
Proletari din toate țările, uniți-vă l

ÎN SPORTUL DE MASĂ
Ultima săptămînă a lunii no

iembrie rămîne în atenția nu
meroșilor iubitori ai activității 
sportive de masă din cadrul 
„Daciadei" printr-o serie de ac
țiuni deosebit de interesante și 
de atractive. Astfel, după ce 
luni, la Alexandria, au avut 
loc întrecerile de radioamato
rism dotate cu „Cupa Teleor
manul", iar la Buzău, un ine
dit concurs de aruncări libere 
de la distanță și semidistanță 
pentru copiii Și tinerii dornici 
să se dedice baschetului (cîș- 
tigătorii. pe vîrste, au primit 
trofeul „Coșul de aur“), 
miercuri și joi. la Cîmpulung 
Moldovenesc, va avea loc o 
consfătuire pe țară inițiată și 
organizată de Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport avînd drept temă modul 
de desfășurare a activității 
sportive de masă pe timp de 
iarnă. Cu acest prilej, C.J.E.F.S. 
Suceava, în calitate de gazdă 
a acestei utile acțiuni, va pre
zenta tot ce s-a realizat în 
județ pe planul activității com- 
petiționale de masă și de per
formanță, precum și amenajă
rile care să asigure sporturilor 
din sezonul alb continuitate și 
eficiență. Va fi un punct de 
plecare intr-un rodnic schimb

de experiență cu reprezentan
ții tuturor județelor.

Tot în luna noiembrie este 
programată o mult așteptată 
finală republicană, este vorba 
de Campionatul național sătesc 
de trîntă, care va avea loc la 
Focșani. Inițiat de C.C. U.T.C. 
și C.N.E.F.S., acest campionat 
adresat tinerilor între 14—19 
ani din mediul rural are ca 
scop asigurarea continuității 
tradiției în sportul voinicilor, 
precum și descoperirea de ele
mente pentru activitatea de 
performanță în lupte (gteco- 
romane și libere). Prin regu
lament, campionatul cuprinde 6 
categorii de greutate : 56 kg., 
62 kg.. 68 kg.. 76 kg.. 87 kg., 
și peste 87 kg. La finală vor 
lua parte cîștigătorii etapelor 
județene. încheiate de curînd. 
Galele sînt programate sîmbă- 
tă (toată ziua) și duminică di
mineața în Sala sporturilor.

De notat că aceasta este ul
tima finală din cadrul suitei 
de întreceri sportive cu fază 
republicană organizate în ca
drul Anului Internațional al 
Tineretului de C.C. al U.T.C.. 
la Focșani efectuîndu-se pre
gătiri speciale pentru reușita 
deplină a camptenatului.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Divizia „A'1 la hochei

STEAUA A CÎȘTIGAT LA SCOR 
MECIUL CU PROGRESUL M. CIUC

GALATI, 25 (prin telefon). 
Pe patinoarul din localitate au 
continuat întrecerile etapei-tur- 
neu a Campionatului republi
can de hochei, grupa valorică 
„A".

STEAUA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL M. CIUC 7—2 
(1—2, 3—0, 3—0). Steaua a cîș- 
tigat pînă la urmă la o dife
rență de cinci puncte, sensibil 
mai mică decît diferența dintre 
valoarea sa și cea a formației 
aliniate de antrenorii Progresu
lui. Convinși că înving deta
șat, hocheiștii de la Steaua au 
privit cu ușurință meciul și, în 
loc să joace în nota obișnuită, 
au acționat individual. Progresul 
a jucat colectiv, cu multă am
biție, ceea ce a făcut ca atacu
rile să nu se îndrepte exclusiv 
spre poarta sa ci, destul de pe
riculoase, și spre cea a lui Ne- 
tedu. In min. 5 Cazacu, lăsat 
liber în spatele porții lui Ke- 
lemen, aduce nestingherit pu

ECHIPELE CAMPIOANE LA TENIS DE MASĂ
In noua ediție a Campiona

tului republican pe echipe (se
niori) la tenis de masă, for-

mațiile Juventus MILMC 1MG 
București și Universitatea A.S.A. 
I Craiova au cucerit titlurile,

ia capătul unor evoluții de 
foarte bună calitate.

cui pe după una dintre barele 
laterale și îl strecoară in plasă: 
1—0. Același Cazacu mai trage 
o dată în bară, Netedu este 
pus și el la încercare și egala- 
rea vine în min. 12: în urma 
unei acțiuni personale, Szen- 
tes îl tentează pe Netedu și în
scrie. Steaua nu se sesizează, 
continuă același joc individua
list și... primește al doilea gol. 
La un contraatac, Lămpi pa
sează lui Buzas și acesta mar
chează: 1—2, în min. 15. în re
priza secundă egalează Nistor 
(min. 31), iar șase minute mai 
tîrziu, Steaua ia conducerea, 
prin autogolul lui Kelemen, la 
un șut parabil al lui Hcrlea. 
Din acest moment, Progresul 
„cade“ și scorul ia proporții: 
4—2 min, 38. prin Chiriță (pasă 
de la Burada), 5—2 (min. 41), 
autor Hălăucă (Cazacu), 6—2 
(min. 42) prin Nistor (Burada) 
și după perioada de joc de u- 
zură, în min. 55, Gliga stabi
lește scorul final: 7—2 împin- 
gînd în poartă pucul respins de 
Kelemen. Au arbitrat bine Șt. 
Enciu — Ia centru, FI. Gubernu 
și Gli. Mîcu — la linie (toți 
din București).

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DINAMO BUCU
REȘTI 3—2 (3—1, 0—1, 0—0). 
Un meci cu destule faze fru
moase, dar și cu' multe ra
tări. Au marcat: I. Barlalis 
(min. 2, 5 și 13) — pentru
Sport club, iar pentru Dina
mo Csata (min. 17) și Eriis 
(min. 32).

Astăzi ultimele partide: Dina
mo — Progresul și Sport Club 
M. Ciuc — Steaua.

Mircea COSTEA

In Sala sparturilor din Focșani

finala Întrecerilor
INDIVIDUALE, DOMINATĂ

DE GIMNASTELE
DE LA C. S.Ș. TRIUMF

Sala sporturilor din Focșani 
a găzduit, la finele săptămînii 
trecute, ultima competiție din 
calendarul întrecerilor interne 
pe anul în curs, finala cam
pionatului individual pentru 
junioare, la care au fost pre
zente cele mai bune sportive 
din țară la categoriile a IV-a, 
a IlI-a, a Il-a, I și maestre. 
Intr-o organizare pe care gaz
dele s-au străduit — și au 
reușit — s-o facă cit mai bu
nă, cu o participare entuziastă 
a publicului spectator, reuniu
nile programate au evidențiat, 
pe de o parte, talente cunoscu
te și afirmate în competiții an
terioare, pe de alta, sportive 
care bat acum la poarta con
sacrării și care pot deveni spe
ranțe autentice ale gimnasticii 
noastre. Din capul locului, se 
impune sublinierea că această 
ediție a finalei junioarelor a 
fost dominată de gimnastele de 
la C.S.S. Triumf București, 
care au controlat autoritar ca
tegoria I de clasificare, prin 
Liliana Sianciu, și s-au impus, 
de asemenea, viguros la ca
tegoria a Il-a. prin Mirela Si
don, Cătălina Bucur și Lumi
nița Zăvod. Pentru aceste pri
me însemnări, să mai reținem 
faptul că la categoria a IV-a 
au dominat tinerele gimnaste 
de la C.S.S. Focșani.

Constantin MACOVEI

(Continuare in nag 2—3)

Popicarii români au dominai „Troieni Carpa(i"

VALOAREA MORALĂ A PERFORMANTELOR...
Juventus MILMC IMGB — de la stingă la dreapta: 

Gabriela Anghelescu, Carmen Găgeatu, Vasile Dumi
trescu (antrenor), Anca Cheler, Cristina Enulescu — 
pentru a treia oară consecutiv campioană...

...Universitatea A.S.A. Craiova 1 — Virgil Bălan 
(antrenor), Dan Băluț, Călin Toma, Vasile Florea, 
Simion Crișan, Eugen Florescu — pentru a patra 
oară pe podium.

Foto: Aurel D. NEAGU
In pag. 2—3. clasamentele ediției 1985

• Rezultate de nivel mondial • Tinerii selecționabili — la înălțime

SĂ PREGĂTIM DIN VREME,
COMPETENT SI RESPONSABIL, PARTICIPAREA SPORTIVILOR

NOȘTRI LA J.O. DIN 1988 | azh scrima
1 .............

Continuăm seria anchetelor 
realizate în disciplinele cu pon
dere olimpică, pentru a eviden
ția pregătirile în perspectiva 
viitoarei Olimpiade. Astăzi — 
scrima. Iată întrebările adresa
te celor doi interlocutori : ANA 
PASCU — secretar responsabil 
al Federației române de scri

mă, și SORIN POENARU — 
lector universitar de scrimă 
la I.E.F.S.

1) Cum trebuie eșalonată 
pregătirea performerilor din ra
mura dv„ pentru ca perspecti
vele acestui ciclu să se mate
rializeze prin atingerea, in a-

nul 1988, a unei înalte compe
titivități ?

2) Care sînt, la această oră, 
argumentele prin care scrima 
este creditată cu șanse la me
daliile olimpice — 1988, pre
cum și obstacolele aflate, încă, 
pe drumul realizării acestui o- 
biectiv ?

Car- 
popice 
care a 
tradiția 

con- 
are-

..SUCCESELOR DE LA 10$ ANGEIfS 

IE A URMAT ÎNTINERIREA IOTURILOR 

(sportivi și antrenori)"
ANA PASCU :

.,0 NECESITATE
STRINGENTĂ: 

ÎNDRUMARUL METODIC"
SORIN POENARU:

1) „După ce precedentul ciclu olimpic s-a în
cheiat la Los Angeles cu două notabile succese 
pentru scrima românească : medalia de argint 
a echipei feminine de floretă șl cea de bronz 
a formației sabrerilor — succese care reveneau 
după o pauză de opt ani. mai exact după 
„bronzul" obținut de sabreri la Montreal ’76 
— ne-am gîndit că greul de-abia începe.

1) „Premisele de la care pornim în noul an, 
cel de cumpănă aî actualului ciclu olimpic, sînt 
slabele rezultate obținute de scrima noastră la 
C.M. și J.M.U. din 1985, precum și retragerea 
din activitate a reputaților internaționali Dan, 
Zsak, Kaki, Marin. Mustață. I. Popa. Deci, tine-

Anchetă realizată de
Paul SLAVESCU

(Continuare în pag 2-3) (Continuare in pap 2-J)

„Trofeul 
păți" la 
competiție 
intrat în 
marilor
cursuri din 
na mondială (a a- 
juns la a 19-a e- 
diție), a consti 
tuit pentru lotu 
rile reprezentati
ve de senioare și 
seniori un nou 
test 
în 
de 
Dacă proba clasi
că de 100 lovituri 
mixte femei 
ciștigată de 
ka Kovacs, 
ponentă de bază 
a echipei 
riei, 
mondială, 
lelalte 
țări 
ții 
s-au 
buni 
versarii lor din Austria, Bul
garia. Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Suedia și Un
garia. Maestrul emerit al spor
tului Gheorghe Silvestru, la in
dividual. și Doina Tăgean + 
Stelian Boariu, la perechi mix
te (în evidentă ascensiune) 
și-au înscris numele pe tabloul 
de onoare al acestei prestigi
oase competiții.

Care a fost cota valorică a 
întrecerilor desfășurate sîmbă- 
tă și duminică pe arena Voin
ța din Capitală ? Avînd mai 
mulți parteneri de întrecere 
decît la ediția anterioară, ma
joritatea selecționabililor au e- 
voluat la un înalt nivel, băie
ții dînd nota generală a actua
lei competiții. Etalîndu-șl mă
iestria în lansarea bilei, ei au

un
internațional 

vederea 
anul

C.M. 
viitor.

a fost
Eri

com-

Unga- 
campioană 

în ce- 
confrun- 

reprezentan- 
țării noastre 

dovedit mai 
decît ad-

continuă să se
printre performerii „Trofeului 

Carpați"

luliu Bice (in acțiune), 
mențină

ocupat primele opt locuri în 
clasamentul individual (din 20 
de concurenți), 7 dintre ei reu
șind să depășească granița ce
lor 900 pd : 1. Gheorghe 
vestru 964, 2. luliu Bice 918, 
3. Ilie IIosu 946. 4. Iosit ~ 
mănar 944, 5. Vasia Donos
6. Stelian Boariu 910, 7. Mar
tor Farltaș 904. Sînt rezultate de 
nivel mondial, confirmate și în 
reuniunea de duminică, în pro
ba mixtă, cînd reprezentanții 
țării noastre, dorind din tot 
sufletul o nouă victorie, au do
minat întrecerile. De data a- 
ceasta nu numai valoarea spor
tivă a performanțelor le-a a- 
tras admirația publicului, ci și

Traian IOANIȚESCU

Sil-

Tis- 
910,

(Continuare In vag. a 4-a)



„BULET!NUL“ ECHIPEI
Rugbyștii tricolori se pregă- 

tesc în vederea întîlnirii cu Ita
lia (7 decembrie la Aquila), 
cea de a doua lor partidă din 
cadrul actualei ediții a Cam
pionatului european ; prima, se 
știe, soldîndu-se cu o victorie : 
România — U.R.S.S. 16—12, în- 
fruntînd condiții climatice vi
trege, lotul reprezentativ (în- 
tr-o compoziție mai largă Ș> 
fără rugbyștii de la Steaua a- 
flați în turneu în Anglia) a 
susținut un prim meci de ve
rificare în compania fruntașei 
campionatului nostru, Dinamo. 
A fost un joc util în care, pe 
deasupra rezultatului accentul 
s-a pus pe exersarea mai' mul
tor scheme tactice, preconizate 
a fi folosite în viitoarea par
tidă cu Italia. Din păcate, an
trenorii Valeriu Ir’mescu și 
Mihai Naca s-au văzut nevoiți 
să renunțe la 4 dintre rugbyș
tii preselecționați, accidentați, 
pe care dr. Petre Bendiu îi 
socotește irecuperabili la ora 
meciului cu „squadra azzurra" ; 
este vorba de puternicul înain
taș ieșean Laurențiu Conștan-

NAȚIONALE DE RUGBY 
tin, de „uvertura" timișoreană 
Al. Domocoș, de talentatul cen
tru buzoian Cr. Capmare și de 
aripa clujeană Nic. Răcean.

Următorul meci de pregătire 
al lotului va avea loc mîine, 
miercuri, la ora 14. pe terenul 
din Parcul copilului, in com
pania divizionarei „A“ Grivița 
Roșie. în continuare programul 
prevede alte două meciuri de 
verificare la Snagov. cind va fi 
aliniată o echipă, în linii mari, 
asemănătoare celeia cu care se 
va juca în Italia. ' Ultimele 
două antrenamente vor avea loc 
chiar pe terenul de joc de la 
Aquila.

• Echipa noastră campioană 
Steaua s-a reîntors victorioasă 
din turneul întreprins în An
glia. Ea a înregistrat o suită 
de 5 succese fără a cunoaște in- 
frîngerea. Șapte dintre jucăto
rii ei (L. Constantin, T. Co- 
man, C. Florea. V. David, M. 
Giucăl, M. Moț și FI. Mura- 
rîu) vor fi acum la dispoziția 
antrenorilor echipei naționale 
în vederea meciului cu Italia.

Surpriză la judo

DINAMO BRAȘOV PIERDE (la scor)

1-5 CU„ACASA"
Penultima etapă (a III-a) a Di

viziei „A" de judo a fost mar
cată de multe rezultate „strînse", 
îndeosebi în întrecerile de la Fă
găraș, și de o mare surpriză, la 
Brașov : puternica formație bra- 
șoveană Dinamo a pierdut la 
scor (1—5), In propria-i sală, în- 
tîlnirea cu T.C.I. Oradea ! în 
prim-planul acestei etape s-a si
tuat și pasionanta cursă pentru 
puncte a echipelor Dinamo Bucu
rești și steaua. Iată citeva amă
nunte, rezultatele și, desigur, 
clasamentul.

BUCUREȘTI. In sala Dinamo, 
o reuniune cu multe meciuri de
osebit de disputate deși — pri
vind unele rezultate categorice — 
s-ar putea crede că Dinamo 
București și Steaua s-au impus 
cu ușurință. Adevărul este însă 
următorul : aceste două echipe 
fruntașe, principalele favorite în 
cursa pentru titlul de campioa
nă, s-au străduit să adune cit 
mai multe puncte în fiecare întîl
nire. înaintea acestei etape, Stea-

T. C. I. ORADEA
ua avea la „adevăr" un plus de 
două puncte, pe care nu numai 
că le-a pierdut sîmbătă, dar s-a 
văzut departajată de Dlnamo — 
în urma acesteia — la 8 puncte. 
Firește, partidele ultimei etape 
și, îndeosebi, întîlnirea lor direc
tă rămin decisive.

Dinamo a Întrecut, mai întii 
pe Victoria București cu 7—0, a- 
poi pe Constructorul Alba lulia 
cu 6—0, Oțelul Tîrgoviște cu 6—1 
șl pe Rapid Arad cu 7—0. In 
schimb, Steaua, după 6—0 cu Ra
pid și 6—1 cu Oțelul, a trecut 
realmente prin emoții în Intîlni- 
rea cu Victoria. La primele trei 
categorii au cîștigat steliștli șl se 
părea că formația lor va obține 
din nou o victorie confortabilă. 
Dar, Ia „semimijlocie" Marian Al- 
blșoru deși avea un avantaj ma
re (waza-ari) în meciul cu Atila 
Biro, a fost descalificat pentru 
un atac neregulamentar. La „mij
locie" Adrian Bloju a adus echi
pei sale victoria întrecîndu-1 prin 
ippon pe Mlhalache Toma, “ 
tru că la ultimele două

¥.<

Valentin Bazon (Dlnamo București) și-a invi 
versorii. Iată-l finalizind ipponul 
structorul Alba lulia)

în partida

PLANORIȘTII... LA ÎNĂLȚIME, IN FINALUL SEZONULUI
Sezonul competițional in a- 

viația sportivă s-a încheiat de 
curînd, cu desfășurerea Con
cursului internațional de pla
norism — zbor în curenți on
dulatorii, de la Sînpetru — Bra
șov. După mai mulți ani s-a 
reluat această competiție, iar 
condițiile meteorologice au ți
nut parcă anume să le favori
zeze 
unui 
totul 
că, Ia sfîrșit de toamnă, vîn- 
turi 
fiind 
calea 
spre 
unei ape. Acești curenți, „i 
lungă" — cum li se mai spune, 
sînt căutați de planoriști. O- 
dată intrați în șuvoiul lor as
cendent, zburătorii sînt propul
sați spre înalturi. Declanșarea 
de avionul-remorcher se face 
la altitudinea de 2 000 m, după 
care fiecare, desigur special e- 
chipat pentru aceste „aventuri".

zburătorilor obținerea 
buchet de succese cu 
remarcabile. Reamintim

puternice, constante, su- 
din sud-vest, întîlnind în 
lor munții, sînt deviate 

mari înălțimi, ca undele 
,unda

rs

@ Noi diamante la „Insigna de Aur F. A. I.“

iși încearcă măiestria în a prin
de unda.

Timp de aproape o lună au 
durat tentativele de întîlnire cu 
unda, în zboruri deosebit de 
spectaculoase pentru oamenii 
din carlingi. Și nu fără folos. 
Cu acest prilej, piloții spor
tivi Sergiu Sidon și Marian 
Simion, maeștri ai sportului 
din Aeroclubul „Aurel Vlaicu" 
București, au îndeplinit bare
mul pentru al treilea Diamant 
Ia „Insigna de Aur a Federa
ției Aeronautice Internaționale": 
5 000 m cîștig de înălțime (ha
remurile F.A.I. sînt de 3 000 
m pentru primul Diamant la 
Insigna de Aur și 5 000 m pen
tru al doilea și al treilea dia
mant). Ei au ajuns însă la 
peste 8 000 m cîștig de înăl
țime.

Tot in aceste tentative și-au 
adăugat al doilea Diamant la 
Insigna de Aur, devenind și 
maeștri ai sportului, piloții Ma-

rius Popescu și Gheorghe Tucă 
— Aeroclubul „Sînpetru" Bra
șov, Ștefan Togănel — „Mu
reșul" Tg. Mureș, Constantin 
Voicu — „Aurel Vlaicu" Bucu
rești și Elena Coțovanu — 
„Sînpetru" Brașov. Cîte un 
Diamant au cîștigat — depășind 
3 000 m, Cristina Petrescu — 
„Oltenia" Craiova, Marin Căpu- 
șan — „Someșul" Cluj-Napoca 
și Dumitru Munteanu „Sînpe
tru" Brașov. La competiție a 
participat — ca invitată — și 
o echipă de zburători din R.F. 
Germania. Spre marea lor sa
tisfacție, zburînd pe planoare 
românești, piloții Ruhl Rainer 
și Bertram Helmut au depășit 
baremul de 5 000 m, pentru pri
ma dată în cariera lor sportivă.

Așadar, un bilanț rodnic, re
alizat și datorită foarte bunei 
organizări asigurată de Fede
rația Aeronautică Română.

Viorel TONCEANU

Pen- 
cate- 

goril, deși -surprinzător, au obți
nut victorii cei de la... Victoria. 
Deci rezultat final : 4—3. Steaua 
a mai pierdut două puncte și la 
Constructorul : 5—2.

. O întîlnire care a stat sub sem
nul echilibrului, de la prima 
pînâ la ultima categorie, a fost 
aceea dintre Constructorul șl Ra
pid. De altfel, ea s-a și înche
iat la egalitate, 3—3, învingătoa- 
rea fiind decisă de1 punctajul 
tehnic : 30—23 pentru Construc

torul. Un frumos succes a obți
nut Victoria în partida cu Oțe
lul : 4—2. In sfîrșit. Oțelul —
Rapid 5—1 și Constructorul — 
Victoria 4—2.

Arbitraje foarte bune. S-au re
marcat : Vasile Jipa (Tîrgoviște), 
Eugen Filios (Alexandria), Con
stantin Savu (Ploiești) și Augus
tin Paul (București).

Costin CHIRIAC

BRAȘOV. Dintre cele 12 echipe 
care au concurat în sala Dina
mo, favorita nr. 1 era Dinamo 
din localitate. Argumentele : una 
dintre formațiile mereu fruntașe 
în competiția divizionară (a fost 
și campioană) ; înaintea acestei 
etape se afla pe locul 4 ; concura 
pe „teren propriu" ; întîlnea ad
versare situate la mijlocul clasa
mentului. Dar, spre surprinderea 
unanimă, după două victorii la 
scor (6—1 cu Petrochimistul Pi
tești și 5—2 cu Metalul Plopeni) 
a urmat... 1—5 cu T.C.I. Oradea! 
Nu este însă mai puțin adevărat 
că tînăra garnitură orădeană a 
avut o comportare de excepție, 
ieșind învingătoare și în celelalte 
partide pe care*4e-a susținut la 
Brașov : 5—2 cu Petrochimistul, 
4—2 cu Politehnica lași și 5—1 cu 
Metalul. Gazdele s-au reabilitat, 
întrucîtva, în meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș pe care l-au cîștigat 
net : 6—1. Trei victorii și pentru 
Politehnica : 5—1 cu Metalul, 5—2 
cu Petrochimistul și 2—2 (20—12 
punctaj tehnic) cu A.S.A.

Celelalte rezultate : Metalul — 
A.S.A. 4—2 și Petrochimistul — 
A.S.A. 5—2. (Carol GRUIA — 
corespt).

FĂGĂRAȘ. Spre satisfacția su
porterilor echipei gazdă, Nitra- 
monia a repurtat succese în toate

B73

FINALA CAMPIONATULUI INDIVIDUAL
(Urmare din pag I)

Rezultate tehnice, cat. a IV-a : 
individual compus — Livia Mol- 
doveanu (C.S.S. Focșani) 37,00, 
Ana Maria Golguț (C.S.S. „Ceta
te" Deva) 36,975, Mirela Pașca 
(C.S.M. Bala Mare) 36,80, Ileana 
ștefănescu (C.S.S. Spartac Ora
dea) 36,775, Helga Szabo (C.S.M.

SA PREGĂTIM DIN VREME PARTICIPAREA SPORTIVILOR NOȘTRI LA J.O. DIN 1988
„Succeselor de la Los Angeles le-a urmat întinerirea loturilor"

(Urmare din vag 1)

Pentru că din cvartetul de ba
ză feminin aliniat la J.O. ’84 
(Aurora Dan. Marcela Zsak, 
Elisabeta Guzganu-Tufan și 
Rozalia Oros), primele două 
floretiste s-au retras ulterior 
din activitatea competițională 
internațională, iar trio-ul de 
maeștri emeriți ai sportului 
— Ioan Pop, Cornel Marin. 
Marin Mustață, care de-a lun
gul ultimului deceniu a fost 
(împreună cu Dan Irimiciuc) 
în elita săbiei mondiale, a tre
buit să lase loc celor mai ti
neri în echipa națională. Deci, 
dacă în ciclul olimpic prece
dent am mai putut fade îmbi
narea a două generații în ca
drul acestor două 
„vîrf" competitiv 
ternațional. acum 
mizăm numai pe 
tori. In privința 
am pășit in noul 
cu dreptul și cu... ___
dică am obținut „argintul' 
„mondialele" de tineret.
Reka Lazar, noua titulară

arme cu 
pe plan in- 
trebuie să 

tineri trăgă- 
floretistelor, 

ciclu olimpic 
stîngul. a- 

“ la 
prin 

------------------ a 
echipei naționale dar am pier- 
dut-o pe Elisabeta Tufan ca
re. îmbolnăvindu-se. nu 
putut antrena mult timp, 
acum este pe cale să devină 
mamă. Ceea cg înseamnă că 
la această oră nu putem alinia 
într-o mare întrecere echipa cu 
care sperăm să abordăm com
petiția olimpică din 1988. Dar, 
fără să vreau, am ajuns să 
răspund la a doua întrebare a 
anchetei dv.. acest aspect fi- 

. ind un obstacol pe drumul flo
retei noastre spre un loc pe 
podium, așa cum a fost la Los 
Angeles... Să revenim, deci. 
Vom schimba accentele în ca
drul pregătirii din acest nou 
ciclu, adică vom inversa ra
portul : pregătire fizică gene
rală — pregătire fizică speci
fică, care pînă acum era favo
rabil primului factor Ceea ce 
presupune. însă, găsirea mij
loacelor standardizate, dar a- 
decvate scrimei. în pregătirea 
fizică specifică, pentru a ajun
ge să avem competitori cu ca
pacitate de... semifondist și 
reacții de... sprinter (aceasta 
din urmă fiind mai aproape 
de cele ale scrimerilor). De 
altfel, la ordinea zilei este o 
temă de cercetare pentru o

brigadă de profil a I.E.F.S., 
intitulată «Metode și tehnici 
de depistare a capacității bio- 
motrice și psihice la scrimeri. 
pe nivele de vîrstă»".

2) „Avem o pleiadă de tine
re talente, care și-au confir
mat valoarea internațională și 
perspectiva, ca finaliști ai 
Campionatelor mondiale de se
niori sau ai Jocurilor Olim
pice (floretista Elisabeta Guz
ganu-Tufan. spadasinul Sorin 
Saitoc). medaliați sau finaliști 
ai Campionatelor mondiale de 
tineret (floretista Reka Lazar, 
floretistul Romică Molea. sa- 
brerul Vilmoș Szabo). Iar e- 
chipele reprezentative de flo
retă 
aflat 
libru 
mul

(Urmare din pag. 1)

s-a 
iar

feminin și spadă s-au 
— în condițiile unui echi- 
valoric pregnant in pri- 

eșalon mondial — în 
preajma podiumului unor mari 
competiții. Ceea ce grevează 
însă serios (și nu de azi. de 
ieri) marea performanță a 
scrimei noastre sînt : insufi
cientul aport al secțiilor de 
scrimă din țară și numărul re
dus al tehnicienilor capabili, 
insuficienta dotare cu material 
și echipament specific (înce- 
pînd cu secțiile și terminînd 
cu loturile reprezentative), ca
rențe în dăruirea și conștiin
ciozitatea sportivilor în pregă
tire. care se „răzbună" tocmai 
atunci cînd vor cu adevărat, 
în competiții".

retul cu toate pinzele sus. a- 
dică un volum și o intensitate 
a pregătirii mult sporite și 
permanentizate la cote ridica
te. nu cum era pînă acum, 
cu indici ridicați doar în 
preajma vîrfului de formă. 
Numai astfel, anualele „mon
diale" vor constitui adevărate
le indicii asupra acumulărilor 
și stabilizării valorice dintr- 
un ciclu de 4 ani, și nu con
semnarea (fericită) în caietul 
antrenorului a unei sărituri de 
pe loc de 2,80 m sau a unui 
timp de 6 sec. pe 50 m. efec
tuate de un scrimer... întrucît 
și majoritatea actualilor antre
nori de lot sînt tineri și a- 
ceștia trebuie sprijiniți de fo
rurile de resort (federație, 
centrul de cercetări al 
C.N.E.F.S. și I.E.F.S.) în însu
șirea și aplicarea metodologiei 
moderne de pregătire. Iată 
de ce lipsa unui îndrumar me
todic grevează de ani șj 
activitatea 
Muncind , 
apreciezi i 
cesitățile 
dern sau 
elevii".

2) „Pe lingă titularizarea Jn 
primele garnituri reprezenta
tive a unor tinere talente, apte

_ ani 
scrimei iromânești. 

empiric, este greu să 
dacă te afli sub ne- 
antrenamentului mo- 

ți-ai suprasolicitat

de progres, au fost recent pro
movați la conducerea loturilor 
pe arme și tineri antrenori, 
foști cunoscuți sportivi, cu do
rință de afirmare : Petru Kuki 
(floretă masculin). Octavian Zi- 
daru (spadă). Ioan Pop (sabie). 
Aceștia vor trebui. însă, să a- 
ducă în pregătirea elevilor lor 
un suflu nou. de exigență și 
responsabilitate spori.ă. 
îneît testările efectuate 
antrenamente să nu mai 
că sportivii se aflau ca 
o foarte bună... încălzire. ___
că mult prea puțin pentru ob
ținerea medaliilor în marile 
competiții internaționale. Efor
turile conjugate ale sportivi
lor și antrenorilor pentru ma
rea performanță trebuie. însă, 
să-și găsească periodic verifi
carea în ample confruntări cu 
marile valori ale scrimei mon
diale, ceea ce presupune asi
gurarea unui calendar compe- 
tițional corespunzător. Ce în
seamnă aceasta ? Nu o suită 
de concursuri la sfîrșitul unei 
lungi perioade de pregătire, ci 
o etapizare a acestora, 
a arăta cu consecvență 
acumulărilor în vederea 
gerii obiectivului de 
manță nr. 1 al anului — Cam
pionatele mondiale, și ale ci
clului — Jocurile Olimpice din 
1988".

astfel 
după 
arate 
după 
Adi-

pentru 
stadiul 

atdn- 
perfor-

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Informăm participant!! care 

Încă nu și-au procurat bilete pen
tru tragerea obișnuită PRONO- 
EXFRES de mîine, miercuri 27 
noiembrie, că NUMAI ASTĂZI 
își mai pot juca numerele alese 
la această tragere.
• A Început vînzarea biletelor 

la ultima tragere EXCEPȚIO
NALA LOTO din acest an, care 
va avea loc duminică 1 decem
brie. Participanțil care doresc 
să-și înscrie numele printre ma
rii cîștigători In ultima parte a 
acestui an au posibilitatea, ju- 
cînd, să obțină importante cîști- 
guri in autoturisme „DACIA 
1300“, mari sume de bani, pre
cum și excursii In U.R.S.S. Se 
efectuează 7 extrageri în două 
faze, eu un total de 66 numere. 
Important pentru acei ce sînt in
teresați să joace cit mai multe

variante este faptul că la acest 
gen de trageri se cîștlgă și cu 3 
numere din 13 sau 24 extrase, cu
noscând că în cadrul ambelor faze 
extragerile sînt „legate". Consul
tați prospectul tragerii și jucațl 
din timp numerele dv. preferate 1

ClȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 20 NO

IEMBRIE 1985
Cat. 1 : 5 variante 25% a 

12.387 lei ; cat. 2 : 1 variantă 
100% a 9.900 lei și 21 varian
te 25% a 2.477 lei ; cat. 3 : 
24,25 variante a 2.554 lei ; cat. 
4 : 80,75 a 767 lei ; cat. 5 : 
196,75 a 315 lei ; cat. 6 : 
6.680,50 a 40 lei ; cat. 7 : 200 a 
200 lei ; cat. 8 : 3.522,75 a
40 lei.

partidele : 
Oradea, 3 
4—3 cu C 
Spartac 
altă ech: 
la aceste 
structorul 
trei victc
3— 3 (22—1 
și 4—3 cu 
tate : Ra)
4— 2 și cu 
C.S.M. Bt 
4—2 și ci 
— Spartac 
LAZAR -

c
1. Dinamc
2. Steaua
3. Nitram
4. Dinam<
5. Constr.
6. T.C.I. i
7. Constr.
8. C.S.M.
9. Polit. 1

10. Rapid
11. Oțelul
12. A.S.A.
13. Spartac
14. Petrocti
15. Victori!
16. Me
17. Ca.
18. Rapiu

DE I
Baia Mare) 36,725, Veronica Mo
hor (C.S.S. 7 Dinamo) 36,65 ; fi
nale pe aparate, sărituri : Mol- 
doveanu 18,700, Mihaela Crudu 
(C.S.S. Focșani) 18,700, Ștefănescu 
18,637 ; paralele : Ștefăneșcu
18,775, Iuliana Ionescu (S.C. Ba
cău) 18,650, Pașca 18,550 bîrnă : 
Moldoveanu 18,575, Golguț 18,550, 
Pașca 18,525 ; sol : Crudu 18,750. 
Ștefănescu 18,725, Mihaela Iojiban 
(C.S.M. Baia Mare) 18,625 ; cat. 
a III-a, individual compus : Ga
briela Gheorghe (Petrolul Plo
iești) 37,60, Florentina Cîmpurea
nu (C.S.S. Onești) 37,450, ~ 
Martinaș (S.C. Bacău) 
Cristina Bontaș (C.S.S. 
37,300, Lăcrămioara Filip 
Onești) ~ "
Onești) 
sărituri 
Cecilia 
Bucur 
paralele :
L. Filip    .
bîrnă : G. Gheorghe 18,90, Ioana 
Darvai (Viitorul Cluj-Nap.) 18,75, 
F. Cîmpureanu 18,725 ; sol : Bon
taș 19,050, Lăcrămioara Iosif 
(C.S.S. 1 Constanța) 18,975, F. 
Cîmpureanu 18,900 ; cat. a II-a, 
individual compus : Mirela Sidon 
------- Triumf) 38,138. Cătălina

Cecilia 
37,325, 

Onești) 
(C.S.S. 
(C.S.S.37,275, Iuliana Filip 

37,075 ; finale pe aparate, 
: F. Cîmpureanu 18,875,
Martinaș 18,737,
(C.S.S. 2 Buc.)

G. Gheorghe
18,950, Bontaș

Mihaela
18,650 ;
19,125,

18,850 :

(C.S.S.
Bucur (C.S.S. Triumf) 37,338, Fe
licia Feier (C.S.S. „Cetate") 
37,1125, Luminița Zăvod (C.S.S. 
Triumf) 37,1125. Gabriela Eftemle 
(Petrolul) 36,987, Veronica Blaj 
(C.S.M. Baia Mare) 36,400 ; finale

pe apar 
19,0245, S 
Miscenco ( 
paralele : 
Potorac (S
18.750 ; bîj 
don 19,050, 
don 19,6?C 
18,825 ; o;. 
Liliana S’ 
37,625, lud 
Mare) 3( 
(C.S.S. 2 
aparate, s 
Jurj 18,512 
Bacău) 18 
18,235, Sib 
tate“) 16,6! 
Stanciu 11
17.750 ; so
18,650, Mit 
2 Buc.) 17 
compus : , 
2 Buc.) 37 
Sibiu) 36,5 
(C.S.S. ..C 
zan (< 
liana 
35,95. Alia 
„Cetate") 
rate, sărit 
Alina Joc 
Cosma 18, 
19,225, Ral 
biu) 18,900, 
Sibiu) și 
bîrnă : (
Cimpoieru 
18,725, Eliz 
18,175, A. .

MIINE SE ÎNCHEIE PRIMA PARTE A INTR
Turul campionatului Divlzei 

„A" de popice se va încheia mîi
ne, o dată cu disputarea etapei a 
IX-a (inițial prevăzută 
noiembrie). Cele mai 
meciuri ale etapei de 
anunță următoarele : 
București — Gloria 
Metrom Brașov — Rapid Bucu
rești, C.S.M. Reșița — Electromu- 
reș Tg. Mureș, Hidromecanica 
Brașov — Voința Oradea — la 
femei, Constructorul Galați — O- 
limpia București, Industria sirmei 
Cimpia Turzii — C.F.R. Tg. Mu
reș, Carpațl Sinaia — Rulmentul 
Brașov, Metalul Hunedoara — 
Unio Satu Mare și Petrolul Cîm- 
pina — C.F.R. Constanța — la

pentru 30 
atractive 

mîine se 
La r o met 

București,

bărbați. I: 
clasamente 
află : Gloi 
Tg. Mureș 
și Electror

D. T

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

BUCUREȘTI a pus spre valorificare locuri pentru Revelion, In 
țară și străinătate, la :

Eforie Nord — complexul Agigea („Steaua de mare", „Meduza", 
„Delfinul"), Sovata (liotei „Sovata), Gheorghcni (hotel „Mureș"), 
Gena Sibiului (vile), Suceava (hotel „Bucovina"), Alba lulia (hotel 
„Cetate") Mangalia (hotel „Mangalia"), Bazna (vile), Băitățești 
(vile), Pucioasa (vile), Piatra Neamț (hotel „Ceahlău"), Sibiu 
(hotel „Continental" și „Bulevard"). Olănești (vile).

Sofia (hotel cat. I), Tirnovo (hotel cat. I), Varna (hotel „Cerno 
More", cat. lux), Plovdiv (hotel cat. I), Brno (hotel „Slovan", 
cat. I). Praga (hotel, cat. I). Pentru străinătate, înscrierile se fac 
plnă la data de 28 noiembrie 1985 numai la Agenția București, din 
str. Luterană nr. 4 (tel. 14 21 77/2958).

Date de plecare: 29 și 30 decembrie 1985.
înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. 

București, din: str. Luterană nr. 4 (14 21 77/2958), str. Tonltza nr. 13 
(telefon 14 95 94), Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14 08 00), Bd. N. 
Bălcescu nr. 35 (telefon 15 74 11), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14 98 81), 
Calea Moșilor bl. 55 bis (telefon 19 28 50), Bd. Metalurgiei nr. 9 — 
Poșta Bercenl (telefon 83 44 39), Bd. LB. Tito nr. 41 — Poșta Matei 
Ambrosje (telefon 74 50 50), oraș Buftea, str. 16. Februarie nr. 16 
(telefon 909/2 07 43).

Desfășur 
lentă, dar 
reuniunea 
dominată, 
șl Melitr» 
bună form 
nașe și, r< 
rîndul său 
ultima vr 
bune rezul 
victorii, ci 
lider. A ti 

. dus in frt 
tare, și < 
revenit dt 
din vară.
Dumitru t 
victorii cu 
lanterna r 
Socola, 
Herald, 
care a 
carieră 
neseu,

în 
ca 
ac 
lu 

a 
cursă de 
tr-un nou 
Racșa, de 
ușor hanc 
de C. lorțș 
(trebuia i 
și-a înșirs 
iar Amfor 
de N. Nic 
învingător;



• La 
pe echipe (seniori) la 
masă, clasamentele au 
rea configurație ;

CLASAMENTELE

LA TENIS DE MASĂ

FEMININ

iți ad- 
(Con-

MEAGU
Sinteza 
lorzești, 
4—2 cu 
:ștl. O 
detașat 
t Con
ic, cu 
larpați, 
:.s.ș. 1 

rezul- 
iorzești 
1 5—1 ; 
uctorul 
Carpați 
alentin

67- 8 
>5-14
44- 28
54-20
45- 27
46- 29
Î7-33
13-40
10-32
10-33
16-51
15- 51
16- 48
16-51

CA
Feier 

mini ța 
8,7745; 
ibriela 
Zăvod 
i0, Si- 
I : Sl- 
Zăvod 
npus: 
iumf)

Baia 
Bratu 
le pe 
18,900, 
(S.C. 

anciu 
„Ge- 

îrnă : 
Bratu
Jurj 

2.S.S. 
idual 
LS.S. 
2.S.S. 
oieru

Ca-
Ll- 

_ite“) 
:.s.s. 
apa- 
8,687, 
8,674, 
adea 
. Si- 
.S.S. 
,825 ; 
9,125. 
'iron 
Juc.)

itru 
se 

ința 
ești 
m).

încheierea Diviziei „A“ 
tenis de 
următoa- CIND ATACI CU GARDA DESCOPERITĂ..I

IGrupa I

1. Juventus Buc. 15 15 0 75-33 30 |
2. C.S. Arad 15 8 7 54-61 23 I
3. Spartac Buc. 15 5 10 55-62 20 1
4. Faimar B. M. 15 2 13 42-70 17

Grupa a II-a 1
Seria I

1. CSM Cj-N. 15 11 4 66-50 26 1
2. Metalurg. Cg. ♦) 15 7 8 58-65 22 1
3. Intr. Tg. M. ♦) 15 7 8 58-57 22
4. Prog. Buc. 15 S 10 53-63 20 ■

») (3-2) I♦) (2—3) 1
Seria a ii- a |

1. Met. Rm. V. is 14 1 •73-34 29 1
2. Tractorul Bv. 15 6 9 49-62 21
3. CSȘ IPC SI. •) 15 5 10 46-66 20 ■
4. Constr. Tg. M. •) 15 5 10 58-64 20 I

•) (3-2) 1
•) (2-3)

IM AS CULIN
Grupa I

1. U. ASA I. Cv. 15 15 6 135- 27 30 I
2. U. ASA II Cv. 15 9 6 100- 90 24 I
3. Mec. f. Buc. 15 5 10 80-104 20
4. Hidroteh. Bz. 15 1 14 39-133 16 i

Grupa a II-a I
Seria I 1

1. Prog. Buc. 15 13 2 133- 73 28 I
2. Tehnout. Od.S. 15 11 4 128- 90 26 1
3. Stirom Buc. 15 5 10 80-114 20 ■4. Știința C-ța 15 1 14 68-192 18 1

Seria a :II-J1
1

1. înfr. Tg. M. 15 10 5 115- 84 25 1
2. CSM Cj-N. 15 9 6 113-102 24 1
3. Sticla B-ța 15 7 8 111-111 22
4. Constr. Tg. M. 15 4 11 80-122 191
• ECHIPELE Juventus MILMC 

IMG București (feminin) și Uni
versitatea A.S.A. I '— * 
culin) au cucerit 
campioane.

Așadar, Corvinul a reușit și 
după etapa de duminică — în 
care a primit replica uneia din 
fruntașele clasamentului, Spor
tul studențesc — să-și continue 
șirul succeselor pe propriul te
ren, rămînînd astfel una din 
puținele echipe cu o asemenea 
performanță în actualul cam
pionat. Dar noua sa victorie 
s-a conturat mult mai greu de- 
cit de obicei, după mari emo
ții. Ba chiar această victorie a 
părut la un moment dat cu to
tul incertă, cind echipa bucu- 
reșteană luase conducerea cu 
3—1 și — așa cum evoluase 
pînă atunci — nu lăsa deloc 
impresia că ar mai putea pier
de partida. A fost, insă, sufi
cientă o ușoară relaxare a oas
peților (atit pe plan ofensiv, 
cit și în apărare) pentru ca 
hunedorenii, printr-un nou for
cing, să izbutească a răsturna 
situația în favoarea lor. Soar
ta meciului avea, totuși, să 
rămînă incertă pînă în final, 
cind bucureștenii au beneficiat, 
la rîndul lor, de un penalty, 
pe care insă portarul gazdelor, 
Ioniță, 
fost o 
pentru 
măcar

pans din final (pe lingă pe
nalty, oaspefii au mai benefi
ciat și de o lovitură liberă in
directă, in min. 89, in careul 
advers,- rămasă fără rezultat), 
meciul de la Hunedoara a fost 
unul dintre cele mai reușite 
din actualul campionat, meri- 
tind un premiu de calitate, ca 
și de frumusețe. Cu excepția, 
desigur, așa cum am menționat 
și în cronică, a primelor 20—25 
de minute, cînd jocul a avut e 
mare, dar nejustificată încăr
cătură de nervi și tensiune. 
Care a culminat cu scenele re
probabile de după deschiderea 
scorului (imbrînceli, chiar

greu de crezut că ju- 
echipei Victoria nu fu- 
avizați înaintea partidei 
„Poli", asupra pericolu- 

I repre-

cătorii 
seseră 
lor cu . ____
lui potențial pe care-l 
zintă pentru ei arma contraata
cului r- folosită de elevii lui 
Robert Cosmoc. Mai ales că 
fostul fundaș de clasă care a 
fost Nelu Nunweiller cunoaște, 
dintr-o vastă experiență. a- 
ceastă armă. De altfel. chiar 
programul editat de gazde îi 
punea in gardă pe jucătorii fa- 
voriți să nu-și neglijeze liniile 
dinapoi.

Craiova (mas- 
titluriîe de I

• FORMAȚIILE
Mare (feminin) și __
Buzău (masculin) au retrogradat 
în grupa a Ii-a valorică.

Faimar Baia 
Hidrotehnica

în• PENTRU PROMOVARE 
prima grupă valorică, echipele 
Metalul C.S.S. Km. Vilcea, C.S.M. 
Cluj-Napoca (feminin), Progresul 
IIRUC București, înfrățirea Tg. 
Mureș (masculin) vor susține un 
meci de baraj.

• AU RETROGRADAT in cam
pionatul de calificare formațiile 
Constructorul Tg. Mureș, Progre
sul IIRUC București (feminin), 
Constructorul Tg. Mureș, Știința 
C.S.S. 2 IJPÎPS Constanța (mas
culin) .
• MECIURILE de baraj, pre

cum și partidele pentru clasa
ment intre formațiile situate pe 
locurile 2—3 în seriile secunde vor 
avea loc la Constanța în ziua de 
8 decembrie.

• Sala sporturilor din Con
stanța va fi în perioada 6—8 de
cembrie gazda finalelor Campio
natelor naționale individuale pen
tru seniori, competiție care so 
desfășoară în cadrul „Dacladei". 
Alături de sportivii calificați în 
urma concursului I, care a avut 
loc recent la Odorhelu Secuiesc, 
vor intra în întreceri și sportivii 
de cat. I. Lupta pentru titluri se 
anunță interesantă și atractivă, 
cu atît mai mult, cu cit la start 
vor fi prezenți o serie de spor
tivi bine cotați pe plan Interna
țional, cum sînt Vasile Florea 
Maria Losonczi (campionii en-tit- 
re), Andras Fejer, călin Toma. 
Maria Albolu, Otilia Bădescu, E- 
milia Ciosu, Kinga Lohr, Rodica 
Urbanovici, Anca Cheler ș.a. 
Așadar, în perspectivă, intîlnlri 
de bun nivel, în care campionii 
vor trebui să facă față ambițioși
lor out-sideri pentru a-șl menține 
pozițiile cucerite la ediția pre
cedentă .

APROPIE DE LIDER

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

cursa 
I : 1. Simlana (Toduță) 1:34,8, 2. 
Refuz. Cota : cișt. 1,20. Cursa a 
H-a : 1. Krauss (Tănase) 1:27,8, 
2. Sugiuc, 3. Honorică. Cota : cîșt.
1, ev. 9, ord. triplă 80. Cursa a 
ni-a : 1. Toporaș (Toduță) 1:29,7,
2. Junioara, 3. Hrenița. Cota : 
cîșt. 1, ev. 50, ord. triplă 475, tri
plu I—n—IH 775. Cursa a IV-a :
1. Herald (Tudor) 1:30,2, 2. Rela
tiv. Cota : cîșt. 3, ev. 17. Cursa 
a V-a : 1. Melinte (N. Nicolae) 
1:29,7, 2. Silica, 3. Satim. Cota : 
cîșt. 4, ev. 19, ord. triplă 72. Cursa 
a Vl-a : i. Racșa (C. lorga) 1:28,2,
2. Albinița, 3. Tufișoara. Cota :
cîșt. 1,40. ev. 6, ord. triplă 105, 
triplu IV—V—VI 40. Cursa a 
VH-a : 1. Socola (Dumitru) 1:38,9, 
2. Herson, 3. Piatra. Cota : cîșt. 
1,60, ev. 4, ord. triplă 113. Cursa 
a vin-a : 1. Amfora (N. Nicolae) 
1:39,3, 2. Voinica, 3. Cosmetic.
Cota : cîșt. 9, ev. 40, ord. triplă 
152. Cursa a IX-a : 1. Mintos (A. 
Ștefănescu) 1:31,0, 2. Rlșa. Cota : 
cișt. 1.60, ev. 25, ord. 50.

A. MOSCU

I
l

2. I
I
I
I
I

l-a apărat cu brio. A 
ultimă și mare șansă 

studenți de a obține 
un rezultat egal, pe care

— după întreaga desfășurare a 
meciului — ei l-ar fi meritat 
din plin. In paranteză fie spus 
poate 
foarte 
obosit 
forturi 
execute lovitura de la 11 metri.

Prin aplombul ofensiv al 
ambelor echipe, prin spectacu
lozitatea multor acțiuni de a- 
tac, prin răsturnările de scor 
cunoscute și prin marele sus-

că nu trebuia ca Hagi, 
bun în acest joc, dar și 
în final după marile e- 
făcute pînă atunci, să

schimburi de lovituri mai dis
crete sau chiar fățișe), cind 
jocul era aproape să degenere
ze. Este meritul, în principal, 
al arbitrului Crăciunescu de a 
fi reușit să tempereze — chiar 
fără a apela la cartonașe în 
situația respectivă, deși ele 
s-ar fi impus — t spiritele in- 
fierbîntdte. Oportună a fost și 
intervenția la pauză a obser
vatorului federal Mircea Cezar 
Ionescu, care a chemat la or
dine pe jucătorii mai recalci
tranți din prima repriză, Văe- 
tuș și Coraș.

După pauză, cei doi jucători 
admonestați, îndeosebi, cit 
majoritatea coechipierilor 
și-au văzut, in general, de 
Și astfel calitatea partidei 
sporit vizibil.

Și 
lor 

joc, 
a

Constantin FIRĂNESCU

In prima repriză, contrar 
așteptărilor, cei care au atacat 
mai variat și mai periculos au 
fost oaspeții. compartimentul 
lor ofensiv (Sabou. Vlătănescu, 
Rotariu. Giuchici. Bolba) miș- 
cîndu-se mai rapid (în jumă
tatea de teren adversă) și mai 
decis (în preajma buturilor lui 
Eftimescu) în raport cu jucă
torii adverși. Iar oponentii lor 
direcți din apărarea Victoriei, 
depășiți pe plan individual 
(mai 
n-au 
în 
de 
Eftimescu 
să parafeze 
sancționate 
ba și Vlătănescu.

După pauză însă. atunci 
cînd elanul ofensiv debordant 
al Victoriei a îngenunchiat-o 
pe „Poli“, aceasta ascultînd. 
parcă, numărătoarea arbitrului 
la K.D., jucătorii bucureșteni 
au căutat cu înfrigurare lovi-

tura decisivă avind însă garda 
descoperită. Și rapizii jucători 
timișoreni au profitat din plin 
de aceasta Rotariu lovind de
cisiv de două ori în ultimul 
sfert de oră Și tot el a mai 
ratat » mare ocazie iar Giu
chici și Bolba nu l-au mai pu
tut învinge pe Eftimescu 
capătul altor contraatacuri 
ioase.

După jocul din prima repri
ză, „Poli" conducea confortabil 
la puncte, la mijlocul reprizei 
secunde Victoria restabilise 
spectaculos egalitatea și își do
mina clar adversara, pe care e 
inghesuise „în corzi". Dar iată 
că in final a fost victima pro
priilor slăbiciuni din apărare.

După cum se vede, rodajul 
nu este deloc lesnicios pe un 
drum accidentat cum este cel' 
al Diviziei „A“. Credem că în
tre tur și retur noua promo- 
vată. Victoria. își va regla 
turația pentru un parcurs de 
regularitate.

Paul SLÂVESCU

MUTAREA" INSPIRATĂ

la 
tă-

DIVIZIA ,,r REZULTATELE ULTIMEI
SERIA I

Minerul Gura Humorului — Și
retul Pașcani 1—0 (1—0), Cetatea 
Tg. Neamț — Celuloza-Bradul 
Roznov 4—1 (2—0). Danubiana 
Roman — Explorări Cimpulung 
Moldovenesc 2—2 (1—1), Electro- 
Luceafărul Botoșani — C.S.M. Bu- 
cecea 4—3 (3—0), Relonul Săvl- 
neștl — Laminorul Roman 2—0 
(2—0), Avîntul Frasin — Con
structorul Iași 2—1 (0—0), Metalul 
Rădăuți — Zimbrul Șiret 3—0 
(0—0), Carpați Gălăneștl — Cris
talul Dorohol 2—1 (1—1).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 15-a, ultima din tu
rul campionatului : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 36 p (24—19),
2. Șiretul Pașcani 32 p (30—16),
3. Laminorul Roman 29 p (23—9) 
...pe ultimele locuri : 14. Lucea
fărul Botoșani 13 p (20—24), 15. 
Celuloza Roznov 11 p (10—26), 16. 
Danubiana Roman 8 p (16—33).

SERIA A H-a
Vaslui — Unirea-Dinamo 
2—1 (1—0), Textila Bu-

• Partizanul Bacău 2—1 
C.S.M. Borzeștl — Con- 

Flacăra Odobești

Inter 
Focșani 
huși — 
(2-0), 
structorul _______ __  .
3—2 (2—0), Chimia Mărășeștl —
Mecanica Vaslui 1—2 (0—2) — s-a 
jucat la Bacău, Unirea Negrești
— Voința-Petrolistul Rm. Sărat 
2—0 (1—0), Luceafărul Adjud — 
Proletarul Bacău 2—0 (0—0), Stea- 
ua-Mecanlca Huși — Victoria Gu- 
geștl 3—1 (0—0), Minerul Comă- 
nești — Petrolul Moinești 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. INTER
VASLUI 33 p (28—13), 2. Unirea 
Dinamo Focșani 31 p (41—15), 2. 
C.S.M. Borzeștl 30 p (31—13)... pe 
ultimele locuri : 14. Chimia Mără- 
șești 14 p (13—22), 15. Voința Rm. 
Sărat 14 p (13—39), 16. Minerul 
Comănești 11 p (19—38).

SERIA A Dl-a
DVA-Portul Galați — Chimia 

Buzău 1—0 (0—0), Petrolul Berea
— A.S.A. Buzău 1—2 (0-1), Pro
gresul Isaccea — Carpați Neholu 
2—2 (1—1), Laminorul Vizlru — 
SN CSS Tulcea 2-0 (1-0), Vic
toria Tecuci — Ancora Galați 
1—0 (1—0), Arrubium Măcin —
Chimia Brăila 2—1 (0-0), Metalul 
Buzău — Granitul Babadag 2—0 
(1—0), Petrolul Ianca — FEPA 74 
Bîrlad (1—1) s-a jucat in devans.

Pe primele locuri : 1. FEPA 74 
BIRLAD 30 p (32—14), 2. Chimia 
Brăila 26 p (27—15), 3. Petrolul 
Ianca 26 p (22—15), 4. Victoria 
Tecuci 26 p (19—19)... pe ultimele 
locuri : 14. Ancora Galați 17 p
(16—24), 15. Granitul Babadag 16 p 
(15—30), '* ----- “ '
(19—21).

16. ASA Buzău 15 p

SERIA A IV-a
Slobozia — SN Olteni- 

(1—0), Victoria Țăndărei
— Olimpia Slobozia 2—0 (0—0),
Marina Mangalia — IMU CSS 
Medgidia 0—1 (0—1), portul Con
stanța — ISCIP Ulmeni ’ * 
(8—2), Voința Constanța — Elec
trica Constanța 1—0 (1—0), Ci
mentul Medgidia — Viitorul Chir- 
nogi 6—0 (3—0), Unirea Urzlceni
— Sportul ,.30 Decembrie" 
(0—3), FCM Dunăreană
— Metalul Mangalia 1—1 

Pe primele locuri : 1,
SLOBOZIA 30 p (37—17), 
tul „30 Decembrie" 29 p
3. IMU Medgidia 27 p
4. ISCIP Uimeni 27 p (22—14)... 
pe ultimele locuri : 14. Victoria 
Țăndărei 12 p (17—29), 15. Elec
trica Constanța 12 p (9—27), 16. 
Marina Mangalia 10 p (11—37).

Unirea
|a 2—1

4-2

0—3
Giurgiu 
(0-1).

UNIREA 
2. Spor- 
(25—10), 
(30-11),

SERIA A V-a
Autobuzul București — Metalul 

Mija 2—0 (1—0), Electrica Titu — 
Voința București 5—2 (2—1), Vis
colii București — Avicola Creve- 
dia 1—3 (1—2), cimentul Fienl — 
Abatorul București 0—0, Metalul 
București — MECON București 
0—0, IUPS Chitila — Tehnometal 
București 3—1 (0—0), Danubiana
București — Chimia Găeștl 3—0 
(2—0), Constructorul-IACPB Giur
giu — Flacăra roșie București 
2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 32 p (29—7),
2. IUPS Chitila 30 p (26—16), 3.
MECON București 29 p (23—16)... 
pe ultimele locuri : 14. Flacăra 
roșie București 15 p (16—41), 15. 
Constructorul IACPB Giurgiu 13 p 
(16—25), 16. Viscofil București
13 p (17—29).

SERIA A Vl-a
Recolta Stolcănești — rova 

Roșiori 2—1 (2—1), Progresul Băi- 
lești — Automatica Alexandria 
2—0 (2—0), Textila Roșiori —
Sportul muncitoresc Caracal 1—0 
(0—0), Metalul Alexandria — Ar
mata Craiova 4—1 (2—0), Progre
sul Corabia — Electronistul 
Curtea de Argeș 4—1 (3—0), Da
cia Pitești — Viitorul Drăgășani 
0—0. Constructorul TCI Craiova
— Viitorul Scornicești 2—1 (2—0). 
C.F.R. Craiova — Chimia Tr. Mă
gurele 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA
ROȘIORI 31 p (33—15), 2. Auto
matica Alexandria 30 p (25—6).
3. Constructorul Craiova 25 p 
(26—22), 4. Viitorul Drăgășanl 25 p 
(18—28)... pe ultimele locuri : 14. 
Metalul Alexandria 18 p (15—24). 
15. Armata Craiova 17 p (24—32), 
18. CFR Craiova 15 p (11—18).

SERIA A Vil-a
Gloria-Pandurii Tg. Jiu — Pe

trolul Țicleni 1—0 (0—0), Minerul 
Motru — Minerul Moldova Nouă
2— 0 (2—0), Metalurgistul Sadu — 
Jiul Rovinari 1—1 (0—0), Chimis
tul Rm. Vilcea — Gloria Reșița
1— 2 (0—2), Minerul Mătăsari — 
Mlnerul-Mecanizatorul șimlan 5—0 
(4-0), Dierna Orșova — Minerul 
Anina 3—1 (3—0). Minerul Ora vița
— Forestierul Băbenl 7—0 (3—0). 
Metalul Oțelu Roșu — Armătura 
Strehala 5—0 (3—0).

Pe primele locuri: 1. PANDU
RII TG. JIU 32 p (26—7), 2. Glo
ria Reșița 30 p (27—9), 3. Mine
rul Motru 26 p (25—15), 4. Dierna 
Orșova 26 p (23—28)... pe ultimele 
locuri : 14. Chimistul Rm. Vîlcea 
17 p (11—30), 15. Forestierul Bă
benl 16 p (16—36), 16. Minerul
Mătăsari 13 p (25—29).

SERIA A VIII-a
Unirea Tomnatic — CSM Lugoj

3— 0 (0—0), Șoimii Lipova — Mi-
nerul-Știlnța Vulcan 2-1 (2-0).
Minerul Paroșeni — Dacia Orăștie 
5-0 (2—0), UM Timișoara — CFR 
Simeria 3—1 (1—0), Strungul Chi- 
șlneu Criș — Unirea Slnnlcolau
2— 0 (1—0), CSM Caransebeș —
Rapid Arad 1—1 (0—0), Minerul
Certej — CFR Victoria Caransebeș
4— 0 (3—0), Victoria Călan —
Obilicl Sînmatinu Sîrbese 1—0 
(»-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
PAROȘENI 26 p (31—14), 2. Strun
gul Chișlneu Criș 26 p (23—12), 
3. U.M. Timișoara 26 p (23—23)... 
pe ultimele locuri : 14 CSM Ca
ransebeș 17 p (13—20), 15. CFR 
Caransebeș 17 p (15—29). 18. Mi
nerul Certej 16 p (16—33).

SERIA A IX-a
Metalurgistul Cugir — Electro- 

metal Cluj-Napoca 2—1 (1—1),

14.

16.

pe plan 
ales Brumaru și 
știut nici să se 
momentele-cheie. 
inspirație a portarului 

n-a făcut decît 
aceste greșeli, 

prompt de Bol-

Vlad) 
grupeze

Lipsa
A LUI MIRCEA DRIDEA

ETAPE A TURULUI
Olimpia Gherla — Industria sîr- 
mel Cîmpia ~ ................
cla-Arieșul 
Alba Iuiia 
Șuncuiuș — 
Groza 3—0 
lui Mihai — Gloria Beluș 1—0 
(0—0), Voința Oradea — Metalul 
Alud 1—0 (1—0), Minerul Or. dr. 
Petru Groza — Recolta Salonta 
1—0 (1—0), Steaua-CFR Cluj-Na- 
poca — Viitorul-IRA Cluj-Napoca 
3-1 (1-1).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 32 p (29—11), 
2. Sticla Turda 31 p (39—19), 
Steaua-CFR Cluj-Napoca 25 
(40—15), 4. Metalul Alud 25
(16—13).., pe ultimele locuri : 
Recolta Salonta 16 p (16—31), 
Olimpia Gherla 15 p (12—26), 
Electrometal Cluj-Napoca 13 
(15—31).

SERIA A X-a
Chimia-Victorla Zalău — Unio 

Satu Mare 0—3 (0—1), Energia 
Beclean — Minerul Băiuț 2—1 
(2—0), Minerul Rodna — Minerul 
Bala Sprle 1—0 (1—0), Chimia 
Tășnad — Lăpușul Tg. Lăpuș 
3—1 (2—1), Bradul Vișeu — Mi
nerul Sărmășag 3—0 (1—0), Mi
nerul Băița — Chimforest Nă- 
săud 3—1 (2—0), CUPROM Baia
Mare — Victoria Cărei 2—0 (1—0), 
Someșul Satu Mare — Oașul Ne
grești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIO
SATU MARE 31 p (37—12), 2. So
meșul Satu Mare 25 p (17—8), 3. 
Minerul Băiuț 25 p (21—13)... pe 
ultimele locuri : 14. Chimia Tăș
nad 19 p (20—21), 15. Minerul Săr
mășag 19 p (12—20), 16. Lăpușul 
Tg. Lăpuș 17 p (13—31).

SERIA A Xl-a
Metalul Sighișoara — Metaloteh- 

nica Tg. Mureș 1—0 (0—0), Lacul 
Ursu Sovata — Mureșul Toplița 
3—0 (2—0), Progresul Odorhei — 
Inter Sibiu 2—1 (2—0), Carpați 
Agnita — Minerul Baraolt 3—0 
(1—0), Minerul Bălan — Electro- 
mureș Tg. Mureș 1—0 (0—0), CSU- 
Mecanica Sibiu — Viitorul Gheor- 
ghenl 2—1 (2—0), Mureșul Luduș 
— Oțelul Reghin 3—0 (0—0), Uni
rea Ocna Sibiului — Unirea 
Cristuru Secuiesc 2—2 (2—2).

Pe primele locuri : 1, PROGRE
SUL ODORHETU SECUIESC 29 p 
(26—17), 2. Metalotehnica Tg. Mu
reș 28 p (35—20), 3. Electromureș 
Tg. Mureș 28 p (28—14)... pe ulti
mele locuri : 14. Metalul Sighi
șoara 16 p (11—22), 15. Unirea
Cristuru. Secuiesc 15 p (17—26). 
18. Lacul Ursu Sovata 15 p 
(16—33).

SERIA A Xll-a
Petrolul FSH Băicoi — Poiana 

Cimpina 8—2 (0—1), Carpați Si
naia — Chimia Brazi Ploiești 
2—1 (1—1), Minerul Filipești —
Metalul Tg. Secuiesc 2—0 (1—0), 
Torpedo zărnești — Nitramonia 
Făgăraș »—1 (1—1), Precizia Să-
cele — **
lea 1—0 
Gheorghe 
reștl 2—0 
țov — IPT 
1—0 (1—0), 
Utilajul Făgăraș 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CIMPINA 34 p (30—16), 2. Nitra
monia Făgăraș 29 p (29—10), 3. 
Electro Sf. Gheorghe 25 p (19—19) 
...pe ultimele locuri : 14. Me
trom Brașov 18 p (17—18), 15.
Chimia Brazi 17 p (20—16), 16.
Utilajul Făgăraș 17 p (20—26).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective.

Turzii 1—1 (1—1), Sti-
Turda — Mecanica
3—1 (2—0), Minerul 
Oțelul Or. dr. Petru 
(2—0), Unirea Valea 

- Gloria
Voința Oradea

1.

3. 
P 
P

14.
15.
16.

P

Cod- 
Sf. 

FIO-
Mobila Măgura 

(0—0), Electro 
— Victoria 
(0—0). Metrom Bra- 
Intorsura Buzăului 

Cimentul Hoghlz —

...Duminică, la Ploiești. Gaz
dele conduc cu 2—1. însă fac 
față tot mai greu asalturilor 
băcăuane. Deconectarea inter
venită la 2—0, neacomodarea 
unei foste divizionare „B“ cu 
ritmul „miercuri-duminică" se 
fac simțite. Și antrenorul Mir
cea Dridea pregătește e schim
bare. acea mutare care si 
aibă în primul rînd un efect 
psihic, tl încălzește pe Deeu 
Crîngașu. jucător experimentat, 
care, cu două etape in urmă, 
jucase foarte bine la Tg. Mu
reș, unde petroliștii obținuseră 
un punct. Cind Mircea Drîdea 
și Decu Crîngașu apar pe mar
ginea terenului, așteptind un 
moment de întrerupere pentru 
a se efectua schimbarea, un 
grup de așa ziși suporteri de 
la tribuna a Il-a începe să-i 
huiduie pe cei doi. Incredibil l 
Cînd echipa e la greu, dar 
totuși conduce, cind antreno
rul, intuind căderea unor ju
cători încearcă o „soluție", ei, 
acei pretinși suporteri, să hui
duie! La stația de amplificare 
crainicul stadionului N. Grigo- 
re, invită publicul spectator la 
s comportare civilizată, la o 
atitudine de țair-play. Alte 
huiduieli ! In fața mesei pre
sei. doi suporteri adevărați își 
ascund parcă privirea. Le e 
jenă de reacția acelui grup 
care nu poate face parte din 
adevărata galerie. „E posibil 
oare îi aud vorbind cu supă
rare. să uiți ce-a 
Mircea Dridea pentru 
ploieștean? ! Sau să 
Decu a contribuit din 
promovarea echipei?!" 
devăruri, din păcate. 
Mircea Dridea, sportivul 
del, fostul internațional, 
de glorie nu numai in 
Petrolului, cu care s-a 
pit mai bine de trei ueuenn, 
nu merita un asemenea trata
ment! Și nici Decu Crîngașu, 
jucătorul - sufletist, „bătrînul 
necesar" de care tînăra echipă 
a ploieștenilor are nevoie. 
Pină la urmă. Petrolul a ciș- 
tigat duminică. Două puncte 
grele, foarte prețioase. Fără a- 
cea schimbare prin care s-au 
mai blocat atacurile băcăuane, 
nu știm dacă echipa de lingă 
sonde și le-ar fi trecut in cont.

Adevărații suporteri ai Petro
lului trebuie să fie mai apro- 
piați de echipă, curățînd „ga- 

„crengi uscate- 
căuta pe sta-

leria" de acele 
care nu au ce 
dioane!

Mircea

insemnat 
fotbalul 

uiți că 
plin la 
Sint a- 

uitate, 
mo- 

nume 
istoria 
conto- 

decenii,

M. IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
• MIINE SINT PROGRAMATB 

DOUA MECIURI RESTANTE DIN 
DIVIZIA ,.A“. La Buzău va avea 
Joc partida Gloria — Steaua 
care va fi arbitrată, la centru, 
de M. Neșu (Oradea), ajutat la 
linie de M. Axente (Arad) și D. 
Buciuman (Timișoara). La Sla
tina se va disputa întâlnirea F, C. 
Olt — Universitatea Craiova, care 
va II condusă de A. Gheorghe 
(P. Neamț), la centru, V. Tito- 
rov (Drobeta Tr. Severin) șl M. 
Nlcolau (Bacău), la linie. Am
bele partide vor incepe ia ora 14.

• PRIMA DINTRE CELE DOUA 
PARTIDE dintre juniorii români 
și cei bulgari se va disputa mii- 
ne, la Arad. Se vor întîlni se
lecționatele U.E.F.A. ’86, echipe 
participante la preliminariile 
campionatului european de ju
niori A. Din lotul juniorilor noș
tri fac parte, printre alții, Hris- 
tea, Stroia, Bejenaru, Labu, Du- 
mitrașcu, Nuță. Reamintim, al 
doilea meci este programat vi
neri 29 noiembrie, tot la Arad.



Cupa MondialăROMÂNIA - BULGARIA 23-20

ÎNVINGĂTORI... TRADIȚIONALI

LA HANDBAL FEMININ
înaintea celui mai mare exa

men oficial al anului, Campio
natul mondial, grupa „B“ (care 
va avea loc în R.F. Germania, 
între 10 și 21 decembrie), re
prezentativa feminină de hand
bal a țării noastre a întîlnit — 
la turneul internațional „Cupa 
Sileziei", desfășurat la Chorzow 
(Polonia) — formația Bulgariei 
de care a dispus cu 23—20 
(9—10). Cele mai multe goluri 
au fost realizate de Mozsi 7 
și Gheorghe 3.

LUPTĂ DESCHISĂ PENTRU LOCUL 4
LUCERNA, 25 (prin telefon). 

In runda a 8-a, penultima, a 
„Cupei Mondiale" la șah, re
prezentativa României a întîlnit 
formația Franței, într-un meci 
deosebit de important pentru 
ambele echipe, aflate în ime
diata apropiere a podiumului 
de premiere. Desfășurată în- 
tr-o notă de dîrzenie și echili
bru al forțelor, întîlnirea s-a 
încheiat la scor egal, 3—3. La 
primele două mese, partidele 
Spasski — Șubă șl Gheorghiu 
— Kouatly s-au încheiat re
mize. La a treia, Ghițescu a

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
PRIMA „CUPĂ MONDIALĂ" 

A PATINATORILOR 
VITEZIȘTI...

debutat, simbătă și dunii- 
în stațiunea de sporturi de 
norvegiană Trondheim, cu 
rezultate notabile pentru

...a 
nică, 
iarnă 
citeva 
Începutul sezonului. Ziua I : băr
bați, 500 m : 1. Jansen (S.U.A.) 
38,88 : 2. Henrlcksen (S.U.A.)
39,18 ; 3. Thometz (S.U.A.) 39,19 ; 
ziua a II-a : Jansen 38,61 ; 2
Henrlcksen 58.69 ; 3. Westerlund 
(Suedia) 38,90 ; 1000 m, 1. Jansen 
1:17,72 ; -----
Henrlcksen 
Bengtsson 
Magnusson 
Oxhoim (Norvegia) 2:01,83 
a II-a “■ - - -
nada) 
1:17,89 
landa) 
landa) 
(Suedia) 7:27,28.

O Cîteva rezultate din întîlni
rea R.D G. — U.R.S.S., care s-a 
d'-putat la Karl Marx-Stadt. 
Ziua I : masculin. 500 m : 1. Fc— 
kicev (U.R.S.S.) 37,95 : 2. Selo-
sovski (U.R.S.S.) 38,21 : 1000 m :

2. Thometz 
1:18,27 ; 

(Suedia) 
(Suedia)

1000 ra : 
1:17,83 ;
5000 m 

7:25 33 :
7:27,21 :

3. 
m : 

; î. 
: 3.
ziua 

1. Boucher (Ca- 
Henricksen 
Visser (O- 

2. Kamkers (O-
3. Gustafsson

2.
1.

cam- 
de 

doi 
vic- 

Este

ScW\2t

Selosovski 1:15,88 ; feminin : 
500 m : 1. Christa Rotlienburger 
(R.D.G.) 40,98 ; 1000 m : 1. Karin 
Kania (R.D.G.) 1:23,76, 2. Rothen
burger 1:23,96 ; ziua a II-a : 
masculin, 500 m : Mey (R.D.G.) 
38,05 ; 2. Fokicev 38,17 ;
nln, 500 m : Rotlienburger 
1 ooo m: Kania 1:23,22.

„PIRUETA DE AUR" 
DE LA ZAGREB...

revenit, anul acesta....a

1.

femi-
41,37 ;

unor 
tineri patinatori artistici aflați la 
începutul drumului tn marea per
formanță internațională. Iată în
vingătorii, feminin : Constance 
Gensei (R.D.G.) ; masculin : Hei
ko Fischer (R.F.G.) ; dans : 
Isabelle Beclierer, P. Bccliercr 
(R.F.G.). în aceeași perioadă, o 
seamă de patinatori deja consa
cra ti s-au întrecut tocmai în Ja
ponia, mai precis la Kobe. In 
fruntea clasamentelor s-au si
tuat, la feminin : Midori Ito (Ja
ponia) ; la masculin : Brian Boi- 
tano (S.U.A.) ; 2. Brian Orser
(Canada) : la dans : Mari
na Klimova, S. Ponomarenko 
(U.R.S.S.) ; la dublu : Gillian 
Wachsman, T. Waggoner (S.U.A.),

DUPĂ „TROFEUL CARPAȚT4 LA POPICE 
marcate, ele spunîndu-și in fi
nal cuvîntul. Ne bucură, de a- 
semenea. revenirea (după un 
declin) a mureșanului Ilie 
Hosu, care, de fiecare dată, s-a 
numărat printre principalii a- 
nimatori (9-16 la individual și 
921 la perechi), iar Vasia Do- 
nos (925), Marton Farkaș (904) 
și, în mai mică măsură, Ale
xandru Szekely (898) și Marian 
Andrei (880) au dat- satisfacție 
specialiștilor federației. Mai 
puțin convingătoare au fost e- 
voluțiile popicarilor Traian Țăl- 
nar (868), Erno Gergely (865, 
neașteptată cădere) și 
Belivacă (845).

„Trofeul Carpați" ne-a 
prilejul să urmărim cam 
avem mai bun și la senioare, 
imaginea de ansamblu fiind îm
bucurătoare. Tînăra Doina Ță- 
gean (442—445), Elena Andrees- 
cu (436—427) și Margareta Că- 
tineanu (433—420) au avut o 
comportare constantă, dar ul
timele două n-au mai strălucit 
ca altădată. Existenta unor dis
crepanțe de exprimare pe par
cursul reuniunilor (Maria Zsiz- 
sik de la 445 la 402. Elena Pană 
de la 432 la 411) denotă unele 
carențe în procesul de instrui
re, care au dus la instabilitate 
și incertitudine. în sfîrsit, ti
nerele Ibalya Mathe (422). Oc
tavia Ciocîrlan (419) 
Badea (416). Florica 
(412). precum și mai 
mentalele Silvia Boboc 
Maria Todea (403) au 
mat. mai mult sau mai puțin, 
optimismul antrenorilor lotului 
reprezentativ.

(Urmare din pag I)

VALOAREA LOR MORALA, 
întrucît câțiva dintre principa
lii realizatori nu__ au evoluat 
în plenitudinea forțelor; Gheor
ghe Silvestru a tras ultima su
tă de bile cu durerile provo
cate de recidivarea unei întin
deri 
sting, pi 
pas de susținere în 
Iuliu — 
saje 
te o 
Iosif 
vizibilă stare gripală iar Sle- 
lian Boariu a acuzat. încă de 
la ultimul antrenament, o se- 
mi-întindere de ligamente la 
brațul drept. Desigur, unul sau 
altul putea să lipsească de la 
acest concurs dar dăruirea 
pentru culorile patriei, dîrzc- 
nia și ambiția la acești popi
cari fruntași merită a fi re-

de ligamente la piciorul 
care face al doilea 

lansare : 
Bice și-a atenuat cu ma- 
inaintea intrării pe pis- 
mai veche lombo-sciatică ; 
Tismănar a jucat cu o

7 SE-NVIRTESTE

ROATA...
Multe din telegramele 

presă ale ultimelor zile 
crept subiect suprafața de 
pentru finala ..Cupei Davls", 
R.F.G. — Suedia (20—21 de
cembrie). de la Milnchen. Gaz
dele optează pentru un teren 
care să corespundă specificu
lui jocului lor. dar care, In a- 
celaș, timp, să-i pună tn difi
cultate pe suedezi. MUnchene- 
zli se pregătesc să fie gazde 
ospitaliere, dar și sd le aducă 
aminte suedezilor că AICI se 
organizează meciul, că anul 
acesta CI decid asupra terenu
lui. Șl. Intr-adevăr, vest-ger- 
manii au ales ..linoleumul 
verde", suprafață foarte rapi
dă. ..ultra-rapidă" — cum 
scriu agențiile —, care să 
pună in evidență loviturile pu
ternice șl serviciile „ca-din- 
tun" ale jucătorului lor nr. 
1. cur oscului, de-acum, Boris 
Becker, supranumit „Mr. Ace" 
sau chiar ..Mr. Bum-Bum". Șl 
le mai amintesc ceva, tnfln- 
chenezil. oaspeților lor : că in 
urmă cu un an, SUEDEZII a- 
leseseră ...zgura pentru finală! 
O finală ctstigată atunci, ca
tegoric — 5—0 — tn compania 
echipei S.U.A...

Doina STĂNESCU

de 
au 
joc

Silviu

oferit 
tot ce

Nincta 
Lucan 

experi- 
(429) și 
confir-

fost învins de Haik, după ce 
jucătorul român încercase un 
schimb de piese (damă contra 
turn și cal) numai aparent a- 
vantajos, care l-a expus apoi 
unui atac decisiv. în schimb, Ia 
a patra masă, Bărbulescu a 
calculat foarte exact toate com
plicațiile tactice ale partidei 
sale cu Seret, cîștigînd foarte 
frumos. în fine, încă două re
mize, Renet -*■ Ghindă și Stoica 
— Miralles, care lasă deschi
să lupta pentru locul 4.

La acesta aspiră acum și e- 
chipa R.P. Chineze, care a 
oferit surpriza rundei, învin- 
gînd cu 3,5—2,5 Ungaria. în 
celelalte meciuri s-au înregis
trat rezultatele : Argentina — 
R.F.G. 4—2, Elveția — Africa 

Anglia 
Alte 

intermedia- 
precedentă : 

1,5—3,5

4-1 (O
3—2 (și 
cîteva 
re din 
R.F.G.
(1), Anglia
(1), Elveția — Ungaria 1—3 (1). 
Și două rezultate finale : Ro
mânia — Ungaria 1,5—4,5 ; 
R.F.G. — R.P. Chineză 3—3.

în clasament : U.R.S.S. 
p (2), Ungaria 29,5 p (1), 
glia 28 p (2), ROMANIA 25,5 
n, Franța 25 p (1), R.P. ’ 
neză 24,5 p, Elveția 22 p (2), 
Argentina 21,5 p (2), R.F.G. 
20 p (1), Sel. Africii 5,5 p (3).

și U.R.S.S. — 
o întreruptă), 

rezultate 
runda 

Franța
— Argentina 3—2

31,5
An-

Chi-

Există în lumea sportului 
fel de fel de tradiții... Ne a- 
mintim, bunăoară, că la 
plonatele . internaționale 
atletism ale României, 
sportivi au monopolizat 
torille în probele lor.
vorba de săritorul nostru In 
înălțime Ion Soter șl de dis
cobolul ungur Ferenc Kllcs, 
care, indiferent de adversari 
și indiferent de condițiile at
mosferice in care s-au desfă
șurat întrecerile, au fost me
reu primii. Așa s-a întîmplat, 
din 1943, de la prima ediție 
a „internaționalelor" șl pînă 
în 1955 (Sâter), respectiv 1954 
(Klics), adică 8, respectiv 7 
ani la rînd 1

O situație asemănătoare s-a 
întîmplat, iată, șl la faimoasa 
cursă de maraton de la New 
York, de la podul Verrazano 
șl pînă la Central Park. Fon- 
dista norvegiană Grete Waltz, 
la a opta participare la New 
York, a obținut, anul acesta, 
pentru a șaptea oară victoria, 
pe care n-a ratat-o declt în 
1981, clnd, nefilnd în plenitu
dinea forțelor fizice, i-a ce
dat întlletatea neo-zeelande- 
zel Allison Roe, care, cu acel 
prilej, înregistra, cu 2.25:29, 
cel mai bun rezultat mondial 
pe această distanță. Șapte vic
torii într-o cursă de o ase
menea amploare constituie, 
indiscutabil, o mare perfor
manță, care, însă, abia ega
lează recordul în materie, de
ținut , de fondistul american 
De Mar, cîștigător de șapte 
ori, între anii 1911 și 1930, la 
maratonul de la Boston. Dar 
Grete Waitz este autoare » 
încă unei asemenea perfor
manțe excepționale : 5 titluri 
de campioană mondială de 
cros în 1978, 1979, 1980, 1981 șl 
1983. In 1982 șl 1984, s-a cla
sat a ' '
Puică 
după 
rova

Alțl ____ _____  ,
ționali", au fost. în lumea ci-

treia, după Mariclca 
și Fița Lovln, respectiv 
Puică șl Galina Zaha- 
(U.R.S.S.).
învingători, tot „tradl-

clismulul, francezul Jacques 
Anquetll, care a luat parte 
de nouă ori la „Marele pre
miu al națiunilor" șl a obți
nut tot atltea victorii <1953— 
1958 și apoi In 1961, 1965 
1966), Iar In faimoasa 
Milan — San Remo, . _ 
victorii a repurtat asul bel
gian Eddy Merckx, între- anii 
1966 șl 1976, performanță e- 
gală cu cea' a unui rutier mal 
vechi, Constante Girardengo, 
și el cu șapte succese, între 
anii 1915 șl 1928. In același 
context vom aminti și de cele 
cinci victorii ale italianului 
Fausto Coppl, regretatul „B 
camplonissimo", In „Turul 
Lombardlei" (1946—1949 și 
1954). In sflrșit, să consemnăm 
șl recordmenli de victorii în 
cea mal mare competiție a ci
clismului mondial. „Turul 
Franței", în care Anquetil 
(1957, 1961—19164) șl Merckx 
(1969—72 șl 1974) dețin cite 
cinci victorii, Bernard Hi
nault (1978—79, 1981—82 și 1985) 
ajunglndu-i anul acesta șl 
fiind capabil chiar să-1 depă- 
șoască.

Din *1954, de clnd hochelștll 
sovietici și-au făcut debutul 
(victorios) la Campionatul 
mondial, el au obținut titlul 
de 20 de ori (din 1963 și plnă 
In 1971, fără Întrerupere).

Pe plan Intern, la campio
natele noastre de atletism, la 
două probe, săritura In înălți
me (Iolanda Balaș-Soter) și 
la aruncarea greutății (Ana 
Sălăgean), ani de-a rîndul, 
victoriile le-au aparținut în 
exclusivitate, din 1951 pînă în 
1966, respectiv din 1954 pînă 
In 1971, ceea ce era, într-un 
fel, tot o chestiune de... tra
diție !

Și 
cursă 
șapte

Romeo VILARA

Fetbal meridiem*

1 ' Za

'4 * •* ' . v MA,. -..* -i - 'i

Așa a inserts Platini golul egalizator (In derby-ul Italian Internazlo
nale — Juventus I—1). După ce Bergomi deschisese scorul pentru 
gazde, Platini a executat un penalty. Portarul Zenga a respins și 

internaționalul francez a reluat, cu capul, tn poartă I
Telefoto : A.P. — AGERPRES

MÎINE IN „CUPA U.E.F.A".

...sînt programate meciurile din 
optimile de finală (tur). „Capul 
de afiș" îl constituie întîlnirea 
dintre Borussia Monchengladbach 
șl Real Madrid. Dar șl celelalte 
partide se anunță interesante : 
Spartak Moscova — Nantes, in- 
ternazionale — Legia Varșovia, 
Waregem — Milan. Dniepr — 
Hajduk Split, Hammarby — F.C. 
K61n, Athletic Bilbao — Sporting 
Lisabona și Dundee United — 
Neuchatel Xamax.
• în prima decadă a lunii fe

bruarie 1986 va avea loc la Frank
furt pe Main tragerea la sorți a 
grupelor preliminare ale viitoru
lui Campionat european al cărui 
turneu final se va desfășura în 
1988, în R.F. Germania.
• La 8 decembrie, la 

este programată finala 
intercontinentale" dintre 
tinos Juniors (Argentina) 
ventus Torino. Prima a 
„Cupa Llbcrtadores" din America 
de Sud, în timp ce Juventus a 
cucerit trofeul „C.C.E.",
• In finala „Cupei cupelor A- 

fricii", în prima manșă, formația 
egipteană National Cairo a în
vins cu 2—0 echipa Leventis Uni
ted, din Nigeria. Golurile au fost 
marcate de Abdelghadl (min. 
73) și

de Abdelghadi 
Nassel (min. 76).

CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE

IUGOSLAVIA (et. 15). Zenica — Hajduk Split 1—0, 
Dinamo Vinkovci — Vojvodina Novi Sad 1—1, Ri
jeka — Partizan 1—0, Dinamo Zagreb — Osijek 1—1, 
Zeleznlcear — Velez Mostar 1—2, O.F.K. — Pristina 
2—1, Vardar Skoplje — Buducnost 2—1, Tuzla — 
F.C. Sarajevo 1—0, Steaua roșie — Niksici 4—2. Pe 
primele locuri : Steaua roșie șl Partizan cu cite 23 
p, Velez Mostar 19 p ; pe ultimele : 17. Buducnost 
10 p, 18. Vojvodina 7 p.

SPANIA (et. 13). Valladolid — Real Madrid 3—2. 
Cadiz — Celta Vigo 1—0, C.F. Barcelona — Gijon 
2—0, Hercules Alicante — Real Sociedad 2—0, F.C. 
Sevilla — Betis Sevilla 1—0, Osasuna — Espanol 
2—0, Athletic Bilbao — Valencia 2—2, Atletico Ma
drid — Santander 2—0, Las Palmas — Zaragoza 2—2, 
Pe primele locuri : Real Madrid 19 p. Sporting Gi
jon 18 p, Atletico Madrid 17 p ; pe ultimele : 16—17 : 
Espanol, Santander cu cite 8 p, 18. Celta Vigo 5 p.

ELVEȚIA (et. 15). St. Gall — Granges 3—3, Ser- 
vette — Neuchâtei Xamax 2—1, Grasshoppers — 
Aarau 3—0, Lucerna — F.C. Zurich 3—0, Vevey —

Tokio, 
„Cupei 
Argen- 
șl Ju- 

ciștigat

Lausanne 4—1, Young Boys 
de Fonds — Sion 2—1. Pe

Baden 0—0, WetUngen —
— Basel 1—1, La Chaux _ ___ ___  _ _
primele locuri : Neuchâtei Xamax 23 p, Grasshop
pers 21 p, Lucerna 20 p ; pe ultimele: 15. Granges 
8 p, 16. Baden 4 p.

BELGIA (et. 15). Malines — Cercle Bruges 2—2, 
Antwerp — Molenbeek 1—0, Standard — F.C. Llăge 
4—0, Lokeren — Courtrai 2—0, Waregem — La Gan- 
toise 3—2, Anderlecht — Beerschot 1—1, F.C. Bruges
— Liârse 3—2, Seraing — Beveren 0—2. Pe primele 
locuri : F.C. Bruges 24 p. La Gantoise 19 p. Andcr- 
lecht 19 p (un Joc mal puțin) : pe ultimul loc : 18. 
Courtrai 7 p.

R.D. GERMANA (et. 11). Frankfurt/O. — Dynamo 
Berlin 2—1, Jena — Dynamo Dresda 2—0, Erfurt — 
F.C. Karl Marx Stadt 2—3. Zwickau — Brandenburg 
t—3, Riesa — Lokomotive Leipzig 0—2, Union Ber
lin — Rostock 3—2, Aue — Magdeburg 1—0. Pe pri
mele locuri : Dynamo Berlin 17 p, Dynamo Dresda 
15 p. Jena 14 p ; pe ultimele : 12—13. Magdeburg și 
Frankfurt cu cite 8 p, 14. Zwickau 7 p.

rELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • După 19 

probe speciale, în Ralyul Rac 
(Marea Brltanle), conduce cuplul 
finlandez Hannu Mikkola, Arne 
Hertz, pe Audi Sport Quatro, ur
mat de Marku Allen, Ilka Klvl- 
maki (Finlanda), pe Lancla Mar
tini Delta.

ATLETISM • Concursul pe lf. 
km de la Rosemont (S.U.A.) a 
fost cîștigat de americanul Mark 
Nenow cronometrat In 28:55,9. 
Proba similară feminină a revenit 
Zolei Bpdd, Intr-un timp foarte 
bun : 32:29.

CĂLĂRIE • Proba de sărituri 
din Berlinul de vest a fost clști- 
gată de Paul Schoeckemoehle, pe 
Delster, urmat după barajul de 
rigoare, de către Michael Withaker

(Marea Brltanle). pe Jingo. • 
Clasamentul Marelui premiu de 
la Lyon : 1. Rozier (Franța) 0,25 
p, 2. Bost (Franța) 4 p, 3. Gar
cia 4,5 p.

CICLISM • „Cursa de 6 zile" 
de la Gând (Belgia) a impus 
cuplul belgian Stan Tourne, 
Etienne de Wilde, urmat, la un 
tur, de perechea Vaarten (Bel
gia) Doyle (Anglia). La 11 ture 
s-au clasat, pe locul 3, Dhaenens, 
Hermann I

HOCHEI PE IARBA • 
țațele celei de a 7-a zile a 
feului campionilor", ce se 
șoară la Perth (Australia) 
kistan — Australia 3—1 ; 
Brltanle — India 2—1. In 
ment : 1. Australia 8 p, 2.

Rezul- 
„Tro- 
desfâ- 
: Pa- 
Marea 
clasa- 
Mare»

Brltanle 6 p. 3. R.F.G. 5 p.
POLO PE APA • In „Cupa 

campionilor europeni", meci tur: 
BVSC Budapesta — Spandau 0-7.

RUGBY • La „Cupa Mondială", 
care va avea loc in 1987 in Noua 
Zeelandă șl Australia, vor fi In
vitate 16 reprezentative, printre 
care șl România. Participantele 
definitive vor fl cunoscute In 
cursul acestei săptămini, după 
tntrunirea „International Board".

ȘAH • După 7 runde. In tur
neul feminin de la Smederevska 
Palanka I 
Erenska cu
Cramling_ 4
3,3 p (1) șl 
de 3,5 p. tn 
ska — Nuțu

(Iugoslavia) conduce 
i 5 p (1), urmată de 

MaximovlciP (1),
Elisabeta Polihronia- 
runda a 7-a : Eren- 
1—0, Polihrontade — •

Petrovlci 0,5—0,5, Maximovlci — 
Hojberg l—o, Aleksandrla — 
Cramling 0,5—0,5.

TENIS • Finala turneului „Ma
relui Premiu" de la Vlena î 
Gunnarsson — Pimek 6—7, 6—2, 
6—4, 1—6, 7—5. La dublu : Depal- 
mer, Dornely — Casai, Sanchez 
6—4, 6—3. * In finala masculină 
de la Hong Kong : Gomez (Ecua
dor) — Krickstein 6—3, 6—3, 3—6, 
6—4.

YACHTING • Campionatul mon
dial la clasa Star s-a încheiat, 
la Nassau (Insulele Bahamas), cu 
victoria echipajului american 
Bucham — Erickson, care sînt șl 
campioni olimpici ai probei. Pe 
locul secund : Bakker, van der 
Berg (Olanda).


