
la invitația tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, 

ieri a întreprins o vizită de lucru 
în țara noastră tovarășul 

WOJCIECH JARUZELSKI
I

»

eSKBIBL
Proletari din toate țările, unifi-vă I

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri di
mineața a sosit la București, 
într-o vizită de lucru in țara 
noastră, tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidi*- 
lui Muncitoreso Unit Polonei, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone. 

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbă
torește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
. a salutat cu cordialitate pe 

tovarășul Wojciech Jaruzelski.
Numeroși bucureșteni aflați 

pe aeroport au făcut celor doi 
conducători de partid și de stat 
o călduroasă manifestare de 
stimă și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Wojcieh Jaruzelski 
s-au îndreptat, apoi, într-o 
mașină, escortată de motoci- 
cliști, spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar 
Iui Central 
Muncitoresc . ,
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare 
a făcut, 
tocolară 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele 
cialiste România, la Palatul 
Consiliului de Stat

★
I Consiliului 
loc, vineri, 
tovarășul 
secretar 
Comunist 
Republicii 

Și

și in legătură ca principalele 
aspecte ale vieții 
nale.

internațio-

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, vineri, un dejun ofi
cial in onoarea tovarășului 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unii 
Polonez, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Polone.

Ceaușescu, 
Partidului

★
după-amiezii, au 
Pătatul Consiliu- 

convorbirile dintre 
Nicolae Ceaușescu,

al 
al 

Unit

Comitetu- 
Partidului 

Polonez,

Polone, 
vineri, o vizită pro- 
tovarășuluj Nicolae 

secretar genera! al 
Comunist Român, 

Republicii So-

La Palatul 
Stat au avut 
vorbiri între 
Ceaușescu, < 
al Partidului 
președintele 1 
liste 
Wojciech 
secretar 
trai al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Polone.

în timpul convorbirilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski 
cedat la 
privind 
cupările 
au avut 
referitor 
rilor

dc 
con- 

Nicolae 
general 
Român, 

Socia- 
România, și tovarășul 

Jaruzelski, prim
ai Comitetului Cen-

au pro- 
o informare reciprocă 
activitatea și preo- 
celor două partide și 
un schimb de păreri 
la evoluția raportu-

româno-polone, precum

§

It
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Pe stadionul Voința din CapitalăD/ICI/4 D/1 I

în cursul 
continuat la 
Iui de Stat 
tovarășul 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele j? 
Republicii Socialiste Româ- js 
nia, și tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar ai § 
Comitetului Central al Parti- 
dului Muncitoresc Unit Po- 
lonez, președintele Consiliu- 
lui de Stat al Republicii Popu
lare Polone.

In timpul 
fost discutate 
ritoare la dezvoltarea 
rării româno-polone 
politic, economic, _____ _
științific și cultural, precum și 
la situația internațională.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de priete
nie, înțelegere și respect reci
proc.

In legătură cu rezultatele vi
zitei și ale convorbirilor pur
tate a fost adoptat un comu
nicat comun, care se dă publi
cității.

convorbirilor au 
probleme refe- 

colabo- 
pe plan 
iehnico-

★
Vineri seara s-a încheiat vi

zita de 
noastră, 
Nicolae 
general 
Român, 
cii Socialiste România, de to
varășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat a! Repu
blicii Populare Polone.

Cei doi conducători 
și de stat au sosit 
la aeroport.

La scara avionului, 
Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski 
un călduros rămas bun.

lucru efectuată în țara 
Ia invitația tovarășului 

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
președintele Republi-

de partid 
împreună

tovarășul 
tovarășul 

și-au luat

I ÎNTRECERI entuziaste In etapa de iarnă
A MARII

multă, joi 
la întrecerile _ 
stadionul Voința din 
cu prilejul deschlde- 

„Dacia- 
muncii

după- 
organi-

COMPETIȚII NAȚIONALE „DACIADA"
Luma 

amiază, 
zate pe 
Capitală 
rii etapei de iarnă a 
dei" pentru oamenii 
din cooperația meșteșugărească. 
Lume entuziastă, obișnuită cu 
exercițiul fizic, cu sportul, pre
zentă mai In fiecare săptâmînă 
la acțiunile inițiate de indră-

club — Voința Bucu-

au fost disciplinele 
la care s-au Întrecut

gitul lor 
rești.

Patru 
sportive 
reprezentanții celor peste 35 000
de membri ai asociațiilor spor
tive din cooperativele meșteșu
gărești bucureștene : schi, po
pice, tenis de masă, șah. Am 
trecut schiul în frunte, pen
tru că aici, la stadionul din

Prima zăpadă, primele concursuri de schi tn Capitală organizate 
pe stadionul Voința, cu prilejul deschiderii etapei de iarnă a 
..Daciadei" pentru oamenii muncii din cooperația meșteșugărească 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

cartierul 
anotimpul 
„Valea Prahovei", cu pîrtii di
ferit marcate pentru concursuri 
de tot felul, cu „Centre de în
chiriere" a schiurilor (40 de 
bucăți), a ghetelor cu patine 
(32), cu monitori calificați (in
structorii clubului), cu pati
noare naturale amenajate pe 
bitumul terenurilor de handbal 
și baschet.

Așadar, prima zăpadă, pri
mul cros pe schiuri în Bucu
rești, primele diplome acordate 
unor tinere fete : Florentina 
Andreescu, Mariiena Ispir, Li
liana Alecu. confecționere la 
„Avîntul îmbrăcămintei". Anul 
trecut, sportivele de la Voința 
au cucerit, cum se știe, pri-

Vasile TOFAN

Floreasca, cind vine 
pucului e un fel de

(Continuare in pag 2-3)

tenis de masă

ULTIMUL ACT
AL CAMPIONATULUI

La Budapesta, In prima manșă a finalei „Cupei cupelor'* la polo

DINAMO BUCUREȘTI-VASAS, 
UN JOC DE MARE INTERES

BUDAPESTA, 22 
fon). în acest sfirșit de săp- 
tămînă, cele mai redutabile e- 
chipe ale poloului continental 
se tntilnesc in prima manșă a 
finalelor cupelor europene in-

Miine, in Divizia „A“ de fotbal

(prin iele-

CORVINUL-SPORTUL STUDENȚESC,
DERBYUL ETAPEI A XV-a

CLASAMENTUL
1. STEAUA 13 10 3 0 23* 8 23
2. Sportul stud. 14 0 4 1 31*10 22
3. Univ. Craiova 13 8 2 3 17-10 IS
4. Dinamo 14 7 3 4 18-U 17
5. Gloria 13 7 2 4 22-14 14
8. Chimia 14 6 2 6 20-19 14
7. „U“ Cj.-Nap. 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 € 13-18 13
11. S.C. Bac&u 14 8 0 8 21-22 12
12. A.S.A. 14 5 2 7 14-20 12
13. „Poli- Tim. 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
18. Victoria 14 2 6 € 10-19 10
17. F.C.M. Brașov 14 4 2 8 8-20 10
18. F.C. Bihor 14 2 4 8 10-28 8

Argeș s-a întors, miercuri, acasă fără puncte. Așa incit, 
Rapid I • In „Zăvoi*, Chimia — Universitatea Craiova,

• F.C. 
atenție 
un meci al celor trei semne : 1x2. • La Hunedoara, un pa
sionant derby de etapă. • Va întrerupe Victoria „seria timișo
reană* î • De astă dată, Petrolul va ști să ocolească remiza I 
Se întreabă, desigur, șL. Avădanei I • In Șoseaua Ștefan cel 
Mare, „lanterna* nu poate bate, normal, pînă la plutonul frun

taș... • La Slatina in perspec
tiva un interesant duel tactic: 
Bălăci (atacul) — Marcu (con
traatacul). • în „Ghencea*, mi
siune grea pentru brașoveni in 
disputa cu liderul clasamentului.
• La Tg. Mureș, fațâ-n față un 
recent 0-3 (A.S.A.) cu un proas
păt 4-0 („U* Cluj-Napoca). Dar, 
acum, rolurile gazde-oaspeți se

schimbă...

tercluburi, ambele partide-tur 
avînd loc in capitala Ungariei. 
Simbătă, în „C.C.E.", BVSC 
Budapesta — Spandau 04, iar 
duminică in „Cupa cupelor", 
formația locală Vasas primeș
te replica unei reprezentante 
a sportului românesc, Dinamo 
București.

Cu un moral bun, întărit 
săptămîna trecută prin instala
rea în fruntea clasamentului 
campionatului național, cu se
riozitate și receptivitate, dina- 
moviștil s-au antrenat in zile
le precedente, făcind ultimele 
retușuri aici, cu gindul, între 
altele, la contracararea evolu
ției foarte sigure a internațio
nalului Imre Budavari — al 
treilea pe lista golgeterilor la 
campionatele europene de la 
Roma. El a „semnat* cele mai

Geo RAEȚCHI

(Continuare in oag a 4-a)

PE ECHIPE
Campionatul Diviziei „A" ia 

tenis de masă a intrat in faza 
finală. Astăzi și miine, la 
București, Tg. Mureș. Cluj- 
Napoca și Slatina au loc ulti
mele partide, în urma cărora 
va fi cunoscută noua ierarhie 
valorică a echipelor de seniori. 
Dacâ în ceea ce privește de
semnarea formațiilor campi
oane lucrurile sînt clare, Uni
versitatea A.S.A. I Craiova 
(masculin) și Juventus MILMC 
I.M.G.B. (feminin) își păstrează 
titlul, fiind virtuale câștigă
toare, cu un avans substanțial 
față de celelalte clasate, în 
schimb disputa pentru evitarea 
retrogradării râmîne deschisă, 
ultimele jocuri puțind aduce 
destule schimbări.

Spectatorii bucureșteni vor 
avea posibilitatea să urmă
rească, în aceste două zile, în
trecerile primei grupe valorice 
atît Ia masculin, cît și la femi
nină evoiuînd jucători cu o 
frumoasă carte de vizită in
ternațională. Deci, în sala Pro
gresul (sîmbătă, de Ia ora 9 
și ora 14 ; duminică, de la 
ora 9), un program interesant, 
cu jocuri ce se anunță deose
bit de atractive, așa cum pot 
și trebuie să fie și întâlnirile 
programate în celelalte orașe.

La închiderea ediției

ROMÂNIA A ÎNTRECUT SUEDIA CU 28-23 (I5-7)
PROGRAMUL ETAPEI \\\\\\\\\\\\\\^^^^^

---------RAPID
- UNIV. CRAIOVA
- SPORTUL STUDENȚESC
- „POLI* TIMIȘOARA

PETROLUL - S.G BACĂU ’

DINAMO - F.C. BIHOR
(Stadionul Dinamo)

F.C. OLT - GLORIA BUZĂU
STEAUA - F.C.M. BRAȘOV

(Stadionul steaua)
A.S.A. - „U* CLUJ-NAPOCA

Pitești : F.C. ARGEȘ
Rm. Vilcea : CHIMIA 
Hunedoara : CORVINUL 
București : VICTORIA

(Stadionul Progresul, sir. dr. Staicovicl) 
Ploiești : 
București :

Slatina : 
București :

Tg. Mureș :
Toate partidele încep la ora 14.

I
»»SUPER CUPA* DE HANDBAL

• Echipa noastră — calificată In semifinale 41,

MASCULIN

IERI AU FOST STABILITE, PRIN TRAGERE LA SORȚI, 
„16*-!MILE „CUPEI ROMÂNIEI* LA FOTBAL

(Citiți, în pag. 2—3, programul complet al meciurilor)

HANOVRA, 22 (prin telefon). 
Au continuat meciurile prelimi
nare ale celei de a IV-a ediții 
a „Super Cupei" la handbal 
masculin. Evoiuînd in compa
nia reprezentativei Suediei — 
formația care întrecuse pe 
Iugoslavia — echipa României 
a încheiat învingătoare eu 
28—23 (15—7), asigurindu-și
astfel primul loc in grupa „A", 
și deci dreptul de a participa 
la semifinalele programate 
simbătă (n.r. azi), probabil In 
compania reprezentativei țării 
gazdă. Jocul prestat de trico
lori în prima repriză a meciu
lui cu Suedia a fost excelent,

9 metri realizînd go- 
mai ales prin

linia de Ia 
luri frumoase, 
Vasile Stingă, și o legătură 
permanentă eu semicercul, da
torită conducătorului de joc Io
sif Boroș. Handbaliștii noștri 
au condus cu 3—0 în min. 5, 
cu 6—2 (9), 8—3 (12), 9—3 (18), 
10—3 (20) și au încheiat prima 
parte a jocului cu 15—7. Să re
marcăm in această repriză și 
evoluția bună a portarului A- 
lexandru Buligan, așa cum o 
vom face în partea a doua pen
tru prestația lui Mircea Petran. 
Handbaliștii noștri și-au con
tinuat jocul bun și după pauză 
(17—9 în min. 37, 19—10 în min.

20—11 in min. 43). dar spre 
final ei vor scădea ritmul, lă- 
sind partenerului șansa de a 
limita decalajul.

Au înscris: Vasilca 7, Stingă 
6, Covaciu 4, M. Voinea 3, Fiil- 
ker 3, Grabovschi 3, Boroș 2 — 
pentru România: Oberg 7, Ben
gtson 3. Jilsen 3. Sjogren 3, 
Stenbâkcn 2, Hajas 2, Lindau 
2, Carlen 1. Au arbitrat bine 
Heuchert și Norek (R. F. Ger
mania).

Sîmbătă echipa României va 
juca, la Unna, în semifinale, 
iar duminică în finalele pro
gramate la Westfalenhalle din 
Dortmund.

în grupa „B“: Cehoslovacia — 
Danemarca 30—20 (15—7).

Hristoche NAUM



La sfirșitul acestei săptămini

NOI Șl ATRACTIVE ÎNTRECERI FETELOR VlllutM

Turul III la baschet feminin

OLIMPIA (80-71 CU „U"),

NOUA FRUNTAȘA A CLASAMENTULUI

«a

ECHIPE

IN SPORTUL DE MASA
• In program, două finale republicane, la Arad („Cupa CENTROCOOP** 0 FRUMOASA

TG. MUREȘ, 22 (prin telefon). 
Sala sporturilor din localitate (ca 
de obicei exemplar Întreținută) 
a găzduit vineri etapa inaugurală 
a turului III al campionatului 
național de baschet feminin.

la tenis de masă) și la Pitești („Cupa lucrătorilor din agricultură
și industria alimentară** la volei)

Tot mai îndrăgită de masele 
largi de tineri și de oameni al 
muncii, „Daciada” cunoaște acum, 
la etapa șa de iarnă, un avînt 
demn de remarcat. Primele ză
pezi așternute aproape peste tot 
In țară au constituit o veritabilă 
Invitație pe pirtil, la schi șl să- 
nluș, In concursuri pe asociații 
sportive, repetiții pentru apropia
tele competiții ale sezonului alb.

Paralel, se desfășoară finalele 
republicane ale unor competiții 
de masă. La finele acestei săp- 
tămînl, de pildă, municipiul Arad 
va fi gazda Întrecerilor de tenis 
de masă dotate cu „Cupa CEN
TROCOOP", iar municipiul Pitești 
va reuni echipele finaliste pe 
țară ale „Cupei lucrătorilor din 
agricultură și industria alimen
tară- la volei. Ambele finale se 
vor bucura de sprijinul organelor 
sportive locale, care au luat mă
suri deosebite pentru reușită.

Tot la finele acestei săptămi
ni vor avea loc atractive compe
tiții șl pe plan local. Astfel la 
Bistrița și Zalău stnt programate 
festivaluri pionierești de judo 
pentru purtătorii cravatei roșii 
cu tricolor din județele Blstrița- 
Năsâud și, respectiv. Sălaj, la ca
tegoriile 8-10 ani șl 11-12 ani. 
Clștigătoril se vor califica la fi
nalele pe țară ale Festivalului, 
din luna decembrie, de la Ba
cău.

O frumoasă duminică eultural- 
sportivă va reuni In comuna Sl- 
Uvașu (județul Blstrlța-Năsăud) 
pe cel mal pasionați amatori de 
dntece cu tradiție locală șl de 
exercițiu fizic. In timp ce la 
București șl Alud (lud. Alba) ti
neri din mediul rural, Iubitori 
al popicelor ae vor Întrece cu 
prlldul fazei pe județ a Con
cursului național sătesc dotat 
cc .Cupa U.N.C.A.P.-

PE STADIONUL VOINȚA DIN CAPITALĂ
(Urinare din țag. 1)

mul loc in C.C.E. la popice. 
Locul lor de antrenament și 
de concurs — ci nd evoluează 
acasă, firește — este tot in 
incinta bazei sportive de la 
Floreasca. Arenă modernă, joi 
după-amiază cu multe echipe 
feminine și masculine din ca
drul marii „divizii" a «portu
lui nostru de masă. Muiți co
operatori și la întrecerile de 
tenis de masă și șah. Mul ți, 
insă, și sprijinitorii acestor 
frumoase activități. Bunăoară, 
președinții asociațiilor sportive 
— Vasile Timarin, președintele 
cooperativei „încălțămintea
manuală" ; Maria Chirci, vice
președinta cooperativei „Trico- 
textil" ; Nicolae Fierea, vice
președintele cooperativei „A- 
vtntul îmbrăcămintei".

Și totuși, la întrecerile de 
joi de la stadionul Voința, nu 
totul ' ' ' 
tineri 
mult 
perii 
într-o plimbare, 
ment, fără un gînd anume de 
a se întrece, și numai expe
riența organizatorilor, intuiția 
instructorilor de a „suplimenta" 
stocul de tricouri și treninguri 
aflate in magazia încăpătoare 
a clubului a rezolvat problema. 
Instructorii au fost Mihai Mu- 
reșaa, Doina Stancu, Profira 
Vilcov, Mihaela Anghelache, E- 
lena Ciobanu — oamenii aceia

inimoși, îndrăgostiți de sport, 
pe care — fără excepție —, U 
găsim zi de zi pe această bază 
sportivă, la Întrecerile organi
zate — vara sau iama — sub 
egida „Daciadei".

S-a plecat de la stadionul 
Voința către seară. S-a plecat 
in grupuri vesele — tineri și 
mai virstnid, elevi din școlile 
Învecinate acestei primitoare 
baze sportive — discutind a- 
prins despre întrecerile la care 
au hiat parte, despre revanșe 
ce vor stlrni senzație. Ele vor 
avea loc astăzi, duminică, In 
fiecare zi a săptămini! viitoare, 
clubul sportiv Voința București 
(poate unicul club din țară), 
organizfnd — in absolut toate 
zilele anului — întreceri sub 
genericul marii .Daciade".

COMPflITIt SPORTIVA

Tradițioimla competiție „Festi
valul fetelor vrincene“, inițiată 
ți organizată tub însemnele - 
.Daciadei", de CJ.E.F.S. Vran- 
cea, in colaborare cu Inspecta- 
râtul țcolar județean, s-a bucu-'^ 
rat și la această ediție de • 
participare numeroasă — peste 
4 000 de amatoare de spart, dejs 
atletism și gimnastică, handbal,^ 
volei și tenis de masă.

Printre laureații actualei edi-^ 
ții (una dintre cele mai reu-^ 
țite, cum se apreciază) se afli^ 
atletele Luciana Neagu — Școala 
nr., 7 Focșani și Daniela Mișcă 
— Școala nr. 1 Adjud la 50 m, 
Ofelia Cincă — Școala nr. 9ă 
Focșani la lungime, Daniela^ 
Petrea — Școala nr. 2 Foc- 
șani și Maria Țîrdea — 
Școala nr. 1 Vidra It tOO m 
La handbal, laureatele au fosl£ 
formațiile feminine ale Școlii 
nr. t ți Liceului tnd. nr. 2, am--^ 
bele din Focșani, iar la volei, 
cea a Liceului agroindustriali 
din Odobești. i

In fine, la teni» de masă, A-^ 
driana Boșean ți Nina Iordă- 
ehescu (Odobești) s-au dovedit^ 
• fi cele mai Indeminatice 
eătoare, iar la gimnastici, loeu- $ 
rile pe podium au fost acu-g 
pata de reprezentantele Școlii g 
nr. 7 din Focșani, in frunte cu^ 
Liliana Cinepăverde (categ. a 
4-a) și Diana Bostan (categ. a 
3-d). g

Frumoase premii ți diplome Ș 
au răsplătit pe laureatele Festi-^ 
valului.

Liviu AXENTE, coresp.

MOBILA SATU MAKE — CKI- 
ȘUL ORADEA 101—96 (53—59).
Un joc deseori aplaudat pentru 
frumosul -spectacol sportiv oferit. 
După numeroase și captivante 
răsturnări de scor, sătmărencele 
au egalat pentru a zecea oară In 
min. 35 (92—92), după care s-au 
desprins și au realizat o meri
tată victorie. Cu totul remarcabilă 
prestația Monicăi Așteleanu: a 
Înscris 41 de puncte dintre care 
16 din 17 aruncări libere! Un alt 
atu al Învingătoarelor ■ fost 
faptul că au fructificat 10 arun
cări de cîte 3 puncte, față de 
numai două ale adversarelor. Au 
marcat: Așteleanu 41, Banc 21, 
Szocs 18, Leitner 18, Toth 3, Grl- 
goraș 2, respectiv Cutuș 19, ” 
Pop 15, Casetl 15, 
Balogh 14, Cvatal 13

Arbitru A. Gu(ă 
peana au asigurat 
șurare a întrecerii.

rina 8, Laszlo f, Nicola 3, res
pectiv Zidarii 22, Mațhe-Prăzaru 
18, Netolițchi 17. Moldov-anu 7, 
Bărăgan 4.

Arbitrii N. lonescu și M. 
»u avut o misiune foarte 
de care s-au achitat cu 
competentă.

Oprea 
grea, 

multă

UNI-
CLUJ-NAPOCA 

unul 
care 
cap, 
vic-

număr de puncte 
clujeană și a tre- 
dasamentulul, da- 
dlrecte. Olimpia a

DIN

a fost de 
au venit 

după ora 
disputelor.

excepție. Unii 
la concurs cu 
anunțată ince- 
Au venit așa, 
fără echipa-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 22 NOIEMBRIE 1985 
EXTRAGEREA I : 72, 80, 43, 

87, 84, 88, 76, 77, 59.
EXTRAGEREA a Iî-a : 14,

74, 17, 70, 28, 46, 44, 13, 11.
FOND TOTAL DE, ClȘTI- 

GURI : 981.103 lei, din care
282.399 lei, report la catego
ria 1.
• ASTAZI, SÎMBĂTA, este UI-- 

T1MA ZI pentru procurarea bi
letelor la tragerea MULTIPLA 
LOTO de mîine, duminică 24 no
iembrie a.c. In cadrul celor 8 
extrageri, în două faze, cu un 
total de 72 numere, participan- 
ții au posibilitatea — juclnd la 
această tragere — să intre in 
posesia unor importante clștiguri 
in autoturisme „Dacia 1300" (la 
ambele faze ale tragerii), mari 
sume de bani, precum și excursii 
în. R. P. Bulgaria. Extrageri .le
gate”, două cite două, cu ciști- 
guți pentru 3 numere din 18 ex
trase. Variantele de 25 lei pol 
obține ciștiguri cumulate la am
bele faze ale tragerii.

Așadar, numai pină astă-aea- 
ră, la orele obișnuite de Închi
dere a agențiilor de vinzare, vă 
mai puteți procura bilete cu nu
merele dv. preferate I
• Tragerea multiplă Loto de 

mline, duminică 24 noiembrie, 
va avea loc in București, in 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 
15,15. Transmiterea numerelor 
cîștlgătoare se va face in 
DIRECT, la radio, pe programul 
I, la ora 16.

9 TOT ASTAZI este ULTIMA 
ZI și pentru depunerea buleti
nelor la Interesantul concur» 
PRONOSPORT de mline, dumi
nică 24 noiembrie a.c.

O Informăm partidpanțll că tn- 
cepînd de Juni 25 noiembrie În
cepe vînzarea biletelor la ultima 
tragere excepțională Loto din •- 
cest an.

711 MirZILNIC,

fii

E-Flaundra 13, 
și FI. Pop 7. 
și M. Clm- 
buna desfă-

V1LCEA — 
7»—73 (41—41).

CHIMISTUL RM. 
RAPID BUCUREȘTI 
Un nou meci în care avantajul 
a alternat deseori, ultima dată e- 
galitatea fiind consemnată în 
min. 36 (69—69). Apoi Chimistul 
a înscris, iar Rapid a..* ratat. Au 
înscris: Petre 28, Barbu 11, Io- 
nescu 16, Manea 9S Kusănescu 4, 
Nicolaescu 4, respectiv Slăvei 20, 
Cirstoîu 14, Tatu 9, Trică 1, Pîr- 
van 8, Popa 6.

Bun arbitrajul Iui I. Antonescu 
și D. Trofln.

OLIMPIA BUCUREȘTI 
VERSITATEA
SO—71 (39—30). La capătul
joc spectaculos șl curat, pe 
l-a dominat de la cap la 
echipa Olimpia a repurtat o
torie clară și meritată. Prin acest 
rezultat formația bucureștcană 
(antrenor C. Paraschivescu) a to
talizat același 
(17) cu echipa 
cut în fruntea 
tontă, victoriei
condus din start șl s-a distanțat 
la un moment dat la 17 puncte 
(55—3® în min. 28) datorită jocu
lui organizat șl eficient în special 
cînd s-a aflat în teren „5--u.l for
mat din Mălina Mărinache, Ma
riana Andreescu, Romela Cristea, 
Ecaterina Stingă și Alexandrina 
Biră. Au înscris: Marinache 22, 
Andreescu 18, Cristea 16, Stingă 
11, Bîră 7, Simioană C, respectiv 
jerebîe 29, Kiss 23, Mărginean 2, 
Mlsăilă 2, Popa 4, Cstegledy 2, 
Dragoș 3, Șandor 4. Manases 2.

Ireproșabil arbitrajul prestat 
de I. Antonescu și AI Gută.

VOINȚA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL 'rG- MUREȘ 18—70 
(40—35)

Dumitru STÂNCULESCU

Cu mc 
lă și d 
Miercui. 
vizia" d 
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nică la 
marți 26 
pă va îi 
singur j 
rele dou 
rle 1986 
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Iată pi 
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și Sp. CI 

înainte; 
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2. Sp. CI
3. Dinam
4. Progre 

în „ci
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BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI 71—68 

Seria întfinârilor

PROGRESUL 
POLITEHNICA 
(32— M <1—CI), 
echilibrate a continuat cu aceas
tă partidă de mare intensitate In 
care Politehnica a obținut pre
lungirea datorită coșului de > 
puncte marcat de Mihaela Neto- 
llțchl cu 7 secunde înaintea în
cheierii minutului 40. în prelun
giri punctele înscrise de Lumi
nița Măringuț și Emilia Alixan- 
dru au hotărlt victoria echipei 
Progresul Intr-un final pe muchie 
de cuțit. Au marcat: Alixandru 
24, Măringuț 23, Stoichiță 13, Ma-

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA

,'rt

2 S'
Poziția inițială — cu fața la 

și cu miinlie in sprijin (pe 
mașină sau masă). Ridicarea 
pe vlrfurl șl extensie. Tre
cerea pe călcll șl ușoară a- 
plecare Înainte — 2. Executat 
lent In 2 timpi de 15—20".

P.I. — aceeași ca la 1. Ră
sucirea trunchiului la stg. cu 
brațul oblic In sus șl 2 ar- 

răsucită a 
mină la 
4 — re

el reap ta.

cuiri. Aplecarea 
trunchiului (cu o 
picior) 1 arcuire ; 
venire. Aceeași la 
Execută : 4 ori.

P.l — Ungă, cu mina stg. 
pe mașină. Balansarea pi
ciorului dr. lnalnte-inapol, 
fără șl apoi cu ușoară scu
turare. Aceeași balansare cu 
piciorul ‘ _ *
spre dr.
8 ori.

str. cu corpul Întors 
Împrejur. Executat :

1

A

2't PLJ_ 1 %Z.3.

P.F. — aceeași ca la 3. Ri
dicări pe virfuri cu inspira
ție 1. Genuflexiuni cu inspi
rație 2—3 ; 4 — revenire. E- 
xecuție lentă de 4—6 ori pe 
ambele părți.

P.I. — ca la exerc. 3. Să
ritură ca mingea cu «chlmb 
de picioare (forfecare 1—2) 
In 8 timpi cu mina stg. pe 
mașină (masă) și 8 timpi la 
dreapta. Miinlie în sprijin (pe 
mașină sau masă).

pe 
cu 
in 

K-

P.L — stind, sprijin 
mllni șl șezută. Inspirație 
trimiterea bazinului ușor 
față — extensie (1). Din . 
zlnd ridicarea brațelor oblic 
In sus, revenire scuturat cu 
expirație 2—3. Executat lent 
6-8 ori. 4 — revenire.

REVELION ’85/’86
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 

BUCUREȘTI a pus spre valorificare locuri pentru Revelion, în 
țară ș! străinătate, la :

Eforie Nord — complexul Aglgea („Steaua de mare-, „Meduza-, 
„Delfinul"). Sovata (hotel „Sovata), Gheorgheni (hotel „Mureș"), 
Ocna Sibiului (vile), Suceava (hotel „Bucovina"), Alba Iulia (hotel 
„Cetate"), Mangalia (hotel „Mangalia"), Bazna (vile), Băîtățești 
(vile), Pucioasa (vile), Piatra Neamț (hotei „Ceahlău"), Sibiu 
(hotel „Continental- și „Bulevard"). Olănești (vile).

Sofia (hotel cat. I)» Tîrnovo (hotel cat. I), Varna (hotel „Cemo 
More", cat. lux), Plovdiv (hotel cat. T), Brno (hotel „Slovan-, 
cat. I), Praga (hotel, cat. I). Pentru străinătate, înscrierile se fac 
pînă la data de 28 noiembrie 1985 numai la Agenția București, din 
stor. Luterană nr. 4 (tel. 14 2177/2953).

Date de plecare: 20 și 30 decembrie 1985.
tnrerieri și informații la toate agențiile de turism ale I.T.HJR. 

București, din: str. Luterană nr. 4 (14 21 77/2958), str. Tondtza nr. 13 
(telefon 14 95 94), Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14 08 00), Bd. N. 
Bă?cescu nr. 35 (telefon 15 74 11), Bd. 1818 nr. 4 (telefon 14 98 81), 
Calea Moșiilor bl. 55 bis (telefon 19 28 50), Bd. Metalurgiei nr. 9 — 
Poșta Bercenl (telefon 83 44 39), Bd. I.B. Tito nr. 41 — Poșta Matei 
Ambrozie (telefon 74 50 50), oraș Buftea, str. 16. Februarie nr. 16 
(telefon 909f2 07 48).

Duminică se desfășoară partidele etapei 
Diviziei „A* d« volei. în runda feminină v« 
rit evoluția echipei Flacăra roșie (înving 
compania Farului Constanța. De asemenea, 
de la Sibiu, dintre C.S.M. Libertatea și Din 
Chimia și Știința Bacău, și Pitești, unde 
inovate — Dacia și Penicilina Iași. La mase 
au prima șansă 5n obținerea victoriei, cu 
Timișc-aia, în care Politehnica va primi 
țării, Steaua. Iată programul complet al aces

FEMININ, locurile 1— 
Craiova: UNIV. C.F.R. — C.S.U. GALAȚI 
București î FLACARA ROȘIE — FARUL C 
Sibiu: C S.M. LIBERTATEA — DINAMO B»

Locurile T—12

Km Vîîiea: CHIMIA — ȘTIINȚA BACAU 
București: CALCULATORUL — RAPID BU 
Pstețt!DACIA — PENICILINA IAȘI

MASCULIN, locurile 1-

Bueurețti: DINAMO — EXPL. ȘTIINȚA B.
Suceava: C.S.M.U. — UNIV. C.F.R. CRAIOV
Timișoara: POLITEHNICA — STEAUA BUC

Locurile 7—12

Zalău: ELCOND DINAMO — TRACTORUL 
p. Neamț: RELONUL SAVINEȘTI - C.S.U 
Tg. Mureș: A.S.A. ELECTROMUREȘ - <"

MECIURI RESTANTE ÎN CAMPIOI
Două dintre cele 3 partide res

tante din Divizia .A" de volei 
(m) s-au desfășurat in sălile 
Olimpia șl Dinamo din Capitală.

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— C.S.U. ORADEA 3—2 (—11, —7, 
13, 7, 9). Oaspeții au 
2—0 la seturi și 6—2 
al treilea, lăsînd pină 
presia că vor obține 
șor victoria, deoarece

condus cu 
In cel de 
atunci im- 
re'atlv u- 
bucurește- 

nii evoluau slab, fără omogeni
tate Intre compartimente, coml- 
țînd șl 
viduale.
pectlv, 
inspirat, 
Grigore, 
jocului _ 
multă Încredere In șansele Cal
culatorului de a răsturna rezul
tatul In favoarea sa. Corect 
arbitrajul : Al. Dragomir — C. 
Oprea. (N. M.).

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
3—0 (S, 2, 8). Era de așteptat 
In acest meci o dispută mal 
strlnsă, dar In terenul craiovean 
nimic nu a „mers" ca lumea, 
exceptind o scurtă perioadă la 
Începutul primului set. Cu un

numeroase greșeli lndl- 
Dar, în momentul res- 
antrenorul C. Chlțigol, 
a trimis în teren pe 
care a schimbat fața 
gazdelor, aducînd ma4

atac pu- 
cvintet 
Vrincuț, 
lescu 
valoare 
un bloca 
agresiv. 
In joc, 
respect 
sextet al 
la ioc, < 
pătorl si 
In atac, 
dar șl c 
faza de 
jocul a < 
lungi, 
netă a < 
bun : Z.
(A. B.).

ODIHNĂ, EXCURSII, CURĂ BALNEARĂ
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

Agențiile și filialele oficiilor județene de turism și ale între
prinderii de turiun, hoteluri șl restaurante București oferă la 
această perioadă locuri pentru concedii, mini vacanțe, odihnă, 
cură balneară șt organizează excursii în toate stațiunile bal- 
neocuimatlce.

Durata perioadei de ședere șl data plecării tn stațiuni poete 
fi stabilită de soiicitanțl.

Se acordă reducere de 20—40% la tarifele de
șl 25% la transportul pe CT.H

Stațiunile oferă condiții excelente de cazare 
ganizează ati active manifestări cultural-artistice .

Tratamentul balnear este asigurat de personal medical cu 
Înaltă calif’care. •

Informațd Ia toate oficiile județene de turism și agențiile 
I.T.H.R. București.
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1 MECIURILE DIN „16“-imile

I „CUPEI ROMÂNIEI"
Ieri, la sediul F.R. Fotbal, In prezența delegaților celor 32 

Ide echipe, a avut loc tragerea la sorți a .,16“-imiior „Cupei 
României", competiție care se desfășoară sub genericul „Da-' 

în Întrecere și divizionarele „A".

— Steaua București
— Gloria Buzău
— F.C. Olt
— Chimia Rm. Viicea 
— Politehnica Timișoara 
— Rapid București
— FX3. Bihor 
— S.C. Bacău 
— Victoria București 
— F.C.M. Brașov 
— Dinamo București 
— Corvinul Hunedoara 
— Petrolul Ploiești 
— Sp. studențesc București 
— A.S.A. Tg. Mureș 
— „U“ Cluj-Napoca

Cu excepția ultimelor două jocuri (între echipe de „A"). care 
* vor avea loc pe terenuri neutre, celelalte meciuri ae vor desfă- 
Ișura pe terenurile primelor echipe (de categorii inferioare).

Etapa „16"-imilor va avea loc la 4 decembrie, ea începere 
de la ora 13.

I
Iată programul jocurilor :

clasa

ți-47 24 
17-40 15
i5-61 13 
12-87 8
icității- 
G erezii j 

urmat
(12 F5)>

Antal
Barta-

I — 14 
>. Club) 
a Uz are, 
n* tu- 
18), F. 
<1« 1-3), 
16), Z.

(5 18).

I
I
I
I

Minerul Băiuț (C) 
Ceahlăul Piatra Neamț (B) 
Victoria Ineu (camp. jud). 
Unirea Dinamo Focșani (C) 
Șoimii I.P.A. Sibiu (B) 
Minerul Baraolt (C) 
Gloria Bistrița (B) 
Progresul Vulcan Buc. (B) 
Explorări C-Iung Mold. (C) 
Metalul Bocșa (B) 
C.S. Tîrgoviște (B) 
Jiul Petroșani (B)
Sp. muncitoresc Caracal (C) 
Oțelul Galați (B) 
Universitatea Craiova 
F.C. Argeș
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COMISIEI 
DE DISCIPLINA
• Nu numai masorul echipei 

Automatica (București), de care 
ne-am ocupat săptămina trecută, 
a considerat „normală" reacția 
sa violentă la o decizie a arbi
trului, ci și Marian Boudrea, 
antrenorul echipei Electroputere 
Craiova. SI acesta a apreciat 
ca „normală" atitudinea sa la 
meciul dintre formația pe care 
o pregătește, și Progresul Vulcan 
BucureșlL La sfîrșitul medu
lui, el i-a luat la înjurături pe 
arbitri fiindcă „centralul", Gri- 
gore Macavei, nu validase, după 
consultarea cu tușleru) Tiberiu 
Demlan, golul cu care Electro
putere ar fl obținut vlcto-la (a- 
cesta din urmă semnalizase o 
poziție de ofsaid). Apărindu-se, 
Marian Bondrea a spus că el 
nu este un antrenor oarecare, 
Intruclt e absolventul a două fa
cultăți, lucru greu de crezut 
după „reprezentația" pe care a 
dat-o la meciul de la Craiova. 
Oricum, aceasta constituie o cir
cumstanță agravantă, de care va 
trebui să țină seama și Colegiul 
central al antrenorilor, căruia 
l-a fost Înaintat, spre judecare, 
cazul acestui antrenor.
• Comisia de disciplină a ra

tificat hotărlrea conducerii aso
ciației sportive Tehnometal Bucu
rești de a-1 suspenda pe 3 e- 
tape pe căpitanul (!?) echipei, 
Puriț, pentru atitudinea reproba
bilă a acestuia, după terminarea 
meciului cu Voința București, 
cind a intrat In cabina arbitri
lor șl a adus Injurii conducăto
rului partidei. Dar, cum șl Teh
nometal, în calitate de organi
zator, nu luase toate măsurile 
pentru a bara drumul unui spec
tator turbulent spre vestiare, ■ 
primit un avertisment, urmînd 
să plătească șl o amendă de 
3 000 de ieL Chiar nu avea ee 
face Tehnometaîul cu acești 
bani î

Jack BERARIU
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H I P I S M
REZULTATE TEHNICE ; Cursa 

i : 1. Strelit (Șchiopulescu) 1:41,0,
2. Deda. Cota : cișt. —. Cursa a 
n-a : L Aga (N. Nlcolae) 1:33,8, 
1 Vrednic. Cota : cișt. —, ev. 
Închis. Cursa a III-a ; 1. Altina 
(R. I. Nicolae) 1:33,6, 1. Burai,
3. Secărlca. Cota : cișt. —, ev.
închis, ord. triplă închisă.’ Cursa 
a IV-a : 1. Vitamina (Sandu)
1:23,9, 2. Pintea, 3. Sadina. Cota ; 
dșt. —, ev. 85, ord. triplă în
chisă, triplu n-III-rv închis. 
Cursa a V-a : 1. Isac (Marines
cu) 1:44,8, î. Osina, 3. Tuborg. 
Cota : ci șt. —, ev. 12, ord. triplă 
închisă. Cursa a Vl-a : 1. Salvi- 
nia (Toduță) 1:44,1, 2. Slana, 3. 
Grand. Cota : cișt. —, ev. 7, ord. 
triplă 30. Cursa a VTI-a : 1. Crl- 
cov (Dumitru) 1:39,8, 2. Fraza. 
Cota : cîșt. —, ev. 12, ord. 32.

A. MOSCU

CLASAMENTUL

LA „SPERANȚE"
1. STEAUA 13 H 0 2 36- 6 33
2. F.C. Argeș 14 10 1 4 20- 6 31
3. Petrolul 14 10 0 4 30-12 30
4. Univ. Craiova 13 7 1 5 24-13 22
5. F.C. Bihor 14 7 1 8 23-20 22
6. Gloria h3 7 1 5 24-22 22
7. Victoria 14 6 4 4 19-18 22
6. Corvinul 14 6 3 5 16-18 21
6. Dinamo 14 6 2 e 13-15 20

10. „PoU" Tlm. 14 5 4 s 20-10 19
11. S.C. Bacău 14 8 1 7 15-20 18
ia. F.C.M. Brașov 14 4 1 7 15-21 19
13. „U" Cj.-N. 14 S 3 < 23-22 18
14. AJS.A. 14 4 1 8 ie-26 14
10. Sportul stud. 14 4 2 8 15-28 14
10. Rapid 14 > 4 7 18-22 13
17. F.C. Olt U 2 2 • 8-21 8
10. Chimia 14 2 2 14 14-37 8

Mîine, in eșalonul secund

0 „RUNDĂ" CU NUMEROASE PARTIDE 

DE MARE INTERES
„Caravana" celor 54 de ecnipe 

din eșalonul secund ae pune inli
ne din nou în mișcare, pentru 
penultima oară în acest sezon, 
o dată cu programarea jocurilor 
etapei a 16-a a turului campio
natului. O trecere în revistă a 
acestei „runde* scoate in evi
dență lupta strinsă pentru șefie, 
în seriile I șl a n-a. Oțelul Ga
lați (locul I) cu li de puncte, 
urmată îndeaproape de Politeh
nica Iași (locul 3), eu M de 
puncte in seria L Flacăra Auto
matica Morenl, liderul seriei a 
n-a (21 de puncte), secundata de 
Progresul-Vulcan (20 puncte) par 
a fl formațiile cu cele mal În
dreptățite speranțe de a termina 
In fruntea clasamentelor de 
toamnă. In seria a ni-a, tnsft. 
Jiul s-a desprins la 4 puncte 
față de principala ei urmăritoa
re F.C. Maramureș (20 puncte).

Care ar fl punctele de atrac
ție ale etapei nr. 16 1 în primul 
rlnd cele două partide ale frun-

Programul și arbitrii 
jocurilor

SERIA 1 : Dunărea C.S.U. Ga
lați — Minerul Vatra Domel : 
Al. Ganea (Slobozia), F. C. Con
stanța — Olimpia Rm. Sărat : F. 
Iliescu (București), CJT.R. Paș
cani — F.C. Progresul Brăila: L 
Dima (Sighișoara), Dunărea Că
lărași — Oțelul Galați : Gr. Ma- 
cavel (Deva), CUS.M. Suceava — 
Prahova C.S.U. Ploiești : L. Frun
ză (Sibiu), F.C.M. Delta Tulcea 
— Politehnica Iași : J. Grama 
(București), Chimia Fălticeni — 
F. C. Ceahlăul P. Neamț : AL 
Benghel (Vaslui), Steaua Mlzll — 
Aripile Bacău : D. P. Manole 
(București), Metalul Plopenl — 
C. S. Botoșani D. Drăcea (Cra
iova).

SERIA A n-A : LC.SJJd. Bucu
rești — Tractorul Brașov : L Bă
lan (Arad), Mecanică fină Steaua 
Buc. — Gaz metan Mediaș : N. 
Georgescu (Buzău), Carpați Mir- 
șa — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : 
N. Bițln (Salonta), Drobeta Tr. 
Severin — Automatica București: 
I— VflrOș (Reșița), Avlntul Re
ghin — Muscelul Cîmpulung : T. 
Demlan (Zalău), C. S. Tirgoviș- 
te — Electroputere Craiova : Gh. 
Vodă (Piatra Neamț), Șoimii
I.P.A.  Sibiu — Progresul-Vulcan 
Buc. : Ad. Porumboiu (Vaslui), 
Flacăra Automecanica Morenl — 
Chimica Tîmăvenl : Gh. Pop 
(Suceava), I.C.I.M. Brașov — 
Sportul muncitoresc Slatina : Gh. 
Iulian (Brăila).

seria A III-A : Mecanica O- 
răștle — Gloria Bistrița : I. Tăr- 
ean (Tg. Mureș), Minerul Lu- 
penl — Strungul Arad : I. V. 
Teodorescu (București), Unirea 
Alba Iulia — Jiul : Cr. Teodo
rescu (Buzău), Aurul Brad — 
C.I.L. Slghet : M. Man (Cluj- 
Napoca), C.S.U.T. Arad — Mi
nerul Cavnic : E. Mustață (Bucu
rești), Armătura Zalău — C.S.M. 
Reșița : G. lonescu (București), 
înfrățirea Oradea — Melaftil 
Bocșa : V. Onu (Predeal), Olim
pia Satu Mane — Mureșul Ex
plorări Deva : F. Pătrașcu (Bucu
rești). C.F.R. Timișoara — F. C. 
Maramureș : I. Coț (Ploiești).

Toate partidele Încep la ora 14.

ANTICIPĂRI LA
Mîine, etapa a 15-a a Divi

ziei „A“. Desigur, partida de 
la Hunedoara iese în „avan
scenă". Corvinul, autoare a cî- 
torva scoruri-fluvii pe teren 
propriu, se întrece cu vice- 
liderul campionatului, Sportul 
studențesc. Klein, Nicșa, Ga
bor, Văetuș, Petcu, posibil 
Mateuț, în fața altui grup de 
recunoscute valori ale fotbalu
lui nostru : Hagi, Iorgulescu, 
Coraș, Munteanu II, M. Sandu, 
Bozeșan. Unde se va concen
tra — după calculele apriorice 
— lupta dintre cele două for
mații de apropiată valoare ? 
Probabil că în ciocnirea dintre 
defensiva bucureșteană și ata-

lașelor seriei I care evoluează 
In deplasare : Oțelul Galați la 
Dunărea Călărași, Iar Politehni
ca Iași la F.C.M. Delta Tulcea. 
Flecare punct pierdut sau ago
nisit Înseamnă foarte mult In 
lupta pentru promovare. In se
ria a n-a, un adevărat derby 
este programat la Sibiu, Intre 
formația locală Șoimii I.P.A. 
(Invlngfttoarea din etapa a 13-a 
a Flacărei Automecanica Morenl 
eu 4—6 1) și Progresul-Vulcan 
București. Avantajată de pro
gram, echipa din Morenl joacă 
pe teren propriu, avtnd ca ad
versară pe Chimica Tirnăveni, 
ea de altfel șl C. S. TIrgoviște, 
care primește vizita echipei E- 
lectroputere Craiova. în sfîrșit, 
in seria a m-a, „capul de afiș" 
fl deține partida de la Alba Iu
da (unde a pierdut și F. C. Ma
ramureș) dintre Unirea ți Jiul, 
după cum sint la fel de inte
resante șl meciurile Mecanica O- 
răștie — Gloria Bistrița și C.F.R. 
Timișoara — F. C. Maramureș.

O Tismănaru a făcut 
un frumos salt în pu
ținul timp de cînd a 
devenit titular la Ba
cău. Asemenea altor 
cazuri de „explozie În
târziată" (vezi „traseul" 
Bleu, spre exemplu), 
mlljlocașul Băcăuan se 
Impune la vlrsta matu
rității sportive (25 de 
ani) ; dar o face cu a- 
plomb șl cu justificate 
argumente. Cel mai im
portant — In economia 
jocului mijlocașului 
modern — forța de pă
trundere care îl arată 
drept unul dintre cel 
mal periculoși oameni 
al formației antrenată 
de D. Nicolae-Nieușor 
șl N. Vătafu. • Fantei, 
ușor accidentat, nu a 
fost utilizat de antre
norii I. Czako șl M. 
Kiss In partida de la 
Bacău. „Preferăm să-l 
lăsăm pe tușă Șpre a 
se reface pfna ta parti
da ne duminica, eu „U“ 
Cluj-Napoca", preciza 
președintele lui A.S.A. 
Tg. Mureș, Cornel Ca- 
covean. • Revenit la 
arbitrajele primei divi
zii după o absență, FI. 
Popescu (Ploiești) avea 
tracul unul debutant. 
„Vreau să conduc cit 
mai bine, mă voi con
centra Ia maximum", 
ne spune el. Șl a reu
șit un arbitraj atent șl 
autoritar. • Gh. Popa, 
al 3-lea portar al
S.C.-ului, a apărut,
miercuri, In prima for
mație. Mangeac avea 
două cartonașe galbene, 
iar Arvinte nu a con
vins suficient in jocu
rile în care a fost uti
lizat. Este drept că nici 
Gh. Popa nu a putut 
fi supus unei verificări 
concludente dată fiind

nr. 15 in Divizia r,A“

DERBYUL DE LA HUNEDOARA
cui hunedorean, oaspeții avînd 
ca principal argument al ofen
sivei, contraatacul. • , *

Să ne oprim acum asupra 
partidelor în care sînt anga
jate formațiile din subsolul 
clasamentului. F.C. Bihor vine 
la București pe stadionul Di
namo, unde va fi interesant să 
urmărim replica ce o va da 
bucureștenilor după egalul din 
fața liderului. Și deținătoarea 
penultimei poziții în clasament, 
F.C.M. Brașov, vine la Bucu
rești spre a da replica forma
ției campioane. Misiuni grele 
pentru ambele echipe ! în 
schimb, Victoria evoluează pe 
stadionul Progresul Vulcan în 
compania lui „Poli" Timișoara, 
care a marcat un reviriment in 
ultima perioadă. Pornind mai 
departe, de jos în sus, o a- 
flăm pe Rapid deplasindu-se 
la Pitești, unde va întîlni o 
echipă care a pierdut 3 puncte 
din 4 în ultimele două jocuri. 
Ne întrebăm ce va fi la Rm.

CUM APAR VALORILE
• Promovarea - o verigă

Unui dintre cei moi buni ju
cători ai telecfionatei V.E.F.A. 
"M, care a tustinut tn prima 
parts a anului meciurile din 
cadrul preliminariilor Cam
pionatului european ^A", a 
fort mijlocașul Constantin 
Pistol. S-a născut la Sibiu și 
a eretcut In fcoala fotbalisti
că a acestui oraș, cea care l-a 
lansat ți pe Aurică Munteanu 
joUp-jocker-ul Sportului stu

dențesc. La un moment dat 
se afirma că Pistol ca apărea 
sub culorile Rapidului. A fost 
doar un zvon. Ei a optat pen
tru campioana fă 
rtL pentru Stea 
na, deși își dă
dea probabil seama 
că la puternicul
ciub bucurețtean ascensiunea 
sa va fi mult mai anevoioasă, 
Steaua dispunind de o pleia
dă de valoroți mijlocași: B6- 
lOni, Stoica, Majaru, Balint, 
Bălan. De citeva ori in acest 
tur de campionat a fost tre
cut pe foaia de arbitraj, aț- 
tepttnd decizia antrenorilor. 
Și iată că miercuri, la Oradea, 
libianul Pistol a devenit ju
cător divizionar „A".

povestea" lui a una nor
mali, obișnuită, deși foarte 
mulți nu-i prevedeau atit de 
repede saltul spre prima sce
nă. El a venit, totuși, și se 
datorează in mare măsură 
ANTRENORILOR STELEI, E- 
merich Jenei și Anghel Ior- 
dănescu, cei care i-au deschis 
porțile Diviziei „A". Sigur că 
este posibil ca Pistol să mai 
facă tușa. Promovarea lui re
aduce In discuție insă una 
dintre cele mai delicate (ca 
să-t spunem așa) probleme 
care privește jucătorii foarte 
tineri: pe mina căror antre- 

slaba replică a atacului 
mureșan. • Duminica 
trecută, la Brașov, Va- 
sile Iordache ne spu
nea că a Încheiat acti
vitatea de jucător din 
motive de sănătate. 
Miercuri, la Timișoara, 
surpriză mare : după 
multe luni, Iordache a- 
părea În poartă, deși 
F.C.M. Brașov mai 
are... trei portari, pe 
Barba, Polgar și Șanta. 
Primii doi sînt indispo
nibili, Iar al treilea, re
zervă, din cauza golu
lui primit cu Gloria 
Buzău. Și la 35 de ani, 
Iordache a apărat bine, 
cu excepția fazei de la 
primul gol. • Antrenor 
la „Poli" Timișoara e 
R. Cosmoc. Observator 
la meciul cu F.C.M. 
Brașov a fost ine Oana. 
Așadar, reintîlnlre între 
antrenorul Petrolului 
din anii de glorie șl e- 
levul său. • Apropo de 
antrenorul Oană, el re
marca jocul tlnărulul 
Sabou șl perspectivele 
acestuia. Așteptăm con
firmarea. • Pe un te
ren alunecos, moale, e 
greu să-ți menții echi
librul. Cu atît mal re
marcabil a fost spiritul 
de sportivitate manifes
tat in meciul de la Ti
mișoara, în care nu s-a 
arătat nici un cartonaș. 
Nici nu era cazul! • 
Mijlocașul Mateuț — 
indisponibil — a ur
mărit de pe banca re
zervelor partida echi
pei sale cu Gloria. Și 
a suferirt la golurile 
pe care echipa sa le-a 
primit. „Poate că am 
să reintru in meciul 
cu Sportul studențesc" 
ne-a spus. Rămine Insă 
să primească avizul 
medicilor • „Inutil

faultul Iui Văctuș fă
cut asupra Iui Julls in 
careu. Atacantul buzo- 
lan intrase in unghi. 
Chiar dacă ar fi cen
trat, fundașii noștri aș
teptau bine plasați. Nu 
înțeleg ce-o fi fost in 
capul lui". Sint cuvin
tele Iui loan Socol, 
președintele clubului 
hunedorean, sint afir
mațiile unul adevărat 
om de fotbal. • Prin
tre miile de spectatori 
prezenți la meciul F.C. 
Bihor — Steaua, In tri
bunele stadionului F.C. 
Bihor s-a aflat șl Mar
cel Pușcaș care, după 
cum se știe, a fost ac
cidentat grav (dublă 
fractură) în timpul me
dului Politehnica Ti
mișoara — Rapid. Ori
ginar din Oradea, Puș
caș a ținut mult să-și 
vadă la lucru foștii e- 
chipieri de la Steaua 
și F.C. Bihor. El a fost 
întlmpinat cu multă 
căldură de toată lumea, 
fiecare, UT parte, do- 
rindu-i grabnică însă
nătoșire și o cit mai 
rapidă apariție pe ga
zon • Pe fondul unui 
joc modest. In care ju
cătorii echipelor F. C. 
Bihor și Steaua s-au 
menajat exagerat, au 
surprins cele trei car
tonașe galbene primite, 
pe rlnd, de Bhldni, 
Bărbulescu șl I. Marin, 
toate nu pentru faul
turi repetate, ci pentru 
proteste la deciziile ar
bitrului • Nota 10 gos
podarului stadionului 
Municipal din Cluj- 
Napoca, Cornel Pop. 
Acesta, împreună cu o 
inimoasă și harnică e- 
chlpă de lucrători, au 
degajat la timp zăpada

Viicea în această partidă de 
tradiție Chimia — Universita
tea Craiova ? Un meci echili
brat după „calculele hîrtiei" ca 
și acela de la Slatina : F.C. 
Olt — Gloria Buzău. A.S.A. Tg. 
Mureș, care primește pe „U“ 
Cluj-Napoca, este preocupată 
de „regularitatea" parcursului 
său, acum, după ce a revenit 
Ia —2 în clasamentul adevă
rului, după ce recuperase. Ia 
un moment dat, trei din cele 
patru puncte ale pasivului său. 
In fine, la Ploiești, Petrolul 
are ca oaspete formația băcă
uană, aflată în ascendență de 
formă.

• REPROGHAMAREA MECIU
LUI F.C. OLT — UNIV. CRAIO
VA. în urma analizării situației 
intervenite In cazul meciului F.C. 
Olt — Univ. Craiova s-a stabilit 
că formația craioveană nu a pu
tut ajunge la Slatina din motive 
de forță majoră. în consecință. 
F.R. Fotbal a decis reprogramarea 
jocului pentru miercuri 27 no
iembrie.

dc marc importanfâ
nori de la seniori cade soarta 
lor. La Buzău, tot miercuri, 
antrenorul principal al Corvi- 
nului, Ion V. lonescu, ne spu
nea, mai In glumă, mai tn 
serios, ci nici Stroia, nici Be- 
jenaru, nici Bardac sau Bozga 
n-ar fi devenit divizionari 
„A" dacă n-ar fi existat ÎN
ȚELEGEREA cuvenită pe în
treaga filieră și tn mod deose
bit preocuparea conducerii 
tehnice a echipei privind pro
movarea celor mai buni ju
niori. Foarte adevărat. exact 
așa stau lucrurile. E deosebit 

de grea munca 
celor din pepinie
rele fotbalului. E- 
FICIENȚA ei depin
de Insă, tn marc 

măsură, de momentul promo
vării jucătorului x sau v, mo
ment decis de antrenorul di
vizionarei ^A“ sau „B". Și 
pentru că am adus vorba de 
Corvinul, să spunem că lui 
Nicșa, Klein, Rednic, Andonft 
etc. le-au oferit șansa promo
vării antrenorii Mircea Luces- 
cu și Remus Vlad. Că lui Stro
ia, Bejenaru ți celorlalți (cei 
de azi) le-o oferă acum Ion 
V. lonescu. Să spunem, de 
asemenea, că marea „produc
tivitate" a unor pepiniere ca 
cele din Pitești, Craiova, Ba
cău s-a datorat ți antrenorilor 
principali al cluburilor în 
cauză.

Mult, foarte mult ar cîștigr. 
fotbalul nostru dacă ar avei 
și alți antrenori dispuși să... 
riște, lansind In circuitul fot
balului cit mai mulțl jucători 
tineri. Pentru că numai așa 
se cern valorile, numai așa se 
poate progresa.

Laurențiu DUMITRESCU

căzută pe gazon, iar 
înainte de meci (doar 
cu citeva ore), cu o 
grapă specială au spart 
stratul de gheață ce ar 
fi impietat desfășurarea 
normală a partidei • 
înaintea jocului de la 
Cluj-Napoca, organiza
torul clulțului „șepcilor 
roșii", Paul Olteanu, ne 
făcea următoarea măr
turisire: are niște
complexe cu aceasta 
formație piteșteană, in 
fața careta n-a mat cîș- 
tlgat de patru cam
pionate. Mai mult, cu 
trei ani șl ceva in 
urmă, tot pe acest 
stadion, piteștenii, cu 
Dobrin Ia timonă, ne- 
au agățat o grea piatră 
de picioare, care ne-a 
trimis in „B“. Cred că 
azi „spargem gheața" 
cu Remus Vlad, fostul 
elev al Iui Halagian". 
Ce-a fost se știe... • 
Reputatul tehnician 
ștefan Covaci prezent 
cum e și firesc aproa
pe la fiecare joc al lui 
„U“, făcea In finalul 
meciului următoarea 
remarcă : „Frumoase
disponibilități au ară
tat : Stoica, Bobaru și 
Badea. Tinerețea se a- 
firmă și asta este bine. 
Mai rămine ca ei să fie 
pe mai departe, mun
citori șl serioși, fiindcă 
numai așa vor ajunge 
mari fotbaliști..." • 
Clujeanul Cimpeanu 
s-a reaclimatizat bine 
cu echipa sa. după 
„scurtul popas — 
Steaua". A marcat 
'miercuri două goluri 
(a mal șl ratat vreo 
citeva), cu care a urcat 
pe locul șase în clasa
mentul golgetcriLor.



• TELEX 9 TELEX ©

„CUPA MONDIALA" LA ȘAH
In etapele decisive

In concursurile întcrnutiondlc de tenis de niasâ

REZULTATE BUNE ALE
© Echipa României, printre fruntașele întrecerii • Schimbări 

spectaculoase
Turneul primei ediții ■ a „Cu

pei Mondiale" la șah a trecut 
de jumătatea desfășurării sale. 
Cele zece echipe prezente la 
Lucerna (Elveția), In confrun
tarea elitei șahului, abordează 
acum partea decisivă a pro
gramului de jocuri, ultimele 
patru runde.

Echipa României a parcurs 
cu rezultata remarcabile prima 
jumătate, obținînd prețioase 
victorii la adversare cu pre
tenții justificate, cum sînt An
glia (3,5—2,5) și R.F.G. (4—2>. 
De asemenea, un meci cîștigat 
la scor (5—1) în fața selecțio
natei Africii, La acestea se a- 
daugă cele două întîlniri pier
dute la limită (2,5—3,5) cu ac
tuala lideră a clasamentului, 
echipa U.R.S.S., și cu forma
ția țării gazdă, Elveția. Ca re

„CUPA CUPELOR44
LA POLO

multe goluri pentru Vasas în 
Cupa cupelor : cu Partizan (4), 
cu Rote Erde (6), cu Sisley (4), 
cu De Robben (4 și 3) ! Celă
lalt centru al naționalei unga
re, Istvan Udvardi, portarul 
Gabor Nemmes, apoi Laszlo 
Kuncz și încă cîțiva sînt, de 
asemenea, nume binecunoscute 
în lumea poloului. Ca 
și antrenorul Peter 
fost component, apoi 
al naționalei Ungariei.

Sigur, și Dinamo are atuuri 
care, o dată puse în valoare, 
îi pot permite un rezultat o- 
norabil la Budapesta. dătător 
da speranțe reale în perspecti
va returului de simbăta viitoa
re, de la Pitești. Vlad Hagiu 
este veritabil golgeter pe an
samblul competițiilor conti
nentale, chiar dacă la Pescara 
s-a văzut nevoit să evolueze, 
în marea majoritate a timpu
lui, centru, reușind să înscrie 
o singură dată, l-au suplinit 
însă cu brio coechipierii, indi
ferent că s-au numit Vasile 
Ungureanu, Florin Ardelean 
(acesta în frumoasă revenire), 
Viorel Șerban, Dorel 
niuc, Liviu Răducanu 
tălin Moiceanu, acesta 
mă mareînd golul atît 
țios al calificării în finală, și 
ceilalți — portarul Doru Spî- 

intervenții 
de excepție. Viorel Rus, Cris
tian Dan și Mihai Zaharia — 
avind un aport prețios. Antre
norii Iuliu Capșa și Dinu Po
pescu au deplasat aici aceeași 
garnitură ca în Italia, celor 
amintiți adăugîndu-se portarul 
Sorin Diaconu.

Arbitri: Klisovicl (Iugosla
via și De Ștefano (Ttalia).

In clasament
zultat general (în această com
petiție clasamentul se face prin 
adiționarea punctelor de la fie
care masă de joc), șahiștii noș
tri totalizează 17,5 puncte și 
ocupă locul patru, situîndu-se 
printre fruntașii întrecerii.

în continuare, reprezentativa 
țării noastre are o serie de 
întîlniri dificile, incepînd cu 
cea care o va opune echipei 
Ungariei, iar apoi va întîlni, 
pe rînd, formațiile R. P. Chi
neze, Franței și Argentinei.

în ziua de pauză a concursu
lui s-au disputat, totuși, mai 
multe partide întrerupte din 
rundele anterioare, care au a- 
dus sensibile modificări în cla
sament, 
cheiat 
meciul 
masă, 
Spaski), la fel cu Argentina, 
ceea ce face ca sovieticii să 
urce acum pe primul loc, cu 
20 p. în alte întîlniri : Elveția
— Argentina 3,5—2.5.
— Ungaria 2,5—3,5 
rectificat).

înaintea celei de a 
clasamentul arată 
U.R.S.S. 20 p, Anglia și Unga
ria — 19 p, ROMANIA 17,5 p. 
Franța 16,5 p, R. P. Chineză
15.5 p, Elveția 14 p, R.F.G.
13.5 p, Argentina 11 p, Selec
ționata Africii 4 p.

Echipa U.R.S.S. a în- 
cu scorul de 4,5—1,5 
cu Franța (la prima 

Karpov l-a învins pe

Argentina 
(rezultat

6-a runde, 
astfel :

• REPREZENTATIVELE de 
seniori ale României au parti
cipat la Campionatele interna
ționale de tenis de masă ale 
Ungariei, desfășurate în loca
litatea Miskolc. La acest con
curs, cotat printre cele mai 
importante în circuitul pentru 
„Marele premiu”, au luat par
te 179 de sportivi din 20 de 
țări din Europa, Asia și Afri
ca. O comportare foarte bună 
au avut-o, cu deosebire, fetele. 
Maria Alboiu (locul 12 în „to
pul" european) s-a situat pe 
locul trei (3—2 cu Fazekaș, 
3—0 cu Yo Sun Bok, 3—2 cu 
Perkucin și, în semifinală, 
1—3 cu Olah, locul 5 în „top"), 
cîștigătoarea întrecerii la sim
plu, în timp ce in .proba pe 
echipe, reprezentativa noastră 
a terminat pe locul 2, între- 
cînd Iugoslavia (3—0), Bulga
ria (3—1), Suedia (3—1) șl ce- 
dînd în finala cu Ungaria 
(1—3). La rîndul lor, Vasile 
Florea, Otilia Bădescu, după 
rezultate bine cotate (2—1 cu 
Douglas, Elliot, 2—0 cu 
Bengtsson. Olah!!, 1—2
Wosik, Schreiber, în semifina
le) s-au clasat pe locul 3 la 
dublu mixt. O evoluție apre
ciată au avut și băieții — V. 
Florea, A. Fejer, C. Tonta — 
în proba pe echipe, în care, 
după 3—1 cu Austria, au în
vins și Ungaria (Klampar, 
Kriston — pe locuri fruntașe 
in „topul" mondial) cu 3—1, 
cedînd, apoi, în sferturi, 0—3 
cu R.P.D. Coreeană.

U. 
cu

nu, cu numeroase

lr”e—

l

I

de altfel
Rusoran, 
antrenor

Ciobă- 
sau Că- 
din ur- 
de pre-

ECHITAȚIA.
DIN AER LIBER
PE TEREN ACOPERIT!

Cu , toate vitregiile 
vremii, 
continuă 
trecerilor 
vergwră, mutîndu-se 

din aer liber pe te
ren acoperit. Re
cent s-a încheiat la 
Hanovra tradiționa
lul concurs de ob
stacole la care au 
luat parte o serie 
de sportivi bine co
tați pe plan inter
național. Victoria a 
revenit, după o fru
moasă și apreciată evoluție, călă
rețului vest-german Michael Ra
ping cu Silbersee, autorul acestui 
succes fiind bine cotat (locul 13

echitația 
seria în
de an-

eu 521 p) tn ultimul clasament al 
F.E.I. — alcătuit de computer — 
ierarhie tn care conduce detașat 
englezul Nick Skelton (1491 p).

IN PRELIMINARIILE C.M DE BASCHET MASCULIN

JUCĂTORILOR NOȘTRI
• REZULTATE BUNE 

obținut și sportivii care 
participat la Campionatele 
ternaționale de seniori 
R.D. Germane, desfășurate

au 
au 
in- 
ale 
in 

orașul Freiberg, cu participa
rea unor jucători din 10 țări. 
La dublu mixt, cuplul Cr. Ig
nat, Maria Bogoslov a termi
nat pe primul loc, învinginil în 
finală o altă’ pereche româ
nească, S. Crișan, Rodica Ur- 
banovici. Poziții pe podium 
au mai obținut: Cr. Ignat 
(simplu), Cr. Ignat, M. Nico- 
rescu și S. Crișan, Maria Bo
goslov (dublu) care s-au clasat 
pe locul 3, „treaptă" pe care 
au urcat și In probele pe 
echipe.

• LA „INTERNAȚIONALE
LE" de Juniori ale Cehoslova
ciei, care au avut loc la To- 
polcsany, echipa masculină a 
tării noastre (C. Creangă, Z. 
Zoltan, M. Vitan) a încheiat 
competiția pe primul loc. In 
timp ce formația feminină 
(Mihaela Chirițâ, Adriana Năs- 
iase) a ocupat poziția secun
dă. In probele individuale: 
dublul feminin Chiriță, Năsta- 
se — locul 2; simplu: 
Creangă și Z. Zoltan 
cui 3.

HOCHEI PE GHEAȚA $ In 
„C.C.E.44, la San Sebastian, echi
pa locală a lost Învinsă de for
mația italiană Bolzano cu 1—5. 
O In „Cupa cluburilor europene* 
(retur) : st. Gervais — Sosno- 
wiec 3—3 (în tur 5—3). Echipa 
franceză s-a calificat pentru tu
rul următor. K.A.C. Klagenfurt — 
Frontech Amsterdam 4—2 (tur).

PATINAJ ARTISTIC O In con
cursul de la Berlin, după figu
rile impuse, la masculin, con-. 
duce Vladimir Petrenko (U.R.S.S.). 
urmat de coechipierul său Iurl 
Zimbaliuk șl americanul Rudy 
Galindo, Iar la feminin, pe pri
mul loc se află Sharon Barker 
(S.U.A.), urmată de Natalia Dor- 
benko (U.R.S.S.)

ȘAH • în turneul feminin de 
la Smederevska Palanka (Iugo
slavia), în runda a 5-a, Elisabeta 
Polihroniade, jucînd cu piesele 
negre, a remizat eu Hana Erens- 
ka. Alte rezultate : Verâczi — 
Măriei 1—0, Petro viei — Nikolin 
0,5-0,5. Dana Nuțu a avut zi li
beră. în clasament : Erenska 4 p, 
Cramling șl Veroczi 3,5 p. Poli
hroniade și Nuțu au 2 p, ambele 
avînd o partidă întreruptă © Se
mifinalele turneului candidaților 
la titlul mondial vor avea loc în
tre 8 ianuarie și 15 februarie (So
kolov — Vaganian și Iusupov cu 
învingătorul dintre Tal și Ti- 
mann).

TENIS Q La Canberra : Lendl— 
Nystrom 6—4, 6—4 ; Kriek — 
Mayotte 6—3, 6—7, 6—4 a Sydney 
(feminin) „sferturi"; Kohde — 
Jolissaint 6—3, 3—6. 6—3, Navra
tilova — Turnbull 6—4, 6—2, Su- 
kova — Balestrat 6—1, 6—4, Man- 
dllkova — Parhomenko 6—4, 6—2. 
în semifinale se vor întîlni Nav
ratilova — S'Ukova și Mandliko- 
va — Kohde @ La Viena : Westp
hal — Jarryd 6—4, 6—3 (turul 2).

VOLEI e In prima zi a „Cu
pei mondiale44 (m) care se des
fășoară la Osaka au fost înre
gistrate rezultatele: Japonia — 
Argentina 3—0; Cehoslovacia — 
Egipt 3—1; U.R.S.S. — Coreea 
de Sud 3—0; S.U.A. Brazilia

In zona europeană a Campio
natului mondial de baschet mas
culin, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : GRUPA A : Tur
cia — Italia 56—6» ; Albania — 
R.F.G. 65—74 ; clasament : 1. Ita
lia 8 p, 2. R.F.G. 7 p, 3. Turcia 
5 p, 4. Albania 4 p ; GRUPA B: 
Olanda — Ungaria 75—62 ; Iugo
slavia — Belgia 107—88 ; clasa
ment : 1. Iugoslavia 8 p, 2. Olan-

da 7 p, 3. Ungaria 5 p, 4. Bel
gia 4 p ; GRUPA C : Franța — 
Grecia 126—130 (după prelungiri); 
Bulgaria — Polonia 70—67 ; clasa
ment: 1. Grecia 7 p, 2. Bulgaria 
6 p, 3. Franța 5 p, 4. Polonia 5 
p ; GRUPA D : Israel — Elveția 
99—67 ; clasament : 1. Israel 7 p, 
2. Anglia 5 p, 3. Cehoslovacia 5 
p, 4. Elveția 4 p.

Supercupa Portugaliei* 
disputată între Benfica Lisabona,, 
câștigătoarea „Cupei”, și F. C. 
Porto, campioana țării în sezo
nul 1984—85, meciul tur s-a în
cheiat cu victoria la limită a 
formației 
A înscris 
37. Returul va avea loc la Porto.
• în finala „Cupei Marocului” 

se vor intilnl formațiile Dlfaa El 
Jadida și Far Rabat. In semifi
nale : Difaa El -Jadida — MAS 
Fes 1—0 (după prelungiri) ; Far 
Rabat — Kenitra 5—1, după pre
lungiri șl executarea loviturilor 
de la 11 m (după 120 de minute 
de joc scorul fusese egal : 0—0).
• In optimile de finală ale 

„Cupei Elveției”, o surpriză de 
proporții : echipa Longeau (di
vizia a 3-a) a eliminat formația 
din prima divizie, Aarau, cu 2—0. 
Alte rezultate : Basel — Lau
sanne 4—9, Grasshoppers — 
Young Boys 5—2, Locarno — 
Servette 1—3, Sion — Vevey 4—2.
• Milne, in campionatul Italici 

are loc un meci care suscită un 
mare interes : la Milano, se în- 
tilnesc echipele Internazionalc și 
Juventus. Pină joi peste 83 900 de 
bilete au fost vîndute 1
• Fostul internațional olandez 

Wily van de Kerkhof (34 de ani) 
șl-a anunțat retragerea din e- 
chlpa națională. El a fost de 
63 de ori selecționat in repre
zentativa Olandei. Se pare. Insă, 
că ișl va continua activitatea la 
P.S.V. Eindhoven.
• După cum s-a anunțat, tn 

urmă cu ctteva luni, antrenorul 
selecționatei Paraguay, Cayetano 
Re, și-a înaintat demisia din a- 
ceastă funcție. Acum, după ce

Benfica : 1—0 (1—0).
Dlamantino, în mln.

reprezentativa Paraguay s-a ca
lificat în turneul final al C.M., 
el a decis, la cererea federației 
de specialitate, să revină ia 
„cîrma44 reprezentativei...

9 In etapa a 12-a a campio
natului Bulgariei, lidera clasa
mentului, Beroe Stara Zagora, a 
terminat la egalitate (1—1) pe 
teren propriu cu Sliven, în timp 
ce Trakia Plovdiv a cîștigat cu 
2—0 meciul cu Slavia Sofia. Al
te rezultate : Lokomotiv Sofia — 
Akademik Sofia 3—1 ; Cerno 
More Vama — Vitoșa 1—2 ; Bo
tev Vrața — Lokomotiv Plovdiv
1— 0, Sredet — Spartak
2— 0; Etăr Tîrnovo — 
Ruse 2—1. Clasament : 1.
— 18 p ; 2. Trakia — 16 
Sredeț — 16 p.
• Sferturile de finală ale rCu- 

pel Poloniei*: Gomik Zabrze — 
Slask Wroclaw 5—2 ; L.K.S. Lodz
— Gornlk Walbrzych 3—1 ; G.K.S. 
Katowice — Legia Varșovia 2—3 ; 
Pogon Szczecin — Avla Swidnik 
2—1.

Vama 
Dunav 
Beroe 
P ; 3.

PESTE
100 DE JOCURI

« IN CADRUL RECENTULUI JOC dintre 
Dax și Tulle, din cadrul campionatului de 
rugby al Franței, chiar în minutul 5 in
ternaționalul Jean-Patrick Lescarboura a 
lost accidentat. Transportat de urgență la 
spital, s-a constatat că are o fractură 

. de peroneu șl ruptură de ligamente. A 
(ost‘operat de urgență : acum starea să
nătății iul este bună, dar mal mult ca 
sigur Lescarboura nu va face parte din 
..XV“-le Franței la ediția viitoare a „Tur
neului celor cinci națiuni 1“ • PREZENT 
LA TOKIO, la „triunghiularul” atletto Ja
ponia — S.U.A. — U.R.S.S., cvadruplul
campion olimpic Carl Lewis a luat parte 
nu numai la concursul de pe stadionul 
Național (gazda J.O. din 1964), cl șl la un 
spectacol artistic pe scena unul mare mu- ■ 
sic-hall. EI a interpretat cu mult talent 
citeva cintece care s-au bucurat de un 
real succes. O casă americană de discuri 
îi pregătește un album intitulat „He’s a 
star” (n.n. „El este un star”). Este, după 
cit se pare, începutul unei noi cariere a 
marelui atlet... »LA 92 DE ANI, Johnny 
Wilson este, astăzi, cel mai virstnic din
tre toți foștii campioni mondiali de box. 
El a deținut centura de campion al lu
mii la mijlocie, în anul 1920 • EXISTA
O COMPETIȚIE DE ZBOR cu baloane, 
dotată cu „Cupa Gordon-Bennett”, aflată 
anul acesta la cea de a 29-a ediție. în
trecerile din *85 s-au desfășurat în Elve
ția. startul fiind dat de la centrul spor
tiv Vessy din Geneva. Victoria a revenit 
austriecilor
Scholz, al căror balon a stat tn aer 21 
de ore șl 9 minute, fiind purtat de cu-

Joseph Starkbaum șl Gert

renți cale de 342 km, pină in sud-estul 
Franței. Interesant că unul din baloanele 
vest-germane a rămas o noapite, pur șl 
simplu, blocat la marginea lacului Leman, 
la doar 20 km de Geneva 1 • .RECORD
MANUL" trecutului sezon baschetballstlc 
american, sudanezul Mânute Bol (21 ani 
șl 2,31 m), jucător al echipei Universității 
Bridgeport, a fost legitimat de formația

profesionistă „Bullets” washington.
Cele mal bune performanțe : o medie de 
22,5 puncte Înscrise de meci, 13,5 recupe
rări la panouri șl o medie de 7 „capace” 
de partidă I • PUGILISTUL IUGOSLAV 
Dejan Marovld (25 ani), campion național 
șl balcanic, a decedat tn urma unul ac
cident rutier • RAPHAEL GEMINIANI, 
fost as al ciclismului francez, a fost 
gaj at pentru doi ani In funcția de 
rector sportiv al echipei „Varta-cafe” 
Columbia, in cadrul căreia evoluează 
rutieri deja consacrațl — Luis Herrera șl 
Fabio Para. Din echipă fac parte 20 de

an- 
di- 
din 
doi

cicliști profesioniști și al ți 20 amatori. 
• CAMPIONII MONDIALI din 1-984 ai pro
bei masculine de dublu, americanii Robert 
Seguso și Ken Flach, ambii de 21 ani, deși 
alcătuiesc o pereche redutabilă, ca jucă
tori de simplu au doar o valoare mo
destă. Potrivit clasamentului ATP, Seguso 
șl Flach nu se află intre primii 50 de 
tenismanl al lumii • FAIMOASA REGATA 
dintre „opt-urile” universităților engleze 
Oxford și Cambridge nu se mal desfă
șoară doar pe Tamlsa, șl numai o singură 
dată pe an. Incepînd din acest sezon, cele 
două echipaje șl schlfurile lor au început 
să colinde lumea. Au concurat în America 
de Sud, Iar recent în Portugalia, pe apele 
lagunei Obldos. întrecerile, urmărite cu 
mult Interes dată fiind faima celor două 
echipaje, constituie o frumoasă propa
gandă pentru canotaj • FRANȚA VA FI 
GAZDA, în 1939, a celei de a treia ediții a 
„Jocurilor Olimpice* ale handicapaților 
fizic. Prima ediție a acestei competiții a 
avut loc In 1981, tn Japonia, Iar a doua s-a 
Încheiat nu de mult la Bogota, în Columbia 
(au luat parte peste 1 ooa de concurenți din 
60 de țări) • EXTREME: la campionatele 
europene de lupte libere de la Jonkoplng 
*84, greul polonez Adam Sandurskl măsura 

ce, la polul opus, vest- 
Heugabel, la cat. 48 kg. 
147 cm 1

214 cm, in timp 
germanul Reiner 
nu avea decît...

Romeo VlLARA

I

I

PE AN I
Oricare iubitor al fotbalului 

îșl poate da seama că una 
dintre calitățile jucătorilor 
britanici este buna pregătire 
fizică, fapt care explică tem- 
poul ridicat In care ișt desfă
șoară partidele, timp de 90 de 
minute șl... chiar In prelun
giri I Ei bine, de unde derivă 
această impresionantă (și Ine
puizabilă) forța fizică * 
joritatea specialiștilor 
că fotbaliștii britanici 
in lume, cele mai 
jocuri pe an : cel 
două pe săptămină (42 
tide de campionat, la 
se mai adaugă partidele 
cupele Angliei șl Ligii, 
amicale, iar 
mulți jucători ____ ,____
rile In echipele naționale A șl 
de tineret). Să facem un bi
lanț : sute de jucători susțin 
peste 100 de meciuri in 12 
luni 1 Un adevărat record ...

Se pare însă că, In viitorul 
apropiat, numărul meciurilor 
va mai crește. Reprezentanți 
al cluburilor din Anglia, Sco
ția șl Irlanda de Nord se vor 
reuni pentru a decide tn pri
vința organizării unei noi 
competiții. „CUPA BRITANI
CA”, la care urmează să par
ticipe 20 de formații engleze, 
10 scoțiene șl 
deze. Finala competiției se va 
disputa, fie 
Wembley din Londra sau pe 
„Hampden Park” din Glas
gow.

Unul 
trenori 
rrera.

oficial, fie amical valorea- 
clt două antrenamente...”, 
mai adăugăm că britanicii 
antrenează zilnic, chiar și 
dimineața lntllnlrllor 1

Ion OCHSENFELD

7 Ma- 
afirmă 
susțin, 
multe 
puțin 
par
care 
din 

cele 
pentru foarte 

șl selecționă-

2 nord-irlan-

pe stadionul

fie 
zi 
Să 
se 
tn

dintre foștii mari an
al lumii. Helenio He- 

spunea : „Un meci,
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