
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
I ANUL XL - Nr. 10 894 | 4 PAGINI - 50 BANI j Uri 24 decembrie 1984

In campionatul Diviziei ,,A“ de hochei

STEAUA ȘI-A ÎNTĂRIT POZIȚIA DI LIDER
Evenimentul principal al ul

timelor două etape ale celui 
de-al doilea turneu al Diviziei 
,.A“ de hochei, disputate simbătă 
si duminică la patinoarul „23 
August- din Capitală, au Întărit 
poziția de lider a Stelei.

CLASAMENTUL LA ZI : L 
STEAUA 19 p, X Dinamo 15 p, 
3. S.C. Miercurea Ciuc 14 p. 
Viitorul Gheorghenl 8 p, 5. Pro
gresul Miercurea Ciuc 4 p. 6. 
Dunărea Galați 0 p.

STEAUA — SC. MIERCU
REA CIUC 4—2 (1—0, 1—1, 
2—1). Mai puțin animată decit 
se anticipa, prima parte a der- 
byulul a tost dominată mai 
clar decit scorul reprizei (1—0) 
de către campioni, care au ju
cat mai organizat mal comba
tiv. ratînd insă cele mai clare 
dintre situațiile avute. Doar 
Ioniță, în min. 11, trimite pu

cul in poarta lui Fekete (bun 
In prima treime si mai bujj in 
a doua) de la mijlocul terenu
lui, printr-un puternic șut 
frontal. Și Începutul reprizei 
secunde a favorabil bucurețte- 
nilar (2—0. prin Gerczuly, exce
lentă acțiune individuală). Ond 
meciul Începea să fie— jucat, 
hochelștil din Miercurea Ciuc 
iși regăsesc „argumentele* — 
forța, ambiția, elanul și, surpri
ză plăcută, rapiditatea in acțiu
nile de poartă — care le aduc 
egalarea prin două goluri sem
nate de B. Nxghl (min 38, in 
superioritate) W Todor (min. 45, 
contraatac lndstv si— eficace). 
Ultima treime devine și mai

Călin ANTONESCU
Radu T1MOFTE

(Continuare ta pag. 2-3)

O imagine elocventă privind echilibrul In care s-au disputat multe 
dintre partidele celui de al doilea turneu da hochei da la București

taMl Inrlngătarl ți ti „Cupa

FJUL“ b dritarl ti apâ

ISABELA BERCARU 
Șl M. KAISS - 

CAMPIONI ABSOLUȚI
F.R. Natalie*. ultimul 

concurs din acest an al sări
torilor te apă, a reunit ta ba
zinul Olimpia din Sibiu eei 
mal buni speria liști al acestei 
discipline sportive dta Bucu
rești, Chij-Napoca, Oradea (o 
■ baență, totuși — Cristina Sza- 
kaca) fi dta localitate. Dispu
tele au fost interesante, con- 
semnind ea acest prilej și o 
premieră la noi: Călin Hila 
(C.S.Ș. Sibiu) a executat ta 
platformă o săritură triplusalt 
și jumătate InapoL de coefici
entul 34.

Isabel* Berczrn (C.S.S. Tri
umf București) și Mathias 
Kaiss (C.S.M. Sibiu) au câști
gat cite două probe ta cadrul 
competiției dotate cu „Cupa 
F.R.N.-, cucerind, totodată, ti
tlurile de campioni absoluți ai 
țării pe anul 1984, cu 2543,36 
p, respectiv 297245 p.

Iată, de altfel, primii clasați: 
trambulină 1 m, feminin: 1.
Isabela Bercaru (CJS.Ș. Triumf) 
398,50 p; X Feliei* Pintea 
(Progresul București) 386.75 p; 
3. Andreea Dragomir (C.S.Ș. 
Triumf) 374,45 p; masculin: 1. 
Mathias Kaiss (CJS.M. Sibiu) 
484,40 p; X Dorn Nedelcu 

' (Progresul) 44240 p; 3. Cătălin 
Cherdu (Steaua) 436,95 p; 
trambulină 3 m, f : 1. Ruxandra 
Hodotă (C.S.M. Sibiu) «55,85;

IHe IONESCU, coresp.
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Turneele masculine de volei Divizia „A“

DINAMO — 1NV1N01ND, DIN NOU, PE STEAUA 
SE DISTANȚEAZĂ IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

La Sibiu, M „Cupa de târnă* Ia înot

NUMEROASE RECORDURI NAȚIONALE 
ÎN BAZIN DE 25 METRI

Desfășurată timp da trei 
die ia State, competiția dota
ți ca «Cupa de iarnă* a pri
lejuit înotătorilor noștri frun
tași stabilirea tmui mare 
măr da recorduri In bazin de 
25 metri. Cele mai bune din
tre aceste performante au fost 
obținute de bălmăreanul Robert 
Pinter (antrenor Gheorghe 
DlmeeaJ — 346,07 la 400 m

Coacă — Învingătoare apecta- 
curiuă (208» la » m flute- 
re — e reatnWțtonata Mausul 
Umg - MSlJtl ta 408 « mixt, 
brilleenea Lacra Saehelarie — 
1«WS ta 100 m fluture «I 3*4 
h 88 m fluture, plotagteunut 
Eugen Nan — 18,04,03 ta 1508 
m.

An fost consemnate, de ase
menea, alte performanțe note?

Noemi Lung, ana dintre prolagonistele întrecerii

liber, 152,38 la 200 m liber și 
de ploleștaanca Tamara Cos
tache (antrenor Mihail Gothe) 
— 56,71 la 100 na liber, precum 
și 26,64 la 56 m liber, in ten
tativă reușită. Cei doi tineri 
sportivi (născu ți in 1968, res
pectiv in 1970) au mai corec
tat și alte recorduri, demon
strând u-și din nou frumoasele 
posibilități, Tamara fiind acum 
cea mal rapidă Înotătoare ro
mână, și in bazin olimpic, și 
în piscină de 25 ml Rezultate 
remarcabile, egale cu noi re
corduri de seniori, au mal în
registrat bălmărencele Marlcie*

bile la diferite categorii, tm- 
preslonlnd numeroasele modifi
cări ale tabelei datorate ștafe
telor excelentului centru al 
Înotului nostru, care este Clu
bul sportiv municipal școlar 
Baia Mare.

Iată Învingătorii și noii re
cordmani: 200 bras f: Andreea 
Illdegknti (CE.M.Ș. Baia Ma
re) 249,82; b: D. Drăgule* 
(TJc. 37 Buc.) 2 26,35; 400 liber 
b: Pinter (C.S.M.Ș.) 3464X
rec. jun. și sen; f: Enike Pal-

(Continuare ta pag. 2-3)

BASCHETBALISTELE IUGOSLAVE, 
CAMPIOANE BALCANICE 

Formafia României — doar pe locul 3
CLUJ-NAPOCA, 23 (prin dlocru care a caracterizat sau-

BRAȘOV, 23 (prin telefon) — 
Intr-o atmosferă de deplină 
sportivitate, duminică, in Sala 
sporturilor din localitate, s-a 
încheiat al doilea turneu al 
grupei valorice 1—6, dta Divi
zia „A- masculină de volei, 
turneu organizat de Tractorul 
Brașov, in colaborare cu Co
misia județeană Brașov de vo
lei. Publicul brașovean, bun 
cunoscător de volei, a urmărit 
cu viu interes evoluția forma
ției favorite, dar a fost la fel 
de darnic în aplauze pentru 
evoluțiile spectaculoase ale ce
lorlalte protagoniste. în primul 
rînd ale dinamoviștilor bucu- 
reșteni — campionii țării și ale 
vicecampionilor — voleibaliș
tii de la Steaua. în meciul di
rect : Dinamo — Steaua 3—2 

—11. 5). Meciul a 
steliștii con- 
dinamoviștii

(13. 6, —7, .
început furtunos, 
dueînd cu 5—0 ; _________
au echilibrat jocul, după care 
urmează egalități : 5—5, 8—8 ;
apoi, o altă desprindere a echi

pei Steaua, care părea dedai- 
vă, U—8, dar n-a fost așa, 
pentru că din nou campionii 
revin, 11—11, 12—IX 13—13, și, 
in cele din urmă, dinamoviștii, 
mai atenți, câștigă. In 
steliștii comit multe 
la serviciu și scorul 
2—0. In următoarele 
turi, dinamoviștii au 
ritmul și, pe acest fond, con
semnăm revenirea spectacu
loasă a vi cecam pionilor, ale 
căror blocaje au fost din ce 
in ce mai bune. Astfel, pe ta
bela de scor se înscrie egali
tatea : 2—X După pauza regu
lamentară, elevii antrenorului 
Wiliam Schreiber intră deciși 
să ciștige, schimbarea terenuri
lor de joc fădndu-se la sco
rul de 8—4. după care cam
pionilor le reușesc toate com
binațiile, in timp ce steliștii 
nu au mai izbutit să facă de
cit un singur punct 1 Au jucat 
echipele : DINAMO — Vrîncuț. 
Păușencu (Gheorghe), Căta-

setul doi, 
greșeli 
devine 

două ae- 
scăzut

Coițiga (Slabu), Ea eseu, Gîr- 
leanu, Pop ; STEAUA — P. Io- 
nescu (Pădurețul. Dascălu, 
Constantin (Spinu), Pralea (Spi- 
nu), Mina (Maca vei), Șoica 
(Săniuță). Slmbătă. in penul
tima zi a turneului. Tractorul

Gheorghe DEDIU
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telefon). Ediția a 22-a a cam
pionatului balcanic de baschet 
feminin, găzduită de Sala spar
turilor din localitate, s-a înche
iat cu succesul reprezentativei 
Iugoslaviei, cu 6 puncte (învin
gătoare in toate cele 3 jocuri), 
urmată de Bulgaria 5 p. Româ
ni* 4 p și Grecia 3 p.

Duminică, in partida decisivi 
pentru locul 1, față In față s-au 
aflat selecționatele României fi 
Iugoslaviei. Au câștigat bas
chetbalistele iugoslave cu 91—44 
(49—32). Etallnd un joc in for
ță, eu o frecvență mare ta 
aruncările la coș ți beneficiind 
de aportul a mai multor jucă
toare cu talie înaltă, ele au do
minat net lupta sub panouri. 
Victorie meritată, chiar șl ta 
această diferență. Echipa noas
tră a evoluat total nesatisfăcă
tor, chiar ți sub nivelul me-

joritataa jucătoarelor. Acestea 
au comis greșeli do tehnici, au 
pasat mingi lesne interceptabUa 
M au rata* exasperant. Jucă
toarei noastră de bază, Magda* 
lena PaQ, a decepționat total ta 
acest med decisiv. Singura car» 
a corespuns a fost Paula tata 
săi 14, care la un moment dat, 
la repriza secundă, a încercai 
să ia jocul pe cont propriu, 
ren și nd dtev* acțiuni, dar ce 
poate face o singură jucătoare t 
Scored a evoluat permanent ta 
favoarea baschetbalistelor te- 
goslave, deși pe parcuri echipa 
antrenată de Nlcolae Martta gl 
Gabriel Năstase t> folosit dife
rite scheme de apărare, incte- 
stv presingul Fată de compar*.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare ta pag s 4-«)

„CUPA 30 DECEMBRIE" 0 REUȘITA 
COMPETIȚIE A SEZONULUI DE TIR ÎN SALĂ

Sala de tir redus de la po
ligonul Dinamo din Capitală a 
găzduit, timp de patru zile, 
tradiționala competiție la arme 
cu aer comprimat, „Cupa 30 
Decembrie*, un concurs reușit, 
organizat de F.R. Tir, la care 
s-au întrecut peste 400 de țln- 
tași din numeroase localități 
aie tării. Competiția a consti
tuit un bun prilej de verificare 
a stadiului de pregătire a tră
gătorilor, acum, în preajma ac
tivității oficiale de sală, cu mai 
puțin de trei săptămlni înain
tea campionatelor naționale.

întrecerile au fost de un bun 
nivel tehnic — avîndu-se In 
vedere perioada de pregătire a 
sportivilor — și s-au obținut 
cîteva rezultate remarcabile, la 
ambele probe, atît la seniori cit 
și la juniori. Trofeul a fost 
cîștigat de reprezentanții clubu
lui Dinamo București. S-au evi
dențiat, de asemenea, prin buna 
lor comportare, concurenții de 
la Olimpia București, Metalul

Toma RĂBȘAN
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,r> ,Ka,tei- TUR DE ORIZONT IN
Rugbyul e la ora vacanței, 

doar componențiî naționalei, 
încercând să atingă un moment 
de virf ta ziua de 5 ianuarie, 
ziua mult așteptatului joc-test 
cu Anglia de pe Twickenham, 
susțin acum, după cum se știe, 
cîteva meciuri de verificare in 
Franța. La căderea cortinei

peste un sezon destul de în
cărcat, vă propunem un turxde 
orizont Ia diferite niveluri com- 
petiționale.

PLLOȚSCHI, REDIVIVUS I
După ce in precedentul cam

pionat nu s-a mai aflat ta 
prim-planul disputei pentru ti-

Mereu pe fază, constănțeanul Adrian Plloțschi, cel mai eficace 
rugbyst din (ară

RUGBYUL NOSTRU
tlul neoficial de campion ad 
eficacității, cîștigătorul prime
lor două ediții ale întrecerii 
realizatorilor de eseuri (prte- 
tr-o interesantă „cursă de ur
mărire* cu internaționalii Se
rin Fuicn ți Marian Alde*), 
constănțeanul Adrian PlloțseM 
a revenit spectaculos, ta aceas
tă toamnă. Tînăra aripă a Fa
rului ne-a convins, de această 
dată, mai mult decit Înainte, 
că antrenorul său, Mihai Naea, 
știa ceva cînd afirma „băiatul 
ăsta are clasă !* A dovedit-e 
eu prisosință in cel mal dificil 
meci, cu echipa campioană, 
stabilind un mic record : trei 
eseuri Înscrise Stelei. Doar se
lecționerii nu s-au lăsat con
vinși... Plloțschi conduce după 
turul de campionat ta clasa
mentul pentru „Trofeul Spor
tul-, cu 11 eseuri marcate. D 
urmează : Murarin (Steaua) 9, 
Gh. Florea (Farul) 5, C. Florea 
— frații sînt aproape... —, T. 
Coman (ambii Steaua), Alde» 
(Dinamo). Amarlei (CSM Si
biu) 4. E. Stoica Zafieseu II

Geo RAEȚCH1
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De azi, în Sala sporturilor din Tirgovițte In prima ediție a „Topului 12“ la tenis de masă-juniori I Laure<

A

FESTIVALUL PIONIERESC DE JUDO
La start, aproape 400 de concurent! din întreaga țară
Pionierii iubitori ai judo-ului, 

din municipiul București și din 
17 de județe ale țării vor fl 
prezenți, incepînd de astăzi, la 
„Festivalul pionieresc de Judo**, 
inițiat și organizat de C.N.O.P. 
«ub însemnele „Daciadei", care 
are drept gazdă Sala sporturi
lor din Tîrgoviște. Este o com
petiție de amploare care re
unește aproape 400 de concu
rent! (pe două categorii de

clasificare), reprezentanți ai Ca
selor pionierilor și șoimilor pa
triei și ai cluburilor sportive 
„Pionierul*. Este. In același 
timp, o întrecere Intrată ta tra
diția sportului pentru cei mici, 
care, acum, in plină vacanță de 
iarnă, polarizează atenția, inte
resul tuturor copiilor care au 
Îndrăgit judo-ul sau care ur
măresc evoluția colegilor lor, 
cu veleități ta acest sport.

OTILIA BĂDESCU $1 CRISTIAN TIUGAN - ÎNVINGĂTORI
Timp de două zile, ta sala de 

tenis de masă a CÎS.M. Cluj- 
Napoca. s-a desfășurat prima 
ediție a „Topului 12* pentru 
juniori. Dintre cel 24 de parti
cipant!, juniori și junioare, cei 
mai buni s-au dovedit Cristian 
Tiugan și Otilia Bădescu, care 
s-au situat pe locul tatii la 
capătul unor evoluții promiță
toare. Trebuie să remarcăm 
insă faptul că, mai ales ta dis
puta băieților (notăm și cele 
două absențe : V. Florea, C. 
Toma, care au rămas să se pre-

gătească 
„Europa 
Marino), 
dicat la 
neoferind decît rareori specta
colul așteptat. La fete, In 
schimb, meciurile au fost ceva 
mai dirz disputate, majoritatea 
terminîndu-se pe muchie de cu
țit. Invingătoarea, Otilia 
descu, fără a fi în vîrf de 
mă a terminat competiția 
a cunoaște înfrîngerea.

CLASAMENTE : feminin 
1. Otilia Bădescu (Spartac

pentru
Top 12“, 
tntîlnirile 
un nivel

apropiatul 
de la San 

nu s-au ri- 
deosebit, ele

Bă- 
for- 
fără

CSȘ

I

DIVIZIA „A“
(Urmare din pag. 1)

animată, Gerczuly și Fogăceanu 
reușind pentru Steaua o de
tașare meritată pentru un final 
de meci, bine arbitrat de trlo-ul 
L Becxe, Gh. Micu — M. Dinu.

PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC — DUNĂREA GALATI 
S—3 (3—2, 2—1. 8—8). Meciul 
care a deschis programul ul
timei etape a turneului a opus 
două formații cu un potențial 
fizic diferit ta timp ce gălă- 
țenăi au acuzat evident o scă
dere a torței lor de joc, după 
marile eforturi depuse ta con
fruntarea cu Dinamo, din a- 

hocheiștii din Miercurea 
s-au arătat mal proaspeți,

reușind — ta cele din urmă — 
să obțină o meritată victorie. 
Au înscris: Lakatos, Szentes, Pe
ter. Solomon și Cociș—Progresul, 
Bnrada, T. Marcu și Zaharia — 
Dunărea. A condus bine, un 
med viu disputat, M. Presnca
no, ajutat de Fl. Gubernu șl 
R. Both.

DINAMO BUCUREȘTI — VI
ITORUL GHEORGHENI 3—4

DE HOCHEI
(9—1. 5—5, 3—0). Am asistat la un 
Joc plia de „suspense* ta care, 
dinamoviștii, M fel ea ta eta
pa precedentă, s-au arătat ta- 
tr-o ușoară cădere de formă, 
ceea ce a permis ambițioasei 
formații din Gbeorghenl aă 
conducă ta majoritatea timpu
lui și aă se ante, plnă ta uiți 
mo repriză, capabilă să reali
zeze marea surpriză a campio
natului. In final, Insă, dina
moviștii s-au scuturat de apa
tia de plnă atunci și au forțat 
victoria. Au marcat : Bolyom 
L Costea 2, Luead 2, Ke- 
menssy — Dinamo, Erds, San
dor, Csata, Toke, Andrei, Am- 
brus — Viitorul. A condus bine 
Șt Enciu, ajutat de A. Ballnt 
și D. Trandafir.

Partidele disputate stmbătă. 
ta cadrul penultimei etape a 
acestui al doilea turneu al 
campionatului, s-au Încheiat eu 
rezultate scontate.

DINAMO BUCUREȘTI — DU
NĂREA GALAȚI 4—3(1—14—L 
1—I). Putinii spectatori aflat! 
stmbătă după-amiază prin tri
bunele pattaoșrrulul An-

gust* au avut satisfacția de a 
vedea un 
braț cu o 
voluție a 
kil căruia 
buni plnă 
partide, au 
au scăpat 
Gălățenii 
eu aplomb 
la egal la egal cu puternica e- 
chipă dinamovistă care, ta 
^■hîmb, fa acest joc n-a prea 
fost ta-, „apele* eL Iată e- 
voluțLa scorului: 1 8 Dinamo 
(Caval mln. S), 1—1 T. Jlarcu 
(mln. 8), 2—1 Dinamo 
san aiin. 22), 2—1

32 Costea). 2-î 
mln 36), 3—3
47) și 4—3 Dinamo 
56). A condus bine, un
greu. Emil Both, ajutat de

meci frumos, echiii- 
foarte interesantă e- 
scorului $1 ta fina- 
dinamoviștii, foarte 
acum ta celelalte 
răsuflat ușurați că 
cu „fața curată*, 
au jucat bine,

și in viteză, de

ly x Gliga, Chiriță, Popescu — 
Steaua, Cociș șl Szenteș — 
Progresul. A condus Gh. Micu, 
ajutat de St. Enciu și M. Dinu.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
VIITORUL GHEORGHENI 17—5 
(4—2, 6—1, 7—2). Au marcat :To- 
dor 5, Z. Nagy 4, Gheorghiță 2, L 
Bartalis 2, Gereb, B. Nagy, 
Balasz Nagy, Baricz — Sport 
Club, Gergely 3, Korpos 2 — 
Viitorul. Arbitri: A. Balint la 
ren tm I. Becze și M. Pres- 
neanu. la cele două linii.

1 București) 11 v, 2. Kinga 
Lohr (Constructorul Tg. Mureș)
9 v, 3. Anca Cheler (Juventus
’83 București) 8 v, 4. Cristina 
Enulescu (Juventus ’83) 8 v,
5. Gabriela Gherman (CSM 
Cluj-Napoca) 7 v, 6. Zita Fe- 
renezi (CSM) 5 v, 7. Simona 
Predușcă (Unirea Tricolor 
București) 5 v, 8. Elena Anescu 
(Metalul CSȘ Rm. Vîlcea) 5 v, 
9. Cristina Catană (Progresul 
IIRUC București) 4 v, 10. Anda 
Gîrbină ■ - - - - -
driana
2 v, 
(CSM) 
Tiugan
10 v, 2. C. Ignat (CSM) 10 v, 
3. V. Bădescu (Universitatea) 
9 v, 4. C. Creangă (Sticla CSȘ 
Bistrița) 8 v, 5. R. Trandafir 
(CSM) 8 v, 6. T. Galfi (înfră
țirea Tg. Mureș) 5 v, 7. L. Toth 
(CSM) 4 v, 8. G. Gogu (CSM) 
4 v, 9. D. Ciocîrlie (Universi
tatea) 4 v, 10. R. Mihalache 
(Universitatea) 2 v, 11. F. Mer- 
cioiu (CSȘ 2 Stirom București) 
1 v, IZ D. Mihuț (Universita
tea) 1 v.

(Metalul) 3 v, 11. A- 
Năstase (Juventus ’83) 
12. Antonela Plăianu 
0 v ; masculin — 1. C.
(Universitatea Craiova)

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA TIR
(Urmare din pag. I)

București, Letca Bacău, CAM. 
Arad, CAU. Oradea șl „U“ 
Cluj-Napoca. Dintre ciștigătoril 
probelor rețin atenția, cu punc
taje bune, L Joldea — 582 ta 
serii șl 580 p ta finală, la 
pușcă. L Petru șt L Neaga — 
FT3 și. respectiv, 572 p, ta pistol 
(Neagu a punctat ta serii 581) 

și Elena Ene-Macovei — 277 p, 
la pistoL Dintre numeroșii Ju
niori, care s-au remarcat, a- 
mtntim pe L. Andronaehe — 
288 p la pistol, 8. Oaneea — 
290 p la pușcă 2x10 alice, 8. 
Mlcușan — 294 p (toți Juniori

ID, și C. Oprlș — 585 p la 
pușcă (juniori I).

Clasamentul senloritor : pușcă 
— feminin : — L Aurora Ștefan 
(Olimpia BucJ 282 pș X Cta- 
briela Andor (CAU. Oradea) 
378 p, 1 Dumitra Matei (Di
namo) 378 p ; măscuita : L L 
Joldea (Dinamo) 580 p, X R. 
Nlcolescu 575 p, X I- Codreanu 
574 p (ambii de la Steaua) ț 
pistol i feminin ■ L Elena Ene- 
Macovei 377 p, X Anlșoara Ma
tei 378 p, X Ana CJobanu 374 
p (toate de la Dinamo) ț ■«*»- 
eulin t L L Petra (Olimpia 
Buc.) 573 P, X L Neagu (Di
namo) 572 p, X CL Cristache

NUMEROASE RECORDURI LA ÎNOT
(Urmare dta pap. 1)

leneaar (C.S.M.Ș.) 4:20.28 —
Stela Pura (C.S.M.Ș.) 447,09
rec. 13 ani; 100 spate b: L. 
Voiculet (C.S.Ș. Brăila) 1301,01 
rec. jun; f: Carmen Bunariu 
(Dinamo) 15)3; 200 mixt b: C. 
Ponta (CAȘ. Ploiești) 2:09,51
— L. Bay (Crișul+Centrvd o- 
Uxnpic Bala Mare) 2:1144 rec.
14 ani; f: Gabriela Balta
(C.S.Ș. Reșița) 2:19,01; 4X100
Uber b; Dinamo 3:35,25 —
CAMA 1:454 rec. jun 1 f l 
CLS.S Reșița 4 «1,77 — in pri
mul schimb. Luminița Dobres- 
aa 39.88 rec. 13 ani — CAMA 
4:17.49 rec. 14 ani; 200 Hber b: 
Pinter 1*2,88, rec. jun. șl sen.; 
f: lulls Mateescu (CAȘ. Plo
iești) 2 44,39 rec. 14 ani; 106 
bras b: Drăgnleț 148,22; f: 
Tamara Costache (CA.Ș. Plo
iești) 1:14,49 rec- 14 ani; 208 
spate b: L. Tache (Steaua) 
2:10,69; t: Laura Ghlllc (Lie. 
37) 2-21,94; 200 fluture b: Pin
ter 2 45,11 rec. jun. — M. Ilies
cu (CAȘ. Ploiești) 2:12,48 rec.
14 ani; f: Maricica Colică 
(C.S MȘ.) 2:16, rec. jun. și sen.
— Mateescu 2:1742 rec. 14 ani

— Pun 24244 rec. 13 am — 
Simona Spate (CAMA) 24048 
rec. 12 ani; 4X50 Uber b: Di
namo 147,13 rec. Jam — Pla
ter 25,10 rec. Jtm — CAMA 
142,11 rec. 14 ani; f: Dtnamo 
1*2,22 — CAMA n 1*8,40 
rec. 14 ani — CAMA m ta 
•1.77 rec. 13 Mii; 100 fluture ti 
Latin Saeheterie (CAȘ. Bră
ila) 14243 rec. Jtm. și sen. — 
Andreea Szlgyarte (CAMA) 
1:1027 rec. 12 am - Corina 
Dumitra (CL Dtașuv t C.O. Ba
ta Mare) 14149 rea. 11 asii; 
b: FL Vlșan (Dtnamo) 36,18; 
■00 Hber: Teodora Hanptrteht 
(CAMA) 24048 — Pur»
• 44,41 rec. 23 ani — Spala »: 
34,42 rec. 13 ani; 4X100 mixt fr 
C.S.M.Ș. 44447 rec. jua — 
CAM.Ș. n 4*443 ne. 13 ani; 
b: Steaua 445,79 — CAMA 
448.49 rec. 14 ani; 100 Hber f: 
Costache 56.71 rec. 14 ani Jun., 
sen.; b : L Mușai (Dtnamo) 
52,99; 400 mixt t: Noemi Lung 
(CAM.Ș.) 441,67 rec. Jun. sen.: 
b: Ponta -448,51 — Bay 44246 
rec. 14 ani; 1560 m: E. Nan 
(C.S.Ș. Ploiești) 1644.02 rec.
sen.

„CUPA F. R. N.“ LA SĂRITURI |N APĂ
(Urmare din pag. I)

2. Isabela Bercaru 464,83 p; X 
Felicia Pintea 442,85 p; m: L 
Kaiss 537 05 p; 2. Călin Hila 
(C.S.Ș. Sibiu) 532,30 p; 3. Dan 
Oprean (C.S.M. Sibiu) 522,95 p; 
platformă; t: 1. Isabela Berea- 
ru 413,25 p; 2. Ileana Pir joi 
(C.S.S. Triumf) 378,70 p; 3. A- 
driana Răzloagă (Lie. 37 Buc.) 
337.45 p; m: 1. Ion Petrache 
(Lie. 37) 516,05 ; 2. Florin Ava- 
«iloaiei (Lie. 37) 467,60 p; 3.

Nicolae Lăpăduș (Lie. 27) 
460,35 p.

Clasamente echipe, feminin: 
L C.S.Ș. Triumf Buc, 291 p, 2. 
Lie. 37 Buc. 249 p, X 
Sibiu 248 p; masculin: 1. C2M. 
Sibiu și Lie 27 Buc. 280 p, X 
C.S.Ș. Sibiu 259 p. CLASA
MENT GENERAL: 1. Lie 37 
Buc. 529 p, X C.S.M. Sibiu 525 
p, 3. CJS.Ș. Sibiu 507 p, A 
C.S.Ș. Triumf 291 p, 1 Pro
gresul 225 p, 6. Crișul Oradea 
181 p, 7. C.S.M. Cluj-Napoca 
147 p, X Steaua 90 p.
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Hagi:

(Moro- 
Dlnamo 
(Duml- 

(Burada 
(Luead

(■ta 
triu 
ndn. 
mln.
meci „___ . . .
FL Gubernu și D. Trandafir.

STEAUA — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 5—2 (5—4, 
3—L 2—1), Un foarte bun._ an
trenament cu public al echi
pei campioane, care ta ultima 
parte a meciului a evoluat 
flră etțiva dintre 
Punctele au fost marcate de 
K. Antal 2, Hăîăueă 2, Gerczu-

titulari.

(Dtnamo) 569. Clasament gene
ral : L Dinamo 69 p, X Steaua 
48 p, X Olimpia Buc. 39 p. Pe 
probe : pistol : L Dtnamo 46 p. 
X Steaua 32 p, X Letea Bacău 
21 p ; pușcă : L Dtnamo 29 p, 
X Olimpia Buc. 29 p, X Meta
lul Buc. 23 p.

In cadrul „Cape! 30 Decem
brie* o-a disputat „Criteriul 
Juniorilor W, atît la individual 
etl șt pe echipe, ta care pri
mele tocuri eu revenit următo
rilor trăgători : — pușcă 38 
allee — S. Micușau UU“ Cluj- 
Napoca) 294 p — pe echipe — 
CAM. Arad 328 p. Elena Gozdea 
(Metalul București) 288 p — 
pe echipe —* Metalul Buc. 818 
p ; pușcă 8x18 (trei poziții) — 
8. Oaneea (Metalul BucJ 290 
p ; pe echipe — CAM. Arad 815 
p. Ana Florea (Olimpia Bucu
rești) 288 p ; pe echipe — 
OBmpta Bue. 817 p, platei 38 
aHee — L. Andronaehe (Letea 
Bacău) 268 p. Elena Verile 
(Steaua) 254 p.

TURNEELE MASCULINE DE VOLEI |
(Urmare din pag. 1)

Brașov a realizat a doua victo
rie în acest turneu, 3—1 (15,
3, —5, 7), ta meciul cu Ex
plorări Baia Mare, după o lup
tă epuizantă. In celelalte par- 
t:de Dinamo — Eicond Dinamo 
Zalău 3—0 (7, 6, 6) și Steaua — 
Universitatea CER Craiova 
3—0 (2, 9, 10), învingătoarele 
obțintad victorii facile, ta timp 
ce partenerele de întrecere au 
realizat puține momente de joc 
la nivelul valoroaselor lor ad
versare. Duminică, ta mediul 
inaugural, Tractorul a Întrecut 
cu 3—1 OL 13, —15, 12) pe 
Eleond, după aproape două ore 
de joc. Remarcați : Hinda, Ste
re», Dragu (T), Tutovan, Măș- 
eășan (E). în penultimul meci 
al turneului. Explorări — Uni
versitatea 3—1 (9, IX —13, 14), 
după un Joc opectaculoe, eu 
multe răsturnări de scor. Evi- 
dențlați ; Corcheș, Ignișca, Iu- 
hasz (E), Pascu, Stolan (U). 
Jocurile au fost arbitrate foar
te bine de : 8. Popescu, C. Șo
văială, E. Ududee, V. Chior ca
na, N. Găleșanu și CL Mur- 
guleseu.

TIMIȘOARA,

Clasamentul după două tur-
nee *
L DINAMO M • »: 3 »
1 Steaua • 1 ii: » rt
X Tractorul 1 1 720 13
4. Univ. CFB W 3 T 1333 13
». Explorări 1 T M aj M
A EtoonxS i • 3^7 n

23 (prin tele
fon). In sala Olimpia din loca
litate s-a încheiat al doilea 
turneu masculin de volei pen
tru focurile 7—12. Slmbătă s-au

Înregistrat următoarele rezul- a 
tate : Politehnica Timișoara — I 
Știința Motorul Baia Mare 3—1 
(—13, 11, 15, 9), CSU Alumina 
Oradea — CSMU Sucevaa 3—0 
(13, 15, 7) și Calculatorul Bucu- 

CSM Caransebeș 3—0 
ultima 
meciu] 
dintre 
Scor : 

pentru 
echipe 

de 
băi- 
blo- 
Re- 
(Șt),

rești
(9. 5, 9). Duminică, ta 
reuniune a turneului, 
inaugural a fost cel 
Știința și Calculatorul. 
3-2 (12, —8, 8, —6, 9) 
băimăreni. Ambele 
și-au împărțit perioadele 
dominare. în setul cinci, 
mărenii, mai calmi, cu un 
caj mai bun, s-au impus, 
marca ți: Mihalca, Szilagy 
Steriade, Ion (C). Au arbitrat : 
FL Scorțaru și V. Tilcă. In 
cel de-al doilea meci. CSU O- 
radea — CSM Caransebeș 3—0 
(9, 3. 11) ta numai 47 de mi
nute de joc. Cei mai buni : 
Țerbea, Petro ș (CSU), Mader, 
Ghic (CSM). Au condus : L. 
GrOn — ultimul med oficial 
din carieră — și C. Gogoașe. In 
ultimul med, Politehnica — 
CSMU Suceava 3—0 (10, X 10) 
— Joc la discreția timișoreni
lor, care termină neinvtasl 
turneul Evidential: Orelt, S. 
Grădinara, Bugarschî (decanul 
de vtrstă 
pescu și 
bltrl: C.
ru.

C.
Clasamentul după

“ „Foit* Timiș. 
CSU Al. Or. 
$t. B. Mare 
CSMU Suceava 
Calcula toiul 
CSM C-sebes

al timișorenilor), Po- 
Paneu (CSMU) Ar- 
Pltaru — FL Scorța-

CREȚU

T. 
t. 
a.

11.

două
1
S
4
4 
T 

» 0 T4

UI I 
M T 
1* < 
M < 
M 3

coresp. 
turnee: 
tatii 
tatii 
»ti9 
tatii 
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rt 
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TUR DE ORIZONT ÎN RUGBYUL NOSTRU

R.C. Gri-

—ta „Cupa României*, com
petiție ta care, reamintim, •- 
chlpele evoluează fără cocnpo- 
nențll lotului reprezentativ. Dar 
iată situația din cele patru se
rii : I : Politehnica Timișoara 
10 p, Știința CEMIN Baia Mare 
18 p. Gloria PTT Arad I p, 
„U* 16 Februarie Cluj-Napoca 
și Metalurgistul Cugir rfte 6 p; 
seria a Il-a 1 Rapid Chimia 
Buzău 10 p, CSU Construcții 
Sportul studențesc 10 p. Știința 
Petroșani 8 p, CSM Sibiu 3 p. 
Gloria Bue 4 p; seria a m-a: 
Farul 10 p, Politehnica Iași 
10 p, Rulmentul Biriad 8 p, 
CSM Suceava 8 p, TC Ind. Mi
dia 4 p; seria a IV-a : Dinamo 
12 p, R.C. Grtvița Roșie 18 p. 
Steaua, Olimpia Mașini Grele 
șl Milcovul Focșani — ctteSp.

PATRU ECHIPE CU PUNCiAJ 
MAXIM IN DIVIZIA .B** TINERET 

în eșalonul secund, campio
natul ae desfășoară ta rind 
grupe, cu un număr diferit de 
participante, unele dintre ele 
fiind garniturile de rezervă ale 
divizionarelor ^A*. fără drept 
de promovare (e vorba de 
Steaua, CSU Construcții Spor
tul studențesc, R.C. Grivița Ro
șie, Politehnica Timișoara, Ști
ința CEMIN Baia Mare, Rul
mentul Biriad, Politehnica Iași 
— toate purtind indicativul 
^T**). în fruntea seriilor, după 
prima jumătate a tatrecerR, 
patru echipe au procentaj ma
xim : Rapid București, Dună
rea Giurgiu, Constructorul Con- 
atanța și 
tă foarte 
ta grupa 
mâții la 
ae va putea observa din cla
samentele de mal jos : Seria 
I : Rapid Buc. 15 p, IOR Buc.
13 p, ASE Buc. 11 p. Știința 
Buc. 9 p, Aeronautica Buc. 
7 p. Vulcan Buc. 5 p; seria a 
n-a : Dunărea Giurgiu 33 p, 
Petrochimistul Pitești 31 p, 
IOB Balș 27 p, Ș.N. Oltenița 
24 p. Rulmentul Alexandria 24 
p, Electroputere Craiova 23 p, 
C.F.R. Craiova 22 p. Record 
Ploiești 19 p, Textila Pucioasa 
19 p, Tablierul Pitești 16 p, 
CSU Prahova 13 p. Chimia Tur- 
nu Măgurele 11 p; seria a III-a: 
Constructorul Constanța 24 p. 
Chimia Năvodari 22 p, Pescă
rușul Tulcea 20 p, C.F.R. C-ța 
18 p. Portul C-ța 16 p, ITC
14 p, Automobilul Măcln 12 p. 
Dacia ICRAL C-ța 10 p, Calla-

IAMT Oradea. Dispu- 
echllibrată, ta schimb, 
a cincea — trei far- 
egalitate —, așa eum

tls Mangalia 8 p; seria a IV-a: 
IAMT Oradea 24 p, C.F.R. Bra
șov 20 p. Transportul Tirgu Mu
reș 18 p, Dacii I.P.A. Sibiu 16 
p. Unirea Săcele 14 p. Minerul 
Lupenl 13 p, Transloc Alba lu
lls 13 p, Carpați Mîrșa 11_ p, 
CSU Brașov 
Automobilul 
Locomotiva 
Chimia CFA 
toate cu 19
15 , U.R.A. Tecuci 12 p. Rapid 
Galați 11 p, Progresul Brăila
10 p. Chimia Bacău 7 p.

Nici tma dintre fruntașe nu 
se poate considera deja cu 
un... pas ta »A*. Să sperăm că 
lupta va fi dusă sub 
nul sportivității, că nu vom 
mai tntîlni echipe care să piar
dă puncte datorită indisciplinei 
(trei suspendați — 1 punct pe

nalizare). așa eum e cazul for
mațiilor Record Plodești sau 
C.F.R. Brașov.
ACELEAȘI „NUME* LA JUNIORI

La nivelul campionatului re
zervat „speranțelor*, pe prime
le locuri ta cele patru serii 
intîtoim formații ce se numără, 
de regulă, intre protagoniste. 
Astfel, CSȘ Locomotiva Bucu
rești 23 p, CS$ 2 Constanța 23 
p, Steaua 20 p (seria D, CSȘ 
2/n Constanța 30 p. Farul 27 
p, CSȘ Triumf Buc. 26 p, R.C. 
Grivița Roșie 25 p (seria a F 
a), CSȘ Unirea Iași 30 p, CSȘ 
Suceava 25 p, Locomotiva Paș
cani, Rulmentul I.T.A. 24 p, 
(seria a III-a), CSȘ Locomoti
va Cluj-Napoca 33 p (puncta- 
veraj 519—54 î), CSȘ 
Sibiu, CSȘ Gloria 
Arad cite 29 p.

10 p; seria a V-a:
Galați (225—40), 

Pașcani (173—52), 
Brăila (126—43) — 
p. Rapid Suceava

aem-
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OLT A FOST PÎNĂ ClND 
NS GUSTUL GOLOLUF
— pe po
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— în fotbalul actual, care 
nu-ți lasă prea mult timp să 
aștepți, 24—25 de ani. Cei care 
reușesc să coboare sub această 
medie intră in categoria excep
țiilor.

— Cu un Hagi astfel meta
morfozat, acum și constructor, 
și finalizator, Sportul studen
țesc are noi atuuri și, în con
secință, șanse mai mari în pa
sionantă dispută, dusă în pluto
nul fruntaș. Nu găsești ?

— Beneficiul a fost reciproc, 
intrucit la cele 14 goluri înscri
se de mine in tur și-a adus 
contribuția Întreaga echipă. In
clusiv Mircea Sandu...

— ...urmăritorul lui Hagi In 
clasamentul golgeterilor. Dacă 
veți continua împreună, nu va 
suferi... întreaga echipă ?

— Noi ne facem unul altuia 
mingi de gol, in funcție de ce
rințele fazei, ba, mai mult, ne 
încurajăm reciproc. Cu Chimia, 
in ultima etapă, t-a tntimplat 
să ratez un penalty. Știți ce 
mi-a spus Mircea Sandu T 
„Nu-i nimic, Gică, o să înscrii 
un alt gol". Și... a avut drep
tate 1

— Cum vezi, totuși, Ierarhia 
pe podium, la sfîrșitul campio
natului ?

— Deși Steaua și Dinamo 
s-au cam distanțat, lupta nu 
s-a încheiat. Meciurile noas
tre cu ele contează tn depla
sare. Dacă ciștigăm, putem 
schimba ierarhia. Oricum, pre
văd o primăvară fierbinte pen
tru grupul fruntașelor, din care 
nu va trebui omisă Universita
tea Craiova. în ultima vreme, 
ea și-a completat lotul cu ju
cători valoroși, iar pînă la pri
măvară are timp să-și refacă 
și forțele.

— Nu va fi o rivală puter
nică in primul rînd pentru e- 
chipa lui Hagi ?

— Da, așa este, dar acum mă 
gindesc și la primăvara echi
pei noastre naționale, eare nu 
se poate lipsi de valoroșH fot
baliști ai Universității Craiova.

— Este un răspuns eare te 
înscrie de pe acum printre— 
excepțiile de care vorbeai. 
Spune-ne, în încheiere, ram 
apreciezi șansele echipei noas
tre naționale, judecind după 
ansamblul rezultatelor înregis
trate în toamnă 7

— Cred că șansele sini in
tacte. Am pierdut jocul din de
plasare cu Irlanda de Nord pe 
niște greșeli mari de apărare, 
care — dacă echipa noastră își 
va strlnge rindurile, cum a fă
cut-o tn preliminariile C.E. — 
nu se vor mai repeta. Ca și la 
Belfast, eu promit de pe-acum 
să înscriu goluri. Mult a fost 
plnă cind am prins gustul go
lului.

Gheorghe NICOLAESCU
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A fost definitivat ___  _ . . _

iotul lărgit

CEI 33 PENTRU 0 NOUĂ GUADALAJARA?
• Dc la „decanul * Jtclâncscu la (încă) Juniorii Bagi șl Matcuț © ta î ianuarie; 

„cursa controlului medical", o TcritaDiia probă eliminatorie
A fost definitivat lotul lărgit 

al celor 33 de jucători care vor 
ataca primul obstacol al anului 
1985, controlul medical din ziua 
de 7 ianuarie, după care selec
ția se va opri asupra unui nu
măr de 20. adică jucătorii care 
vor intra în priză directă pen
tru pregătirea dificilului sm 
1985, anul celor șapte jocuri 
oficiale pentru... Mexic. Iată 
lotul celor 33 :

Portari : Long, Moraru, Du- 
cadam, Cristian.

Fundași : Rednie, Ștefănescu, 
Iorgulescu, Nicolae, Andone. 
Ungureanu, Nieța, Munteana II, 
Văețoș, Negrilă, Bnmbescn, Be- 
lodedici.

Mijlocași : Țicleanu, Bolăni, 
Klein, T. Stoica, Irimescu, 
Dragnea. Mateuț, Bozeșan, Mo
vilă.

înaintași : Geolgău, Gabor, 
Cămătaru, Coraș, Lăcătuș, Au
gustin, Pițurcă, Hagi.

Deci, un lot cuprinzind toate 
virstele și... gradele de expe
riență, de la „decanul de vlrstă" 
și de merit Ștefănescu, pînă la 
încă juniorii Hagi și Mateuț.

Pentru a „privi* și mai bine 
lotul lărgit, să prezentăm lista 
promoțiilor :

1951 — Ștefănescu
1953 — Boloni
1954 — Negrilă, T. Stoica
1955 — Augustin, Nicolae, 

Munteanu n
1956 — Lung, Morarn, Ongu- 

reanu, Iorgulescu, Dragnea,
Cristian, Pițurcă, Văetuș

1958 — Cămătaru, Nicșa
1959 — Ticleann, Irimesen,

Klein, Coraș, Bozeșan, Ducadam
1960 — Andone, Bumbescu
1961 — Geolgău, Gabor, Mo

vilă
1962 — Rednie

1964 — Belodedici, Lăcătuș
1965 — Hagi, Mateuț
In acest lot lărgit sînt cu

prinși toți cei 13 jucători care 
au evoluat 1a Bratislava, in 
memorabila zi de 30 noiembrie. 
Pe de altă parte, lotul cuprinde 
cel puțin și 10 jucători foarte 
tineri, candidați serioși la un 
loc sub... soarele anului 1985.

La 8 Ianuarie, după vizita 
medicală, vor rămine in lot 20 
de jucători, deoarece aprilie, 
luna meciului cu Turcia, nu e 
departe, astfel că omogenizarea 
trebuie să meargă mînă-n mi
nă cu încărcarea bateriilor pen
tru Întregul an. (Este limpede 
că lotul de șoc al celor 20 nu 
va fi un cerc Închis, deoarece 
cele 7 meciuri ale bătăliei pen
tru calificare vor presupune 
mari eforturi, pentru care e 
bine să fie gata toți cei 33, ca 
și cei care — dintr-un motiv 
sau altul — nu figurează încă 
în lot, fără să fie, însă, dați 
uitării).

Toți cei 33 trebuie să se con
sidere Ia start, Încă de pe acum, 
cu atît mai mult cu cit datele 
controlului medical reprezintă 
O PRIMA SELECȚIE. Iată de 
ce nu este indiferent felul in 
eare selecționații vor petrece 
perioada de odihnă a acestei 
Ierni.

Miza tuturor e deosebii de 
mare. E miza calificării, a cărei

pondere crește și pe plan sen
timental — e vorba tot de Me
xic —, dat fiind faptul că ju
cătorii de astăzi pot reedita 
performanța echipei lui Angelo 
Nlculescu, de care sînt legați 
direct prin intermediul căpita
nului de atunci, actualul antre
nor Mircea Lucescu.

Chiar dacă bătălia calificării 
a început în septembrie trecut, 
cu acel 2—3 de la Belfast, am 
putea spune că marele start se 
dă acum. Prin asociație. ne 
gîndim că meciul amical de la 
Lisabona, de la sfîrșitul lui 
ianuarie, reeditează. într-un fel, 
startul „echipei lui Angelo", 
care a jucat prinsul său meci 
„pentru Mexic" la Lisabona. 
Jocul oficial de atunci s-a în
cheiat cu o înfringere (0—3). 
Dar a fost prima și ultima în
fringere pe drumul spre Mexic.

Să le dorim „tricolorilor" de 
astăzi reeditarea acelei frumoa
se performanțe a calificării. Să 
sperăm că ei vor regăsi resur
sele de energie fizică si psihi
că, care au culminat la Bra
tislava. In preajma noului start, 
pe care îl dorim fără șovăieli, 
se simte hotărîrea de a repeta 
frumoasa ascensiune în com
pania unor echipe ca Italia, 
Cehoslovacia și Suedia.

Să mai arătăm că startul cu 
Turcia nu e cu nimic mai ușor 
decît unul cu Anglia. O dova
dă 7 Recentul 3—2 al R.F. Ger
mania cu... Malta și acest ultim 
2—0 al Albaniei cu Belgia, în- 
vingătoarea Argentinei în „u- 
vertura" Mundialului spaniol.

La încheierea primei părți a întrecerii DIVIZIA SUB LUPA STATISTICII
Apelind Ia date, încercăm «d menținem încă tn atenție principalele aspecte 

ale turului de campionat recent încheiat. Deci. întrecerea eu numărul 1 a 
fotbalului este din nou supusă unei „radiografii". folosind lupa statisticii. Spe
răm ca graiul sec al cifrelor să fie cit mai semnificativ, față de momentele 
de prim-plan ale Diviziei „A". Să le dăm cuvintuL..

EFICACITATEA IN CREȘTERE
Iată un prim aspect îmbucurător. 

B-au marcat 404 goluri (28* gazdele, 117 
oaspeții), cifră superioară turului pre
cedent, clnd s-au înscris 158 de goluri. 
Cele mal multe s-au Înregistrat în etapa
• S-a : 40, la polul opus afltndu-se run
da a lS-a cu numai 17 goluri, deci eu 
o medie de nld două goluri pe partidă.

9 ȘUTURI PENTRU UN GOL-
Rezultat obținut prin raportarea nu

mărului de șuturi expediate ia poartă 
la numărul golurilor marcate. In acest 
tur i-au Înregistrat 1 (44 șuturi (dintre 
eare 177* pe spațiul porții), ambele ci
fre fiind superioare turului precedent :
* (32—1 (74.

Poposind mal mult la acest capitol al 
șuturilor, vă propunem o paralelă între 
șuturile expediate de flecare divizionară 
„A" șl cele primite de-a lungul celor 17 
etape ale turului. In ultima instanță, 
două clasamente, unul care stabilește 
cel mai insistent atac, eu Dinamo lider 
(ZSl suturi), respectiv cea mai bună a- 
pftrare, eu Steaua pe primo! loc (cu 
numai 198 de șuturi primite). între pa
ranteze dnt trecute șuturile pe spațiul porții.

ȘUTURI EXPEDIATE

ȘUTURI PRIMITE
1. steaua 128 ( re
L Dlnamo 147 ( W)
1. r.c.M. Brașov 164 ( 75)
4. „Poli" Timișoara t71 (1001
5. Sportul stud. 183 ( TO
(. S.C. Bacău 184 ( 89)
7. F.C. Bala Mare 186 (IM)
1. Univ. Craiova 189 ( 90)
». AJ9.A. Tg. Mureș WO ( (6)

10- F.C. Argeș 
ÎL Politehnica Iași

202
205 ( M) 

are
12. Rapid 225 ( *7)
13. F.C. Bihor 227 (117)
M. F.C. Olt 229 (118)
15. Gloria Buzău 231 (117)
18. Chimia Rm. VRcea 245 (130)
17. Jiul 259 (142)
18. Corvinul 287 ore

DOUA GENERAȚII 
DE GOLGETERI

D. GEORGESCU NU CEDEAZA
Golgeterul Diviziei 

.A", Dudu Georges
cu, punctează In 
continuare, urdnd 
propriul record la 
noi cote. Acum el 
totalizează 231 de 
goluri. Cel mai a- 
proape dintre jucă
torii tn activitate, 
cu posibilități de a 
mai reduce din di
ferență, este Radu 
U, cu ISO de go
luri.

Situația la zi tn
clasamentul golgeterilor este următoa
rea :

ISPIR PE URMELE LUI DINU

1. Dlnamo îtl 03»)>. Steaua m 0<n
S. Sportul studențeso t» (IM)
4. Univ. Craiova n (132)1. S. C. Bacău «2 ( (5)

•— t F.C. Bala Mare «7 ( »O„Poli** Timișoara 207 069)
B. Gloria Buzău 187 OM)9. Politehnica Iași m ( «)10. Jiul tfO ( «®îl—12. A.S.A. Tg. Mureș TK ( 88)Chimia Rm. Vtlcea 185 ( (7)13. Corvinul 184 ( •«)14. F. C Bihor Î83 ( re15. Rapid t81 ( »»16. F.C. Argeș 168 ( 85)CT. F.C. Olt (re18. F.C.M. Brașov (re

D. Georgescu Z31 ;
Oblemenco șl Dumltracixe 1IW ;
Adam șl Radu n W0 ;
Ozon 167, Iordănescu 1*6, Gh. Con

stantin 141, M. Sandu 144, M. Dridea 143 
Dobay 130, Vaczl 105, N. Naghl lilA, E- 
oe n Ud, ML Voinea 100, Bodola 114, 
Dobrta IM, Dembrovschl 108, L Iones- 
eu 107, Ebe I și Mulțescu 103, Cămâ- 
tara 103, Baratkl și Broșovsehl IM.

încearcă sA prindă acest grup fruntaș: 
Cb-țu, eu și goluri, Roznal M. Attgus- 
Un 83, Balad TC, B616nl 64.

Anyjațmatrf căasak-
meat ai golgeterilor 
este dominat de doi 
jucători ai Sportu- 
tal studențesc, Hagi 
C M. Sandu, de 
oțp* reprezentanți 
a două generații, cu 
tinerii In prtm- 
pten.

Iată ordinea te 
clasamentul turului:

M goluri : HAGI 
— 1 <b n 11 m ;

n goturi : M.
Sandu.

* goluri : Grosu — 4 din Ha; 
( gotarl : D, Georgescu șl Pițurcă ;
7 goluri i Dragnea. Ignat șl Mateuț 1 
( goluri 7 Augustin. Stoica. Ctrțu, Oă- 

mătaru, Danwvactiin. Bțra, Văetuș — 1 
din H m, Irimescu — 1 din 11 m.

I goluri: Lăcătuș, Radu H, Boîba, 
Molceana — 1 din Hm;

4 goturl 7 Bucureacu, Cloacă, Agtu, 
Ntea, Jureă, Nlcșa. Minut, Văldean, 
D. Moidovae, Sudura, COngu, Kramer, 

Marcu. Nemțeau» — 1 <ftn H m. Șt. 
Petcu — I din H m, Manea — 1 din 
11 m.

DINAMO, 11 MARCATORI

garează 1X3 de fucătorl Bn edl^a trecu
ta tso). Ce» aaal aaMț! aparțin scMpel 
Dlnamoz n. armata da Steaua, Bpor- 
tul studențesc șl Universitatea Craiova — 
ette M pdnt tocmai primele petru •- 
tatape ale camptoootutut). Iar cel axd 
puțini tata» ta dreptul MrmațHtar FX. 
Baia Mare șl FX. Argeș — efte X

Recordul de pre
zențe al Iul Cornel 
Dinu este in peri
col, Ispir mai a- 
vînd doar 21 de me
ciuri pînă să ega
leze prezențele fos
tului internațional 
pe scena primei di
vizii. Tabloul de 
onoare al Diviziei 
„A", privind longe
vitatea sportivă, are 
un prim grup de S 
jucători, eu cel pu
țin 400 de partide,

urmat de un altul cu 41 de divizionari, 
eu cel puțin 300 de jocuri.

Să parcurgem clasamentul „longevi
tății" in „A" :

DINU 454 meciuri, 
Ispir (33,
Ștefănescu 425.
Dobrin 40S. Vigu 404, Antonescu 4M, 

BOlOnl 1*7, O. Ionescu 38S, Dembrovschi 
308, Dumitru 384, Cazan 382, Hai nai 381, 
Sameș 372, Mulțescu 369, Slmlonaș 367, 
Lucescu 360, Dumltrache șl M. Sandu 
358. Adam 354, Vlșan 346, Domide «2, 
Beldeanu 338. Ivan n șl D. Georgescu 
335, Anghelinl 334, N. Răducanu 329, R. 
Ctmpeanu *28, Lereter șl Catargiu 327, 
Cberan 326, Deleanu 325, Romilă n 324, 
Clupltu 320, Blrău, Anca șl Custov 31*. 
lordănescu *17, L Jenei 315, Broșovsctii 
814, Pescaru șl Iovănescu 311, Chlhala 
*10, M Constantinescu 307, L, Sătmă- 
reanu *03 Tănâsescu 304, Bădîn 301, N. 
Naghl 300.

Aproape de granița celor *00 de me
ciuri ee am: Both D 298, Donose 297, 
M. Zamfir 104, Caval 2*3, Bărbulescu 287, 
Anton 287, Anghd 3*7, Bălăci 286, Radu

O ECHIPA CU-
Această echipă 

taso-ise în acest tur. 
Rednie 1

Dragnea

10 GOLGETERI
am alcătnit-o dta jucătorii eu cele mai multe goluri
Iată cam ce prezintă ea (portarul
Moîeean ( Basne 1

Y Grase •
D. Georgescu 8

lipsește) :
Văetuș I

Hagi 14
Pițurcă 8

Grupaj leafizat de Adrian VASILESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT WTORflEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI NUMERELE EXTRASE

PRONOSPORT din 23 decembrie 1984 LA TRAGEREA „LOTO
L Ascoli — Milan 1 2- DIN 23 DECEMBRIE
X Atalanta — Torino ■ 1984
L Avellino — Lazio 1
4. Como — Verona X EXTRAGEREA li «
S. Internazlonale — Sampdorta 1 38 XI 43.
8. Juventus — Napolî 1 EXTRAGEREA a II-« 1T. Udinese — Fiorentina 
8. Arezzo — Bari

X
X 30 32 12 67.

B. Catania — Campobasso X EXTRAGEREA a TH-» j
10. Empoli — Triestina 2 n 53 10 28.
11. Lecce — Perugia X
12. Genoa — Monza 1 FOND TOTAL DE
13. Pisa — Cesena 1 CÎȘTIGURI: 598.229 tei.

FOND TOTAL DE ClSTIGURI: din care 60.895 teL, re-
L134.478 LEL port ta categoria L .WWWWto-

. TBAGIHIA HdfiAOROINARA ,
LOTO A REVELIONULUI

uonuone «ras

Nu pierdeți prilejul de a vâ numâra printre primii 
nari cîțtigâtori ai noului an, jucînd la această tragere 
tradițională, la care puteți obține :

Autoturisme „Dacia 1 300*
• Gștiguri in bani de valori fixe șl variabile 
G Excursii In R. S. Cehoslovacă

Biletele de 25 lei varianta au drept de participare 
la toate cele 12 extrageri, cu un total de 120 numere.

Un cadou plăcut — un bilet la tradiționala tragere 
extraordinară Loto a Revelionului I

ULTIMA ZI de procurare a biletelor este luni 31 
decembrie.



AL REGDYțIILOR AiO$JRl IN EDANJA
TAUBES (prin teleXon). Rug- 

byșiii noștri au susținut ua 
nou joc de pregătire in Fran
ța, in vederea turneului din 
Anglia. Al doilea partener a 
fost Selecționata poliției na
ționale franceze, care a Uștl- 
gat cu 18—15 (9—6). punct el • 
fiind marcate de Porte — eseu, 
Mathias — 3 lovituri de pe- 
deapsă-rtransformare. Ferrer — 
drop, respectiv Toader — eseu. 
Alexandra — 3 I.jl. ▼. Ion — 
transformare. F ormația noas
tră: Gh- Fierea — M. Taader, 
Marghescu. Lunga (David), At- 
dea — Alexandra, ▼. Ion — 
M oranj. Rădulenen. Mcraria — 
L. Constantin Dumitru — 
Gheorghe, Grigore. Bucaa. Ia

PE GHEATĂ■I

ȘI PE ZĂPADĂ
MOSCOVA. Actuala ediție a 

competiției de hochei dotată ea 
„Trofeul ziarului Izvestia* a 
însemnat, pur și simplu, un 
„galop de sănătate* pentru ti
nerii jucători din reprezentati
va Uniunii Sovietice, care «a 
ciștigat toate ir.t-lnirile la rco- 
ruri categorice- tn ultimul joc, 
spre exemplu, formația UJt-S.S, 
a întrecut pe cea a Cehoslova
ciei cu 5—0 (1—0, 2—0. 2—0)
prin golurile înscrise de Kru
tov, Makarov. lașin, Lariooov șt 
Leonov. Intr-o altă partidă. 
Finlanda a dispus de R.F. Ger
mania cu 6—3 (2—0, 0—0. 4—3). 
Clasamentul final: 1.UAS3. I 
p. 2. Cehoslovacia 3. Finlanda,
4. Suedia cite 4 p, 5. R-F. Ger
mania 0 p.

Intr-un meci demonstrativ, 
care a prilejuit retragerea din 
activitatea competițională a ho- 
cheiștilor sovietici Tretiak, Va- 
siliev și Malțev, o selecționată 
a U.R.S.S., alcătuită din vechi 
jucători, a învins, sîmbătă, la 
Moscova, o reprezentativă euro
peană : 7—3 (1—0, 2—3, 4—0).

PRAGA. Meci de hochei ami
cal Intre reprezentativele de 
juniori ale Cehoslovaciei șt
5. UA După un prim joc în
cheiat la egalitate (5—5). tn 
următorul oaspeții au Învins eu 
6—2.

LODZ. Dubla întUnire dintre 
echipele de hochei ale Poloniei 
și Italiei s-a încheiat astfel: 
4—1 (2—0, 1-0, 1—1) și 3-3 
(1-0, 1—1, 1—2).

BALCANIADA FEMININĂ DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

tarea generală a formației noa»- 
tre la actuala ediție a Balca
niadei se impune o analiză 
grabnică a modulul cum a fost 
pregătită această participare și 
căutate cauzele care au condus 
la slaba evoluție. Au marcat: 
Stefan 9. Borș 16, Misăilă 11, 
Grădinara 2. Green 5. Măringuț 
2 Pali 6. Kiss 11 respectiv 
Vangelovska 4. Komnenovid 11, 
Krivoeapiei 3, Puksics 17. Ga
lici 20, Dornik 13, Powkovid X 
Lisles 2. Dekieva 19. Au arbi
trat bine O. Gorbatev CU R SS.) 
și A. Mănos (Grecia).

Sîmbătă. echipa României a 
repurtat o victorie facilă b* 
meciul cu selecționata Greciei : 
82—56 (49—32). Baschetbalistele 
elene au dat o replică destul de 
curajoasă, au luptat cu ambiție, 
dar lipsa unei experiențe com- 
petiționale nu le-a permis mai 
mult. Punctele echipei noastre 
au fost marcate de Ștefan 16. 
"Borș 9. Misăilă 5, Zidarn X 
Grădinara 3, Green 7, Măria saț 
19. Lefter 4, Pali X Kiss IX 
Coșgeterele echipei Greciei : 
Konstantinida 17 și Ksfarn IX

TURNEUL CAMPIONILOR 

LA TENIS [tineret]
LONDRA, 23 (Agerpres). — 

Cunoscuții tenismani suedezi 
Mats Wilander. Henrik Sunds- 
troem și Stefan Edberg, com
ponent! ai echipei care a cu
cerit în acest an „Cupa Davis*, 
se vor număra printre oartici- 
panțij la „Turneul campionilor* 
pentru tineret, ce se va desfă- 
fira Intre 2 și 6 ianuarie 1985 
■n orașul englez Birmingham. 

nun. 26. Lungu s-a accidentat 
și tn această situație — in in
ferioritate numerică — echipa 
noastră a primit eseul. S-a ju
cat pe un teren ud. greu. îna
intașii români au ciștigat ma
rea majoritate a baloanelor In 
margini șt grămezi, dar „des
chiderea* nu le-a folosit inspi
rat. După cum opinează con
ducerea tehnici a lotului, re
zultatul putea fi mai bun ; 
important e faptul ci adversa
rii an fost valoroși, permtțlnd 
să se găsească cele mai bune 
soluții pentru turneul din An
glia. Ultimul joc de verificare 
tn Franța — miercuri, la Folx, 
cu Selecționata Pirineilor.

O splendidă săritură a austriacului Andreas Felder. intr-un 
concurs din cadrul „Cupei Mondiale" Telefoto : A.P.—Agerpres

FELDKIRCH. în cadrul tur
neului de hochei din această
localitate austriacă. Elveția a 
întrecut Austria eu 7—4 (4—2, 
3—1. 0—1).

ST. MORITZ. Concursul de 
combinată nordică din cadrul 
„Cupei Mondiale* a fost ciștigat 

de norvegianul Gelr Andersen 
eu 419,10 p, aflat la a doua sa 
victorie In acest sezon. Pe lo
curile următoare s-au clasat : 
X Hubert Schwartz (R.F.G.) 
417,30 p, 3. Thomas Muller 
(R.F.G.) 414,21 p, 4. Torbj&rn
Lokken (Norvegia) 412,28 p. 
Andersen este lider In clasa
mentul „Cupei* cu 50 p, fiind 
secundat de Schwartz 40 p.

MALE, tn stațiunea italiană 
s-au desfășurat probele compe
tiției de fond pentru „Trofeul 
Văii soarelui* : 15 km — Andy 
Grunenfelder (Elveția) 40:19,6, 
Hansulzi Klintfhj (Elveția) 
40:35,1 ; 10 km — Juniori : Jurg 
Kapol (Elveția) 28:31,1, Saso 
Grajf (Iugoslavia) 28:57,0 ; 16

Au arbitrat Șt. Stanev (Bul
garia) și V. Vukoviei (Iugo
slavia).

Reprezentativele Iugoslaviei și 
Bulgariei au furnizat un med 
de un rar dramatism, cu o pa
sionantă evoluție a scorului, 
care a menținut permanent in
teresul In jurul acestei partide. 
Iugoslavia a ciștigat cu 75—73 
(33—43), prin coșul marcat de 
Dornik, cu 20 de secunde îna
inte de fluierul final. De men
ționat că baschetbalistele iu
goslave s-au lansat Intr-o pa
sionantă cursă de refacere • 
handicapului, care in mln. 18 
era de 14 puncte : 25—39. Ju
cătoarele bulgare aa avut un 
start impetuos, au dominat ea 
autoritate primul act al lntd- 
nirii, dar n-au mai putut tace 
față spectaculoasei reveniri de 
după pauză a iugoslavelor, care 
au folosit-o eu insistență pe 
masiva Dornik, autoare a 24 de 
puncte. Celelalte coșgetere : 
Komnenovici 16, Puksics 13, res
pectiv Staneva 19, Slavceva 17 șl 
Djermendijeva 15. Au arbitrat 
O. Gorbatov (U.R.S.S.) șl A 
Manos (Grecia).

Balraria — Grecia 95—M 
(42—20).

BASCHET • La Dakar are loc 
ce de-al 10-lea eampionat fe
minin al Afridi tn cadrul căruia: 
Zair — Mozamblc 110—01 • Tur
neu masculin, la Paris : Franța 
— Sao Paulo 00—ăl, Leyden (O- 
landa) — „AH Stars* din Franța 
31—45.

BOX • La Niaa, Xi medul din
tre echipele de amatori ale Fran
ței și Italiei, 3—4.

CICLISM • Rutierul cuba
nez Eduardo Alonso a ciș
tigat cea de-a patra etapă 
a turului Costa Rica. El a 
fost cronometrat tn 4.26:44 pe un 
traseu de 175 km. In clasamentul 
general, pe primele locuri se a- 
flă doi dcllștl columblenl : OU- 
verlo Cardenas 16.08:11 și Se
gundo Chaparro la 4:59.

DANIELA SILIVAȘ 

ÎNVINGĂTOARE 

LA BARCELONA
MADRID, S3 (Agerpres). — 

Concursul internațional feminin 
de gimnastică de la Barcelona 
a fost ciștigat de ținăra sporti
vă româncă Daniela Sillvaș. 
clasată pe primul loc la Indi
vidual compus, cu un total de 
39,15 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au situat Valentina 
Skoda (U.ILS.S.) — 37,65 puncte 
5d Bal Ln (R.P. Chineză) — 
37,60 puncte.

km femei — Guldina Dalsasso 
(Italia) 24:00,7, Matcvrata Ru- 
ghata (Polonia) 25'24,3.

ILOMANTS. Concurs de fond 
In Finlanda : 15 km — Harrl 
Kirvesnieml 40:48, Ral mo Hă- 
mălăinen 41:12 ; 5 km femei — 
Erja Kuivalainen 19:47, Marja 
Auroma 20:22.

GJOVIK. Pregătiri in Norve
gia, pentru C.M. de la Seefeld : 
15 km — Tor Haakon Holte 
49:23, Geir Holte 49:49 ; 5 km 
femei — Brit Pettersen 1328, 
Anette Boe 18:42.

SANTA CATERINA. Cursă de 
eoborîre feminină contlnd pen
tru „Cupa Mondială*. A fost 
Înregistrat un frumos succes al 
«chioarelor austriece, care au 
ocupat primele trei locuri ale 
clasamentului șl alte trei po
ziții intre primele 10. Au urcat 
pe podium : 1. Elisabeth Klrc- 
hler 124,60. X Veronika Vitzt- 
hum 124,79. 3. Katrln Guten- 
sohn 124,88. Campioana olim
pică Mlchela Figlni (Elveția) 
s-a clasat a patra in 125,05. 
Ptrtia a măsurat 2 184 m, cu o 
diferență de nivel de 607 m I

ULTIMELE MECIURI - ALE ACESTUI AN - 
DIN PRELIMINARIILE CM.

Sîrabâtâ, la Tirana, In grupa I 
a preliminariilor C.M. : Albania 
— Belgia 2—0 (0—0) ! Au înscris 
Josa (mln. TU) sl Minga (min. 
45). PtnA la înscrierea primului 
goL. jocul a fost echilibrat am
bele formații irosind numeroasa 
ocazii. în partea a doua a reprt- 
zei secunde, gazdele aa atacat 
mal mult obținînd o victorie dă
ri. Arbitrul Sanchez (Spania) a 
condus echipele : ALBANIA :

CAMPIONATE ȘI CUPE
ITALIA (eL 13). Ascoli — Ml- 

Ian a—l, Atalanta — Torino *—*, 
Avelllno — Lazio 1—4, Como — 
Verona »—3, Internazlonala — 
Sa-npdoria »—«, Juventus — Na
poli 2—4. Roma — Cremonese
3— X Udlnese — Fiorentina 3—Z. 
Pe primele locuri : Verona 31 p, 
Torino șl Internazionale cu cite 
1» p. Pe ultimele : IS. Ascon T p, 
1*. Cremonese 4 p.

ANGIJA (e< W). Norwich — 
Tottenham 1—X Everton — Chel
sea 3—4, Manchester Utd. — 
Ipswich 3 -0, Arsenal — Watford 
1—1, Aston Villa — Newcastle
4— 4, Sheffield Wednesday — 
Stoke 3—1, West Ham — Sout
hampton S—3. Luton — W. B. Al
bion 1—3. Q. P. Rangers — Liver
pool 4—3. Pe primul loc a trecut

ȘAH • Cu o rundă Înainte de 
tnohdema turneului de la TUo- 
grad, ta dasament oonduo marU 
maeștri Tal, Kordnol și Vellml- 
rovtai, ea atte M P, urmați de

TELEX • TELEX
Popovid — 5,5 p, Ivanovld, Tal- 
manov, Zapata — cite 5 p eîa. 
Ia partidele Întrerupte. Kordad 
a dștigat la Csom șl a remizai 
cu Popovid.

TENIS • Australianul Peter 
Doohan a ciștigat turneul de la 
Adelaide, lntredndu-l tn finală 
pe olandezul Huub Van Boeckel 
cu 1—8, 6—1, 6—4. In semifinale

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
Al ANULUI 1984

• Tradiționala anchetă de sflr- 
șlt de an a ziarului „Junge Weft* 
a stabilit cei mal buni sportivi 
din R. D. Germană. La fete, 
prima a fost Katarina Witt 
(născută la 3.12.1965, la Kari 
Marx-Stadt. 165 cm, 51 kg). Ea 
a ciștigat de o manieră impre
sionantă, la Budapesta, titlul 
de campioană europeană, apoi 
pe cei olimpic la patinaj artis
tic, la Sarajevo, șl pe cel mon
dial la Ottawa, demonstrlnd ca
lități cu totul deosebite, o 
execuție tehnică ce s-a apropiat 
de perfecțiune. Numărul 1 in 
clasamentul masculin este a- 
runcătorui de suliță Uwe Hohn, 
primul atlet din lume care a 
trecut de 100 de m, realizlnd 
un record mondial de 104,80 
m. Hohn s-a născut la 16 Iulie 
1963 la Neurupoin, are 198 cm 
șl 115 kg. Este interesantă evo
luția rezultatelor sale : 1975 (13 
ani) — 41,92 m, 1976 — 54,58 
m, 1977 — 53,52 m, 1978 — 72,76 
m, 1979 — 74,06 m, 1980 — 85,52 
m, 1981 — 86,56 m, 1983 — 9134 
m, 1983 — nu a concurat, 1934 
— 104,80 m. Dacă va progresa 
ta același ritm, Înseamnă că la 
anul sulița aruncată de ei 
s-ar putea opri tn— tribună !
• Revista de specialitate

.Tennis Magazin* l-a desemnat 
pe John Mc Enroe drept cel 
mai bun jucător mondial din 
acest sezon. De fapt, McEnroe 
ocupă primul loc șl tn clasa
mentul .Marelui Premiu — 
Volvo* g in cel alcătuit de 
ATP (Asociația jucătorilor pro
fesioniști). John McEnroe s-a 
născut la 16.2.1959, la Wiesba
den (R.F.G.). Are 180 cm și T4 
kg. In palmaresul său figurea
ză, Intre altele, victorii la Wim
bledon (1981, 1983, 1984), la
Flushing Meadow (1979, 1980, 
1981, 1984), a ciștigat „Masters- 
ul* (1979 șl 1984).

Pe locurile următoare, „Temds 
Magazin* ii plasează pe : Ivaa 
Lendl (Cehoslovacia), Jimmy 
Connors (S.U.A.), Mats Wilan- 
der (Suedia), Anders Gomez 
(Ecuador).
• U.S.O.C. (Comitetul olimpic 

al Statelor Unite) l-a desemnat 
drept cel mal bun sportiv ame
rican din 1984 pe atletul Edwin 
Moses (născut la 31.8.1955, la 
Dayton-Ohlo ; 186 cm, 77 kg). 
Moses a primit aceeași distinc
ție și tn urma anchetei realizate 
de postul de televiziune „ABC*. 
Imbatabil din 1977, Moses a 
ciștigat titlul olimpic la 400 mg

Musta — Regami, Târg a j, Hodja, 
Zmijanl — Ocelli, Maca, Domol- 
iarl — Minga, Kola, Josjl. BEL
GIA : Pfaff — Grun, We Groote, 
Jaspera, Reaquin — F. Van der 
Dat, Seif» (CUJatera), Vercau- 
teren, Ceulemana — Claeasen, 
Cxernlatynskl (Voordeckers). Aa 
asistat a 000 de apectatorL îa 
clasamentul grupei : Polonia 2 p

J), Albania S p (3 J). Belgia 
3 p (3 n. Grecia 1 p (3 J).

Tottenham ea 3* p. armată de 
Manchester Utd. 3* p, Everton 
37 p. Arsenal 3* p. Pe ultimele 5 
IL Laton it p, 3X. Stoke 3 p.

K. F. GERMANIA, tn med res
tant : F.C. KOln — Mannheim 
3—1. Pe primele locuri : Bayern 
MOnchen 25 p. Bremen 23 p, FX. 
KMn S3 p, Borussia MAnchen- 
gladbacb xi p. Pe ultimele : 17— 
16 Bielefeld și Braunschweig cu 
ette It p. In optimile de finală 
ale ..Cupel* : Ufdlngen — Geis
lingen 3—0, Solingen — Haiger 
•—0, Hanovra — Schalke 1—0, 
Manchengladbach — Aachen 3—0, 
Stuttgart — Saarbrucken 0—0 
(după prelungiri). Meciul m va 
rejuca. Celelalte partide vor 11 
programate ulterior.

Doohan 11 Învinsese pe John Fltz- 
{erald (8—4, 6—4), iar Van Boeo- 

ei dispusese de americanul Mike 
Bauer (3—6. 4—4. 4—4). La du
blu. ta finală: Dyke, Maaur 
(Australia) — Doohan, Levine 
(Australia, S.U.A.) 4—6, 7—5, 6—1.

TENIS DE MASA • Surpriză 
ta finala „Cupei Asiei*, la New 
Delhi: Unărul Hui Jun (R.P. Chi
neză) a dispus de compatriotul 
săa Cai Zhenhua (numărul 1 tn 
lume) ea M—18. 19—31, 21—14. La 
femei, Tong Ling — Ni Xlalan 
(ambele R. P. Chineză) 19—31, 
21— IX 21—15, 21—15.

VOLEI • în turneul feminin 
care are loc In Olanda, la Haar
lem, selecționata Cubei a Între
cut R. F. Germania cu 3—0 (6, 
11. 14).

(47,75 s), probă la care rezul
tatele sale au evoluat astfel 3 
1973 — 52,0 (yarzi), 1976 47,63 
(record mondial), 1977 — 47.4S 
(rec. mondial), 1978 — 47,94, 
1979 — 47,53, 1980 — 47,13 (rec. 
mondial), 1981 — 47,14, 1982 — 
nu a concurat, 1983 — 47.0X 
(rec. mondial), 1984 — 47.58.

Katarina Witt, cea mai ouai 
patinatoare artirtici din aceri 
sa. la cart a elftigat autoritar 
toate competițiile la care a 

participat

Prima dintre fete a fost a- 
leasă înotătoarea Tracy Caul
kins (21 ani), originară din 
Nashville-Tennessee. La J.O. de 
la Los Angeles, Tracy a obținut 
medalii olimpice de aur la 200 
m mixt, 400 m mixt și la șta
feta de 4 X 100 m mixt Alțl 
campioni olimpici americani 
distinși tn ramura de sport res
pectivă au fost : boxerul Paul 
Gonzales (semi-muscă), cicliștii 
Connie Carpenter-Phinney
(fond) șl Alexi Grewal (fond), 
gimnaștii Mary Lou Retton (in
dividual compus) și Peter Vid
mar (cal cu minere, la egali
tate cu U Ning din R.P. Chi
neză ; locul doi Ia individual 
compus), schiorii Bill Johnson 
(coborfre) și Debbie Armstrong 
(slalom uriaș) etc. Cvadruplul 
campion Carl Lewis, precum 
sa vede, nu se află printre 
laureațl

"OTBAL 
meridiRMC

FRANJA (et. 21). Nantes — 
Brest 0—2, Rouen — Marseille 
1—L, R.C. Paris — Sochaux 0—2, 
Strasbourg — Lens 1—1, Laval — 
Metz 1—4, Monaco — Auxerre 
S—0, Toulouse — Tours 3—L, 
Nancy — Bastla 2—0, Lille — 
Bordeaux 1 Toulon — Paris 
St. Germain 5—1. Pe primele 
locuri : Bordeaux și Nantes, ca 
cite 33 p, Auxerre 27 p. Pe ulti
mele : IS. Rouen 15 p, 20. R. C. 
Paris 12 p.

SCOȚIA. Meciuri restante : A- 
berdeen — Dundee Utd. 0—1, Cel
tic — Glasgow Rangers 1—1. Pe 
primele locuri, după 19 etape : 
Aberdeen 32 p, Celtic 29 p, 
Glasgow Rangers 25 p. Pe ulti
mele : 9. Hibernian 11 p. io. Mor
ton 9 p.

O In mec! amical la Istanbul s 
Turcia — Luxemburg 1—o (1—0). 
A Inserts Ceyhun (mln. 38)

@ în C.K. de tineret (gr. I). La 
Parallmni • Cipru — Olanda 1—3 
(0-1).
• La Cairo în joc amical : Na

tional S.C — Bayern Mdnchen 
1—2 (0—0) Pentru învingători au 
marcat Dieter Hdness (min. 53), 
Matthfius (min. 75), respectiv 
Fawzi (mln. 54).

O Fotbalistul francez Michefl 
Platini (care activează acum la 
Juventus) a primit titlul de „Ca
valer al Legiunii de Onoare". Pla
tini a jucat In acest an tn echipa 
Franței, care a ciștigat campiona
tul Europei iar multe ancheta 
internaționale J au desemnat pe 
jucătorul francez drept cel mal 
bun fotbalist din lume tn 1984.
• Jean Fournet Fayard, tn 

vîrstă de 53 de ani, a fost ales 
președinte al Federației franceze 
de fotbal. El îl înlocuiește pe 
Femand Sastre. care deținea a- 
ceastă funcție din 1972.

Ieri, la Nicosia, în grupa a 5-a 
a preliminariilor C.M. : Cipru — 
Olanda 0—1 (0—0). A Înscris
Houtman (mln. 85). în urma a- 
cestul rezultat clasamentul ae 
prezintă astfel : Ungaria Cp (3 
J). Austria 4 p <3 j). Olanda 2 p 
(3 J), Cipru e p (3 J).


