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PRIMA FINALA

UN REAL SUCCES «

Jocurile Mondiale, 
ua frumos succes 

al atletelor noastre

CRISTIEANA CO
FIȚA LOVII 

MARIA SIMEA

(medalie de aur),

(medalie de argint),

CRISTIEANA COJOCARU

(medalie de bronz)

PARIS, 20. Marele palat al 
soorturilor de la Paris-Bercy 
a fost, vineri și simbătă, gazda 
Jocurilor Mondiale de atletism, 
în fapt o... punere în temă 
pentru prima ediție a „mon
dialelor- indoor, programată 
peste doi ani, în sala din In-

dianapolis. între cele 
77 de țări participante, 
de pe toate continen
tele, s-au aflat și 

ci ti va reprezentanți ăl 
atletismului românesc. 
La modul general, e- 
voluția lor poate fi 
apreciată ca bună. 
De altfel, lntr-o co
respondență din capi
tala Franței, comenta
torul agenției a- 
mericane „Associated 
Press- relatează: .Ro
mâncele și-au confir
mat supremația in 
probele de semifond, 
ciștlgind (ca si la 

Olimpiada de la Los 
Angeles) proba de 
800 m, în care Cristi
eana Cojocaru a o- 
cupat locul întii, iar 
Maria Simeanu. locul 
3; „Agenția Reuter* 
relatează : ..Cristieana 
Cojocaru a avut 
finiș irezistibil 
proba de 800 m, 
ducind 
prețioasă

Jocurile

FIT A LOVIN

HARGHITA BĂI. 20 
telefon). Prima finală pe 
a ,JJac4adei“, etapa de 
1985 in sporturile zlpțaii. »-• 
desfășurat la condiții buna, 
constitutadu-se Intr-un real 
succes. întrecerea schiorilor 
fondiști — In probele lungi de 
20 km pentru femei șl 50 km 
pentru bărbați — desfășurată 
la 1300 m altitudine la Har
ghita Băl, a consemnat citeva. 
premiere demne de remarcat 
Este prims finală de „Dacladă* 
organizată pe aceste meleaguri, 
ca urmare a orientării federa
ției de resort de a oferi tutu
ror județelor montane posibili
tatea organizării unor compe
tiții de amploare. Examenul a 
fost trecut cu succes de gazde 
care, cu mid excepții, au asi
gurat întrecerilor condiții bune 
de desfășurare. Pe de altă 
parte harghitenli au organizat 
proba masculină de 50 km după 
o pauză de 20 de ani, prece
denta cursă a avui loc In 
anul 1964.

(prin 
iert 

Lânii

Pnoha de 50 km a. reunit te 
start 14 alergători in frunte ca 
cal doi consacra# ton Lungii 
eta (Dinamo Brașov) șl Gyul» 
Kiss (ASA Brașov). Dinamb- 
vistul a Început să cîștige tț* 
rea (38 de secunda dupj 
15 măxindu-40
in . . icest fapt 1-4»
determinat pe Kitss să abando
neze, Încâlcind astfel acea lege 
nescrisă a sportivității, da ă 
ști să și pierzi, demn. Ia 
schimb, noul val de tineri fon- 
dișU au trecut, spre cinstea 
Ioc, examenul focului acestei 
grele probe. C. KSbe, G. Bol- 
tlș, C. Ilobre șl E. Pop situîn- 
dta-ee In această ordine In 
continuarea clasamentului.

la Întrecerea feminină pe 
20 km (17 concurente) mare» 
favorită Elen» Lagusis-Rett, 
campioana națională de anul 
trecut, a plecat tare încă din

Radu T1MOFTE

(Continuare In pag 2—3)

Campionatul feminin de baschet

PARTIDE FRUMOASE,
REZULTATE NORMALE

□a 
în

României 
medalie 

mondiale
de 
deaur la 

atletism**.
Eleva antrenorului Nicolae 

Mărășescu, de la C.S.M. Cra
iova, a realizSt simbătă seara 
succesul cel mai mare din ca
riera ei : 1. Cristieana Coje-
caru (România) 2:84,22, 2. Jane

Finch (M. Britanic) 2:04,71, X 
Maria Simeanu (România) 
2:05,51, 4. Nathalie Thoumas
(Franța) 2:07,63. 5. Shiny Abra
ham (India) 2:08,09, 6. Fatima 
Acum (Maroc) 2:12,16.

Luind startul In cursa de 
1 500 m, Fi|» Lovin a obținut 
medalia de argint, fiind între
cută doar cu o... sutime de se
cundă : 1. Elly Van Hulst (O- 
landa) 4:11,41, 2. Fița Lovtn 
(România) 4:11,42, X Brit Mc 
Robert (Canada) 4:11,83, 4. Na
talia Artemova (URSSJ 
4:1441. X Margareta Kesseg 
(România) 4:21,02, 8.
Rodger (N. Zeelandă) 4:29,38.

Dianne

(Continuare in pag a 4-a)

Startul pregătirii viitoarelor mari concursuri a fot dat. Acum, 
in prim-plan te situează antrenamentele de condiție fizici. Iotul 
feminin de gimnastică, ca de obicei, participă cu entuziasm...

Foto : Aurel D. NEAGU

ECHIPA NOASTRA FEMININA
DE GIMNASTICĂ 

TREBUIE SĂ CONFIRME
Deținătoare a unui mare nu

măr de importante trofee in
ternaționale de valoare — me
dalii de aur. argint si bronz — 
la campionate mondiale, la 
Jocuri Olimpice si campionate 
europene, în alte întreceri de 
ridicat nivel, gimnastica fe
minină românească avea ca 
obiectiv prioritar pentru 1984 
ciștigarea unui titlu care 11 
lipsea, totuși, din bogatul șl 
impresionantul său palmares — 
medalia de aur pe echipe în 
competiția olimpică. La Pauley 
Pavilion din Los Angeles, după 
cum se știe, echipa reprezen
tativă a României, alcătuită din 
Ecalerina Szabo, Simona Păucă,

Lavinia Agache. Laura Cu ti
na, Cristina Grigoraș și Miha- 
ela Siănuleț, a reușit să-și În
deplinească principalul obiectiv 
competitional al anului, după 
o dispută mai echilibrată dedt 
se aștepta cu selecționata Sta
telor Unite ale Americil, dș- 
tigînd pentru prima oară me
dalia de aur pe echipe la 
Jocurile Olimpice. Iar dacă 
vom adăuga și bilanțul fetelor 
noastre din concursurile olim
pice cu caracter individual — 
întrecerea primelor „36“ si fi-

Constantîn MACOVE1

(Continuare in pag 2—3)

Campionatul național de bas
chet feminin s-a reluat ai ra
bata prin disputarea jocurilor 
duble ale turului secund. In 
partidele din prima grupă va
lorică (1—6) am urmărit evo
luții bune ale jucătoarelor an
gajate în lupta pentru primele 
locuri ale Întrecerii, tar re
zultatele Înregistrate arată că 
vom asista. In continuare, la 
meciuri interesante, echilibrate, 
cu Învingătoare greu de pre
văzut

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
2—9 : 72—63 (41—26) și 80—76 
(48—33, 69—69). Două partide
de bună valoare tehnică! Am
bele formații au demonstrat că 
au devenit tot mai redutabila 
șt in continuare, ele pot crea 
multe clipe grele oricărei e-

(Continuare la 019 2—3)

Roxana Ștefan (Vo.nța) s-a 
înălțat și va mai inscrie un caș 

pentru echipa sa
Foto : Iorgu BĂNICĂ

LOIBALIȘTII TRICOLORI AU LUAT CONTACT CU BALONUL
2-0 co A.S.A. și 3-0 cu Șoimii Sibiu
SIBIU, 20 (pria telefon). 

După o perioadă de Încărcare 
a bateriilor care a urmat va
canței de iarnă, lotul repre
zentativ de fotbal a susținut 
simbătă, la Tg. Mureș, și du
minică, la Sibiu, două lntilniri 
de verificare, primele din a- 
cest an. cu formațiile locale 
A.S.A. Tg. Mureș și, respectiv, 
F.C. Șoimii I.P.A. Sibiu, in ve
derea importantelor jocuri care 
ti așteaptă pe tricolorii noștri 
In preliminariile campionatului 
mondial.

Cele două jocuri au avut ca 
numitor comun terenurile grele 
(curățate insă de gazde, care 
și-au dat toată silința ca !n- 
tilnirile respective să se dispute 
in condiții cit mai bune) și 
replica dirză a echipelor gazdă 
dată bicolorilor, precum și 
pasiunea deosebită pentru fot
bal dovedită de miile de spec
tatori care au ținut să asiste

la aceste partide, îndeosebi a 
siblenilor.

La Tîrgu Mureș, Lotul a ciș- 
tigat cu 2—0 (1—0), prin golu
rile marcate de Mateuț 
33) și Lăcătuș (min. 51), 
Sibiu — cu 3—0 (2—0), punc
tele fiind realizate de Cămă
tarii (min. 17), Hagi (min. 40, 
din penalty) și KIein 
53)-

Mal puțin interesează, 
rezultatele In sine și mal 
credem, modul in care 
toril folosiți s-au mișcat 
teren în aceste condiții grele. 
Or, elevii antrenorilor Mircea 
Lucescu și Mircea Radulescu 
au demonstrat o bună’ pregă- 
itra fizică, care a pus in va
loare o forță de joc vizibilă 
chiar și In această fază de 
început.

In partida de la Tirgu Mu
reș s-au comportat foarte bine 
Șiefănescu, AL Nicolae,

(min. 
iar la

(min.

însă, 
mult, 
jucă- 

pe

B5-

13nl și KIein,
torii acestora ____ ____
anume dezinvoltură. De remar
cat, de asemenea, și frecvența 
bună a șuturilor, precizia lor, 
claritatea acțiunilor de atac 
care s-au încheiat, cele mai 
multe dintre ele, cu lovituri la 
poartă.

Cele două prime partide da 
verificare disputate de cel 20 
de jucători convocați la lot au 
demonstrat. în primul rlnd, așa 
cum am mai spus la început, 
pofta de joc a tuturor celor 
selecționați, dorința lor de a 
răspunde cit mai bine la sar
cinile ce le-au fost date de cei 
doi antrenori. Sigur, se poate 
vorbi mal puțin, la această oră 
(din cauza condițiilor în cane 
s-au desfășurat aceste două 
partide), despre realizări teh
nice și tactice.

Mircea TUDORAN

dar și înlocui
au jucat cu •

(Continuare în pag 2-3)



CiUBUL, CAMPIONATUL
Iubitorii rugby ului româ

nesc și-ar dori, desigur, ca 
In acest an succesele de 
mare rezonanță in lumea 
sportului eu balonul oval, 
asemeni victoriei asupra 
Scoției, din anul trecut, să 
nu alterneze cu contraper- 
formanțe de genul eșecului 
de proporții cu Franța, iar 
ratarea premierei de pe 
Twickenham să-i ambițione
ze pe purtătorii frunzei de 
stejar in a dobindi o recu
noaștere unanimă, ca forță 
ta plină ascensiune pe plan 
internațional. între dorință 
81 realitate se află Insă... 
realitatea campionatului 
nostru, cu tot cortegiul unor 
vizibile scăderi, după cum 
spun specialiștii rugbyului. 
între lipsa unui corp capabil 
de tehnicieni dedicat eșaloa
nelor speranțelor (copii și 
juniori) șt ineficacitatea fla
grantă a divizionarelor 
noastre, care realizează cite 
un eseu „din an tn paște", 
este o legătură de la cauză 
Ia efect, din păcate adusă 
In prim-plan doar atunci 
dnd echipa reprezentativă 
traversează o perioadă difi
cilă, cum a fost cazul In 
acest sezon.

în perspectiva campiona
telor europene de seniori, 
senioare și eadete, repre
zentativele de baschet ale 
României — care și-au do- 
bindit calificarea prlntr-o 
evoluție promițătoare — o- 
îeră iubitorilor sportului cu 
mingea la coș subiecte de 
discuție, cu atit mal mult 
eu dt, recent, junioarele ți 
juniorii din echipele națio
nale au dovedit reale posi
bilități de afirmare pe plan 
internațional. Aceste premi
se promițătoare nu se vor 
transforma In certitudini 
(rezultate de mult aștepta
te). atîta timp dt — spun 
specialiștii baschetului nos
tru — campionatele naționa
le nu vor deveni întreceri 
pe deplin solicitante pe plan 
fizic și tehnic. Altfel, marea 
discrepanță dintre pregă
tirea precară de la cluburi 
ți cea efectuată „contracro- 
ncmetru" la loturile repre
zentative. va continua să 
releve pentru baschetul nos-

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ DE GIMNASTICĂ
(Urmare Un pop. 1)

oalele pe aparate — avem 
toate motivele să apreciem că 
1884 a fost un an deosebit de 
bogat pentru gimnastica noastră 
feminină. în afara medaliei de 
aur cucerită cu echipa. Ecateri- 
na Szabo și-a Înscrie In pal
mares alte trei titluri de cam
pioană olimpică — la sărituri, 
ternă și sol —, la două din a- 
parate lnvingind sportive ale 
echipei tării gazdă. respectiv 
Mary Lou Retton (sărituri) ți 
Julianne McNamara (sol), ceea 
ce dovedește o dată mai mult 
forța competițională a multi- 
Wel noastre campioane. Vor
bind de palmarese Individuale, 
se impune să subliniem și 
performanta cu totul remarca
bilă realizată de Simona Păucă, 
mezina formației noastre, care 
la debutul său tn marea arenă 
mondială a repurtat un strălu
cit succes la bîmă. probă în 
cane ea. ca si Cati Szabo, a 
obținut medalia de auri De alt
fel, Simona își anunțase... pre
tenția la medalii încă din con
cursul primelor „36", în care 
a-a situat pe locul al treilea. A 
mai cucerit o medalie in con
cursul individual Lavinia A- 
gache — „bronz* la sărituri.

Analizînd evoluția echipei 
noastre feminine in cel mai 
important concurs al anului, 
cel din cadrul Jocurilor Olim
pice de la Los Angeles, st te 
pare necesar să recapitulăm 
date și fapte cunoscute, dar nu 
suficient subliniate în comen
tarii anterioare. Reprezentativa 
României s-a aflat In perma
nență în frunte, atîț la exerci
țiile impuse, dt si la cele li
ber alese. La „impuse* fetele 
noastre nu au avut nici o ra
tare. iar Cati Szabo a fost no
tată cu 10 la sol. La „liber ale
se". în contul formației noas
tre au apărut alte două note 
de 10 (Cati Szabo la sărituri sl 
Simona Păucă la bîrnă). dar 
eu apărut și... surprinzătoarele 
ratări. Nu mai puțin de cinci t 
Rămîne și astăzi o enigmă 
cum de a fost posibil ea o 
gimnastă de incontestabil ta
lent învingătoare în multe sl 
grele concursuri cu mare miză.

Șl REPREZENTAREA
tru in arena internațională 
o alternantă intre promisi
uni (cum a fost .argintul" 
senioarelor la Universiada 
’83) și eșecuri (cum s-a în
tâmplat cu aceeași echipă, 
la Balcaniada *84).

Scrima, sport de graniță 
intre „individual* și „echi
pă**. se străduiește de cițiva 
ani să Întinerească eșalonul 
performanței, să faciliteze 
schimbul de generații pe 
drumul spre revenirea re
prezentanților ei tn elita in
ternațională. De la virste 
încă foarte departe chiar și 
de limita cadeților (20 ani), 
cei mai talentați juniori sint 
chemați să se pregătească 
in loturile reprezentative de 
perspectivă. Bagajul lor I- 
nițial de cunoștințe este, 
insă, mult prea sărac, dato
rită unor tehnicieni rămași 
prea mult tributari experi
enței de foști sportivi, lipsiți 
de noutățile antrenamen
tului modern. Iar campiona
tul, eu mult prea rare și 
nesemnificative etape, nu 
este capabil să compenseze 
in timp util această caren
ță a pregătirii. Iată una din 
principalele explicații ale 
pierderii contactului cu 
plutonul fruntaș al scrimei 
mondiale de către scrima 
noastră.

Am mai putea evoca și 
voleiul și tenisul de masă 
etc. dar concluzia este da
ră, după părerea noastră, 
înscriindu-se intr-adevăr 
printre subiectele la ordinea 
zilei : fără un campionat 
divizionar capabil să reu
nească eele mai puternice 
echipe de club, pregătite te
meinic și eșalonat, la para
metrii antrenamentului mo
dem, de tehnicieni eapabill 
și avizați, fondul de sportivi 
aptl să atingă cele mai înal
te eote ale performanței in
ternaționale va continua să 
fie redus și, implicit, lotu
rile reprezentative vor fi e- 
bllgate să efectueze pregă
tiri de „seră*, pentru o 
creștere „forțată*, sub pre
siunea timpului, care nu 
iartă și se răzbună tocmai 
cind nu te aștept!. Ca tn 
exemplele de mai sus.„

Pouf SLAVES CU

cum este Lavinia Agache. să 
reteze trei aparate la exerciți
ile liber alese. La paralele dar 
mai ales la bîmă si sol Lavi
nia a eșuat incredibil, ieșind 
aatfel prematur, atit din lupta 
pentru individual compus. dt 
și din trei finale pe aparate. 
Au mai ratat. de asemenea. 
Mihaela Stănuleț (la sol) și E- 
caterina Szabo (la paralele). Iar 
în concursurile olimpice urmă
toare — pentru individual com
pus și finale — Laura Cutina 
(la bîrnă și sol) și din nou La
vinia Agache (la paralele) au 
avut și ele nereușite, astfel că 
lntr-o competiție de mane an
vergură echipa noastră femini
nă înregistrează pentru prima 
oară un număr (8) nepermis de 
mare de ratări, care ar fi pu
tut să coste foarte mult sl să 
influențeze într-o mai mare 
măsură poziția finală ocupată 
In clasamentul generat Este 
un aspect important asupra că
ruia antrenorii lotului nostru 
reprezentativ trebuie să se 
oprească cu toată seriozitatea, 
să analizeze cauzele individua
le si colective care au putut 
să ducă la această situație, 
pentru că în acest an — tind 
sînt programate campionate 
mondiale și europene, precum 
și Jocurile Mondiale Universi
tare — repetarea ei nu mai 
este de admis.

Antrenorii Adrian Goreae, 
Maria Cosma si Octavian Belu 
dispun de un colectiv de spor
tive de mare valoare, călit in 
focul celor mai mari dispute 
internaționale, lot în care în 
prim-plan se situează, desigur, 
fetele care au dobîndit succe
sele de anul trecut ale gimnas
ticii noastre feminine. Acestora 
li s-au alăturat în toamna tre
cută. cele mai talentate speran
țe ale gimnasticii noastre : Da
niela Silivaș. triplă medaliată 
în 1984 la campionatele euro
pene de junioare de la Rimini 
(aur la bîrnă. argint la para
lele si sol). Camelia Voinea, a- 
firmată viguros in „naționale
le* de junioare si apoi în ca
drul Campionatelor balcanice de 
te Arad, Eugenia Golea, Lenu- 
ta Rus, Celestina Popa, Aure- 
Ila Dobre, Mădăiina Tănase,

In finalele naționalelor de șah

CÎSTIGĂTORUL SE DECIDE ASTĂZI
■ »

• Fetele mai au trei runde
O rundă dîrză, această ul

timă rundă a finalei campio
natului masculin de șah. După 
care semnele de întrebare mai 
persistă, în ce privește pri
mul loc în clasament și acela 
secund. Vom cunoaște pe noul 
campion al țării, numai după 
încheierea celor două partide 
Întrerupte, singurele rămase de 
aseară, dar în care joacă toc
mai cei doi lideri de pînă 
acum, Sergiu Grilnberg și 
Mircea Pavlov. Sint singurii 
rămași în cursă pentru mult 
doritul titlu, desigur cei mai 
buni și mai constanți

E drept pronosticurile Încep 
să devină ușoare, de îndată ce 
privim cele două eșichiere a- 
flate încă în mișcare. 8. Grfln- 
berg are o sarcină mal ușoară 
ta fața adversarului său, ju
niorul M. Marin, care la În
trerupere trebuie să lupte (cu 
negrele) cu doi pioni In minus 
tatr-un final de dame și tur
nuri. Greu de presupus că po
ziția negrului mai poate fi 
salvată. De cealaltă parte, M. 
Pavlov a ajuns, după mane
vre laborioase, la un oarecare 
avantaj pozițional, in partida 
sa cu P. Joița, dar numai a 
analiză minuțioasă va putea 
spune dacă prezența celor doi 
nebuni de culori diferite mal 
permite evitarea unui rezultat 
de remiză. Așadar, decizia In 
campionat pare să fie pe un
deva pe aproape.

Și ceilalți competitori cu 
șanse la primele locuri au 
luptat eu ambiție. C. Ioneseu 
a dștigat ta fața lui V. Nlco- 
laide și va fi din nou lider, 
dar — fără îndoială — doar 
pentru o singură noapte— N-a 
reușit să-și ducă piesele albe 
te victorie Th. Ghițeseu ta 
partida eu D. Bărbulescu, care 
s-a salvat „in extremis* cu o 
frumoasă resursă tactică de su

■ nan——■Șfgi J ■ ■ -w ■

„DACIADA“ DE IARNĂ LA SCHI-FOND
(Urmare din pap 1)

start șl după câțiva kilometri 
și-a ajuns pe traseu principa
lele adversare. Având controlul

TREBUIE SĂ CONFIRME
care se pregătesc să fie gata 
ta orice moment de a face fa
tă rigorilor marilor Întreceri 
internaționale.

Federația de specialitate, toți 
antrenorii implicați in pregăti
rea loturilor reprezentative tre
buie să ia la timp cele mai 
judicioase măsuri pentru ca 
echipele naționale de la toate 
eșaloanele să abordeze întrece
rile la care participă cu șanse 
maxime de reușită, căci numai 
astfel va fi posibil ca într-un 
an deosebit de greu pe plan 
competițional să fie obținute 
rezultate care să onoreze din 
nou școala românească de gim
nastică. atît de strălucit repre
zentată în ultimul deceniu de 
sportive de mare valoare ca 
Nadia Comăneci, Emilia Eberle, 
Dumitrița Turner, Anca Gri- 
goraș, Melita Ruhn, Alina Go- 
reac și multe altele.

Sint, desigur, asigurate con
dițiile ca obiectivele stabilite 
pentru 1985 șă fie îndeplinite. 
Dar cu o condiție, aceea ca ele 
să fie valorificate pe deplin.

CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET
(Urmare itr x>aa !!

chipe din prima grupă valo
rică. Sîmbătă. elevele antreno
rilor Gabriel Năstase și Vale- 
riu Pruncu au acționat bine, 
dezinvolt și au ciștigat fără 
emoții. Duminică a fost rîn- 
dul timișorencelor să joace bine 
și puțin a lipsit ca ele să ob
țină victoria, dar in prelungiri 
bucureștencele au avut cîteva 
acțiuni eficace și spectaculoase 
realizate de Viorica Ciocan și 
Cornelia Stoichiță și Progresul 
a învins din nou. Cele mai 
bune : Ciocan 7 + 14, Stoichiță 
11 + 11, Maringuț 23+14, de la 
Progresul, Bodea 16+17, Ar- 
mfon 7+11, Grădinare 11+14 
de la Politehnica. (P. IOVAN)

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 1—1 l 
77—76 (40—48) și 67—73 (39— 
39). într-unul dintre derbyu- 
rile campionatului am consem
nat rezultate echitabile, având 

părare : remiză. Cu egalitate 
s-au Încheiat și celelalte în- 
tîlniri ale rundei a 13-a și 
anume : O. Foișor — I. Heghe- 
duș, M. Tratatovici — C. Ra
dovici și I. Mărășescu — L. 
Oltean. $1 două rezultate res
tante din runda a 12-a : I. He- 
gheduș — P. Joița 0—1, C. Ra
dovici — I. Mărășescu remiză.

înaintea reluării, azî-dimi- 
neață, a celor două partide în
trerupte, ordinea In clasament 
este următoarea : C. Ioneseu 
8 p, S. Grilnberg și M. Pavlov
7.5 p (1), Th. Ghițescu Tfi p, 
D. Bărbulescu și O. Foișor 7 p, 
P. Joița 6,5 p (1), I. Hegheduș, 
L Mărășescu. C. Radovici și 
M. Tratatovici 6 p, M. Marin
5.5 p (1), V. Nicolaide 4,5 p, 
L. Oltean 4 p.

♦
în finala feminină, mal sint 

de disputat trei runde. Acum 
sint două lidere distanțate, 
Marina Pogorevici și Gabriela 
Olărașu, avlnd fiecare cite 8 p. 
Le urmează Dana Nuțu cu 7 p, 
apoi Cristina Băduiescu 6,5 p 
șl Viorica Ioneseu 6 p. Iată re
zultatele înregistrate la sfârși
tul săptămînil : Mariana Ioniță 
— Otilia Ganț 1—0. Smaranda 
Boi cu — Viorica Ioneseu 0—1, 
Eugenia Ghindă — Cristina 
Băduiescu 0—1, Gabriela Ol
teana — Ligla Jicman, Marina 
Pogorevici — Iudit Chiricuță, 
Gertrude Raumstark — Mădă
iina Stroe remize (runda a 
U-a) ; Mariana Ioniță — Ga
briela Olărașu 0—1, Ligia Jic
man — Smaranda Boicu 0—1, 
Viorica Ioneseu — Eugenia 
Ghindă 0—1, Cristina Bădu
iescu — Marina Pogorevici, lu- 
dit Chiricuță — Gertrude 
Raumstark, Mădăiina Stroe — 
Otilia Ganț, Dana Nuțu — Ga
briela Olteanu remize (runda 
a 12-a).

Radu VOIA

complet asupra cursei, Elena 
Lagusis-Reit a ciștigat o aler
gare în ritm ceva mai susți
nut. Foarte interesantă a fost 
lupta pentru locul 2. Iuliana 
Degan și Angela Rîșnoveanu 
trebuind li se încline in fața 
tinerei alergătoare Edith Bako. 
Printre cele 3 abandonate, 
surprinzător și cu totul nejus
tificat, Ileana Hangan. CLA
SAMENTE FINALE : 20 km,
temei : 1. Elena Lagusis-Reit
(Tractorul) 1 h 16:52, 2. Edith 
Bako (CSȘ Miercurea Ciuc)
1 h 19:38, 3. Iuliana Degan 
(Tractorul) 1 h 19:46, 4. Angela 
Rîșnoveanu (Tractorul) 1 b 
21:46, 5. Elena Oncioiu (Trac
torul) 1 h 23 56, 6. Mihaela 
Toc (Tractorul) 1 h 23:40 ; 
(După cum se vede cursa a 
fost dominată categoric de 
sportivele de la Tractorul Bra
șov, fapt pentru care an
trenorii secției respective me
rită sincere felicitări). 50 km, 
bărbați : 1. Ion Lungoeiu (Di
namo Brașov) 2 h 40:13, 2. Ca
rol Kobe (Dinamo Brașov)
2 h 46:18, 3. Gavril Boitiș (ÂSA
Brașov) 2 h 46:35. 4. Constan
tin Dobre (ASA Brașov) 2 h 
47:43, 5. Eftimie Pop (Dinamo 
Brașov) 2 h 48:42, 6. Atila
Csalla (Dinamo Brașov) 2 h 
49:43.

De marți, la Poiana Brașov, 
se va da startul în finalele 
„Dazâadei* de performanță la 
schi alpin pentru junioare.

arar

in vedere mai ales modul în 
care cele două formații au în
cheiat jocurile. Sîmbătă, In
tr-un meci echilibrat, cu răs
turnări spectaculoase de scor 
(min. 12 : 25—16 pentru Olim
pia, min. 19 : 37—46, min. 26 : 
53—53. min. 33 : 64—70, min. 
39:37—76!), Olimpia câștigând 
la limită — 77—76. Duminică, 
s-a văzut încă din start că 
jocul gazdelor nu se leagă, ta 
timp ce baschetbalistele de la 
Voința, cu o apărare foarte 
bună, cu o dirijare a jocului 
eficientă (Elena Vasîle) șl o 
dominare clară a luptei sub 
panouri (Ștefania Borș), au 
condus întreaga partidă și au 
ciștigat clar. Cele mai bune : 
Marinache 24+26, Lefter 18+ 
13 șl Stingă 5+10 de la Olim
pia, Borș 27+19, Ștefan 17+15, 
Vasîle 9+10. (M. VESA)

„U* CLUJ-NAPOCA — SPOR
TUL STUDENȚESC 2—0 : 87—

Carnet de reporter PÎRTIE
PENTRU COPIII DIN (

Sute de copii șl tineri prezenți In frumoși 
aprige pentru un loc In finalele de la Vatra Di
• Clnd toți factorii conlucrează pentru o

...Din locul in care ne aflăm, 
undeva in perimetrul uneia 
dintre cele mai frumoase zone 
de agrement ale țării, care este 
Parcul Tineretului, Inveșmîntat 
acum în mantia bogată de ar
gint, încercăm să cuprindem 
cu privirea pe toții copiii și 
tinerii sosiți aici din toate 
sectoarele Capitalei. Tentativă 
nereușită ! Sint prea mulți, 
cîteva sute, poate chiar o mie. 
Nu țin seama de gerul și vân- 
tul care șfichiuie urechile. își 
îndeasă bine căciulile și se a- 
vîntă cu multă cutezanță pe 
pîrtii sau pe oglinda de cris
tal a gheții. îi Însoțesc părinți 
sau bunici, care evocă — pri- 
vindu-și odraselele sau nepo
ții — momentele cînd și ei se 
avîntau, cu același zel, pe în
tinsul Imaculat al zăpezilor de 
altădată. îi Însoțesc și „galerii* 
de susținători. Pentru că pre
zența lor in Parcul Tineretu
lui nu reprezintă o simplă „ie
șire* în aer liber, la sfirșit de 

de Ia Șco! 
In frunte I 
levii profe 
triu, și-au 
pe pîrtii, 1 
de la „11 
Mihai Dul 
fetele de 
cial Olimri 
Neagu, cla 
locuri. ea 
profesoara! 
iescu... Di] 
vil, creatJ 
patinoarulu 
șeaua Olt! 
„gurii* de 
cut ta apl 
care și-au 
plomb In 
Dumbravă, 
generale n 
frățiorului I 
neîmpliniți] 
cui 5, aflai 
In care loc! 
lui care 1 
rul de... t

Emo(ii înainte de lansarea sănierilor și... pri

săptămînă. Ea este un răspuns 
prompt, entuziast, ca întot
deauna. la invitația gospodari
lor sportivi ai Capitalei, de a 
lua parte la o întrecere cu o 
dublă semnificație : să cins
tească aniversarea actului isto
ric al Unirii Moldovei cu Țara 
Românească și, în același timp, 
să constituie o importantă e- 
tapă de selecție a celor care, 
luna viitoare, la Vatra Dornei 
și la Miercurea Ciuc vor fi ex- 
ponențil Bucureștiulul la două 
competiții de anvergură, în
scrise sub genericul „Daciadei* 
— „Cupa Pionierul* și, respec
tiv, „Cupa U.T.C.*. Cîți s-ar 
bucura să se afle printre fi- 
naliști la mult așteptatele în
treceri din pitoreasca stațiune 
suceveană sau în așezarea care 
marchează „polul frigului*, și 
într-un caz și în celălalt, cu 
oameni bucuroși de oaspeți și 
mari iubitori de sport.

Departe de noi intenția de 
a face o cronică a aprigelor 
dispute la care am fost mar
tori. Unul dintre organizatorii 
acestei reușite acțiuni sportive 
de masă, cel care diriguiește 
sportul in Capitală, tovarășul 
Nicolae Stanca, ne-a sugerat 
să amînăm evidențierile după 
finalele din februarie, la care 
ne-am referit. Ar fi mai firesc, 
rezultatele, intr-o confruntare 
sportivă pe țară, ar „spune 
mai mult*. Și, totuși, repor
terul nu poate trece cu vede
rea ardoarea cu care sănierii

Aplauzele 
menea, și 
nescu — 
109, Silviu 
de materni 
chiar penti 
tinatoarele ’ 
treptele p 
Ned clean u, 
Claudia Si 
in orice 
este să In 
și să pierz 
un precei 
sport... s

Dacă ag| 
a celor 
din PaȘ 
schimb, tr 
faptul că 
țiune spor 
și in alte 
conlucrarea 
Implicați îi 
lui prin sf 
zent cu 
(după ce i 
amenajarea 
pîrtiilor <+ 
organizației 
mitetul mi 
tru o asem 
țiatorii și 
primi calif 
sigur cu o 
astfel de 
sau pe un 
atîta vremi 
iernii Iși ' 
frumusețea

Ilustrați

72 (48—40) și 94—63 (39—34).
Elevele lui Nicolae Martin au 
ciștigat destul de ușor, In fața 
unei formații mulțumită eu 
postura de învinsă. De remar
cat că in echipa clujeană au 
reintrat, după o lungă absență, 
internaționalele Verginia Popa 
și Gheorghița Bolovan. Remar
cate : Pali 28+19. Mărgineanu 
12 + 6 de la „U“, Zidaru 19+16 
și Netolițchi 5+7 de la bucu- 
reștence. (Mircea RADU — 
coresp.)

Grupa 7—12
In meciurile pentru locurile 

7—12 au fost înregistrate re
zultate scontate, în care gaz
dele au obținut victorii.

RAPID BUCUREȘTI — CO
MERȚUL TG. MUREȘ 2—0 : 
70—37 (33—22) și 67—46 (30—28). 
Ambele echipe, în criză de 
puncte, au făcut multă risipă 
de energie pentru a-șî adju
deca victoria. Mai sigure pe 
ele și cu o talie mai mare, 
bucureștencele au ciștigat am

bele mecii 
liniștite eti 
întrecerii. I 
Popescu 16 
12, de la B 
11, de la 
TOKACEK

CRIȘUL 
INȚA BRU 
(50—32) și 
dele s-au 
bele partidi 
șovencele i 
proape delc 
lizatoare : 
Chvatai 19 
Rus 18+15, 
14. de la 5 
— coresp.)

CHIMIST1 
ICEMENER 
39) și 79—( 
sportive vil 
merit, după 
Cele mai 1 
11, Barbu 2 
tul, Nicola 
9, de la ț 
GEORNOIU
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Divizionarele

la sfirșitul turului

SI S-A... ÎNGROȘAT ÎN FINAL>
• C. : 

mației S.C. 
□oastră 
rizării
multă încredere ta noL Dorim 
cu ardoare să jucăm, ta rfîr- 
șit, intr-o competiție Interna
țională..*. Declarație apărută 
In reportajul pregătirilor din 
luna iulie a anului trecut, de 
la Slănic Moldova și justifi
cată, din moment ce băcăuanii 
pierduseră ta... potou un 
5 In campionatul 1983/"84. • 
la vis... la realitate : acum, 
la „adevăr-, comparat eu 
tn tarul ediției precedente

Solomon, căpitanul for- 
Bacău : .Echipa 

a atins punctul matn- 
așteptate, avem mai

eit ți acele . 
de ta Pitești 
relatate Io

.ocazii ■- 
ți Bala 
eronleile 
altceva, 

ta acest

CARPUC1

Selecționatele de juniori în 1984

MULTE MECIURI,
1985 - anul calificărilor

9

In turneele finale CE.

loc 
De

♦3 
. _    al

Diviziei „A*. Atunri, pe „aib- 
roșii* ii găseam tn poziții « 
7-a, eu on număr dubla de 
victorii (8) și trei egatari. con
vertite in 19 puncte I • «Glu
ma- toamnei trecute, dacă • 
putem numi așa, a Început ta 
etapa a Il-a, rfnd echipa bă
căuană .împăunată* — te 
pare — de punctul eucertt pe 
terenul lui .Poli* Timipoara, ■ 
capotat, cu totul șt ea totul 
surprinzător, tn fața nafl pro
movate Gloria Buzău, tn acest 

Adolf, Avăda- 
t-au jucat ec 
cu nervii a 
gluma »-< 

Bihor (eter

bului, C. Costinescu, adaugă : 
.1 hern ța Îndelungată s mijlo
cașului coordonator (Șoșu) și a 
tai— Duda Georgescu, faptul 
că unii jucători (cu precădere 
MQmț șt Avădanef), „unși*, pe 
bună dreptate, ea titulari al 
li ■nțlri. a-aa cam desprins 
cu piedcarele de pe păminL 
Puate eă ce Impunea, ta ast
fel ta cazuri, acordarea anul 

mare eredit jucătorilor U- 
Aceasta este fața

J

I
I

meci, Șoiman, 
nei și Penoff 
marile ocazii și 
tătarilor. • Și 
groșat cu F.C. ___ _
Vl-a, 1—1, doar trei șutori pa 
poartă !)• apoi cu Sportul stu
dențesc (0—8, ( șuturi pa
poartă) șl cu Steaua (B—L, 8 
șuturi pe poartă). • Aceste 
„pilule amare* lasă ta urmă 
cel mai bun joc de acasă, cu 
Corvinul Hunedoara (2—0, ra
portul șuturilor pe poartă fQad 
12—0), gazdele evolutad „ca ta 
zilele lor bune*, sublinia cro
nicarul. O Paradoxal, .afară* 
— la Vîlcea, dar mai ales ta 
Pitești, Baia Mare și Brașov —

mal a- 
kv («fia

<0—0,

■să l

I ase- 
laco-

nr. 
iceul 
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băcăuanii au evoluat 
proape de posibilitățile 
păcate. Insă, doar pe .Jelit*, 
cite 45 de minute!T).____ __
fost că n-au reușit să-și valo
rifice .marile momente psiho
logice- avute. • Unele vod de 
că S.C. Bacău a fost lipsită de 
șanse. Sigur că și ele fac parte 
din fotbal, dar ratările de ,*•

Hiba a

• • I

H C

I
: C_ St*-

a M d A

TlâNCIFRESCU

4 3 10 16-24

tai. ia

La jumătatea drumului

în Divizia
Dacă am alcătui un riasa- 

ment al Întregului eamplouat, 
prima echipă dintre toate cele 
care activează ta cei de-al 
treilea eșalon ar fi, ca sigu
ranță, C.I.L.-Meeaniea SIgfcet, 
lidera seriei a X-a, jnaramu- 
reșeană* 
nu mai i 
județul ] 
Sighetu 
sezonul 
natului 1 
de invidiat : a totalizat cel mal 
mare număr de puncte dintre 
toate fruntașele seriilor (ST) | 
are 9 puncte avana m acria «a, 
ceea ce H asigură, practic, pro
movarea in Divizia „B“ | ta 
clasamentul ..adevărului- are. 
ca zilei o altă echipă. + 131 
a condus „ostilitățile* ta aeria 
sa de la prima și ptaă ta a 
15-a etapă ; este singura for
mație de Divizia .C* care a-a 
calificat pentru „optimile* .Cu

‘ (în această grupă stat 
puțin de 9 formații din 
Maramureș). .11 Me din 

Marmațtoi a tacbelat 
de toamnă al eampto- 

19847'85 CU un palmare*

C.I.L.-MECANICA SIGHET
PERFORMERA CAMPIONATULUI

1 a X-a i
L CXL Sițfeei st X2 3 • • ZT
1» Met. Tg. M. 11 1 2 1 0-9 SI
â Beet. Tg. M. XI 1 1 t M-is rr
€ MU todru a 1 1 i n
L Upoșul TgX. T 2 f 14
c CHHCF N 2 1 t xs-rr is
E ICx. M T 1 t w-u u
Ba lfc. Bâtxr» ?S T 1 t »-!> n
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1964 a fost, după cum se 
poate lesne observa din tabelul 
alăturat, unul dintre anii cu 
cele mai multe meciuri inter
naționale Înscrise pe agenda 
se! îcționatelor noastre de ju
niori. Trebuie s-o spunem tnsă 
din «Țapul locului că rezultatele 
Înregistrate stat NESATISFĂ- 
CATOARE, procentajul realizat 
de fiecare din acești echipe 
fiind cu mult SUB POSIBILI
TĂȚILE JUCĂTORILOR care 
le compun, unii dintre ei cu 
adevărat talentați, cu adevărat 
speranțe ale fotbalului nostru 
de miine. Dar să analizăm suc
cint bilanțul fiecăreia dintre 
cele patru selecționate. Deci

...ECHIPA LUI MATEUȚ. A 
avut ca obiectiv calificarea ta 
ultimul turneu final al Cam- 
p on a tulul Europei organizat 
după vechea formulă, cu 16 e- 
chipe participante. După un 
med bun cu Bulgaria, la Giur
giu, după o comportare bună 
la Tașkent (unde a jucat fi
nala mică), echipa pregătită de 
Marcel Pigulea și Costică To
ma a avut o evoluții, mul
țumitoare și la Budapesta, In 
meciul oficial cu selecționata 
Ungariei, primind golul in ul
timul minut, după ce o întrea
gă repriză a jucat in inferiori
tate numerică I 
tasă. ta meciul retur această e- 
ehlpă bătăioasă a primit gol 
ta min. 5 și șansele ei s-au 
sOrtmat ea un tastei de nisip. 
Ea a ratat calificarea după ce 
la Taskent Învinsese ta numai 
9 jucători aceeași echipă a Un
gariei ! Irrteresant de subliniat 
totuși ci «fin ateastă echipă 
slUv* jucători au ajuns deja 

In prima «fivizie : Cîrstea.
a. Blerti. Bobaru. Topo- 
M. bineînțeles Maient — 
dțrra rrmarcindu-se ta 

Dtvtii _B* st in cimpionatul 
stelar : Zlotea. Alexandru, 
■e. Drărtici. Seti. 
easta ri-« tocdxriat 
ta Bilbao. Intr-un 

apăaolat dar ce folos, 
torr-j' meciurile importante, 
eete ofidale ea Ungaria.

—BADE.V LUPT ZAMFIR.
lui ♦ u LA START : startul In 
nreg-r--j-Li- primului Cam -
planat ecrepean organizat de 
UAF_A după modelul celui de 
■enlor! (eu o« echipe caHflea- 
te pentru tur seu? final), 
mec «> jfeâ >rum să te 
3d. d eeiloa neertră a 
dat multe eaBfMri. 'Ga 
=«! greș va fi de acum 
tete — dar nu rmposWl 
valoarea adversarilor pe 
Xinketi noștri B vor 
ta preliminarii fitad 
tebfH. La ta martie.
Chtvu. Zamfir. Badea.

La Oradea

Erti- 
activi- 

med 
ratase

Ere 
eaB- 
p»er-

■t?t 
fa>-

care 
tatfinl 

tedtaeu- 
Wată. 

Chirci,
lor vor 

debuta ta aceste preRmtnarW ]■ 
Istanbul. Vor urma partidele 
eu Cehaslrvaefe ji U RS S Iu
tă de ce echipa ptegătită de 
Nleotae Bellzna — selecționata 
eu cele mai multe meciuri ta 
■84. dar st cu cel nul slab pro
centaj de realizări. numai 25%

— va trebui 
maximum în 
de iarnă. Interesant este faptul 
că singurele ei victorii s-au 
înregistrat în partidele cu echi
pa U.R.S.S., meciuri disputate 
la Alba lulia si Brașiv. Șă fie 
aceste succese un „aconto" pen
tru întîlnirile oficiale, cu ace
eași echipă, din preliminariile 
C.E. ? Ar fi bine, numai că în- 
frîngerile care au urmat tre
buie să constituie un semnal 
de alarmă pentru toți cei ce 
răspund de această echipă, a 
cărei înscriere în campionatul 
speranțelor a fost o greșeală, 
neajutînd-o cu nim’c. In lotul 
U.E.F.A. ’85 există cîțiva jucă
tori buni, dar. așa 
neam nu dc mult, ei 
să fie învătati
VA.

...PROMOȚIA 
ȘI NASTASE.
mai bune rezultate, singura ca
re în 1984 a înregistrat o vic
torie în deplasare ! Această 
selecționată (antrenor. Valen
tin Gugiu) nu are un obiectiv 
imediat. Are insă menirea de 
a... aproviziona cu jucători pri
ma selecționa'ă. de a roda in 
cit mai multe meciuri compo- 
nenții ei. De neînțeles : 1. ce
le două 
Bulgaria 
orice 
Diviziei 
(ultimul
_ O ECHIPA CU SCÎNTEIE! 

Cu un virf care oe numește 
așa și care a impresionat la 
Brașov, ta partida oficială cu 
•elecțiorata Iugoslaviei din ca
drul Campionatului european 
B. Este cea mai mică echipă 
(jucători sub 16 ani) și prima 
care a intrat în focul dispute
lor oficiale. La Brascv a foct 
3—1. Meciul retur — la 20 mar
tie. ta Iugoslavia. Dacă se va 
califica vor fi uitate complet 
nereușitele ei din U.R.S.S. și. 
mal ales, de la Sibiu. und< a 
pierdut de două ori ‘n trei zile 
ta fata selecționatei Bulsariei. 
Ultimele trei meciuri susținute 
de Prun ea. Dragom>r. A-ra- 
znescu, Naghi. Magda. Teo- 
dorescu. Scînteie si ceilalți ‘u- 
cători pregătiți de Costică To
ma. victoria de la Brasov și 
egalurile din Turcia, sînt însă 
dătătoare de speranțe Rămlne 
de văzut cum va 1» folosită 
perioada de pregătire care ur
mează ri da~ă acnas’a echipă 
VA REUȘI să-și mențină, la ?*> 
martie, minimul avantaj luat 
ta partida tur de pe stadionul 
de sub Timna.

Trăgtad linie și adunînd...
1984 a fost un an cu meciuri 

multe pentru juniorii tricolori, 
dar eu victorii puține. Doar 9 
«fin G !? Inacceptabil de pu
ține. Să ne întoarcem insa fata 
«pre 1985. anul cu partidele din 
preliminarii, și să sperăm că 
fiecare dintre cele trei selecțio
nate va reuși mult mal mult 
dedt tn 1984. Mai ales cele e» 
■u de 
dale.

să accelereze la 
această perioadă

cum spu- 
trebuie 

să JOACE CE-

LUI IIENZEL 
Echipa cu cele

’nfringrri Ia scor din 
; 2. comportarea ei sub 
critică în campionatul 
„C*. în care a mest 
ioc).

•ustinut confruntări efi-

AD'lWISTDiTIA Df STAT LOTO PRONOSPORT WTOtMlAZA
REZULTATELE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 29 IANUARIE
X
X

1
1
1

X
1

X
1
3 

X
1 

_____ 1
FOND TOTAL DE CtȘTIGURI :

1.093.217 LEI.

Ascoli — Torino
Cremonese — Sampdoria 
Fiorentina — Lazio 
Internazionale — Atalanta 
Juventus — Como 
Napoli — Verona 
Roma — Avellino 
Udinese — Milan 
Bari — Catania 
Cagliari — Lecce 
Campobasso — Arezzo 
Genoa — Pescara 
Bologna — Varese

LOZUL ANULUI NOU 1 
UN PRILEJ DE FRUMOA
SE SATISFACȚII - UN CA

DOU PLĂCUT Șt UTIL I
Agențiile Loto-Pronosport 

șl vinzătorii volanți din în
treaga țară vâ oferS In a- 
ceste zile posibilitatea de a 
obține :

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO 2 DiN

20 IANUARIE 1985

HLZCȚIONATÂ CAZA :
România
Turda 
Turela 
RJ.S. UzbeM 
R.SJ-.S. Rusă 
România 
RAA. Ucraln- 
Cehoslovacia 
UNGARIA 
ROMANIA 
Spania 

u : : ; u>—îs

Tașkent î

EXTRAGEREA 
24 31

EXTRAGEREA
11 75 4 66

EXTRAGEREA
30 34 45 17

I

A

A

21 37

H-a:

III-a:

FOND TOTAL 
OȘTIGURI : 750.632 
din cam 20.396 lei, 
port la categoria 1.

• AUTOTURISME .DA
CIA 1300*
• CiȘTiGURI IN BANI

(50.000, 10.000, 5.000 lei
etc.).

ÎNCERCAȚI Șl DV. SANSA 
DE A VA NUMĂRA PRINTRE 
MARII CIȘTIGĂTORI LA LO
ZUL ANULUI NOU I

Budapesta t
Oradea :
Bilbao :
Bilanț :
SELECȚIONATA U.E.F.A. US :
A. lulia : - - -
Brașov :
Salgotarjan t

Sangerhausen
Tel-A viv :

Bilanț: IS

— Bulgaria
— România
— România
— România
— România
— Ungaria
— România
— România
— ROMANIA
— UNGARIA
— România 
t«r.)

— U.RA.S.
— U-R.S.S.
— România
— România
— România
— România

România
România 
Ungaria 
Polonia 
Cuba
Bulgaria
R. D. Germană — România 

: R. D. Germană — România 
R. D. Germană — România 
Israel 
Elveția 
Grecia 
Danemarca

2 2 • 10—24

SKLECTIONATA

C-lung Muzcei
Vilnius :
Varșovia :
Călărași r 
Sltven :

Bilanț 1 >

— România
— România
— România
— România

Laurențiu DUMITRESCU

(5C*>)

f7

r.tr.A.

•RomârJa — Polonia 1—4
Roeaâr’-a — Polonia 3—2
UJUS.S — România 1—1
UJL3-S — Român 13 4—1
Polonia — Româ ila J—4
Polonia — România 1—1
România — R-D.G. 2—1
BoH?aKa — România
Bulgaria — România 5-4

SELECȚIONATA U-K^-A-

1—4 Alexandria : România — RJ3.Q.
2— 2 Moscova : UXS^. — România
S—1 U.R-S.S. — România
4—0 Cestokovo : Polonia — România
1—0 Polonia — România
>—1 Sibiu : România — Bulgaria
2—1 România — Bulgaria
1—1 Brașov : ROMÂNIA — Iugoslavia
2—1 M a nisa : Turcia — România
1—0 Izmir : Turcia — România

Bilanț : 10 1 4 B â-tt (M%)

„TRICOLORII- AU LUAT CONTACT CU BALONUL
(Urmare din vag. I)

Să mai subliniem că ta par
tida de la Sibiu s-au remarcat 
Hagl, Cămătaru, Rednic ți Ma- 
teuț. Dar iată cum s-au pre
zentat formațiile tricolorilor ta 
cele două meciuri :

La Tîrgu Mureș, in partida 
eu A.S.A., au jucat : Morarii — 
Negrită, Ștefănescu, Al, Nico-

Iae, Ungureanu — Slateuț, B6- 
I8nL KIein — Coraș, Lăcătuș, 
Pițurcă. Au mai jucat : Lung, 
Rednic, Andone, Hagi și Ți- 
eleanu.

La Sibiu, cu Șoimii I.P.A., 
antrenorii Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu au început 
partida cu următorul „11“ : 
Lung — Rednic, Ștefănescu, 
Iorgulescu, Munteanu II —

Matenț, Andone, Bozeș 
— Augustin, Cămătarn. 
jucat : Cristian, Klein. 
Coraș, Țleleann și Negrill

★
Miercuri, la Brașov, pe sta

dionul I.C.I.M., Lotul va fcH 
tllni pe divizionara «A* FXLMC 
Brașov. Partida este programată 
la ora 15,30. In deschidere, de 
la ora 13,30, I.C.T.M. — F.C.M. 
Brașov (speranțe).



Campionatele mondiale de bob
ssems

JOCURILE MONDIALE DE ATLETISM „Golden Cup" la înot
AU CISTIGAT FAVORITII a a

Căinare din vag. 1)

Iată acum dteva dintre ro
zultatele Înregistrate ia sala 
pariziană I BĂRBAȚI ■ 68 m i 
Ren .lohnsoa (Canada) 
Sam Graddy (S.U-AJ 6,63, 
nald Desrildles (Belgia) . . 
Lincoln Asquith (M. Britanie) 
6,69 ; 200 m : Aleksandr Evgha- 
hiev (U4LSJSJ 20,95, Adeoya 
Mate (M. Britanie) 2046, Joao 
Eugenio Da Silva (Brazilia) 
21,19, Daniel Sangouma (Fran
ța) 21,36 1 400 m: Thomas
SchSulebe (R.D.G.) 45,6# — ra
cord mondial, Todd Bennett 
(M. Britanie) 45,97, Mark Rowe 
(S.U.A.) 46,31, Amadou Dia Ba 
(Senegal) 46,94 ; 800 m: Colo- 
mau Trabado (Spania) 1 ^7,42, 
Benjamin Gonzales (Spania) 
1:47,94. Ikem Billy (M. Bri
tanie) 1:4848, Petru Drăgoesca 
(România) 1:43,34, Andre Lavie 
(Franța) 1:50,29, Tonino VlaH 
(Italia) 1:50,85 ; 1 500 m : Mi
chael 
3:40,27, 
(Spania) 3:41,36, Joseph Che- 
eire (Kenya) 3:41,38. Miroslaw 
Zerkowski (Polonia) 3:4241 Ota 

Costel Ene a fost al 
cu 3:53,56); 3 000 m:

Campos (Portugalia)
Don Clary (S.U-AJ 

Ivan Uvizl (Cehoslova- 
7:57,92, Antonio Leitao

(Franța)

8.M,

Hillard t (Australia) 
Jose Luis Gonzales

serie,
6-lea
Joao
757,63,
7:57,78, 
cia) 7:57,92, Antonio 
(Portugalia) 7:58,19 j
Stephane Carisian
7,67, Javier Moracho (Spania)

7.69, Jonathan 
Britanie) 
(S.U.A.) 7,74 ;
Gerard
19:06,22,

Ridgeon (M. 
7,70, Cletus Clark 

5 km mar? :
Lelievre (Franța) 

Maurizio Damilano 
(Italia)’ 19:11,41, Dave Smith 
(Australia) 19:16,04, Roman 
Mrazeck (Cehoslovacia) 19 39,73 ; 
lungime : Jan Leitner (Ceho
slovacia) 7,96 m, Gyula Paloczi 
(Ungaria) 7,94 m. Giovanni B- 
vanghelisti (Italia) 7,88 m, 
Laszlo Szalma (Ungaria) 7,85 
m ; triplu : Hristo Markov 
(Bulgaria) 17,22 m, Lazzaro 
Bettancourt (Cuba) 17,15 m, 
Lazzaro Balcindes (Cuba) 1643 
m, Oleg Proscenko (U.R.SBJ 
16,80 m (Mihai Bran — 3 În
cercări nereușite I) ; prăjină t 
Serghei Bubka (U.ILS.S.) X75 
tn, Thierry Vigneron (Franța)

AUDAtlIATEA IN IINB
3 A început o nouă ediție a 

„Cupei Davis*. In primul tur, 
zona asiatică, s-au Înregistrat re
zultatele : Coreea de Sud — In
donezia 5—0, Malaezia — Ffiipi- 
ne 0—5, Taiwan — Sri Lanka 
3—0.
• Intr-un meci demonstrativ, 

disputat la Cleveland. Vitas Ge- 
rulaitls l-a învins — surprinzător 
— pe John McEnroe cu 3—4, *—3, 
•—1!

6 Rezultate din .King’s Cup*, 
In prima divizie : la Essen. El
veția — R.F.G. 2—1 șl Suedia — 
Marea Britanie 3—0 : în divizia 
secundă : la Loana, Italia — 
U.R.S.3. 2—1. U.R.S.S — Fran
ța 3—0 șl Olanda — Austria 2—0 
(partida de dublu nu a-a mal 
disputat): divizia a 3-a. la Bu
dapesta. Belgia — Norvegia 3—0 
si Spania — Monaco 2—1.

la• Turneul masculin de 
Calcutta, semifinale : Lemon 
Moralg t—4 6—0. Rataltln
Fleurian 3—6. 6—2, 6—3 ; finală: 
Lemon — Rafaitdn 6—3. 0—e, 7—S.

• La Denver, in turneul fe
minin, Peanut Louie a dispus ta 
finală de Zina Garrison cu *—4. 
4—«. 5—4.

TELEX • TELEX
BOX o Americanul Dan Curry 

si-a oâstrat titlul de oamplce 
mondial la cat. suni-mlilode 
(WBAi, dlspunind. la Birming
ham, de Colin Jones (Tara Ga
lilor! prin ab, rep. TV. a La 
Loe Angeles. Adrian Arreola 
(S.U.A.) a învins prin ab. rep. 
vn. ta limitele cat. penă. pe 
fostul campion mondial al cat. 
oocos. mexicanul Lupe Pintor.

ciclism a După crima zi de 
întreceri, în cursa de t zile, de 
la Rotterdam. perechea Rene 
Piinen (Olanda) si Danny Clark 
(Australia) conduce cu 21 p • 
Cursa de clclo-cros de la Lo
ri ent (Franța) a revenit ceho
slovacului Peter Kloucek. urmat 
la S s de compatriotul lău Ra
dovan Fort șl la 5 s de Hilaire 
Desdos (Franța). De notat că 
cicliștii Laurent Flșnon si Ber
nard Hinault, prezenti la start, 
■-au sosit intre primii a>l...

RUGBY • După a minarea me
dului Franța — Tara Galilor, 
pentru data de 30 martie, se

m, Vasili Bubka (UJLSB.) 
m. Marian Kolasa (Polo- 
și Patrick Abada (Franța)

5.70
540

5.50 m ț înălțime : Patrick SjS- 
berș (Suedia) 2^2 m, Javier 
Sotomayor (Cuba) 2,30 m, Otb- 
mane Bdfaa (Algeria) 247 m, 
Valeri Sereda (UJtSB.) V* m. 
Cari Trănhardt (R-F.OJ ’,24 
m ; greutate : Remigiu Ma
ch ura (Cehoslovacia) 21,22 m. 
Udo Beyer (R.D.G.) 2140 m, 
Janli Bojarskl (UJLSdSJ 19,94 
m, Josef Ladka (Cehoslovacia) 
19,75 m.

FEMEI : M m : Silke Gla- 
disch (RJ9.GJ 740, Heather 
Oakes (M. Britanie) 74L 
Christelle Bulteau (Franța) 
744, Ludmila Kondratieva 
(U-B^JS.) 746 ; 2M m : Marita 
Koch (R.D.GJ 23.09, Marie- 
Christine Cazier (Franța) 234X 
Kim Robertson (N. Zeelandă) 
23,69, Fabienne Ficher (Franța) 
23,75 ; 406 m : Diane Dixon
(S.U-A.) 5345, Regine Berg
(Belgia) 53,81, Charmatae Crooks 
(Canada) 54,08, AntoneHa Rattl 
(Italia) 55,30 ; 3 000 m : Debie 
Scott (Canada) 9:04,99. Agnese 
Possamai (Italia) 9:09,66, Patti 
Sue Palmer (S.UA_) 9J2J2,
Dianne Rodger (N. Zeelandă) 
9:1X69 ; 60 mg : Xenia Sisk* 
(Ungaria) 8,03, Laurence Elloy 
(Franța) 8,08, Anne Piquereau 
(Franța) 8,10, Stephanie High
tower (S.U.A.) 8,12 ; lungime : 
Hefca Radke (R.D.GJ 6.88 m, 
Tatiana Rodionova (U-R-SJ3J 
6,72, Neele Medvedeva (U.R.SA) 
6,44 m. Lene Demsitz (Dane
marca) 6,38 m ; înălțime : 
Stefka Kostadinova (Bulgaria) 
147 m, Susanne Lorer.tzon 
(Suedia) 1,94 m, Danuta But
ko wska (Polonia), SO via Costa 
(Cuba) și DeKne Brill (Ca
nada) 1,90 m.

m :

• LOS ANGELES, Atlețtt a- 
mericani și-au inaugurat sezo
nul competitions! de sală prtn- 
tr-un concurs desfășurat ta lo
calitate. Cu acest prilej șl-n 
făcut reintrarea Mary Decker 
care, pe 2 000 m, a Înregistrat 
timpul de 5:34.52 — acu record 
mondial. A fost urmată de 
Ruth Wysocki 5:45,93 șl Monica 
Joyce (Irlanda) 5 56.32.0 probă 
așteptată cu mult interes a foat 
cea masculină pe e milă : L 
Eamon Coghlan (Irlanda) 
3564*, X Steve Scott (S.UA) 
355,35, X John Walker (N. 
Zeelandă) 3:57,56.

MARKKA CULICA

PE LOCUL ffl
LA 400 m MIXT

SURPRIZE IN C.ll
DE SCHI NORDIC

SEEFELD. începută virwrN, 
cu proba da săritori de pe 
trambulina de W m, Întrecerea 
pentru desemnarea campionului 
mondial la combinata nordică 
a continuat slmbătă cu desfășu
rarea cursei de fond pe 15 km. 
Săriturile au fost dominata de 
Heiko Hunger (R. D. Germană), 
care a totalizat 221,0 P (*ăritrn4 
de 87 m și 90 m). El a fost 
urmat de vest-germanul Hu
bert Schwartz, ca 2944 p, șt 
de principalul favorit al eon» 
petiției, norvegianul Gelr Aa- 
dersen (198,8 p), liderul actual 
al .Cupei Mondiale*.

Potrivit tabelei de punctaj, 
la startul cursei de 15 km, 
Hunger avea un avans de 
152,0 asupra tai Schwarts ta 
2 :28,0 asupra lui Andersen. 
Cursa de fond a-a desfășurat 
in eondițiuni atmosferice foarte 
bune (temperatura aerului • 
grade) ceea ce, intr-un fel, a 
contribuit la succesul Întrecerii.

TURNEELE FINALE

ALE CUPELOR EUROPENE LA VOLEI
FARIS, u (Agerpres). — se

cretariatul Federației internațio
nale de volei a confirmat datele 
81 locurile de disputare ale tur
neelor finale ale cupelor europe
ne ta terci ub urî. .Cupa cupelor» 
la masculin ae va disputa. Intra 
lfl Si 17 februarie, la Saint-Na- 
zaJre (Franța) «i va reuni ectd- 
peSe Steaua București. Levsld — 
Spartak Sofia, Dinamo Moseeva 
gă SV Hamburg.

Iată șl programul celorlalte 
cupe continentale : -Cupa cam
pionilor europeni*: bărbați <1S— 
17 februarie), la Bruxelles. cu 
Ruda Hvezda Fraga Santa) Par
ma. Mladost Zagreb. Ț.S.K.A. 
Sofia ; .Cupa Federației Inter
nationale-: bărbați 05—17 fe
bruarie) . la Bslgrad. e« Panini

Modena. Part: ran Belgrad. Hor
man Genk si Krulkenourg (»m- 
bele din Belgia); .Cupa campio
nilor europeni*: temei fS—11 fe
bruarie). ta Italia, cu echipei» 
Aim» Ala. Tungsram Budaoesta. 
Olimpia Ravena șl Lob hot (RFG); 
.Cupa cupelor* (»—1« februarie), 
la Ankara cu Dinamo Berlin. 
Akademlk Sofia. Reggio Emilia si 
Sverxtovsk: .Cupa Federației In
ternaționale- (»—ie februarie), ia 
Augsburg cu Baloma Branlk 
(Iugoslavia). Victoria Augsburg, 
Victoria Bari st Aaua Parma.

• TELEX • TELEX
anunță că si cealaltă partidă din 
primul tur al Turneului celor » 
națiuni dintre Irlanda șt Anglia 
va fi reprogramată din cauza va
lului de aer arctic si a terenului 
acoperit de zăpadă la Dublin.

ȘAH • După 11 runde în tur
neul feminin de la Jajce (lu
ges La via) conduoe rovieticta Iri
na Levitina cu l p. urmată de 
compatrioata sa Nana Ioseliani, 
la o jumătate de punct. Rezultate 
din runda a 11-a: Stadler — 
Basaglci 1—0. Voiska — Leviti
na Garda — Măriei șl Ioseliani 
— Veroczl — remize.

TENIS DE MASA • Campiona
tele internaționale ale Târli Ga
lilor au fost cîstigate pe echipe, 
la femei, de Coreea de Sud Ca 
învins, în finală R.P. Chineză 
eu 3—î). iar la bărbați de Polo
nia. care a dispus de R.P. Chi
neză cu J—L în proba de sim
plu masculin victoria a revenit 
polonezului Andrezj Gruba, care 
l-a învins pe francezul Jacques 
Secretin cu 3—1 (—19, !3. 18, 17).

CEKVINIA, 20 (prin lelelbu). 
O vreme splendidă pentru în
trecerile de bob (cer senin, 
temperaturi scăzută, —10 gra
de) d o pirtie Ireproșabilă pu
să le punct pe cei 1540 de me
tal cu 18 viraje, au constituit 
cadrul primei zile a Campiona
telor mondiale de bob 2 per
soane. Un public numeros a 
ținut să asiste la această spec
taculoasă competiție la capătul 
căreia victoria a revenit, con
form previziunilor, primului 
echipaj al R. D. Germane (W. 
Hoppe — H. Skhaurharmmer), 
completată prin clasarea pe 
locul secund a celuilalt echipaj 
din aceeași țară (D. Rihtov — 
8. Grummt), acesta din urmă 
le diferență apreciabilă — a- 
proape 3 secunde — față de e- 
efilpajtil U.R.SJS. (Z. Ekmanis 
— H. Zlrov) clasat pe locul X 
Cu boburi puse la punct pînă 
la ultimul amănunt, cu pitoțl 
abili ta manevrarea flselelor, 
atît ta viraje, cit și în liniile 
drepte, boberil din R. D. Ger
mană (ajutați șl de starturi 
foarte bune) au dominat in 
fiecare manșă, detașlndu-se de 
celelalte 27 de echipaje din 16 
țări.

Sportivii noștri. Dorin Dcgaa 
Si Gilds Tudor, s-au clasat pe 
locul IX eu 5 poziții mai bun 
față de ediția precedentă a

competiției (Sarajevo 1984), dar 
care înseamnă o răminere ta 
limita mediocrității la această 
probă. De fapt speranțele noas-, 
tre ta obținerea unor rezulta
te onorabile stat legate de bo
bul de 4, care va intra ta fo-, 
cui întrecerilor sîmbătă și du
minică.

Revenind 
rilor de 2, 
că au avut
2 manșe. Menționăm 
plrtLa „Lago Blu“, 
„tradiției", 
aflat intre 
„labirintul 
strînse și 
dacă nu sînt străbătute „șnur*. 
Impietează 
porțiunilor 
seulul. Aici 
echipajele.
ale Elveției (aflate printre fa-; 
vorite) și chiar 
despre care se 
pregătit foarte 
și o cunosc cu 
REZULTATE, bob 2 : 1. R, DU 
Germană I 
Germană II 
I 4:22,37, 4. cuveția ii 
X Elveția I 4:22,72. 6. U.R.S.S. 
H 4:23,35, 7. “ _ ‘ ------ ‘
R.F.G. I 4:24.06... 18. România 
427,90.

La concursul bobu- 
trebuie să spunem 
loc in 2 zile, cite 

că pe 
conform 

porțiunea cheie s-a 
„labirintul mic" și 
mare", cu viraje 
linii drepte, care.

atacarea corectă a 
următoare ale tra- 
au greșit mai toate 
între care și cele

cele ale Italiei; 
știa că s-au 
mult pe pirtie 
„ochii Închiși*.

4:18,72, 2. R. IX
4:19,76, X U.R.S.S.
Elveția II 4 -.22,43,

Italia I 4:23,74, X

Dumitru STANCULESCU

Cu gindul la viclene sau 
ia un toc dt mai in față, 
competitorii au alergat, pur și 
simplu, drăcește și lată-1 pe 
vest-germanul Hermann Wein- 
bueh (3 ani, 178 cm, 69 kg) 
dștigind nu numai Întrecerea 
tf reallzlnd și un avans copios 
asupra fruntașilor clasamentului 
la sărituri (la care el a fost 
al 7-lea cu 190,1 p). L-au ur
mat : X Freddy Glanzmann (El
veția) 43 : 57,4, X Jouka Kar- 
kalainen (Finlanda) 44 :124, *• 
Andreas ~ ’ 
*3 :344, 
(Finlanda) 
sen 46:06,6

Clasmentul final :L Hermann 
Weinbuch (R.FG.) 410,10 — 
campion mondial, X Geir An- 
dersen (Norvegia) 399,84 p, X 
Jeuke Karjslainen (Finlanda) 
398,60 p, 4 Heiko H ungar 
(R-D.GJ 391,75 p, 5. Freddy 
Glanzmann (Elveția) 390,33 p, 
X Uwe Dotzauer 
586.88 p.

Cursa feminină de
Încheiat cu 
cd Anettee 
cm, 52 kg), 
său succes 
învins-o, la 
campioana olimpică Marja-Liisa 
HXmZIkinen, principala favorită. 
Scbioara finlandeză lși explică 
tafrtngerea prin aceea că, ta 
finalul disputei, a avut de oco
lit 6—7 
făcut-o 
țioase ;
care au
toare.

Clasamentul cursei de 10 km : 
L Anette Boe (Norvegia) 30:544 
— campioană mondială, 2. Mar
ja-Liisa Hămălâinen (Finlanda) 
30 :564, 3. Grete Nykkeime
(Norvegia) 30 :58,0, Raisa

Schaad
5. Sami
45 :41,0_ 8. Ander- 
etc.

(Elvețla) 
Lelnonea

(R.D.GJ

10 km »-a 
norveglen- 

(27 ani, 169
victoria
Boe (

aflată la primul 
important Ea a 
mare luptă, pe

adversare ceea ce a 
să piardă secunde pre- 
poate tocmai secundele 
despărțit-o de cîștigă-

Smetanina (UJLS.S.) 31 :05,4, 
5. Anne Jahren (Norvegia) 
31 :19,1, 6. Berit Aunii (Nor
vegia) 31 :19,4 etc. Au luat 
startul 59 de concurente și toate 
au terminat cursa !

Pe trambulina de 90 m, de 
la Bergisel, lingă Innsbruck, 
o-a desfășurat proba de sări
turi speciale Încheiată cu e 
mare surpriză, victoria norve
gianului Per Bergerud (28 ani,' 
183 cm, 75 kg), care a totalizat 
2244 P (sărituri de 110 m șț 
106 m). A fost urmat de doi 
finlandezi, Jarri Puikkonen și 
Matti Nykaenen.

WEN GEN. Concurs de cobo- 
rire, duminică, din cadrul .Cu
pei Mondiale" (pîrtia de 4230 
m. diferența de nivel de 1028 
m) : L Peter Wirnsberger (Aus
tria) 2:35,97, 2. Peter Luscher 
(Elveția) 2 :36,19, 3. Peter
MGIler (Elveția) 2 :36,53.

O altă probă de coborîre, vi
neri, a avut pe podium pe s 
L Helmut Hoflehner (Austria) 
2 : 36,04, 2, Franz Heinzer (Elve
ția) 2 :36,15, și 3. Peter 
nsberger 2 : 36,59.

Wir-

OBERHOF. Concurs de 
ion, pe 10 km, din cadrul 
pei Mondiale" : 1. Frank-Pcter 
Rolsch (R.D.G.) 28:50,8 (1 tur 
penalizare), 2. Alfred Eder 
(Austria) 30 :07,0(1), 3. Matthias 
Jacob (R.D.G.) 30:56,1(4).

biat- 
„Cu-

MEGEVE. Proba de coborîre 
din localitate a prilejuit un 
nou succes elvețiencei Michel» 
Figini 1 :32,23 (pîrtia de 2118 
m, cu o 
Ea a fost 
Quittet 
Claudine 
1:824*.

denivelare de 529 m). 
urmată de : Catherine 
(Franța) 1 :32,42 șt

Amonet (Franța)

CAMPIONATE • ȘTIRI • REZULTATE

1IAU.A (et. H — primai rtfrn 
retur). Ju vent ui — Como, >—«, 
Internaționale — Atalanta 1—e. 
Roma — AveLlino 1—0. Florenti
na — Lazio 3—0, Udtnese — Mi
lan 1—1, Crem o nes e — Sampdoria 
1—L As co 11 — Torino 2—1, Na- 
poll — Verona •—0. Pe orlmele 
locuri t Verona al Inter cu cite 
23 p, Torino și Roma cu rite a 
p. Pe ultimele : 14—15. Ascoll «1 
Lazio rite 9 p, 15. Cremonese I 
P*

ANGLIA (et. 25). Din 
timpului nefavorabil 81 a tere
nurilor Impracticabile s-au des
fășurat doar trei meciuri t Li
verpool — Norwich 1—0. Coventry 
— Aston Villa 0—3, Chelsea — 
Arsenal 1—1. în fruntea clasa
mentului. deci nici o schimbare: 
Everton 49 p. Tottenham 47 p. 
Manchester Utd. si Sheffield 
Wednesday cu rite 41 p (toate 
din 14 de Jocuri).

In aemifinale’e uCupei ligii- 
se vor intîlnl Ipswich (sau Q.P. 
Rangers) — Norwich, Watford

(sau Sunderland) — Chelsea (sau 
Sheffield). Meciurile, tur-retur 
«înt programate la « si la 13 
februarie, dacă timpul va fi fa
vorabil. Finala este programată 
pe .Wembley-, la M martie.

SCOTIA (et. 24). Au avut loc 
doar două meciuri, din aceleași 
motive ca si In Anglia. Aberdeen 
— Glasgow Rangers 5—11, Hiber
nian — Dumbarton 3—1. în cla
sament conduce Aberdeen cu 39 
p (pl J). Celtic 31 p (21 j). Glas
gow Rangers 28 p (24 1), Dun
dee Utd. 26 p (22 j).
• în preliminariile C.M. (zona 

Asiei), la Singapore : Sei, Sin
gapore — R.P.D. Coreeană 1—1 
(1—0). Au marcat Pak Kuang 
(mln. 40). respectiv Yu-Song 
(min. 52).

• A continuat campionatul de
Juniori al Americil de Sud : în 
grupa »A“: Peru — Venezuela
1—1. Uruguay — Ecuador 2—4, 
Paraguay — Peru 3—0. Pe prime

le locuri Paraguay si Uruguay 
cu cite 6 p (din 3 j). In ?rupa 
„B“: Argentina — Bolivia 3—
Brazilia — Columbia 0—0. Chile 
— Bolivia 0—0, Pe primele locuri 
Brazilia 5 p, Argentina si Co
lumbia cu rite 4 p (3 j).
• In meci amical La Luxem

burg ; Avenir Beggen — Bayern 
Mdnchen 1—4.

• La Cairo: Zainalek — Borus
sia Monchengladbach 2—0.

ZURICH, 2o (Agerprcs). — Co
misia de disciplină a U.E.F.A. a 
luat noi măsuri de sancționare 
a clubului scoțian Celtic Glas
gow. în urma incidentelor crea
te de spectatori la meciul — 
rejucare din 12 decembrie, de la 
Manchester, cu Rapid Vlena din 
„Cupa cupelor1*. Organismul 
U.E.F.A. a hotărît, astfel, ca for
mația scoțiană să dispute urmă
toarea partidă din cupele euro
pene cu porțile închise ap’ic’n- 
du-1 gi o amendă de 53 OM franci 
elvețieni.
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