
SCRISOAREA

de felicitare cu prilejul aniversării zilei de naștere

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Cu
Elena . , _ _ _. ______
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim 
Viceprim-min.istru al Guvernului Republicii Socaliste Româ
nia, președintele Consiliului 
nologie, a primit un mare 
telegrame de felicitare.

Cu sentimente de aleasă ....
recunoștință, comuniștii, oamenii muncii din întreaga țară, 
vechi militanți ai mișcării revoluționare și muncitorești, 
precum și organizații de partid, de masă și obștești au 
adus, prin aceste mesaje, un cald șl respectuos omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, adrestndu-i din adincul inimilor 
urări fierbinți, de deplină sănătate șl fericire, de viață 
îndelungată și multă putere de muncă, încununată de noi 
și remarcabile succese în rodnica activitate pe care o des
fășoară ca om politic și de stat, ca eminent om de știință 
și savant de renume mondial.

Tovarășa Eiena Ceaușescu a 
trimis mesaje de felicitare și

„Doresc să adresez cele mai 
județene, municipale, orășenești și comunale de partid, or
ganizațiilor de masă 
centrale, colectivelor 
industriale și unități 
și artă, tuturor celor 
de felicitare și urări 
toate acestea ca o expresie a sentimentelor de profund 
atașament, dragoste și încredere în gloriosul nostru partid, 
în rîndurile căruia m-am format ca militant revoluționar, 
comunist și a cărui politică consacrată progresului și 
înfloririi patriei noastre socialiste, bunăstării și fericirii 
poporului, am slujit-o și o voi sluji întotdeauna cu în
treaga mea putere de muncă, făcind totul pentru triumful 
nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului, pentru 
Politica de pace și colaborare a României socialiste.

îmi este deosebit de plăcut să adresez. Ia rîndul meu. 
tuturor celor ce mi-au trimis mesaje, scrisori și telegrame 
de felicitare, calde urări de sănătate și fericire, de succese 
și satisfacții tot mai mari în muncă și în viață, in acti
vitatea de înfăptuire a obiectivelor și hotărîriioT Congre
sului al XIII-!ea al partidului, a programului de înflorire 
economico-sociaiă a țării, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism".
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PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂ I

ortul
ZiAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

TREI ECHIPE ROMANEȘTI
ÎNTILNIRI DIN CUPELE EUROPENEIN IMPORTANTE

Handbalul românesc dă miine 
un nou examen : echiptte sale 
fruntașe de club susțin manșa- 
tur din sferturile de finale ale 
cupelor europene. Steaua evo
luează, la Sabac, în partida cu 
Metaloplastica, Știința Bacău 
joacă, pe teren propriu, cu 
Radnicki Belgrad — in -Cupa 
campionilor europeni", iar II.C. 
Minaur întîlnește, in sala „Da
cia" din Baia Mare, pe Loko- 
motiva Trnava — in -Cupa 
I.H.F.".

Trimișii noștri la aceste par
tide ne comunică :

Ndaloplastica - Steaua,
nn veritabil derby al C. C.E.

SABAC, 11 (prin telefon). 
Meciul dintre formațiile Me
taloplastica Sabac și Steaua 
București este un veritabil 
derby al sferturilor de finală 
ale C.C.E. Aceasta îndeosebi 
pentru faptul că ambele for
mații cuprind mulți dintre ju
cătorii selecționați în echipele 
naționale. După cum se știe, 
reprezentativa Iugoslaviei este

utxm.™ „PRESTIGIUL SPORTULUI, CÎT MAI APROAPE
OE PRESTIGIUL

Institutul Național de Mo
toare Termice din Capitală, 
unitate cu o concentrare de 
„materie cenușie" pe metru pă
trat de excepție : ingineri, cer
cetători, proiectanți, reputați 
specialiști în tot ceea ce este 
motor cu ardere internă, cu 
toții aflați intr-o entuziastă 
angajare pentru a materializa 
indicațiile desprinse din docu
mentele celui de al Xtii-lea 
Congres al partidului. Oameni 
care caută cu răbdare, cu in
sistență, cu tinerească curio
zitate noul. Și tot cu tinerească

prețuire, de profundă stimă și

ELENA CEAUȘESCU

Național pentru Știință și Teh- 
numâr de mesaje, scrisori și

adresat tuturor celor ce i-au 
urări următoarea scrisoare : 
calde mulțumiri comitetelor

și obștești, ministerelor și instituțiilor 
de oameni ai muncii din întreprinderi 
agricole, oamenilor de știință, cultură 
care mi-au transmis mesaje și scrisori 
cu prilejui zilei de naștere. Consider

prilejul aniversării zilei de naștere, tovarășa 
Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv

adresată celor care i-au trimis mesaje, scrisori și telegrame
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performanți, din anul 1985

EVOLUEAZĂ MIINE

FINALE ALE „DACIADEI"

| 4 PAGINI - 50 BANI

sportul de mare performanță, 
aflată la a IV-a ediție. Ieri, la 
poligonul acoperit Dinamo din 
Capitală, s-a desfășurat festi
vitatea inaugurală a finalelor

pe țară, la care participă toate 
categoriile de trăgători — se
niori și juniori — specializați 
în probele de pistol și pușcă

în acest an. revine tirului 
onoarea de a deschide seria 
finalelor pe țară ale marii com
petiții naționale „Daciada" in

Aspect de la festivitatea de deschidere a primei finale, cea de 
tir, din cadrul .Daciadei* de

Biimărcanul Doru Porumb, intr-o spectaculoasă încercare de depă
șire a defensivei adverse Foto : Aurel D. NEAGU

campioană olimpică la Los An
geles, iar cea a țării noastre 
a cucerit medaliile de bronz 
Din echipa gazdă evoluează 
între „plavi" Bășici, Portner, 
Rasici, Vujovici, Cvetkovici, 
Kuzmanowski, Isakovici și 

DE CARE SE BUCURĂ INSTITUTUL*
pasiune își recreează mintea și 
trupul făcind mișcare, sport. 
„Pentru noi activitatea sporti
vă este o problemă la fel de 
serioasă ca cercetarea științi
fică — ne spunea președintele 
Comitetului sindicatului. dr. 
ing. Lucian Teodorescu, cu pri
lejul recentei Conferințe de 
dare de seamă și alegeri des
fășurată la I.N.M.T. Și își con
tinua ideea : o repriză de sport, 
chiar dacă ești și simplu pri
vitor, este, pentru minte, ea un 
duș reconfortant". Un argument 
care convinge că sportul este

250 DE SPORTIVI IȘI DISPUTA PRIMELE
1985

D/4CI4DX1

• In avanpremiera întrecerilor, o frumoasa festivitate de deschidere la poligonul acoperit Dinamo

• Numeroși madaliați printre aspiranții la titlurile de campioni ai marii competiții naționala

Vukovici, iar din lotul Stelei 
se află între „tricolori" Nicolae 
Muntcanu, Adrian Simian, Va- 
siie Stingă, Marian Dumitru,

(Continuare in vag 2—3)

iubit aici sint, pe lingă acti
vitatea de masă — acțiuni tu
ristice, crosuri, duminici ale 
sportului organizate sub gene
ricul „Daciadei" — cele 10 sec
ții pe discipline: aeromodeiism, 
automobilism, deltaplanism. 
baschet, fotbal, șah, schi, tenis 
turism și tenis de masă.

Observăm, în prim-plan 
sporturile tehnico-apiicative. 
„Lucru pe deplin firesc — re-

Viotel TONCEANU 

(Continuare in vag 2—3)

de Ia 10 m. La acest eveniment 
au participat peste 250 de țin- 
tași — reprezentînd 23 de sec
ții dxi 13 județe ale țării — 
cei mai buni, desemnați in 
etapele anterioare ale Întrece
rilor, pe asociații sportive, clăi 
buri și localități, județene și 
interjudețene. Prezența celor 
mai buni țintași in probele de 
tir cu arme cu aer comprimat 
constituie o primă garanție că 
întrecerile care încep astăzi, de 
la ora 8,30 (în program : pușcă 
60 diabolouri seniori și junior:, 
pușcă 40 d. Junioare și pistol

In întreaga țară, se acționează cb tiotărlre pentru deszăpezire

șl desfășurarea normală a activității economico-sociale

NUMEROȘI SPORTIVI
In Capitală, ca și in alte l>- 

calități din țară, afectate de 
ninsorile abundente ale acestei 
riguroase ierni, continuă cu În
suflețire acțiunile de deszăpe
zire, pentru ca întreaga acti
vitate economică și socială să 
se desfășoare normal. In pri
mele rindurl se află, animați 
de un înalt spirit civic și pa
triotic, tinerii, printre care și 
sute și sute de sportivi din 
marile cluburi și asociații bueu- 
reștene.

Ieri, pe șos. Ștefan cel Mare 
numeroase echipe de tineri 
munceau cu hărnicie, cu entu
ziasm, pentru a înlătura zăpa
da de pe carosabil și de pe 
trotuare, inălțînd In spațiile li
bere mari nămeți și creind ast
fel condiții de circulație nor
mală. Erau sportivii Clubului 
Dinamo care își făceau a data-

Sportivii Clubului Dinamo in plină acțiune de deszăpezim. Ai treilea
din dreapta, Ivan Palzaichin. Foto : J. ZVONESCH1
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60 d. juniori) și se vor încheia 
miine (in program : pistol 40 
d. senioare și junioare. 60 d. 
seniori și pușcă 40 d. senioare) 
se vor ridica la un nivel ca
litativ superior. De altfel, pe 
standurile poligonului acoperit 
□inamo vor fi prezenți trăgă
tori care nu o dată au adus 
țării medalii și trofee de pres
tigiu în mari întreceri interna
ționale. E suficient să ie amin
tim pe componentele ecn.pel 
campioană europeană și record
mană mondială, la pislot 
metri, Ana Ciobanu. 
Kaposztay și Anișoara 
alți medaliați la competit’i si
milare, precum Nicu Tinzaru, 
Sorin Babii Ia pistol. Nicu'ina 
Iosif, Eva Olah, Ilie Codreanu 
și alții la pușcă. Compet.ția 
este importantă, in pmul rind, 
pentru că, cu acest prilej, vor 
fi desemnați primii campioni si 
„Daciadei“ pe anul 1933. Dar 
întrecerea mai are și rolul de 
a selecta oe cei mai valoroși 
dintre trăgâ?':. pe baza rezul
tatelor înalte, în echipei: re
prezentative ale țării pentru 
Balcaniada și Campionatele eu
ropene din luna februarie.

Așadar, multioie argumente 
pentru o reușită deplină a 
competiției care deschide lunga' 
serie a finalelor ,.Daciadei“ din’ 
arest an la sporturile de per
formanță.

Radu T1MOFTE

IN PRIMELE RÎNDURI
rie de onoare in a participa — 
după ce au deszăpezit clubul 
lor — la aceste acțiuni patrio
tice. Printre ei puteau fi recu- 
noseuți numeroși mari perfor
meri din secțiile de lupte, 
eaiac-canoe, canotaj și altele. 
De remarcat că împreună cu 
ei se afla tot personalul clu
bului, in frunte cu conducerea 
sa.

Numeroase relatări telefonice 
primim și de la corespondenții 
noștri din țară, care ne infor
mează că sportivii cluburilor 
și asociațiilor se află angajați 
cu însuflețire la acțiunile or
ganizate de comandamentele lo
cale, pentru ca întreaga acti
vitate tn localitățile afectate de 
zăpadă să se desfășoare nor
mal. Asemenea relatări am 
primit din județele Mehedinți, 
Gorj. Mureș Clii VHncea. 
Iași și altele



CUPELE EUROPENE DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

Dumitru Berbece, Adrian Ghî- 
meș și Constantin Petre.

După cîteva zile de pregătire 
la Timișoara și după două me
ciuri de verificare susținute în 
compania divizionarei „A" Po
litehnica, sportivii pregătiți de 
antrenorii Radu Voina și Oito 
Telman au ajuns vineri seară 
la Sabac. Ei vor face mîine 
(nj. astăzi) un antrenament în 
sala de joc, urmînd ca dumi
nică la ora 18 (ora României) 
Bă susțină partida cu Metalo- 
plastica, așteptată aici cu un 
enorm interes.

Steliștii doresc foarte mult să 
se califice și sperăm că ei vor 
ști să-și susțină cu dîrzenie 
șansele. Meciul va fi arbitrat 
de cuplul norvegian Sjong- 
Ludwigssen.

Calin ANTONESCU

fetele din Bacău ișl rcrln
la potențialul real

Așa cum spera antrenorul 
băcăuan, după un început mai 
puțin favorabil în noul sezon, 
jucătoarele de Ia Știința și-au 
revenit în bună parte, existînd 
indicii că ar putea fi duminică 
la potențialul real. Este de 
dorit, pentru că partida cu 
Radnicki— câștigătoare a „Cu
pei ' campionilor europeni" în 
1976, 1980 și 1984 — va fi ex
trem de dificilă.

Știința Bacău, după atîtea 
succese interne, dorește și afir
marea internațională. Deși Oacă 
nu este încă complet refăcută, 
deși mai sint și alte probleme 
medicale de rezolvat, echipa și 
tehnicienii săi vor face totul 
pentru victorie, pentru un suc
ces care să le asigure califi
carea în semifinalele presti
gioasei competiții.

Intîlnirea se dispută dumini
că, cu începere de la ora 10, 
și va fi condusă de „cavalerii 
fluierului" Pritzkow șl Ramp 
(R.D. Germană).

Ion GAVRILESCU

telefon), 
pentru 

desigur, 
i, me-

BAC AU, 11 (prin 
Eveniment de seamă 
sportul băcăuan și, 
pentru handbalul nostru, 
ciul dintre echipele feminine 
Știința Bacău și Radnicki Bel
grad suscită un interes major. 
Duminică dimineață, tribuna 
Sălii sporturilor din Bacău va 
fi arhiplină și toate inimile vor 
bate pentru echipa pregătită de 
antrenorul Eugen Bartha.

H. (. Minaur - din nou
la „porțile" semifinalelor l

BAIA MARE, 11 (prin tele
fon). Ca și în 1979 și 1981, li
derul campionatului nostru de 
handbal, Divizia „A", H.C. Mi
naur Baia Mare, țintește cali
ficarea în semifinalele unei 
competiții europene. Atunci a 
reușit-o. Pentru a repeta acum

Divizia feminină „A" de handbal

performanța este nevoie ca du
minică elevii antrenorului e- 
merit Lascăr Pană să evolueze 
la potențial maxim, cu o mare 
ambiție, cu dăruire. Partenerul 
din sferturile de finală ale 
„Cupei I.H.F.", formația ce
hoslovacă Lokomotiva Trnava, 
are o „carte de vizită" presti
gioasă, pe care și-o îmbogă
țește necontenit. O dovadă : 
eliminarea în „optimi" a puter
nicei echipe din R.D. Germană, 
S.C. Leipz’g ! Cu jucători care 
au fost sau sint în reprezen
tativa Cehoslovaciei, 
fi prolificul Sule, 
Brestovansky 
Bardejovsky, 
și Mesiarik, 
bazat pe forță și asprime, pe 
insistență în atac și pe o per
manentă mobilitate în apărare, 
Lokomotiva Trnava este un 
partener redutabil pentru ori
care dintre formațiile fruntașe 
ale continentului.

Mizînd pe faptul că maramu
reșenii își vor regăsi prospe
țimea, după turneele din R.D. 
Germană și R.F. Germania, că 
tehnicienii vor fi stabilit solu
ții tactice eficiente și că arden
tul public băimărean le va o- 
feri suportul moral atît de ne
cesar, sperăm ca H.C. Minaur 
să cîștige la o diferență de 
scor care să-i diminueze emo
țiile pentru intîlnirea retur, 
programată la 27 ianuarie, la 
Trnava.

Meciul de duminică începe Ia 
ora 17 și 
cuplu de 
cătuit din

I, cum ar 
puternicul 

și colegii lor 
Matusek. Pavlik 

cu un stil de joc

va fi condus de un 
arbitri iugoslavi, al- 
Mosnicka și Borwatb.

Hristache NAUM

MIINE, PRIMA ETAPA A RETURULUI
Campionatul Diviziei feminine 

„A" de handbal se reia mîine 
cu prima etapă a returului. în
trecerea reîncepe de la situația 
în care Știința Bacău, Chimistul 
Bm. Vîlcea și Hidrotehnica Con
stanta vor încerca în disputa 
pentru titlu să „scape" de ur
măritoare — TEBOM Iași șl 
Rulmentul Brașov —, după cum 
la fel de interesantă se anunță, 
tacă din startul returului, lupta 
celor cinci echipe — Confecția, 
A.E.M, Timișoara, Textila Plo
iești, Rapid și Progresul — cla
sate In această ordine la peri
feria clasamentului, pentru ort- 
tarea retrogradării. Etapa

și brașovencele vor 
pentru un rezultat

________ _____ de 
mîine este dominată de meciu
rile de la Iași, în care atit gaz-

dele, dt 
ce totul 
vorabil, ceea ce le-ar menține in 
lupta pentru un loc pe podiu
mul de premiere, precum și de 
cel de la București, unul dintre 
derbyurile codașelor,
— Confecția. Jocul 
Textila Zalău s-a 
miercuri, băcăuancele 
net. Programul etapei 
mă torul:

IAȘI: TEROM — Rulmentul
Brașov; HM. VÎLCEA: Chimistul
— Rapid București; TIMIȘOARA:
A.E.M. — Textila Dorobanțul 
Ploiești; TG. MUREȘ: Mureșul — 
Hidrotehnica Constanța; BUCU
REȘTI: Progresul — Confecția
(Sala Floreasca, ora 10).

fa- 
fa-

Progresul 
Știința — 

disputat 
Invingind 
este ur-

Campionatele naționale de șan PRIMELE CLARIFICĂRI ÎNV

Ieri, șahiștii angrenați în dis
putarea finalei campionatului 
național de seniori (ediția 1984) 
au avut zi de odihnă. Cinci 
runde au fost lăsate în urmă, 
opt moi sin.t pină cind va fi 
desemnat noul campion al țării.

Deocamdată, asistăm la pri
mele departajări în clasament, 
cel mai bine situat pină acum 
fiind tînărul maestru interna
țional Constantin Ionescu, ocu
pantul primului loc cu un to
tal de 3,5 puncte. Bine propul
sat de victoria asupra lui Th. 
Ghițescu, unul din favoriții fi
nalei, actualul lider pare a fi 
decis să nu cedeze decît cu 
greu șefia. Ca și acesta, neîn
vinși pină acum sint O. Foișor 
(campionul de acum doi ani), 
S. Grunberg și M. Tratatovici. 
iar cu o singură înfrîngere Th. 
Ghițescu, toți avînd cîte 3 p. 
„Plutonul" urmăritorilor se va 
majora desigur după jucarea 
partidei întrerupte din runda 
a 5-a dintre M. Pavlov și V. 
Nicolaide, ambii cu cîte 2,5 p 
(1), în care primul deține un 
pion in plus, dar care — se 
pare — nu poate fi valorificat 
prea ușor. Și iaSă cum arată 
clasamentul in continuare, pînă 
La locul 14, ultimul : L Mără- 
șescu 2,5 p. I. Hegheduș, C. Ra
dovici și P. Joița — 2 p, D. 
Bărbulescu 1,5 p (1), L. Oltean 
1,5 p, M. Marin 1 p (1).

întrecerile se reiau în aceas
ta după-amiază, în frumoasa 
sală de spectacol a clubului în
treprinderii ..23 August" (stația 
de metro Republica), la ora 14,45.

★
Intre timp, Ia Băile Hercula-

ne, finala șahistelor a trecut de 
a 4-a rundă. laită ultimele re
zultate consemnate : Gabriela 
Olărașu — Gabriela Olteanu 
1—0, Otilia Ganț — Smaranda 
Boicu 1—0, Mâdălina Stroe — 
Viorica Ionescu 0—1, Gertrude 
Baumstark — Eugenia Ghindă 
și Iudit Chiricuță — Cristina

■ -------- -

Bădulefcu 
clasament 
Olărașu < 
de Dana 
gorevici, 
partidă n 
îmbolnăvi; 
niade s-a

ON ANTRENOB, 0 PASIDN'
• FLORIN VELICI și talentații săi judoka, pe

Comenzile și aprecierile antre
norului se succed într-un * 
uluitor : 
partener") 
de ce n-ai acționat cu 
sting?", “ 
cu încărcare I' 
secunde !“. „■
Execuțiile sint șl ele la fd de 
rapide, perechile de sportivi în
deplinind cu rigoare șl precizie 
maximă solicitările impuse de 
antrenor. Ne uăm seama. de 
altfel, că ochii și mintea aces
tuia fixează în permanență tot 
ceea ce se petrece în sala de 
antrenament, are — cum se spu
ne — controlul tuturor mișcări
lor sportivilor, chiar dacă el este 
acela care urmărește și scurge
rea timpului și trebuie să co
mande, periodic, pornirea eau o- 
prirea unei reprize de luptă. Nu 
exagerăm cu nimio dacă vom 
spune că, de fapt, totul se des
fășoară la nrecizie de secundă, 
iar sub a.----- '
gitație continuă se 
rigoare și disciplină 
rează deopotrivă pe 
pe zecile de sportivi 
nalele kimonouri.

ritm 
„Otogani !“ („înspre 
„L-al avut pe șold, 

brațul 
„Alegeți un procedeu 

„Ultimele 30 de 
.Ultimul atac

aparenta forfotă și a- 
ascunde o 
care ono- 

antremor șl 
în tradițio-

lucra cu 
răspunde 
mai mare 
gerez daca 
tele vor v

Intr-adev 
tivitatea <3 
In 1971. cu 
mărind cu 
de rezulta 
tului scold 
disciplină 
în tara n 
număr dt 
cânți ai j 
un an au 
tele, antra 
mintindu-ș 
facție de 
tă de un 
Varga, loJ 
de oopii. 
Sibiu, în 
mult succ 
apreciată 
rile pe cs 
selecția in 
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Spre deosebire de floretiști, care 
au oferit o reuniune atractivă, 
chiar și atunci cind practic se 
cunoșteau ce! 24 de calificați pen
tru finala campionatului național, 
considerlnd fiecare asalt un bun 
prilei de pregătire și verificare 
la început de sezon, sabrerii — cu 
„ajutorul" secretariatului 
concurs ! — au „oferit" ieri 
„Floreasca" un concurs cum__
am mai vrea să vedem. Debutînd 
greoi, nefăcînd față cu operati
vitate unul tablou de concurs cu

VALORILE SE RESPECTĂ IN CAMPIONATUL DE HOCHEI
A

• Azi, derbyul Steaua — Dinamo
MIERCUREA CIUC, II (prin 

telefon). Penultima zî a tur
neului a programat din bou o 
rundă calmă în care formațiile 
de pe podium le-au întîlnit pe 
următoarele trei. Așa cum
ee aștepta, primele trei clasate 
au cîștigat, în felul acesta
erescînd diferența dintre ele șl 
urmăritoarele lor. Intr-adevăr, 
dacă înaintea partidelor din cel 
de al doilea turneu intre for
mația clasată pe locul trei și 
cea de pe patru exista o di
ferență de numai șase puncte, 
ea a crescut acum la 13 I Desi
gur, în folosul hocheiului nos
tru ar fi ca această reparare 
dintre „cele trei 
cit mai mică...

Dacă primele 
disputate vineri ____ __________
la o diferență de numai trei 
goluri, este vorba de Dinamo — 
Viitorul și Sport Club — Du-

mari" să fie

două partide 
s-au Încheiat

narea, Steaua s-a... plimbat în 
partida cu Progresul Așadar :

DINAMO — VIITORUL 8—5 
(2-1, - - - - 
destul 
sebire 
priză.
Solyom, 
Keresteș, 
Pentru 
Korpos (2) și A. Becze •— pen
tru Viitorul. De remarcat că 
ultimul-gol al Viitorului a fost 
înscris in min. 60, din șut de 
penalitate, de Andre. Au arbi
trat M. Presneanu (la centru) 
ajutat de E. Both și N. Ena- 
che.

SPORT CLUB — DUNĂREA 
4—1 (0—0, 3—1, 1—0). For
mația gălățeană, pe linia ulti
melor 6aie comportări, a jucat 
destul de bine, 
ceea ce a arătat in turneele 
anterioare

3—3). Jocul a fost 
echilibrat, cu deo- 

prima și ultima re
marcat : Bejan (2), 

Costea, 
Pisăru

Dinamo ;

A APARUT
UN NOU NUMĂR

DIN

3-1, 
de 
în 
Au
i, Gherghișan, 

și Caval —■
Andre (2),

oricum peste

echipa din Miercurea Ciuc nu 
a forțat. Golurile au fost în
scrise de E. Antal, Gali, Ge- 
reb, B. Nagy — pentru Sport 
Club, respectiv Dumitriu. Au 
arbitrat : I. Becze (la centru) 
ajutat de FI. Gubernu și Gh. 
Tasnadi.

STEAUA — PROGRESUL 
10—0 (1—0, 4—0, 2—0). Partidă 
în întregime la discreția ho- 
cheiștilor militari. Au înscris î 
Chiriță (2), Nistor (2), E. An
tal, Gerczuly, Sofron, Hălăucă, 
Cazacu și Oii nici. Au arbitrat» 
M. Dinu (la centru), T. Szabo 
și St. Enciu. a

80 de competitori, după mai bine 
de trei ore de derulare a unui 
singur tur. cind se și disputaseră 
primele asalturi din turul n, se- 
cretariatu1 (E. Turcu și N. Mari
nescu) a fost sesizat că grupele 
au fost greșit alcătuite I Astfel, 
grupele au fost reașezate, asaltu
rile disputate fiind anulate... Și 
după multe alte ore, cînd con
cursul intrase deja în faza finalei 
de opt, au intrat În „scenă- unii 
dintre fir.aliștii care n-au acordat 
respectul minim competiției și ce
lor aflați In sală pentru a le 
consemna poziția în clasament, 
în semifinală, Marin și Păunescu 
au oferit o parodie de asalt, pri
mul mai ales discutînd fiecare 
decizie a judecătorilor, sub privi
rile împăciuitoare ale arbitrului 
M. Ticușan, depășit, evident, de 
situație. Ca apoi, chiar în asaltul 
pentru desemnarea învingătoru
lui, să asistăm Ia o penibilă tra
gere de timp (din păcate, prota
goniști fiind foștii internaționali 
Pop și Marin), scorul fiind decis 
prin depășirea timpului regula
mentar de luptă I

în asemenea condiții nu-i ră- 
mîne cronicarului decît să-1 enu
mera pe cel calificați : C. Marin, 
I. Pop, FI. Păunescu — Steaua, N. 
Stoian — Voința Slobozia, M. Mus
tață, V. Szabo, L. Filipoiu, Al. 
Chiculiță — St., M. Cruțu • M. 
Florea — V. Slob., J. Medragoniu 
— Dinamo, D. Găureanu — C.T.

Florin Velici, cu doi dintre cel mal mici ele.
(lăzi In tainele judo-i

Clasamentul înaintea ulti
mei etape : 1. Steaua 26 ; 2.
Sport Club Miercurea Ciuc 21 ; 
3. Dinamo 21 ; 4. Viitorul
Gheorgheni 8 ; 5. Progresul. M. 
Ciuc 6 ; 6. Dunărea Galați 2.

Programul de sîmbătă : ora 
10, Sport Club — Viitorul ; ora 
14, Progresul — Dunărea ; ora 
16, Steaua — Dinamo, ultimul 
derby al turneului.

Paul SLĂVESCU

Tractorul Brașov, M,. Frunză —
Din., N. Costin — Tractorul, E.
Predescu — U.C.B., Z. Mezel —
C.S. Satu Mare, E. Oancea
— U.C.B., St. Oros — Din., D.
Anghel - C.T.T. Bv., D.
Pintelei -- Unirea Iași, I. Pan-
telimonescu — Din., N. Pău-
nescu — Progresul, E. Ion —
Din., W. Sultan — Tr. Bv.

Așa l-am ’ cunoscut, în starea 
și ambianta obișnuite, pe cel 
despre care ni se vorbise la O- 
radea în cuvinte laudative, pe 
profesorul și antrenorul de judo 
Florin Velici, un om pasionat și 
devotat sportului, orleind dis
pus să nu-șl precupețească e- 
forturile pentru afirmarea disci
plinei pe care a îndrăgit-o șl 
căreia i-a consacrat aproape 15 
ani, de fapt toți anii de activi
tate profesională de- după ter
minarea, în 1971, a Institutului de 
Educație Fizică și Sport. Elevii 
săi sint veritabili colecționari de 
medalii și de locuri fruntașe în 
campionatele naționale de copii, 
juniori și tineret, iar cei mai 
buni dintre ei au fost selecțio
nați și în loturi reprezentative, 
evoluînd cu mult succes în im
portante confruntări 
nale.
va e 
care 
tele, --------
ferm: „In profesia noastră nu e 
timp să Iași lucrurile să curgă 
in v-2— '
pulsionezi mereu, 
nu-și are loc intr-o sală 
sport, e necesar să lucrezi

internațio- 
întrcbîndu-1 dacă nu cum- 
prea mare... rigoarea în 

își desfășoară antrenamen- 
Florin Velici ne-a răspuns

voia lor, trebuie să Ie im- 
comoditatea 

de 
- ______ ___ _____ 511

permanentă cu bătaie lungă și 
pentru aceasta ordinea și disci
plina trebuie să caracterizeze tot 
ceea ce facem. Dacă se obiș
nuiesc cu acestea, sportivii vorMircea TUDORAN

drept,

PRESTIGIUL SPORTULUI LA I.N.M.T. BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

12/1984nr.
un bogat conținutcu

tehnic șl de actualitate
• OLIMPIADA DE LA SALONIC 

note, comentarii, clasamente
Echipa feminină a României medaliată cu

• MECIUL KARPOV-KASPAROV
Pînâ cind vor continua remizele î

• ÎNAINTEA FINALELOR CAMPIONATULUI ....._____
Rezultatele detaliate ale turneelor preliminare

• CAMPIONATUL MONDIAL AL COMPUTERELOR
• Nichita Stănescu - șahist pasionat
• CONCURSURILE REVISTEI NOASTRE
• Informații — Partide — Recenzii — Șah prin corespondență

- Studii și probleme — Combinații

bronzul olimpic

NAȚIONAL

La chioșcurile do difuzare a prese5 
și oficiile poștale

Reînnoiți-vâ abonamentul pe anul 1985 I

marca la conferință Ioan Ignat, 
ales, apoi, vicepreședinte al a- 
sociației —, doar sintem oa
meni ai tehnicii". loan Ignat, 
fost halterofil, apoi orientarist 
este, acum, unul din temerarii 
zburători cu ar; pa Delta (a 
proiectat, construit și brevetat 
aparatul „Baby I“), alături de 
George Craioveanu (de aseme
nea constructor al unui aparat, 
„Carpați II"), de ing, Mihai 
Crăcănanu, Hie Mihai și de 
alți tineri, admirabili în pasi
unea lor. Am înțeles, urmă
rind discuțiile din conferință, 
că acești oameni ai tehnicii do
vedesc și in activitatea spor
tivă o seriozitate... inginereas
că. Ceea ce poate fi văzut, de 
pildă, în atelierul secției de 
aeromodelism, condusă de Dan
du Petrescu, maestru al spor
tului de nivel internațional și 
campion balcanic, este impre
sionant. Din mîinile acestui 
om au ieșit adevărate bijuterii

zburat 
minia- 
preci-

ale tehnicii, aparate de 
(zeci), complicate piese 
turale, utilaje de mare 
zie, care au cerut poate mii 
de ore de muncă. Rachetomo- 
delistul ing. Vasile Podașcă, și 
el căutător al noului, a creat 
primul motor de aeromodele cu 
turbină...

Anul acesta la Campionatul 
național de aeromodele de zbor 
liber Dandu Petrescu s-a cla
sat pe locul II la individual, 
ca și echipa formată din ing. 
Carol de L’Elanche și George 
Popa.

O frumoasă împletire a preo
cupărilor de producție cu cele 
sportive dovedesc și membrii 
secției de automobilism, în 
frunte cu ing. Ursu Burebisla. 
Ei au fost finali ști în Campio
natul național de Viteză în 
coastră (șase etape), în Cam
pionatul de viteză pe circuit 
(cinci etape), în hCupa Păcii 
și Prieteniei44 și au adus, anul 
trecut, în „zestrea44 asociației, 2 
locuri II la individual și locuri 
meritorii pe echipe.

Și membrii secției de schi au 
venit la conferința asociației cu 
un bogat palmares de succese 
obținute în anul 1984, la com
petițiile la care au participat : 
„Cupa U.G.S.R.", „Cupa Dru- 
marilor", „Cupa I.P.A.“, „Cupa 
I.N.M.T.". evidențiindu-se in
ginerii Emil Dorneanu și Ma
rian Niculcscu. Celelalte secții 
desfășoară activitate „de casă", 
în cadrul „Daciadei" șl parti
cipă la competiții pe sector și 
municipiu.

Ginduri de viitor ? 
tele nou ales, Pavel 
tin, contabilul șef al
lui, spunea că „se vor depune 
eforturi pentru antrenarea cit 
mai multor oameni ai muncii, 
bărbați și fentei, în acțiunile 
sportive de masă, pentru re- 
ereere și sănătate, iar perfora 
merilor I.N.M.T.-ului li se vor 
crea condiții pentru a-și putea 
îmbogăți succesele. Dorim să 
ridicăm prestigiul sportului cit 
mai aproape de prestigiul de 
care se bucură institutul nos
tru".
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• F.C.M. Brașov și-a calculat 
destul de bine traseul turului, 
pornind de la o premisă fi
rească : aceea de a forța capa
citățile maxime ale jucătorilor 
ei în partidele disputate pe 
teren propriu, avînd alături tri
bunele pline și o galerie ex
trem de activă. Și dacă n-ar 
fi fort marea „sincopă" din 
partida eu Gloria Buzău, cînd 
Mareu l-a pierdut de cîteva ori 
pe... drum pe Bălan, iar Dudu 
Georgescu pe Ștefan, astăzi 
F.C.M.-ui ar fi privit de pe o 
altă poziție returul. „Nu Gloria 
a ciștigat, ci noi am pierdut 
acel meci, ratând enorm pînă 
la pauză, afirmă loan Naghi, 
căpitanul galben-negrilor 
sub Tîmpa. De zece ori 
mai jucăm meciul, nu se 
întâmplă ce s-a întîmplat 
tunel...", © Că exist’ un___
bure de adevăr în cele afirma
te mai sus ne~o confirmă și 
un clasament sui-generis al 
celor trei echipe promovate în 
disputele cu cele „patru mari" 
ale fotbalului nostru. Steaua, 
Dinamo, Sportul studențesc și 
Universitatea Craiova, fiecare 
jucînd cite trei meciuri pe te
ren propriu. Iată-1 : 1. F.C.M. 
5 p (1—1, 0—2, 1—0, 2—0) ; 2. 
„Poli" Timișoara 3 p (1—4,
0-0, 2—1, 0—2) ; 3. Gloria Bu
zău 2 p (0—3. 0—0, 0—3, 2—2). 
„Ne-am mobilizat exemplar în 
partidele cu echipele fruntașe 
și am jucat cu ele de Ia egal. 
Din păcate, după astfel de reu
șite, am avut căderi datorate 
unor relaxări nepermise, care 
ne-au costat" — concluziona la 
sfîrșitul turului antrenorul prin
cipal Ștefan Coidum. • F.C.M. 
Brașov este singura echioă din 
Divizia „A" care nu a ciștigat 
nici un punct in deplasare 1 
Care să fie cauza sau cauze
le ? Una ne-o dezvăluie Dumi
tru Dragomir, președintele clu
bului : „în ciuda anilor pe 
care-i au îordache și Naghi, 
cred că sintem una dintre cele 
mai tinere echipe din campio
nat. Bălan, Hirsean, FI. Vasi
le, Mandoca, de exemplu, 
au ieșit din juniorat. Și 
avem și alții pe care-i 
lansa, dar ne e teamă că-i 
pierde șî pe ei, așa cum

de 
dacă 
mai

«- 
sîm-

abia 
mai 

vom 
vom 
Bra-

șovul i-a pierdut pe Lăcătuș și 
Stîngaciu, ca să mă refer nu
mai la ultimii, și cu 
F.C.M.-uI ar fi putut 
puncte și în 
Posibil. Cert este că la cap: 
tolele victorii ‘
plasare în dreptul brașovenilor 
se află 0 (zero) ! • Ce-i lip
sește, totuși, „ll“-lui antrenat 
de Coidum și Gyorfi pentru a 

~ deveni cu adevărat competrtțx ?
In primul rînd, o mai Sdnă 
sincronizare a „perechii1' fun
dașilor centrali Naghi—Ștefan, 
în al doilea rînd, un mijlocaș 
care să coordoneze cu lucidita
te acțiunile ofensive, acest rol 
nefiind interpretat așa cum 
trebuie nici de Spirea, nici de 
Șoarece, nici de Kramer, și cu

care 
ob(ine 

deplasare, nu ?“.

și egaluri în de-

NAGHI

cel mai nou echipier al 
F.C.M.-ului, să-i dăm și lui 
cuvîntul in finalul acestei suc
cinte analize : „Nou» mea
echipă dispune de o mare doză 
de combativitate, e arțăgoasă, 
în sensul bun al euvintului, e

11. F.C.M. BRAȘOV 17 7 1 9 20-22 15
• Puncte reolizoto acasă : 15 (o pierdut două cu Glorio Buzău >1 

unul cu Steaua).
• Puncta obținute tn deplasare : nici unul (este singura echipă cu 

o asemenea ..performanță").
• Golgeterii echipei : Văi dean 4 goluri. Cramer, Mondoco - cile 

3. FI. Vasile. Șoarece ți Ghergbe - cite 2. Bențo, Spirea șl Cristea 
— cite 1. Cazan (Sportul studențesc) — autogol.
• Jucători folosiți ; 20 J Bălan. Ncghi. Mcnciu. Spirea. Cramer ți 

Văidean - cite 14 meciuri. V. Stefan si Șoarece - cite 15. Bențo s> 
Gherghe — cite 14, Polgar, Mosoman ți R. Vasile — cite 10 Cristea 
8, lordache și Mandoca - dte 7, Hirsean 4. Batocliu 3. Santa si Co- 
dor - cite 2.
• A ^e^Lciat de o lovitură de Io 11 m, transformată de Văidean.
• Jucători eliminați : Spirea (etapa o 1ă^).
• Cartonase galbene : 18 ; ce'e moi multe ■ Balon 3.
• * expediat 154 de suluri (114 oca să -49 în deplasare), dintre 

care 47 pe spațiul porții (56 acasă - 15 in deplasare).

atit mai puțin de MjarvrV»» 
Echipa atacă deseori foarte iu
te, debordant, dar multe dLn 
traseele acestor acțiuni se pierd 
în... hazard. Ordonarea lor va 
duce la mărirea eficacității, a 
numărului de șuturi expediate, 
a golurilor, echipa aflindu-se 
la... jumătatea clasamentului în 
privința celor marcate. • F.C.M. 
a Început campionatul fără... 
portari ! L-a găsit repede pe 
Santa, un necunoscut. Și pe 
Polgar. de care... n-a auzit ni
meni. Acum îl are pe Vasile 
îordache. internaționalul nostru 
de pe Wembley, de la Oslo șt 
de pe atîtea alte stadioane 
Fiind cel mai virstnic, dar și

dornică de afirmare. Brașovul 
are și an public de nota 19, 
care merită echipă in „A”. Nu 
ne rămâne decit ■-• menținem, 
iar ea unul sper mult să-mi 
aduc contribuția ea să primeas
că, in retur, cit mai puține go
luri. Și să nu mai pățim ee-am 
pățit eu Gloria Buzău—”.

Lourențiu DUMITRESCU

SPECTATORII, IN PRIM-PLAN
A venit și rîndul spectatorilor să intre în vizorul datelor sta ta

ți ce, ei fiind supuși la două „radiografii". Prima — în plan 
calitativ, pe baza notelor obținute etapă de etapă, întrecerea lor fiind 
dotată cu — ‘ ‘ ~ 
criteriul 
tide ale 
lor".

„Trofeul Petschovschi". A doua — în plan cantitativ, 
fiind numărul de spectatori înregistrați la cele 152 de par- 
turului, alcătuindu-se tradiționalul „clasament al orașe-

Un meci Slatina
Actuala ediție a „Trofeului 

Petschovschi" (decernat anual 
de ziarul nostru celui mai spor
tiv public) se detașează net fată 
de celelalte 16 derulate pînă in 
prezent, bilanțul notelor acor
date de cronicarii noștri fiind 
superior anilor precedenți. în 
acest tur de campionat specta
torii au obținut următoarele 
note : de 99 de ori nota maxi
mă, de 47 de ori 9, de 6 ori 8 
și o singură dată nota 7, la 
meciul Steaua — Sportul stu
dențesc. Actuala ediție s-a ca
racterizat printr-un pasionant 
duel între spectatorii din Slati
na și Hunedoara (ultimii cîști-

Craiova

Hunedoara
gători ai Trofeului), avantajul 
la jumătatea întrecerii fiind de 
partea suporterilor echipei F.C. 
Olt, singurii cu numai note ma
xime la activ.

La încheierea turului, situația 
în „Trofeul Petschovschi" este 
următoarea :

1. Slatina 10 ;
2. Hunedoara 9,87
3. Oradea 9,75 ;
4—6. Buzău, Iași

9.66 ; 7. București 
Brașov Craiova și
9,55 ; 11—13. Baia Mare, 
șani și Rm.

4

Pitești 
8—10.

Mureș 
Petro

șani șl Rm. Vîlcea 9,50 ; 14. 
Bacău 9,37 ; 15. Timișoara 9,33.

Și
9,56 ; 
Tg.

întrecută de Timișoara
Și cantitativ, actualul tur în

registrează un plus : 1 717 OCO 
de spectatori, față de 1 641 800 
în ediția precedentă. Cele două 
„extreme" ale acestui tur au 
fost următoarele : 169 000 în 
prima etapă șt 36 000 în runda 
a 13-a. Recordul la un meci este 
deținut de partidele cuplajului 
interbueurestean 
8-a, ele fiind

din etapa a 
urmărită de

ERE ȘTIINȚIFICĂ
nare a cadrelor din mișcarea sportivi și 
al C.N.E.F.S., împreună cu Consiliul mu
te fizică șl sport, organizează sub auspi- 
ural-ștjințifice din București, în, ziua de 14 
,30, în sala Dalles, o dezbatere cu tema : 
tarea calităților motrice : spargerea barie- 
de performanță”. Raportor : prof. dr. Ing. 
la Institutul de Educație Fizică șl Sport.

60 000 de spectatori. în provin
cie s-a detașat meciul Politeh
nica Timișoara — Universitatea 
Craiova, la care au asistat 40 000 
de spectatori. Ultimul tur de 
campionat a consemnat însă și o 
surpriză : spectatorii eratoveni 
— frecvent pe primul loc în 
edițiile precedente — au fost 
întrecuți de timișoreni.

Dar iată care este configura
ția „clasamentului orașelor" (al
cătuit pe baza mediei de spec
tatori) după disputarea a 17 eta
pe :

1. Timișoara 18 100,
2. Craiova 17 700,
3. București 17 100,
4. Buzău 15 900, S. Brașov 

13 400, 6. Oradea 11600, 7. Baia 
Mare 10100. 8. Pitești 8 700, 
9—10. Bacău ți Rm. Vîlcea 7 100, 
11. Hunedoara 7 000, 12. Tg. Mu
reș 6 800, 13. Iași 6 000, 14. Sla
tina 5 C00, 15. Petroșani 3 700.

La ordinea zilei

ÎN SALA DE CURS, 
TOATE GENERAȚIILE !
O sală, sala Centrului „23 

August", cuprindea în acele 
zile întreaga viață a fot
balului românesc. De la 
Nicolae Petrescu, Ștefan Co
vaci, Angelo Niculescu la 
Constantin, Nunweiller III, 
Jenei, Dridea și pînă la cei 
mai proaspeți sosiți pe 
„banca tehnică", Dobrin, 
Dinu, Dumitru puteai trece 
în revistă toate generațiile 
de jucători ale fotbalului 
nostru reunite la Cursul de 
perfecționare a antrenori
lor, muncind, adică, acum 
spre a ridica sportul iubit 
prin aportul profesional, de 
îndrumători ai actualelor 
promoții de jucători. Parcă 
niciodată nu am simț'* mai 
puternic ca acum, în aceste 
zile de curs, dorința unani
mă a tuturor tehnicienilor 
noștri de a pune umărul la 
ridicarea fotbalului, de a se 
informa cu tot ceea ce este 
nou, de a fi, pe scurt spus, 
antrenori adevăr ați.

Una dintre dovezile aces
tei frumoase reuniri de ge
nerații o reprezintă exem
plul celor mai experimentați 
dintre tehnicienii noștri de 
a abandona siesta de la 
„gura sobei" sau plimbării. 
cu nepoței! prin parcurile 
orașelor și de a participa 
direct la munca de organi
zare și îndrumare a antre
norilor. a Colegiului de 
specialitate. Antrenorii N. 
Petrescu, Șt. Covaci, C. 
Teașcă și A. Niculescu sîut 
acum, responsabili ai celor 
mai importante sectoare de 
activitate ale organismului 
de specialitate al antreno
rilor din cadrul federației, 
în toate zilele cursului, în 
afara faptului că au parti
cipat la pregătirea materia
lului de studiu, au fost me
reu In „linia intîi", pre
zentând mai tinerilor colegi 
multe și interesante obser
vații din activitatea lor atît 
de îndelungată și de boga
tă.

Mai trebuie să vorbim și 
despre alte aspecte pozitive 
ale cursului. Am văzut In 
sală, notîndu-și cu grijă atit 
de utilele îndrumări ce au 
venit de la reputații lectori, 
și antrenori care nu aveau 
obligația prezenței la curs, 
care au venit din proprie 
inițiativă. Spre exemplu C. 
Pavlovici, I. Uțu, V. Mă
rie 3, M. Mihăslescu, I. Pa
vel și alții, astăzi condu
cători tehnici ai unor echi
pe de „C“, care au socotit 
că nn au decit dc ciștigat 
fiind prezenți la curs. Ca 
să nu mai vorbim despre 
mereu tânărul fost interna
țional I. Bogdan, care 
lipsit nici o zi din progra
mul cursului! Și fiindcă sîn- 
tem la „capitolul prezențe", 
să mai notăm că, în afara 
echipelor Jiul și Olimpia 
Rm. Sărat, care nu au de
finitivat conducerile tehnice 
(deci, absențe obiectiva), nu 
s-a înregistrat nici o lipsă 
pe lista antrenorilor divi
zionari „A“ și „B“.

Toate bune și frumoase, 
deci, mai cu seamă Că și 
programa cursului s-a axat 
pe viața fotbalului, pe mun
ca concretă a antrenorului. 
Rămîne ca acum cursanții 
din băncile sălii de la „23 
August" să pună în practică 
ceea ce au auzit și văzut, 
astfel ca procesul de instru
ire a eșalonului fruntaș să 
marcheze saltul de calitate 
mereu cerut, mereu aștep
tat. Ne punem mari speran
țe și in aportul mai simțit 
al Diviziei „B", acolo unde 
activează numeroși tehni
cieni capabili, apreciați, cu 
multe calități '■ M. Dridca, 
M. Pigulea, R. Vlad, P. Ga- 
vrilă, P. Dragomir, C. Ra
dulescu etc.

Cursul de perfecționare a 
primit, cum bine se vede, 
calificative bune. Important 
este ca bune să fie (și) roa
dele lui !

Eftimie IONESCU

La jumătatea drumului In Divizia „C“

iN SERIA A lll-a: PATRU ECHIPE

IN LUPTA PENTRU PROMOVARE
După cele 15 espe ale turului, 

nici una dintre fruntașe n-a reu
șit să-și consolideze poziția In 
clasament, patru echipe aflta- 
du-se pe primele locuri, la et»« 
un punct distantă. lidera fiind 
Delta Tulcea, care tn campiona
tul trecut a activat tn Divizia 
„B”. De&a a trecut pe primul 
loc la— o săptămină după în
cheierea jocurilor, după ce s-a 
omologat rezultatul meciului A- 
vintul Matca — Delta (pe teren 
1—0) cu 3—0 in favoarea tulce
nilor. După acest verdict. I.M.U- 
C.S.Ș. Medgidia, principala riva
lă a Deltei, a trecut pe locul 
secund.

Cu toate că Delta Tulcea — 
antrenată de fostul internațional 
Vasile Copil — a ajuns ta pos
tura de lider datorită jocului 
ciștigat la „masa verde” (regu
lamentar, deoarece Avlntul Mat
ca a comis un fals in meciul 
cu Delta, substituind un jucă
tor), se poate afirma că este 
cea mal bună formație a seriei. 
Delta a ciștigat 6 puncte ta de
plasare, plerzind doar două

jocuri ..afară”, ambele cu 8—1, 
la Laminorul Viziru și Ancora 
Galați, și a oondus ta seria a 
m-a timp de șase etape. în 
tur. cu I.M.U. Medgidia, fa de
plasare, Delta a terminat la e- 
galitate, 0—0. Cei mai buni ju
cători in tur au fost portarul 
Dascălu, extremul stingă Dinescu 
(promovat din județ), mijlocașul 
Ingea și „virful” Belea — am
bii — golgeteri al Deltei. cu 
cite 7 goluri. (T.R.)

Clasamentul seriei:

18. Chimpex C-ța 15 1 4 9 13-28 8

L Delta Tulcea 15 8 5 2 27- 5 21
2 IMU Medgidia 15 9 2 4 30-14 20
3. Chimia Br. 16 7 5 3 23-15 13
4. Po-tui C-ța 16 7 4 4 19-10 18
5. DVA GalaU 15 7 2 C 25-18 16
t. Laminorul V iz. 15 8 0 7 20-16 16
7. Petrolul Ianca 16 7 2 6 l£-24 16
8. Prog. Isacoea 15 7 2 6 15-32 16
9. Voința C-ța 15 6 2 7 T^-24 14

10. Ancora Galați 15 G 2 7 12-21 14
11. Cimentul Med. 15 6 1 8 25-24 13
ÎS. Arrub. Mă cin 15 6 1 8 27-27 13
13. Ș.N. Tulcea 15 5 3 7 17-21 13
14. Marina Ma- g. 16 5 3 7 17-26 13
16. Avlntul Matca 15 4 2 9 24-30 10

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAli
• Numai astăzi se mai pot pro

cura bilete la tragerea LOTO 2 
de duminică 13 Ianuarie a.c., 
care se va desfășura în sala Clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. Dr. Stalcovlcl nr. 42, 
cu Începere de la ora 16.

• TOT ASTAZI este ultima zi 
și pentru depunerea buletinelor 
Ia concursul PRONOSPORT de 
mline, eu meciuri din campiona
tul italian, diviziile A și B.

• Informăm că de astăzi, slm- 
bătă 12 Ianuarie a.c., a început 
vînzarea biletelor șl la prima 
tragere a MARILOR CIȘTIGURI 
LOTO din data de 13 ianuarie.

• Revenim, spre a aduce la 
cunoștința partlcipanțllor că, da
torită amtaăril extragerii nume
relor clștigătoare la tragerea ex
traordinară Proiioexpres a Nou-

lui An din 9 ianuarie a.c., depu
nerea duplicatelor considerate 
clștigătoare se va face pînă oel 
mai tîrziu marți 15 ianuarie a.c., 
la ora 13 în orașele reședință de 
județ șl pină cel mal tirzlu luni 
14 ianuarie a.c., la ora 13, ta ce
lelalte localități. Omologarea c!ș- 
tlgurilor va avea Ioc miercuri 23 
Ianuarie a.c.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA JLOTO DIN 

11 IANUARIE 1985

Extragerea I : 79 89 70 65 87 
86 39 31 55

Extragerea a II-a : 3 37 50 24 
80 23 58 81 63

Fond total de cîștigurl : 
804.539 lei din care 66.155 lei 
report la categoria 1.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
Dl JUNIORI I

ClâSîîîRcntclc turului
(scrli'r IIV)

SERIA A IlI-a

SERIA I
1. C.S. Botoșani 11 8 3 0 37-10 19
2. Ceahlăul P.N. 117 2 2 3C- 8 16
3. C.S.S. Roman 115 5 1 22-10 15
4. C.S.S. Tg. N. 11 6 2 3 23-13 14
5. Chi lia Fălt. 11 5 2 4 17-14 12
6. C.S.S. Iași 11 5 1 5 18-22 11
7. Polit. Iași 11 3 4 4 17-17 10
8. C.S.M. Suceava 11 3 2 6 11-19 8
9. C.S.S. Dorohoi 11 2 4 5 8-17 8

10. C.S.S. Rădăuți 4 0 7 12-49 8
11. C.S.S. P. N. 11 2 3 6 6-11 7
12. C.F.R. Pașcani 11 2 3 6 13-24 7

SERIA A II-a

1. Dun. ic.s.u. 12 10 2 0 43- 7 22
2. Partizanul Bc. 12 9 2 1 33- 9 20
3. Oțelul Galați 12 6 5 1 23- 9 17
4. S.C. Bacău 12 7 3 2 16- 7 17
5. C.S.S. Vaslui 12 7 1 4 23-22 15
6. C.S.S. Focș. 12 6 2 4 25-12 14
7. C.S.S. Tecuci 12 6 0 6 21-22 12
8. Unirea Focș. 12 5 1 6 17-19 11
9. C.S.S. Galati 12 5 0 7 22-21 10

10. C.S.S. Bacău 12 4 0 8 13-31 8
10. Luceaf. Bacău Ifi 2 1 9 6-24 5
12. FEPA Bîrlad 12 2 1 9 12-30 5
13. C.S.S. Bîrlad 12 0 0 12 10-51 0

1. Petrolul PI. 11 10 0 1 43- 8 20
2. Met. P’.openl 11 9 0 2 22-11 18
3. C.S.S. T-viște 11 8 2 1 14- 5 18
4. Olimpia R. S. 11 6 4 1 19- 9 16
5. C.S. Tirgoviște 11 5 15 20-12 11
6. C.S.S. Ploiești 11 4 2 5 20-22 10
7. C.S.S. C. Ag. 11 5 0 6 17-19 10
8. Prahova PI. ia 2 5 4 8-15 9
9. C.S.S. C-Iung. ii 4 0 7 13-25 8

10. C.S.S. Cimpina 11 2 1 8 8-22 5
11. A S. Mizil ii 2 0 9 12-27 4
12. FI. Moreni li 1 1 9 8-29 3

SERIA A IV-a

1. Dinamo-Vict. 10 9 1 0 21- 4 19
2. Prog.-Vuîean 10 7 3 0 34- 6 17
3. F.C. Constanța 10 7 0 3 21- 8 14
4. Steaua Buc. 10 5 1 4 24-12 11
5. C.S.S. Medg. 10 5 1 4 12-18 11
6. Automatica 10 3 4 3 12-10 10
7. C.S.S. Const. 10 2 4 4 11-15 8
8. Rapid Buc. 10 3 1 6 8-15 7
9. Met. Mangalia IO 2 2 6 7-21 6

110. C.S.S. Tulcea 10 2 17 8-40 5
11. C.S.S. Mangalia 10 0 2 8 4-23 2
12. Delta Tulcea s-a retras din

campionat

• ȘEDINȚA BIROULUI FEDE-
RAL. Joi 17 ianuarie■, la ora 14,
va avea loc la sediul F.R. Fot-
bal ședința Biroului Federal.
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două cursă de coborire desfășu
rată in localitate, pe o pistă de 
2670 m. cu o diferență de nivel 
de 700 m, a fost ciștlgată de el- 
vețianca Michel* Figini cu 
1:41,72 Pe locurile următoare: 2. 
Brigitte Urtli (Elveția) 1:42,35, S. 
Mari* Walliser (Elveția) 1:42,58, 
4. Elisabeth Kirchler (Austria) 
1:42.09. 5. Laurie Graham (Cana
da) 1:42.05, t. Llisa Savijarvi 
(Canada) 1:43.02. Clasamentul 
..Cupei Mondiale": 1. Figini 130 
p, t Marina Kiehl (R.F.G.) 117 
p, 2. Drill IOC D. 4. Kirchler 105 
P, 5, Walliser 102 p etc.

s.

1.

WIUftDER McHHf îl SîMIFIMlUE
• In cadru; sfertur 

nală ale ,,Masters"-ulj 
York au avut *.oc pr. 
partide Suedezul Mau 
a oîrinut o victone 
grea in fata american 
Kriek cu 4. 
diKca :eci 
(S.U A-’ a iisi 
Jarryd (Suedia) 
4—2 Cel dot Ii 
Intilni in ? T.i 
tiei. In proba d 
vacii Tomas Si 
au dis-»n^ cu « 
chea Heinz Go 
Balazs Taroezi

Pavel S»««21 
«—i de pere- 
irdt (ErețU) 
gariai si *-*3

Carnet extern

TfMSIL M f DOAR IN A'HIA'HNT’

JOCURILE DE
A CM. DE

SALA, AVANPREMIERA
ATLETISM INDOOR I

atletic 
anului 

care

Cel mai mare concurs 
al sezonului de sală al 
’85 este desigur cel pe 
urmează să-l găzduiască pala
tul sporturilor de La Paris- 
Bercy, la sfîrșitul săptămînii 
viitoare. Es.te vorba de „pre
miera* unei competiții mondia
le indoor, în fapt o avanpre
mieră a campionatelor lumii, 
întrecere care va figura, nu 
pefte prea multă vreme, in ca
lendarul competițiilor atletice 
de anvergură.

Pentru concursul de la Paris- 
Bercy sînl anunțați atleți din 
toate colțurile lumii, chiar și 
din țări în care întrecerile pe 
teren acoperit nu sini ceva 
obișnuit Este și cazul Cubei,

DIN NOU DESPRE „CUPA MONDIALA" EA RUGBY«I

PARIS (Ager pres). — Intr-un 
comentariu consacrat turneu
lui întreprins de echipa de 
rugby a Australiei In Marea 
Britarxie, turneu In cursul căruia 
„Wallabies* aa reușit să învin
gă toace ceie patru reprezenta
tive britanice, agenția France 
Presse subliniază răspindirea 
joculuj eu balonul oval tn întrea
ga lume. precum si faptul că

mal multe țări s-au ridicat la 
nivelul celor mai bune. Astfel, 
comentatorul francez concluzio
nează : „Scoția, care a realizat 
primul zău „mare șlem* după 
II de ani, l-a înclinat apoi net 
in fața Bomânlel, înainte de a 
pierde detașat meciul cu Austra
lia. O „Cupă Mondială", este 
cert, n-ar fi deloc lipsită de in
teres".

spre exemplu, care va fi re
prezentată, intre alții, de cite- 
va din vedetele sale de marcă : 
săritorul de triplu Lazaro Be
tancourt, săritorul in înălțime 
Javier Sotomaior, săritorul in 
lungime Jaime Jefferson, aler
gătorul de 400 m Lazaro Mar
tinez.

Alte înscrieri : BELGIA : 60 
m — Ronald Desruelles, 1500 
m — Michel Wynsberghe, 3000 
m — Bob Verbeeck. triplu — 
Didier Fălise ; femei : 400 m 
— Regine Berg, 800 m *— Isa
belle Debruycker, înălțime — 
Chris Soetewey.

OLANDA : 400 m — Allan 
Allsworth și Arjen Visserman. 
înălțime : Emiel Mellard, fe
mei 1500 m — Elly Van Hulst.

NORVEGIA : 60 m și lungi
me — Einar Sagli, 800 m și 1500 
m — Torstcin Brox, 60 m.g. — 
Petter Hesselberg. 
Torstein Dahle.
• Un mare concurs 

țional de maraton va 
la Kuala Lumpur, la 
lie. După înscrierile prelimina
re numărul concurenților va fi 
mai mare de 8000 ! Intre aceș
tia se va afla și portughezul 
Carlos Lopes, campionul olim
pic de Ia Los Angeles.

interna- 
avea loo 
21 apri-

Albion), Barnes (Watford) și atacanții Woodcock, 
Mariner (ambii de la Arsenal), Withe (Aston Villa). 
Chamberlain (Stoke).

m.

timplat si mie ta aiumwl 
timp... Fârâ • pre
lungită simt el na voi olb1 
putea Juca !•

Este mărturisirea ursei ve
dete a tenisului- o tocătoare 
profesionistă reputat! cu o 
activitate competitioaa!! de 
cel Dutir. zece ani. Ea vtae 
să se adauee aceleia a iul 
Chris Evert-Lioyd care
am Dubllcat-o mai deur.ixL 
șl în care marea vedeta cri
tica activitatea nesăbuit! a

■ ii LOTUL ANGLIEI
ta vederea medului cu Irlanda ie Nord (27 fe

bruarie. la Belfast) din preliminariile C.1L. selecțio
nerul Bobby Robson a alcătuit un lot din 23 de 
jucători, care se vor reuni la 2* ianuarie, pentru 
cfteva zile, ta Blsham Abbey (ta centrul Angliei). 
Dta lot tac parte 3 jucători tineri, nu de mult pro
movați dm reprezentativa de juniori : fimriayii Kob- 
soo (Arsenal). Waddle (Newcastle), care a Înscris 14 
goturt ta campionat, șl Stevens (Tottenham). Prin
tre ceilalți selecționați se numără portarul Shilton
S: i-r.;::- f.-fis Duxbury Vi-.ț-es:»r Utd.).

AaAeraoa. Sanoem (ambii la Arsenal). Kennedy (Li
verpool). mijlocașii Hoddle (Tottenham), Hunt (W. B.

ALTE ȘTIRI
• In campionatul de juniori al Amerlcli de Sud : 

Paraguay — Venezuela 6—0, Argentina — Chile 0—0.
• Turneul de sală de la Geneva : Stuttgart — 

Chaux de Fonds 2—0, Nantes — Lausanne 4—3. Ser- 
vette — Chaux de Fonds 3—0, Stuttgart — Lausanne 
2—1, Nantes — Servette 3—3.
• In finala turneului de sală de la Paris, se vor 

tntllnl Bayern MUnchen și Anderlecht. Pentru locul 
S—4 : Flamengo — Paris St. Germain.

(«■tlonatclc naționale Intre douâ
Cehoslovacia: BOHEMIANS ATACĂ

CLASAMENTUL TUIULUI
L Bienala ii IS 1» « 1 23:12 24
1- Slana Rra^a IS 1 3 3 X5.12 21
X- Banik Cșț.T.1 IS t s 2 îl: • 21
4_ Spxrta Pr*ga IS > 1 5 29:17 19
L IXikla Prag* IS 7 4 6 33:21 IS
L Ruda Hvezda IS 7 2 1 21:1S 1«
T. O’.omouc IS S < 4 25:22 11
L Dtxkla B. Blst. IS I • 7 23:» 11
1. TJ VWwvtee IS I 2 7 19-^2 14

IA Petrraîka IS 4 4 7 1<:27 12
IL Inter Brzt. IS 4 3 1 14:11 11
12. Lokomotiv IS 3 S 7 1<:23 11
IX ZVL Ztllna IS 4 3 S 17 .21 11
14. Spartak Tra. IS 3 5 7 12:22 11
15. Tatran Presov IS 3 4 8 14:22 10
IX Slovan Bratts. 15 3 3 9 13:44 9

Chaloupka și Janecka. formație 
care ciștigase campionatul ultima 
dată acum doi ani. Luptind pe 
două fronturi, campionat si „Cupa 
U.E.F-A.*. Bohemians (antrenor 
T. Pospichal) a reușii desprinde
rea, tn ultrma etapă a turului. de 
urmăritoarele sale, Slavia Praga 
Ii Banik Ostrava, tn schtmb, ta 
„Cupa U E F.A.*. Bohemians n-a 
reușit să treacă de optimile de

"•will, fund eliminată de actuala 
lideri a campionatului angle:. 
Tottenham Hotspur. Consulting 
clasamentul, te poate observa ca 
acest tur de campionat a foit do
minat de echipele din Praga. cla
sate toate b> primele cinci locuri. 
Surprinzător este faptul cd urmă
toarele doud locuri tint ocupate 
do Slavi* Praga — echipa actua
lului lider al gotgeterilor, Knofll- 
celt (U goluri). H Banik Ostrava, 
care devansează pe campioana 
„en tttre". Sparta Praga. ți pe 
Dukla Praga, echipa lui Fiata. Vi
tek, Rada H Danek. Daci forma
ția campioană, Sparta, nu strilu- 
cețte In campionat, pe plan inter
national ea a avut insă o evolu
ție foarte bund, ealificindu-se in 
sferturile de finală ale „C.C.E.~,

In ceea ce privește zona „mi
nată* a clasamentului, te poate 
observa evoluția modești a lui 
Inter Bratislava, echipă care a 
reprezentat Cehoslovacia in „Cupa 
cupelor* (a fost eliminată de E- 
verton in turul II) Si a fostei 
campioane a anilor '70, Spartak 
Tmava.

Despre echipele promovate in 
vara anului trecut, Olomouc si 
Petrzalka (unde activează Masnu). 
acestea sini scutite. deocamdată, 
de emoții.

Ștefan DUMITRU

CALEIDOSCOP In timp lari cu.. medalii
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Inspirat! a tos. ideea celui care a creat 
acel podium, cu trei trepte, pentru festivi
tățile de premiere la competițiile sportive, 
ca șl ideea de a se acorda medalii de aur. 
argint și bronz primilor trei clasațt Podiu
mul șl medaliile au devenit astfel un ade
vărat simbol pentru sportivii de mare per
formanță. un țel care le înzecește efortu
rile, care le alungă oboseala, căd drumul 
spre podium — medalie nu este niciodată 
ușor și drept. Ba dimpotrivă I._

Au existat destule cazuri, determinate 
de un motiv sau altul, de sportivi care, deși 
premiațl, ulterior 11 s-au retras medaliile, 
după cum au fos* șl alții care au fost me- 
dallați fără să mat fi avut bucuria să... 
urce șl pe podium.

★ Despre dramatica poveste a iul Jim 
Thorpe, cîștigătoru’ olimpia tn 111» al pen
tatlonului și decatlonului, la Stockholm, am 
mai avut prilejul să amintim, chiar tn a- 
ceastă rubrică de „Caleidoscop". La puțină 
vreme după încheierea J.O., timp ta care a 
fost sărbătorit triumfal, lui Thorpe, acuzat 
de profesionism, i-au fost retrase cele două 
medalii de aur. Marele atlet a murit ta 
1953, cu durerea in suflet a acestei nedrepte 
■"ăsurt, dar anul trecut C.I.O. a hotărtt să-1 
repună, postum, tn drepturi pe Thorpe și 
a Încredințat familiei acestuia cele două 
medalii de aur... •

★ Un alt reabilitat a fost si puglllstut 
suedez Ingemar Johansson, finalist la ca
tegoria grea la J.O. din 1952 de la Helsinki 
fa fost învins de americanul Hayes Edward 
Sanders). Johansson a pierdut prin desca
lificare meciul cu Sanders si de aceea ju
riul a refuzat să-1 acorde cinstea de a urca 
pe treapta a doua a podiumului de pre
miere șl de a-șl primi medalia de argint 
care, în mod normal. 1 s-ar fi cuvenit. La 
toate protestele delegației suedeze forul o- 
limpic internațional a răspuns insensibil, 
pînă în 1981 clod revizuind „cazul Johans
son" C.I.O. a decis să-i acorde, după a- 
proape 30 de ani. medalia olimpică de ar-

care

put In acest fe£_ palmaresul categoriei grea 
la J.O- este acorn complet I

♦ La Williamson, pe malul Oceanului, nu 
departe de Melbourne, fusese improvizat 
In 1954 poligonul pentru întrecerile olimpice 
de tir. Dupi o luptă de toată frumusețea. 
Ștefan Petrescu a dștigat titlul de campion 
la pistol viteză cu un rezultat de 5t7 p. e- 
gal recordului mondial, dar superior celui 
olimpic, al doilea fiind an alt reputat tră
gător. sovieticul Evghenl Cerkasov
trăsese 514 p. Pentru locul trei s-au aflat 
la egalitate, cu 5T p fin’andezul Pentti 
Linnosvuo $1 reprezentantul nostru Gheor- 
ghe LichiardopoL Potrivit regulamentului, 
aceștia trebuiau să-sl dispute bronzul" In 
urma unul baraj. Dar finlandezul ni se 
mal afla pe poligon fi pini ■ fost găsit 
la... frizerie, conform protocolului, s-a ofi
ciat festivitatea de premiere, doar cu Ste
fan Petrescu si Cerkasov pe podium 1 In 
sflrsit. a fost adus Linnosvuo pe stand, 
a fost tras barajoL riști?at de Glcu Ll- 
chiardoooî. Poligonul era însă acum pus
tiu. doar niște militar! mal trebâlulau ceva. 
A urmat o ..festivitate de premiere", poate, 
unică în istoria J.O. Militarii l-au poftit pe 
Lichiardopol pe podium, unul l-a oferit me
dalia de bronz (a doua după cea cîștigată 
de el cu patru ani înainte, la Helsinki), 
altul a înălțat steagul României ș! toți au 
dat onorul cîntînd un cîntec vechi engle
zesc. ceva care aducea cu ..mulțl ani tră
iască" al nostru I

★ Octavian Am za, 
U.I.C. la mondialele de 
la San Sebastian, ne-a 
devărată șl unică, din 
mărire pe echîne. între 
mania și Anglia. EchiDa vest-germană de
monstra o valoare excepțională, fiind o 
adevărată mașină foarte bine reglata care 
îsf dnmina coDios partenera de Întrecere. 
Mai rămăseseră doar vreo 80 de metri ^i 
victoria echipe R.F.G. era ca și asigurată 
ea avînd un avans categoric. Tn clipele ace-
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arbitru delegat 
ciclism, din 1973. 
relatat o poveste 
finala cursei de ur- 
formatiile R.F. Ger-

sezoane
DIN NOU TITLUL

Ivo Knoflicelc, galgeterul de toamna 
al campionatului cehoslovac, in plina 

acțiune.

TELEX • TELEX

de 
de 
a-

lea. țâri excepție, juriul de arbitri s-a 
preocupat d? apropiata sosire, așa câ ni
meni n-a văzut ce s-a tatlmplat pe pista ! 
Pe piști, de-a valma, oameni șl biciclete, 
se afla căzută întreaga echipa a R-F.G.. tn 
timp ce „4"-ul britanic trecea victorios 11- 
nia de sosire. Ulterior a fost văzut filmul: 
ciad mal râmâsesert nld M m un om de 
serviciu al velodromului s-a apropiat de 
pista ca sa aranjeze „caltaboșii* acela de 
cauciuc care-l (delimitează marginea inte
rioara. El a avansat insă mal mult decit 
s-ar fi cuvenit și unul dintre cicliștii vest- 
“ermanl. aflat ta frunte, l-a agațat, a că
zut, și peste el au venit grămada, tn plini 
viteză, toți ceilalți... Cicliștii englez! nu au 
acceptat titlul pe care, ta fapt, D cuceri
seră. Au urmat discuții aprinse, provocate 
tocmai de... cîștigătorl șt. ta cele din urmă, 
juriul de ape! a adoptat o decizie fără 
precedent : a acordat titlul formației vest- 
zermane ! La premiere, pe podium, au fost 
prezenți Insă doar doi dintre cicliști, cel 
valizi, ceilalți afl!ndu-se ta spital, unde !n 
afara tricourilor de campioni și medaliilor 
de aur au primit cadou dte o beretă bască, 
din partea organizatorilor basd 1

* Cercetind și răscercetînd filme, din di
ferite unghiuri, și fotografii ale sosirii din 
finala olimpică a cursei de 100 mg. de la 
Los Angeles. Consiliul Federației Internațio
nale de atletism a apreciat, ta reuniunea 
sa de la Canberra, din noiembrie, că — 
într-adevăr — așa cum pretindea delegația 
franceză, atleta Michele Chardonnet fusese 
egală cu americanca Kim Turner (ambele 
cu 13.05). S-a propus, 
acord, ca șl Michelel 

sm o medalien

și C.I.O. a fost 
Chardonnet să-î 
olimpică de bron:

Romeo VILARA
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AUTOMOBILISM Cea de a 
7-a cursă specială din cadrul ra
liului Paris — Alger — Dakar, 
desfășurată între localitățile Aga- 
dez și Dirkou, a fost cîștigatâ de 
Metge-Lemoine (Franța) în 1 h 
37:20. In clasamentul general con
duce echipajul belgian Colsoul- 
Lopes — 15 h 11:25.

BASCHET • Tn turneul final al 
„C.C.E." la care participă șase 
•chipe, în etapa a 3-a (jocuri 
tur) s-au înregistrat rezultatele : 
Cibona Zagreb — Maccabl Tel 
Aviv tt—77. Bologna — Banco di 
Roma 72—73, Real Madrid — 
T-S.K.A. Moscova 84—72. Tn cla
sament conduc Maccabl Tel Aviv. 
Cibona Zagreb și Banco di Roma 
cu cite 5 p. urmate de T-S.K.A. 
Moscova. Real Madrid șl Bologna 
cu efte 4 p.

CICLISM • Turul Tachira (re
zervat amatorilor) din Venezuela 
a continuat cu etapa a 5-a, între 
orașele Colon și Tovar (180.5 km), 
care a fost cîștigată de Enrique 
Campos (Venezuela) în 4 n 10:00. 
In clasamentul general continuă 
să conducă compatriotul său Jose 
Lindarte cu 18 h 17:16. urmat de 
columbianul Ruben Beltran.

ȘAH • Turneul de la Hradeo 
Kralove (Cehoslovacia) a fost cîș- 
tigat de marele maestru sovietio 
Zalclk cu 6,5 p. urmat de Mun 
(Cehoslovacia). Zeletlin (U.R.S.S.) 
cu cîte 6 p g Partida a 41-a din
tre Karpov șl Kasparov a fost 
amînată la cererea lui Karpov. 
Ea va avea loc luni 14 ianuarie.

VOLEI fi Tn turneul de junioa
re de la Sofia RomAnh n d’snus 
de Franța cu 3—0 f9. 7. or Iar 
Bulgaria a întrecut Ur’rtaria cu 
3—1. La juniori : Bulgaria — 
Franța 3—0, Ungaria — Bomânia 
3—0 (9, 10 14). R.F. G^mania —
Polonia 3—2.
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