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Astăzi, pe stadionul Dinamo

CUPLAJUL FOTBALISTIC AL PROMOȚIILOR DE INTERNAȚIONALI-> ->

Așa cum am mai anunțat, 
F.R.F. a convocat la București, 
de ieri, loturile reprezentative 
„A“, olimpic, de tineret și 
U.E.F.A. ’86 în scopul analizei 
participării echipei naționale la 
preliminariile C.M. 1986 și asi
gurării continuității în pre
gătire, o dată cu încheierea a- 
nului competițional și în per
spectiva sezonului următor.

Această reunire va prilejui șl 
trecerea în revistă a circa 80 de 
jucători din toate eșaloanele. 
Ea va fi efectuată în cadrul a 
două meciuri de trial progra
mate astăzi pe stadionul Dina
mo — in program cuplat — 
după cum urmează :

ora 12 : Lotul de tineret — 
Lotul U.E.F.A. ’86. Arbitri : V. 
Alexandru — G. Andrei, Fi. 
Brinzoi.

ora 14 : Lotul „A" — Lotul 
olimpic : Arbitri : M. Constan
ți neseu — G. Ionescu, N. Voinea.

• La ora 14 : Lotul ,,A“ _ Lotul olimpic
în deschidere : Lotul de tineret-Lotul U.E.F.A. ’86

Iubitorii fotbalului din Bucu
rești au, prin urmare, ocazia 
să urmărească toate promoțiile 
de internaționali ale fotbalului 
nostru. Iată componența lotu
rilor convocate :

LOTUL „A“ : Lung. Moraru 
(portari) ; Iovan, Ndgrilă, Ște- 
fănescu, Belodedid. Ungureanu, 
Bărbulesou, Iorgulescu, Andone 
(fundași), Mateuț. Țicleanu, 
Rednic, Boloni, Klein, Bălăci 
(mijlocași), Hagi, Coraș. Geol- 
gău, Gabor, Lăcătuș, Cămătarii, 
Pițurcă. Augustin (atacanți).

LOTUL OLIMPIC : Ducadam, 
Mânu (portari), Nicșa, M. Mi
hail, Movilă, Rada, Bumbescu, 
Cireașă, Eduard, Văetuș (fun
dași), Balint. Pană, Balaur, Po- 
picu, Rotariu, Majaru, I. Petcu

(mijlocași). Orac. Damaschin I, 
Jurcă, C. Cojocaru, Bîcu (ata
canți).

LOTUL DE TINERET : Stân
gaciul, Zlotea, Iașko
Cărstea, Minea, 
linschi, Mihali.
(fundași). Sabou, 
Cristea. Bănuță, 
cași), Țîră. Teodorescu, Bobaru, 
Bozeșan II. Soare, Muntean, 
Șoiman, Badea (atacanți).

LOTUL U.E.F.A. ’86 : Hristea, 
’Șerban (portari). Bejenaru, Pe
trescu, 
Stroia. Răducanu, Pojar (fun
dași), Oloșutean, Gh. Popescu, 
Dumitrașcu, Giurgiu (mijlocași), 
D. Sava, C. Sava, Nuță. Jercă- 
lău, Costăchescu.

(portari), 
Baicea, Topo- 
Weisenbactaer 

Botezau, Ursu, 
Pistol (mijlo-

Sedecaru, Someșan,

La căderea cortinei în Divizia ,,A“ de fotbal
o

AVANSUL SPECTACULOS AL LIDERULUI
Șl OBLIGAȚIILE RETURULUI

S-a încheiat turul ! 
to-rio netă a echipei 
după această primă jumătate a 
campionatului.

Coincidența a făcut ca der- 
by-ul Steaua — Universitatea 
Craiova să fi încheiat ultimele 
d-cuă ediții ale turului. Anul

Cu vic- 
Steaua

implinit. 
cerc lin

un lucru bine făcut si 
Steaua este astăzi un 
chis (în sensul bun al cuvîn- 
tului), ceea ce face ca jucători 
de valoarea lui Radu II sau 
Weisenbacher să-și scoată tre
ningul de pe banca de rezervă 
abia în ultimele două minute.

Pasul Balint Mănăilă pare egal, dar, pină la 
terul Stelei va avea ciștig de cauză. Foto

urmă, sprin- 
: I. BĂNICA

Anul acesta, „cei patru" au 
adunat 98 de puncte. (Steaua a 
stabilit un record suî-generis, 
adunând 31 de puncte, cu 3 mai 
multe decât anul trecut). în 
1984, cei patru adunaseră 100 de 
puncte. Să fi fost rezistența 
„celorlalte 14“ mai puternică 
anul trecut ? Am vrea să cre
dem, deși aceste numai două 
puncte nu pot fi un argument. 
(Ou atît mai mult cu cît „ul
timele patru" au acumulat anul 
acesta 47 de puncte, față de 
cele 49 ale anului trecut, ceea 
ce iarăși pledează pentru un

loan CHIR1LA

(Continuare în pag. 2—3)

trecut a învins tot Steaua, cu 
4—1. Acum Steaua a cîștigat la 
fel .de clar.

Această coincidență înlesnește 
comparațiile. Anul trecut, în 
formația Stelei lipsea Iovan : 
era prezent, în schiimb, Eduard; 
Petcu era încă titular, iar Ma- 
jaru schimba cu Balint. Anul 
acesta. Steaua și-a consolidat 

Actuala formulă nu mai 
are variante, ceea Ce consacră

acum încep co
vor însoți lun-

Sigur că abia 
mentariile’ care 
ga — din păcate — vacantă de 
iarnă— Deocamdată, să mai fa
cem o comparație între cvarte
tul de anul trecut și cel din a- 
oest an. (Sigur că în campio
natul nostru nu se pune, deo
camdată, problema primelor 
patru locuri, cu speranța că în- 
tr-o bună zi vom avea și noi 
o Verona).

Sflrșit de săptămină la Constanta

Dacă filele calendarului n-ar 
fi arătat ci ne aflăm in de
cembrie, in plin anotimp de 
iarnă, cu siguranță am fi putut 
crede, văzind strălucirea soa
relui, că sezonul estival pe Li
toral se află abia la început. 
Motive, deci, suficiente pentru 
ca activitatea sportivă constăn- 
țeană să nu hiberneze • ,.CAPUL 
DE AFIȘ" îi dețin finalele 
Campionatelor naționale de te
nis de masă, competiție la 
care s-au prezentat — și afi
șele răsplndite prin oraș n-au 
fost o reclamă fără acoperire 
— mulți jucători mcdaliați la 
mari întreceri internaționale, 
iar gazdele s-au dovedit de o

LA ATENA, FRUMOASE SUCCESE 
ALE TINERILOR GIMNAȘTI ROMÂNI

• AURELIA DOBRE $1 NARIUS TOBA, CltC Pil tril titluri

dc campioni Balcanici • Pentru prima oara, doua

sportive pe primul Ioc la gimnastica ritmica

ATENA, 9 (prin telefon). 
Duminică seară, la Palatul pă
cii și prieteniei din capitala 
Greciei a luat sfîrșit Balcaniada 
de gimnastică pentru juniori, 
întrecere care s-a desfășurat 
sub semnul superiorității re
prezentanților țării noastre. In
tr-adevăr, în toate cele trei zile 
de concurs fetele și băieții din 
delegația României au evoluat 
cu multă măiestrie, repurtând 
frumoase succese atît pe echi
pe, cît și la individual. în bi
lanțul general al gimnastelor și 
gimnaștilor români s-au înscris 
la această Balcaniadă 29 de 
locuri pe podium, dintre care 
14 pe cea mai înaltă treaptă a 
acestuia. Așa cum ne aștep
tam, la feminin întrecerea a 
fost dominată de talentata gim
nastă bucureșteană Aurelia Do- 
bre, câștigătoare atît la indi
vidual compus, cu un punctaj 
remarcabil (39,65), cît și în trei 
probe (paralele, bîrnă și sol), 
sportiva noastră confirmîndu-și 
astfel calitățile dovedite și în 
alte concursuri anterioare. La 
băieți, în prim-plan s-au situat 
prestațiile campionului de ju
niori al țării noastre, reșițea- 
nul Marius Tobă, al cărui final 
de sezon competițional a fosl 
cu totul remarcabil. Aici la A- 
tena, gimnastul nostru s-a im
pus mai întîi la individual 
compus, iar duminică, în fina-

lele pe aparate, el a repurtat 
alte 3 aplaudate succese : la 
sol, inele și sărituri. O formă 
bună a manifestat și Nicolaa 
Bejenaru, clasat al doilea la

(Continuare in pag a 4-a)

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN ELITA ȘAHULUI MONDIAL
lină de șah a României a ob
ținut calificarea directă în fi
nala primei „Cupe Mondiale", 
desfășurată recent, după cum 
se știe, in orașul elvețian Lu
cerna. Jucat în sistem clasic 
de turneu, acest adevărat fes
tival șahist mondial — 
și delectat practic zilnic 
meroșii spectatori, prin 
de înalt nivel tehnic — 
rit echipei țării noastre ocazia 
verificării muncii minuțioase 
depuse de colectivul de spor
tivi și antrenori, a confirmării 
valorii dovedite la Olimpiadă, 
a deplinei afirmări internațio
nale. Toate concursurile anului 
1985 au fost considerate de ju
cătorii noștri etape de pregătire 
ale „Cupei Mondiale", Balca
niada din Creta fiind practic 
ultima repetiție înaintea mare
lui examen, iar formula de e- 
chipă prezentată, inedită pen-

Rezultatul final al ultimei O- 
limpiade masculine de șah, de 
la Salonic, a fost caracterizat — 
după părerea specialiștilor pre- 
zenți atunci în sală — ca mar
cat de o mare și plăcută sur
priză ; clasarea echipei repre
zentative de șah a României pe 
locul 5 în ierarhia mondială. 
Intr-adevăr, cotată după calcu
lul „Elo" și al hîrtiei printre 
out-sidere, echipa țării noastre 
a rezistat cu brio șocurilor zil
nice și a încheiat acel dur „tur
neu elvețian" — de circa 100 
echipe participante — cu cel 
mai bun rezultat obținut vreo
dată la Olimpiadă de echipa 
noastră masculină. Rezultatul a 
dat naștere multor discuții con
tradictorii, fiind desigur și 
mulți „cunoscători" sceptici 
care s-au grăbit să-1 considere 
ca o întîmpiare... Datorită însă 
acestui rezultat, echipa mascu-

eare a 
pe nu- 
partide 
a ofe-

tru unii adversari prin ordinea 
meselor, a dat și de această 
dată deplină satisfacție.

Jocul sorților a făcut ca e- 
chipa noastră să întilnească 
chiar în meciul inaugural re
prezentativa U.R.S.S., multiplă

Florin GHEORGHIU
mare maestru internațional

(Continuare in pag. a 4-a)

NOI VICTORII
ALE
ÎN

ÎNOTĂTORILOR
CEHOSLOVACIA
Ia concursul internațio- 
la Brno, înotătorii noștri 

remarca-

CÎND E PRIMĂVARĂ (și sportivă) ÎN DECEMBRIE • ••

ospitalitate desăvirșită. Aplau
zele generoase ale publicului au 
fost dovada calității spectaco
lului oferit de Otilia Bădescu 
sau Vasile Florea, de Maria 
Alboiu sau Cristian Ignat. • 
SPECTATORI neașteptați in 
Sala sporturilor, handbaliștii 
din echipa națională. Stingă și 
colegii săi care, urmărind vi
teza mingii de celuloid, erau 
cu gindul și la circulația balo
nului pe semicercul de la 7 m. 
• PE ELEVII lui Lascăr Pană 
și Cezar Nica i-am intilnit, mai 
apoi, in sala Hidrotehnica, in
tr-un aprig meci-școală cu 
combinata Hidrotehnica — C.S.S. 
1, prilej de a consemna, pe

lingă faptul că Litoralul a dat 
handbalului pe Mircea Bedi- 
van, Claudiu Ionescu, Adrian 
Ghimeș, și opinia antrenorului 
constănțean Mihail Făgărășanu: 
„Aceasta este meseria noastră, 
să descoperim, să pregătim și 
să-i lansăm pe cei mai buni 
în marea performanță. Poate 
dintre cei de aici unii vor 
tinge aceleași cote valorice 
și partenerii lor de azi". De 
nu? 9 ȘI, APROPO, de hand
bal, secretara C.J.E.F.S., fosta 
componentă a echipei naționale, 
maestra sportului Elena Frîn- 
cu, nu uită să adauge că „fete
le au fost cele care au dat to
nul, după modelul lor organ!-.

că 
a- 
ca 
ce

zîndu-se, mai apoi, și băieții".
• SUB CONDUCEREA a doi 
reputați specialiști. Ștefan Ro
man și Nicolae Murafa, sexte
tul Voleibaliștilor de la I.E.F.S. 
este întrecut clar, in sala li
ceului „Mircea cel Bătrin*,  de 
echipa Comerțul. Unde sint... 
„victoriile*  de altă dată ?! 9 

-VOLEIUL CONSTĂNȚEAN în
seamnă insă și divizionara „A“ 
Farul, In sala „Tomis“, antre
norul Octavian Dimofte exer- 
sind de zor atacul, pentru ci 
„deși am început mai greu cam-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag. 2-3)

Ca și 
nai de 
au avut o comportare 
bilă la Gottwaldov. In prim-plan 
s-au situat, din nou, rezultatele 
înregistrate de tînăra S'eJa Pura, 

în
CU 
de 
la 
14

Ea a terminat învingătoare 
două probe : la 800 m liber, 
8:42,29 — nou record național 
14 ani, junioare și senioare, și 
400 m liber, cu 4:17,61 — rec. 
ani (băimăreanca a întrecut cate
goric pe a doua clasată, SibiHa 
Gerzenberger din R.D. Germană 
— 4:25,08). Un rezultat bun a în
registrat și Noemi Lung, cî.șt’gă- 
toare la 200 m mixt cu 2:19,01. 
(ea a fost secondată de Katalin 
Nagy, din Ungaria — 2:25,35). 
Robert Pinter s-a impus la 200 m 
fluture, fiind cronometrat în 2:04, 
și s-a situat pe locul doi la 400 m 
liber — 4:08,13.

Alte rezultate : masculin, 100 li
ber — Th. Fleming (R.D.G.) 52,56; 
200 spate — Z. Balaszti (Ungaria) 
2:05,51 ; 200 mixt — J. Kla^kl
(Cehoslovacia) 2:10,54 ; feminin, 
100 bras — Annet Reks (R.D.G.) 
1:13,26 ; 100 spate — Sibiiia Ger
zenberger (R.D.G.) 1:04,70.



1INAM0VIADA DE JUDO - UN SUCCES DEPLIN
© Peste 300 de concurertți la întrecerile finale

Azi și miine. In sala Floreasca

DUELUL MECI DE BASCHET

In iliiij

4 RE(
Competiție de mare interes 

dovadă și numărul concurenților: 
peste 30) — Dînamoviada de
jixdo, desfășurată, sub însemnele 
wDaciadei”, i» Sala sporturilor 
din Bacău, a întrunit apreeieri 
unanime privind. îndeosebi, buna 
factură tehnică a întrecerilor. Ex
plicabil, desigur, atât timp cit 
©ceastă competiție a devenit tra
dițională, pe de o parte, iar pe 
de altă parte, mulți dintre par
ticipanți au evoluat Ia finalele 
republicane de judo ale juniori
lor (aflați acum în unitățile Mi
nisterului de interne, pentru sa
tisfacerea stagiului militar), sau 
la cele de seniori (cadre ale M.I., 
care și-au încheiat activitatea de 
performanță). Așa se explică 
prezența pe cele două tatami din 
sala băcăuană a multor judoka 
Jn ale căror cărți de vizită sîr.t 
înscrise succese de prestigiu.

In întrecerile cadrelor, la pri
ma categorie de greutate, 68 kg, 
au ajuns în finală Gheorghe Bu- 
toîanu (Dinamo Constanța) și 
Gheorghe Stroe (Dinamo Victo
ria 2 București). Constănțeanul a 
luat chiar din primele momente 
avantaj (koka), după care, cu 
o frumoasă aruncare (seoi-nage) 
șl-a surprins adversarul în osae
komi fără a-i lăsa șansa de a 
evita infringerea prin ippon. 
dayment»I : 1. Gheorghe But©- 
lanu, 2. Gh. Stroe, 3. C. Mancaș 
(Dinamo Suceava) și V. Ruse 
(Dinamo 1 Buc.), 5. FL Muntea- 
nu (C.T.S.*!)  și M. Tamaș (Di
namo 1 Buc.). Au intrat apoi 
pe tatami finali știi da la cat. 75 
kg, NieoUe Oprea (Dinamo 3 
Buc.) șl Marian Văduva (Dina
mo Victoria Buc.). Meci deose
bit de echilibrat, dar fără punc
te tehnice pe tabelă. FrimuJ a 
avut un plus de inițiativă care 
1-a adus victoria. Clasamentul : 
1. Nicolae Oprea, 3. M Văduva, 
3. Gh. Bala) (Dinamo Constan
ța) și Gh. Cotoroamă (Dinamo 
Pompierul), 5. V. Precup (Dina
mo Timiș) și D. Tița (Dlnamo 
Tomis). Veche cunoștință, fost 
divizionar „A" șl pe podium la 
„Individuale* ’, .Nicolae Man (Di
namo Alba lulia) s-a impus spec
taculos 
kg, cu

Competiție

in finala de la cat. 82
Viorel Robu (Dlnamo

Vaslui). El și-a asigurat dm start 
un avantaj greu de răsturnat 
(waza-ari) și numai reținerea sa 
de a nu risca l-a determinat să 
se mulțumească cu victoria Ia 
puncte, spre deosebire de toate 
celelalte partide pe care le-a câș
tigat înainte de limită, prin ip- 
pon. Clasamentul ; 1. Nicolae
Man, 2. V. Robu, 3. R. Iosif (Di
namo Constanța) și T. Fekete 
(Dinamo Harghita), 5. FI. Pasca- 
riu (Dinamo 2 Buc.) și I. Gheor
ghe (Dinamo Dîmbovița). Satis
facție deosebită pentru arbitrii 
republicani prezență să oficieze 
la Bacău : în finala de Ia cat. 
88 kg a ajuns, pe deplin me
ritat, colegul ior, Ionel Steieuț 
(Dlnamo Victoria 2 Buc.), remar
cat și de noi nu o dată, pentru 
exactitatea deciziilor sale, care 
a demonstrat și cu acest prilej 
măiestrie. El l-a lntîlnit în me
ciul decisiv pe Ionel Hainagiu 
(Dlnamo 1 BUC.). Stoicuț a fi
nalizat rapid un atac (uchi-mata), 
apoi un altul (osoto-maki-komi), 
după care și-a fixat (osaekomi) 
adversarul obținînd- victoria prin 
ippon. Clasamentul : 1. Tonei
Stoicuț, 2. I. Hainagiu, 3. N. Voi
nea (Dinamo 2 Buc.) și I. Flue- 
rașu (Dlnamo Alba lulls), •. St. 
Vlădescu (C.T.S. 1) și I. Artclu 
(Dinamo Brașov). La ultima ca
tegorie, +88 kg, dintre cei nu 
mai puțin de 51 de concurenți (0 
și-au disputat ' -—«
locuri Constantin 
namo Victoria 3 
Marmuz (Dinamo 
sigurîndu-și un 
(waza-ari) din primul minut, Pa
ra SC hl V n-a mal insistat, clșU- 
gînd la puncte. Clasamentul : 
1. Constantin ParascMv, i. P. 
Harmuz, 3. Gh. Săvescu (Dina
mo Bacău) și Gh. Moldovan CDÎ- 
namo Arad), 5. Z' Felea (Dina
mo 1 Buc.) și Gh. Moîdoveanu 
(Dlnamo Ialomița).

Clasamentul genera! : 1. Dina
mo Victoria 2 București, 2. Di
namo Constanța, 3. Dlnamo 2 
București, 4. Dinamo Alba lulia.
5. Dinamo Victoria 1 București,
6. Dlnamo Pompierul.

Iată și clasamentele finale la 
militari în termen : cat. 60 kg : 
1. Vasile Mare (C.T.S. 5), 2. S.

primele două 
Paraschiv (D4- 
Buc.> și Favel 
Pompierul). A- 

avantaj net

LARGĂ PARTICIPARE IA
La Focșani, pe arena asocia

ției sportive Confecția, s-aiu 
disputat timp de trei zile tra
diționalele 
din cadrai 
competiție 
din mediul 
prezentate 
(echiipe formate din doi băieți 
și o fată), iar disputele au fost 
de un bun nivel tehiMc. Dacă 
la acestea mai adăugăm si buna 
organizare a concursului, atunci 
se poate 
deplin al „Cupei 
ediția 1985, care se dispută sub 
egida „Daciadeî". O comportare 
foarte bună au avut sportivii 
județului gazdă, Vrancea, care 
au ocupat două locuri întîi. pe 
echipe și la individual fete. 
Dar iată rezultatele tehnice •'

in treceri de popice 
„Cupei U-N.C.A.P.", 
rezervată sportivilor 
sătesc. Am fost re- 

toate județele țării,

vorbi de un sueces
U-N.C.A.P.”

ECHIPE MIXTE : 1. Vrancea 
1213 p (formația a fost alcă
tuită din Vasdlica Ranu, Dan 
Nicoară și Gheorghe EnĂches
eu). 2. Covasna 1197 p, 3. Dolj 
1191 p ; INDIVIDUAL fete : 1. 
Vasili ca Banu (Vrancea) 420 p,
2. Magdalena Demeter (Covas
na) 416 p. 3. Cornelia Ciceu 
(Bacău) 410 p ; băieți : 1.
Gheorghe Ardelean (Bihor) 416 
p, 2. Pal Ucroim (Mureș) 413 p,
3. Gheorghe Enăchesou 
cea) 410 p.
sportivi au fost considerați (și 
eu primit
Deneș (Dîmbovița) pentru cele 
mai puține bile goale — 3 și 
Andrei Nicolae (Mehedinți) 
pentru cel mai mare punctaj 
la manșele de „izolate” — 141 p.

Viorel Manoliu — coresp.

(Vran-
Cei mai tehnici

mențiuni) Florina

SFIRȘIT DE SAPTAMINA LA
(Urmare din paQ l)

trei 
ră- 
din

pionatul, tot intre primele 
echipe ale țării vrem să 
mînem". Pregătirii tehnice 
sală, i-a urmat una fizică 
stadion. • AȚI AUZIT de
co’ae și Gheorghe Negrișan ? 
Numele de familie spune, in
tr-adevăr, multe, pentru că este 
vorba de campionul mondial al 
luptelor, Ștefan Negrișan, Ni- 
colae și Gheorghe nu sint alții 
decit frații săi mai mici, cărora 
un alt fost mare campion, Con
stantin Ofițerescu, le prevede 
„un viitor medaliat". Lor ?» 
incă altora, selecționați de la 
Școlile generale nr. 1, 3, 27, 36 
și pe care i-am intilnît lucrind 
cu sirg, pentru că numai ast
fel poți să ajungi un „ nou 
Negrișan. • FAMILIA gimnas
ticii constănțene — Farul ji 
C.S.S. 1 — este reunită la sala 
Tomis (foarte bine utilată). 
Niculina Armeanu, Lăcrămioa
ra losif, Luminița Gălățeanu, 
Irina Giurcă — și nu numai ele, 
vor să repete notele Cameliei 
Voinea, componentă a „echipei 
de arg.ni" la mondialele de la 
Montreal, astfel că cei • an
trenori (Olga Ghițu’escu, Ni- 
colae Horminte, Mirela Szemer- 
jai. Ana Bumbac, Stelian Mari
nescu. Mircea Frum), lucrează 
de zor pe ateliere, la birui sau 
paralele, la sol sau sărituri, 
pentru ca execuțiile si atingă 
finețea cerută de exigentul ju
riu. La plecare, pantefiorii mi
cilor gimnaste se aliniau cu
minți la intrarea in sită. Pînă 
la încheierea programului de

antrenament mai era încă mult 
de muncă. • INTRE două me
ciuri de baschet — sala de la 
„Parcul pionierilor" este gazda 
campionatelor școlilor generale, 
16 formafii intr-un 
non-stop — prindem un .tuș" 
la concursul de lupte libere, la 
care s-au prezentat toți antre
norii din județ și viitoarele lor 
speranțe, precum ji o „ lan
sare precisă a bilei la intrece- 
rea de bowling de la Mamaia, 
in concursul individual fiind 
angrenați reprezentanți a 13 a- 
sociații, pentru ca să ne în
cheiem periplul nostru constăn
țean sub soarele acestei „pri
măveri de decembrie" pe plaja 
de la Modern, alături de tinerii 
participanți la crosul rezervat

program

(Dinamo Tunari 1 Bue.), 
Ciocârlie (Dinamo Fom- 
și V. Frăjeseu (C.T.S. 3), 
Dămiă (C.T.S. •) pi K.
(C.T.S. «) ; cat. SS leg :

M. 
RiU-

Marie
3. Ai. 
pierul) 
5. E.
Dracea
1. Daniel Ioniță (C.T.S. 3), 2. 
Apahidean (C.T.S. 4), 3. A. 
reanu (C.T.S. 1) și C. Marinescu 
(Dinamo Pompierul), 5. M. An- 
dreanu (Dinamo Tunari 2 Bue.) 
și G. Takacs (C.T.S. 2) ; cat. 71 
kg : 1. Ion Hrișcă (C.T.S. 2), 2. D. 
Diloreanu (C.T.S. 3), 3. Gh. Ale
xandru (Dinamo Tunari 1) și L. 
Petrei (Dinamo Gloria Cimpina);

A. Pătrașcu (Dina- 
; cat. 86 kg : 1. Ce-

5. Al. Iancu (Dinamo Pompie-
rul) și N. Barniță (C.T.S. 5} ;
cat. 78 hg : 1. Viorel Tincu
(C.T.S. 5), 2. M. Spiridon
(C.T.S. 2). 3. Fi. Pitiș (Dinamo
Pompierul) Și L. Mărgescu
(C.T.S. 3). 5. I. Angelescu
(C.T.S. 6) și 
mo Tunari 1) 
zar Popescu (C.T.S. 3), 2. N. Pa
săre (C.T.S. 6), 3. N. Ganciov (Di
namo Gloria Cîmpina) și Gh. 
Blentes (Dlnamo Tunari 1), 5. L. 
Oprișan (Dlnamo Tunari 2) și 
C. Toma (Dinamo Victoria Sla
tina) ; cat. 95 kg : 1. Vasile Șer- 
ban (C.T.S. “
(C.T.S. 3), 3.

6), 2. Gh. Niță
C. Peter (Dinamo 

Tunari lj și N. Pătrășcotu (Di
namo Gloria Cîmpina), 5. C. Dra- 
gu (C.T.S. 4) și M. Neagoe (Di
namo Pompierul) ; cat. 4*85  kg : 
1. Gheorghe Savu (C.T.S. 1), 2, 
C. Borș (Dlnamo Gloria Cîmpi
na), 3. D. Dumitru (Dinam© Tu
nari 1) șl I. Sofrone (C.T.S. ♦), 
5. M. StăjfTU (C.T.S. 3) fi M.
Olteanu (C.T.S. S). Clasamentul 
general : 1. C.T.S. 3, 2. Dinam© 
Tunari 1 București, 3. C.T.S. 5. 
4. Dlnamo 
C.T.S- 2, 8.

Gloria Cimpina, 5 
Dlnamo Pompierul.

Co,lin CHHUAC

STEAUA Ț. S.K A. SOFIA
Eihipa masculini de baschet 

Steaua, campioana țării, susține 
azi și mline (de Ia ora 16.38), 
în sala Floreasca, o dublă In- 
tilnire in compania echipei 
Ț.S.K.A Sofia (clasată pe lo
cul 2 in campionatul Bulgariei,

după LcvsJt i-Spartak). Di» 
tu) celor două foranațâi 
parte eîțîva valoroși internațio
nali. printre care Cernat, Op- 
șitar», Ermisrache (Steaua), 
Amiorkov. Ârabadjiski. Bar- 
ciovstei (Ț.S.K A ).

SURPRIZE ÎN FINALA

ia
tac

PROBEI DE PERECHI
Popicarii fruntași din 

ga țară se întrec in 
Campionatului republican și ai 
.JDACIADEI" Ia proba de pe
rechi și individual, seniorii dis
put indu-și intiictatea Ia Plo
iești, iar senioarele la Cimpina. 
Dar iată desfășurarea probei de 
perechi, care n-a fost lipsită de 
surprize, o serie de jucători și 
jucătoare din loturile naționale 
neelasîndi>-se pe primele locuri.

• Pe arena de Ia Casa ști
inței și tehnicii pentru tineret 
din Cîmpina s-au întrecut In 
proba de perechi senioarele, ca
re au avut, in general, o evo
luție bună, dar o serie de ju
cătoare fruntașe s-atu situat pe 
locuri modeste. A devenit cam
pioană perechea orădeană Olga 

•Psihas — Ibolya MaUie, care 
au avut un rezultat superior cu 
15 ..bețe” față de dublul situat 
Pe locul secund. CLASAMEN

intrea- 
finalele

START IN SEZONUL DE SALA LA TIR
300 de concurenți la „Cupa speranțelor'4

Pe poligonul Dinamo din Ca
pitală s-a disputat o intere
santă competiție la proba de 
10 metri (arme cu aer com
primat) dotată cu „Cupa spe
ranțelor”, la care s-au întrecut 
aproape 300 de țintași din ma
joritatea secțiilor de perfor
manță. Deși ne aflăm la înce
put de sezon la tir de sală, la 
unele probe s-au obținut rezul
tate mulțumitoare. Dar iată câș
tigătorii probelor : pușcă 40 
„diabolouri” senioare — Aurora 
Ștefan (Olimpia Bue.) 377 p ; 
junioare 
(Metalul 
60 „d”
(Metalul 
clasat, I. Necșulescu, Dlnamo 
559 p);_ juniori — Olimpiu Ma
rin (Unirea Focșani) 562 p. Pis
tol 40 „d” senioare — Ana Cio- 
banu (Dinamo) 373 p ; junioa
re — Marfa Ciobanii (C.S.U. 
Brașov) 367 p ! (a doua clasa
tă, Simona Bal, Dlnamo 352); 
seniori 60 „d” — Cristian Ball

(Dinamo) 565 p
Manuel ~
Iași) 551
cîștîgat :
1 im pi a Buc.) 342 p și Cristina 
Aldea (C.S.U. Brașov) 351 p — 
la pistol ; Mihaî Matiș (I.E.F.S.) 
377 p și Alexandru Dimoxici 
(Olimpia Buc.) 373 p — la puș
că „Haenel” 40 „d“.

; juniori — 
Petrea (Politehnica 
p. La juniori II au 
Marian lonescu (O-

LA POPICE
TUL : 
Mathe 
2. Rodica Baciu — Doina Ță- 
gean (Eleetrosnurcș Tg. Mureș) 
847 pd, 3. Cornelia Ignatencu
— Vasilica Ion (Voința Bucu
rești) 844 p<J, 4. Ilona Bartha
— Melinda Demeter (Elcciro- 
muireș Tg. Mureș) 823 pd. 5. 
Carmen Pilaf — Elena Chdrj- 
loi<u (Voința Galați) 826 pd. 
(E. Stroe — eoresp.).

• Seniori), tot în proba de 
perechi, s-au întrecut pe piste
le arenei Voința fe Ploiești. Și 
disputa tor a fost presărată cu 
o serie de surprize, dintre care 
se detașează alte tarea pe locul 5 
a cuiphHui bămarraa I. Bice — 
St. Boariu, datorită rezultatului 
Blsb al ea.mpionuiui mondial 
I. Bice — 840 (Boari» a jucat 
bine, reușind 947 pd). Perechea 
Gh. Silvestra — Ilie Hosu de la 
Eteetromurcș Tg. Mureș a fost 
la înălțime ea și in ediția tre
cută a campîonatrik», reușind 
să-și mențină titlul, pentru care 
merită felicitări. Dar iată cla
samentul : I. I. IIosu (888 pd)
— Gh. Silvestru (951 pd — cel 
mai buo rezultai al competiției) 
1839 pd. 2. C. Frige® — C. Sil
vestru (C.F.R. Constanța) 1813 
pd, 3. C. Stamatescu — V. Tu
dor (Gloria București) 1801 pd, 
4. St. Deae — E. Kiraly (Indus
tria Strunei C’împia Turzii) 1801 
pd, 5. St. Boariu — I. Bice 
(Aurul Baia Mare) 1787 pd, 6. 
M. Torok — Tr. Țelnar (Meta
lul Hunedoara) 1770 pd.

în continuare, pe aceleași a- 
rene. au Ioc întrecerile finale 
la proba individuală.

I. Olga 
(Voința

Fsiîias — Ibolya 
Oradea) 882 pd,

De azi pînă simbătă, la București și lași

Sala sp 
piu] Gh. 
duit, la 
întrecerile 
rilor rept 
categorii i 
niori și 
bucurat 
mzare, 
te și s- 
zultate 
în ceea • 
niori, ia 
semnindu 
naționale 
ua), cat. 
kg (vj. 
kg (v.r. 
(Dinamo) 
— 200 kg 
352,5 kg 
dul antre 
gătit pe 
rofili, aj 
de 24 elu 
tive, se ( 
Lisias Ic 
priceru ( 
Virgil 
(Steaua), 
Onești), 
(Rapid I 
nuță (Di

Iată re: 
cat. 52 kg 
bu (Cluji 
Axinte L 
----- G 
re) 175 1 
90 kg. 2. 
gasz 80 1 
H5 kg, J 
GJngasz !
1. Teodor
2. Bria 
Tg. 
Utvinanțu 
207 kg ; 
kg. 2. D 
nanțu 90 
cob 120 1 
Utvinanțv 
total —■ 
nești) 25i 
(Chimpe> 
t-aru (Or?
1. Mafte: 
kg. 3. W 
rea Gala’ 
Maftei 14
3. Gheori 
120 kg 
Vasile R
2. Du mit 
rești) 27 
Vlăgea 
smuls — 
dea 120 
aruncat 
Tîrdea 1 
(Chimpe: 
total —

Miklos

: — Cătălina Cosmescu 
I Buc.) 375 p ; seniori 

— Mihai Dumitrescu
I Buc.) 567 p (al doilea 
I. Necșulescu,

CONSTANTA
elevilor din licee fi școli pro
fesionale. • 
a început să 
seama că, 
noastre, 
totul, că destule puncte au ră
mas neatinse, deși, cu siguran
ță, ceva important pentru spor
tul constănțean s-a intimplat și 
acolo. De altfel, poate că in 
acest program bogat de com
petiții și antrenamente se află 
fi explicația atitor reușite pen
tru că, după cum ne spunea 
președintele C.J.E.F.S., Dumitru 
Ivan, cu vădită satisfacție, „de 
la un singur titlu național la 
yachting, in 1961, jUonstanța a 
ajuns să aibă în acest an 15 
medaliați la Campionatele mon
diale44.

cu
n-am

C1ND SOARELE 
coboare, ne dăm 
toate strădaniile 
reușit să vedem

3E2

HUMOR A CIȘTIGAT „PREMIUL AMATORILOR"
Confirmînd forma bună arăta

ta în această toamnă, Humor a 
învins in „Premiul amatorilor**,  
în sulky s-a aflat O. Matei, care 
a ciștigat prima Iui alergare din 
acest an, invingindu-1 pe noul 
campion al amatorilor» N. Niță, 
sosit al doilea, cu Corni^on. For
mația antrenată de S. lonescu 
a reușit eventul celor două curse 
importante ale xilei, cu Humer 
și Honoricâ, acesta din urmă 
ind condus fără cusur de V. 
Moise. G. Popescu a învins și el 
în două curse, cu Drobeta, be
neficiara galopurilor date -pe po- 
tou de Tenos și Cobadin, anga
jați într-o luptă prelungită pen
tru victorie, și cu Corint, în- 
tr-un nou record al carierei, R. 
Costică consolidîndu-și poziția de 
lider în clasamentul ajutorilor de

antrenori. D. Toduță, care are 
cei mai în formă grajd în acest 
moment, a obținut un sucqqs 
muncit cu Nuveleta, aprd^ftn- 
du-se Ia numai trei victorii de 
liderul G. Tănase. Au mai câș
tigat Cassian, și el în real pro
gres (G. Suditu nedlnd nici o 
speranță adversarilor), Iscusit, în 
plimbare de sănătate, șl Bazna, 
tinărul A. Tudor confirmlnd eă 
are cunoștințe bune de driver.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Nuveleta (Toduță) 1:33,2, 2. 
Jeni. Cota : cîșt. 1,20. Cursa a 
Il-a : 1. Cassian (Suditu) 1:37,5, 
2. Voinic, 3. Rotunda. Cota : 
cîșt. 1, ev. 25, ord- triplă 173. 
Cursa a 111-a : 1. Iscusit (Ma
rinescu) 1:32,7, 2. Rimeț, S. Via
ța. Cota : eîșt. 1, ev. 10, ord. 
triplă 32, triplu I-B-HI 107. Cursa

ESLÎ

AL DOILEA TUR (sub lerinâ de turnee)
IN UiVI/IA A“ FEMININA DE VOLEI

ME
Astăzi divizionarele „A*  femi

nine de volei se aliniază la cele 
dinții turnee pe grupe valorice 
(care urmează primului tur sus
ținut in sistemul etapelor sâptâ- 
minale), turnee găzduite zilnic, 
pînă simbătă, de sala Lie. ind. 
MJ.U. din Capitală și Sala spor
turilor din Iași.

în București, unde organiza
toare este Flacăra roșie, se con
fruntă echipele din prima gru
pă valorică (locurile 1—6) sub 
semnul unui interes deosebit 
stîrnit de coborîrea campioanei 
ultimelor 11 ediții, Dinamo Bucu
rești, pe o poziție neobișnuită 
(a șasea !) după turul etapelor 
săptămînale. Se profilează, așa
dar, după atîția ani, o prezență 
nouă în fruntea ierarhiei inter
ne, o campioană inedită ? Care 
ar putea fi ea ? Iată una din 
întrebările care vor 
amatorii acestui sport 
rească atent acest al 
ce ar putea să aclucă 
asupra perspectivelor.
dată, după prima optime a cam
pionatului, in frunte se află Uni
versitatea C.F.K. Crai ova cu 9 p, 
urmată de Flacăra roșie 8 p, Fa
rul Constanța, C.S.M. Libertatea 
Sibiu, C.S.U. Galați și Dinamo 
— cite 7 p (despărțite de setave- 
raj). în cele 5 zile de concurs, 
începînd de azi, programul cu
prinde cite trei partide astăzi și 
sîmbătă de la ora 14, iar

și vineri de la 
turneu au lost de-

H

ispiti pe 
să urmă- 

dollea tur 
noi indicii 

Deocam-

miercuri, ioî 
ora 13,3». La 
semnați să oficieze arbitrii V. Du
mitru, I. Nieuîescu, N. Găleșea- 
nu, R. Farmuș, M. Sta mate, D. 
Rotam (toți din București), N. 
Constantin (Ploiești) și Virgil lo- 
neScii (Bacău).

Nu mai puțin atractiv se a- 
nunță și turneul grupei a doua 
valorice, programat In aceeași pe
rioadă în Sala sporturilor din 
Iași (gazdă Penicilina). Lidera 
plutonului, după primul tur, este 
Calculatorul București cu S p5 
tatonată de Dacia Pitești șl Chi
mia Rm. Vîlcea — eîte 8 p, ur
mate Ta un punct de Știința Ba
cău și Penicilina Iași șl la două 
puncte de Rapid București. Dar 
turneul ieșean poate aduce Im
portante schimbări de poziție. 
Meciurile, care încep zilnic la 
ora 13, vor fi conduse de ar
bitrii A. Dinicu, Vasile lonescu 
(ambii din București), V. Tilcă 
(Craiova), D. Dobrescu (Ploiești), 
E. Ududec (Suceava) și D. Del- 
cea (Galați).

I
Disput 

eași or£ 
lui repu 
finalele 
Voința ’ 
litățlle 
de bună 
ta tort, 
diminea 
ce ved 
bilă (u 
trenorul 

• activist 
nume s 
te frur 
La cap 
putem 
Ștefan 
Ion Br 
care ar 
frumoai 
tice, o 
Decizia 
alt me 
pentru 
dintre 
(URBIS

11 DECEMBRIE 1S85 ULTIMA TRAGERE

LA PR6N0EXPRES DIN

HI P IS M

3 extrageri in
Se extrag 18

SE ATRIBUIE

doua faze
numere

a IV-a : 1. Cinica (V. Popa)
1:30,7, 2. Sadina. CoU : cîșt. 2, 
ev. 11. Cursa a V-a : 1. Hono- 
rică (Moise) 1:29,0, 2. Suditu, 3. 
Toporaș. Cota : cîșt. 4, ev. 15, 
oFd. triplă 10?. Cursa a ¥1-a :
1. Humor (Matei) 3. Cox-
nișon, 3. Relativ. Cota : eîșt. >, 
ev. W, ord. triplă 1355, triplu 
IV-V-VI 731. Cursa a VH-a : 1. 
Drobeta (Popescu) 1:30,1, 2. Su
rfs, 3. Sugiuc. Cota cfșt. 1,88, ev. 
30, ord. triplă 203. Cursa a 
vin-a : 1. Corint (Costică) 1:35,5,
2. Ron des, 3. Cosmetic. Cota : 
cîșt. 7, ev. 25, ord. triplă 835. 
Cursa a IX-a : 1. Bazna (Tudor) 
1:31,0, 2. Rug. Cota : cîșt, 4, ev. 
2», ord. 42.

ev.

AUTOTURISME 
„DACIA 1300“ 
(la cmhele faie 
ale trageriij

OȘliGUIU ÎN NUMERAR
EXCURS!)
IM R. P. BULGARIA

Mu pierdeți prilejui de o 
vâ număra 
tigătari, ta 
prefera), in 
nufut f

printre marii cîț- 
,islamul de joc 
ultimo lună c a-

ASTĂZI : ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE I

A. MOSCU

mai
PRC

n ofce.



NATIONALE DE JUNIORI I
Munici- 
a găz- 

ităminii, 
incursu- 
xltere pe 
ntru s-c- 
î e-au 

orga- 
cerec- 

CU re- 
ales 

pe ju- 
ira con- 
ecorduri 
C (Stea* * 
it —185 

— 335 
c Tufă 
aruncat 
tctal — 
)in rin- 
au pre- 
I halte- 
număr 

i spor- 
ențiați: 
ae Că- 
stanța), 

Fiat 
(C.S. 

lăilcscu 
or Ie-

ClșTIGLRil.E TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 4 DE

CEMBRIE 1985

Categoria I : 1 variantă 100% 
a 50.000 Iei și I variantă 25% a 
12.500 lei ; cat. 2 : 3,75 variante 
a 17.254 lei ; cat. 3 : 22,50 a 
2.876 Je) *, cat. 4 : 130,50 a 496 
lei ; cat. 5 : 179,25 a 361 lei ; 
eat 6: 7.328,50 a 40 lei ; cat. 
7 : 223,75 a 200 Iei ; eat. »: 
3.899,50 a 40 fei.

Report categoria 1: 2.301 lei.

Uștwil de 50.000 Iei, a fost 
®bți»«t de NEMET IOAN din 
Frața, jud. Cluj.

• ASTAZl ESTE ULTIMA 7J 
pentru procurarea biletelor la 
TRAGEREA MARILOR C1ȘT1- 
GUBI PRONOEXPRES cere se va 
desfășura inline, miercuri 11 de- 
eenabrie-

Datorită formulei tehnice foarte 
simple, tFarerea este așteptată cu 
mult interes de către partâcipanții 
eo»seever*ți sistemului de joc 
preferat, pntindu-se deci obține 
importante câștiguri în autoturis

Petre
9. Ni-
Bîlite) I

RT — 
rel Sîr-

Gavril 
g, 3- 
(tu-Ma- 
Axinte 

I. GLn-
Sîrbu 

g, 3. 
total — 
12,5 kg, 
actorul
David 
-Iulia) 
) 102,5 

Utvi-
1. Ia-
kg, 3. 

0 kg : 
ei (O-

Popa 
n Ro
llis — 
>a 105 
Dună- 
; — 1. 
n kg, 
mpex)

— 1. 
0 kg, 
Buicu- 
tantin 
> kg; 
. Tlr- 

kg ;
I. 2.
Gîică 
kg Î 
(Ra-

piti Bueweșb) 3S3 Xg, 2. 
G’îts» t-Steaua J 232.5 kg, 
colac ______,
280 kg ; smuls — 1. MuarărețufJ?( 
140 big, 2. Giția 130 kg, 3. Mihai 
125 kg ; aruncat — î. Giția 
162.5 fcg, 2. Murâretu bifl kg, 3. 
Mdiai 155 kg ; cat. 82,5 kg; total 
— 1. Scran Mar avei (Chimpex) 
295 kg, 2. Daniel Tui nea (Trac
țiunea București) 290 kg, 3. Au
rel Covaci 
kg ; srnute
2. Twin ea 130 kg,
kg ; aruncat — 
kg, 2. Vasile__ ,_________ „
Mureș) 165 kg, 2. Tuinea 160 kg ; 
cat. 90 kg : total — 1. Andrei 
Roșea (A.S.A. Tg. Mureș) 310 
kg, 2. Constantin Dabija (Chim
pex) 300 kg, 3. Vasile Mereuță 
(Steaua) 300 kg ; smuls — 1.
Roșu 140 Kg. 2. Mersuță 135 kg,
3. Dabija 132,5 kg ; aruncat —
1. Roșea 170 kg, 2. Dabija 159.5
kg, 3. Mereuță 165 kg ; rat. 100 
kg : total — 1. Andrei Sz-asz
(Steaua) 335 kg (150 kg + 185 kg),
2. Adrian Bran (Rapid Bucu
rești 320 kg (145 kg + 175 kg), 3. 
ștefan Ceucă (Unirea Alba-Iu- 
lia) 300,5 kg (139,5 kg + 170 kg); 
cat. 110 kg : total — 1. Petre
Tufă (Dinamc) 352,5 kg (152,5 kg 
+ 20Q kg); 2. Nicalae Pavel
(Steagul roșu Brașov) 259,5 kg
(HO kg 4-149,5 kg), 3. Vasile Vi- 
$an (Nicotină Lași) 205 kg (95
kg +110 kg) : cat. +110 kg : to
tal — 1. Ghcorgbc Rafa (Dina
mo) 2Wf kg (125+155 kg), 2. Ni
cola e lvănesei (URBIS Bucu
rești) 220 kg (90 kg + 130 kg). 
JUNIORI — cat. 52 kg : I. Radu 
Florea (Chimpex) 145 kg, 2. 
Mareei Mărăcineanu (Steagul ro
șu BFațov) 135,5 kg,, 3. Florin 
Costache (Semănătoarea) 128 kg ; 
cat. 56 kg : 1. Attlia Feri (Con
structorul Tg. Mureș) 200 kg, 2. 
Florin Galan (Nieolina lași) 185 
kg, 3. Glgi Iordan (Nicolina Iași) 
180 kg ; cat. 60 kg * * “
A2oîței (Chimpex) 
Gheorghe Cojocarii
207.5 kg, 3. *
(Onești) 205 
1. Dumitru
262.5 kg. 2.
(A.S.A. Tg. ______
Stefan Alexandru (Chimpex)
247.5 kg ; cat. 75 kg : 1. Sorin 
ApetroaM (Dunărea Galati) 240 
kg, 2. Hristu HrMu (Chimpex)
232.5 kg. 3. Gheorghe Gagu
(Progresul Brăila) 225 kg : eat.
82.5 kg : 1. Gheorghe Botezata
(Onești) 262,5 kg, 1. Florin Brln- 
d-escu (Steaua) 260 kg, 3. Du
mitru Constantinescu (Chimpex) 
250 kg : cat. 90 kg : 1. Liviu
Roșea (Carpați Mir șa) 220 kg, 2. 
loan Socaciu (Viitorul 
poca) 210 kg ; cat. 100 
Francisc Csillog (Rapid 
200 kg, 2. Nioolae 
(Carpați Mirșa) 180 kg.

Gheorghe GRUNZU-coresp.

I

2.

2. I
(Rapid Buearești) 290
— I. Mara vei 130 

, 3. Covaci 
Î. Mara vei 

Pop (Ă.S.A.

kg,
130 
1€5 

Tg.
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EXPLICÂIIILE UNEI ÎNFRlNGERI PORNITE DE LA 3 — 0 l
Ceea ce trebuie spus încă de la 

Început in legătură cu partida de 
la Pitești este faptul că antreno
rul timișorean Robert Co smoc și 
„băieții lui" merită toate felicită
rile. Au jucat pe stadionul din 
Trivale, o repriză — excelent. A- 
tacuri rapide, schimbări in viteză 
pe ambele fronturi de atac, o 
tehnică bună în conducerea min
gii și execuția paselor și, mai 
ales, eficacitate. Spectatorii piteș- 
teni... prinseseră a aplauda pe fon
dul necazului lor. De ce a fost 
Învinsă atunci „Poli" ?

Din mai multe motive : 1. Pen
tru că în primele 15 minute a 
pierdut vîrfurile de atac. In min. 
4 pe Ghiuchici, care s-a acciden
tat după ce a înscris, a părăsit 
terenul ; iar în min. 15 pe Bolba 
care intrase nerefăcut și n-a re
zistat ; 2. Pentru că echipa a fost 
efectiv ,,șocată" de cele două lo
vituri de pedeapsă cu care a 
fost sancționată în minutele 40 și 
45, transformate în goluri ce au 
redus considerabil din zestrea 
primei jumătăți de oră. Si în re-

CINCI LUNI DIN VIATA

priza a doua. n-a... mai fo.st ea. 
A reînceput să joace bine după 
ce scorul devenise 4—3, dar era 
prea târziu. N-a mai avut forța 
să refacă ; 3. F.C. Argeș a avut 
in repriza a doua o tresărire de 
orgoliu cu totul remarcabilă, ase
diind pur și simplu poarta apă
rată de Moise.

Arbitrul Cr. Teodorescu a avut 
un meci greu (7 goluri, 5 carto
nașe galbene, unul roșu și două 
echipe ce nu s-au menajat în 
contactele directe — existând u- 
neori tendința spre duritate) de 
care s-a achitat cu bine, reușind

PERSPECTIVE FAVORABILE PENTRU RETUR
Au fost muîți spectatori, dumi

nică, in tribunele stadionului dii-n 
Șes. Ștefan ce) Marc ; atrași de 
„sehâmfcarea Ia față" intervenită, 
în ultima vreme, în j.oeui dinamo- 
vîștiJer și concretizată pe tabelele 
de marcaj existente pe „Centralul 
oltean" și In „Cringut Buzăului". 
In pofida faptului că, de astă 
dată, succesul â-a ocolit pe fot
baliștii lui Mircea Ducesei» și 
FîofIi» (Tieran, o modificare de 
atitudine în jocul lor a fost evi
dentă: ultimele meciuri ^ată că 
Dinam© ă redevenit „îl*-Ie  ambi
țios, dornic să tFanspună în teren 
indicațiile conducerii tehnice, po
trivite cu situația de moment, cu 
specificul adversarului. Se știa, 
de pildă, că punctul forte al Cor- 
vfnului îl constituie linia media
nă, el bine — printr-un marcaj 
adesea sever — Dinamo a încer
cat și, în bună măsură, a reușit 
să Incomodeze în intențiile lor pe 
3 component! ai cvartetului me

să „țină în mină partida* 4. Faul
turile de pe urma cărora au focst 
acordate loviturile de la 11 m au 
existat 1

Modesto FERRARINI

UNUI TlNĂR JUCĂTOR

dian, Klein, Petcu și Mateuț, cei 
cu predilecție pentru construirea 
și lansarea atacurilor.

Dar, asigurîndu-și controlul ba
lonului și, implicit, Inițiativa în 
joc, Dinamo și-a văzut rezolvate, 
duminică, problemele numai pe 
jumătate, cealaltă „doime" — 
transformarea superiorității teri-

torialc în faze tic gal — suferind- 
o amfoare p'mă la primăvară. 
Este drept, nu- putem ignora- fap
tul că, prâ» modul în care șr-a 
conceput de-feașiva (repliere, o 
bună parte din timp, eu întreg 
efectivul, motiv pentru care, la 
București, reeordmana eficacității 
a avut, în- de minute, un sin
gur șut — din- trei — pe spațiul 
porții); Corvinul a îngreunat mult 
sarcina formației gazdă. Aw fost 
însă șl minute i.u șir in care ju
cătorii ..și-au pus singuri bețe 
în roate**,  unebri mcoțininu inuîi-1 
mingea în t mmea de in-rjloe, al
teori aruneînd-o prea mult la 
„bătaie", aleghid, cu al-'te cuvinte, 
căi*  întortocheate spre poarta lui 
Ioniță.

Cum observam și în cronica 
meciului, cu toate rigorile impuse 
de adversar, Dinamo a trecut, în 
câteva rînduri, pe lingă victorie : 
la bara lui Dragnea, la mingile 
scoase de Dubinciuc. Impondera
bilii, prezenți, de altfel, aproape 
în fiecare partidă, au fost, cum 
se vede, duminică, de partea Cor- 
vinului Hunedoara. Rămfne ca, în 
partea a doua a întrecerii, Di
namo să transforme neprevăzutul 
din jocul ei în acțiuni decise și 
dare, cu o însemnată doză de 
certitudine. Perspectiva pare să-i 
fie, din plin, favorabilă: încă de 
pe acum, In puține etape, Dinamo 
și-a creat un moral excelent pen
tru viitorul sezon.

Gheorcrhe NICOLAESCU

• 1. Adrian
310 kg. 2. 

(Cnlmpex) 
Munteanu 

.674 kg J 
(C’blmpex) 
Zsombori

3.

Nicola e 
kg : eat

Gilcft
Levente
Mureș) 250_ kg,

Alexandru

1.

Cluj-Na- 
kg ; 1.

Arad) 
Malanga

I
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Totul se întîmpla pe o bancă 
de rezerve dintr-un stadion înde
părtat. Reprezentativa noastră de 
tineret evolua într-un turneu pre
tențios în R. P. Chineză și pe 
parcursul celui de al treilea meci 
antrenorului Remus Vlad 1 se a- 
deverea o constatare neplăcută : 
unul dintre fundașii centrali titu
lari „scîrțîia“, oferind o breșă 
largă atacanților adverși. S-a ui
tat în jurul său pentru desemna
rea unui înlocuitor : figuri ano
nime, jucători nelansați, propul
sați în lotul lărgit de cîteva tria- 
luri ale Diviziei „B“. „Ia sculați-vă 
în picioare!", a comandat el plu
tonului de rezerve. Căuta un bă
iat înalt și vînjos, ca să-și asume 
răspunderea unei replici valabile 
într-un careu asediat cu precă
dere prin centrări înalte. Ochii 
i-au căzut pe Cireașă de la A.S. 
Mizil. „Te încumeți T“, l-a între
bat. „Numărul 14“, vibrînd de 
nerăbdare, după o încălzire 
scurtă, s-a năpustit In teren 
(unde a rămas pînă la sfîrșltul 
turneului, după evoluții apreciate 
fără rezerve). Ascensiune galo
pantă, în continuare : om de bază 
în naționala de tineret, partici
pantă la Campionatul european, 
titular de drept în noua sa echi
pă, de Divizie „A", Chimia Rm. 
Vîlcea, majuscule după majuscu
le în casetele tehnice ale ziaru
lui nostru.

I

Dar iată că tânărul fotbalist tie 
20 de ani nu poate suporta atâta 
glorie. In etapa a 16-a de cam
pionat, în mod surprinzător, Chi
mia se aliniază fără el la mijlo
cul terenului, sancționîndu-se răs
punsurile în doi peri date an
trenorului Pigulea șl refuzul de 
sarcină în cadrul unei ședințe de 
antrenament. Măsură fără nici un 
efect, căci duminică, în etapa a 
17-a, după numai 30 de secunde 
dc joc, frageda „vedetă" îl se
ceră fără milă pe veteranul C. 
Solomon de Ia S.C. Bacău. Carto
nașul galben nu îl temperează, 
joacă în continuare la intimidare^ 
pentru a culmina cu un fault 
grosolan, fără minge, asupra u- 
Rui adversar, în min. 65. După 
cuvenitul cartonaș roșu, Cireașă 
lese din teren...

Doar 5 luni au trecut de la 
descinderea promițătoare pe tere
nul din Shanghai și ieșirea, cu 
capul în jos, de pe terenul din 
Rm. vîlcea. Rapidă și îngrijoră
toare „alterare" a unui talent. în 
această vacanță, Cireașă, cel care 
a cîștigat atîtea dueluri pe gazon 
eu atacanții centrali, are respon
sabilitatea unui singur mare duel 
(de conștiință), cu sine însuși, 
pentru a renunța Ia infatuare și 
indisciplină, balastul oricărei ca
riere fotbalistice.

Ion CUPEN

RESURSELE
Opunînd două echipe din sub

solul clasamentului, partida de 
la Oradea avea o mare impor
tanță îndeosebi pentru formația 
locală, care nu-și mai putea per
mite să piardă nici un punct pe 
propriul teren, cu atât mai mult 
In fața unei alte concurente di
recte al cărei scop este, de ase
menea, acela de a scăpa de re
trogradare.

Angajîndu-se, deci, în joc cu 
gîndul numai la victorie, echipa 
bihoreană a evoluat remarcabil 
in primele 45 de minute, atacînd 
susținut, variat și eficace, supu- 
nînd unei puternice presiuni a- 
părarea brașoveană, căreia i-a 
scos în evidență slăbiciunile și a 
făcut-o să greșească. în acest fel 
au marcat orădenii ambele goluri 
ale victoriei lor și și-au creat 
alte cîteva ocazii favorabile pe 
care, însă, nu le-au mai fructi
ficat. în plus, o bună parte din
tre gazde au revendicat — tot în 
prima repriză — două lovituri de 
Ia 11 metri pentru presupuse 
faulturi în careul oaspeților asu
pra lui Georgescu. Adevărul este,

ORĂDENILOR
însă, eă fazele respective au fost 
discutabile.

De altfel, chiar fn antura
jul formației locale părerile erau 
Împărțite și — spre lauda lor — 
unele persoane autorizate din &- 
cest anturaj recunoșteau eu obi
ectivitate că dreptatea a fost de 
partea arbitrului.

După pauză, aplombul ofensiv 
al orădeniloF s-a diminuat sur
prinzător. Probabil că nu numai 
automulțumirea pentru avantajul 
de două goluri realizat, ci poate 
mai mult teama de a nu pierde 
acest avantaj i-a făcut pe bihd- 
renl să joace mai prudent, eedînd 
inițiativa adversarilor. Oricum, 
însă, prin evoluția lor din prima 
repriză elevii lui Constantin Teaș- 
că au dovedit că dispun de re
surse pentru a oferi publicului 
local jocuri de bun nivel și a-și 
redresa în retur situația neplăcu
tă în care au ajuns. Multe vor 
depinde, însă, în această privință, 
și de munca pe care o vor de
pune în perioada pregătirilor de 
lamă.

Constantin FIRÂNESCU

SPECTACULOASE
î VOINȚA ’85“■»
(ace- (1MGB). S-au schimbat lovituri
latu- dt pentru trei meciuri, au fost
hipe, KD-uri, răsturnări de situații,
Ring cito un avertisment etc. A cîș-
! ca- tigat Licurici. Fără menajamen-
Istice te disputa colegilor de clvb Io-
jpec- nel Orzoi și Gh. Bețeanu de la
Inlcă Metalul, Viorel Plotoagă și Die
avut Corbu de la Steaua, în care prl-
*oșa- mii boxeri au cîștigat la puncte,

an- după meciuri aprig disputate, în
ivicl, care boxerii nu s-au menajat
nța), deloc. Fostul campion la cate-
spu- goria grea. Ionel Cernat (Steaua),
ecte. a cîștigat prin abandon în pri-
oase ma repriză întâlnirea cu Vasile
Lntre Anghelescu (C. A. Slobozia). Ce-
.) și lelalte rezultate : M. Grecu

în (Timpuri Noi) b.p. M. Constan-
rătat tin (Călărași), I. Tănase (Stea-
tac- ua) b.p. N. Crăciun (Metalul),
jntă. G. Pîrvulescu (Rapid) b.ab. 3 V.

Un Dana (Mașini unelte), Gh. Stan
tori, (Rapid) b.ab. 3 Al. Constantin

oe] (Mașini unelte), N. Ciobanu (Me-
urici talul) b.ab. 1 N. Rus (Călărași),
torn Daniel D1ACONESCU — coresp.
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LA CĂDEREA CORTINEI ÎN DIVIZIA La finele sezonului de toamnă

ADMINISTRATIA DE STAT LOTO-PRONOSPQRT INFORMEAZĂ

(Urmart din t>aa. 1)

«tatu quo, adică pentru vari
anta... prețioasă a pasului pe 
Ioc).

O anume semnitiicație pare să 
aibă compararea golaverajelor. 
Anul trecut, „cei patru mari**  
încheiascră întrecerea cu un in
teresant 144—65. Annl acesta go
laverajul se subțiază : 115—50. 
Steaua, lider detașat, marchea
ză acum cu 6 golrari mai puțin. 
„Sportul**  are și el un pasiv de 
5 goluri, Dinamo — tot S, ca 
să nu mai vorbim de Univer
sitatea Craiova, care are un 
minus de 10 goluri I Sigur că 
ar exista o compensație In cele 
15 goluri mal puțin ale apără
rilor fruntașe, dar, trebuie să o 
sipunem. fotbalul nostru duce 
dorul golurilor mai multe, re
flex al unor jocuri mai dinami
ce, mai dense Șl mai pline de 
risc.

Tendința spre întărirea spi
ritului defensiv este viabilă — 
anul acesta — și din compa-

me „DACIA 1800“, mari sume de 
bani, precum și excursii.

Tragerea va consta din două 
faze, cuprinzând 3 extrageri, care 
totalizează 18 numere extrase, va
riantele de 25 lei putând obține 
cîștiguri cumulate la ambele faze. 
Da faza a n-a, categoria B, se 
asigură minimum 3.500 lei, din 
care o excursie în R.P. Bulgaria 
șl eventuala diferență în nume
rar.

Nu uitați deci, numai pini astă 
seară, la orele obișnuite de în
chidere a unităților de vtnzare, 
vă mai puteți procura bilete la 
această atractivă tragere. Vă do
rim succes !

• Informăm participant!! că a 
început vânzarea biletelor șl pen
tru tragerea MULTIPLA LOTO de 
duminică 15 decembrie (singura 
pînă Ia sffrșitul acestui an).

zarea golaverajelor obținule de 
ultimele patru echipe. In timp 
ce gnul trecut ultimele patru 
au înscris de 65 de ari, anul 
acesta eficacitatea lor scade cu 
1# goluri. încă un argument 
pentru cultivarea spiritului ne
fast al redutei și al „metere
zelor**,  pe care 11 adoptă pînă 
și echipele remarcate prin spi
ritul lor ofensiv — un exem
plu e și Corvinul, care a pre
ferat un joc închis în ultima 
etapă, așa cum a procedat și 
Universitatea Craiova, campioa
na ofensivei în anii trecuți, dar 
care a sfîrșit prin a juca sur
prinzător de „economic**,  în ca
reul propriu, întregul meci cu 
Steaua, in această ultimă etapă 
a turului. Această ultimă etapă 
care amintea —prin contrast — 
de zilele cind Universitatea Cra
iova marca șase goluri Stelei, 
pe stadionul „23 August**,  și tot 
atîtea Rapidului...

★
Așadar, a căzut cortina. 

Steaua — așa cum spunea un 
suporter al echipei lui Jenei și 
Iordănescu — este singura for
mație care a adunat de pe a- 
cum un număr de puncte pe 
care cel puțin șase-șapte echipe 
și l-ar dori la terminarea... cam
pionatului. (Cu 31 de puncte nu 
se mai retrogradează de mult). 
Seria turului a fost, intr-ade
văr, deosebit de spectaculoasă. 
Cele șapte puncte avans față de 
Sportul studențesc sugerează o 
cursă de 3000 m obstacole, în 
care liderul se află la intrarea 
în linie dreaptă, în timp ce 
primul său urmăritor se află 
„pe partea opusă**,  cum se spu
ne în atletism.

Lider de toamnă, Steaua are 
in palmaresul ei și acel 4—1 eu 
Honved, care reprezintă mai 
mult decît performanța de a fi 
neînvinsă într-un campionat eu 
destule slăbiciuni.

Să sperăm că Steaua va ac
celera cu de la sine putere in 
vederea marelui său examen de 
primăvară, tarul trei al C.C.E. 
O nouă victorie de prestigiu In 
această fază a competiției eu
ropene ar fi și un mare sti
mulent pentru ceilalți „trei", 
care, vor trebui să siringă rîn- 
durile pentru a regăsi spiritul 
întrecerii.

TUR DE ORIZONT ÎN DIVIZIA „C"
Acum, după încheierea primei 

jumătăți a campionatului Divizi
ei »C“, competiție fotbalistică la 
nivel de performanță cu o arie 
foarte Întinsă — 12 serii a cile 
1» echipe —, este interesant de 
tăcut un tur de orizont asupra 
desfășurării turului.

In general, se poate spune că 
nivelul tehnic al competiției nu 
se ridică ineă la cel așteptat, 
majoritatea joerriior au arătat 
carențe de ordin tehnic, ele des- 
iășurindu-se intr-o notă de me
diocritate, raportată chiar la ce
rințele acestui al treilea eșalon. 
S-au remarcat, totuși, in această 
parte a campionatului o serie 
de formații care practică un fot
bal destui de bun, cu predilecție 
spre jocul tehnico-combativ, dar 
numărul lor, din păcate, este 
Încă mic. In această categorie 
intră, de regulă, formațiile cla
sate pe primele locuri in serii.

Persistă In continuare lipsa 
elementelor tinere talentate, cu 
toate că actualul regulament 
prevede folosirea la meciuri de 
către fiecare echipă a cel puțin 
trei jucători sub 21 de ani șl 
cei mult doi peste 30 de ani, re
zultatele pozitive ale acestor 
clauze regulamentare tntlrzlind 
să apară.

șl în turul campionatului 1985/ 
1986 — multe dintre meciuri au 
fost presărate cu numeroase ac
te de nesportivitate, arbitrii fi
ind nevoițl să tntervlnă energic, 
sanctioning jucătorii cu cartona
șe galbene șl roșii, iar săptăniină 
de săptămină comisia de disci
plină a F.H.F. luînd măsuri de 
sancționare dintre cele mai se
vere. Dar, cu toate acestea, ni
velul disciplinar al competiției 
continuă să sufere.

Dar lată cîteva aspecte din 
tur : • Dintre cele 12 foste di
vizionare »B“, aproape toate au 
avut o comportare bună, marea 
lor majoritate aOindu-se, după 
cele is etape, pe locuri fruntașe 
in clasamentele seriilor tn eare 
activează. Trei dintre ele sini 
cap de serie — FEPA 74 Blrlad, 
Autobuzul București și Metalur
gistul Cugir, iar patru au ter
minat turul, după o dispută 
spectaculoasă, pe locul seeund : 
Unirea Dinamo Focșani, Auto
matica Alexandria, Sticla Arleșul 
Turda și Gloria Reșița. Mai slab 
au „mers**  Metalul Mangalia, 
Industria sirmei Cîmpia Turzii 
(locul 6) și Partizanul Bacău 
(7). • Dintre noile promovate

doar patru au reușit să termine 
prima Jumătate a competiției pe 
un loc onorabil — Strungul Chi- 
Șineu Crlș (Tocul 3 In seria a 
vm-a), Voința București (4— V), 
Torpedo Zărnești (4—XII) și Pro
letarul Bacău (5—II). Tot patru 
dintre debutante sint deținătoare 
ale lanternei roșii : Eiectrome- 
tai CIuj-Napoca, Minerul Mătă- 
sari, Lacul Ursu Sovata și Da
nubiana Ro'man. In tur, urmă
toarele formații au avut terenul 
suspendat : Chimia Mărășești și 
Celuloza Bradul Roznov — cîte 3 
etape, Carpațl Gălaneștl, Minerul 
Rodna, Carpați Nehoiu, Granitul 
Babadag și Armata Craiova — 
cîte o etapă. • Pentru ncrespec- 
tarea clauzei regulamentare a 
cartonașelor galbene (folosirea 
jucătorilor cu mai multe carto
nașe), au fost penalizate cu cite 
1 puncte in clasament Danubia
na Roman, Unirea Sinnieolau șl 
Victoria Călan. e In privința 
cartonașelor galbene trebuie spus 
că situația este alarmantă in 
majoritatea seriilor. Toate cele 
192 de echipe au avut jucători 
sancționați. S-au acordai în to
tal 1508 cartonașe galbene, ceie' 
mai multe în seriile a Vil-a — 
162, a V-a — 154 șl a IV-a — 
146, iar cele mai puține în gru
pele I — 74 și a Vl-a — 96. Con
duc în_  clasamentul cartonașe
lor galbene divizionarele Viscolii 
București (16), Gloria Beiuș (14) 
— echipă debutantă în campio
nat (!) șl Minerul Mutru (13). 
Cele mai puține cartonașe au a- 
vut In tur formațiile din Piatra 
Neamț — Relonul Săvlncțti (1) 
si Celuloza Bradul Roznov (2), 
precum și Energia Beclean <3) 
și Avintul Frasin (3). • Cele
mai multe victorii in tur le-an 
avut următoarele echipe frunta
șe : Minerul Gura Humorului 12, 
Unirea Dinamo Focșani 11 și 
Poiana Clmplna 11. La polul o- 
pus. eu cele mai multe înfrîn- 
geri, se prezintă : Luceafărul Bo
toșani, Danubiana Roman. Vis
colii București, Celuloza Bradul 
Roznov. Minerul Mătăsarl și E- 
lectrometal Cluj-Napoca — cu 
cile 10- • Cel mai spectaculos
...salt l-a avut echipa taier 
Vaslui care după etapa a XV-a 
a ocupai primul Joc în seria a 
H-a, detronînd-o pe Unirea Di
namo Focșani, lidera . seriei 
timp de șapte etape.

lomo RABȘAN



Azi, în R. F. Germania,

_ începînd de azi, în 26 de localități din R. F.
□ermania se dispută Campionatul mondial femi- 
ain de handbal (grupa valorică competiție
deosebit de puternică, întrucât la start sînt pre- 

VBS-JAJ zente — între altele — reprezentativele Uniunii 
’Sftr'Y'S Sovietice, actuala deținătoare a titlului mondial 
^32»””-^ și medaliată cu aur la J-O. de la Moscova (1980), 

R. D. Germane, Ungariei, Cehoslovaciei și Po
loniei. De la această manifestare a elitei handbalului mondial 
lipsește formația Iugoslaviei care, fiind campioană olimpică ta 

direct în grupa „A" a C.M. deLos Angeles (1984), s-a calificat 
anul viitor, din Olanda.

Prin tragere la sorți repre
zentativa tării noastre a fost 
repartizată în grupa „C“. _ De
sigur. orice meci prezintă un 
anume grad de dificultate, în 
funcție de forța de joc, de 
forma sportivă a momentului 
etc. Totuși, putem aprecia că 
echipa României — țînînd sea
ma și de rezultatele directe 
din disputele anterioare (întîl- 
niri amicale și oficiale) — se 
poate califica în grupa semifi
nală. Azi, în confruntarea cu 
handbalistele elvețiene, eleve
le antrenorilor Eugen Bartha 
și Lucian Albu își pot asigura 
victoria în debutul ta această 
-ediție a C.M. Deși formația 
Bulgariei se află de cîțiva ani 
buni în ascensiune de formă, 
ea nu poate emite pretenții în 
meciul de miercuri cu hand
balistele române. argument 
de bază în susținerea acestei 
afirmații fiind acela că Viorica 
Ionică, Laurica Lunca, Eva 
Mozsi și colegele lor au obți
nut, în anul sportiv pe care ne 
pregătim să-1 încheiem, victo
rii concludente (în meciuri a- 
micale, precum și Ia turneul 
de ta Varna, ta Campionatele 
balcanice și la „Trofeul Car- 
pați"). Derby-ul grupei „C“ va

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN ELITA ȘAHULUI MONDIAL
(Urmare din pag. 1)

campioană olimpică, mare fa
vorită și Ia Lucerna. Spiritul 
combativ deosebit, dovedit de 
toți jucătorii români, dorința 
lor de victorie, chiar și în fa
ța celor mai puternici adver
sari, a făcut ca acest med să 
se transforme, după părerea 
specialiștilor prezenți, într-unul 
din marile derby-uri ale „Cu
pei Mondiale". In cele din ur
mă a învins la limită — 3,5— 
2,5 — echipa sovietică, dar 
meciul se putea încheia tot atît 
de bine la egalitate, dacă re
centul cîștigător al turneului 
candidaților. A. Iusupov, nu 
ciștiga un final cu totul excep
țional la autorul acestor rân
duri, sau dacă Th. Ghițescu nu 
pierdea cu mare neșansă la R. 
Vaganian... Eroul zilei a fost, 
fără îndoială. Valentin Stoica, 
care a cîștigat o excelentă par
tidă contra reputatului mare

„Cupa Mondiala" la șah in retrospective

ANTRENORUL
Cîtevă întrebări puse antreno

rului Emanuel Reicher, maestru 
F.I.D.E., care a condus echipa 
României la Lucerna, au dat loc 
1a interesante teme de discuție:

— Care a fost nota generală 
a competiției ?

— Aș spune, în primul rind, 
o nivelare in sus a valorilor. 
Aceasta a generat o serie de 
rezultate-surpriză, cum sînt și 
victoriile obținute de noi in fa
ta Angliei (vicecampioană olim
pică) ji R.F. Germania (învin
să la scor), sau meciul foarte 
strîns cu U.R.S.S., marea fa
vorită.

— Cum poate fi explicată a- 
ceastă nivelare ?

— Explicațiile sînt multiple, 
dar insist asupra a două dintre 
ele. Prima, cea a unui salt in 
documentarea computerizată, 
element foarte important in 
pregătirea de care au beneficiat 
unele echipe. A doua ne pri
vește direct, anume acea cute
zanță mai mare de care dau 
dovadă echipe pină de curind 
mai slab cotate. Ca și la Olim
piada de la Salonic, echipa Ro
mâniei s-a distins printr-un 
joc îndrăzneț, sfidind clasifică
rile anterioare. Și a reușit! Mai 
mult chiar, după mărturisiri 
făcute public de conducătorii 
echipelor Franței și Africii, de 
pildă, acestea au încercat să 
urmeze exemplul nostru. Ceea 

fi, fără îndoială, meciul dintre 
reprezentativele României și 
Uniunii Sovietice, de fiecare 
dată aceste confruntări oferind 
spectacole de calitate.

Componența celor patru gru
pe.

Grupa „A" : R.F. Germania, 
R.D. Germană, Danemarca, 
Norvegia.

Grupa „B“ : S.U.A., Polonia, 
Suedia, Franța.

Grupa „C“ : U.R.S.S., Româ
nia, Bulgaria, Elveția.

Grupa „D“ : Austria, Unga
ria, Cehoslovacia, Islanda (a- 
ceastă ultimă formație în lo
cul Nigeriei, care s-a retras 
din competiție).

Programul echipei României 
(in faza preliminară): marți
cu Elveția (la Aurich), miercuri 
cu Bulgaria (la Delmenhorst) 
șl vineri cu U.R.S.S. (ta Em
den).

Alături de alți 22 de cavaleri 
ai fluierului, ta actuala ediție 
a C.M. (grupa „B“) vor oficia 
și arbitrii români Alexandru 
Vîrtopeanu și Ștefan Georges
cu.

Competiția se încheie la 21 
decembrie.

Ion GAVRILESCU

maestru sovietic A. Beliavski. 
După un insucces neașteptat — 
2,5—3,5 cu echipa Elveției — 
care dovedește o carență mai 
veche a echipei noastre, nere- 
gularitatea în fața adversarilor 
ceva mai slabi, echipa română 
a avut o serie extrem de spec
taculoasă, cîștigînd ta rând me
ciurile cu Africa (5—1), Anglia 
— vicecampioana olimpică de 
1a Salonic (3,5—2,5) și R.F. Ger
mania (4—2). Evidențieri spe
ciale se cuvin lui Ghindă și 
Ghițescu, care au învins doi 
mari maeștri britanici de mar
că, Chandler și Short, precum 
și lui Mihai Șubă, care a cîș
tigat o partidă decisivă 1a vest- 
germanul Lobron. Succesul în 
fața echipei insulare a fost 
mult comentat și analizat, mai 
ales prin prisma perspectivelor 
pe care le deschisese echipei 
noastre în acest concurs de ma
re prestigiu. O victorie directă 
în meciul următor, cu puternica 
echipă a Ungariei (care avea

DESPRE ECHIPĂ
ce consider că este deosebit de 
semnificativ și măgulitor.

— Ce ne puteți spune despre 
sistemul de joc ?

— A fost folosită o formulă 
intermediară, cu 5 ere pentru 
primele 40 de mutări, apoi • 
pauză de 2 ore și reluarea par
tidelor întrerupte, pe distanța 
altor două ore. Un program în
cărcat, foarte solicitant. Așadar, 
pregătirea fizică apare ca de
terminantă in obținerea rezul
tatelor, iar rolul ei va trebui 
să crească și mai mult, in con
dițiile unui ritm de joc acce
lerat (n.n. 60 de mutări în 6 
ore), cum se preconizează ac
tualmente.

— Ce așteptați de ta această 
echipă, în evoluțiile sale vi
itoare ?

— Fără îndoială, să ne putem 
menține in eșalonul de frunte 
al șahului mondial. Sarcinile 
noastre sînt mari, iar timpul 
ce-l avem la dispoziție parcă 
prea scurt. Viitoarea Olimpiadă, 
din decembrie 1986, este atit de 
aproape... Trebuie s-o intîmpi- 
năm cu și mai multă muncă in 
pregătire, totodată cu același 
spirit competitiv care ne-a con
dus la rezultatele frumoase de 
pină acum. N-am nici un du
biu, sintem pe drumul cel 
bun !

Rd. V.

„Internaționalele" de tenis ale Australiei

ULTIMA SURPKiZA:
S-au încheiat Campionatele 

internaționale de tenis ale 
Australiei cu victoria tînărului 
suedez (19 ani) Ștefan Edberg, 
învingător. în finală. asupra 
lui Mats Witander, în 3 seturi. 
Scorul nu mai necesită comen
tarii : 6—4, 6—3. 6—3. Rezultat 
neașteptat. bineînțeles (care 
Întregește seria... surprizelor 
de ta Melbourne), dacă avem 
în vedere faptul că Witander

Ștefan Edberg

este fruntea generației suedeze 
actuale. Mai mult, el avea (îna
intea finalei) un avans confor
tabil — 4—1 — în întîlnirile 
directe. Edberg nu s-a lăsat 
impresionat. Beneficiind de o 
zi în care „l-a ieșit totul*,  
începînd cu serviciile și voleu- 
rita Si terminînd cu passing- 

Cîteva dintre echipele calificate 
pentru turneul final al C.M. au 
susținut meciuri de pregătire. In 
Mexic are loc un turneu interna
țional. Da Guadalajara : Mexic — 
Algeria 2—0 (1—0). Au înscris 
Negrete (min. 42) și Boy (min. 
70, din penalty) ; la Irapueto : 
Ungaria — Coreea de Sud 1—0 
(0—0). A marcat Kiprich din 11 m.
• Echipa Poloniei a evoluat la 

Tunis, în compania reprezentati
vei țării gazdă (care nu este ca
lificată pentru turneul final al 
C.M.). Tunisia a cîștigat ©u 1—0 
(0—0).
• Noua cîștigătoare a „Cupei 

cupelor Africii" este formația Na
țional Cairo. în jocul retur al fi
nalei cu Leventis United (Nige
ria) a pierdut cu 0—L, dar prima 
manșă a fost dștlgată de fotba
liștii egipteni cu 2—0. Returul a 
avut loc la Lagos.
MT1NE, RETURUL „OPTIMILOR" 

IN „CUPA U.E.F.A."
Iată programul jocurilor retur 

din optimile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.- (Intre paranteze scoru
rile din prima manșă) : Nantes — 
Spartak Moscova (1—8), Legla 
Varșovia — Intemazionale (8—9), 
Real Madrid — Borussia MOn- 
chengladbach (1—5), Milan —

(U.R.S.S.), s-a încheiat ta e- 
galitate : 3—3, ultima partidă 
s-a încheiat remiză.

Pentru semifinale s-a ca
lificat Timman, care a avut 
un coeficient superior la tur
neul candidaților.

individual compus și cîștigător 
ta paralele, după cum trebuia 
subliniată și prestația lui Ma
rian Teodorescu ta bară fixă, 
probă in care s-a situat pe lo
cul I. In ce privește gimnastica 
ritmică, să menționăm evolu
țiile Florentinei Butaru din con
cursul general în care gimnas
ta noastră a reușit o aplauda
tă și frumoasă victorie, ea cta- 
sîndu-se pe primul loc, ta e- 
galitate cu sportiva bulgară 
Albena Dimitrova. Duminică, 
în finalele pe obiecte, a fost 
rîndul unei alte sportive ro
mâne să-și etaleze calitățile : 
este vorba de Adriana Stoenes- 
cu, clasată pe primul loc la 
măciuci.

In acest fel, ultima competi
ție internațională a anului a 
înscris noi și frumoase succese 
în palmaresul gimnasticii ro
mânești.

Rezultata tehnice : feminin — 
echipe : 1. România 193,90, 2. Bul
garia 187,45, 3. Grecia 183,85; indi
vidual compus: 1_ Aurelia Dobre 
(România) 39,65, 2. Ulla Kristovu 
(Bulgaria) 38,75, 3. Mădălina Tănase 
(România) 38,70, 4—5. Liliana Stan- 
ciu și Augustlna Badea (Româ
nia) 38,20, 6. Adelina Zaharleva 
(Bulgaria) 38,10 ; finale pe apa
rate — sărituri : 1. Krlstova,
2. Dobre, 3. Tănase ; paralele : 
1. Dobre, 2. Mlrela Sldon (Româ-

să obțină revanșa 1a Lucerna 
în meciul cu Uniunea Sovietică, 
după incredibilul 0—4 de la 
Salonic) ar fi dat echipei noas
tre șanse reale ta o medalie. 
Din păcate. însă, jucătorii noș
tri forțînd prea mult și supra- 
estimînd unele poziții egale au 
făcut ca de această dată balan
ța să se încline — ta un scor 
prea sever însă — în defavoa
rea lor. Ultimele trei meciuri 
ale „Cupei Mondiale", susținute 
contra echipelor R.P. Chineze, 
Franței — marea revelație de 
la Lucerna — și Argentinei, au 
prilejuit o luptă sportivă foarte 
frumoasă, cu multe momente 
dramatice, în care șahiștii noș
tri au făcut totul pentru a În
vinge. Obținînd victoria în me
ciul cu R.P. Chineză (3,5—2,5) 
și două meciuri nule (3—3), cu 
Franța și Argentina, in care re
zultatul final a fost incert pină 
ta încheierea, după miezul 
nopții, a unor partide între
rupte, echipa României a ob
ținut un rezultat de prestigiu, 
clasîndu-se în final pe locurile 
4—5 (1a egalitate cu Franța) cu 
28,5 puncte.

In acest fel, echipa noastră 
confirmă rezultatul foarte bun 
obținut 1a Olimpiadă, calificin- 
du-se direct pentru viitoarea 
finală a „Cupei Mondiale" și 
răminind in elita șahului mon
dial ! Aș vrea să menționez că 
obținerea acestui succes pentru 
mișcarea șahistă din țara noas
tră a fost posibilă prin dărui
rea totală a tuturor jucătorilor 
echipei, cu remarci speciale 
pentru M. Șubă, V. Stoica, M. 
Ghindă, D. Bărbulescu,- a în
drumării competente a antre
norului Em. Reicher. După pă
rerea mea, cel mai important 
cîștig al „Cupei Mondiale" este 
faptul că avem acum o adevă
rată echipă, puternică, bine su
dată. Componențil celor mai 
puternice cluburi din țară — 
I.T.B., Politehnica, A.E.M. sau 
Mecanică Fină — au format la 
Lucerna această echipă a Ro
mâniei, care a trecut cu succes 
dificila „probă de foc". Aștep
tăm cu încredere viitoarea O- 
limpiadă, din 1986.

JAN TIMMAN ÎN SEMIFINALELE C.M. DE ȘAH
PARIS, 9 (Agerpres). — Me

ciul de baraj pentru califica
rea în semifinalele turneului 
candidaților ta titlul mondial 
de șah, disputat la Montpellier 
între marii maeștri Jan Ti- 
mman (Olanda) și Mihail Tal

[DBIRG - ÎNVINGĂ[OH!
shot-urile — în special de re- 
ver — fulgerătoare, el nu i-a 
dat nici un moment ocazia lui 
Witander să-și facă jocul. Ed
berg se află ta prima vi o tor ie 
într-un mare concurs, cu atît 
mai prețioasă cu cit n-a avut 
o parte ușoară de tablou : a 
trecut, mai întîi, de americanul 
Schultz, și de australianul Ma- 
sur, apoi l-a avut ca adversar 
pe învingătorul lui... Becker, 
olandezul Michiel Schapers (pe 
care l-a spulberat în 3 seturi), 
după care au urmat Lendl și, 
in fine. Wilander...

★
Martina Navratilova a câști

gat două concursuri mari anul 
acesta (Wimbledon si Melbour
ne), reușind să-și păstreze, 
pentru a treia oară consecu
tiv, titlul de „nr. 1 mondial" 
cucerit în premieră, in 1982.

Ce va hotărî. însă, juriul fe
derației internaționale în pri
vința băieților, care au... 4 fa- 
voriți (Wilander, Becker, Lendl 
și Edberg) ?

FRUMOASE SUCCESE ALE GIMNAȘTILOR RUMÂNI
(Urmare din pag. 1)

MECIURI INTERNAȚIONALE

SPORTIVI ROMÂNI
PEȘTI HOTAR!
• GIMNASTICA — Conclu

sul de la Stuttgart (R.F. Ger
mania) a fost cîștigat de spor
tiva din R.D. Germană, Dagmac 
Kersten, cu 39,175 p, urmată da 
Ecaterina Szabo (România) — 
38,900 p și Astrid Heese (R.D. 
Germană) — 38,725 p. La com
petiție au participat gimnaste 
din 11 țări.

• PATINAJ ARTISTIC. — 
Proba masculină de la Mosco
va a fost cîștigată de sportivul 
sovietic Aleksandr Fadeev, ur
mat de americanul Christopher 
Bowman. Patinatorii români 
Andrei Vasile și Marius Ne
grea s-au clasat pe locurile 13 și, 
respectiv, 16 din 96 de cor.cu- 
renți. La feminin, pe primul 
loc s-a clasat Caryn Kadavy 
(S.U.A.), urmată de Ana Kon- 
drașova și Natalia Lebedeva. 
Anca Cristcscu (România) s-a 
situat pe locul 14.

nta), 3. Krlstova ; bîrnă : 1. Do
bre, 2. Varvariotu Fotinl (Gre
cia) și Mădălina Tănase ; sol t 
1. Dobre, 2. Maria Zannou (Gre
cia), 3. Sldon ; masculin, echi
pe : 1. România 279,70, 2. Bul
garia 276,50, 3. Iugoslavia 262,95 ; 
individual compus : 1. Marius
Tobă (România) 57,00, 2. Nicolae 
Bejenaru (România) 56,05, 3. Ma
rian Stoican (România) 55,90, 4. 
Kalover Hrlstosov (Bulgaria) 55,85,
5. Rumen Todorov (Bulgaria)
55,80, 6. Marian Teodorescu 55,30; 
finale pe aparate ->■ sol : L 
Tobă, 2. Veselln Manov (Bulga
ria), 3. Todorov ; cal cu mine
re : 1. Hrlstosov, 2. Dlmltăr Taș- 
kov (Bulgaria), 3. Pantelis Tak- 
delemlnls (Grecia) și Stoican ; 
inele : 1. Tobă, 2. Kolmar Loiza 
(Iugoslavia), 3. Hristosov ; sări
turi : 1. Tobă, 2. Stoican, 3. Ta- 
ner Senturk (Turcia) ; paralele : 
1. Bejenaru și Kolmar, 3. Hrls
tosov ; bară fixă : 1. Teodores
cu, 2. Tașkov, 3. Hrlstosov ; 
gimnastică ritmică, echipe : L 
Bulgaria 116,25, 2. România 115,90.
3. Grecia 111,70 ; individual com
pus : 1. Florentina Butaru
(România) și Albena Dimitrova 
(Bulgaria) 38,95, 3. Elisabet Ko
leva (Bulgaria) 38,70, 4. Marlela 
Pakalleva (Bulgaria) 38,60, 5. A- 
drlana Stoenescu (România) 38,50,
6. Iulla Baiceva (Bulgaria)
38,30 ; finale pe obiecte : mă
ciuci : 1. Stoenescu, 2. Dimitro
va, 3. Butaru ; panglică : 1. Di
mitrova, 2. Butaru, 3. Koleva ; 
minge : 1. Dimitrova, 2. Butaru. 
3. Pakalleva ; coardă : 1. Di
mitrova, 2. Koleva, 3. Butaru.

Waregem (1—1), Hajduk Split — 
Dniepr (1—0), F.C. Koln — Ham- 
marby (1—2), Ncuchâtel Xamax 
— Dundee United (1—2), Sporting 
Lisabona — Athletic Bilbao 
(1—2).

CAMPIONATE
FRANȚA (et. 23). Nantes — 

Metz 1—0, Toulon — Bastia 1—1, 
Nice — Le Hâvre 0—3, Brest — 
Auxerre 1—3, Nancy — Bordeaux 
1—1, Paris St. Germain — Laval 
5—1, Lens — Marseille 2—1, Ren
nes — Toulouse 2—1, Sochaux — 
Lille 3—1, Strasbourg — Monaco 
1—4. Pe primele locuri: Paris St. 
Germain (neînvinsă. !) 38 p, Nan
tes 33 p, Bordeaux 31 p ; pe ul*4  
timele : 19. Bastia 10 p, 20. Stras
bourg 15 p.

R. F. GERMANIA (et. 18 — 
prima din retur). Leverkusen — 
Hanovra 4—1, Mannheim — Dus
seldorf 2—1, Dortmund — Sa- 
arbrUcken 3—1, Bremen — Schal
ke 3—1, M&nchengladbach — Stut
tgart 1—1, Bayern Miinchen — 
Uerdingem 5—1, Hamburg — Kai
serslautern 2—1, Bochum — Niirn- 
berg 2—1, Eintracht Frankfurt — 
F.C. Koln 2—2. Pe primele locuri: 
Werder Bremen 27 p, Bayern 
Miinchen 24 p, Monchengladbach 
șt Hamburg cu cite 23 p ; pe ul
timele : 17. Niimberg 10 p, 18. 
Dttsseldorf 9 p.

SPANIA (et. 15). Real Madrid 
Celia Vigo 4—0, Valladolid — Gi- 
jon 0—1, Cadiz — Real Sociedad 
3—0, CJ. Barcelona — Betis Se
villa 1—2, Hercules — Valencia 
3—2, F.C. Sevilla — Bspanol 1* —1. 
Athletic Bilbao — Santander 
3—0, Osasuna — Zaragoza 2—1, 
Das Palmas — Atletico Madrid 1—3. 
Pe primele locuri : Real Madrid 
23 p, Gljon 21 p. C.F. Barcelona 
șl Atletico Madrid cite 20 p ; pe 
ultimele : 16—17. Santander șt
Las Palmas cu cite 10 p, 18. Celta 
Vigo 7 p.


