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/ealizarea actualului cincinal și trecerea cu succes 
Ihi înfăptuirea noului plan de cinci ani, a istoricelor

ealizarea actualului cincinal și trecerea cu succes

hotărîri ale Congresului al Xlll-lea al partidului I

NICOLAE CEAUȘESCU
Din MESAJUL DE ANUL NOU adresat 

întregului nostru popor, la posturile de 
radio și televiziune.
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La aniversarea tovarășei Elena Ceaușescu Cupele europene la volei

ÎNALTĂ CINSTIRE, VIBRANT OMAGIU
DIN INIMA ÎNTREGULUI POPOR

ECHIPELE NOASTRE ÎN PRAGUL

UNOR PARTIDE IMPORTANTE

Tapiserie de Ileana Balotă

STIMĂ ȘI ALEASĂ PREȚUIRE
Acum, cînd întregul nostru 

popor se află angajat cu entu
ziasm și Însuflețire patriotică, 
cu hotărîre fermă de a obține 
noi succese, in munca pentru 
înfăptuirea neabătută a planu
lui pe ultimul an al actualului 
cincinal, pentru ridicarea pa
triei noastre pe o nouă treaptă 
a dezvoltării sale socialiste, 
aniversarea de azi oferă tutu
ror fiilor patriei prilejul de 
a-$i exprima. din adîncul 
inimii, profunda dragoste si 
prețuire pentru tovarășa 
academician doctor inginer- 
ELENA CEAUȘESCU, eminent 
om politic și savant de renume 
mondial; a cărei neobosită ac
tivitate pentru dezvoltarea con
tinuă, multilaterală a României 
socialiste și afirmarea tot mai 
puternică a patriei în lume 
constituie pentru noi toți un 
luminos exemplu.

în înaltele funcții' de mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. primvice- 
prim-ministru al guvernului șl 
președinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
tovarășa Elena Ceaușescu — ală
turi de cel mai iubit fiu al po
porului român, ctitorul României 
socialiste moderne, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
activează neobosit, cu profund 
spirit revoluționar și cu o înal
tă competență pentru înfăptui
rea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, 
a mărețelor obiective ale Pro
gramului partidului, a sarcini
lor trasate de către Congresul 
al XIH-lea al partidului.

în anii grei ai ilegalității și 
apoi in cei peste 40 de ani de 
istorie nouă a patriei noastre, 
perioadă de adinei transformări 
înnoitoare in viata tării tovarășa 
Elena Ceaușescu și-a adus 
o înaltă contribuție la lupta 
eroică a Partidului Comunist 

Român pentru înfăptuirea re
voluției și construcției socialis
te in România, constituind, prin 
întreaga sa viață și luptă, un 
înălțător exemplu de dăruire 
revoluționară pentru triumful 
dreptății și al libertății, pentru 
cauza independenței și suvera
nității patriei, pentru bunăsta
rea și fericirea poporului.

Aducem astăzi un inalt 
omagiu activității strălucite pe 
care tovarășa Elena Ceaușescu. 
eminent om de știință și savant 
de renume mondial, o desfă
șoară pentru dezvoltarea știin
ței românești, pentru promo
varea fermă. în toate domeniile
construcției 
noastră, a 
ceriri ale 
științifice

socialiste din patria 
celor mai noi cu- 
revoluției tehnico- 
modeme. condiție 

fundamentală a progresului 
neîntrerupt al societății socia
liste, a înălțării României pe 
noi trepte de civilizație și pro
gres. în același timp, omagiem 
cu adîncă recunoștință activi
tatea prodigioasă a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președinte al 
Comitetului Național Român 
„Oamenii de știință și pacea", 
pentru înfăptuirea nobilelor 
deziderate ale poporului român, 
ale întregii omeniri de a trăi 
într-o lume mai dreaptă și mai 
bună, a păcii și colaborării, a 
înțelegerii între popoare.

în conjunctura internațională 
actuală, cind în lume există o 
deosebit de gravă încordare, 
cind problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie opri
rea cursei înarmărilor nucleare 
șl trecerea la dezarmare po
porul nostru apreciază, cu înal
tă stimă și fierbinte recunoș
tință. contribuția de seamă pe 
care tovarășa Elena Ceausescu 
si-a adus-o și o aduce cu 
consecventă la promovarea ma
rilor idealuri de Dace si cola
borare ale României socialiste, 
la soluționarea marilor pro

ROMÂNEASCĂ 
URARE

Vis ce cutează 
spre nevisate piscuri, 
întruchipare a înaltelor Idealuri 
dăruite oamenilor, 
innobilind spiritul revoluționar 
cu nimbul neobositei luptătoare, 
ale cărei ginduri 
strălucesc increzătoare 
privind spre viitor.
Idee ce rodește
din descifrate taine ale științei 
sete nepotolită de adevăr 

și lumină, 
intru bucuria oamenilor 
și fericirea lor, 
izbinzile, 
veșnic triumf al Prometeilor, 
punindu-le drept temelie 

» de pace.
Inimă ce vibrează 
in inima patriei, 
căldură din căldura ei, 
înmugurind sub razele 
soarelui țării 
pe care o slujește 
cu nemăsurată dragoste, 
cu dorul inâlțător al faptei. 
Aceasta este Elena Ceaușescu, 
aleasă ingemănare 
de Vis, Idee, Inimă, 
floare a plaiului românesc 
de baladă, 
și ei ii inălțăm cu respect 
imnul de slavă al biruinței 
și urarea.
pornită din inimi curate 
spre împliniri de rod și de pace, 
românească urare : 
LA MULȚI ANI I

Viorei COZMA

bleme cu care se confruntă 
omenirea, la cauza destinderii 
internaționale.

Pe lingă înaltele merite pe 
care le are în continua dez
voltare a științei, tovarășa 
Elena Ceaușescu acordă o deo
sebită atenție propășirii cul
turii și artei românești ca fac
tori modelatori ai conștiinței 
umane, ca puternice mijloace 
de educație patriotică și revo
luționară.

în acest context, cu bucurie 
și recunoștință, relevăm și 
sprijinul pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu îl acordă — în ma
rea sa dragoste pentru tinere
tul patriei, pentru formarea sa 
multilaterală — mișcării de cul
tură fizică și sport din țara 
noastră, ca factor educațional 
cu valențe multiple, compo
nentă de seamă a vieții sociale 
moderne, mijloc de întărire a 
sănătății întregului popor și — 
în același timp — de afirmare 
a înaltelor calități ale tinere
tului român în arena interna
țională.

Cu profunde sentimente de 
dragoste, de stimă și recuno
ștință, sportivii patriei, antre
norii și tehnicienii, activiștii 
mișcării sportive se alătură în
tregului tineret, întregului 
popor român, urînd tovarășei 
Elena Ceaușescu viață lungă și 
mereu mai mari succese în 
prodigioasa activitate pe care 
o desfășoară în folosul pro
gresului societății, al patriei so
cialiste Totodată, sportivii ță
rii își însoțesc omagiul pe ca- 
re-1 aduc azi tovarășei Elena 
Ceaușescu cu angajamentul lor 
fierbinte de a obține noi reali
zări in muncă și în sport, de 
a contribui din toate puterile 
lor la continua înflorire a pa
triei, la creșterea prestigiului 
României socialiste în lume.

Pe reprezentantele voleiului 
nostru masculin în cupele eu
ropene, echipele bucureștene 
Dinamo și Steaua, le așteap
tă miercuri, la Praga șl 
Pieksamaki, examene grele în

DINAMO VREA SA REALIZEZE MAI MULT LA PRAGA

DECÎT LA TORINO-

Echipa campioană a avut nu
mai două zile de repaus — ul
tima din anul trecut și prima 
din noul an — în suita pregă
tirilor pentru meciul tur din 
C.C.E. cu campioana cehoslova
că Ruda Hvezda Praga. Fiindcă 
de miercuri antrenamentele 
s-au reluat cu volum și inten
sitate crescute. Antrenorul 
William Schreiber este calm și 
încrezător, poate mai încreză
tor decit înaintea confruntări
lor cu valoroasa echipă torine- 
ză. „Toți băieții sint sănătoși, 
apți de joe și in mai bnnă dis
poziție decit pină acum— Cu
noaștem stilul de joc cehoslo
vac, ceea ee ne este de ajutor, 
deși echipa Ruda Hvezda ca 
atare ne este necunoscută, din 
păcate. Față de italieni, ne (Continuare in pag a 4-a)

STEAUA. HOTÂRÎTA SĂ TRANȘEZE CALIFICAREA LA PIFKSAMAKI

Găsim sala de sport a Insti
tutului Agronomic din Capitală 
gătită cu căciulă mare de ză
padă și parcă pustie în întinde
rea albă din jur. Nici vorbă, 
insă. Ajunși în preajma ei, a- 
uzim larmă, frinturi de încura
jări, un fluier. înăuntru, se 
juca minifotbal și era o bună 
dispoziție, molipsitoare. Fot
baliștii erau— voleibaliștii echi
pei Steaua, iar arbitrul, antre
norul G. Bartha. „A devenit 
o obișnuință. înaintea antrena
mentului de 90 de minute, fa
cem o jumătate de oră de 
fotbal. Foarte bun, mai ales 
pentru glezne".

SPORTURILE DE IARNĂ

ÎNSEAMNĂ VOIOȘIE Șl SĂNĂTATE
încet-încet plafonul Înalt al no

rilor s-a subțiat deasupra Poienii 
Brașovului, apoi s-au zdrențuit 
sub explozia ca de artificii a 
snopului imens de raze. Curînd 
perdeaua sfîșiatâ s-a tras în lă
turi ca o cortină. Și parcă o fe
reastră de azur s-a deschis spre 
boltă, dincolo de Sulinar, lăsînd 
să se reverse peste troiene șl 
plrtii, peste cetinile argintate și 
peste furnicarul stațiunii o lu
mină albă, stranie, ireală. Miez 
de zi însorită, zi de odihnă, de 
recreare, de vacanță. Mii de oas
peți de toate vîrstele Iau cu asalt 
telefericul, cabinele, gondola, te- 
leschiurile, unii pentru a se lan
sa apoi pe pirtii. alții pur și 
simplu pentru a drumeți pe înăl
țimi. La marginea opusă, pe vas
tul derdeluș, coboară și urcă ne
încetat sute de săniuțe ca furni
cile pe un mușuroi intrat în a- 
lertă, iar pe gheața patinoarului 
se Îndesesc arabescurile. în vre
me ce amatorii de plimbare mi
șună pe toate cărările. Din cînd 
In cînd se aud exclamații : „Ce 
peisaj minunat „Ce zi splen
didă Șl, într-adevăr, totul în 
Poiană luminează chipurile. Dar 
mai ales vremea tocmai potrivită 
pentru sport stîmește bucurie în 
suflete, bună dispoziție...

★
Ne oprim șl noi, pe rînd. în 

aceste colțuri ademenitoare, pen
tru cîteva instantanee. La pati
noar, după cîțiva sportivi de 
lot, vine „ora" copiilor, a pă
rinților și bunicilor lor. Unii e- 
voluează cu lejeri ta te șl sigu
ranță, alții încearcă primii flori 
al alunecării pe patine, ocrotiți 
cu grijă de „experți*. Dar nu 
lipsesc nld busculadele involun
tare. Fetițele, mai numeroase, 
par să fie mai atrase de patinaj 
decit băieții. Cea mai mică din 
„serie* este bucureșteanca Bog
dana Nae, de numai 4 anișori. 

penultima fază a competițiilor.
Firește, am fost prezenti la 

ultimele antrenamente dinaintea 
plecării (în cursul acestei di
mineți) a celor două echipe. Și 
am constatat : 

așteptăm ea viitorii adversari 
să joace mai lent, dar și ca el 
să aibă o mișcare mai bună in 
teren, o mal solidă știință a 
jocului cu posibilități de rezol
vare a fazelor mal vaste— Sper 
ca ai noștri să abordeze me
ciul de la Praga altfel decit 
pe cel de Ia Torino și să ne 
întoarcem eu un rezultat mai 
bun. Atunci s-a— calculat că 
nn set în deplasare înseamnă 
calificarea sigură. La retur ne
am dat seama că o astfel de 
judecată este periculoasă. Și 
ne-am calificat cn emoții. De 
aceea trebuie să realizăm mai 
mult la Praga. In etapa trecu
tă, Legia Varșovia a luat un 
set în sala „Ruda Ilvzcda". Și

Meciul ia sfirșit și începe 
antrenamentul. Trec prin fața 
noastră, pe rînd. cei 12 steliști 
care pleacă în această diminea
ță spre Finlanda pentru a sus
ține meciul lor din cadrul „Cu
pei Cupelor” la volei cu for
mația NMKY Pieksamaen — 
penultimul act înaintea turne
elor finale. Ei sint Petre lones- 
cu, Pompiliu Dascălu, Cristian 
Penteiescu, Silviu Pralea. Sorin 
Macavei, Cornel Șoica. Florin 
Mina, Marian Săniuță, Valeriu 
Spinu, Marian Constantin. Mi
hai Păduretu, Daniel Dalacu.

(Continuare in pag a 4-a)

care învață să alunece sub pri
virea atentă a bunicii. Teodora 
Nae, fostă campioană de tir cum 
ne atrage atenția de pe margine 
... bunicul, vechi și cunoscut ac
tivist sportiv. In schimb brașo- 
vencele Andreea Oana Stefan și 
EnlkS Szasz din grupa mare de 
la grădiniță au mai patinat șl 
anul trecut și se consideră deja 
sportive. Dar băcăuanca Alice An
drea Bosu, tot de 5 ani se mîn- 
drește nu numai cu o vechime 
de un an în patinai ci si eu 
altceva. Ea face și schi E aata 
să ne dea și un prim interviu în 
prezența primului ei profesor 
care este chiar tăticul. Ce e mai 
frumos, schiul sau patinajul ? 
„îmi place mai mult să nafînez" 
Schiezi și singură ?, „Cu tăticu și 
mămica !“ Mămica schiază b’ne7 
„Da, dar mai și cade î Și se su
pără*. Dar tăticu schiază mai 
bine ? „Nuuuu ! Eu schiez mai 
bine*. Dar alături zîmbesc su
rorile Claudia și Daniela Turcu 
eleve la Liceul N. Bălcescu și, 
respectiv. Școala generală 3 din 
Cluj-Napoca, pentru că se știu 
mai stăpîne pe patine.

Are cu ce se mîndri si respon
sabilul bazei. I°n Stoian : cu mii 
de solicitant! la casele patinoaru
lui într-p zi de vlrf ca asta cu 
faptul că centrul de închiriat 
patine este foarte căuta*

★
La teleferic, aglomerație mare. 

Cele 9 instalații din Poiană abia 
mal prididesc. Un circuit neîn
trerupt : două cabine — Kanzel 
șl Capra Neagră — cară întruna, 
la fel gondola spre Cristianul 
Mare, merg în plin șî' cele 6 te- 
leschiuri — Bradul. Camelia Sla
lomul. Kanzel Ruia si Sub tele
feric. „De dimineață oînă seara 
tîrzîu. Instalațiile au un debit de 
455© de persoane ne oră* ne spu-

(Contlnuirt In oao 8—3)



ȘTIINȚA BACĂU, CAMPIOANĂ Ieri, in Capitală Sportul — preocupare de fiecare ZI

DE... TOAMNĂ LA HANDBAL FEMININ ȘAHIȘTII• •
VALOROASELE SPORTIVE VÎLCENE

• Scoruri strînse la Constanța și Bacău • AU ÎNCEPUT

Campioanele, în eclipsă !• Duminică începe returul ÎNTRECEREA
Ieri s-a desfășurat etapa a 

Xl-a, ultima a turului campiona
tului feminin de handbal, Divizia 
„Aa. Cum această, secvență tre
buia să se desfășoare In toamna 
trecută. Știința Bacău — pe pri
mul loc la încheierea partidelor 
primului tur — primește titlul, 
neoficial. de campioană de... 
toamnă (în ciuda faptului că ne 
aflăm în miez de iarnă...). Me
ciurile ultimei etape s-au carac
terizat — ne referim la cele care 
au angrenat formațiile fruntașe 
— prin dîrzenie și echilibru, prin 
victorii obținute In extremis.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TEXTILA I.A.S. ZALAU ZS—ZI 
(11—7). Meci deosebit de lmpor- 
tant pentru handbalistele bucu- 
reștene, deținătoarele „lanternei 
roșii-, In tentativa — mărturisită 
— de a supraviețui in prima di
vizie a țării. Cum era de aștep
tat, Jocul a Început prudent, am
bele formații ratonlndu-se reci
proc. Ca urmare a acestui studiu 
prelungit, In minutul 23 scorul 
era de 6—6 Din acest moment, 
echipa bucureșteană se desprinde 
decisiv. In numai 6 minute reu
șind să Înscrie șase goluri In 
arma unor acțiuni în viteză, care 
au surprins apărarea handbalis
telor din Zalău. După pauză, a 
fost rtndul oaspetelor să apese 
pe accelerator apropiindu-se la 
numai două goluri (mln. 35 — 
13—10), pentru ca in continuare 
Irina Cămui (cea mal bună de 
pe teren) șl colegele sale să pu
nă din nou stăptnlre pe Joc 
(21—15 In mln. 51). De la acest 
•cor, ambele echipe Joacă din 
ee in ce mai rapid. Adriana Mo
rar (Textila) îșl aduce aminte 
de aruncările de la distanță (va 
marca, de altfel, de cind ori !), 
dar soarta meciului fusese Juca
tă șl astfel bucureșter.cele obțin 
a doua 
natului 
toare : 
5, Ivan 
șl Biro 
greșul,
4, Chereji 3 și Mihalyfalvl 2. 
pentru Textila. Slab arbitrajul 
prestat de cuplul constănțean C. 
Cristea — Gh. Dumitrescu.

cui nu a corespuns așteptărilor. 
Cei peste 2 0 00 de 
părăsit sala cu o 
ciune : pe de o 
satisfăcut prestația 
a echipei (au fost 
contraatacuri, au fost ratate 3 a- 
runcări de la 7 m ș.a.m.d.), iar 
pe de alta l-a îngrijorat forma 
slabă manifestată de Mozsi (n-a 
înscris nici un gol), Lunca, Oacă, 
Hrlscu și — în parte — Ciubo- 
taru, chiar acum — cu o săptă- 
mînă înaintea meciului din Cupa 
campionilor europeni cu Radnicki 
Belgrad. Au marcat : Ciubotaru 
8, Danilof 4, Oacă 3, Lunca 3, 
Cervenciu 2 șl Hriscu 1 — pen
tru Știința, Drăguței 5, Demeter 
4, Chiriță 4, Neică 3, Tache 1, 
Călin 1, Bescbi 1 șl Căpraru 1 — 
pentru Rulmentul, (i. IANCU — 
coresp.).

spectatori au 
dublă amără- 
parte nu i-a 
de ansamblu 
irosite multe

MUREȘUL TG. MUREȘ — TEX
TILA DOROBANȚUL PLOIEȘTI 
24—12 (11—C). Cele mal multe go
luri au fost înscrise 
Bărbat 5 șl Kibedi 
Mureșul, Anton 5 șl 
pentru Textila. (A.
coresp.).

de Dorgo 6,
4 — pentru 
Bănici 3 -
SZABO —

VÎLCEACHIMlSTtL RM.
CONFECȚIA BUCUREȘTI 24—22 
(14—8). Meci dirz disputat, aspru, 
la drma căruia s-a aflat In per
manență Chimistul. Au Înscris : 
Verigeanu 10, N. Petre S, Romete 
3. Pestrea 3. Țipi 2. Motronea 1 
șl T&rSk 1 — pentru Chimistul. 
Grigoraș 8. V. Constantineseu 4. 
C. Constantineseu 4, Slmlon 3, 
MĂlureanu 3 — pentru Confecția. 
(P. GIORNOIU — coresp.).

victorie în turul campio- 
închelat duminică. Marca- 
Cămui 6, Arvatu 5, Ignat 
4. Guțl 2. Ion, Croi torn 
cîte un gol, pentru Pro- 
Morar 7. Suhai 5. Bartas

V. Ml HAIL
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 

— TEROM IAȘI 21—t» (11—7). 
Partidă foarte disputată, specta
culoasă, dștigată meritat, pe li
nia de sosire, de gazde. După 
o repriză excelentă șl. apoi, du
pă un furtunos început in cea 
de a doua. Hidrotehnica s-a dis
tanțat. tn mln. H. la 1 goluri 
(18—9). Oaspetele au pornit Insă 
o spectaculoasă cursă de urmă
rire, reușind să egaleze in ulti
mul minut de Joc : 29—20 Ho
ll In cu înscrie golul victoriei In 
ultimele secunde de Joe_. Au 
marcat : Bocăneală 7. Gheorghe 
(, Hoblncu 4, Cazacu 2 șl GUan 
2 — pentru Hidrotehnica. Anton 
10. Cozma 4, Covaliuc 3. State 2 
șl Borșanu 1 — pentru TEROM. 
(C. POPA — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — RULMEN
TUL BRAȘOV 21—’0 (14—S). JO-

CLASAMENTUL

L Știința Bc„ 11 9 11 291-222 30
L Chimistul U 9 0 3 291-251 29
3- Hidrotehnica 11 111 238-X5 29
4. TEROM Iași U f 1 4 27^-238 24
5, Rulmentul 11 115 r-5-133 23
t Mureșul 11 5 2 4 237-231 23
7. Textila Zalău 11 5 0 6 339-240 21
a. Confecția ■ 3 17 314-233 11
9. AEM Tini. 11 3 1 7 2&4-S43 18

10. Textila PL 11 3 17 190-236 18
ÎL Rapid Buc. 11 3 1 8 M-OI 16
12. Proer. Buc. n 2 0 9 1M-249 15

Returul campionatului feminin
începe duminici.

„TROFEUL SPORTUL- PEN
TRU EFICACITATE (la încheierea 
turului) :

L Maria Verigeanu (Chimistul) 
113 goluri, 2. Rodica Covaliuc 
(TEROM) 90, 3. Mariana Oacă
(Știința) 79, 4—5. Elena Gheor- 
gbe (Hidrotehnica) și Rodica 
Grigoraș (Confecția) 68, 6. Valen
tina Cozma (TEROM) 66, 7. A- 
driana Bărbat (Mureșul) 63, 8—S. 
Eszter Laszlo (Mureșul) și Zo
ran ca Ștefanovicî (AEM) 57, 
19—11. Edith Torok (Chimistul) 
și Sevastița Grigore (Rapid) 56. 
12. Cristina Tache (Rulmentul) 52.

Irina Cămui (Progresul) va înscrie un nou gol, cu toată opoziția 
Jucătoarei Carmen Micon (Textila) Foto : Aurel D. NEAGU

ASIGURARE
1 ta Administrația Asigurărilor de Stat 
puteți contracta diferite feluri de asigurări 
facultativa auto — care acoperă o serie 
de riscuri, altele decît cele cuprinse in 
codrul asigurării prin efectul legii de 
pundere civilă auto cum sint :

râs-

asigurarea globală pentru avari! 
(casco) ;

auto

pen-asigurarea autoturismelor numai 
tru pagubele produse ca urmare a 
accidentelor de circulație ;

asigurarea suplimentară pentru pagu
bele produse autoturismului conclus de

Ieri după-amiază, in Capitală, 
s-a dat startul în finala campio
natului național de șah pentru 
seniori. Precedat, așa cum este 
obișnuit, de tragerea la sorți a 
celor 14 competitori la titlu, care 
a avut loc în dimineața aceleiași 
zile. Șl lată ordinea stabilită pe 
tabloul turneului: 1. M. Marin, 
2. I. Hegheduș, 3. _M. Pavlov, 
D. Bărbulescu, 
L. Oltean, 7. 
Mărășescu, 9.
Th. Ghițescu. 11. . ,
Foișor, 13. S. Grflnberg, 14. 
Nicolaide. Așadar, un lot select 
de participant!, din care lipsesc 
însă primii trei echipieri ai re
prezentativei tării — Fl. Gheor
ghiu, M. Șubă și M. Ghindă, 
campionul ediției trecute — care 
se pregătesc pentru participarea 
la turneul zonal al campionatu
lui mondial, programat la înce
putul lunii viitoare, la Praga.

Gazda finalei este frumoasa sa
lă de spectacol de la clubul în
treprinderii „23 August", pe a că
rei scenă au fost amplasate me
sele de Joc și panourile de de
monstrație. Prima rundă a oferit 
partide animate șl de o bună 
factură tehnică. După două re
mize rapide, Pavlov cu Foișor 
și Ionescu cu Mărășescu Înche
ind conturile curlnd după epui
zarea mutărilor de deschidere, a 
urmat o primă partidă decisă de 
către Tratatovici, care l-a Învins 
(eu negrele) pe Oltean. De ase
menea. Nleolalde a dispus de 
Marin, după ce respinsese acți
unile ofensive ale acestuia, Iar 
Grflnberg a cîștigat la Hegheduș. 
La capătul unei dispute Intere
sante pe plan 
Bărbulescu și 
la rem'ză. Au 
șl Ghițescu, cu 
tru al doilea.

Azi. de la ora 14.45. se desfă
șoară a doua rundă.

C. Radovici, 
Ionescu, 8.

5. 
C.

M. Tratatovici,
P. Joi ța, 12.

4. 
e.
I. 

10. 
o. 
V.

strategic ș! tactic. 
Joi ța au convenit 
Întrerupt Radovici 
superioritate pen-

Radu VOIA

„CUPA F. R. PATINAJ»
La Suceava s-au încheiat ieri 

întrecerile -Cupei Federației Ro
mâne de Patinaj- la patinaj vi
teză, competiție care a inaugurat 
noua pistă din acest oraș, La care 
au participat cei mai tineri pa
tinatori din țară. Iată învingăto
rii la poliatlon după ultimele 
două zile de concurs, In ordinea 
categoriilor de vîrstă : Feminin : 
Irene Engeleither (C.S.S. Sibiu); 
Mihaela Stanciu (C.S.S. Sibiu) ; 
masculin : Marius Vaida (C.S.S. 
Petrolul Ploiești) ; Nicolae Dicu 
(C.S.S. Sibiu). „Cupa F.R.P." a 
revenit Clubului sportiv 
Miercurea Ciuc, cu 
locurile următoare 
C.S.S. Sibiu — 32 p și 
Club Miercurea Ciuc — 18 p.

„Cupa F.R.P." 
școlar 

50 p, pe 
clasîndu-se

Sport

Salba de hidrocentrale așe
zată pe milenarul Alutus, îm
preună cu platforma Combina
tului chimic, modernă citadelă 
industrială dezvoltată — ca în
treaga chimie românească — 
sub directa îndrumare a tova
rășei academician doctor ingi
ner ELENA CEAUȘESCU, sa
vant de renume mondial, sînt 
doar cîteva dintre simbolurile 
vieții noi edificate pe melea
gurile vîlcene. Orașul pensio
narilor și ofițerilor în retra
gere, odinioară, Rîmnicu Vîl- 
cea se prezintă astăzi complet 
schimbat. Peisajul industrial se 
îmbină armonios cu noua haină 
arhitecturală, cu realizări ur
banistice dintre cele mai atră
gătoare. Cu numai patru ani 
în urmă, în pas cu multiplele 
înnoiri, Rm. Vîlcea a fost în
zestrat cu o splendidă sală de 
sport polivalentă, alături de 
care, întregind peisajul spor
tiv, „Arenele Traian" înfăți
șează vizitatorului mai mult 
sau mai puțin avizat imaginea 
unei activități 
desfășoară și 
vara și iarna.

...în timpul 
de finisare la .._________ ,
în 1980, o echipă de handba
liste batea la ușa marii per
formanțe, promovînd în Divi
zia „B“, pentru ca în 1982, a- 
ceeași grupare entuziastă să 
pășească pe prima scenă hand
balistică a țării. Și, în același 
ritm rapid, echipa a urcat în 
campionatul trecut pe treapta 
a treia a podiumului de pre
miere, iar în primăvara lui 
’84 a adus în vitrina clubului 
Chimistul „Cupa Federației In
ternaționale de Handbal". Du
șul rece după sincopa din 
toamnă în „Cupa cupelor" să 
sperăm că va avea darul să 
stringă rindurile echipei pre
gătită în prezent de profesorii 
Ioan Gherhard și Maria Ciulei, 
cu atît mai mult cu cit sub 
culorile Chimistului Rm. Vîl
cea apar profesoarele de edu
cație fizică Maria Verigeanu, 
Doina Rodeanu și Cristina 
Lada, matematiciană Georgeta 
Andronache, programatoarea la 
calculatoare Edit Torok, 
nerii Rodica Pestrea 
Țipi, handbaliste 
Garanția că drumul 
pe care s-a înscris 
nu se va opri aici 
tura tot mai strînsă 
Rm.
Cineă), pepinieră 
vin „speranțele" 
Dorina Bucur, 
șianu, junioare 
tuale sau foste componente ale 
loturilor naționale de junioare. 
Și dacă mai amintim că și altă 
unitate școlară din județ — 
C.S.Ș. Drăgășani (prof. Adrian 
Dumitrescu) — se înscrie în 
■îndul furnizoarelor de talente, 

avem un tablou aproape com
plet al șanselor viitoare ale 
Chimistului Rm. Vilcea.

...în 1964, echipa de voleiba-

sportive care se 
aici non-stop,

ultimelor lucrări 
sala polivalentă.

ingi- 
și Felicia 
cunoscute, 
ascendent 
Chimistul 

este legă- 
cu C.S.Ș. 

ConstantinVîlcea (prof.
din care pro- 

Anca Pestrițu, 
Nicoleta Ro- 
talentate, ac-

liști a C.S.Ș. Rm. Vîlcea, pre
gătită de profesorul Laurențiu 
Stilea, cucerea titlul național 
de juniori. Din echipa de a- 
tunci făceau parte, printre alții, 
Laurențiu Dumănoiu, Florin 
Cheran (fotbalistul internațional 
de mai tîrziu !), Doru Chiriță ; 
mai apoi, în echipă a venit și 
Lucian Cristescu, în prezent 
profesor de educație fizică, ac
tualul antrenor al echipei fe
minine de volei Chimia, de a- 
semenea pe locul trei în cam
pionatul trecut al primei di
vizii. Dacă rememorăm că e- 
chipa a promovat în campio
natul trecut în prima divizie 
NUMAI cu elemente vîlcene, 
crescute la C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
(prof. Anton Săsăranu din 
1973), că Ioana Liteanu-Coto- 
ranu, căpitanul echipei, pro
gramator la calculatoare la 
Centrul de calcul C.I.P.A., este 
componentă a lotului reprezen
tativ, și câ Mădălina Avasili- 
chioaie și Natalia Dulică, am
bele de 17 ani, sînt compo
nente ale lotului de junioare, 
am schițat perspectiva acestei 
formații.

...Lumea baschetului a fost 
surprinsă de apariția fulgeră
toare a sportivelor vîlcene, cea 
mai tînără echipă din prima 
divizie, a cărei medie de vîrstă 
este 17 ani și jumătate ! Apoi, 
„misterul" a fost lămurit : an
trenor și sportive — numai din 
Vîlcea ; prof. Alexandru Moise 
singur asigură continuitatea 
C.S.Ș. — Chimistul. Cele mai 
„vîrstnice" baschetbaliste (18 
ani !), Paula Misăilă și Antoa- 
neta Barbu, sînt în lotul ..mare" 
și, respectiv, de junioare, îm
preună cu Gabriela Petre, Ma
riana Ionescu, aceleași jucă
toare care, trei ani consecutiv 
(1981—1983), au cîștigat „Festi
valul național de minibaschet".

...Și mai este ceva. Sprijinu
lui prețios al organelor locale 
de partid, preocupării organe
lor sportive și ale factorilor 
decizionali din Combinatul chi
mic li se adaugă un mănunchi 
tot mal numeros de slmpati- 
zanți care susțin din adîncul 
sufletului pe fetele vîlcene : 
Ion Craioveanu, șeful „galeriei" 
vîlcene, și Marin Nistor, maiș
tri in combinat, profesorul pen
sionar Petre Darie, medicul 
Mihai Drăgănescu, pensionarul 
Eugen Vătășescu, contabilul 
Nicolae Manole și mulți, mulți 
alții.

...Așadar, parcă la întrecere 
cu salba de hidrocentrale de 
pe bătrînul Alutus, dătătoare 
de putere și lumină, mișcarea 
sportivă vîlceană își înscrie și 
ea strălucirile performanțelor 
handbalistelor, voleibalistelor și 
baschetbalistelor sale, și nu nu
mai ale lor. Le-am enumerat 
doar pe ele, poate și pentru 
că sînt beneficiarele principale 
ale minunatei săli poliva
lente...

Mihail VESA

SPORTURILE DE IARNA
(Urmare din pag 1)

ne șeful de zonă Nicolae Vulpoi. 
De sus, puhoiul amatorilor de 
schi se revarsă In șerpuiri fru
moase pe pirtil. Pentru 
fiecare să-șl reia riadul 
cat*. Firesc, mulți elevi 
bucură de vacanță pe 
dar și destul adulți afiațl 
cedlu sau In week-end

ca apoi 
la „ur
care se 
schiuri, 
în con- 

___ _  _________ pentru 
acest sport înseamnă sănă

tate și vigoare. La poalele pîr- 
tiel, tuturor li se citește bucuria 
pe față. Chiar și elevului brașo
vean dlntr-a VII-a, A. Orban, 
care tocmai la oprire trebuie să 
se rușineze de o căzătură cara
ghioasă, lingă noi, la un „plug" 
făcut tocmai pe o porțiune de 
gheață. Ceea ce nu-1 împiedică

insă pe tovarășul lui mai mare, 
Liviu Luțaș, elev într-a X-a la 
Liceul „Andrei Șaguna“, să ex
clame vesel : „A fost totuși o 
coborâre faină. Zăpada e bună și 
vremea minunată Dar acolo 
jos, pe pante domoale, cei mici 
învață să. stea pe schiuri, supra- 
vegheați de părinți. O fetiță 
blondă, abia trecută de 5 ani
șori, reține atenția asistenței. 
Tăticu, ing. Doru Opincă din 
Zămești, îi servește de... teleschi 
preț de cîteva derdelușuri, apoi 
coboară în grabă și îi comandă: 
„Acum apasă pe dreptul, acum 
apasă pe stîngul...“. Și micile 
pante sînt coborâte fără inciden
te de Smaranda care a pus prima

PREVEDERE
altă persoană decît asiguratul 
rude ale acestuia ;

• asigurarea de accidente a conducă
torilor de autoturisme și a altor per
soane aflate în autoturisme.

Pentru orice Informații în legătură cu 
încheierea de asigurări, plata primelor, 
primirea de despăgubiri etc. vâ puteți 
adresa „Cabinetului pentru relații cu pu
blicul" — care funcționează la sediul 
fiecărei sucursale ADAS —, punctelor ope
rative de lucru sau inspectorilor ADAS.

acum 
la anu’ 

mare, 
mare

oară schiurile in picioare 
doi ani, la „Bradul". Poate 
va urca și ea pe pîrtiia 
singură, ca fratele mai 
Alexandru (13 ani) șl sora Paulica
10 ani) care nu se mai tem de 
mult că vor da alții peste ei...

La pîrtia sănienilotr 
asemănătoare. Ca și 
lor care o preferă, 
săniei e mai mare, 
emoțiile mai mici. Chiar cînd se 
mai întâmplă busculade sau răs
turnări. Și chiar dacă sania tre
buie urcată de mai multe ori pe 
derdeluș. Efortul încălzește, um
ple plămînul cu aer curat, iar 
plăcerea coborârilor îl compen
sează din plin-..

agitația este 
bucuria ce- 
Stabilitatea 
riscurile și

Fază dir 
echipă a 
tratează 
tește să ;
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organizare 
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— din Mie: 
echipa fav 
important

Acest al

9 Ianuarie 1985” 
tragerea extraordinara 

PRONOEXPRES 
A NOULUI AN

ie atribut* cHt»«urt m

BANI. AUTOTURISME EXCURSII

FIECARE BILET JUCAT 
- O ȘANSA PENTRU DV„ 
UN CADOU PLĂCUT $1 
UTIL PENTRU CEI DRAGI.

în cadru! a 10 extrageri, 
cu un total de 60 de nu
mere, se pot obține :

AUTOTURISME „DA-
1300-

EXCURSII IN U.R.S.S.

MARI SUME DE BANI 
(variabile ți fixe)

Consultați prospectul 
tragerii și jucați numerele 
preferate I

Nu ocoliți prilejul de a 
vă număra 
C'ștîgâtori 
ANI

printre marii 
ai NOULUI

Loto — Pro- 
stou Ia dispo*

Agențiile 
nosport vâ 
ziție pînâ marți 8 ianuarie 
1985.
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REZULTA’ 
PRONOSPi
1. Como -
2. Cremon
3. Interna:
4. Lazlo —
5. Napoli
6. Sampdi
7. Torino
8. Barl —
9. Bologn

10. Campol
11. Parma
12. Pisa —
13. Trlestli 

Fond to
lei.



“ a meciului Steaua Dinam», prima 
;a (tricou de culoare deschisă) care con- 
e in fața lui Moroșan (Dinamo) se pregă- 

Foto : Aurel D. NEAGU

la Miercurea Ciuc

I CAMPIONATULUI DE HOCHEI
Lnoarul 
iuc va 
ampio- 
rice a 
;e vor- 
3, care 
elelalte 
.ză cu 
— Dl- 
•untare 
CEAUA 
rc. A- 
;urneul 
n des- 
linamo 
ul se-

3-lea 
liercu- 
ma de 
preci- 
joacă 
și 3, 

ipetiție 
ama- 

>uțini ! 
-șl văd 
i meci 
etapă, 

impio-

natului va avea, însă, și rolul de 
a răspunde la întrebarea dacă 
vor fi stopați sau nu hocheiștii 
de la Steaua în detașarea lor din 
fruntea clasamentului (3 puncte 
avans după primul turneu, 4 
puncte avans după al doilea tur
neu) ? Dacă elevii antrenorilor I. 
Gheorghiu șl A. Crișan își mă
resc din nou avansul acest fapt 
ar putea fi decisiv în lupta pen
tru titlu. Dar iată clasamentul 
campionatului și 
mei etape :

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. S.C.M. Ciuc
4. Viitorul Gh.
5. Progr. M. Ciue
6. Dunărea Gl.

programul prl-

10 9 1 0
10 6 3 1

6 2 2
4 0 6
2 0 8
0 0 10

10
10
10
10

75-36 14
41-74 8
28-68 4
21-68 0

ora ORA 10 :Programul de azi, .
Viitorul Gheorgheni — Dunărea 
Galați ; ORA 16 : Progresul M. 
Ciuc — Dinamo București ; ORA 
18.30 : Miercurea Ciuc
Steaua.

Divizionarele „A“ la sfîrșitul turului

11N DEPLASARE, MULT MAI SLAB DECÎT ACASĂ
Există tentatia unei raportări 

permanențe a actualului Cor
vinul 
sa de 
cescu 
între 
Stilul 
nativ, 
ră această analogie, uitîndu-se 
adesea faptul că din efectivul 
de astăzi al echipei nu mai fac 
parte doi jucători de bază, in
ternaționalii Rednic și Andone. 
aspirați de fotbalul Capitalei. 
Nu mai figurează nici Dumi- 
trache. la ora aceea încă un 
„vîrf de lance" care putea „ră
ni" orice apărare, nici... Luces- 
cu, fotbalistul cerebral care 
preda lecții tactice chiar pe 
gazon. Cu toate acestea. Cor
vinul 1984/’85 ..............................
campionat în 
clasamentului, 
clarată de a 
concurența Gloriei Buzău

la Corvinul din perioada 
vîrf, pe care Mircea Lu- 
o dusese, acum cîțiva ani, 
fruntașele campionatului, 
de joc moștenit, combi- 
cu tentă ofensivă, inspi-

I
I
I
I
1

I
I
I
I
I

N GARDA" Pt PLANȘE
noului 
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iterna- 

ca o 
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11 
ilor. 
ître 
de fe

lin co- 
î ) per
ia? miș- 
ce pri- 
curești) 
ile se 
■pectiva 
ntru că 
iflat in 
■neri și 
us mai 
;ru titu- 
prezen- 
irte ti- 
itrăduie 
statutul 
statutul 
cit la 
istinute 
“ spor- 
i urmă 
ă alcă- 
în de- 

iză ! — 
lansare 
icrimer. 
iproape 
inicieni 
au luat 
ie per- 
•itate o 
ucrează 
viitorii 
zei ac- 
in sec- 
regătesc 
itată de 
tar al 
i urmat 
ice-me-

a-

todice și de teme izvorite din 
necesitățile desfășurării antre
namentului (conduse de repu- 
tați specialiști, ca de 
prof. Dionisie Tepșan, 
rul federal Tunase 
lector Sorin Poenaru, 
rul Ștefan Haukler, 
Nicu Alexe, cercetătoarea Ma
ria Șerban) supuse, apoi, dez
baterilor.

La Poiana Brașov, pregătirea 
scrimerilor fruntași a urmărit 
dezvoltarea capacității de efort, 
cu accent firesc pe pregătirea 
fizică. Sub îndrumarea prof. 
Aurel Ciortea, scrimerii s-au 
transformat în... atieți, alergă
rile în aer liber, prin nămeți, 
în pantă și contra-pantă. solici
ting rezistenta și viteza. Acum, 
insă, cînd primele competiții 
bat la ușă (10—13 ianuarie, 
prima fază a campionatului 
național individual și etapa I 
a Diviziilor „A" și ,,B“ la flo
retă masculin și sabie, precum 
și concursurile internaționale 
de floretă feminin, de la Buda
pesta — 20 ianuarie, și sabie, 
de la Moscova, 18—21 ianuarie) 
pe primul plan se află pregă
tirea tehnică.

Noutăți ? Revenirea în acti
vitate a floretistei Csila Ru- 
parcsics-Szarvadi care, după ce 
a devenit mamă, vrea să recu
pereze timpul cit a lipsit de 
pe planșe și din cvartetul re
prezentativ, solicitînd chiar și 
două lecții individuale într-o 
zi ; în orele sale libere, proas
pătul antrenor Petru Kuki a- 
sistă la lecțiile predate de 
Ștefan Haukler, cel care a dus 
pe podiumul olimpic echipa fe
minină a României ; l_'~. ’
Vilmoș Szabo, component 
echipei reprezentative, 
transferat de la clubul 
l-a lansat, Tractorul Brașov, la 
clubul Steaua, multiplu cam
pion national la scrimă : echi
pa națională de sabie va debu
ta într-o nouă formulă. înti
nerită, pentru prima dată după 
mai bine de un deceniu fără 
consacratul trio Pop — Musta
ță — Marin.

Paul SLAVESCU

exemplu 
antreno- 
Murcșan, 
antreno- 

conf. dr.

sabrerul 
al 

s-a 
care

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

termină turul de 
prima treime a 
cu intenția de

se debarasa

6. CORVINUL

de 
(nou

elevii lui Nelu Nunweiller în 
deplasare. Un singur punct, fi
rav. obținut pe terenul din 
Rm. Vilcea, întreține impresia 
că această echipă, care nu la
să nicj o speranță... musafirelor 
sale, tocmai sub pavăza acestei 
invulnerabilități acasă (și a 
punctelor rezultate), se me
najează pe teren străin. Antre
norul Nunweiller. fără să ex
cludă total această ipoteză, 
socotește că echipa sa ar fi și 
victima manierei pronunțat o- 

■ fensive cu care se abordează 
jocurile de afară, de dragul 
spectacolului (nedublată de o 
eficacitate

Din cei 
antrenorii 
Niculescu 
miți total doar de 
Klein, Mateuț și Nicșa. 
prinde, poate, absența din a- 
cest tabel a lui Gabor, jucător 
de mare

corespunzătoare).
18 jucători folosiți, 
I. Nunweiller și S. 

s-au declarat multu- 
total doar de Alexa, 

Sur-

talent. Față de Gabor.

17 8 1
a pierdut

8 30-22 17
nici un punct pe teren• Puncte realizate acasâ : 16 (nu 

propriu, fiind singura echipă cu această performanță).
• Puncte obținute în deplasare : 1, cu Chimia Rm. Vilcea.
• Golgeterii echipei : Mateuț 7 goluri, Văetuș 6, Nicșa ' 

Cojocaru — cite 3, Klein și Petcu — cite 2, Dubinciuc 
cite 1, Tilihoi (Universitatea Craiova) — autogol.
• Jucători folosiți : 18 ; Mateuț 17 meciuri, Bogdan, 

Văetuș, Petcu, Nicșa șl Klein — cite 16, Dubinciuc, Gabor . 
— cite 15, Alexa 13, Golan și Tîrnoveanu — cite 12, Oncu 
Ștefănescu și Nan — cite 5, Strain 1.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m : una transformată 

două ratate (Văetuș și Gabor).
• Jucători eliminați : Mărginean și Dubinciuc (ambii in 

16-o).
• Cartonașe galbene : .
• A expediat 184 de șuturi (123 

care 90 pe spațiul porții

4, Gabor ți 
ți Oncu —

Mărginean, 
și Cojocaru 

6, lonițâ.

(Văetuș),

etapa a

17 ; cele mai multe : Petcu 3. 
acasă — 61 in deplasare), dintre 
— 25 în deplasare).(65 acasâ

promovată), clasată în 
pentru a se lipi ea de 
de ași din fruntea clasamentu
lui.

Hunedorenii 
gura echipă 
care a ciștigat 
teren propriu, 
plecare în analiza acestei echi
pe- care-și valorifică integral 
șansele pe terenul ei, indife
rent de calibrul adversarului. 
E drept, în istoria fotbalului 
nostru au mai existat formații 
care-și atrăseseră o asemenea 
faimă, dar atuurile lor se în
rudeau uneori cu vigoarea fi
zică care putea să meargă pînă 
la intimidarea partenerului. 
Ceea ce nu este cazul Corvi- 
nului, care se impune în me
ciurile de acasă printr-un joc 
elaborat 
prezintă 
căci aici 
ofensive 
prepară propriile faze ofensive, 
tot aici se și finalizează, dacă 
ne gîndim că Mateuț. Klein și 
Petcu au marcat tot atîtea go
luri cit atacanții propriu-zlși 
(Văetuș, Gabor, Cojocaru). Li
nia mijlocașilor. Inventariată 
mai atent, dă o componență, 
intr-adevăr, de marcă. Klein, 
fotbalist-piston, la fel de de
zinvolt In ambele faze ale jo
cului, neobosit in a scoate ba
loane din picioarele adversaru
lui, pentru a le dirija apoi în 
atac ; Petcu, jucător subtil și 
derutant ; Mateuț. cu virtuți de 
coordonator, tehnic, egal în joc 
de-a lungul întregului meci, cu 
mare apetit la finalizare, el 
reușind, de altfel, să devină 
golgeterul echipei. Calitățile 
lui Mateuț l-au propulsat, de 
fapt, de pfi banca de rezerve 
între titulari el fiind singurul 
jucător cu 17 prestații. Din- 
tr-un produs clasic al școlii de 
fotbal hunedorene, alimentate 
atit de generos de centrul_de 
copii și juniori condus de 
mitru Pătrașcu, Mateuț a 
venit un bun al fotbalului 
țional, fiind azi considerat, 
pă HagL fruntaș al ultimei. 
moții de juniori. Ca să nu mai 
vorbim că Hunedoara, pepinieră 
prolifică, știe să șl asimileze 
fotbaliști venițl de aiurea. Este 
cazul fundașului central Mărgi
nean. venit în acest sezon, de 
la Dinamo, adaptat perfect la 
noua lui echipă, unde a acope
rit un post considerat multă 
vreme „călcîiul lui Achile-* in 
tabăra hunedoreană.

Pe cit de temuți acasă. pe 
atît de... pașnici s-au dovedit

față, 
careul

alcătuiesc sin- 
a campionatului 
toate jocurile pe 
Iată un punct de

și rapid. Mijlocul re
zona forte a echipei, 
se blochează intențiile 
ale adversarei, aici se

MATEUȚ

conducerea tehnică este cu atît 
mai severă cu cit marile lui 
posibilități presupun și presta
ții pe măsură. „Gabor este co
mod și la antrenamente și la 
jocuri, spune I. Nunweiller. De 
aceea nu-și exploatează calită
țile. Inchipuindu-și că nu se 
poate manifesta plenar în echi
pa noastră, năzuiește 
transfer. Dacă 
mentalitatea, nu 
realiza — zic eu 
echipă".

Ui 
se

la un 
conservă 

va putea 
la nici o

Ion CUFEN

Du- 
de- 
na- 
du- 

pro-

MECIURILE IMPORTANTE
PESTE CARE AU SĂRIT PREA PUȚINI ARBITRI!

Despre arbitraj s-a discu
tat (uneori exagerat de 
mult!) și se va mai discu
ta. Unii (antrenori, jucă
tori, conducători de club) 
explică toate nereușitele nu
mai prin arbitraj, incercînd- 
să vadă mai mult ,.paiul" în 
locul „bîrnei". Este o opti
că greșită, despre care am 
mai scris. Acum ne permi
tem o scurtă trecere în re
vistă a prestațiilor cavaleri
lor fluierului în sezonul de 
toamnă.

De data aceasta nu vom 
alcătui clasicul clasament 
după numărul de jocuri 
conduse și calificativele pri
mite. considerind că adevă
rul despre arbitrajul nostru 
la ora actuală se află... din
colo de cifre mai mult jau 
mai puțin relative, 
sublinia de la bun 
o anume preocupare 
legiului Central de 
pentru asigurarea unei pres-\ 
tații superioare, pentru a- 
portul 
lui" la 
tacular 
lor de 
Numai 
te intențiile __
prins viață, de vină 
fiind ...ambele părți, 
colegiul și, respectiv, 
trii. O primă acțiune 
a colegului central în 
mul sezon a fost promova
rea unor arbitri tineri. de 
perspectivă. Dintre cei cinci 
— A. Porumboiu, C. Gheor- 
ghe, Gh. Constantin, Gr, 
Macavei și Șt. Rotărăscu — 
primii patru a primit cali
ficative bune și foarte bune, 
ultimul căzind la examen. Și 
nu numai din vina lui. Pen
tru că promovarea unui de
butant la un joc tare (F.C.M. 
Brașov — Sportul studen
țesc) a însemnat o greșeală, 
lipsă de inspirație, de tact, 
de psihologie. Sigur, Rotă
răscu n-a fost singurul ar
bitru care a influențat jo
cul și rezultatul final în 
tur. D. Buciuman a avut și 
el partea de vină (împreu
nă cu tușierul G. Macavei) 
la partida F.C. Argeș — 
F.C.M. Brașov, M. Neșu la 
întîlnirea Universitatea Cra
iova — Politehnica Iași, R. 
Matei (cu „concursul" tușie- 
rului M. Lăzărescu) la dis
puta Corvinul — A.S.A. Tg. 
Mureș. Și exemple se mai 
pot căuta în Diviziile „A" 
sau „B“. Problema de fond 
există însă dineolo_ de ex
cepțiile amintite, 
de 
DE 
lui 
lot 
calități, însă fără experien
ță și, implicit, fără perso
nalitate. Argumentul edifi
cator îl reprezintă „meciu-

Vom 
început 
a Co- 
Arbitri

„cavalerilor fluieru- 
saltul valoric și spec- 
al partide- 
campionat.

că nu toa-
au

rile tari"
Ei bine, aceste partide 
le au reprezentat un 
stacol peste care foarte 
TINI AU TRECUT ! 
exemplificăm. I. Velea 
primit „slab" la meciul 
pid 
iar 
tul studențesc 
D. Petrescu
Rapid, Fl. Popescu la Spor
tul studențesc — Steaua. M. 
Neșu la Steaua — Univer
sitatea Craiova au primit 
„satisfăcător". Numai doi 
au sărit ștacheta ridicată : 
I. Igna la derby-ul Steaua 
— Dinamo și N. Di
nescu la întîlnirea Dina
mo — Rapid, ultimul ratind. 
apoi, meciul A.S.A. Tg. Mu
reș — Universitatea Craio
va. Concluzia care se im
pune : nu avem încă destui 
arbitri pentru marile me
ciuri ale campionatului, cum 
erau M. Popa. M. Cruțescu, 
A. Bentu, Gh. Limuna.
Nițescu,

ale campionatului, 
gre- 
ob- 

PU-
Să 

a 
Ra- 

— Sportul studențesc ; 
M. Salomir la Spor- 

— Dinamo, 
la Steaua —

erbi- 
bună 
ulti-

C. 
N. Petricean. K. 
Ghemigcan, C. Di- 
nuiescu, N. Rainca 
și al(i „cavaleri" 
cu personalitate, in 
stare să pună la 
puuct orice jucă- 
aplice uniform re-

Problema 
fond este VALOAREA 
ANSAMBLU a actualu- 
lot de arbitri. Avem un 
destul de tînăr, cu reale

tor și să_____ ________  . _
gulameniul. Astăzi, in prim- 
plan se află I. Igna, cel 
care a condus la ultimul 
turneu al J.O., care pare 
„înlocuitorul lui Hainea". Ar 
mai candida pentru jocurile 
tari D. Petrescu (ținut pe 
loc în ultimul sezon de 
operația de apendicită), Cr. 
Teodorescu și I. Crăciunes- 
cu (nedelegați in ultimul 
timp la meciurile importan
te), N. Dinescu. Ei au do
vedit mai multă personali
tate decît ceilalți. Numai că 
numărul lor este mic. Ceea 
ce invită la rpeditație și 
acțiune.

Lipsa de personalitate. de 
autoritate, demonstrată de 
majoritatea „cavalerilor flu
ierului" în meciurile impor
tante et e efectul lipsei 
unei valori cristalizate, dar, 
nu în ultimă instanță, și a 
stării de indisciplină a ju
cătorilor, a atitudinii unor 
conducători de club și a 
unor persoane din antura
jul echipelor care fac, în- 
tr-o formă sau alta, pre
siuni de influențare a ar
bitrilor respectivi. Sperăm 
ca returul să înregistreze 
un plus și la acest eapitol. 
Ceea ce îi angajează 
antrenori, jucători, 
cători de cluburi 
principal, pe arbitri, 
tru că numai arbitrii 
personalitate pot sări 
cheta marilor meciuri

pe 
condu
și, în

Pen- 
cu 

șta- t

Mircea M. IONESCU

PRIMII LA START, ANTRENORII
6 Astăzi începe cursul de
Timp de trei zile, începînd de 

astăzi, de la ora 9, la Centrul 
de antrenament „23 August" va 
avea loc Cursul de perfecționare 
a antrenorilor de fotbal. Vor 
participa antrenorii principali șl 
secunzi al celor 18 echipe de Di
vizia „A" șl antrenorii celor 54 
de echipe de Divizia „B“.

Programul și conținutul cursu
lui au fost definitivate In ședința 
de lucru a Colegiului antrenori
lor, care a avut loc vinerea tre
cută. Cu acest prilej s-a proce
dat la reorganizarea Colegiului 
Central al Antrenorilor care cu
prinde 28 de membri față de cei 
21 de pînă acum. Au fost desem
nate șl cele cinci comisii din ca
drul Colegiului, după cum ur
mează :

Comisia de disciplină — preșe
dinte Angelo Niculescu, antrenor 
emerit

Comisia organizatorică — Cor
nel Drăgușin

perfecționare • A lost restructurat Colegiul central
se află și dr. Fino Fini, cunos
cutul director al Centrului tehnic 
al Federației italiene.

Cursul de perfecționare a an
trenorilor se vrea un moment de 
cotitură în activitatea tehnicieni
lor. O bogată documentare de 
dată recentă și un variat mate
rial video vor pune la dispoziția

A

celor 90 de antrenori din „băn
cile de curs" cele mai noi orien
tări din fotbalul modern. De ase
menea, se contează pe participa
rea activă a cursanților, care — 
nu o dată — au întregit expune
rile teoretice cu observații Inte
resante din activitatea lor prac
tică.

APĂRUT NR. 12'1984
AL REVISTEI

„EDUCAȚIE FIZiCĂ
Șl SPORT"

„1984 — un an bogat în realizări, 
1985“ • EDUCAȚIA FIZICA ȘI 
„Planificarea activității didactice

RSUI.UI 
NU ARIE
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; 906.761

ADMINISTRAȚIA Df STAT 10T0 PRONOSPORT INTORIMTAZA
• REZULTATELE CONCUR

SULUI PRONOSPORT de.duml-^ 
nică 6 ianuarie 1985.

• ASTAZI ȘI MÎINE, ultimele 
zile pentru procurarea biletelor 
la tradiționala tragere extraordi
nară Pronoexpres 
AN, care 
9 ianuarie

va avea 
1985.

Loto 
volanți

Comisia metodică 
Petrescu

Nicolae

i NOULUI 
loc miercuri

Pronosport și 
din Întreaga

Agențiile 
vinzătorii . _
țară vă stau la dispoziție încă

două zile pentru procurarea bile
telor la cea de a doua mare 
tragere extraordinară de început 
de an I Ln cadrul a 10 extrageri, 
cu un total de 60 de numere, se 
vor atribui : autoturisme «DA
CIA 1300“, excursii în U.R.S.S. 
și cîștiguri în bani de valoare 
fixă șl variabilă. Ciștigurile de 
la faza a IlI-a, suplimentară, se 
suportă din fondul special al 
sistemului Prono expres. Biletele 
de 26 lei participă la toate cele 
10 extrageri.

Comisia formare șl perfecțio
nare cadre — Constantin Teașcă, 
antrenor emerit

Comisia internațională — Ștefan 
Covaci, antrenor emerit

Cursul care începe astăzi va 
prilejul nn larg schimb de opi
nii. Au fost invitați și specialiști 
din afara fotbalului, cu vechi 
state de serviciu, în principal pen
tru dezvoltarea calităților motri
ce. De asemenea, printre Invitați

In cuprins : • EDITORIAL : 
perspective minunate pentru 
SPORTUL ÎN INVĂȚAMÎNT : _____________ .
Ia educație fizică" (autor : Eugen Scarlat) • TEHNICĂ-METO- 
DICA-ANTRENAMENT : „La ce virstâ se poate începe practi
carea halterelor și educarea forței *n diferite ramuri sportive" 
(autor : Lazăr Baroga) ; „Contribuții privind raționalizarea mij
loacelor șl obiectivizarea antrenamentului schiorului alpin (l)“ 
(autori : Elena Neagoe, Vasile Cîrstocea) ; „înregistrarea jocu
lui de oină" (autor : Dan Negulici) • OPINII-CONSULTAȚII : 
„Tendințe în repartiția forțelor pe teren în istoria jocului de 
fotbal" (autor : Egon Horn) ; „Studiu privind caracteristicile 
stabilității psihice și lntroverslel la canotoarele de mare per
formanță. Contribuții la stabilirea modelului de personalitate" 
(autoare : Maria Șerban) ; „Patine pe seînduri în școli" (autor : 
Marlus Nicoriuc) ; „Un original șl subtil sondaj în lumea cu
vintelor sportive" (autor : Virgil Ludu) • FIȘIER BIBLIOGRA
FIC : „Articole apărute in revista „Educație fizică și sport" în 
anul 1934. Acest număr se găsește de vinzare la toate chioșcu
rile de difuzare a presei din Capitală și provincie, dar cea mai 
sigură modalitate pentru procurarea revistei „EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT" rămînc tot ABONAMENTUL !



PE GHEAȚA ȘI PE ZĂPADA Sîmbătă, pe stadionul Twickenham

MARIBOR — Cele două probe 
de slalom feminin disputate în 
localitate s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate. La slalom 
victoria a revenit lui Tamara 
McKinney (Statele Unite) care 
în cele două manșe a obținut 
timpul de 1:24,06, devanslnd pe 
Olga Cervatova (Cehoslovacia) — 
1:24,24 și pe Brigitte Gardient 
(Elveția) — 1 :24,57. La slalomul 
uriaș pe primul loc s-a clasat

învingătorul slalomului de la Bad-W les
see, Marc Girardelli (Luxemburg) pe 

podiumul învingătorilor.

Laserfoto : AP — AGERPRES

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
DINAMO

(Urmare din pag 1)

n-a fost de-ajuns pentru cali
ficai ... Va trebui, deci, să 
luptăm pentru victorie. Rezul
tatul va depinde foarte mult 
de mobilizarea echipei, de într
ajutorare și de orientarea tac
tică a coordonatorului nostru 
Căta-Chițiga... Acum trei ani, 
la Dinamoviadă, am învins pe 
Ruda Hvezda în sala proprie, 
dar acum adversara noastră 
s-a întărit..." ne spune W. Sch
reiber între două comenzi date 
elevilor săi în cadrul antrena
mentului.

La rîndul lor, băieții afișează 
calm și seninătate. Căpitanul e- 
chipei. Păușescu, ne spune că 
moralul sportivilor este ridicat, 
Enescu ne mărturisește că este 
optimist, ca toți ceilalți, și 
crede mult în calificare, Gîrlea- 
nu apreciază că Ruda Hvezda 
nu este mai tare decît C.U.S. 
Torino și că primul meci la 
Praga avantajează pe Dinamo, 
care trebuie — și poate — să 
obțină mai mult decît in or,'-

ÎNCEPE o noua ediție

A „MARELUI PREMIU* AL TENISULUI...
Incepînd de azi, se dispută 

la Auckland (Noua Zeelandă) 
primul turneu dintr-o nouă e- 
diție a „Marelui Premiu Nabis- 
co“ la tenis. Este vorba de e- 
diția pe 1985 a acestei mari 
competiții sportive, care înce- 
pind din acest an are un nou 
nume („Nabisco" — al unei 
mari companii de nroduse ali
mentare), înlocuind firma 
suedeză de automobile „Volvo".

Dar cei mai buni jucători 
sînt angajați în turneul final 
„Masters" care se dispută în 
aceeași perioadă de timp la 
New York. Totuși, o dată cu 
începerea noii ediții a „Mare
lui Premiu" credem că sînt ne
cesare citeva date statistice in
tere ante pentru amatorii de 
tenis. Această ediție a compe
tiției comportă 77 de turnee 
printre care cele mai cunos
cute sînt, fără îndoială, cele 
cuprinse în așa-numitul „mare 
șlern". Ele sînt patru : campio
natele internaționale ale Fran
ței (Roland Garros), ale Angli
ei (Wimbledon). ale S.U.A. 
(Flushing Meadows) și ale A- 
ush-aliei (Melbourne). Tn plus 
mai au loc 31 de turnee nu

VIITOAREA EDIȚIE A C. M.
PARIS, (Agerpres). — Con

gresul Federației aeronautice 
internaționale, ale cărui lu
crări s-au desfășurat la Paris, 
a stabilit ca ediția din 1985 a 
campionatelor mondiale de ae-

Michaela Figini (Elveția) cu 
timpul total de 2:33,43, urmată de 
Vreni Schneider (Elveția) 2:34,04 și 
de Blanca Fernandez Ochoa 
(Spania) 2:35,48. In clasamentul 
„Cupei Mondiale" după aceste 
două probe continuă să conducă 
Marina Kiehl (R.F.G.) cu 88 p.

INNSBRUCK. — Cel de al trei
lea concurs din cadrul „Trofeu
lui celor 4 trambuline- disputat 
pe trambulina olimpică din lo

calitate s-a încheiat 
cu victoria finlande
zului M. Nykaenen cu 
un total de 219.3 p. El 
a fost urmată de Jens 
Weissflog (R.D.G.) cu 
21^.8 p și de Pavel Ploc 
(Cehoslovacia) 208.8 p. 
După acest concurs 
care a fost și al 7-lea 
din cadrul „Cupei Mon
diale" pe nrimul loc în 
această competiție se 
află Andreas Felder 
(Austria) cu 115 p.

BERLIN. — în meci 
retur din cadrul 
C.C.E. la hochei Dyna
mo Berlin a dispus de 
Polonia Byton cu 6—4 
(3—0. 0—3. 3—1). Cum 
în primul meci lucăto- 
rii polonezi cîștigaseră 
rt 3—1 pentru califi
care s-a recurs la exe
cutarea șuturilor de 
penali ta te, unde echipa 
din Byton a învins cu 
3—2.

LA MONGIE. — In

șul piemontez, in schimb Căta- 
Chițiga este de părere că .dim
potrivă, am trecut de la greu 
la mai greu", iar Pop comple
tează că „la Praga trebuie tras 
cu toate forțele". Toți ar fi 
vrut însă să știe mai multe 
despre viitorii adversari. Așa-i!

Lotul dinamovist care pleacă 
în această dimineață la Praga 
cuprinde jucătorii : Dan Girlea- 
nu, Gunther Enescu, Marian 
Păușescu, Emilian Vrincuț, Ma
rius Căta-Chițiga, Sorin Pop, 
Mihai Slabu, Zamfir Gheorghe, 
Daniel Rădulescu, Dan Drăgu- 
șin și Ovidiu Bălan. Echipa 
este însoțită de președintele 
clubului Dinamo, Nicolae Pe- 
tricean — conducătorul dele
gației, Corneliu Oros, medicul 
Mircea Cristea și. firește, an
trenorul William Schreiber.

Aurelian BREBEANU

STEAUA
(Urmare din vag. 1)

Urmărim antrenamentul, pri
lej pentru componenții lotului 
de a trece prin toate fazele 

mite de „super-serie", alte 41 
din categoria celor obișnuite și 
faza finală a circuitului „WCT* 
care are loc anual la Dallas.

Printre noutățile acestei e- 
diții a „Marelui Premiu" vom 
nota organizarea turneului de 
la Delray Beach. în Florida, a 
cărui originalitate constă tn 
faptul că se dispută pe ciment 
și că va avea anvergura finan
ciară a unui turneu din cate
goria celor de „mare șlem". Ar 
mai trebui precizat că „Mare
le Premiu" se va întrerupe 
pentru a permite organizarea 
diferitelor faze ale „Cupei Da
vis" astfel : primul tur între 
8 și 10 martie, sferturile de 
finală intre 2 și 4 august, se
mifinalele între 4 și 6 octom
brie și finala. între 20 și 22 
decembrie.

în final, să mai notăm că 
printre jucătorii mai cunoscuți 
care se vor întrece la Auckland, 
dînd semnalul de începere a 
unei noi ediții a „Marelui Pre
miu". se numără australianul 
John Fitzgerald, britanicul 
John Lloyd sau americanul 
Leif Shiras.

- C. a. -

DE AEROMODELISM IN IUGOSLAVIA
romodelism să se desfășoare in 
orașul iugoslav Livno. S-a a- 
nunțat. de asemenea, că la 
competiție, programată in pe
rioada 11—18 august, vor par
ticipa 40 de țări.

această stațiune alpină franceză 
s-a disputat o probă de slalom 
care a fost cîștigată de Andreas 
Wenzel (Lichtenstein) în 1 :33,58, 
în fața lud Jonas Nilson (Suedia) 
— 1:33,81 și a lui Paul Fromelt 
(Lichtenstein) 1:34,04.

BAD—WIESSEE (R.F.G.) — Sla
lom disputat aci a revenit lui 
Marc Girardelli (Luxemburg) 
în 1:51,29, urmat de Fl. Brack 
(R.F.G.) 1 :53,74 și de Ingemar
Stenmark (Suedia) 1:53,77. In 
clasamentul „Cupei Mondiale" 
conduce Marc Girardelli (Lu
xemburg) cu 120 p.

WILLING E.N. — Pe trambulina 
din această stațiune din R. F. 
Germania s-a stabilit un nou re
cord cu o săritură de 111,5 m, 
realizată de cîștigătorul concursu
lui V. Opaas (Norvegia) care a 
avut un total de 233,9 p (sărituri 
de 110,5 și 111,5).

BISCHOFSHOFEN (Austria). — 
Pe trambulina din această sta
țiune a avut loc ultimul concurs 
din cadrul „Trofeului celor 4 
trambuline", victoria revenid 
norvegianului Hroar Stjeman cu 
221,5 p. Pe primul loc în clasa
mentul final al competiției s-a 
clasat Jens Weissflog (RD. Ger
mană) cu 855,3 p.

OȚAWA. — Tinerii hochei$ti 
din echipa Canada *85 care »e 
pregătesc pentru J.O. de la Cal
gary au cîștigat în fața echipei 
Dinamo Moscova cu 8—4 (2—2.
J—L 4-1).

jocului : serviciu, preluare, a- 
tac, apărare— După 90 de mi
nute de lucru. băieții pleacă 
la dușuri, iar noi rămînem de 
vorbă cu cei doi antrenori — 
G. Bartha și V. Dumitrescu — 
care, pe rind, ne răspund la 
citeva întrebări. Ce știți despre 
echipa finlandeză ? întrebăm. 
„O formație robustă, eu nn Joc 
atletic și atacuri in forță. Un 
blocaj foarte bun. Mai puțin 
tehnică insă. Aici Steaua ii este 
superioară*. Este, Intr-adevăr, 
un avantaj. Singurul 7 —Ar mai 
fi și faptul că jucăm mai in 
viteză și mai variat. La Pie- 
ksamaki, va trebui să ne facem 
jocul obișnuit și. cu siguranță, 
așa vom reuși să le destrămăm 
’•ncajul*, Cum se simt băieții?, 
„Foarte bine, n-avem nici • 
problemă de sănătate*. La În
trebarea : „Care este starea 
de spirit a echipei î* ne răs
pund — cam 1a fel — Ioneseu 
și Mina, care au mai jucat îm
potriva voleibaliștilor fin
landezi : „Mergem hotăriți să 
ne asigurăm calificarea in tur
neul final încă din acest prim 
meci !“.

Modesto FERRARINI

TURNEE DE BASCHET
BUDAPESTA, (Agerpres). — 

tn turneul de baschet pentru 
juniori de la Szekesfehervar. 
echipa României a întrecut cu 
scorul de 80—73 (43—31) for
mația Poloniei și a cîștigat cu 
115—76 (60—40) meciul cu se
lecționata R.D. Germane.

PRAGA, (Agerpres). — Tur
neul de baschet pentru junioa
re de la Praga s-a încheiat cu 
victoria echipei Bulgariei — 
S p, urmată de România — 5 p, 
Cehoslovacia — 5 p. Polonia 
și Ungaria — 4 p. R.D. Germa
nă 3 p. Rezultatele intregistra- 
te in ultima zi : Cehoslovacia 
— R. D. Germană 85—69 (47— 
37) ; Polonia — Ungaria 71—88 
(32—36) ; Bulgaria — România 
107—95 (44—43) ;

ATLETISM • Cursa de mara
ton de la Miami a fost riști gată 
de britanicul Jimmy Ashworth 
tn 2h 18 4S 0. In întrecerea rezer
vată femeilor prima a sosit Jan 
Yerkess (S.U.A.) cu timpul de 
2n41:34.0 • La Lldlngoe (Suedia), 
Ann-Louise Skoglund a stabilit 
cea mal bună performanță a se
zonului pe teren acoperit în pro
ba de 200 m. cu timpul de 24’52.

BOX • Campionul o’dmpio 
Mike Breland a obtinut cel de 
al doilea său succes ea orofesio- 
nlst. dispuntnd de Marlon Pal
mer la puncte in S reorize 0 
Lioyd Honeyghan (25 de anii 
este noul campion a! Euronel la 
cat. mijlocie dunâ meciul In 
care l-a Învins la Perugia pe 
italianul Gianfranco Roși prin 
K.o. rep. S.

ANGLIA - ROMÂNIA
Echipele de rugby ale An

gliei și României s-au întîlnit 
sîmbătă, pe stadionul Twicken
ham, intr-un meci care a con
stituit o premieră în istoria 
sportului cu balonul oval. Des
fășurată pe un timp rece, fri
guros, in fața a peste 35 000 
de spectatori, partida a luat 
sfîrșit cu scorul Je 22—15 
(15—9) în favoarea reprezenta
tivei Angliei. A fost un joc de 
uzură, cu puține faze de rug
by deschis, marea majoritate 
a punctelor (33 din 37) fiind 
înscrise din lovituri de nicior.

Gazdele au început mai bi
ne, Andrew mareînd din drop 
chiar în minutul inaugural, a- 
poi (min. 11) din lovitură de 
pedeapsă. O primă acțiune 
mai incisivă a echipei noas
tre s-a încheiat prin transfor
marea unei lovituri de pedeap-

Fază din meciul de sîmbătă, de pe 
arena londonezi Twickenham. Gh. Du
mitru, cu • săritură impresionantă, își 
domină adversarii și culege balonul 
sub privirile coechipierului său. Fi. Mu
rariu. Laserfoto : AP — AGERPRES

F O T BA L meridiane
PROGRAMUL TURNEULUI 
FINAL AL CM. DIN ’86

CIUDAD DE MEXICO, (Ager
pres). — Italia, deținătoarea tit
lului. și Mexicul, țară organiza
toare. Împreună cu alte 22 de 
echipe (calificate din fazele pre
liminare) vor participa între 31 
mai și 29 iunie 1986 la turneul 
final al celui de-al 13-laa cam
pionat mondial de fotbal. Parti
da inaugurală se va disputa la 
J1 mal, pe stadionul Azteca din 
Ciudad de Mexico, intre echipa 
Italiei șl una din formațiile ca
lificate In grupa A. Meciurile din 
cele șase grupe (a cite patru e- 
chipe) vor avea loc în capitala 
mexicană, precum și in orașele 
Puebla, Toluca, Leon, Irapuato, 
Guadalajara. Jalisco și Quere
taro. Optimile de finală se vor 
disputa la 16 șl 18 iunie, sfertu
rile de finală la 21 și 22 iunie, 
semifinalele la 25 Iunie, meciul 
pentru locul 3 la 28 iunie, iar 
Anala la 29 iunie. In total ur- 
mind a se desfășura 52 de tn- 
tUnlri. Tragerea la sorți pentru 
stabilirea grupelor turneului fi
nal se va efectua la 15 decembrie 
198S, la Ciudad de Mexico.

CAMPIONATE

ITALIA (etapa a 14-a): Come 
— Avellino 2—1, Cremonese — 
Ascoli 2—0, Internazlonale — A.S. 
Roma 0—0, Napoli — Udlnese 
4—3, Sampdoria — Juventus 1—L 
Torino — Florentina 2—2, Vero

• TELEX • TELEX •
ÎNOT 0 Rezultate din cea de 

a treia zi a concursului de la 
Fayetteville (S.U.A.): 400 m (m) 
Lodziewskl (R D.G.) 3:45.34; 200
m spate (m) Disk Richter 
(R.D.G.) 1:58,75 ; 200 m mixt (m) 
Hladky (Cehoslovacia) 2101.96; 
100 m (f) Jenna Johnson (S.U.A.) 
54,80; 1500 m (f) Astrid Strauss 
(R.D.G.) 16:06.41; 200 m bras (ffc 
Larisa Belokon (U.R.S.S.) 2:29.92.

TENIS • tn finala turneului 
de ia Las Vegas, John McEnroe 
a dispus de Guillermo Vilas cu 
7—5. 6—0; in semifinale Vilas 1-a 
învins pe Lendl cu 6—4. 7—5 lar 
McEnroe a dispus de Connors 
cu 6—3. 4—6, 6—2. 0 In finala

22-15, LA RUGBY
să de către Alexandru (min. 
15). Cei doi mijlocași la des
chidere au punctat in conti
nuare: Andrew — j.p. min. 21, 
drop min. 28, l.p. min. 37, A- 
lexandru — l.p. min. 25 și 40. 
De asemenea, după pauză, pri
mul în min. 41, celălalt în. 
min. 45, ambii din lovituri de 
pedeapsă. La acest scor, 18—12 
pentru Anglia, in min. 47 gră
mada noastră a cîștigat balo
nul în propriul teren, Paras- 
chiv a atacat impetuos, a ur
mat un șut înalt spre „22“-ul 
advers, fundașul englez a gre
șit recepția, dar Toader. ve
nit în viteză, nu a reușit să 
preia balonul și să-1 culce în 
eseu. A urmat o perioadă de 
dominare teritorială a rugbyș- 
tilor români rămasă fără re
zultat, apoi Podărescu ne-a dat 
emoții prin scăparea unor 

mingi „înainte", iar 
Andrew și Alexandru 
au ratat cite o l.p. 
(min. 62, respectiv 
68). In min. 74, Ale
xandru reușește să 
strîngă scorul (15—18), 
insă în min. 78, după 
o grămadă, Smith 
înscrie din eseu pen
tru Anglia, aceasta 
cîștigînd cu 22—15 un 
meci care, cu mai 
mult aplomb și inspi
rație din partea echi
pei noastre, putea 
avea alt deznodămînt. 

Brigada de arbitri 
galezi D. Bevan, C. 
Norling, W. Jones a 
condus formațiile : 
Anglia : Stringer (Bar
nes) — Smith, Sims 
(Davies), Dodge, Un
derwood — Andrew, 
Harding — Hall, Hes- 
ford, Rees — Dooiey, 
Orwin — Pearce, 
Brain, Blakeway ; 
România: Podărescu — 
Toader, Lungu, Mar- 
ghescu, Aldea — Ale
xandru, Paraschiv — 
Rădulescu, L. Cons
tantin, Murariu — 
Caragea, Dumitru (Du- 
mitraș) — Leonte, 
Grigore, Bucan.

na — Atalanta 1—1. Meciul La
zio — A.C. Milan a fost aminat 
din cauza cețil. In clasament 
conduce Verona cu 22 p, urma
tă de Torino și Intemazionale 
cu câte 20 p și de Sampdoria 
cu 18 p

SCOȚIA (et a 22-a): Aber
deen — Hibernian 2—0, Dundee 
— Glasgow Rangers 2—2, Heart 
of Midlothian — Dumbarton 5—1. 
St. Mirren — Dundee United 
1—0. Meciul Celtic Glasgow — 
Morton a fost aminat In clasa
ment: 1. Aberdeen 35 p (23
jocuri); 2. Celtic Glasgow 31 (21)1 
3. Glasgow Rangers 28 (22).

In clasament conduo la egalitate 
de puncte Tizi Uzo șl WKF Colo 
cu cite 51 p din 22 de Jocuri.

ALGERIA (et. a 22-a): Tizi
Uzo — MP Oran 4—1. MA Hus-
sein Dey —• JCM Tiaret 6““Or
GCR Mascara — WKF Collo 3—1.
AIN M’llla ■- ESM Guelma 0—0.
EP Setlf — WM Tlemoen 1—1.
MP Alger —• Birdj Mana ie] 0—0,
A.S.C. Oran — CM Belcourt 0—0.

CUPA ANGLIEI fturul IID: 
Orient (div. a Ill-a) — West 
Bromwich Albion 2—1 1 Doncas
ter (div a IH-a) — Queen’s 
Park Rangers 1—0 I Liverpool — 
Aston Villa 3—0. Southampton — 
Sunderland 4—0, Birmingham — 
Norwich 0—0, Luton — Stoke 
City 1—1, Manchester United — 
Bournemouth 3—0. Coventry — 
Manchester City 2—1.

turneului „Masters" pentru ju
cătorii sub 21 de ani, care are 
loc la Londra, se vor întîlni sue
dezul Edberg și vest-germanul 
Boris Becker (17 ani), revelația 
acestui concurs; In semifinale 
Becker a dispus de Giamalva cu 
7—6, 6—3. 6—3 iar Edberg de
compatriotul său Sundstrom cu 
6—2, 6—4. 6—2 0 Rezultate din 
semifinalele C.M. de dublu: 
Flach. Seguso — Fibatc. Sandy 
Meyer 4—6. 7—6. 6—1. 6—I Ta- 
roezy. Gunthardt — Curren. Den
ton 6—4. 3—6. 6—3 6—2.

VOLEI 0 Rezultate din semi
finalele turneului feminin de la 
Bremen: Cuba — R F.G. 3—o, 
Sverdlovsk — Coreea de Sud 
3—1 In celelalte meciuri: Cana
da — Franța 3—0. Olanda — 
Cehoslovacia 3—0.
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