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Ieri, cea de a 14-a etapă a Diviziei „A“ de fotbal

SPORTUL STUDENȚESC SE MENȚINE ÎN URMĂRIREA LIDERULUI
• O ,,runda“ cu trei rezultate albe: la Oradea, Ploiești și la București 
(în ,,Giulești“) • Scorul etapei (4-0) în orașul de pe Someș 

• Politehnica Timișoara - în serie
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

S.C. Bacău - A.S.A. .Tg. Mureș 3-0 (1-0)
Rapid - Victoria 0-0
„Poli* - F.C.M. Brașov 2-0 (1-0)
Sportul studențesc— Dinamo 2-1 (0-0)
Gloria - Corvinul 3-1 (2-1)
F.C. Bihor - Steaua 0-0
„U“ Cluj-Napoca - F.C. Argeș 4-0 (1-0)
Petrolul - Chimia Rm. Vâlcea 0-0
F.C. Olt - Univ. Craiova amînat

ETAPA VIITOARE (24 noiembrie)
F.C. Argeș - Rapid
Chimia — Univ. Craiova
Corvinul - Sportul studențesc
Victdfia — „Poli" Timișoara
Pătrolul — S.C. Bacău
Dinamo — F.C. Bihor
F.C. Olt - Gloria
Steaua — F.C.M. Brașov
A.S.A. Tg. Mureș - ,,U“ Cluj-Napoca (Cronicile meciurilor, in pag. 2-3)

1. STEAUA 13 10 3 0 23- 6 23
2. Sportul studențesc 14 9 4 1 31-10 22
3. Univ. Craiova 13 8 2 3 17-10 18
4. Dinamo 14 7 3 4 18-11 17
5. Gloria 13 7 2 4 22-14 16
6. Chimia 14 6 2 6 20-19 14
7. „U“ Cluj-Napoca 14 6 2 6 19-19 14
8. Petrolul 14 3 8 3 10-13 14
9. Corvinul 14 6 1 7 35-19 13

10. F.C. Argeș • 14 5 3 6 13-18 13
11. S.C. Bacău 14 6 0 8 21-22 12
12. A.S.A. 14 5 2 7 14-20 12
13. „Poli" Timisoara 14 5 1 8 23-25 11
14. F.C. Olt 13 4 3 6 13-19 11
15. Rapid 14 4 2 8 19-28 10
16. Victoria 14 2 6 6 10-19 10
17. F.C.M. Brașov 14 4 2 8 8-26 10
18. F.C. Bihor 14 2 4 8 10-28 8

REZULTATELE BUNE DE LA BALCANIADĂ 
DE HALTERE, PRILEJ DE SATISFACȚIE, 

DAR Șl DE MEDITAȚIE
Cea de a 16-a ediție a Bal

caniadei de haltere, organizată 
bine de . federația de speciali
tate bulgară, în Sala sporturi
lor „Stroitel" din Plovdiv, a 
oferit delegației române Încă 
un prilej de satisfacție pentru 
activitatea din anul 1985 pe 
tărîmul întîlnirilor internațio
nale. Secretarul responsabil al 
federației noastre de haltere, 
Lazăr Baroga, președinte al 
Comisiei tehnice a Federației 
internaționale de specialitate, 
aprecia : „Balcaniada de la 
Plovdiv — unde România a e- 
cupat locul 2 pe echipe — • 
fost deosebit de puternică. 
Pentru prima oară, Bulgaria 
a prezentat o echipă completă
— cu toți campionii europeni 
și mondiali. Fiind primii la 
aceste mari competiții, ei au 
fost primii și Ia Balcaniadă, 
demonstrînd că sint cei mai 
buni halterofili din lume. Pa
tru dintre ei au fost, de altfel, 
prezenți și la recenta -Gală 
mondială» de la Monte Carlo. 
Dar, cum era și firesc, după 
eforturile cerute de «europene» 
și «mondiale», a urmat un re
flux, exprimat la Plovdiv in 
performanțe cifrice mal miei, 
totuși de certă valoare inter
națională,. realizate atit de 
halterofilii bulgari, cit șl de 
cei români (reprezentanții noș
tri obținînd 4 locuri lntii. 
25 de locuri 2 și un loc III. 
Aceste rezultate au reflectat 
interesul acordat de halterofi
lii noștri acestei întreceri in
ternaționale, ultima din acest 
an, și îndeosebi de Nicu Vlad
— considerat de specialiștii de 
peste hotare unul dintre cei 
mai valoroși halterofili din 
lume, fiind clasat al treilea la 
Monte Carlo. Nu aceeași con

stanță a manifestat-o, din pț*  
cate, Andrei Socact Pauza ia 
pregătire pe care și-z luat-4 
l-a Împiedicat să-șt reconfirme 
clasa Internațională dovedită 
in multe prilejuri înainte de 
Plovdiv. O mențiune se cuvine 
antrenorului principal Ștefan 
Aehim : datorita șt tacticii In
dicate de el, Gheorghe Mafiei 
a cucerit locul intil I*  stilai 
aruncat la categoria H kg".

Simțim nevoia să adăugăm 
acestor aprecieri și ctteva ob
servații pe care nl le-a prii»-

Horin CRISTEA

(Continuare tu pap a 4-a)

ECHIPAJUL DE 
BOB 2 AL ROMÂNIEI, 

PE LOCUL 3 
LA IGLS-INNSBRUCK

Fartlclplnd la concursul de 
Închidere a școlii de pilotaj 
organizat pe ptrtia olimpică 
de la Igls-Innsbruck, de Fe
derația Internațională de Bob 
șl Tobogganing (F.I.B.T.), •- 
chipajul ROMÂNIA (Valentin 
Ouatu — Marius Ene, pe 
parcursul celor patru manșe 
cel doi sportivi ou ocupai cu 
schimbul postul de pilot) e-e 
clasat pe un onorabil loo *,  
eu 114,58 sec (pe primele 
două locuri : t. Cehoslovacia 
I 113,37 ; 1. Canada I 1’3.7»).

La Întreceri au luat parte 
1» echipaje din 10 țări, prin
tre care Anglia, Canada, Co- 
hoslovacla, Franța, Iugoslavia.

Așa a marcat Bozeșan golul victoriei Foto : Aurel D. NEAGU

în meci de pregătire la hochei pe gheață

VICTORIE LA LIMITĂ A LOTULUI REPREZENTATIV

In „Super Cupa" mondială la handbal masculin

ROMÂNIA -R.D. GERMANĂ 2019 (12-8)
M 0N STER, 20 (prin tele

fon). în runda a doua a pre
liminariilor celei de a IV-a 
ediții a Super Cupei cam
pionilor mondiali și olimpici 
la handbal masculin repre
zentativa României a evo
luat, la Miinster, în compania 
campioanei olimpice de la

Mline, la Tg. Mureș

„U“ - OLIMPIA, 
UN VERITABIL DERBY

Moscova, selecționata R. D. 
Germane. în fața a peste 4 000 
de spectatori prezenți în 
Munsterlandhalle reprezenta
tiva României a ciștigat cu 
20—19 (12—8), dar scorul nu 
reflectă nici pe departe domi
narea ei în această partidă, 
realizările tehnico-tactice, u- 
nele de excepție, travaliul de
pus de-a lungul celor 60 de 
minute în compania puternici
lor handbaliști din R. D. 
Germană.

Astăzi a fost rîndul lui Va- 
sile Stingă să evolueze exce
lent, să ne amintească că în 
lumea handbalului este con
siderat „nr. 1“. El a înscris 4 
goluri consecutive asigurtnd re
prezentativei României, încă

Aseară, la patinoarul „23 Au
gust", Lotul reprezentativ (fără 
jucătorii de la Dinamo, care 
vor fi folosiți astăzi) a fost o- 
pus formației Dynamo Weiss- 
wasser, din R. D. Germană. 
Scor : 3—2 (2—2, 1—0, 0—0). 
Meci de pregătire pentru lot 
(reunit după mai bine de o 
lună) și de palmares pentru 
oaspeți — două elemente de 
motivație diferită care și-au 
pus amprenta pe joc. Avind de 
astă-dată in față un lot repre-

din startul partidei, desprin
derea de adversar : 4—1 In
min. 12. Excelentele parade 
ale lui Alexandru Buligan 
care, și astăzi — ca și în me
ciul cu Iugoslavia — a avut o 
prestație foarte bună, au pus 
echipa noastră mereu în atac, 
astfel că în miri. 25 scorul era 
10—6, iar la finele primei re
prize 12—8.

în partea a doua a intîlnirii, 
de fapt Ia începutul ei, echipa 
noastră a ridicat ștacheta va
lorică. departajîndu-se și mai 
mult de selecționata R. D. Ger
mane : 15—10 (min. 37). 16—11

Hristache NAUM

(Continuare in pap • 4-a) 

zentativ, Dynamo a jucat cu 
ambiție, combativ ca și marți 
seara, dar mai prudent in apă
rare și la dublajul celui cu pu
cul. Jucătorii noștri s-au stră
duit, e drept, au marcat de trei 
ori, au creat unele faze fru
moase și cîteva situații de gol, 
dar — de înțeles — nu au a- 
vut coeziunea necesară, de un
de nesincronizarea in finaliza
rea fazelor de gol și pierderea 
cu ușurință a pucului, chiar și 
in propria treime.

Primul gol l-au marcat oas
peții, încă in secunda 33, prin 
Husgen, in urma unui contra
atac in 3 pornit din zona neu
tră. Gliga (pasa de la Sofron) 
a egalat In min. 2 și Gereb 
(pasă de la I. Bartalis) aduce (Continuare ta pag. 3—3)

Traian Cazacu, căpitanul formației, intr-unui din atacurile care 
au creat faze de toi. Foto : E. B ADUNA

avantaj Lotului: 2—1, in min. 
8. Netedu scapă din mănușă pu
cul in poartă (min. 10), gol a- 
cordat iul Hahn, scorul deve
nind egal: 3—2 Repriza se În
cheie fără elemente notabilei

In min. 33 Hălăucă ratează 
un șut de penalitate. Sco
rul final, 3—2, e stabilii dz 
Sofron (min. 36), după o com
binație frumoasă pe traseul 8. 
Antal — Gliga. Barta apără 
splendid in ultimul minut al 
reprizei.

Din repriza a III-a am reți
nut șuturile-bombă de la dis
tanță, de ambele părți (mia.'

Mircea COSTEA

LA BASCHET (f)
Sala sporturilor din Tg. Mu

reș găzduiește, de vineri pină 
duminică, al treilea turneu (ul
timul din cadrul turului I) al 
campionatului npțional feminin 
de baschet. în cele trei zile de 
Întreceri sint programate cîteva 
partide intre echipe din frun
tea clasamentului, ca. de 
pildă, Progresul București — 
Politehnica București, Univer
sitatea Cluj-Napoca — Olimpia 
București (vineri, la orele 13 
și, respectiv, 14.30 ; al doilea 
meci constituie derbyul turneu
lui), Voința — Olimpia (sîm- 
bătă, ora 14,30), Progresul — 
Voința (duminică, ora 9.30). 
Atractive sint și intîlnirile din- 

(CentinuAre ta pag. 2-3)

FARA A AVEA SEDIUL 
in centrul urbei, asocia
ția sportivă TEROM este 
prezentă In Piața Unirii, 

acolo unde se intersectează iti- 
nerariile multor cetățeni (și nu 
numai ieșeni) : la agenția de 
voiaj C.F.R. în vitrina acesteia 
se află expusă, la loc de cinste, 
„Cupa României", trofeul care 
a revenit, in primăvara aces
tui an, echipei feminine de 
handbal. • LA INTRAREA 
PRINCIPALA a Combinatului 
de Fibre Sintetice TEROM, 
lingă panoul cu planul tema
tic pentru invenții și inovații 
pe anul 1985. se află și pa
noul cu aspecte de la festivi
tatea de primire a echipei ctș- 
tigătoare a „Cupei României". 
Angela Avădanei (căpitanul

24 dc orc la asociația sportiva TEROri Iași

„0 OGIINDA III CAM NE MCĂSIM MFMIJ TINERI 
§1 CAPABILI, IN MUNCA Șl IN SPOKI“

formației), Rodica Covaliuc și 
coechipierele lor fiind intîm- 
pinate cu căldură și dragoste 
de directorul combinatului. Ion 
Staicu, inginerul șef Dan Mi- 
hăescu, secretara Comitetului 
de partid. Tatiana Velicescu, 
sportul fiind in această Între
prindere..., dar mai bine să a- 
flăm aceasta de la inginerul 
șef : „Pentru noi toți, practi- 

canți fără virstă sau perfor
meri, sportul este o compo
nentă a vieții de fiecare zi, o 
oglindă in care ne regăsim me
reu tineri și capabili de rezul
tate frumoase in muncă și in 
celelalte activități". Sportul este, 
deci, bine așezat la TEROM, 
lingă invenții și inovații. • 
HANDBALISTELE SE ANTRE
NAU la Sala sporturilor, tn lo

tul ieșencelor aflîndu-se patru 
selecționabile în primul lot re
prezentativ (Angela Avădanei, 
Rodica Covaliuc, Angela Hai- 
tiâu și Valentina Cozma) și tot 
atîtea In cel de tineret (Corina 
Nisipeanu. Gabriela Horga, As- 
pazia Crețan și Cristina Popa). 
• O ALTA STATISTICA ne-a 
oferit-o ing. Dan Irlmiciuc, 
președintele secției de handbal 
a asociației : din actualul lot 
al echipei. 4 jucătoare sint 
profesoare de educație fizică, 
8 — studente. 4 — programa
toare la centrul de calcul. 2 — 
muncitoare și una — sublngi" 
ner chimist. La această statis-

Poul SlAVESCU

(Continuare ta nao 2—3)



După turneul final al Diviziei „A“ de lupte libere

DivizieiEtapa a 14-a

IAR!
STUD.

Sportul studențesc; te- 
alunecos; timp frigu-

2 (0)
1 (0)

SPORTUL 
DINAMO

CREȘTE NUMĂRUL ECHIPELOR FRUNTAȘE
Cel mai important succes al 

ediției din acest an a Diviziei 
»A“ de lupte libere este, neîn
doios, sporirea numărului echi
pelor care emiteau pretenții 
(îndreptățite) pentru locurile 
fruntașe. Pe lingă Steaua, cam
pioană pentru a 25-a oară con
secutiv, au apărut In prim-plan, 
la recentul turneu final din 
Capitală, formații bine pregă
tite din punct de vedere teh
nic. Ne referim la Dinamo 
Brașov (antrenori Ion Bătrîn și 
Ion Iancău), Vulcan București 
(Ion Chirilă și Ștefănică Stan- 
ciu), Lemnarul Odorhei (Ion 
Kovacs și Arcadie Sornyi), Hi
drotehnica Constanța (Ismail 
Kenan și Iancu Vangheliei), 
Nicolina Iași (Vasile Țigănaș) 
ș.a. Dar, exceptînd-o pe Di
namo Brașov — singura garni
tură care a amenințat Intr-a
devăr poziția multiplei campi
oane — celelalte echipe nu 
și-au încercat șansele la ade
vărata lor valoare atunci cînd 
s-au aflat față în față cu 
Steaua ! Unul după altul, cu 
puține excepții, luptătorii aces
tor formații au cedat prin tuș, 
in primele secunde ale parti-

delor, fără să opună cea mai 
mică rezistență. Firește, Steaua 
rămîne, in continuare, cea mai 
redutabilă divizionară, ea dis-

puțin cinci categorii — deci la 
jumătate din totalul lor — ti
tularii lotului reprezentativ 
concurează în cadrul altor e-

Daniel Nagy (Lemnarul Odorhei) pierde prin tuș în primele 
secunde in fața lui Dumitru Drăghici (Steaua)

Foto : Aurel D. NEAGU
și de un lot valoros, 
fi, însă, invincibilă la

punînd
fără a 
ora actuală. Pentru că la cel

DIVIZIA A" DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. 1)

tre formațiile care încearcă să 
ajungă în grupa valorică 1—6, 
cum este cazul celei dintre 
Comerțul Tg. Mureș și Crișul 
Oradea (duminică, ora 11).

Programul etapei de vineri 
este următorul : de la ora 10 : 
Crișul C.S.Ș. 2 Oradea — Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare, Chimis
tul C.S.Ș. Rm. Vîlcea — Rapid 
București, Progresul Stirom 
București — Politehnica Spor
tul studențesc București, Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Olimpia București, 
Comerțul C.S.Ș. Tg. Mureș — 
Voința București.

înaintea acestor partide, clasa-

• La încheierea 
al Campionatului 
culln, clasamentul 
torul:

1. Dinamo Buc.
î. Steaua»)
3. Dinamo Oradea
4. Rapid Buc.
5. I.C.E.D. “
6. Farul
7. C.S.U. 

..Poli-
9. Acad.

,.U“ Cj.-Nap.*)
11. C.S.U. Galați

♦) Echipe penalizate cu 1 punct.
• Clasamentul „Trofeului efi

cacității": 1. G. Șarlă (Academia 
Militară) 215 p. 2. M. Chirilă 
(C.S.U. Sibiu) 200 p, 3. V. Zdren- 
ghea (Academia Militară) 195 p,

Niculescu (Dinamo Buc.) 
5. Fl. Ermurache (Steaua)

primului tur 
național mas- 

este urmă-

8.

10.

Buc.
C-ța
Sibiu 
Iași
Militară

ni 
io 
io 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

1 963:678 
1 860:584
2. 767:726
4
4
5
7
7
7
7

805 '.808 
799 :764
728 :834 
816:837 
561 :679 
786:81®
601:749

19
18
18
16
16
15
13
13
13
12
10

439:480 9 
465:533 8 
411:508 8 
al Divi-

meniul se prezintă astfel:
1. „U« Cj. -Nap. 8 8 0 639:475 16
3. Olimpia1 Buc. 8 7 1 545:443 15
8. .Poli- Buc. 7 5 2 446:428 12
4. Voința BUC. 7 5 2 542:447 12
5. Progresul Buc. 7 5 2 461:469 12
6. -Poli* Tim. 8 2 6 465:536 10
7. Chimistul Rm.V. 7 2 5 408:449 8
8. Mobila S. Mare 7 2 5 430:483 9

5
6
6

• Al patrulea turneu _ 
ztei feminine /A- se va disputa 
la Cluj-Napoca. între 14 șl 17 de
cembrie.

9. Comerțul Tg. M. 7 2
10. Crișul Oradea 7 1
XI. Rapid 7 1

4. D.
191 p,
176 p, 6—7, Gh. Ghiță (Rapid) și 
Gh. Cazanovschi (C.S.U. Galati) 
166 p, 8. Gh. DAian (C.S.U. Si
biu) 146 p, 9. M. Barna (_U“ 
Cluj-Napoca) 140 p. 10. V. Băl- 
ceanu (Farul) 136 p.
• Pentru viitorul sezon com- 

petițional internațional, Biroul 
federal a Încredințat conducerea 
tehnică a echipelor naționale de 
baschet următorilor antrenori : 
seniori: Gh. Novac șl D. Bercea- 
nu; senioare: M. Strugaru șl ‘ 
Moise; juniori: L. Călin șl 
Șerban; junioare: H. Pop șl 
loan; cădeți: M. Hondrilă și 
Moldovan; cadete: Gh. Roșu 
Georgeta Onlsie.

Al. 
O. 
A. 
C. 
și

chipe. Teama de „firma" cam
pioanei, pe de o parte, și me
najarea luptătorilor pentru par
tidele cu celelalte competitoare, 
pe de altă parte, au fost ade
văratele motive ale reținerii 
acestora in întîlnirile cu Steaua.

Această mentalitate a antre
norilor menționați mai înainte 
este mai mult decît păgubi
toare și ea se reflectă, în bună 
măsură, și în comportarea 
luptătorilor noștri pe plarf in
ternațional. Așa se și explică 
faptul că la campionatele eu
ropene, pentru a nu mai vorbi 
de cele mondiale, reprezentan
ții .........
se 
la 
sari care au înscrise în pal
mares performanțe deosebite 
și, în loc să-și încerce șansele 
cu curaj, ei se prezintă pe sal
teaua de concurs... dinainte în
vinși ! Iar luptătorii valoroși 
simt imediat teama adversari
lor. Or această stare de spi
rit dăunătoare. iată, pleacă 
chiar din campionatul nostru !

Este, deci, de datoria antre
norilor — cu atît mai mult cu 
cit a sporit numărul .diviziona
relor competitive — să-și sti
muleze elevii pentru a concura 
la adevărata valoare indiferent 
de reputația pe care o au ad
versarii. Numai astfel 
cerile divizionare pot 
bui și la 
lor noștri

țării noastre la lupte libere 
„pierd" atunci cînd tragerea 
sorți le desemnează adver-

între- 
contri- 

pregătirea luptători- 
fruntași.

Costin CHIRIAC<

„0 OGLINDĂ IN CARE NE REGĂSIM MEREU TINERI"
(Urmare din pag. 1)

tlcă adăugăm și noi un fapt : 
Inginerul Dan Irimiciuc este 
maestru emerit al sportului, 
multiplu medaliat mondial și 
olimpic cu echipa de.„ sabie a 
României. Deci, scrimerul s-a 
transferat la handbal ! • ÎNA
INTEA DEBUTULUI handba
listelor de la TEROM în „Cupa 
cupelor®, un pronostic optimist 
al Angelei Haidău, cea mai 
bună jucătoare de pe teren în 
finala cîștigată, în primăvară, 
cu Știința Bacău (actuala cam
pioană națională) : „Vom fl, cu 
certitudine, în finală La care 
antrenorul echipei ieșene (și, 
totodată, „secund" al echipei 
naționale de tineret), Cornel 
Bădulescu, a replicat : „Vom 
vorbi cu mai mult temei după 
ee vom elimina, în ianuarie, pe 
Renault Landhaus Viena, cînd 
sperăm să fim in turul 3 al 
competiției continentale®. • ÎN 
BALA DE JUDO, din incinta 
combinatului, sub supraveghe-

In meci de pregătire

rea antrenorului Vasile Pînzaru 
(operator chimist la secția Fi
bre 2), se antrenau 3 grupe 
(două de copii și una de ju
niori) și...' Liliana Fotică-Cio- 
banu, elevă la Liceul de chi
mie 3, una dintre fetele care 
învață cu sîrg acest sport, pînă 
mal Ieri al băieților. în acest 
an, la finalele campionatelor 
republicane de copii, de la 
Bușteni, asociația a avut 5 ca
lificați. „Aseară am avut o se
lecție cu aproape 40 de candi
dați de Ia școlile generale 4 
și 22 din cartierul învecinat, 
Tătărași", ne spune antrenorul. 
„Noi sîntem o pepinieră a Clu
bului sportiv școlar Unirea". 
• LA „FESTIVALUL CULTU- 
RAL-SPORTIV al sindicatelor 
ieșene", jucătorii de tenis ai 
asociației (oameni de 30—40 de 
ani, îndrăgostiți de exercițiul 
fizic și sport) s-au clasat pe 
primul loc, aflăm de la pre
ședintele secției de tenis, ing. 
loan Corduneanu, șeful secției 
Policondensare. • COMPLE
XUL CULTURAL-SPORTIV al 
asociației sportive TEROM, din 
cartierul Bularga, este o fru-

moașă carte de vizită pentru 
iubitorii sportului din marea 
întreprindere ieșeană. însoțit 
de secretarul asociației, Vâsli? 
Liteanu, un vechi și priceput 
activist sportiv, am parcurs un 
traseu al simțului gospodăresc, 
al grijii pentru sănătatea fi
zică și morală a colectivului 
de muncă ieșean, 
cițiu fizic, sport 
Alăturate, săli de 
forță și recuperare 
saună și bazin), 
prin autodotare, cele ale sec
țiilor de sporturi tehnico-apli- 
cative, o sală de pictură, spații 
pentru cazare, masă și activi
tăți culturale pentru sportivii 
asociației. Folosind, ca adevă- 
rațl producători, proprietari și 
beneficiari, fondurile acordate 
de U.G.S.R., precum și cota- 
parte din premiile primite de 
C.F.S. pentru locurile fruntașe 
obținute, în ultimii cinci ani, 
în întrecerea socialistă (de 3 
ori „Ordinul Muncii'*),  oamenii 
muncii de la TEROM au ame
najat și dotat aici un modern 
șl funcțional complex cultural- 
sportiv.

prin exer- 
și cultură, 

culturism, 
(inclusiv 

amenajate

LA HOCHEI PE GHEATĂ
(Urmare din pag. I)

42—45), ratarea „ghinionistului" 
Hălăucă (min. 46), după trei 
minute de joc alert, dar steril 
la ambele porți, parada lui 
Barta la un șut puternic (min. 
69) și ocazia irosită de Domke 
(Dynamo) în ultimele secunde 
de joc.

Au condus cu unele scăpări 
St. Enciu — la centru (de ce a 
purtat pe tricou un alt nume?), 
I. Becze și M. Dinu — la linie.

Azi, tot la patinoarul „23 
August", de la ora 15, o nouă 
partidă Lotul — Dynamo Weiss- 
wasser.

ADMINISTRAȚIA DE
• ASTĂZI este ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO 
mîine, vineri, 22 noiembrie 
Jucați din timp numerele 
preferate !
• Duminică, 24 noiembrie, va 

avea loc o nouă tragere MUL
TIPLA LOTO. La această tra
gere se efectuează 8 extrageri, 
în două faze, cu un total de 
72 numere. Cu acest prilej, 
participanților li se oferă noi 
posibilități de a intra în pose
sia unor importante cîștiguri, 
începînd cu autoturismele „DA
CIA 1300" (la ambele faze ale

STAT

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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de 
a.c. 
dv.

Stadion 
ren greu, 
roș; spectatori — circa 7 000. șu
turi: 10—8 (pe poartă: 4—4). Cor- 
nere: 8—5. AU marcat: CORAȘ 
(min. 55), BOZEȘAN (min. 56). 
respectiv AUGUSTIN (min. 54).

SPORTUL STUDENȚESC: Spe- 
riatu — M. Mihal!. lorgulescu, 
Cazan, MUNTEANU II — ȚI- 
CLEANIJ (min. 87 Munteanu I), 
Șerbănică (min. 80 Terheș). BO
ZEȘAN, HAGI — CORAȘ. M. 
Sandu.

DINAMO: MORARU — Movilă. 
Zare, Nicolae, STANESCU — Su- 
ciu (min. 84 Văidean), Dragnea, 
Andone, VARGA — AUGUSTIN. 
Orac.

A arbitrat cu unele greșeli 
Dan Petrescu; la linie: V. A- 
lexandru și M. Niculescu (toți 
din București).

Cartonașe galbene: AUGUSTIN. 
M. MIHAIL.

La speranțe: 1—0 (1—0).

FRUMOS, „DERBY-UL DE
namoviști trăiesc încă euforia 
golului, Munteanu II îl anga
jează perpendicular pe CORAȘ 
(min. 55) și acesta, profitînd 
de „linsa" (im) perfectă a apă
rătorilor adverși, marchează în 
stilul golului din poarta lui 
Schumacher, din var» 1984. 
După numai un minut, studen
ții revin in atac — dinamoviș- 
tii continuă să-și suflece mîne- 
cile, iritați de această egalare 
mult prea rapidă — Hagi con
trolează balonul, îl „simte" pe 
BOZEȘAN „pe turnantă", pasă 
precisă, la întilnire, și mijlo
cașul, profitînd de spațiul 
oferit de Movilă (absent 
zonă), marchează pe lingă 
raru, care a încercat, fără 

salvatoare :

vast 
din 

Mo
șne

- •
In 

ghețat, 
oferit

pofida terenului greu, în- 
„derbyul de iarnă" a 

un spectacol superior 
multor meciuri jucate pe gazo
nul mătăsos al verii. A fost o 
partidă disputată, în 
25 de jucători, angajați într-o 
luptă aspră, au jucat sportiv, 
respectîndu-se în marea majo
ritate ă fazelor pline de anga
jament.

Studenții au obținut o victo
rie la limită, meritată, ei reu
șind să găsească de două ori 
„garda deschisă" a dinamoviș- 
tilor.

Meciul s-a decis în numai 
trei minute. în min. 54, AU
GUSTIN, bine lansat de Orac, 
a sprintat ca in prima tinerețe 
și a reușit să „șteargă" min
gea în poartă cu o execuție de 
maestru.

Abia repusa mingea Ia cen
tru, studenții „plonjează" in 
jumătatea adversă, jucătorii di-

care cei

ces, intercepția 
2—1. .

Ce s-a întîmplat 
după suita rapidă a

Pînă la pauză, Sportul a do
minat teritorial, ajutat de vînt, 
dar marile ocazii lc va pierde 
Dinamo. în min. 31. Mo
vilă execută foarte puter
nic o lovitură liberă de la 25 
de metri, Speriatu scapă, dar 
revine în ultimul moment. în 
min. 36, Varga sprintează pe 
extrema stingă, centrează ex
celent, Suciu e complet liber 
la 9 metri de poartă, dar ra
tează o foarte mare situafe? de 
gol. în min. 43, Bozeșari șu- 
tează năpraznic, dar Moraru 
apără sigur.

Imediat după seria golurilor, 
dinamoviștii „acuză" răsturna
rea situației pe tabela de mar
caj și au o perioadă de neho- 
tărîre. în min. 68, Dragnea de
marează, 
careului 
inerție, 
penalty, 
lovitura .
nea la locul infracțiunii. în ul
timul sfert de oră. Dinamo e 
mai mult în atac, studenții

înainte și 
golurilor ?

mulțun 
șuteazf 
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este împins în fața 
de Țicleanu, cade din 
dinamoviștii 

iar arbitrul nu acordă 
liberă care se impu-

invocă

par

F.C. 4
Hristoa) 
CU Tț. 
BANUL 
FIR, Jui

A arbi 
la linie: 
Brașov)

La sp<

I

NICI UNA DINTRE ECHIPE
NU A ÎNDRĂZNIT MAI MULT

ORADEA, 20 (prin telefon). 
Un public care a umplut pînă 
la refuz stadionul spera să va
dă un meci dîrz disputat, dar 
a plecat pînă la urmă deza
măgit.

Partida n-a avut combativi- 
taitea așteptată, jucătorii mena- 
jîndu-se reciproc. Pe parcursul 
întilnirii am notat numai 8 
faulturi, jocul ptirtîndu-Se mai 
mult între cele două careuri 
de 16 m.

Întîlnirea a debutat cu două 
centrări ceva mai periculoase : 
Lăcătuș (min 2) și Dianu (min. 
4). rămase fără rezultat. în 
continuare, jocul nu are nerv 
și, ca urmare, fazele de poar
tă sînt extrem de rare. Dintre 
acestea, prima .ocazie ;1 fost 
aceea a lui Balint (min. 14) 
care a pătruns și a șutat slab, 
afară ; cea de-a doua ocazie a 
aparținut lui Isaia (min. 15 — 
șut din unghi închis în Duca- 

’’dam). Am mai înregistrat si
tuația favorabilă din penultimul 
minut al reprizei, cînd Ile i-a 
pasat lateral lui Georgescu, ră
mas singur pe punctul de la 
11 m. dar șutul orădeanului a 
fost apărat de Ducadam.

La reluare, nimic nou față 
de primele 45 de minute ; ju
cătorii evoluează confuz. aS- 
teptînd parcă să treacă mai 
repede' timpul regulamentar de 
joc. Două ocazii de menționat

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tragerii), mari sume de bani, 
precum și excursii în R. P. 
Bulgaria. Extrageri „legate", 
două cîte două, cu cîștiguri 
pentru 3 numere din 18 ex
trase. Variantele de 25 lei pot 
obține cîștiguri cumulate Ia 
ambele faze ale tragerii. Nu 
lăsați pînă în ultimul moment 
și jucați din vreme biletele cu 
numerele alese de dv.
• ORIUNDE VA AFLAȚI, 

JUCAȚI LA LOZ ÎN PLIC 1 
Un îndemn binescunoscut de 
către toți iubitorii acestui sim
plu și popular sistem de joc. 
în această perioadă, în afara

seriilor obișnuite și speciale, 
continuă vînzarea LOZULUI 
MARILOR CÎȘTIGURI — e- 

specială limitată, cu 
suplimentare acordate 
special — autoturisme 
1300“ și numeroase 

în bani.

misiune 
cîștiguri 
din fond 
„DACIA 
cîștiguri

NUMERELE EXTRASE LA 
TKAGBKEA FKONOEXrKISS

DIN 26 NOIEMBRIE
EXTRAGEREA I

8, 5, 28. 
EXTRAGEREA a

23, 41, 16, 14.
FOND TOTAL

GURI : 752.539 LEI.

: 34,
1985

35, 24,
Ii-a : 31, 43,

DE CÎȘTI-

F.C. BIHOR 
STEAUA

0 
O

ari
4, 
a 
"■’i

Stadion F.C. Bihor; teren foar
te bun; timp închis; spectatori — 
circa 20 000. șuturi: 12—9 
poartă: 5—3). Cornere: 4—5.

F. C. BIHOR: Balazs — Dianu, 
Biszok, Dumitrescu, Kiss — Tă- 
maș, I. Marin (min. 35 Cigan), 
N. Mureșan — Georgescu, lie,.. 
Isaia.

STEAUA: Ducadam — Iovan, 
Bumbescu. Belodedlcl, Bărbules- 
cu — Balint, Stoica, BSlbni (min. 
72 Pistol), Majaru — Lăcătuș, Pi- 
țurcă (min. 65 Radu n).

A arbitrat foarte bine A. Po- 
rumboiu (Vaslui); la linie: T. 
Cruceanu (Tecuci) și Gr. Macavei 
(Deva).

Cartonașe galbene: BULUNI, 
BARBULESCU, I. MARIN.

La speranțe: 0—3 (0—2).

(pe

CLUJ 
lefon). 
rapid și 
aici pe 
pe Som 
Și-a 
min. 
atac, 
luat, 
butu
te m.u 
acțiuni 
cînd F 
șese să 
PEANU 
faze dra 
nul, Ia 
lung: 1 
strînge 
care ini 
traatac 
pediază 
puțin p 
plică, „ 
fundașii 
an, în 
corner.

din această repriză : aceea a 
lui Pițurcă din min. 61, cînd a 
reluat, cu capul, de la 1 m. în 
portarul Balazs și aceea a Iui 
Dianu. din min. 67 ; scăpat sin
gur, l-a scos pe Ducadam din 
poartă, dar a întîrziat și a 
ratat. Așadar, o remiză care a 
părut să mulțumească ambele 
echipe.

Gheorghe MERTEA

■24 NOIEMBRIE 1365
Tragere multiplă
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CIND NU TE ADAPTEZI SUFICIENT CONDIȚIILOR DE JOC
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RAPID 0
VICTORIA 0

Stadion Giulești; teren cu ză
padă înghețată; timp friguros; 
spectatori — circa 5 000. Șuturi: 
10—6 (pe poartă: 3—1). Cornere: 
10—2.

RAPID: Toader — MARINES- 
CU. RADA, CÎRSTEA, BaCOȘ — 
AGIU, Goanță, Popa — Țîră 
(mln. 74 Teodorescu), Damaschin 
II, Manea (min. 82 Croitoru).

VICTORIA: Eftimescu — Mânu, 
MIREA. BRUMARU, VLAD — 
SANDOT. Sava, URSU, Custov 
(min. 70 Aelenei) — Iordache 
(min. 70 V. Radu), Glonț.

A arbitrat cu scăpări G. io- 
nescu; la linie, cu' semnalizări 
prompte și corecte, L. Pantea 
(ambii din București) și Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene î DAMAS
CHIN II, SANDOI, MIREA.

La speranțe: 1—i (0—0).

Condițiile foarte grele de joc 
au constituit ieri în Giulești 
un mare obstacol pentru am
bele echipe, dar mai ales peti

oraru tru aceea dintre ele (Rapid)
bitrul care — ca gazdă, vizînd să
indus cîștige acest meci — urma să
tuind construiască și să atace mai

neu- mult De altfel, feroviarii au
uieră șj dovedit că nu s-au putut
:ante, adapta unui asemenea teren
1 fă- dificil, abuzînd de centrări la
ocuri nimereală, de combinații pe
lezon. spații restrinse sau de driblin-

a ®uri’ era ev*dent  că ele

Cîmpeanu. Gazdele domină și, 
în min. 21, putea fi 2—0: Boe- 
ru a centrat, Cîmpeanu a în
scris, însă golul a fost anulat 
la sesizarea greșită a tușieru- 
lui I. Floricel. Emoții în tri
bune în min. 28, la „capul" lui 
Bobaru, după care au urmat 
două excelente ocazii ale lui 
Cîmpeanu (min. 30 și 33) — 
prima stopată de Cristian, a 
doua ratată de clujean.

Repriza secundă avea să fie 
și mai spectaculoasă prin den
sitatea fazelor de poartă. „U", 
cu Jocul ei combinativ, nu reu
șește să puncteze în min. 48, 
50, 66, 67, dar și tremură în 
min. 59 și 61 cînd oaspeții, ne- 
depunînd armele, au forțat go
lul egalizator. Dar „șepoile 
roșii" au un final irezistibil și 
realizează golurile care-1 aduc 
liniște și, evident, mare bucu
rie în tribune: STOICA (în 
min. 73), CÎMPEANU (în min. 
79 din 11 m, la un hent clar 
făcut de Pîrvu) și DOBROTA 
(în min. 82 — minge lobată, 
din întoarcere, peste Cristian).

O revanșă așteptată de mult 
șî realizată spectaculos de că
tre echipa clujeană.

Stelian TRANDAFIRESCU

GOLGETERII
• 9 GOLURI : Coraș. Bl

eu — 1 din 11 m, Petcu 
(Corvinul) — 2 din 11 m ;
• 8 GOLURI : Pițurcă —

I din 11 m Hagi — 3 din
II m ;

• 7 GOLURI : Cîmpeanu 
II — 3 din 11 m ;
• 6 GOLURI : Mateuț. Ga

bor. Giuchid — 1 din 11 m ;
• 5 GOLURI : M. Sandu, 

Fanid, Terheș.

LA nu vor avea reușita scontată
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R SENS, DAR...
fon). hotărât să simplifice jocul, mi
șcare zinid exclusiv pe șutul de la 
ferd, distanță și pe centrarea „oar- 
j te- în careu, variante la finali-
.. ., zare la discreția întâmplării.

întreaga partidă s-a rezumat 
orice ia u0 atac masiv al careului
lanti- vilocan, dominarea gazdelor
s-au fiind totală. Raporturile cifrice

din casete tehnică, zdrobitoare
— în favoarea pMeștenilor, n-au 

putut, însă, să se materializeze 
pe tabela de marcaj. Canonada

1 de la poarte lui Paivel, cu două
excepții (min. 13 — șut in bară 
I. Solomon, min. 32 — mare ra- 

1 tare Costin, care a reluat defec
tuos de la numai 6 m), a se
mănat cu o salvă de artilerie 
In vânt, care nu poate speria 
pe nimeni. Imprecizia tirului a 
persistat chiar și la sumedenia 
de lovituri libere obținute de 
gazde, cînd și-au încercat șan
sele, pe rând, dar fără succes, 
și O. Grigore, și Crângașu, și 
Pitulice, și Mocanu. Una singu
ră dintre ele, in min. 86, a pus 
cu adevărat la încercare pe 
portarul Pavel, dar șutul, jos, 
la colț, al lut Mocanu nu l-a 
putut surprinde pe goal-keeper- 
ul Chimiei.

In măsura în care Petrolul a 
pierdut acest punct el a fost

— însă cîștigat die Chimia, care

cind mingea scăpa atît de ușor 
de sub control. Cu toată do
minarea lor teritorială, ei nu 
au găsit sau nu au folosit su
ficient mijloacele adecvate pen
tru a depăși apărarea fermă și 
decisă a formației oaspete, în
deosebi șutul de la distantă, 
care s-ar fi impus îr.tr-o ase
menea situație. Giuleștenii au 
șutat destul de puțin, pe dea
supra și imprecis, ceea ce ex
plică în mare măsură scorul 
alb cu care s-a încheiat 
partida.

De aceeași imprecizie în șut 
au dat, de fapt, dovadă și cei 
de la Victoria, în prima repri
ză, cînd — echilibrând uneori 
jocul — și-au creat cîteva 
bune situații de gol, dar Glonț 
(min. 37), cu capul, din cen
trarea lui Ursu, și Sava (min. 
42) au trimis balonul pe lingă 
poartă. Excepție a făcut doar

Goanță ratează o mare ocazie a echipei feroviare, trimițind min
gea, cu capul, pe lingă poartă Foto : Iorgu BĂNICA

0 PRIMA REPRIZA FOARTE BUNĂ
BUZĂU, 20 (prin telefon). 

Joc bun intre două echipe 
bune, mai ales in prima re
priză.

Buzoienii au atacat din start 
cu • frecvență mare, au înscris 
două goluri spectaculoase (min. 
6 : centrare Tulpan — reluare 
ȘUMULANSCHI de la aproxi
mativ 6—7 m ; min. 32 : lan
sare in adincime Fi. Marin — 
reluare, cu capul, BALAUR) 
și au ratat,. în plus, o sume
denie de alte ocazii, prin 
Marcu (min. 4 șl 10), Profir 
(min. 5 și 15), Cramer (min. 
39).

De partea cealaltă, hunedo- 
renil s-au apărat grupat, nu 
fără să inițieze, însă, contra
atacuri, Petcu a ratat, In mln. 
12, egalarea (la 1—0 pentru 
Gloria), după care oaspeții au 
redus din scor, in min. 35, prin 
fundașul BADEA, la o lovitură 
liberă foarte bine executa
tă de KIein. Golul aces
ta a fost contestat de ju
cătorii Gloriei, la semna
lizarea eronată a tușierului Th. 
Stănescu (acesta, Împreună cu 
Cr. Teodorescu, înlocuindu-i pe 
timișorenii D. Buciuman și I. 
Ferenczi, care nu au ajuns la 
med), dar N. Dinescu a rămas

PETROLUL 0
CHIMIA 0

Stadion Petrolul; teren înghe
țat; timp friguros; spectatori — 
circa 9 000. Șuturi: 26—1 (pe poar
tă: 9—0). Cornere: »—o.

PETROLUL: Jlpa — Ștefan, Bu- 
tufei. PITULICE, P. Gușe — MO
CANU, Crtngașu, o. Grigore 
(min. 59 C. Ene), Costln (mln. 63 
Grosu) — I. Solomon, I. GUȘE.

CHIMIA: PAVEL — TELEȘPAN 
CIREAȘĂ, BASNO, CINCA — BI- 
CA, Beldeanu (min. 63 Lazăr), 
Vergu, Carabageac — Verlgeanu, 
Deaoonescu (min. 74 Treschtn).

A arbitrat foarte bine C. Gheor- 
ghe (Suceava); la linie: J. Gra
ma (București) și T. Chelu (Glur- 
giu)«

Cartonașe galbene: beldeanu. 
LAZAR, PA VEL.

La speranțe: 5—1 (3—1).

Și-a propus, se pare, să facă 
din Jipa un simplu spectator. 
Oaspeții au preferat o de
fensivă disperată, un careu 
supraaglomerat, ignorând faza 
de atac. Presing, marcaj, dublaj, 
în propria treime, iată cuvîntul 
lor de ondine, din care nu au 
ieșit nici o clipă. Disciplina 
(tactică) de fier, aliată cu 
starea terenului au dat pînă la 
urmă roadele așteptate.

Ion CUPEN 

Custov. care in min. 27, profi- 
tînd de o bilbiială a apărării 
rapidiste, a șutat puternic și 
plasat, de la distanță, însă 
Toader a intervenit în ultimul 
moment cu succes.

în această primă perioadă, 
giuleștenii au ratat deschide
rea scorului în special în min. 
4 (șut peste poartă al lui Țîră) 
și min. 14 (soluție neinspirată 
a lui Agiu la un duel cu por
tarul Eftimescu).

După pauză, pe fondul unui 
joc mai alert și de mai bună 
calitate, rapidiștii au atacat cu 
destulă insistență, dar au ma
nifestat aceleași slăbiciuni în 
fața careului advers, reușind 
totuși să-și creeze 3-4 situații 
clare de gol. pe care însă nu 
au putut să le fructifice din 
cauza aceleeași imprecizii, 
Goanță (min. 78), Manea (min. 
81) și din nou Goanță (min. 84) 
expediind mingea în afara 
spațiului porții.

Constantin FIRĂNESCU

GLORIA 3 (2)
CORVINUL 1 (i)

Stadion Gloria; teren acoperit 
cu un strat subțire de zăpadă ; 
timp rece; spectatori — circa 
« 000. Șuturi: 20—l (pe poartă : 
«—2). Cornere: 14—0. Au marcat: 
ȘUMULANSCHI (min. 6 șl 72 — 
din 11 m), BALAUR (min. 32) șl 
BADEA (mln. 35).

GLORIA: I.azăr — Năstase, FL. 
MARIN, Mircea, TULPAN — ȘU- 
MULANSCHI, BALAUR, Tlcâ 
(mln. 79 stan) — Cramer, Profir 
(min. X Julls), Marcu.

CORVINUL: Ioniță — Tîmo-
veanu, Dubincluc, Mărginean, 
Badea — Petcu, STROIA, KLEIN 
— GABOR, Cojocarii (mln. 75 
Bozga), Văetuș (mln. 75 Bardac).

A arbitrat competent șl autori
tar N. Dinescu (Rm. vîlcea); la 
Unic: Cr. Teodorescu (Buzău) ți 
Th. Stănescu (Amara).

La speranțe: 5—1 (4—1).

ferm pe poziție, și bine a făcut, 
golul fiind perfect valabil.

In repriza secundă, buzoienii 
vor ataca mult mai mult declt 
jucătorii hunedoreni (cu excep
ția celor doi internaționali Ga
bor și Klein), se vor afla în 
permanență în ofensivă, dar 
vor rata iarăși mari ocazii prin 
Cramer (min. 60), FI. Marin
(min. 67) și Năstase (min. 71). 
Al treilea gol al gazdelor, ve
nit în mod firesc ca urmare 
a superiorității lor teritoriale, 
va fi înscris în min. 72 : Văe
tuș l-a faultat in careu pe Jn- 
lis și ȘUMULANSCHI a trans
format cu precizie lovitura de 
la 11 m, consfințlndu-se, ast
fel, o absolut meritată victorie 
a echipei locale.

Laurențiu DUMITRESCU

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI, din 

Bd. Magheru 6—8, sectorul 1, 
Încadrează de urgență inginer 
sau tehnician constructor, iar 
pentru depozitul sport din 
Plata Pantellmon București:
• șef depozit cu gestiune
• recepționer
Pentru depozitul piese 

schimb auto din Militari, 
strada Valea Cascadelor nr. 
24, sectorul 6:
• șef depozit
• lucrători gestionari
• recepționer!
• primitori mărfuri
Sollcitanțil trebuie să albă 

domiciliul stabil în București.
Relații suplimentare la se

diul întreprinderii, din Bd. 
Magheru 6—8, sectorul 1, te
lefon 11.39.50 — Interior 181 
sau 142.

0 VICTORIE
BACĂU, 20 (prin telefon). O 

partidă dominată copios de 
băcăuani, care au reușit in 
ciuda unui teren destul de 
greu, să realizeze multe com
binații rapide și spectaculoase, 
obligînd apărarea oaspete să 
acorde un număr aproape re
cord de lovituri de colț. Victo
ria elevilor lui D. Nicolae- 
Nicușor si N. Vătafu a fost urma
rea logică a acestei superiori^ 
tăți teritoriale, mai cu seamă 
că mureșenii au manifestat 
foarte puține veleități ofensive. 
Dintre momentele mai im
portante ale primei reprize 
vom aminti faza din min. 10, 
cînd Tismănaru pătrunde im
petuos și șutează de la apro
ximativ 6 m și Varo reușește 
să respingă în corner. Toț în 
corner va respinge și Ispir pe
riculosul balon centrat de An- 
drieș în min. 18, pentru ca un 
minut mai tîrziu șutul violent 
de la aproximativ 30 m, expe
diat de Arteni să trimită 
mingea peste bara porții ad
verse. Scorul a fost deschis în 
min. 28: lovitură de colț, min
gea ajunge la Andrieș, care 
centrează precis Ia ȘOȘU și a- 
cesta reia balonul în plasă, de 
la aproximativ 10 m. Singura 
situație favorabilă a oaspeților 
o notăm în min. 35, cînd Bo
tez scapă singur spre buturile 
lui Popa, dar își prelungește 
prea mult balonul și portarul 
băcăuan reușește să blocheze. 
Pînă la pauză, înregistrăm in
tervenția lui Varo în fața lui 
Șolman, scăpat singur spre 
poarta adversă (min. 37). și 
plonjonul sigur al goal-kep- 
er-ului oaspete, la șutul lui 
Tismănaru (miji. 40).

In a doua parte, aceeași fi
zionomie a partidei, dar apă
rarea lui A.S.A. reușește să 
scape cu bine din suita de 
atacuri băcăuane, cele mai 
periculoase fiind acțiunile din 
minutele: 47 (lovitură liberă

„POLI", DIN
TIMIȘOARA, 20 (prin tele

fon). Deci după 2—0 cu Dina
mo, 2—0 cu F.C. Bihor, Poli
tehnica înregistrează al treilea 
2—0, de data aceasta în fața 
lui F.C.M. Brașov, făcând... o 
regulă de la care „s-a abătut" 
în meciul cu S.C. Bacău, 5—0, 
adunindu-șl, cu sârg, punctele 
de acasă. Frigul și ploaia și 
mai ales terenul moale, alune
cos, au influențat nivelul jo
cului, dar, spre meritul celor 
două formații partida a fost 
atractivă, curată. După un în
ceput echilibrat cu două ratări, 
una a luă Cîmpean (min. 2), 
alta a lui Bolta (min. 6. șut 
de la 35 m peste poarta goa
lă), după ce Iordache (revenit 
In poartă, la 35 de ani), cu un 
reflex „ca în tinerețe", a sal
vat golul la șutul lui Giuchici, 
în min. 16, poate neașteptat, 
gazdele au deschis scorul : Vlă- 
tănescu a executat un corner, 
apărătorii brașoveni și portarul 
Iordache (ce greșeală de date 
aceasta !) au rămas stane de 
piatră și, de Ia 3 m, GIUCHICI 
a deviat balonul, cu capul, în 
poartă. Apoi timișorenii s-au 
întrecut în a rate (Rotariu — 
min. 23, Bolta — min. 28 și 33, 
Giuchici — min. 32), în timp 
ce brașovenii, cu un joc „este
tic" în cîmp, destul de des pre- 
zenți în terenul gazdelor, nu 
îndrăzneau să șuteze la poartă.

După pauză, oaspeții au ini
țiativa, fundașul Bălan expe
diază al doilea șut al echipei 
sale la poartă (min. 49), dar 
Moise reține. „Poli" preia ini
țiativa, Bolta ratează din nou, 
la pasa lui... Naghi (min. 51), 
dar peste două minute îșl vor 
mări avantajul cu un gol de 
toată frumusețea : Oancea a 
făcut o frumoasă cursă pe stin
gă, a centrat și GIUCHICI a 
plonjat și a reluat din drop, de 
la 4 m. Așadar 2—0, deși par
tida părea, echilibrată pentru 
că, în min. 59, Batacliu a ratat 
o reluare, cu capul de la 
3 m, Cîmpean a întîrziat 
să șuteze de la 5 m (min. 67). 
Să mai spunem că în man. 61, 
Giuchici a fost la un pas de

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PARTIDA restanța In 

DIVIZIA »B“. Ieri, la Călărași, 
s-a disputat meciul restant din
tre formația locală, Dunărea și 
F.C. Constanța, contînd pentru 
etapa a 14-a din seria I. Partida 
s-a încheiat cu scorul de !►—1 
(0—1), prin golurile marcate de 
Bogatu (min. 90) pentru Dună
rea și Cămui (min. 25 din 11 m) 
pentru F.C. Constanța. (N. Con- 
stantinescu, coresp.).
• Azi, în „CUPA ROMÂNIEI" 

— sub genericul Daciadei se 
dispută ultima etapă înaintea 
debutului în întrecere a divizio

FĂRĂ EMOȚII
T

S.C. BACĂU 3 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion „23 August"; teren 
moale, b ne curățat de zăpadă ; 
timp friguros; spectatori — circa 
3 000. Șuturi: 10—3 (pe poartă: 
7—1). Cornere: 17—1. Au marcat: 
ȘOȘU (min. 28), TISMĂNARU 
(min. 74), AVADANEI 4min. 90).

S.C. BACĂU: G. Popa — AN
DRIEȘ. Arteni, Borcea. Elisei — 
TISMĂNARU. C. SOLOMCN, 
ȘOȘU, Viscreanu (min. 76 Trîm- 
bițaș) — ȘOIMAfl (min. 88 Bîs- 
că), AVADANEI.

A.S.A.: VARO — Szabo, JENEI. 
ISPIR, Fodor — roth, L. Popa, 
Botezan (min. 80 Albu), S. Du
mitrescu — Muntean. Soare.

A arbitrat foarte bine Fl. Po
pescu; la linie: A. Moroianu (am
bii din Ploiești) șl I. Ghergheli 
(Baia Mare).

Cartonașe galbene: TISMĂNA- 
RU. FODOR.

La speranțe: 2—0 (1—0).

•............. ir* *...... ........... .  .....

Avădanei, soldată cu un cor
ner acordat de defensiva ad
versă) ; 49 (șut C. Solomon pe 
lingă poartă) și 57 (cînd Varo 
intervine la timp la șarja de
clanșată de Șoiman). în min. 
74, însă, apărătorii din Țg. 
Mureș cedează pentru a doua 
oară. Centrare Andrieș, Vis- 
creanu urmărește cu insistență 
balonul, Jenei respinge Ia TIS- 
MĂNARU. care marchează din 
apropiere: 2—0. Partida pare 
a fi jucată, deși oaspeții apar 
ceva mai insistenți in ofensi
vă, fără să creeze prea mari 
emoții partenerilor lor de joc. 
In ultimele zeci de secunde 
ale întîlnirii, cînd spectatorii 
se îndreptau spre ieșire, băcă
uanii marchează al 3-lea gol. 
Autor moral — Arteni, care a 
insistat cu dirzenie, acționjnd 
asemenea unei extreme pe 
partea dreaptă, centrind din 
alergare și permițindu-i lui 
AVĂDANEI să reia direct in 
plasa porții lui Varo: 3—0.

Eftimie IONESCU

NOU 2-0...
„POLI" TIMIȘOARA 2 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion „1 Mal"; teren mocir
los; timp — frig și ploaie; spec
tatori — circa 8 000. Șuturi: 13—5 
(pe poartă: 8—2). Cornere: 7—5. 
A marcat GIUCHICI (min. 16 șl 
53).

POLITEHNICA: Moise — Șun- 
da, lonuț, ȘULEA, Lehmann — 
SABOU, VLATANESCU, Rotariu 
— Oancea, GIUCHICI, Bolba.

F.C.M.: iordache — Bălan (min. 
67 Gyârfi). Moldovan, Naghi, 
MANDOCA — Șoarece, SPIREA, 
Cîmpean (mln. 74 Mărgărit), Ba
tacliu — Țălnar, Cramer.

A arbitral bine S. Necșulescu; 
la linie: M. Ionescu (ambii din 
Tîrgoviște) șl I. Coț (Ploiești).

La speranțe: 1—1 (0—0).

• ........................................-

al treilea gol, că în min. 71, la 
poarta lui Iordache, au fost trei 
cornere consecutive pentru ca 
In secundele următoare parcă 
vrând să demonstreze marea 
lor ineficacitate (sau marile ra
tări, cum vreți), Cramer și Ba
tacliu s-au jucat cu golul in 
fața porții goale. Și astfel, 
„Poli", mai realistă, cîștigă pe 
merit.

Constantin ALEXE

La solicitarea clubului Di
namo București, Federația 
Română de Fotbal a apro
bat, iar Biroul Consiliului 
Național pentru Educație 
Fizică și Sport a fost de 
acord cu detașarea antreno
rului Mircea Lucescu la 
echipa de fotbal a clubului 
respectiv.

Mircea Lucescu va func
ca antrenor al 

„A" Dinamo 
urmînd să-și 
continuare și

ționa deci 
divizionarei 
București, 
exercite în
atribuțiile de antrenor prin
cipal al reprezentativei na
ționale de fotbal.

narelor „A". Au loc 14 meciuri, 
competitoare fiind formații din 
campionatele Diviziilor „B“, „C" 
și „județene".

Din campionatele județene au 
reușit să promoveze în această 
fază superioară a „Cupei" echi
pele Le tea Bacău, Victoria Ineu 
și Tirnavele Blaj.

în București se dispună două 
jocuri care se anunță atractive ; 
Metalul — Progresul-Vulcan și 
Mecanică Fină Steaua — C. S. 
Tîrgoviște.

Toate jocurile încep la ora 13.



c c MARILE OLIMPIADE „MICI“

„C.pa Mondiala- U ;ah: [C()|pA f|flMAM[| 0țRB)Ul HUADfl A II -a
LUCERNA, 20 (prin telefon). 

O frumoasă victorie a fost în
scrisă de reprezentativa Româ
niei, pe tabela de întrecere a 
„Cupei Mondiale" la șah. întil- 
nind în meci direct pe fosta 
lideră, echipa 
mația noastră 
în ciștigătoare :

La' toate cele
joc ale întilnirii, care consti
tuia și derbyul rundei a 4-a, 
s-a dat o luptă îndirjită pen
tru puncte. Egalitatea s-a men
ținut doar între primele două 
perechi de jucători, Mihai Șubâ 
remizînd cu John Nunn, iar 
Florin Gheorghiu cu Johnatan 
Speelman. Imediat după aceea, 
echilibrul se rupe, Theodor 
Ghițescu cîștigă la masa a 
treia în fața redutabilului Ni
gel Short. La fel, Mihai 
Ghindă 
cincea 
Murray 
duc din
Mestel, _
Dan B^rbulescu, după o dispută

Angliei, for- 
se desprinde 

3,5—2,5 !
șase mese de

fel,
termină victorios, la a 
masă, în partida cu 
Chandler. Englezii re- 
handicap prin Jonathan 
învingător asupra lui

La zi

O DECIZIE

PROMPTA !
Ei bine, lucrurile se pot 

petrece și așa : interesul mij
loacelor de presă să nu se 
îndrepte asupra meciului in 
sine ci asupra „spectacolu
lui" oferit de cei doi com
batanți... înaintea lui 1 Sur
prinzător ? Poate. Dar asta a 
fost, într-adevăr situația. Fără 
a mai aștepta sunetul de în
ceput al gongului oficial, 
boxerii Mark Kaylor și Errol 
Christie, care urmau să-și 
dispute titlul britanic la ca
tegoria mijlocie, s-au năpus- 

încă 
presă 
ț!' In 

dar 
... ... tele

viziune, reporterii comentînd 
pe larg, cu lux de amănun
te, această dare în spectacol 
deloc compatibilă cu 
sportului. Comisia de 
a Federației britanice 
a analizat extrem de 
tiv acest caz care a 
opinia publică 
marți seara, a ucv... m — 
plice ambilor boxeri amenzi 
usturătoare, cele mai mari 
dictate pînă acum, ta întrea
ga istorie a disciplinei, tn 
Insulă. Bineînțeles, n-a mal 
interesat pe nimeni soarta 
meciului propriu-zls Impor
tant este că, luînd exemplul 
forurilor fotbalistice, dirigui
torii boxului englez par de
ciși sK curme orice abatere 
de la etica generală a spor
tului.

tit unul asupra altuia 
de la... conferința de 
premergătoare meciului 
fața publicului prezent, 
și în fața camerelor de

spiritul 
control 
de box 
opera- 
frapat 

engleză șl, 
decis să a-

animată. In sfîrșit, re
ia ultima masă, între 
Flear și Constantin Io- 
Așadar, România în- 

Anglia la un punct dife- 
Un succes mult comen- 
rîndul spectatorilor ma- 

știut

foarte
miză
Glenn 
nescu.
vinge 
rență.
tat in
rii competiții a șahului, 
fiind că britanicii sint vice- 
campioni olimpici, medaliați cu 
argint, anul

Rezultatul
tii români 
mult lupta 
locuri. Acum in frunte a tre-

trecut, la Salonic, 
obținut de șahiș- 
complică și mai 

pentru primele

cut echipa U.R.S.S., care a în
vins Argentina cu scorul de 
4—1 (1). Alte rezultate : Unga
ria — R.F.G. 4—2, R. P. Chi
neză — Africa 5.5—0,5, Franța 
— Elveția 4,5—1,5.

★
în clasament conduce echipa 

U.R.S.S, cu 16 p (2), urmată 
de Ungaria 16 p (1), Anglia 
15 p, România și R. P. Chinezi 
13.5 P. Franța 11,5 p (1), R. F. 
Germania 11,5. p, Elveția 10,5 
p, Argentina 6,5 p (2), Selec
ționata Africii 3 p.

Anul sportiv 1935 a accen
tuat un fenomen apărut și 
dezvoltat in ultimele două 
decenii : supradimensionarea 
numărului de participanți la 
marile competiții. Organizato
rii Jocurilor Commonwealth- 
ulul, 
vară: _ .
mult de 2500 de sportivi In 
Satul 
minat caiacul-canoea din pro
gramul Întrecerilor ! Pentru a 
selecționa doar 16 000 din cei 
peste 40 000 de alergători dor
nici să ia startul in marato
nul de la New York, s-a a- 
pelat Ia serviciile unui com
puter. „cunoscător" In mate-. 
rie. Șl exemplele stat nume
roase atingtad chiar sporturi 
de mai mică audientă.

bunăoară, declarau, in 
,\u putem primi mai

Jocurilor*.  Și au., eli-

A CĂZUT UN RECORD VECHI DE 31 DE ANI!

Splendid efortul acestui ru
tier, pe ultimii metri ai cursei ! 
Rezultatul 7 Un nou record 
mondial la 500 metri cu start 
lansat : 29,66 sec. Autorul:
francezul Patrick Da Rocha, pe 
inelul acoperit de la Paris- 
Bercy. Vechiul record mondial 
aparținea, cu 29,80 sec., compa
triotului său Jacques Bellenger. 
Surprinzător : acest record era 
in vigoare din 1954 ; împlinise, 
adică, 31 de ani !
Telefoto : A.P. — AGERPRES

PATINATORI ARTISTICI. IA PRIMELE
CONCURSURI INTERNATIONALE
Patru patinatori artistici, se

lecționați în Centrul de pregă
tire olimpică de pe lingă Aso
ciația sportivă Mecanică Fină 
București, vor participa, înce- 
pînd de mîine, la primele con
cursuri internaționale de ju
niori ale actualului sezon : 
Cornel Gheorghe (C.S.Ș. Galați) 
șl Greti Marton (C.S.M. Cluj- 
Napoca) vor evolua la Berlin, iar 
Codruța Moiseanu (C.S.Ș. Tri
umf București) și Marian Pri- 
săcaru (C.S.Ș. Galați) la Ban
ska Bystrica.

„SUPER CUPA" MONDIALĂ LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

(42), 17—12 (45), 18—13 (47).
De aici însă, din nou prea 
mulțumită de ea, echipa 
noastră a oprit motoarele, și 
nu le-a mai... reaprins decît în 
final. Așa se face că în min. 
57 scorul era 19—19 ! Au ur
mat minute de luptă strînsă. In 
min. 60. Vasile Stingă a trans
format o aruncare de la 7 m, 
scorul a devenit 20—19 pentru 
ai noștri. în ultimele secunde 
handbaliștii români s-au an
gajat din nou într-o aprigă 
luptă. reușind să păzească 
poarta lui Buligan de aruncă
rile puternice ale lui Wahl 
și Wiegert.

Chiar 
extremis.
desfășurat, 
pe 50 de 
valoare.
tactică a 
gătiți de

scris : Stingă 11, M. Voinea
3, Mocanu 2, Grabovschi 2, Bo- 
roș 1, Covaciu 1 — pentru
România : Wahl 5, Winsel- 
mann 4, Borchardt 3, Wiegert 
3, Haney 1, Pysall 1, Bonath 1, 
Muhlner 1 — pentru R. D.
Germană. Au arbitrat bine 
Liuben Kostov și Evgheni Ka- 
badelov (Bulgaria).

Joi este zi de pauză, iar vi
neri echipa României va în- 
tilni, la Hanovra, formația 
Suediei.

Alte rezultate din prima zi. 
Grupa „B“: U.R.S.S.
slovacia
nemarca

Ceho- 
24—18 (12—19), Da-
— R. F. Germania 

23—22 (12—13).

in 
a 

aproa- 
joc de 
tehnico- 
— pre- 
Lascăr 

Pană și Cezar Nica — fiind 
adesea aplaudată. Sigur, me
ciul trebuia dus pînă la capăt 
în același ritm, și să spe
răm că antrenorii și jucătorii 
la un loc vor face totul pen
tru ca în partidele următoare 
echipa României să nu mai 
Slăbească in final. Au în-

dacă a 
echipa 

timp 
minute, 
evoluția 
tricolorilor 
antrenorii

cîștigat 
noastră 
de 

un
BALCANIADA
(Urmare din pag. 1)

juit Balcaniada de la Plovdiv, 
în primul rînd, global, conti
nuă să se mențină. încă, un 
decalaj între halterofilii români 
și principalii lor adversari, de 
la Plovdiv, concurenții bulgari, 
în majoritatea cazurilor, aceș
tia din urmă fixau haltera ia 
fiecare încercare deasupra ca
pului fără să recurgă la efor-

iile

Caxnentariul saptăminii
Jocurhe Olimpice par a su

porta. însă, cel mai greu im
pactul aglomerației: numărul 
mare de performeri îndreptă
țiți, prin valoare, să concu
reze la cele mal mari reu
niuni sportive ale contempo
raneității, a condus spre ce
ea ce s-a numit gigantismul 
Jocurilor Olimpice, fenomen 
care, o vreme, a scăpat de 
sub control. Pentru limitarea 
lui, C.I.O. a cerut federațiilor 
internaționale să găsească so
luții. și lată, s-a $1 anunțat 
că, ta sportul luptelor, va 
funcționa, ta vederea Olim
piadei din 1988, un sistem de 
selecție aparte: vor concura 
pentru medalii doar primii 
clasați la campionatele con
tinentale, precum șl la „mon
diale*  sau ta „Cupa mondia
lă*.  Forul tutelar al boxului 
amator intenționează să re
ducă, la rindu-1, numărul pu- 
gillștilor „olimpici*  la 16 pen
tru fiecare categorie. La tir, 
varianta primilor clasați la 
Campionatele mondiale din 
anul 1987, la care se vor a- 
dăuga un număr (încă nede
finit) de țlntași remarcați la 
campionatele continentale șl 
cite un trăgător de fiecare 
țară pare a avea șanse de a- 
plicare. Așa că, după ce sis-

temui calificărilor de la jocu
rile sportive a determinat 
instaurarea „febrei olimpice" 
cu un an mai devreme de 
J.O., iată, și sporturile indi
viduale urmează aceeași ten
dință.

Lucrurile sînt clare: Olim
piadele sînt pe cale de a de
veni întreceri deschise doar 
unui număr restrâns de mari 
valori ale performanței mon
diale. în sporturile aflate tra
dițional în programul lor, lă- 
slnd. In același timp, locuri 
libere și pentru ca noi dis
cipline să-și găsească locul 
pe paleta olimpică. In același 
timp însă, alți sportivi — 
bunlp fără îndoială, dar ne- 
avînd puterea de a depăși se- 

nu vor mai avea 
sansa de a partici
pa la Jocurile O- 
limpioe. S-ar putea 
foarte bine chiar 
ca săritori de

2,25 m la Înălțime, înotă
tori de 52 secunde pe 1W m 
liber, pistolari viteziști de 
595 p, ori campioni de box 
ai Jocurilor mediteraneene, 
de exemplu, să privească O- 
limpiadele... pe micul ecran !

Pămîntul nostru este însă și 
un Glob... sportiv! El ține la toți 
cei ce practică performanța 
în cel mai pur spirit olimpic. 
Fără ca prestigiul Jocurilor 
Olimpice autentice să fie, cît 
de cît, știrbit, s-au născut, cu 
vremea, o mulțime de alte 
„olimpiade-: a țărilor mici, a 
eschimoșilor, a veteranilor de 
peste 60 de ani. a indienilor, 
cu toții gustînd din cupa unei 
victorii și culegînd lauri care, 
altfel, nu le-ar fi zîmbit nici
odată. Dar, oare, selecțiile în
seși pentru J.O. nu se des
fășoară ele — prin sens și 
scop, prin ardoarea și valoa
rea concurenților — tot sub 
semnul cercurilor olimpice ?

Departe de a însemna o în
gustare a spiritului olimpic, 
stoparea gigantismului Jocu
rilor prilejuiește, paradoxal, 
o extindere a lui în timp și 
spațiu, în rândul unor mase 
din ce In ce mai largi de oa
meni de cea mai diferită for
mație șl apartenență.

Radu TIMOFTE

CAMPIONATE 18). Rapid Vie- 
Viena 1—5 1 (a 

campionatului), 
Vlena — L.A.S.K.

AUSTRIA 
na — Austria 
fost derby-ul 
Admira Wacker

ELVEȚIA (et. 14). F. C. Basel 
— Grasshoppers 2—2, Young 
Boys Berna — Baden 0—1 !, Lu
cerna — Neuchatel Xamax 2—7 ! 
La Chaux de3 Fonds — Aarau 
1—1, Lausanne — Servette Ge-

FERNANDO GOMES - GOL- 
GETERUL EUROPEI *85

La Paris, tn cadrul unei fes
tivități, au 
„Ghetele de .
bronz" celor mal buni mar
catori din campionatele na
ționale din Europa, tn sezo
nul 1984—85. Iată laureațll a- 
cestor trofee :

GHEATA DE AUR : Fer
nando Gomes (F. C. Porto)
— 39 goluri.

GHEATA DE ARGINT : 
Martin McGaughey (Linfield)
— 34 goluri.

GHEATA DE BRONZ : Va
hid Halilhodzicl (F. C. Nan
tes) — 29 goluri.

De notat că portughezul Go
mes cucerește pentru a doua 
oară „Gheata de aur". In se
zonul ’932—1983 el a marcat 
34 de goluri, ocupînd primul 
loc pe lista celor mai 
cienți jucători europeni, 
festivitatea de acum, din 
pltala Franței, „Gheata 
aur" i-a fost decernată 
președintele F.I.F.A., Joao^

fost decernate 
aur, argint fi

efi- 
La 
ca
de 
de 

___________ .____ Ha- 
velange. Irlandezului McGau
ghey, component al echipei 
Linfield, campioana Irlandei 
de Nord, trofeul i-a fost ta- 
mînat de către fostul cam
pion de schi, austriacul Toni 
Sailer, la~ iugoslavului Halll- 
hodzlci, 
săritor 
Thierry

de către cunoscutul 
cu prăjina francez 
Vtgneron.

neva 3—0, Wettingen — Granges 
0—0, Sion — Vevey 2—0, F. C. 
Zurich — St. Gallen 1—0. Pe pri
mele locuri : Neuchâtel Xamax 
23 p. Grasshoppers 20 p, Sion, 
F. C. Zurich șl Lucerna cu cite 
18 p ; pe ultimul loc : Baden 3 p.

DE HALTERE
turi vizibile, iar reprezentanții 
noștri își epuizau cele 3 în
cercări 
cele 3 
aruncat, 
cipaliior

^prs. Au făcut excepție Gheor
ghe Maftei și, mai ales, Nicu 
Vlad, acesta din urmă impu- 
nîndu-se net, chiar în fața u- 
nor adversari redutabili. In al 
doilea rînd, față de această si
tuație, se pare, nu s-au luat

de la stilul smuls și 
încercări de la stilul 
înaintea intrării prin
ter adversari în con-

pe ultimele : 12—13. Zwickau și 
*'* “ — 7 '*  "Âue cu cite 
furt/O. 6 p.

p, 14. Frank-

• Aseară, 
C.M., ta meci 
terdam, Olanda ___~ _
(O—O). In tur au cîștigat belgienii 
cu 1—0, care obțin astfel califica
rea, grație golului din deplasare.

in 
de

preliminarlile 
baraj, la*  Rot- 
- Belgia 2—

Laureafii golgeterilor europeni: in mijloc: Fernando Gomes („Gheata 
de aur"), in stinge McGaughey ' ' ' ...........................
Halilhodzlci („Gheata de bronz")

(„Gheata de argint") și in dreapta, 
Telefoto: A.P. — AGERPRES

5—1, Austria Klagenfurt — Sturm 
Graz 2—2, Innsbruck — Elsen- 
stadt 6—2, Grazer A. K. — Al
pine Donawitz 3—1, Voest Linz — 
Salzburger A. K. 3—1. Pe pri
mele locuri : Austria Vlena 33 p, 
Rapid Viena 29 p, Sturm Graz 
19 p ; pe ultimele : 11. Alpine 
Donawitz 12 p, 12. Salzburger 
A. K. 7 p.

• TELEX • TELEX •

R. D. GERMANA (el. 10). Dy
namo Berlin — Zwickau 4—1, 

Karl-Marx-Stadt — Aue 
Magdeburg — Union 
Rostock — Riesa 2—1, 
Leipzig — F. C. Carl 

3—0, Dynamo Dresda 
Branden-

F. C.
3—2, F. C. 
Berlin 2—1, 
Lokomotive
Zeiss Jena
— Frankfurt/O. 1—I, 
burg — Erfurt 2—0. Pe primele 
locuri : Dynamo Berlin t7 p, 
Dynamo Dresda 15 p, Jena 13 P :

cele mai adecvate măsuri de 
remediere, cum ar fi. de pildă : 
îmbunătățirea criteriilor de se
lecție, perfecționarea metodicii 
pregătirii fizice și tehnice, stă- 
pînirea „artei" de a găsi prompt 
încărcătura 
performanțelor 
ar fi, după i 
căile pe care 
meargă pentru 
rilor în cele 
ratări care dau
rui halterofil care nu este pus 
la punct impecabil la fiecare 
din aceste capitole

optimă atingerii 
dorite. Acestea 
opinia noastră, 
trebuie să se 
evitarea rată- 

șase Încercări, 
i tîrcoale orică-

BOB • Clasamentul concursu
lui de bob 4 de la Winterberg 
(R.F.G.), după două manșe : 1. 
R.D.G. H 1:49,38 ; 2. Elveția I 
1:49,70 ; 3. R.D.G. I 1 :49,92.

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
med amical la Zurich : Ceho
slovacia — Elveția 9—2 • tn
„Cupa cluburilor europene*  t 
Salnt-Gervals (Franța) — Sosno- 
wlec (Polonia) 5—3.

SCRIMA • Concursul 
de la Catania a avut 
rea ordine finală : 1.
Mammlnl (Italia) ; 2. J. 
(Cehoslovacia) ; 3. A.
(Cuba).

TENIS • Turneul de la Syd
ney, turul 2 : Navratilova — van 
Nostrand 6—2, 6—1 ; Mandlikova 
— Moneil 6—2, 6—2 ; Kohde-

Smylle 6—3, 6—3 ; Sit- 
Reynolds
— Gates 6—3,

— Minter
— Croft 7—6, 2—6, 6—4. 
primul tur : Casa! —

de sabia 
următoa- 
Fabrizio 

Minele 
Torriente

Kilsch - 
kova — 
Turnbull 
Garrison 
Savcenko 
• Vlena, .
Smith 6—2, 6—7, 6—3 ; Westphal 
— Segărceanu 4—6, 6—4, 6—3 ;
Gunthardt — Benhabllles 6—0, 
6—4 ; Eriksson — Sanchez 7—S, 
6—4.

VOLEI • „Cupa mondială*  da 
la Tokio (f) : R. P. Chineză — 
Peru 3—0 ; Brazilia — Coreea de 
Sud 3—2 : Cuba — Japonia 
3—0 ; U.R.S.S. — Tunisia 3—0.

6—1, 6—4 l
- 6-1 ; 
6-1, 7—6 ;


