtd lor a funcțioriat. 
din nou, excelent in timp ce 
formația gălâțeană a greșit 
foarte mult la preluare. Arbi
trii V, Ionescu — C. Ion au 
condus bine formațiile : DI-

Mariana Ionescu 
(Doina Moroșan), Georget* 
Luga. Victoria Banciu, Irina 
Velicu (Georgeta Ene), Daniela 
Coșoveaau, Mirela Pavel ; 
C-S.U. GALATI — Daniela Di- 
nică, Ileana Berdllâ, Crin* Ră- 
uță, Speranța Gâman, Mari
nes. Muscă, Manuela Gliga 
(Cristina Buzilă). In al treilea 
meci ai zilei : Chimia Rm. Vîl- 
eea — Farul Constanța 3—I 
(13. 8, 6). Victorie meritată a 
gazdelor. Remarcate : Ioana
Cotoraau. Natalia Duliei și 
Dorina Gheorghiu. Arbitraj co
rect ; O. Drâgaa — Gh. Fieraru.

Programul de vineri (n.r. — 
azi) : Farul — Universitatea, 
CS.U. — Chimia Rm. Vilcea, 
ȘUința Bacău — Dinamo.

Mihail VESA

NAMO

DERBY-UL GRUPEI După optimile de finală

REAL MADRID-CA IN ZILELE DE GLORIE.
• Azi, la Zurich, au Ioc tragerile la sorți ale 
meciurilor din sferturile de finală în cele trei 
competiții • Din nou dezordine și acte 
nesportive la rejucarea meciului Celtic — 

Rapid Viena I
Cu meciurile retur ale 

de finală ale „Cupei 
s-a încheiat sezonul din 
al Cupelor europene.

Cîteva amănunte privind parti
dele de miercuri seara nu stat 
lipsite de interes, mal cu seamă 
dac* vom aminti de eliminarea 
nescontată a uneia dintre cele

(S)

CARANSEBEȘ, 13 (prin te
lefon). tn turneul pentru 
locurile 7—12, desfășurat in 
sala Liceului industrial nr. 2, 
formația locală C.S.Ș. Explor- 
mia a otEtaut o nouă victo
rie. de astă dată in dauna for
mația bucureștene Rapid : 3—1 
(19, —X V. 15). O partidă opec- 
tacusoasă, viu disputată, in care 
tinerețea fetelor din Caranse
beș a depășit experiența ra- 
pidmtelor. Remarcate : Cristina 
Tanăsie și Brigite Adam (CSȘ). 
Constanța Iorga (R). In cel 
de-al doilea joc, C.S.M. Liber
tatea Sibiu a întrecut mai ușor 
deci! se aștepta pe Chimpex 
Constanța cu 3—0 (î, 1, 1). O 
victorie rapidă, fără probleme 
pentru sibience, din rindul că
rora s-a remarcat din nou Mi
rela Popoviciu. In ultimul meci 
al zilei : Calculatorul — Fla
căra roșie 3—2 (4, —14, —11, 
9, 7).

Programul de vineri (n.r. — 
azi) : Flacăra — Rapid; Chim
pex — Calculatorul, C.S.S. Ex- 
plormin — C.S.M. Libertatea.

Nicolae MAGDA, coresp.

ruine, la Bistriții, uliniid mii inirc ințcrnaționâli de haltere

ROMANIA - POLONIA (juniori)
Mîîne, în Sala sporturilor din 

municipiul Bistrița, halterofilii 
noștri iși vor încheia calendarul 
internațional pe anul 1984 cu 
tradiționala intilnire a echipe
lor naționale de juniori ale 
României și Poloniei. Se poate 
anticipa un nivel înalt al dispu
telor Ia toate cele 10 categorii 
de greutate, avind în vedere, pe 
de o parte, forma promițătoare 
a citorva din'compor.enții echi
pei noastre, iar pe de altă par
te. valoarea bună a oaspeților. 
Prof. Mihai Constantinescu (u- 
nul din cei doi antrenori ai lo
tului, celălalt fiind Gheorghe

Gospodinov) ne-a prezentat lis
ta reprezentanților noștri, in or
dinea categoriilor de greutate : 
52 kg — Dan Morar ; 56 kg — 
Dumitru Negreau u ; 60 kg —
Dor el Mateeș ; 67,5 kg — Du
mitru Țîrdea ; 75 kg — Andrei 
Socaci ; 82,5 kg — Sorin An- 
ghel ; 90 kg — Tibcria Roman; 
100 kg — Alexandru Kereky ; 
110 kg — Petrie* Tufă ; 4-100 
kg — Augustin Colici, precizîn- 
du-se că, dacă juniorii noștri iși 
vor repeta performanțele de la 
ultimele antrenamente, com
portarea tinerilor halterofili ro
mâni va fi bună.

optimilor
U.E.F.A.” 
acest an

AU MAI RĂMAS 
IN CURSĂ...

Azi, la Zurich, vor avea 
tragerile la sorți a meciurilor 
sferturi la de finală In _ cele 
competiții intercluburi, xare

echipe europene : An- 
Real Madrid, deși în- 
3—0 la Bruxelles, de

mai bune 
derlecht I 
vinsă cu 
către Anderlecht, miercuri seara 
a obținut o spectaculoasă califi
care după un joc care a amintit 
de celebra echipă madrilenă de 
acum cîteva decenii, surclasîn- 
du-și adversarul cu 6—1 ! ! 
pauză, scorul era 4—1. Șl 
această situație formația belgiană 
era calificată. Dar au urmat 
două minute infernale, Imediat 
după reluare, cînd gazdele, fre
netic încurajate de cei 100 000 de 
spectatori, au înscris alte două

HALTEROFILI ROMÂNI
PE PRIMELE LOCURI

LA OPOLE

La
In

trecute s-a desfășurat la 
(Polonia) „Memorialul

Zilele 
Opole 
Zgondek”, la haltere, la care au 
participat IM sportivi din I țări. 
O prestație frumoasă au avut-o 
sportivii români Gh. Maltei și Tl- 
beriu Kiskaio. ambii clasați pe 
primele locuri La cat. 60 kg, 
Mattel a realizat 242,5 kg (105; 
137.5). iar ta cat. 75 kg, Kiskalo 
a ridicat 325 kg (14S ; 13») — cel 
mil bun rezultat al concursului.

goluri (in min. 47 
$1 43) prin 
Butraguena. 
mal marcase 
punct în min. 
Celelalte goluri 
gazdelor au 
semnate de Sanchls 
(min. 2) și Valdano 
(min. 29 șl 39). Pen
tru oaspeți, singurul 
realizator a fost Frl- 
mann (min. 34). De 
la învingători s-au 
remarcat Miguel An
gel, Camacho, Stle- 
like șl, îndeosebi, 
„bătrînul” Santilla
na. Do la învinși 
n-au lipsit Interna
ționalii Munaron, 
Peruzovlcl. Olsen, 
Vercauteren, Sclfo 
și Czerniatynski.

O alt* partid* aș
teptată cu mare In
teres a fost aceea 
de la Milano, unde 
Inter Intîlnea pe 
Hamburger S,V„ 
care clștlgase prima 
manși cu 2—1. Deci, 
italienilor le trebuia 
o victorie cu 1—0 
pentru a se cali
fica. rezultat pe 
care l-au reușit... cu 
bla ta min. 78 gazdele 
să Înscrie, printr-un 
transformat de .
englez Hackett a acordat lovitura 
decisivă ta urma unul henț co
mis de Schrader. Dup* gol, Ma
gath a avut o ocazie mare, a 
tras excepțional, dar portarul 
Recchl a apărat ! Oricum, după 
aspectul jocului. Inter a meritat 
victoria tinlnd seama de ratările 
lui Altobelll (de două ori) șl 
Rummenigge. Manchester United 
șl-a confirmat clasa la Dundee, 
reușind să învingă cu 3—2, 
după ce pe teren propriu 
scorul a fost egal : 2—2. Echipele 
engleze joacă, de obicei, foarte 
bine In deplasare șl victoria rea
lizată la Dundee confirm* acest 
lucru. Au înscris pentru învingă
tori Hughes (min. 12), McGinnis 
(min. 40 autogol) și Muhren (min. 
77). respectiv Dodds (min. 26) șl 
Hegarty (min. 56). O altă forma
ție insulară a obținut calificarea : 
Tottenham (1—1 la Praga, cu Bo
hemians ; ta tur. 2—0). Falco a 
deschis scorul (min. 8) pentru 
englezi, iar internaționalul Prokes 
a egalat (mta. 51). Juctnd la Tbi
lisi, Dinamo Minsk a fost între-

tinărul 
care 

un 
ÎS. 
ale 

tost

O splendidă execuție cu capul a lui Santillana. 
Portarul belgian Munaron privește cu emoții 
traiectoria balonului. Fazi din meciul Real Ma
drid — Anderlecht (6—1).

Telefoto : A.P.—Agerpres 
cută cu 1—0 de către Widzevr 
Lodz, după ce echipa sovietică a 
cîștigat cu 2—0 în deplasare. Sin
gurul gol al polonezilor a fost 
marcat de Dzekanotvski, in min. 
10, din penalty. F.C. K81n a eli
minat pe Spartak Moscova cu 
2—0 (în tur 0—1), grație golurilor 
marcate de Bein (min. 24) și Lit- 
tbarski (min. 75)). In fine. Video
ton a pierdut cu 2—0 cu Partizan 
(Jlvkovlcl min. 11 și Varga min. 
45), dar a promovat tn „sferturi” 
în urma victoriei cu 5—0, din 
prima manșă.

La Manchester 
tru), s-a rejucat 
timile de finală 
pelor” dintre Celtic Glasgow șl 
Rapid Viena. Surprinzător, fotba
liștii austrieci au învins cu 1—0, 
prin golul lui Pacult (min. 18) și 
s-au calificat în „sferturi”. Din 
păcate, șl acest meci a avut mo
mente care contravin spiritului de 
sportivitate. Portarul vlenez ra
rer a fost lovit cu pumnii de un 
huligan pătruns pe teren (min. 
63), iar după Joc, autorul golului, 
Pacult, a fost trintit șl izbit cu 
picioarele de un „suporter" sco
țian !

emoții. A- 
au izbutit 

_ ___ i penalty 
Brady. Arbitrul

(pe teren neu- 
returul din op
ale „Cupei cu-

e fa ith Mwrt fa afaufat
UN TRASEU DE...14 000 KILOMETRI !

Ca de obicei în ultimi ani, la 1 ianuarie se va 
da startul într-unul dintre faimoasele raliuri 
auto-moto, cursa Paris — Dakar, al cărui traseu 
măsoară o bagatelă de... 14 000 de kilometri ! Or
ganizatorii acestei extrem de dure Întreceri au 
reținut, dintre nenumăratele cereri de Înscriere, 
130 de motociclete, 350 de automobile $1 50 de au
tocamioane. întreaga caravană va număra mal 
mult de 1200 de persoane (concurenți, mecanld, 
tehnicieni, oficiali, medici etc.). Cea mal grea 
dintre etapele acestui neobișnuit raliu va fi cea 
dintre Gao și Tombuktu (două zile non-stop !), 
ca și cea din Mauritania, in plin deșert, 
locuri călcate doar de copitele cămilelor

ANTRENORUL A FOST SUSPENDAT

luptâ torul 
cu argint 

Angeles, a 
analiza sa 
antrenorul

După cum vi mai amintiți, poate, 
suedez Thomas Johansson, medaliat 
la categoria grea, la J.O. de ia Los 
fost descalificat In urma faptului că 
anti-doping a fost pozitivă. Intru cit
federal Leo Honkala a declarat că era la curent 
eu „tratamentul- medicamentos pe care-1 făcea 
Johansson, dar ei nu a anunțat pe nimeni din 
conducerea federației sau a Comitetului olimpic 
suedez, forul de specialitate scandinav a decis, 
pină una-alta, suspendarea nelimitată a respec
tivului tehnician, cazul său urmînd a fi însă 
analizat de o comisie de specialiști...

I

Rugbț/știi reprezentativei Australiei impus in turneul dinRufirbl/știi reprezentativei Australiei s-au impus in turneul din 
Marea Britanie. Iată-l pe australianul Roger Gould în posesia 
balonului, cu toate că este placat de scoțianul Alex Kennedy. 
(Fază din meciul Australia — Scoția 37—12, disputat la Edinburg) 
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O SUITA DE SUCCESE 
FARA EGAL

Cuplul de tenlsmane 
Martina Navratilova, 
Pam Shriver este, de 
mai multă vreme, cel 
mai redutabil în lumea 
„sportului alb“. Recent 
ele au cîștigat „interna
ționalele" Australiei, la 
Melbourne, 
în finală, 
vest-germano — 
slovacă 
Sukova 
Acesta 
șaptelea . „
de Navratilova — Shri
ver in competiții de 
anvergură contînd pen
tru „marele șlem“.
Numai anul acesta, ele 
au învins la Roland
Garros, Wimbledon, 
Flushing Meadow și a- 
cum la Melbourne. O 
asemenea suită de suc
cese este fără egal.

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

învingînd, 
perechea 

ceho- 
Kohde-Kilsch, 
(6—3, 6—4).

a fost al 
titlu cîștigat

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
BIATLON • Cursa de 10 km 

din cadrul concursului internațio
nal de la Passo Rolle (Italia) a 
fost ciștigată de Gotfrled Hlener 
(RJ.G.) ta 36:11,0 (un tur pena
lizare) , urmat de Eric Ciaudon 
(Franța) 36:47,0 (un tur penali
zare) șl Anton Langauer (Aus
tria) 37:25,0 (două ture penali
zare). La Juniori, pe primul 
a sosit Georg Ertl (R.F.G.) 
timpul de 33:37,0 (două ture 
nalizare).

HOCHEI • Meci amical.
Oslo : Suedia — Norvegia 11—2 
(4—1, 3—1, 4—0) • La Bolzano în 
cadrul sferturilor de finală ale 
C.C.E. : H.C. KOIn a dispus de 
echipa locală Dlaboli Bolzano cu 
6—1 (3—0. 2—0, 1—1).

PATINAJ ARTISTIC a La Co
lorado Springs au continuat cam
pionatele mondiale, rezervate ju
niorilor. La proba de perechi vic
toria a revenit cuplului sovietic 
Ekaterina Gordeeva șl Serghei 
Grtakov, urmați de compatrioțil 
lor Irina Mironenko — Dmitri 
Sidcenko și Elena Gud — Evghenl 
Koltun. In proba individuală la 
masculin, sovieticul Vladimir Pe
trenko și-a consolidat poziția de 
lider, cîștlgînd și programul scurt. 
La fete, după figurile impuse 
conduce Jana Sjodin (S.U.A.), ur-

loc 
cu 

pe-

la

mată de Susanne Becker (R.F.G.) 
și Tracy Ernest (S.U.A.).

SCHI ARTISTIC • Proba pe 
traseu denivelat din cadrul Cam
pionatelor mondiale, care au loo 
în localitatea Tgnes (Franța), a 
revenit, la masculin, lui Philippe 
Bron (Franța), iar la feminin 
Catherinej Frazier (Franța).

ECHIPA SUEDIEI PENTRU
FINALA „CUPEI DAVIS"

SOCKHOLM, (Agerpres). — 
Federația de tenis a comunicat 
echipa pentru finala .Cupei Da
vis", programată In perioada 
16—18 decembrie 1* Goteborg. 
Cei patru jucători suedezi, care 
vor întUni redutabila formație 

Mata Wilander.
Henrik Sunds- 
Edberg. Selec- 

este una dintre 
din istoria com- 
de vîrstă fiind

a S.U.A., sînt 
Anders Jarryd, 
trom și Stefan 
ționata Suediei 
cele mai tinere 
petiției, media 
de numai 20 de ani !

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BOX • Rezultate din cadrul ga

lei găzduite de Palatul sporturilor 
Bercy din Paris : Nato (Franța) 
b.ab. rep. 4 Nemet! (Iugosla
via) la grea ; Kacar (Iugoslavia) 
b.p. Kabassu (Zair) la semigrea ; 
Kalembai (Zair) b.p. Jackson 
(S.U.A.) la mijlocie și Geoffroy 
(Franța) b.p. Binguina (Zair).

RUGBY • în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Marea Britanie, echipa Australiei 
a întîlnit la Pontypol (Țara Ga
lilor) o selecționată locală de 
care a dispus cu 24—18 (15—15). 
Cel mai bun jucător australian : 
Blank, autor a 16 puncte.

ȘAH • Cea de-a 32-a partidă 
a meciului Karpov — Kasparov 
s-a încheiat cu victoria șalange- 
rului. Soorul este de 5—1 in 
favoarea Iul Karpov. care în 
partida a 33-a, programată luni, 
va avea piesele albe • In 
runda a doua a turneului inter-

național de la Titograd s-au 
înregistrat rezultatele : Veli-
mlrovlci   Marianovici 1—0, 
Ivanovici — Kudrin 1—0, Korci- 
nol — Djurici 1—0, Tal — Taima- 
nov 0,5—0,5 șl Cebalo — Csom 
0,5—0,5. In clasament conduce 
VellmirOvicl cu 2 p.

TENIS • In turneul feminin de 
la Tokio : Basset — Tanvier 7—5, 
6—3, Potter — Bunge 6—3, 6—7, 
6—3, Lundqvist — Antonopolls 
6—4, 7—5 • La Sidney în turul 
al II-lea : Fitzgerald — Simons- 
son 6—2, 6—1, Pfister — Tim Ma
yotte 4—6, 7—6, 7—5, Caln — For
get 6—3, 3—6, 6—1, Glamalva — 
Lloyd 6—2, 6—1.

TENIS DE MASA • Rezultate 
din cadrul Super-llgii europene : 
Anglia — Cehoslovacia 2—5, la 
Londra, R.F.G. — Iugoslavia 5—2, 
la Gtlnzburg șl Ungaria — Olanda 
5—2, la Budapesta.
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