
Să pornim și in anul 1986 cu hotărirea 

| fermă de a obține o îmbunătățire a activității 

| în toate domeniile, de a face totul pentru 
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Un an de la Congresul al XIII-Iea
al Partidului Comunist Român
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IMPORTANTE REALIZĂRI ȘI ANGATAMENT FERM

HANDBALIȘTII ROMÂNI - LA STARTUL 
SUPER CUPEI MONDIALE"

1
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• Astăzi, derbyul grupei. România - Iugoslavii

PENTRU ÎNFĂPTUIREA GRANDIOSULUI PROGRAM i
DE DEZVOLTARE A PATRIEI SOCIALISTE

§
Cu un an in urmă, in Capitală, se deschi

deau — eveniment de excepțională însem
nătate in viata politică și socială a Româ

niei socialiste — lucrările istoricului forum al 
comuniștilor, cel de-al XIII-Iea Congres al P.C.R.

Strălucită manifestare o unității indestructibi
le a Întregului popor in jurul partidului, al 
secretarului său general. tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, Congresul a stabilit direcțiile fun
damentale ale dezvoltării României in următorul 
cincinal, 1986—1990. șl orientările de perspectivă 
pin& în anul 2000, grandios program de muncă 
pentru continua înflorire a scumpei noastre pa
trii. Un program măreț — cauza a întregului 
popor, garanția progresului și prosperității, in
dependenței și suveranității României socialiste.

Chezășie sigură a unor noi și minunate biruin
țe pe aceste drumuri luminoase, de continuă 
dezvoltare și înaintare a României spre comu
nism. împlinind voința fierbinte a întregii națiuni, 
Congresul a reales. într-o impresionantă unanimi
tate, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în funcția 
supremă de secretar general al Partidului Co
munist Român. începea un nou deceniu al epocii 
glorioase inaugurate de Congresul IX. „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU". denumită astfel ca 
semn al inflâcăratei cinstiri și al profundei re
cunoștințe pe care toți cetățenii patriei le aduc 
celui mai iubit fiu al poporului, revoluționar și 
patriot înflăcărat, excepțional conducător de 
partid și de stat, omului care întruchipează cele 
mai nobile trăsături și virtuți ale poporului 
nostru, inima și conștiința sa.

Deschizind noi și luminoase perspective pen
tru progresul multilateral al societății socialiste 
românești, pentru creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, Congresul a 
stabilit, prin Directivele adoptate, obiective de 
mare importanță și responsabilitate si pentru 
mișcarea sportivă din țara noastră. chemată 
să-și sporească contribuția la educarea comu-

nistâ a tinerelor generații, a 
muncii, la Întărirea sănătății 
tregii noastre națiuni.

Mîndri de Înalta misiune

tuturor oamenilor 
și vitalit&tii în-

___ _ încredințată de 
partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
puternic mobilizați de istoricele hotăriri ale ce
lui de-al XIII-Iea Congres al P.C.R., milioanele 
de sportivi ai tării noastre — devenită un vast 
șl dinamic șantier al marilor Împliniri socialiste 
— au obținut în acest an sucese remarcabile în 
dezvoltarea continuă a sportului de masă 
performanță.

In bilanțul acestui an. mișcarea noastră 
tivă înscrie la loc de cinste participarea a 
8.000.000 de tineri șl oameni ai 
de-a 4-a ediție a ..Dadadei", cea 
petiție polisportivă de masă și 
din întreaga istorie a sportului 
neroasă inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului nostru. Cu tot 
entuziasmul, tinerelul sportiv al tării și-a adus, 
de asemenea, contribuția la deplina reușită a 
acțiunilor și manifestărilor dedicate „Anului 
Internațional al Tineretului", demers unanim 
prețuit pe plan mondial al României, al pre
ședintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
S-au desfășurat, sub emblema „A.I.T.". nenu
mărate întreceri sportive, avînd ca momente de 
vîrf ștafetele și tururile cicliste care au stră
bătut toate județele țării, amplele competiții or
ganizate în cadrul „Săptămînii mondiale a con
diției fizice și spartului" etc. Vitrina cu trofee 
a sportului românesc a continuat, in acest an. 
să se îmbogățească cu alte zeci și zeci de me
dalii de aur. argint și bronz, obținute de „tri
colori" la cele mai prestigioase competiții inter
naționale — campionate mondiale și europene.

spor- 
peste 

cea 
com-

muncii la 
maj mare 
de performanță 
românesc, ge-
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„Naționalele" de ciclocros

CELE MAI REUȘITE ÎNTRECERI
DIN ULTIMII ANI

Desfășurate in cadrul deose
bit de pitoresc al stațiunii Po
iana Brașov. Campionatele na
ționale de ciclocros ale senio
rilor și juniorilor mari, precum 
și Concursul republican al ju
niorilor mici au avut în prim- 
plan pe tinerii cicliști. Dorința 
de afirmare și entuziasmul spe
cific vîrstei au făcut ca. la 
fiecare categorie. întrecerile să 
fie deosebit de animate, pentru 
locul de onoare concurînd mai 
mulți cicliști. spre satisfacția 
numeroșilor spectatori prezenți 
care au gustat din plin 
setea acestor întreceri.

La juniori mici a 
Bănuț Catană (Voința 
Neamț), care a condus 
nenț cursa, dar nu a fost sigur 
de victorie nici o clipă, deoa
rece. foarte aproape, la numai 
4—5 m. în urma sa. veneau 
Mădălln Grancea (CIBO) 
și Attila Balasz (Voința 
Cluj-Napoca) așteptînd orice 
imperfecțiune a fruntașului 
cursei. Că ea nu s-a produs, 
este meritul său. al antrenoru
lui N. Pienescu și al mecani
cului.- După clasări bune în 
acest an în întrecerile de ci
clism pe șosea sau velodrom 
ale juniorilor mici, acest prim 
succes sperăm să constituie un 
start pentru noi rezultate me
ritorii.

Performerul incontestabil al 
campionatelor a fost Valentin 
Buduroi (STIROM). Elevul an
trenorului Vasile Radu, în 
vîrstă de numai 18 ani, ado- 
minat cu autoritate ambele 
curse la care a luat parte. în 
întrecerile juniorilor mari, a 
tranșat clar lupta pentru pri
mul loc cu Z. Lorincz (Tor-

frumu-

cîștigat
Piatra 

perma-

pedo), C. Adam (Voința Cluj- 
Napoca), G. Gheorghiu (Voința 
București), N. Pătrașcu (CSȘ1), 
FI. Zorilă (CIBO). Si în în
trecerea seniorilor, disputată a 
doua zi. deși ambițiile și ener
giile desfășurate aici au fost 
mult mai mari, a reușit să se 
impună în fața experimentali
lor A. Antal (CIBO), Gh. Bu
taru (Metalul Plopeni — cam
pionul ediției precedente) și 
M. Aldulea (Steaua). Antal, vi- 
cecampionul. a evoluat foarte 
bine în această ultimă cursă a 
carierei sale ca sportiv de per
formanță, iar Butaru. marele 
ghinionist al întrecerilor — i-a 
sărit lanțul de trei ori (!!),

DORTMUND, 18 (prin tele
fon). Tradiționala competiție, 
organizată în anii In care nu 
se dispută campionatele lumii 
sau Jocurile Olimpice „Super 
Cupa campionilor mondiali și 
olimpici" ia miine (n.r. astăzi) 
cel de al 4-lea start. Sint pre
zente 8 formații : Împărțite in 
două grupe :

A : România, Iugoslavia, R.D. 
Germani și Suedia ;

B : R.F. Germania, Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia și Da
nemarca.

Prima reuniune a acestei în
treceri programează marți ur
mătoarele partide :

R.D. Germană — Suedia ; 
ROMANIA — IUGOSLAVIA 
(în grupa A) șl U.R.S.S. — 
Cehoslovacia, R.F. Germania — 
Danemarca (in grupa B). în

continuare, echipa României va 
înliini R.D. Germană (miercuri, 
la Milnster) și Suedia (vineri, 
la Hanovra). Semifinalele „Su
per Cupei campionilor mondiali 
și olimpici" se dispută sîmbătă 
— în sălile din Bremerhaven 
șl Unna —, finalele fiind pro
gramate duminică la Bergka
men (locurile 5—6 și 7—8) și 
Dortmund (locurile 1—2 șl 
3—4).

Aflată în plină cursă de pre
gătire a campionatului mon
dial (februarie-martie 1986, în 
Elveția), reprezentativa Româ
niei — pregătită și condusă de 
antrenorii Lascăr Pană și Ce
zar Nica —, îftcearcă să-și re-

Hristache NAUM

(Continuare In nan 2-3)

în grupa valorică „A“ la hochei

TOATE CELE PATRU ECHIPE
AU CISTIGAT, 

DAR STEAUA CONTINUĂ
SA FIE PE PRIMUL LOC

MIERCUREA CIUC. în par- 
tidele-derby ale etapei sistem 
divizie a Campionatului repu
blican de hochei, desfășurate în 
localitate. S.C. MIERCUREA 
CTUC și STEAUA și-au împăr
țit victoriile. Steaua cîștigînd 
sîmbătă cu 2—1 
1—0) Sport Club 
vanșa duminică : 
1—2. 2—0).

(0—1, 1—0, 
luîndu-și re- 
5—2 (2—0,

în sala „Dacia" din Baia Mare

GIMNAȘTII NOȘTRI JUNIORI

ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Progrese evidente ia toate

Reintilnire cu tinerii gimnaști 
fruntași ai țării în finala Cam
pionatului republican individual 
al juniorilor In sala ..Dacia" 
din Baia Mare. întrecere des
fășurată sub însemnele ,.Da- 
ciadei". O confruntare care a 
arătat progrese evidente la 
toate categoriile de clasificare, 
eforturi susținute din partea 
tehnicienilor și ale performe
rilor de îmbunătățire continuă 
a măiestriei. La categoria ma
eștri. duelul dintre Marius Gher
man și Marius Tobă s-a în
cheiat în favoarea celui de-al 
doilea, care ciștigă astfel pri
mul său titlu de campion ab-

(Continuare In pao 2—3)

Horaț'u SIMA

în plasa lui Gh. Butaru, fostul campion. — Valentin Buduroi, 
performerul întrecerilor. Foto : George NEGOESCU

categoriile de clasificare
salut de juniori al țării, luînd 
astfel o serioasă opțiune pen
tru selecția îir reprezentativa 
țării. La celelalte categorii, 
succese scontate ale lui Adrian 
Gall (I). Nicu Stroia (a II-a), 
Florin Purje (a III-a) și Cris
tian Leric (a IV-a). Dispute 
interesante, de bun nivel teh
nic în multe probe cu evi
dențieri individuale și colecti
ve numeroase, cu un 
care a aplaudat cu 
evoluțiile tuturor 
Deci o finală _ _____,____
ale cărei concluzii vor trebui 
să constituie repere pentru ac
tivitatea viitoare menită să 
îmbunătățească și să ridice la 
noi parametri calitativi gimnas- 
‘ica noastră masculină.

Rezultate tehnice: cat. a IV-a, 
individual compus: Cristian Ee
rie (C.S.Ș. Arad) 55,75. Sebastian 
Bene (C.S.Ș Timișoara) 54.90. Ti- 
beriu Rusu (C S.Ș. Tg. Mureș) 
54,35. Cătălin Mangu (C.S.Ș. 7 
Dinamo) 54.275. Adrian Dtrla 
(C.S.Ș. Timișoara) 54,175. Toader 
Tomoioagă (C.S.Ș. 1 Baia Mare) 
53.90; finale pe aparate, sol: O- 
vtdiu Cornea (C.S.Ș. Arad) 18,90, 
Leric 18.85 Durla 18.70; cal: Da
niel Grădinara (C.S.Ș. 
18,75, Rusu 18.60, Mangu 
inele: Tiberiu Szentes 
Bistrița) 18,65. Gabriel 
(C.S.Ș. I Baia Mare) 18.60. Durlă 
18,45; sărituri: Remus Drăgan 
(C.S.Ș. Timișoara) 18,775, Szentes 
18,725. Leric 18 50; paralele: Bene

Constantin MACOVEI

public 
căldură 

finaliștilor. 
de campionat

Reșlța) 
18,50; 

(C.S.Ș. 
S iarnă

(Continuare în pag. 2—3)

Partida de sîmbătă a început 
în not, de dominare a hocheiș- 
tilor de la Miercurea Ciuc, 
care au deschis scorul prin 
Gereb. după numai 28 secun
de de joc. în continuare tot 
gazdele domină, au o suită de 
ocazii de gol prin L Bartalis, 
Baricz. Kerestes și Gereb. dar 
portarul stellst Nedetu s-a do
vedit de neînvins. Spre fina
lul primei reprize Cazacu are 
o rarisimă ocazie de a egala, 
dar șutul său puternic trece la 
cîțiva centimetri de bara por
ții lui Fekete. în partea a 
doua a meciului inițiativa a- 
parține tot gazdelor, care com
bină frumos. însă total inefica
ce în fața porții bucureșteni- 
lor. Mai periculoasă și mai 
combativă în atac s-a dovedit 
Steaua, ea reușind să egaleze 
prin Cazacu in min. 31. Ul
tima repriză a fost cea mai 
frumoasă a meciului. S-au 
consumat faze de-a dreptul 
dramatice, s-au realizat com
binații rapide și spectaculoase 
la ambele porți și cu 15 
de înainte de fluierul 
campionii înscriu golul 
riel prin Popescu, b, o 
mășeală în fața porții „___
Iot. După aspectul jocului, opi
năm că un rezultat egal ar fi 
fost mai echitabil.

Duminică am asistat din nou 
la un joc frumos, palpitant, cu 
faze bine închegate tactic, care 
au plăcut numeroșilor specta
tori. Sport Club are un start 
furtunos, reușind să conducă cu 
2—0 prin golurile înscrise de 
Gereb (min. 15) și Demeter 
(min. 17). în urma unor fru
moase acțiuni colective. în re-

secun- 
final 

viețo- 
invăl- 
gazde-

(Continuare in vag o 4-a)

La Focșani:

flNALELE GIMNASTELOR
JUNIOWE

Vineri, sîmbătă șl duminică, 
în Sala sporturilor din Focșani, 

gimnasti- 
și-au de- 
săptămînil 
Baia Ma
gi mnaste-

o nouă competiție de 
că. După ce juniorii 
semnat. la finele 
trecute, campionii la 
re. este acum rîndul _ 
lor junioare să-și dispute Intî- 
ietatea In campionatele indivi
duale pe anul 1985.



IN AN DE LA CONGRESUL AL XIII-LEA FINAL DE SEZON LA ALPINISM
(Urmare din pag. 1)

Jocurile Mondiale Universitare. Jocurile Balca
nice ș.a. Școala românească a continuat să se 
impună in arena mondială prin numeroase per
formante de valoare realizate de sportivii noștri 
in întrecerile de. haltere, canotaj, lupte grpeo- 
romeaie. atletism, gimnastică feminină, judo, tir. 
popice și alte discipline.

Sint doar citeva repere, poate cele mai repre
zentative care arată că mișcarea noastră spor
tivă poate in viitorul apropiat, să Înregistreze 
succese superioare, la nivelul cerințelor formula
te în documentele de partid. în Mesajul adresat

de tovarășul Nieolae Ceaușescu Conferinței pe 
tară a mișcării sportive din primăvara anului 
1982, al sarcinilor ce-i revin din istoricele ho- 
tăriri ale celui de-al XIII-lca Congres al parti
dului. In spiritul acestor cerințe, ea și al celor 
cuprinse in magistrala Cuvintare rostită de 
tovarășul Nieolae Ceaușescu la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R. — adoptată ca program de 
muncă avlntată a întregului partid șl popor —, 
mișcarea sportivă din tara noastră își exprimă 
ferma angajare de a obține noi șl tot mai vi
guroase afirmări in dezvoltarea sa multilaterală, 
în reprezentarea cu cinste și demnitate a spor
tului românesc in arena internațională.

• Au fost desemnați ciștigătorii „Alpiniadei

republicane" și ai „Campionatului de cățărare"

—

CAMPIONATELE DE SCRIMĂ ALE JUNIORILOR

S-AU ÎNCHEIAT CU PROBELE PE ECHIPE
După ce și-a desemnat cam

pionii în probele individuale, 
sportivii clasați pe primele 
locuri fiind, totodată cîștigători 
ai „Daciadei" — ediția 1985 scri
mă juvenilă a încheiat întrece
rea de la Iași a juniorilor I 
prin competiția pe echipe, la 
toate cele patru arme.

Cele mai disputate au fost 
meciurile de floretă feminin si 
spadă, la capătul cărora în cla
samentul general, din cele 6 
competitoare pe fiecare armă, 
primele trei, care au urcat pe 
podiumul de premiere, au tre
buit să fie departajate pe baza 
asalturi’or cîștigate. întrucît 
fiecare dintre ele aveau la activ 
cîte patru victorii și o... înfrîn- 
gere!

La floretă feminin pe primul 
loc s-a clasat echipa Tractorul 
Brașov (R. Lazăr, S. Ionescu, 
M. David I. Szabo) care, deși 
a pierdut întîlnirea cu Steaua la 
tușaveraj (Gl—«3 t.d. — Lazăr 
punctînd de trei ori ea și ste- 
lista Georgescu), a întrecut pe 
Dinamo cu 9—7 tot Lazar fiind

lidera echipei, de partea cealal
tă, insă, Georgeta Beca necunos- 
cînd înfrîngerea (a$a cum s-a 
întîmplat și în meciul cu Stea
ua, cîștigat de dinamoviste la 
tușaveraj, 64—61 t.d.). Tată cla
samentul: 1. Tractorul Brașov 4 
v, +22 a.c. (9—7 cu Dinamo, 9—1 
C.S.S.M., 9—3 C.S.S.S.M. si C.S.S. 
Buc.), 2. Dinamo București 4 v, 
+17 a.c. (8—8 Steaua, 9—1 
C.S.S.M., 9—4 C.S.S.S.M., 9—3
C.S.S.), 3. Steaua 4 v, +17 a.c. 
(8—3 Tractorul, 8—3 C.S.S.M.,
9—5 C.S.S.S.M., 9—2 C.S.S.), 4.
CI. sp. șc. Satu Mare 2 v (9—7 
C.S.S.M. și C.S.S.), 5. C.S. Satu 
Mare 1 v (9—3 cu C.S.S.), f. 
CI. sp. șc. 1 București 0 v.

Si în întrecerea echipelor de 
spadă locurile pe podium au 
fost stabilite prin clauză regula
mentară. titlul de campioană re
venind formației C.S.M. Craiova 
(R. Mitrăchioiu, D. Hondor, I. 
Nieolae, S. Savu). în partida 
victorioasă cu Tractorul, cel mai 
bun craiovean a fost Hondor 
(4 v), de la brașoveni, învingă
tori, în meciul cu C.S.S.M., rr.

BADMINTONUl DIN NOU IN ACTUALITATE
© ,.Cupa Cetatea" — o frumoasă întrecere organizată la Deva,

sub însemnele competiției sportive naționale

Badmintonul rămîne în actua
litate. După reușitele întreceri 
ale pionierilor și cele care au 
angajat pe participanții la wCu
pa U.T.C.", iată acum o nouă 
competiție de amploare. A orga
nizat-o asociația sportivă Proiec
tantul din Deva, cu sprijinul Co
mitetului județean Hunedoara al 
U.T.c. și C.J.EF.S. O competiție 
dotată cu „Cupa Cetatea" sub ge
nericul „Daciadei", la care au 
luat parte cei mai valoroși spor
tivi din toate centrele cu secții 
de badminton din țară.

„A fost o întrecere de un ex
celent nivel tehnic" apreciază 
prof. Nieolae Hațegan, președin
tele C.J.E.F.S. Hunedoara, o foar
te bună propagandă pentru acest 
atractiv sport care își formează

tot mai mulți adepți In rîndul ti
neretului din școli și întreprin
deri".

Să consemnăm în rîndurile oare 
urmează și sportivii prezenți pe 
podium:

Simplu fete: 1. Erika Stich (E- 
lectromureș Tg. Mureș), 2. Csilla 
Cozma (Electromureș), 3. Daniela 
Timofte (C.S.M. Reșița); băieți: 
1 Florin Banu (Gloria Timișoa
ra), 2. Roland Roosz (Cetatea De
va), 3. Istvan Roth („U“ Cluj-Na- 
poca).

Dublu fete: Csilla Cozma + E- 
rika Stich (Electromureș); băieți: 
Florin Banu + loan Molodet 
(Gloria Timișoara).

Dublu mixt: Ioana Ardeleanu + 
Istvan Nyari (Gloria Timișoara).

1 fiind Dragomir (4 v), în timp 
ce sătmăreanul Pop (3 v) a fost 
liderul formației care a întrecut, 
la tușaveraj (62—61) pe C.S.M. 
Craiova. Clasamentul: 1. C.S.M. 
Craiova 4 v, +21 a.c. (9—3 
c.t.a.s., 8—8 c.s.s.m., 9—1 Al
batros, 9—3 Olimpia), 2. Tracto
rul Brasov 4 v, +16 a.c. (9—6 
C.T.A.S., 9—7 C.S.S.M., 9—4 Al
batros, 8—0 Olimpia), 3. C.S. Sa
tu Mare 4 v, +13 a.c. (8—8 
C.S.M., 8—3 C.T.A.S., 9—4 Alba
tros și Olimpia), 4. C.T.A.S. 2 v 
(8—3 Albatros, 8—7 Olimpia), 5. 
Albatros Mamaia 1 v (9—5 Olim
pia), 6. Olimpia Craiova 0 v.

în disputa formațiilor de sa
bie, pe primul loc, neînvinsă, 
echipa Centrului de tineret Trac
torul Brașov (A. Papp, D. Gă- 
ureanu, N. Dinu, D. Băgăcean), 
cel mai strîns rezultat înregis- 
trîndu-1 cu formația clasată pe 
locul 3, Dinamo (8—7). Clasa
mentul: 1. C.T.T. Brașov 5 v 
(8—7 Dinamo. 9—3 Tînărul Trac
torist, 9—7 Unirea, 9—5 C.S.S.,
9—2 Progresul), 2. CI. sp. șc. U- 
nirea Iași 4 v (8—8 Dinamo, 
9—6 Tînărul Tractorist, 9—3 
C.S.S., 9—4 Progresul). 3. Di
namo 3 v (9—6. Tînărul Tracto
rist, 9—0 C.S.S., 9—2 Progresul), 
4. Tînărul Tractorist Brașov 2 v 
(9—1 C.S.S., 9—4 Progresul), 5. 
Progresul București 1 v (9—7 
C.S.S.), 6. CI. sp. șc. I Bucu
rești 0 v.

Tot neînvinsă a încheiat între
cerea echipelor masculine de 
floretă, cvartetul Centrului de 
tineret al armatei Steaua (R. 
Molea, F. Ducu, M. Predescu, C. 
Răduțu). Clasamentul: 1. C.T.A.S. 
5 v (9—6 C.S.S.M., 9—4 I.EJ.S., 
9—5 C.S.S. C-ța, 9—0 C.S.S.S.M., 
9—3 Crișul), 2. C.S. Satu Mare 
4 v (8—6 I.E.F.S., 9—4 C.S.S.
C-ța, 9—6 C.S.S.S.M., 9—4 Cri
șul), 3. I.E.F.S. București 3 v 
(9—4 C.S.S. C-ța, 9—6 C.S.S.S.M., 
9—5 Crișul), 4. CI.sp.șc. Constan
ța 2 v (8—8 C.S.S.S.M., 9—6 Cri- 
șul), 5. Crișul Oradea 1 v (9—3 
C.S.S.S.M.), 6. CI.sp.șc. Satu Ma
re 0 V.

Paul SLAVESCU

Intr-un frumos decor de 
toamnă, alpiniști din peste 20 
de asociații și cluburi sportive 
s-au întîlnit pentru desemna
rea campionilor la Alpiniada 
republicană și Campionatul de 
cățărare — două probe, una 
mai spectaculoasă decît alta, 
desfășurate la Băile Herculane 
și în Cheile Rîmeților (județul 
Alba).

Traseele pentru escalade au 
fost pregătite cu grijă deose
bită de comisia de marcare a 
federației, oferind sportivilor 
posibilitatea să-și etaleze în
treaga măiestrie, dovedită și în 
etapele premergătoare, desfă
șurate în munții Retezat, Fă
găraș, Bucegi, Piatra Craiului 
etc., începînd din luna februa
rie. Alpiniștii au dovedit o 
bună pregătire, meritul pentru 
aceasta avîndu-1, fără îndo
ială, și o scamă de antrenori 
cu îndelungată activitate și ex
periență, ca M. Schen (Armata 
Brașov), M. Gherasim (Confec
ția București), V. Garner (Tor
pedo Zărnești), A. Fioricioiu 
(Dinamo Brașov), FI. Stan 
(I.T. București).

în urma rezultatelor obținute, 
au urcat pe podiumul de pre
miere la ALPINIADA REPU
BLICANA — feminin echipe : 
1. Confecția București, campi
oană republicată, 2. I.T.B., 3. 
Constructorul feroviar ; la in
dividual : 1. Lavinia Borcău
(Confecția București), campi
oană republicană, 2. Adela Sava 
(I.T. București), 3. Constanța 
Găinescu (Constructorul fero
viar) ; la tineret echipe : 1.
Dinamo Brașov, campioană re
publicană, 2. Torpedo Zărnești, 
3. Universitatea Brașov ; la in
dividual : 1. Gheorghe Jinga
(Torpedo Zărnești), campion re
publican, 2. Constantin Nimăt 
(Dinamo Brașov), 3. Prodan

Zoltan (Universitatea Brașov) ; 
la seniori echipe : 1. Armata 
Brașov, campioană republicană, 
2. Torpedo Zărnești, 3. Electro 
Sf. Gheorghe ; la individual : 
1. Dionisie Daro (Armata Bra
șov), campion republican, 2. 
Mihai Preda (Torpedo Zăr
nești), 3. Hargitoi Szalbalcs 
(Viitorul. Gheorgheni).

La CAMPIONATUL DE CA- 
ȚĂRARE, feminin, echipe: 1. 
Confecția București, campioană 
republicană, 2. Universitatea 
Brașov, 3. I.T. București ; la 
individual : 1. Elena Onccseu
(Confecția București), campi
oană republicană,' 2. Adela Sava 
(I.T.B.), 3. Teodora Truță (Uni
versitatea Brașov) ; tineret e- 
chipe : 1. Dinamo Brașov, cam
pioană republicană, 2. Torpedo 
Zărnești, 3. Armata Brașov ; la 
individual : 1. Gheorghe Jinga 
(Torpedo Zărnești), campion 
republican, 2. Constantin Nimăt 
(Dinamo Brașov), 3. Gh. Pra- 
hoveanu (Armata Brașov) ; se
niori echipe : 1. Arrriata Bra
șov, campioană republicană, 2. 
Torpedo Zărnești, 3. Electro 
Sf. Gheorghe ; la individual : 
1. Dionisie Daro (Armata Bra
șov), campion republican, 2. 
Constantin Cojan (Armata Bra
șov), 3. Aurel Cozanu (Electro 
Sf. Gheorghe).

O bună comportare au avut 
în anul competițional 1985 E- 
Iena Oncescu (Confecția Bucu
rești) — 3 titluri de campi
oană ; la tineret : cîte două 
titluri de campion Gheorghe 
Jinga (Torpedo Zărnești), Con
stantin Nimăt, Dragoș Chițoc 
și Claudiu Farces (Dinamo 
Brașov) ; la seniori : Dionisie 
Daro (Armata Brașov) — 4
titluri de campion, Constantin 
Cojan și I. Scinteie (Armata 
Brașov) — cite două titluri de 
campion.
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ACEȘTI VETERANI... TINERI

REZULTATELE DIVIZIEI „B“ LA VOLEE
Duminică s-au disputat meciu

rile celei de a 2-a etape a „Di
viziei B“ de tineret la volei. Ia
tă rezultatele:

FEMININ seria I: C.S.U.
I.E.F.S. Buc. — Hidrotehnica 
Focșani 3—0, Ceahlăul TCMRIC 
P. Neamț — Metalul 33 Buc. 
3—2, ASSU Craiova — CSM Oțe
lul Tîrgoviște 3—2, Chimpex 
Constanța — Oltcit Craiova 9—3, 
Braiconf Brăila — Comerțul 
Constanța 3—2, Chimia Tg. Mă
gurele — CPB Buc. 3—0; seria 
a 2-a: Armătura Zalău — Mara- 
tex Baia Mare 3—0, FI. Roșie II 
GIGCL Brașov — ITB Electra 
Buc. — Olimpia Oradea 3—2, 
Buc. 3—0, Explormin Caransebeș 
— Universitatea Cluj-Napoca 
3—0,' Politehnica Timișoara — 
Voința Buc. 3—0, CSM Lugoj — 
Metalatehnica Tg. Mureș 1—3.

MASCULIN seria I-a: Vulcan 
Buc. — Prahova Ploiești 3—2, 
CSM Delta Tulcea — CSU Ga
lați 3—1, Calculatorul II Buc. — 
Gloria Tulcea 0—3, SARO Tîrgo
viște — Viitorul Bacău 3—1, 
IATSA Dacia Pitești — ASA 
Buzău 3—0, ITB Electra Buc. — 
Spartacus Brăila 3—0. Seria a 
2-a: Expl. Știința II B. Mare — 
Voința Za ău 3—o, ASA Sibiu — 
Tractorul ÎI Brașov 3—1, Oțelul 
Dr. Petru Groza — PESO Plo
iești 3—2, Metalul Hunedoara — 
CSM Caransebeș 3—2, Oltul Rm. 
Vîlcea — Voința Alba Iul ia 3—0, 
IOR Buc. — Rapid Buc. 9—3.

(Corespondenți: N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, V. Săndulescu, O. 
Guțu, Vasilica Toadcr, Șt. Gur
gui, I. Fețeanu, C. Gruia, N. 
Arhire, C. Crețu, S. Beu, S. Du
mitru, F. Eibenchutz, I. Plaștin, 
I. Domuța, N. Magda, Gh. Dră- 
gan, M. Avanu, D. Gruia, M.. 
Iorga, I. Vlad, A. Crișan).
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Duminică dimineață Herăstrăul 
părea pustiu. Prima fulguială de 
prag de iarnă își agăța pulbere 
albă în frunzarele de aramă ale 
pomilor. Și, totuși, la „debarca
der", ținta vizitei noastre, am 
găsit animația specifică prepara- 
tivelor pentru o competiție spor
tivă. Dar, cum vedeam, o anima
ție fără exuberanța și rîsetele 
copiilor și tinerilor. Pentru că 
oamenii care se găseau acolo, 
peste 50. aveau vîrsta de la... 45 
de ani în sus. Un nou cros al 
veteranilor din lungul șir orga
nizat de comisia de specialitate 
din Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport Bucu
rești.

Se sconta pe vreme bună, dar 
acești admirabili iubitori ai exer
cițiului fizic în aer liber — pen
tru ei crosul — sfidează vremea, 
înaintea startului stăm de vorbă 
cu dr. ing. Viorel Visarion, de la
I.F.A.  „Ce dacă-i timpul mai 
prost ? Noi ne luăm... pilula de 
sănătate și bucuria-i mai mare 
cînd competiția e mai grea. Mă 
mai supără un picior, dar tot 
alerg, pentru că ăsta o să-i fie 
leacul. Am... antecedente". Un 
savant, om cu părul nins, dar, 
aici, cu inimă de copil !

Se dau starturile, pe categorii 
de vîrstă. Ii urmărim pe alergă

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CICLOCROS
(Urmare din pag. 1)

și o dată a căzut — a alergat 
cu mare ușurință, remontînd de 
fiecare dată, dar aceste eforturi 
suplimentare de a reveni intre 
fruntași l-au făcut să nu mai 
fie proaspăt la finiș, mulțu- 
mindu-se cu locul 3.

După cum afirmă specialiștii, 
aceste întreceri. în care, în 
afara lui Antal pe primele 
locuiri s-au clasat numai tineri 
cicliști, au fost cele mai fru
moase și spectaculoase din ul

tori pe aleile parcului pustiu, o 
tură și încă una. Și trec rar 
prin fața oficialilor, urmînd so
sirea. Aleargă fără ambiții deo
sebite, aleargă pentru sănătatea 
lor. La sfîrșit ne oprim la unul 
din cîștigători, Gheorghe F. Ni- 
colae, de la A.S. Poșta București. 
„Sint bucuros că am mai luat 
o diplomă a „Daciadei" pentru 
colecția mea, dar chiar dacă nu 
cîștigam plecam cu bucuria de 
a ne fi reîntîlnit la cros. Vă spun, 
trăiești senzația unei reveniri la 
tinerețe, și fizic, și moral". Și 
o femeie peste 50 de ani, Maria 
Boicu: „Alergăm că e frumos și-i 
bine, în folosul nostru".

Mișcătoare pledoarii pentru 
sport, la orice vîrstă.

Cîștigătorii, pe categorii de 
vîrstă: 45—49 ani — Marin Stan- 
ciu (C.I.L. Pipera), 59—54 ani 
Hie Cuibus (A.S.P.T.T.), 55—59
ani Aurel Mocanu (Steaua), 
60—64 ani — Ștefan Cătană 
(P.T.T.), 65—69 ani — Gheorghe 
F. Nieolae (A.S. Poșta București), 
70—74 ani — Sigismund Batoș, 
femei peste 50 ani — Maria 
Boicu.

Ni se face invitația: duminica 
viitoare, la Hrănești...

Viorel TONCEANU

timii ani. Duritatea deosebită 
a traseului nu a constituit un 
impediment în evoluția cicliști
lor. ci. dimpotrivă, un stimu
lent. Am vrea să vedem ase
menea întreceri spectaculoase 
în sezonul care vine și în în
trecerile de pe șosea sau velo
drom. ca un valoros punct de 
plecare pentru relansarea atît 
de așteptată a ciclismului 
românesc în planul marii per
formanțe.

Noua generație trebuie să 
justifice încrederea și speran
țele puse în ea.

ÎNTRECERILE DE GIMNASTICĂ Alt JUNIORILOR
(Urmare din pag. 1)

19,35, Drăgan 18,85, Leric 18,80; 
bară: Leric 18,75, Rusu 18,65, Dră
gan 18,55; cat. a III-a, Individual 
compus: Florin Purje (C.S.Ș. 1 
Oradea) 56,30, Ștefan Mețac 
(C.S.Ș. 1 Baia Mare) 56,05, Arpad 
Magyari (C.S.Ș. Gheorgheni) 55,95, 
Horațiu Șina (C.S.Ș. 1 Baia Ma
re) 55,775, Dan Burincă (C.S.Ș. 
Sibiu) 55,775, Robert Ladanyi 
(C.S.Ș. 1 Bala Mare) 55,90; fi
nale pe aparate, sol: Magyaryi 
19,00, Metac 18,80, Rajnai Șandor 
(C.S.Ș. Gheorgheni) 18,55; cal: 
Purje 19,40, Șina 19,40, Cristinel 
Aruștei (C.S.Ș. Gheorgheni) 19,40; 
inele: Purje 19,25, Adrian Iancu- 
lescu (C.S.Ș. Lugoj) 19,00, Victor 
Anghel (C.S.Ș. 7 Dinamo) 18,95; 
sărituri: Purje 18,625, Mihai Ma- 
teșan (C.S.Ș. 1 Baia Mare) 18,550, 
Cornel Brici (C.S.Ș. Bistrița) 
18,475; paralele: Sîna 19, Mețac 
18,80, Anghel 18,70; bară: Vasile 
Șerban (C.S.Ș. 1 Baia Mare)
19,10, Ladanyi 18,95, Burincă 18,95; 
cat. a Il-a, individual compus: 
Nicu Stroia (C.S.Ș. Gheorgheni) 
56,25, Dorel Gorindan (C.S.Ș. A- 
rad) 54,80, Mlhai Gheorghe (C.S.Ș. 
7 Dinamo) 54,775, Cătălin Mirean 
(C.S.Ș. Brașovia) 53,05, Orlando 
Oprișan (C.S.Ș. 7 Dinamo) 53,40, 
Daniel Țarcă (C.S.Ș. Brașovia) 
53,325; finale pe aparate, sol : 
Cristinel Brezeanu (C.S.Ș. Bra
șovia) 19,40, Stroia 18,90, Adrian 
ducă (C.S.Ș. 7 Dinamo) 18,90;
cal: Mirean 19,30, Stroia 19,15, 
Gheorghe 19,15; inele: Mirean
18,80, Stroia 18,75, Gheorghe 18,55; 
sărituri: Oprișan 18,65, Vorindan 
18,60. Dănuț Lume! (C.S.Ș. 1 Ba
ia Mare) 18,55; paralele: Clucă 
19,40, Stroia 18.80, Mirean 18; 
bară: Stroia 17,50, Vorindan 17,35, 
Attila Zerknla (C.S.Ș. Gheor- 
gheni) 17,00; cat. I, individual 
compus: Adrian Gali (C.S.Ș. Bis
trița) 56,35. Florin Gheorghe 
(C.S.Ș. 7 Dinamo) 55,35, Carol 
Schupkegel (C.S.Ș. Brașovia) 
54,70, Radu Sideris (C.S.Ș. 2 Bu

zău) 54,25, Radu Bora (C.S.Ș. A- 
rad — C.S.Ș. 7 Dinamo) 53,80, 
Cosmin Llcaciu (C.S.Ș. 7 Dina
mo) 53,40; finale pe aparate, sol: 
Bora 18,85, Gali 18,75, Sideris 
18,35; cal: Licaciu 19,05, Schupke
gel 19,00, Gheorghe 18,95; inele: 
Sideris 19,05, Gali 18,90, Gheor
ghe 18,90; sărituri: Gali 18,85, 
Schupkegel 18,50, Bora 18,425; 
paralele: Gali 18,725, Gheorghe 
18,70, Sorin Sălceanu (C.S.Ș. Re
șița) 18,70; bară: Gali 18,70, Săl
ceanu 18,35, Gabriel Manta (C.S.Ș. 
Brașovia) 18,30; cat. maeștri, in
dividual compus: Marius Tobă 
(C.S.Ș. Reșița) 57,40, Marius Gher
man (C.S.Ș. Sibiu) 57,25, Marian 
Stoiean (C.S.Ș. Reșița) 56.35, Clau
diu Vinerean (C.S.Ș. Sibiu) 56,10, 
Nieolae Bejenaru (C.S.Ș. 7 Dina
mo) 55,75, Marian Teodorescu 
(C.S.Ș. 7 Dinamo) 54,60: finale pe 
aparate, sol: Tobă 19,15, Bejena
ru 18,75, Dan Bigică (Lie. 37 Buc.) 
18,70; cal: Gherman 19,20, Stoi- 
can 19,20, Tobă 18,80; inele: Tobă 
19,75, Bejenaru 18,60, Tempe 
(C.S.Ș. Reșița) șl Vinerean 18,55: 
sărituri: Gherman 19,275, Giani 
Murariu (C.S.Ș. Lugoj) 19,05, To
bă 18.875; paralele: Bejenaru 
19,50, Gherman 19,40, Tobă 19,05; 
bară: Gherman 19,60, Istvan Deak 
(C.S.Ș. Gheorgheni) șl Stoiean 
18,90.

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI, din 

Bd. Magheru 6—8, sectorul 1, 
încadrează de urgență Inginer 
sau tehnician constructor, iar 
pentru depozitul spoft din 
Piața Pantelimon București 5
• șef depozit cu gestiune
• recepționer
Pentru depozitul . piese 

schimb auto din Militari, 
strada Valea Cascadelor nr. 
24, sectorul 6:

V. PĂTRAȘCU (cu Trifoi) A ClȘTIMT „PREP
Desfășurat în peisaj de Iarnă, 

„Premiul Speranțelor" a revenit 
lui Trifoi. Lansat din start, ele
vul antrenorului G. Tănase a 
luat repede contact eu cei din 
fruntea plutonului și, menținut 
în poziția a doua, a trecut la 
atac pe ultima turnantă, dueîn- 
du-se nestingherit la sosire, in
tr-un timp formidabil față de 
starea terenului (l:27,0/km), V. 
Pătrașcu făcînd din nou dovada 
că poate fi oricînd antrenor. 
Reuniunea de duminică a fost 
dominată însă de formația S. 
Ionescu, care a obținut trei 
victorii, cu Hrenița, Marcela și 
Severin (acesta din urmă, prin 
valoarea arătată, a intrat în rfn- 
dul vedetelor generației de 2 ani. 
G. Solcan. care în fiecare an cu 
ocazia venirii vremii proaste își 
lansează pensionarii la atac, a 
reușit șl de această dată două 
victorii, cu Calbor, ușor handi
capat, și Ghirlanda, o reușită 
fiică a lui Hinsar. Din rîndul 
apprantlilor s-au remarcat din 
nou C. Costeanu șî A. Vasile. 
Ambii au dovedit reale calități 
de driverl, reușind victorii la 
mare luptă, cu Tufiș șl, respec
tiv, Rimeț. Simena, condusă de 
această dată de D. Toduță, șl-a 
dominat cu autoritate adversarii

în finalul 
ea un vale 
km.

REZULTA 
I: 1. Rimei 
Honorică. (
II- a: 1. Ti 
2. Coran, 3. 
5, ev. 27, o
III- a; 1. Hi
2. Draga, 3 
1,80, ev. 39, 
I-II-III 377. 
Marcela (Ic 
șa. Cota: c 
a V-a: 1
1:29,0, 2.
Cota: cișt.

• ® șef depozit
• lucrători gestionari
0 recepționezi
© primitori mărfuri

Solieitanții trebuie să aibă 
domiciliul stabil în București.

Relații suplimentaro la se
diul întreprinderii, din Bd. 
Magheru 6—8, sectorul 1, te
lefon 11.39.50 — interior 181 
sau 142.
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Snscrilndu-șl In concursuri at
letice de masă sportivi care 
fac parte din secții de performanță. Este o „operație- ce 
se practici adesea cu multă 
dezinvolturi. Dacă se „prin
de-, totul este tn ordine, da
că nu... Așa s-a tntimplat ți 
recent la finalele pe Capitală ale unui cros de masă, tn care 
primele două clasate la cate
goria 15—16 ani, Gabriela Giu- 
rea fi Adriana Grigore, au 
fost descalificate, deoarece s-a 
dovedit ci activează tn cluburi 
de performanți! Ce păcat că 

aceia care le-au tn- j. i _ scris In întrecere.
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noaș- 
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• Tragerea obișnuită» Prono- 
expres de miine, miercuri 20 no
iembrie, se va desfășura In sala 
Clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 15,50, trans
misia In direct la radio, pe 
programul I, făctndu-se la ora 
16,05.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 13 NOIEMBRIE. 
Cat. 1: 5 variante 25% a 82.884 
lel; cat. 2: 2 variante 100% a 
20.593 lei șl 7 variante 25% a 
5.148 lel; cat. 3 : 29,25 a 2.640 lei; 
cat. 4 : 86,00 a 898 lel; cat. 5; 
202,75 a 381 lei; cat. 6 : 7.071,00 ă 
40 lel; cat. 7: 190,25 a 200 lel; 
cat. 8: 3.509,00 a 40 leL Clștigu- 
rile de la categoria 1, de S2.884 
Id, au fost obținute de pârtiei- 
panții: Dumbrăveanu Iile din 
Botoșani; Novac Alexa din lo
calitatea Bucoșnlta Caraș-Seve- 
rin; Iliescu Victor din localita
tea Ghioroiul Vîlcea; Dorobanțu 
ștefan-Cornel din București; 
Moscu Iile din București,

în- 
lldă, 
rtivi 
care 

în 
res- face 
fă’ în 

rtul 
tici- 
iptă 

la 
esc. 
no- 
altă 
iec-

Sectorul 5 si nr. 37 
— Sectorul 2, n-au 
această scenă peni- 

-------- ,iec- 
pentru modul cum se a-

Dtul 
>or- 

a- 
rin- 

e- 
să 

ate,

asistat la 
bilă. Li s-ar fi cuvenit o 
ție(M ' 
bat de la etica sportivă l

Cui folosește, la urma 
urmelor această goană oar
bă după rezultate cu orice 
preț și nemeritate ? Cine are 
de cîștigat prin asemenea fal
se succese ? Pentru că nu 
poate constitui o victorie rea
lă, o reușită a unor sportivi 
angajați în performanță, care 
concurează alături de tineri începători. Asemenea situații 
denotă o slabă exigență față 
de educația unor tehnicieni, a 
unor profesori-antrenori, care 
prin definiție ar trebui să fie 
și să se comporte ei înșiși ca 
adevărați

Iată un 
reflecție...

educatori !
prilej ae profundă

Tiberiu STAMA

ONDIALĂ" LA HANDBAL
am începui la C.M.U. și să ju
căm bine, dezinvolt, fără trac 

sțg în compania „piavilor". Dacă 
lui echipa noastră va evolua Ia po- 

in ter»țîalul ei real, vom reuși să
,c_ urcăm pe podiumul de pre-
la” miere, în ciuda absen(ei unora 
' dintre jucătorii de bază ai e- 

81’ chipei".
nu, Firește, obiectivul handbaliș- 
ra- tilor noștri nu este ușor de in- 
Ih, deplinit. Ei întîlnesc în primul 
ian meci Iugoslavia, campioană o- 
dr. Iimpică la Los Angeles, iar In 
e. cel de al doilea R.D. Germană, 
ru campioană olimpică la Moscova.

Redutabilă este și reprezenta
tiva Suediei — invlngătoarea 

:s" primelor două ediții post-
ist belice ale „mondialelor", după
:e- cum dificile vor fi și partidele 
o- pe care le vor susține în seml- 
19) finale și finale, mai mult ca 

sigur în compania echipelor 
de Uniunii Sovietice și R.F. Ger- 
u- mania, prezente aici, Ia Dort- 
il- mund, ca și celelalte selecțio- 
e- nate de altfel, cu cele mai
e- bune garnituri.
a- Să sperăm însă că handba-
ir liștii noștri se vor dovedi la
o- fel de dîrzi, Ia fel de buni ca 

și in alte mari competiții pe 
»• care le-au cîștigat de-a lungul 
îe anilor.

HI P I S M

plă 1275. Cursa a Vl-a: 1. Trifoi 
(Pătrașcu) 1:27,0, 2. Robust, 3. 
Manuc. Cota: cișt. 3, ev. ÎS, ord. 
triplă 2050, triplu IV-V-VI 815. 
Cursa a vn-a: 1. Calbor (Sol- 
can) 1:33,1, 2. Refuz, 3. Vandalic. 
Cota: cișt. 4, ev. 7, ord. triplă 
sa. Cursa a Vin-a: 1. Severin 
(Moise) 1:35,3, 2. Sonetist, 3. Vi
tal. cota: cișt. 5, ev. 14, ord. 
triplă 960. CursaaIX-a: 1. Ghir
landa (Solcan) 1:35,0, 2. Rediu, 
Cota: cișt. 12, ev. 180, ord. În
chisă.

A. MOSCU

OîO-PRDNOSPORT INFORMEAZĂ

ETAPA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ
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NINSOAREA...
După ce, timp de 12 etape, 

campionatul a avut parte dear 
de terenuri hume și foarte bune, 
iată că a nins, tngreumlind mrult 
jocul.

Ce se im pune in aceste nod 
condiții 7 Oridt ar părea de ciu
dat, este momentul ca jucătorii 
să adopte principiul regulilor de 
clTOUlarție rutieră, care 11 obligă 
pe conducătorul auto să acțione
ze astfel Incit stă evite orice acci
dent.

Fără Îndoială că jocul e joc, 
deci contact, um contact uneori 
dur. Dar, pe terenurile grele ddn 
ultimele zile, este bine ca jucă
torul care atacă să-și aducă a- 
minte că nu este suficient să 
ataci fără intenția de a lovi, ci 
să ajungi la gradul de sportivi
tate — impus de starea terenului 
— in care să eviți șl surprizele 
pe care ți le poate oferi terenul 
nesigur.

S-a spus acum dod and că acci
dentul lu,t Bălăci, de ta Bada 
Mare, nu a avut dement Inten
ționai (1 că Arezanov a atacat 
fără intenția de a lovi. De fl
oor'd. și, cu toate acestea, a e- 
xistat In aed caz o anume lip
să de atenție fată de ceea ee 
s-ar fi putut produce In urma 
unui atac prin alunecare pe un 
teren înghețat.

în etapa de ieri, asa cum ara
tă cronicarii noștri, numeroși 
apărători nu au făcut distincția 
Intre terenul gazonat de pînă 
acum și cel deosebit de greu 
pe care s-a jucat duminică si pe 
care se va juca, probabil, 
miercuri.

Aceste rtndiuri nu simt o invi
tație la ne-combativitate — n-ar 
servi la nimic — cd numai un 
apel adresat apărătorilor care a- 
tacă decisiv, Indiferent de ceea 
ce ar putea să ee' tetlmple pe un 
teren neomogen, in came porțiu
nea.. betonată de ger se combină 
cu o alta, mocirloasă, astfel in
cit șansele de accidentare 
chiar fără intenție declarată — 
cresc foarte mult.

Este momentul — ACUM 1 r- 
să ne ginidim ta consectațele ne
fericite care ar putea fntameca 
vacanța de lamă a multor tnafin- 
teși.

loan CHIRILA
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SERIA I
Cristalul Doroiioi — Minerul 

Gura Humomului 8—1, 41>—1), XJl- 
nUnrmul Roman — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (1—0). CeMoza-Bradul 
Koznov — Avlntul Frasin țrO. 
Zimbrul SSret — DanuMana Ro
man 1—0 (0—0). CSM Bpceioea "r 
Metalul RănJăoțl 8—2 țs—V), Xtx- 
plorărt CSmțmlsang MoMonrenesc -" 
Canpațl GălănesM 8—0 (0—0). St- 
retas Pașcani — Retoruul Săvl- 
neșta 8—2 (1—1), Constructorul
Iași — Electro-IxjoeaHrui Bo>to- 
șaori 3—0 (Ir—0).

Pe prunele locuri In daaament, 
după etapa a XTV-a, penultima a 
turului: 1. MINERUL GURA HU
MORULUI 33 p (23—9), 2. SireȘMl 
Pașcani 32 p (30—15). 3. Lamino
rul Roman 29 p (28—T)...' pe ulti
mele locuri : 13. iAaceafărul Bo
toșani 10 p (16—M),. 06. Danu
biana Roman 7 p (14—311).

SERIA A n-a

■7* *I
I
I
I
I Te-

I
I
I
I
I

Urairoa-Dimiamo Focșani — 
tffia Bulhiușl 3—0 (2 -O),
taictorul-Fhaoăra Odobest# 
Steaua -Mecanică Huși 4—1 .( 
Mecanica VasM — Mtnenfi
mămieștl 8—0 (J2—0), RroHiu-——
Bacău — Unirea Negrești 8—1 
C»—0), Petrbbua Moineștl r- CȘ&l 
Borziești •—1 40—0). Panttamjul
B®eău — Inter Vaabul fe—3 'țtt—0), 
Votoța-PetroiisM Rm.’ Sărat ț- 
Duioeafăirua Adjiuid 2—1 fl—4B,,V1C- 
torila Gogești — Chimia Marășești
1-0  (1-01).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
FOCȘANI 31 p (40—13), L Inlber 
VaSM 30 p (26—IE), 3. CSM Bor- 
zeștl 27 p (28—11)... pe ultimele 
locuri : 1A. Chimia Mărășești 14 
p C1B—20), 16. Votata Rm. Sfimat 
M p (13—37). 16. M'taerui Co«nă- 
neștt 10 p (18—37).

SERIA A in-a
Chimia Brăila — Vitotaria

curai 1—2 (0—1), Ancora Gialaiți — 
Amnuibdium Măicta 1—0 (1—0), Gra
nitul Babadag — Progresul Isaic- 
oea 1—0 (0—0), Chimia Buzău — 
Laminorul Vizlru 0—1 (0—0), A.S.A.' 
Buzău — Petacliul lanraa 2—1
O-1) , Carpațl Neiiota — Petrolul 
Berea 3—0 P—0), SN-CSS Tui-
cea — DVA Portul Gaffiațl 0—0.

Pe primele locuri : 1. FEPA 74 
BIRLAD 30 p (32—14) — din 15 
jocuri, 2. Chimia Brăila 26 p (26— 
13), 3. Petrolul Ianca 26 p 
(22—16)... pe ultimele locuri : 16. 
Granitul Babadag 16 p (15—26),' 
18 ASA Buzău 12 p (17—20).

SERIA A IV-a
Mietaîiul Mangalia — Unirea 

Slobozia 3—0 (1—0), Sportul ^50

FLUX CONTINUU LA PITEȘTI SI LA HUNEDOARA
O ,,repriză" de ninsoare venită 

duminică pe la ora 12 la Pitești 
a făcut ca stratul de zăpadă ce 
acoperea (plnă atunci) terenul să 
ajungă peste 10 centimetri gro
sime, ceea ce făcea terenul im
practicabil. în citeva zeci de mi
nute organizatorii au declanșat o 
veritabilă luptă ..contra crono
metru “ pentru degajarea terenu
lui de joc. Elevi, suporteri al 
clubului argeșan au pus mina pe 
lopeți și au lucrat cu elan, reu
șind ei prima performantă a 
după-amiezii — adică asigurarea 
unui teren practicabil. A fost 
prima apariție a tinereții tn 
arenă.

A doua aveam s-o remarcăm 
tn partida pentru care grupul de 
tineri pregătise terenul. Printre 
cei mai buni jucător) ai parti
dei, foști sau actuali titulari al 
reprezentativei de juniori au ie
șit In prlm-pianul întrecerii. Bă- 
nuță și Bobaru (pînă mai ieri 
oameni de bază al naționalei 
juniorilor) Stroia (actualul com
ponent al lotului reprezentativ) 
au evoluat cu mult aplomb, fiind 
remarcați In cronică și subilniațl 
șl de aceste rînduri. Nimic sur
prinzător. fiind vorba de F. C.

CE FAC ATACANȚII?
Duminiieă., urmârlmd. meciul Po- 

ISibehmbca Tiirniiișoiana — F.C. Bihor, 
zue-aim notat nu numai niumă.ru-l 
șutuiriiLor, — pentru caseta tehni
că — ci și autorii acestora. Ast
fel, pentru „Poli" aiu șutat : Vlă- 
tănescu — 2 (ambele pe spațiu] 
porții, unul fițind ■ primul gol ai 
meciufLuii, al doilea — șut foarte 
puternic, de la 7 m, relufind o 
pasă a iui Giuchiei., șut excedent 
parat de Balazs). Rotariu — 4 
(ftoate „pe lîngă“), Oancea — 1
C„peste“), Lehmann — 1 (tpe 
poartă, din nou Balazs fiind la 
post), Giuchici — 2 (tunul ,,pe 
Kngă“, celălalt centrare-șutată., 
pe spate, Balazs trimite în cor
ner), Ionuț — 4 (luinul în afara 
porții, o „bariă“, goilul din mln- 
53 și un șut periiouilos pe lîn^ă 
poartă), Bolba — 1 (pe spațiu, 
cMn plonjon, cu capul, reluind o 
pasă a lui Rotariu). în total : 15, 
dintre care 7 pe poartă. Iată si
tuația la F.C. Bihor, unde numai 
șase jucători și-au încercat pu
terile la poarta lui Moise : cîte 
un șut au expediat I. Marin (în 
afara porții), Biszok („peste"), 
Imitat de Dianu, Tămas (.pe spa- 
țlai), Georgescu (lovitură liberă 
in afara porții) ; doar Kiss a 
trimis două șuturi (unufl pe spa

DIVIZIA „C"-REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE A TURULUI
Ci-

UNIREA
2. XSCIP 
Sportul 

. . P«
15. Marina Man-

Vlctoria 
penall-

Decembrie" — Marina Mangalia 
6—0 (3—0). ISCIP Ulmend 
mentei Medgidia *—0 (2—0), SN 
Oltenița — FCM-DunĂreana Giur
giu 2—0 d—0), Electrica Constan
ța — Unirea Urzloeni 8—0 £1—0), 
IMU-CSS Medgidia - Victoria 
Tăndărei 6—0 (4—0), Viitorul
CMcnosi — Votata Constanța 1—0 
(0—0), Olimpia Slobozia — Portul 
Constan ta 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. 
SLOBOZIA 27 p (35—16), 
Ulmend 27 p (20—10). 3. 
„30 Decembrie" 26 p (22—10)., 
ultimele locuri 
galla 10 p (M—36), 16. 
Tăndărei 9 p (15—29) 
xată cu 2 p.

SERIA A V-a
Avicola Orevedda — Autobuzul 

București 2—1 (1—1), Chimia
Giăești — Metalul București 2—1 
(0—1), Flacăra roșie București — 
Cffimentei Fieni 2—1 (0—1), Meta
lul Mifja — Danubiana București 
3—0 fi—0), Votata București — 
Canstructoruil IACPB Giiiunglu 2—0 
tt—0), Abatorul București — 
TOPS CMfila 5—0 (3—0), MECON 
București — Visootfil București 
8—0 (0—0), Tehnometal Bucu
rești — Electrica Tite 3—2 (1—0).

■ - - ■ : 1. AUTO-
29 p (27—7),

Pe primele locuri
BUZUL BUCUREȘTI

iMECON București 28 p («3—1S1.
TOPS Ch-rtila 27 p (23—15)._ pe 

ultimele locuri :
București 13 p (16—26), 18. Conș- 
truictorul 1ACPB 10 p (14—24).

SERIA A Vl-a

15. Viscofil

ROVA Roșiori — Metalul Ale
xandria 6—1 (2—0), Chimia Tir. 
Măgurele — Ttextiia Roșiori 1—0 
(JD—0), Automatica Alexandria — 
Dada Pitești 2—1 (1—0), Viitorul 
Drăgășani — Comstruictorul TCI 
Cnatova 2—1 (2—0), Electnondetiul 
Curtea de Argeș — Recolta Stoi- 
cănești 4—1 (2—0), Armata Craio
va — C.FJi. Cratova 2—o' (1—0), 
Sportul muncitoresc Caracal — 
Progresul Băilești 4—0 (1>—0) , Vii
torul Seomnioești — Progresul Co
rabia 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 31 p (32—13), 2. AlUtO- 
matica Alexandria 30 p (25—4), 3. 
Viitorul Drăgășani 24 p (18—28)... 
pe ultimele locuri : 14. Textila 
Roșiori 15 p (M—10), 15. Metalul 
Alexandria 15 p (M—23), 16. 
CFR Craiova 12 p (9—18).

SERIA A VH-a
Armătura Stretoaia — Gloriia- 

Panidurii Tg. Jîiu 0—0, Minerul 
Moldiova Nouă — Minerul Ora- 
vița 2—1 (’—0), Jiul Rovinari —

» r
Argeș și Corvinul, două campioa
ne ale selecționării, pregătirii și 
lansării de jucători din propriile 
secții de copii și juniori. „Merge 
banda !“ se poate spune In con
tinuare despre Pitești șl Hune
doara, unde lansarea de fotbaliș
tii proprii nu cunoaște stagnări. 
Corviniul a „aruncat mănușa- cu 
cele ma>i recente selecționări în 
lotul de juniori, amintitul Stroia, 
precum șl Bejenaru (cane nu a 
evoluat la Pitești) ; argeșenii mi
zează pe Bănuță și Bobaru, dar 
iși pun mari speranțe și tn Pană, 
aflat, se pare. într-o „explozie- 
pe drumul afirmării. Si promit 
noi tailente pentru loturile ju
niorilor !

Ce păcat că nu putem spune 
lucruri asemănătoare și despre 
multe alte echipe divizionare 
„A- ! înmulțiți cu 18 minimele 
realizări de la Pitești și Hune
doara și Inchlpulțl-vă de cite 
talente ar beneficia fotbalul nos
tru! Dar, din păcate foarte mulți 
se mulțumesc cu „produse fini
te-, neglijlnd această activitate, 
grea, dar onorantă, atlt de utilă 
fotbalului nostru: creșterea copi
ilor șl juniorilor!

Eftimie IONESCU

țiu, celălalt în afară). în total : 
7 (2).

Această detaliere scoate in evi
dență insuficienta contribuție a 
jucătorilor din liniile de atac, 
deci a celor SPECIALIZAȚI, de 
la care se pretinde precizie și... 
goluri ! Or, cele două goluri ale 
jocului au fost realizate de un 
mijlocaș ofensiv (Vlătănesicu) și 
de un fundaș central (Ionuț). De 
asemenea, tot mai vizibila infil
trare a fundașilor (cu deosebire 
a celor centrali) în atac. In par
tida amintită, specialiștii din 
defensivă, au expediat 10 șuturi 
printre care 4 pe poartă (dintre 
acestea, un goi și o bară). Să 
punem aceasta doar pe marcajul 
tot mai sever la care sânt supuși 
atacanții, pe ideile tactice care 
fac ca înaintașii să creeze cu
loare pentru jucătorii din spate, 
sau pur și simplu pe lipsa de e- 
xersare la antrenamente a lovi
turilor la poartă ? Numărul 
mare, chiar foarte marc aii rată
rilor (ddn păcate chiar și la echi
pa națională) ne fac să credem 
că este vorba mai mult de ui târna 
(neplăcută) alternativă.

Mircea TUDORAN

Minerul Mătăsari 3—1 (1—0), Mi- 
nerui-Mecanizatorul Șdmian — 
Minerul Motru 0—1 (0—0), Petro
lul Tideni — Chimăstel Rm. Vil- 
oea 5—0 (1—0), Minerul Anina — 
Metalurgistul Sadu 7—1 £8—0),
Gloria Reșița — Metalul Oteflu 
Roșu 3—0 (3—0), Forestierul Bă- 
beni — Diema Orșova 2—0 (I—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 29 p (25—7), 2. Gto- 
ria Reșița 27 p (25—18), 3. Mine
reu Anina 25 p (38—17), 4. Mine
rul Moldova Nonă 25 p (31—18)... 
Pe ultimele locuri : 14. Minerul 
Oravița 16 p (18—19), 16. Fores
tierul Băbeni 16 p (16—29), M. 
Minerul Mătăsari 10 p (20—’9).

SERIA A Vin-a
Rapid Arad — Minerul Patro- 

șenl 2—0 (0—0), Obiilicl Stamartl- 
nu Sîrbesc — Strungul Chișlneu 
Criș 1“—0 (0—0), CFR Simeria A- 
Unirea Tomnatic 1—0 (0—0). CFR- 
Vlctoria Caransebeș — Victoria 
Călan 2—1 (1—0), Mtaerufl-
Btffința Vulcan — CSM Caransebeș
1—0 (0—0), Unirea Stanteolau — 
Minerul Certei 3—0 (2—O'), Dacia 
Orăștie — Șoimii Lipova 1—0 
d—0), CSM Lugoj — UM TSimi» 
poara 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : L CSM LU
GOJ 25 p (22—13), 2. Minerul 
Vulcan 24 p (22—1»), 3. Minerul 
Paroșeni 23 p (26—14), 4. Strungul 
Chișineu Criș 23 p (21—la)... pe 
ultimele locuri : 15. Victoria Că
lan 15 p (Hi—20) — penalizată cu 
3 p, 16. Minerul Certei ÎS p 
£12—33).

SERIA A IX-a
Gloria Beiuș — Metalurgiste! 

Cugir 1—2 (1—0), Mecanica Alba 
Dulia — Votata Oradea 4—1 (2—0), 
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Steaiuia-CFR Cluj-Napoca 3—1 
(2—1), Electrometal Oluj-Napoca— 
Unirea Valea tai Miiiai 0—1 (0—1), 
Recolta Salonta * — Olimpia 
Gherla 2—o (1—0), Viitorul- 
IRA Cluj-Napoca — Stlcla-Ariieșul 
Tundă 0—1 (0—0), Industria sSr- 
mei C. Turzil — Minerul Oir. dr. 
Petru Giraza 4—0 (.4—0), Sletatel 
Afiiud — Minerul' Șunouiliuș 0—1 
(0-0).Pe primele locuri: L META
LURGISTUL CUGIR 29 p (27—10),
2. Stida Turda 23 p (36—16), 3. 
Metalul Aiiud 25 p (16—10),.. pe 
ultimele locuri : 14. Minerul Șuin- 
cutaș 14 p (15—«6), 15. Olimpia 
Gherla 14 p (H—25), 16. Etectec- 
metal Citai -Napoca 13 p (14—29).

SERIA A X-a
Unic Sate Mare — Minerul Bălța 

5—0 (1—0), Victoria Camei — CH-

ARBITRII ETAPEI
A 14-a A DIVIZIEI „A“

S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mu
rei: FL. POPESCU — A. Moto- 
ianu (ambii din Ploiești) șl I. 
Ghergheli (Baia Mare).

■apid — Victoria: G. IONES
CO — D. Pantea (ambii din 
București) și Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea).

.Poli" Timișoara — F.C.M. 
Brașov: ș. necșulescu — M. 
Ionescu (ambii din Tîrgoviște) șl 
I. Coț (Ploiești).

Sportul studențesc — Dinamo. 
D. PETRESCU — M. Nieulescu 
Si v. Alexandru (toți din Bucu
rești). i

Gloria Buzău — Corviuul: N. 
DINESCU (Rm. Vîlcea) — D. 
Buciuman șl I. Ferenezi (ambii 
din Timișoara).

F.C. Olt — Universitatea Cra
iova: A. GHEOKGHE (Piatra , 
Neamț) — M. Nieolau (Bacău) și ’ 
V. Titorov (Drobeta Tr. Severin) î

F.C. Bihor — Steaua: A. PO-, 
RUMBOIU (Vaslui) — T. Cru-*  
ceanu (Tecuci) șl Gr. Macaveî 
(Deva)

,U“ Cluj-Napoca — F.C. Ar
geș: R. PETRESCU — I. Floricel 
(ambii din Brașov) șl M. Stă- 
nescu (Iași)

Petrolul Ploiești — Chimia Rm. 
Vîlcea: C. GHEORGHE (Sucea
va) — T. Chelu (Giurgiu) 31 J- 
Grama (București)

JOI - ETAPĂ
ÎN „CUPA ROMÂNIEI'1

Joi, de la ora 13, va avea loc 
o nouă etapă din cadrul „Cupei 
României", care programează 14 
partide. Iată programul și arbi
trii meciurilor:

Explorări Cîmpulung Moldove-' 
nesc — C.S. Botoșani: D. Pura 
(Dej).

Letea Bacău — F.C. Ceahlăul 
P. Neamț: I. Niculițov (Focșani).

Marina Mangalia — Oțelul Ga
lați: M. Constantinescu (Bucu
rești) .

Unirea Dinamo Focșani — Pra
hova C.S.U. Ploiești: V. Antohi 
(Iași).

Metalul București — Progresul 
Vulcan București: N. Voinea
(București).

Mecanică fină Steaua — C.S.' 
Tîrgoviște: C. Teodorescu (Bu
zău).

Sportul muncitoresc Caracal — 
Progresul Băilești: AI, Mustățea 
(Pitești).

Metalul Bocșa — C.F.R. Timi
șoara: C. Olteanu (Drobeta Tr.’ 
Severin).

Victoria Ineu — Minerul Or. dr.’ 
Petru Groza: I. Pătruț (Timb: 
șoara).
' Minerul Băi uț — Victoria FIUȚ 
Cărei: M. Salomir (CIuj-Napoca)J

Mureșul Luduș — Gloria Bis
trița: M. Man (Cluj-Napoca).

Tîrnavele Blaj — Jiul Petroșani: 
L Tărcan (Tg. Mureș).

Minerul Baraolt — I.C.I.M. Bra
șov: M. Ilieș (Odorhei).

F.C. Șoimii I.P.A. Sibiu — Car- 
pați Mîrșa: I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea).

mda-Victorla Zalău 2—T (1—0), .
Lăpușul Tg. Lăpuș — Someșul 
Saitu Mare 1—1 (1—0), Chimforest 
Năsăud — CUPROM . Bata Mare
2—0 (l—0), Minerul Băiuț — Bru" 
dull Vișeu 4—0 (2—0), Minerul
Baia Sprie — Energia Boolean
2— 1 (1—1), Oașul Negrești — Ch,-
mla Tășnad 3—1 (.2—0), Minerul
Bămmășag — Minerul Rodna 2—0 
»-«).

Pe primele locuri : 1. UNIO
SATU MARE 28 p (34—12), 2J 
Minerul Băiuț 25 p (00—16), 3J 
CMmtoreșț Năsăud 24 p (25—13)^ 
4. Victoria Cărei 24 p (M—15)...’ 
pe ultimele locuri : 15. Chimia 
Tășnad 16 p (17—’0), 16. CUPROM 
Bata Mare 16 p (20—23).

SERIA A Xl-a
' Viitorul Gheorgheni — Progre-' 
sul Odorheiu Secuiesc 3—0 (2—O),-' 
Mureșul Toplița — CSU-Mecaniiaa*  
Sibiu 4—0 £1'—0), Inter Sibiu — 
Mureșul Luduș 4—0 (3—0), Elec- 
taamureș Tg. Mureș — Carpati' 
Agnita 1—0 (0—0), Unirea Crista-' 
re Secuiesc — Metalul Sighișoara 
1—0 (0—0), Oțelul Reghin — La
cul Uirsu Sovaita 6—0 (2—0).' Me- 
tatotehnica Tg. Mureș — Unirea 
Ocna Sibiului 4—0 (2—0), Mine
rul Bana-oiț — Minerul Bălan
3— 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALO- 
TEHNICA TG. MUREȘ 28 p (35— 
19), 2. Electromiureș Tg. Mureș 28 
p (28—13), 3. Inter Sibiu 27 p 
025—9)... pe ultimele locuri : iș. 
Metalul Sighișoara 13 p (10—"2). 
M. Lacul Ursu Sovata 12 p 
(53—33). '

SERIA A XH-a
Poiana CSmpina — Mineral Fi- 

Epeștai de Pădure 3—0 (1—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Metram 
Brașov 1—0 (9—0), Niteamonia
Făgăraș — Petrolul FSH Băicoă
3—0 (3—0), Victoria Floreștl —' 
Precizta Săcele 1—1 (1—0), Utila
jul Făgăraș — Carpați Sinaia 3—1, 
(2—1), Chimia Brazi-Plodești — CU 
menitul Hoghlz 5—o (2—0), Ido- 
bMa-Măgxima Codlea — Electro Sf. 
Gheorghe 2—0 (0—0), TPT întor- 
șura Buzăului — Torpedo Zâm
bești 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : I. POIANA 
CIMPINA 31 p (28—16), 2. Niltna-, 
momda Făgăraș 29 p (23—7), 3.'
Metalul Tg. Secuiesc 23 p (ee— 
15)... pe ultimele locuri : 16. Car
pați Sinaia 16 p (16—23), 16. Me- 
trom Brașov 15 p (16—18).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive



La zi

O RUNDA animată PÎRTIE LIBERĂ
ÎN „CUPA MONDIALA" LA ȘAH
LUCERNA. 18 (prin telefon). 

După un start remarcat In 
„Cupa Mondială", în care re
prezentativa de șah a Româ
niei a opus o rezistență susți
nută in fața primei favorite a 
întrecerilor, echipa U.R.S.S., 
plerzîrid la un punct diferență, 
formația noastră nu și-a găsit 
cadența și în cea de a doua 
rundă, în care a fost între
cută, la același scor, în medul 
cu Elveția : 2,3—3,5. La prima 
masă, M. Șubă a fost învins 
de V. Korcinoi, ex-șalangerul 
la titlul mondial. A fost o 
partidă foarte animată, în care 
jucătorul român a deținut a- 
vantaj pină a intra, însă, tn 
criză de timp, cînd soarta 
luptei s-a schimbat în defa
voarea sa. La fel a pierdut 
M. Ghindă în partida cu D. 
Keller. Frumos a cîștigat, tn 
schimb, tînărul nostru echipier 
Dan Bărbulescu, învingător a- 
supra lui H. Wirthensohn. Res
tul partidelor au fost remize, 
și anume: W. Hug — FI. 
Gheorghiu, V. Stoica — G. 
Franzoni și M. Riifenacht — 
C. Ionescu.

Elvețienii se dovedesc redu

tabili, ei conducînd și în par
tida din prima rundă cu R.F.G.: 
3—2 (1). In derbyul rundei a 
doua. Ungaria a dispus de An
glia cu 3,5—2,5. Alte partide : 
R.F.G. — Africa 2,5—0,5 (3),
R, P. Chineză — U.R.S.S. 1—3 
(2), Franța — Argentina 3,5— 
1,5 (1).

Clasament : Anglia 8,5 p, Un
garia 7 p (1), U.R.S.S. 6,5 p (2), 
Elveția 6,5 p (1), Franța 5 p (2), 
România 5 p, Argentina 4 p (2), 
R, P. Chineză 3,5 p (3), Africa 
0,5 p (3).

SPORTURILOR IERNII!
Sporturile verii se retrag din 

calea frigului, cit mai mult 
spre sud : ni se anunță, lată, 
că Întrecerile C.M. de yahting, 
clasa „Star", care au început 
în Insulele Bahamas, s-ar pu
tea să fie amînate din cauza... 
absenței vîntului ! La noi, în 
schimb, în emisfera nordică, a 
început „Cupa mondială" la 
bob ; temperaturi de minus 10 
grade inregistrîndu-se chiar 
jos, aproape de cimpie, la 
Miinchen de pildă, în partida 
R.F.G. — Cehoslovacia, din pre
liminariile C.M. de fotbal. * A

RECORD CICLIST FEMININ
Isabelle Nieoloso (Franța) 

și-a Înscris numele în istoria 
ciclismului de performanță, 
reușind, pe pista de la Paris- 
Bercy, două noi recorduri mon
diale. La 500 m cu start lan
sat a realizat 31,112 sec., iar 
la un kilometru cu start lan
sat a ridicat cea mai bună 
performanță a lumii pină la 
1:07,189. Vechiul record apar
ținea sprinterei sovietice Erika

Salumiae, 1:08,247. De remar
cat că, in aceeași reuniune, 
Jeannie Longo, o altă vedetă a 
ciclismului feminin internațio
nal, tot din Franța, a eșuat in 
Încercarea de a deveni, la ria
dul el, recordmană mondială la 
un kilometru lansat.

UNDI - AL 6-lea

venit, deci, vremea sporturilor 
de iarnă, pe ai căror iubitori 
li informăm că „maratonul ho
herilor" va cuprinde In acest 
an 6 concursuri, atit pentru e- 
chipaje de 2, cit și de 4: 
16—24 noiembrie : WINTER- 
BERG ; 9—15 decembrie : COR
TINA D’AMPEZZO : 16—22 de
cembrie : SARAJEVO ; 6—14
ianuarie l CERVINIA; 27 Ia
nuarie — 2 februarie : SAINT- 
MORITZ; 6—13 februarie:
LAKE PLACID. Boberii noș
tri, aflațl acum într-o perioadă 
de pregătire la Oberhoff, in 
R. D. Germană, vor participa 
la unele dintre aceste con
cursuri. Reamintim că startul 
„caravanei albe**  a schiorilor 
alpini se va da la 1 decem
brie. la Counnayeur, la mascu
lin cu un slalom șt la 6 de
cembrie, la San Siearlo, la fe
minin, cu o coborîre. Iată șl 
datele de debut ale „Cupei 
mondiale*  la sărituri : 7—8 de
cembrie. la Thunder Bay șl la 
schi fond : 7—9 decembrie, la 
Labrador City, ambele in Ca
nada.

PUTEREA
DE A RENUNȚA
Ultimele note maxime din 

viața DUtanei Gheorghieva au 
fost primite, duminică, la 
Tokio, tn triunghiularul de 
gimnastică artistică reunind 
Bulgaria Canada șl japonia. 
Motivul f Avea să-l spună ea 
tnadșt. tntr-o conferință de 
presă, oare a urmat întrecerii: 
„Stat prea în vtrstă pentru a 
continua să lupt împotriva ti
nerelor șt talentatelor mele ri
vale...*.

Nu miră, desigur, faptul că, 
la it de ani, o gimnastă a de
venit, tn timpurile noastre, 
prea bătrină pentru marea 
performantă. Diliana Gheor
ghieva se va căsători tn cu- 
rtnd. Viața curge conform le
gilor ei implacabile si flecare 
vtrstă fșl are prioritățile sale. 
K surprinzătoare insă hotări- 
rea de a renunța la sport a 
acestei performere care nu e 
alta dectt campioana mondia
lă la ultimele două ediții, de 
la Strasbourg .1983 si Valla
dolid 1985, de gimnastică ar
tistică t Adică cea mal bună performeră ACTUALA a dis- 
ctpUnel I I O sportivă de ex
cepție, neînvinsă tn ultimii 1 
ani, care poate uni, la timpul 
prezent, sportul cu arta, ceea 
oe înseamnă, deocamdată, că 
mai mult nu se poate... Șl to
tuși. fără a-fi fi rostit ultimul 
cuvtnt, tn sportul pe care tt 
iubește cu patimă. DUlana pă
răsește panglica, cercul, min
gea... Pentru a demonstra că 
in sportul de cea mal înaltă 
performanță extstă o catego
rie de oameni pentru care nu 
există altă variantă dectt vic
toria.

Radu TIMOFTE

Azi, ora 15, la patinoarul „23 August" SUCCES CONSECUTIV !

DINAMO BUCUREȘTI - DYNAMO WIISSWASSER, 
IA HOCHEI PE GHEATĂ

Azi își începe turneul în 
țara noastră puternica formație 
de hochei pe gheață Dynamo 
Weisswasser. în repetate rîn- 
duri campioană a R D. Ger
mane. Oaspeții au sosit ieri în 
Capitală, în cursul dimineții 
de azi vor face un antrenament 
la patinoarul „23 August", iar 
după-amiază vor susține pri
mul meci, în compania forma
ției Dinamo București. Partida 
va fi condusă de arbitrii Fi.

Gubernu, la centru, Șt. Enciu 
și I. Becze la linie.

Așa cum am mai anunțat, 
în următoarele două jocuri 
(miercuri șl joi) Dynamo Weiss
wasser va întîlni lotul repre
zentativ al țării noastre. Toate 
meciurile vor începe la ora 15.
• în cursul zilei de azi ur

mează să plece în U.R.S.S., la 
Donețk, echipa națională de ju
niori, care va participa la „Tur
neul Prietenia".

GRUPA VALORICĂ
(Urmare din pag. 1)

priza a doua, raportul de for
țe a fost sensibil egal și după 
ce Sport Club ridică scorul La 
3—0 prin B. Nagy (mln. 25), 
Steaua realizează spectaculos 
două goluri într-un singur mi
nut (28). Autori — Hălăucă și 
Cazacu. în ultima treime a 
partidei, la capătul unei lupte 
sportive atractive — păcat de 
altercația din ultimul minufrde 
joc, cînd Popescu (Steaua) șl 
Fr. Miklos (S. C.) au primit pe
deapsă de meci — Sport Club 
reușește, pe fondul unei evi
dente superiorități fizice și 
tactice, să se detașeze din nou. 
prin golurile înscrise de I. 
Bartalis (min. 50) și Cs. Antal 
(min. 53).

Au arbitrat M. Presneanu 
(București). N. Enache (Galați) 
și Em. Both (M. Ciuc). în ziua 
a doua N Enache a condus la 
centru.

Vaier PAȘCANU — coresp.
BUCUREȘTI. Și la patinoarul 

„23 August" victoriile s-au îm
părțit între celelalte două com
ponente ale grupei valorice „A". 
DINAMO BUCUREȘTI a în- 
vins sîmbătă cu 7—2 (0—0,
5—1, 2—1). iar duminică PRO
GRESUL MIERCUREA CIUC, 
cu 6—4 (2—0. 1—2 2-0) ! Sîm
bătă. după o primă repriză cu 
joc alert de la o poartă la 
alta, dar cu puține șuturi (doar 
Szentes. de la Progresul. a 
fost ceva mai aproape de a 
marca, dar a ratat de La un 
metru). Dinamo declanșează o 
veritabilă canonadă, înaintașii 
săi combină mai sigur, se 
plasează mai bine in fața lui 
Kelemen și în min. 26. după o 
perioadă de presing. Pisăru în
scrie la o pasă excelentă a lui 
Solyom care avea să facă o 
partidă de zile mari. în min. 
28 Gherghișan ridică scorul la 
2—^0 după ce portarul dinamo- 
vist Gh. Huțan salvase de 
două ori in extremis, Ture.tnu, 
servit de același Solyom în
scrie cel de-al treilea gol (min.

„A" LA HOCHEI
29). pentru ca în min. 31 Șala- 
mon să reducă din handicap, 
cu un șut de la linia albastră. 
Peste numai un minut, Solyom 
strecoară în poarta lui Kele
men un puc... rătăcit, și sco
rul devine 4—1. Sînt eliminați 
pentru 2 min. Gherghișan și 
ErSs. dar în trei oameni de 
cîmp Dinamo rezistă și va în
cheia repriza prin golul lui 
Costea (pasă de la Solyom). 
în ultima parte a meciului, 
Progresul apare cu Varadj în 
poartă, dar Solyom va înscrie, 
ajutat de Costea. chiar în min. 
41. D. Popovici (D) și Salamon 
(P) sânt eliminați pentru 2+5 
minute, apoi Csiki înscrie pen
tru Progresul pentru ca în ul
timul minut Solyom să încheie 
cu gol o fază frumoasă : 7—2.

După cum a început dumini
că, In vervă, în forță, Dinamo 
anunța o nouă victorie. Bejan 
înscrie pentru bucureșteni (min 
9). pentru ca în min. 12 E. 
Antal. înfipt Pe contraatac, să 
primească un puc și. singur cu 
Gh. Huțan. să egaleze. Meciul 
crește in frumusețe, Dinamo 
zburdă pe gheață. Progresul se 
apără atent și. profitînd prompt 
pe contraatac, ia conducerea, 
prin Sandor (de la E. Antal). 
Oaspeții fac 3—1 după o com- 
binație-fulger Petres — Szen
tes, Varadi salvează un gol ca 
și făcut, dar nu poate prinde 
șutul lui Solyom și scorul de
vine 3—2 pentru Progresul 
(min. 20). tn repriza secundă 
înscriu. în ordine. Sandor (P), 
Bejan (D). ratează Szentes. în 
min. 45 egalează (4—4) Costea, 
Petreș aduce avantaj oaspeților 
(min. 55), ratări de ambele 
părți și în min. 58 Todor, tot 
pe contraatac stabilește scorul 
final. 6—4 pentru oaspeți ! Ul
timele cinci minute, decisive 
pentru ambele formații au fost 
și cele mai frumoase într-un 
excelent spirit de fair-play. Au 
arbitrat bine I. Bezce, FI. Gu
bernu și Șl. Enciu, respectiv 
Șt. Enciu, M. Dinu și I. Becze.

Mirced COSTEA

Ivan Lendl s-a impus în 
TURNEUL DE LA WEMBLEY, 
învlngîndu-1 în finală pe Boris 
Becker, revelația acestui an, 
cu 6—7, 6—3, 4—6, 6—4, 6—4. 
Este al șaselea turneu conse
cutiv cîștigat de Lendl — în 
imaginea telefoto A.P. - Ager- 
pres —, cotat, în momentul de 
față, nr. 1 mondial.
• TURNEUL DE LA BRIS

BANE a fost cîștigat de Mar
tina Navratilova : 6—4, 7—5 în 
finala cu Pam Shriver.
• TURNEUL DE LA OSAKA 

s-a încheiat cu succesul ame
ricancei Chris Evert-Lloyd, care 
a dispus cu 7—5, 6—0, în fi
nală, de Manuela Maleeva (Bul
garia).

Fotbal meridiane
DOAR 3 NECUNOSCUTE ÎN „ECUAȚIA CALIFICĂRII^ !
• Paraguay a 21a echipă prezentă In Mexic

La Santiago de Ciule s-a des
fășurat medul-retur al baraju
lui dintre reprezentativele statu
lui Chile și selecționata Para
guay. Jocul s-a încheiat la ega
litate: 2—2 (1—2). Paraguay
(învingătoare In prima man
șă cu 3—0) s-a calificat pen
tru turneul final din Mexic, fi
ind cea de a 21-a echipă pre
zentă la ultimul act, cel de anul 
viitor.

In următoarele zile vom cu
noaște ultimele trei selecționate 
care vor lua drumul spre Mexic. 
Este vorba de Învingătoarele din 
meciurile de baraj dintre: Irak 
— Siria (în tur 0—0), Olanda — 
Belgia (ta tur 0—1) șl Scoția ~ 
Australia (tur-retur).

★
Duminică au avut loc două 

tattlnlri In GRUPA A 2-a eu
ropeană, care n-au afectat Insă 
pozițiile primelor două clasate, 
R.F. Germania și Portugalia, ca
lificate dinainte.

La Miinchen, R.F. Germania a 
terminat greu, la egalitate (2—2), 
cu Cehoslovacia, oaspeții condu
cted pină ta mln. 87! Gazdele 
au deschis scorul te min. 1, 
prin Brehme, care a transfor
mat o lovitură liberă, apoi oas
peții au avut o revenire după 
pauză, înscriind prin Novai: șl 
Lauda (In mln. 52 șl respectiv 
61)! K.H. Rummenlgge a adus 
egalarea

Jocul s-a desfășurat in fața a 
numai 18 000 de spectatori. Au 
jucat echipele: R.F.G.: Schuma
cher — Augenthaler, Brehme, 
K.H. Fărster, Brlegel — Allgower,

J

Rolff, Thom — Littbarski, K.IL 
Rummenlgge, Kogl. CEHO
SLOVACIA: Miklosko — Chova- 
nec, Levy, Strake, Ondra — Ha
sek, Berger, Novak, Kula — VI- 
zek, Lauda.

Echipa Maltei a fost Învinsă, 
la La Valetta, pe teren propriu, 
de selecționata Suediei: 1—1 
(0—1). Prytz (mln. 2) a descnls 
scorul pentru suedezi, apoi mal
tezii au egalat prin Ferrugia 
(mln. 68), iar Stromberg (min. 
76) a adus avantajul formației 
învingătoare. Iată clasamentul 
final al grupei:
1. R.F. Germania
2. Portugalia
3. Suedia
4. Cehoslovacia
5. Malta

8 5 2 1 22- 9 12 
8503 12-10 10
8 4 1 3 14- 9 9
8323 11-12 8
8017 6-25 1

• La Puebla s-a desfășurat un 
nou meci amical dintre repre
zentativele Mexicului și Argenti
nei. Intîlnirea s-a încheiat la e- 
egalitate: 1—1 (1—0). Au marcat 
Aguirre (mln. f) pentru gazde, 
respectiv Ruggeri (mln. 68). Cu 
clteva zile în urmă, la Los An
geles, scorul dintre cele două 
formații fusese tot egal (l—1).

^\\\^\\\\\\\\\\\ Temă de med Stafie ^\\\\^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

• în optimile de finală ale 
„Cupei R.F. Germania": Waldliof 
Mannheim — Hanovra 5—1, Stutt
gart — Werder Bremen 2—0, 
Schalke — Allemanla Aachen 
(liga a 2-a) 2—1, Bayern Miin
chen — Bochum 1—1 (după 
prelungiri; meciul se va rejuca), 
Borussia Dortmund — F.C. Hom
burg (liga a 2-a) 3—1, Bayer 
Leverkusen — Eintracht Trier 
(liga a 2-a) 3—1.

CIȚI AU ȘANSA IUI „SUGAR" LEONARD?
Una dintre finalele 

de neuitat ale com
petiției pugilistice de 
la J.O. care, pur 
simplu, a 
in picioare 
montrealez, 
cea de la

și 
ridicat 

Forum-ul 
a fost 
categoria 

ușoară, dintre repu
tatul boxer cubanez 
Andres Aidoma, cam
pion mondial cu doi 
ani înainte, la Hava
na. și. tin ci rul pugilist 
american Ray „Sugar" 
Leonard. Victoria, poa
te vă mai amintiți, a 
revenit lui Leonard 
la puncte (5—6)...

...Nu se răciseră bi
ne becurile proiectoa
relor ' 
gului 
cînd 
pion 
supus 
foc concentric.

de deasupra rin- 
de la Forum, 

proaspătul cam- 
olimpic a fost 

unui adevărat 
care

să-l facă să abando
neze hermina albă a 
amatorismului. Valoa
rea lui, indiscutabili. 
și aureola plină de 
strălucire a victoriei 
olimpice de la Mont
real l-ar fi făcut pe 
„Sugar" Leonard, în
că de la bun început. 
o vedetă autentică, de 
primă mină, a ringu
rilor profesioniste. Și 
„Sugar" s-a ținut • 
vreme pe poziție. Pi
pă într-o - bună zi. 
cînd a semnat con
tractul de profesionist, 
tn anii următori. Bay 
a devenit un lider au
toritar al categoriei sa
le, chiar campion al 
lumii. Evoluțiile sale 
în ring au produs 
bani... cu carul pen
tru o întreagă pleia
dă de tot felul de

oameni care roiesc — 
cu sau fără vreo trea
bă anume — In jurul 
ringurilor profesionis
te și care trăiesc — 
chiar foarte bine I — 
de pe urma unora ca 
Ray Leonard și a al
tora ca el. Dar și pen
tru el (ca pentru atl- 
ția alții !) gloria spor
tivă nu este veșnică. 
Au urmat zile de 
cumpăni pentru ma
rele campion care, tn 
urma unei dezlipiri de 
retină (consecință a 
atîtor grele lovituri 
primite la cap) a tre
buit operat. Medicii 
oftalmologi l-au sfătuit 
atunci să renunțe la 
ring. Dar mirajul ba
nilor l-a făcut să-și 
pună iarăși mănușile, 
să burdușească sacul 
cu nisip sparring-par-

tnerii și... adversarii. 
A fost nevoit să re
nunțe mai înainte de 
a se fi produs dezno- 
dămîntul prezis 
medici. A fost 
lui, marea lui i 
Dar în sportul 
sionist sînt 
poate chiar 
multi, care nu au avut 
puterea lui Leonard . 
din cei puternici, „im
batabili", din adulatii 
miilor de suporteri 
din cei care cîștigă 
bine, ajung niște oa- 
recari, fără meserie, 
fără bani și cu sănă
tatea serios zdrunci
nată.

...Și cite alte lucruri 
mal erau de făcut in 
viață ț

de 
șansa 
șansă, 
profe- 
multi., 
foarte

Romeo VîLARA
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