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invitația 
Ceaușescu, 

al Partidului 
președintele

tovarășului 
secretar 

Comunist 
Republicii 
miercuri, 

intr-o vi- 
noaslră.

La 
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, 
a sosit la București, 
zită dc lucru in țara 
tovarășul Gustav Ilusak, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

Noua intiinire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușcscu și Gustav 
Husak se va înscrie ca un im
portant moment in cronica re
lațiilor româno-cchoslovace, ea 
va impulsiona, in continuare, 
conlucrarea multilaterală din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, dintre țările și po
poarele noastre, în interesul 
reciproc al cauzei socialismu
lui, păcii și înțelegerii in în
treaga lume.

Ceremonia sosirii a avui loc 
pe aeroportul Oîopcni, împodo
bii sărbătorește.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
a salutat, la coborîrea din a- 
vion. cu multă căldură pe to
varășul Gustav Ilusak. Cci doi 
eonducălori dc partid și __
stal și-au string îndelung mii
nile. s-au îmbrățișat.

în inlimpinarea înaltului oas
pete, pe aeroport se aflau 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.K., membri ai C.C, 
a! I’.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții cen
trale

O gardă militară. aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Cehoslovaciei și Româ
niei, în timp ce, în semn dc 
salut, au fost trase 21 salve de 
artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak au trecut in 
revistă oarda <țe onoare.

Conducătorului partidului 
statului cehoslovac i-au 
prezentate persoanele o’/beva u oaza 1

cători de partid și de stal s-au 
întreținut intr-o atmosferă cor
dială, prietenească.

*
Tovarășul Gustav Husak, 

secretar generai al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, a făcut, miercuri dapă-a- 
miază, o vizită protocolară 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ta ratatul Consiliului dc Stal.

întrevederea dintre cci doi 
conducători de partid și de stat 
s-a desfășurat sub seninul do
rinței comune de a dezvolta și 
întări in continuare relațiile dc 
prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

dc

si 
fosi 

prezentate persoanele oficiale 
romane venite în întâmpinare» 

Numeroși oameni aî muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucuroștene, aflați pe aeroport, 
au făcui o caldă manifestare 
de simpatie celor doi condu
cători de partid și dc stat, au 
ovaționai pentru prietenia din
tre partidele, lările și popoarele 
noastre.

Un grup de pionieri au o- 
feril tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gusta v Husak bu
chete dc flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
și tovarășul Gustav Husak s-au 
îndreptat apoi, inlr-o mașină 
escortată de motocicliști, spre 
reședința rezervată înaltului 
oaspete. Aici, cei doi condu-

, ★
In cadrul unei solemnități 

care a avut loc miercuri după- 
amiază, Ia Palatul Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a inmînat 
șului Gustav Husak, 
general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
hoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I cu 
eșarfă, conferit prin Decret 
prezidențial pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvoltarea 
colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Ce
hoslovacă, la întărirea prieteniei 
dintre poporul român și poporul 
cehoslovac, la promovarea cau
zei generale a socialismului. 
Păcii și colaborării internațio
nale, cu prilejul împlinirii vîrs- 
tei de 70 de ani.

La solemnitate au luat parte 
persoanele oficiale române și 
cehoslovace care participă la 
convorbirile dintre conducăto
rii de partid și de stal ai Ro
mâniei și Cehoslovaciei.

După inminarca înaltei dis
tincții, tovarășii Nicolae 
Ceaușcscu și Gtislav Husak 
Și-au sirius miinile îndelung, 
s-au îmbrățișat cu căldură.

In cadru! ceremoniei, au luai 
cuvîntul tovarășii Nicolae 
Ceaușcscu și Gustav Husak.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși prezenți la so
lemnitate 
duros pe 
Husak, adresîndu-i urări

tovară- 
secretar 
Central 

din Ce-

l-au felicitai căl- 
tovarășul Gustav 

dc

(Continuare în pag. a 4-a)

PREOCUPĂRI SUSȚINUTE PENTRU PERFORMANȚĂ 
INTR-O LARGĂ PALETĂ A DISCIPLINELOR SPORTIVE
A

Cind spui Jiul, ești tentat in 
prima clipă să faci asociere nu
mai cu echipa de fotbal. Este 
insă o falsă impresie. Pentru 
că Jiul Petroșani — unitatea 
pivot a mișcării sportive din 
Valea Jiului, zonă cu tradițio
nala ei salbă de citadele ale 
cărbunelui — are mai multe 
file in „catalogul" disciplinelor 
sportive, atit in aria de per
formanță, cit și de masă. Po
posind numai o zi in Petroșani 
ne-am convins de acest lucru, 
larga paletă a sporturilor fiind 
o realitate evidentă, tn raidul 
nostru am avut și șansa unui 
ghid competent, Ștefan Mariș, 
președintele clubului Jiul. • 
ATLETISMUL, NR. 1 ȘI tN 
„TOP". „Secție de nivel inter
național, cu candidați olimpici", 
sîntem imediat puși in temă 
de antrenorul Ștefan Mihali, 
fost sportiv de performanță, 
campion de semifond și 
fond, probe cărora s-a dedicat

cu multă pasiune și ca tehni
cian. Urmărim o preselecție la 
care participi elevii claselor a 
Vl-a de la $coala generali nr. 
1, acțiune care o repetă pe a- 
ceea, din urmi cu o siptămîni, 
la care au luat parte 300 de

24 de ore 
la clubul

Jiul Petroșani

dornici viitori fondiști și semi- 
fondiști. Dar prezentul T Sec
ția de atletism are 16 sportivi 
de performantă, in frunte cu 
multiplul campion Petre Dră- 
goescu, care la bogatul palma
res al anului 1985 (6 recorduri 
naționale, 2 titluri balcanice, 
locul 5 la Cupa Mondială de la

Paris, locul 4 la Universiada de 
Ia Kobe) a mai adăugat recent 
două locuri 1 la „Cupa 30 De
cembrie* de la Bacău. Mai 
candidează la un loc la Lotul 
olimpic juniorii Irene Kovacs; 
Aurelia David, Viorel Muntea- 
nu, precum și Teodor Havri- 
liuc. „Așa cum se pregătesc, au 
mari șanse să izbindească", în
tărește cele văzute de noi ing. 
Alexandru Todor, președintele 
secției. • NAVOMODELIȘTII 
VOR SA-ȘI DEPĂȘEASCĂ 
„NORMA". De la stadion, pri
mul popas U facem la baza 
navomodeliștUor, o bază moder
nă, pe drept cuvint „o bijute
rie frumoasă", cum ti place în
soțitorului nostru să spună, ti 
găsim in plină activitate pe 
sportivii antrenorului Leonid 
Ciortan, și el nu o dată com-

Adrian VASILESCU

După finalele campionatelor

individuale de tenis de
1

JUCĂTORII TINERI 
ÎN PRIM-PLAN

Ar putea părea paradoxul 
că-i vom lăuda, in urma fi
nalelor probelor individuale 
ale Campionatului național de 
tenis de masă, pe aceiași ju
cători pe care i-am criticat 
pentru jocul slab practicat in 
Divizia pe echipe. Intr-adevăr, 
o primă concluzie care s-a 
conturat duminică la prinz, 
după festivitatea de premiere, 
a fost aceea că ediția 1985 a 
fost superioară din toate punc
tele de vedere celor din ulti
mii doi-trei ani. Alături de va
lorificarea mai bună a pre
gătirii tehnice, a fost eviden
tă și ambiția fiecăruia dintre 
cei 115 participanți de a ob
ține rezultate, de a ajunge cit 
mai in „față", ceea ce a dus, 
in cele din urmă, la meciuri 
echilibrate. în care prono
sticurile „sigure" au fost 
puse adesea sub semnul în-

(Continuare in pag. 2-3)

La 15 ani, cadeta 
Otilia Bădescu și-a 
adăugat in palma
res și titlul de 
campioană națio
nală a senioarelor, 
confirmlndu-și va

loarea 
Foto :

Aurel D. NEAGU

Posl-scriptum la „cuplajul generațiilor41 fotbalului

0 REUNIUNE BINEVENITĂ, REPER PENTRU 
STARTUL PREGĂTIRILOR DIN IANUARIE

„Cuplajul generațiilor" — 
cum a fost denumită reuniu
nea de marți, de pe stadionul 
Dinamo — a fost mult mii 
mult decit ceea ce părea să 
fie, adică o intiinire de rămas 
bun, pînă la 8 ianuarie. . data 
obișnuită a controalelor- medi
cale care anunță startul unui 
an nou de activitate fotbalis
tică.

Treptat, pe măsura înaintării 
tn joc, au început să se con
tureze subiecte de interes pen
tru numeroșii spectatori și 
pentru cele mai populate „bănci 
de rezervă", in jurul cărora se 

.aflau peste o sută de tehni
cieni. jucători, comentatori.

Ce am putut constata in cu
plajul generațiilor ?

In primul rînd. o mare pof
tă de joc, in această zi de de
cembrie, mai ales din partea 
„secunzilor", adică juniorii (în 
disputa cu Tineretul) și „olim
picii" (în meciul cu „A“-ul>. 
Replica viguroasă a secunzilor 
— explicabilă, prin dorința de 
afirmare a celui care vine — 
a dat culoare ambelor jocuri și 
a făcut ca nivelul meciurilor

Golul egalizator (2—2) al lotului în meciul de mărfi de pe
stadionul Dinamo: Rodnic, căzut la pămint, trimite mingea in 
plasă cu toată opoziția lui Pană
să fie deseori aplaudat, el ri- 
dicîndu-se mult peste cel al 
derby-urilor de atîtea ori aș
teptate, dar nu prea onorate 
din campionatul nostru.

Un alt subiect de interes a 
fost reapariția lui Bălăci in lo
tul A, Toți cei prezenți erau

Foto : Iorgu BĂNICĂ

curioși să afle cu ce poale veni 
Bălăci în acest moment, știut 
fiind faptul că Ilie Bălăci a 
lipsit enorm echipei naționale

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2—JJ

trebării. Aceasta a fost urma
rea firească a stimulentului u- 
nui asemenea gen de compe
tiție. în comparație cu mult 
discutatul campionat al echi
pelor, întrecerile individuale 
constituind, firește, .proba a- 
devărului** și, totodată, cel mai 
important criteriu de selecție și 
promovare pentru echipele na
ționale. De altfel, se impune 
și observația că numărul can- 
didaților la un loc în forma
ția de bază a reprezentativelor 
noastre a crescut, ceea ce nu 
poate dejît să bucure, această 
concurentă fiind în folosul in
tensificării pregătirii generale, 
al ambiției, al dăruirii, printre 
cei mai vizați fiind V. Flore», 
Cr. Ignat, C. Toma. A. Fejer, 
S. Crișan, Otilia Bădescu, Ma
ria Alboiu, Kinga Lohr. Bodi
es Urbanovici. Emilia Ciosu. 
Maria Bogoslov ș.a„ unii deja

firmă" (care trebuie con
solidată), alții in plin proces 
de afirma-e. Rememorînd o se
rie de rezultate, avem imagi
nea mai exactă a tensiunii ia 
care s-au desfășurat majorita
tea celor 180 de jocuri de la 
„simplu" : Maria Losonczi — 
Nela Stoinea 3—2 (—18, 20, 
—18, 16, 18), Maria Alboiu — 
Kinga Lohr 3—2 (—18, 10, —18, 
18, 17), Otilia Bădescu — Ma
ria Alboiu 3—0 (12. 20, 14), 
Cristian Ignat — Călin Toma 
3—2 (19, —18. 19, —11, 14),
Vasile Florea — Cristian Ig
nat 3—2 (—18. —13, 18, 9, 16), 
Călin Toma — Andras Fejer 
2—1 (19, —19, 18) șl exemplele 
ar putea continua și cu întil- 
nirile Maria Bogoslov — Emi-

Emnnuel FANTA NEANU

(Continuare în pag. 2—3)

ÎIJIIME DIVIZIEI
In cea de a doua zi a tur

neelor de volei feminin — Di
vizia „A" — care se desfășoa
ră ta București (grupa valo-

DE VOLEI (f)
rică 1—6) și Iași (7—12) i 
disputat șase meciuri, 
cele două săli, relatări ale 
dactorilor noștri :

S-MI
Di»

i re-

TREI JOCURI VIU DISPUTATEI
BUCUREȘTI. în partida 

inaugurală, desfășurată in 
sala M.I.U., s-au aflat față în 
față formațiile Farul Constan
ța și C. S. M. Libertatea Sibiu. 
A fost o dispută care s-a în
tins pe parcursul a cinci se
turi, timp In care constănțen- 
cele — în special — au jucat 
oarecum curios. în etape par
că. apăsînd pe accelerator 
doar în anumite perioade... în 
ultimul set, decisiv, jucătoare
le de la Farul „s-au adunat" 
— am remarcat in această pe
rioadă jocul bun al coordona
toarei Doinița Ditnoflc, re-

virimentul așteptat al 
gătoarei Elena Cucoș

trâ- 
si 

astfel rezultatul final le-a fost 
favorabil : Farul Constanța 
- C.S.M. Libertatea Sibiu 3-2 
(-14, 14, 12. —8, 6) 
victorie în acest turneu.
la sibience s-au 
Anca Ștefan și tinăra 
Popoviciu, din 
curajoasă și

A urmat un 
cum am mai vrea să

a doua 
De 

remarcat t 
Magda 

ce în ce mal 
mai utilii.

meci frumos, 
vedem.

Modesto FERRARIN1

(Continuare tn pag. 2—S)



HOCHEIȘTII JUNIORI, PE LOCUL 5 LA „TURNEUL PRIETENIA
Cu cllcva zile in urină s-a în

cheiat ia Dor.ețk (U.R.S.S.) cea 
de-a Xl-a ed’ție a „Turneului 
Prietenia" ia nociiei, la care a 
participat și reprezentativa de 
juniori JS ani) r< Romăniei. Tur
neul a fost Czosebit de puternic 
pentru această tategorie de virstă, 
ținîncl seama că au participat e- 
chlpe din țâr' tn care această 
spectaculcas? disciplină sportivă 
cunoaște o frumoasă dezvoltare. 
De altfel, in disputa pentru ciști- 
garea competiției s-au aflat tine
rii nocheiștl sovietici (locul I cu 
prima, reprezentativă) și ceho
slovaci (locul II). care șl de a- 
ceastă dată șl-au dovedit clasa 
ridicată, peste . ea a restului par
ticipantelor.

Hocneistit no tri. pregătiți de 
antrenorii Stellan Rusu șl Remus 
Blanu, 
cui 5-

S-au 
rile pe 
țoarea 
mânia, 
ria — „ .. .
Polonia. Ungaria, U.R.SiS. 
afară de concu-s) în gr. „ 
zultatele eetiipei -noastre : 
(1—3, 2—2, ' ' - - -
nă, 2—1’ 
U.R.S.S. I șl 
cu Bulgaria. <3 
șt calificarea In turneul 
locurile 3—8

e-at. clasat in final pe lo- 
disputat mai tntll Intrece- 
grupe, care au avut urmB- 
âlcătul-e : U.R.S.S. I, Ro
it D Germană șl Bulga- 
in gr ,A". Cehoslovacia --------- n (tn 

,B". Re-
4—0

1—1) cu R. D. Germa- 
—4. 0—8, 0—4) cu
1—4 (3—1. 2—1, 2—2) lecl locul 3 tn grupă 

: ‘ pentru
alături de Bulgaria

si

(a contat rezultatul din grupă), 
Ungaria - și Polonia, din grupa 
,B“. Rezultatele din această fază 

a competiției :
1—0) cu Ungaria și 4—5 (1—1, 3—2, 
0—2) cu Polonia. Clasamentul fi
nal : 1. U.R.S.S. I, 2. Cehoslova
cia, 3. R. D. Germană. 4. Polonia, 
5. România, 6. Bulgaria, 7. Unga
ria.

Despre competiția de la Donețk 
l-am invitat «ă ne dea amănunte 
pe conducătorul delegației, Petre 
Soare, președintele Comisiei de 
juniori din cadrul federației : 
„Nu este pentru prima dată cînd 
văd reprezentativa noastră de 
juniori la un astfel de turneu și. 
făcfnd comparație cu alte ediții, 
consider câ aceasta a fost superi
oară, prima reprezentativă a U- 
niunii Sovietice detașîndu-se net, 
lăsînd In urmă prin forță, viteză, 
tehnica patinajului și a mînuirii 
crose! pe cea a Cehoslovaciei, șl 
aceasta însă superioară celor cla
sate după ea. Urmează un grup 
de trei echipe, R. D. Germană. 
Polonia și România, de forțe sen
sibil egale Foate cu un oarecare 
plus la capitolele forță și gabarit, 
calități deloc neglijabile la hochei, 
în favoarea formației din R. D.

. Germană*.
— Care ar fi concluziile după 

participarea h xjheiștilof români ?
— Echipa noastră este în for- 

□fflKmBaMHMnsesEeESHna

5—0 (2—0, 2—0,

mare pentru întrecerile de anul 
viitor ale campionatului euro
pean. Generațiile de jucători se 
schimba de la an la an. In echipa 
de acum au fost prezenți doar 
cinci dintre sportivii de anul tre
cut. Deci competiția de la Do- 
nețk a constituit, pentru cei mai 
mulți dintre el, prima luare de 
contact cu hocheiul internațional. 
De aceea a ieșit tn evidență atît 
insuficienta lor pregătire, cit și 
lipsa de omogenitate a echipei, 
datorată lipsei de jocuri. Dacă 
portarul I. Simion și jucătorii de 
cimp. N. Dima, Gh. Dragomir, I. 
Orban, 
(acesta 
cea cu 
schimb 
sea, in ........
ranțe, au fost țterșl. Cred că ar 
mal trebui încercați și alți jucă
tori, ca de pildă A. Molnar (Sp. 
Club M. Ciur). A. Szoke și I. To
ber (ambii de la Gheorgheni). și 
desigur că mal sint șl alții. Mun
ca de prost ectare trebuie conti
nuată. In plus, juniorii trebuie să 
joace cit mal multe meciuri eu 
echipe puternice din țară, din 
grupa valorică „A". Pe scurt, a 
început .un proces de cristalizare 
a echipei pentru C.E., dar mal 
sint încă multe, foarte multe de 
făcut.

A. Nuțu și D. Popovici 
doar in ultima partidă. 
Polonia) au corespuns, in 
alții, printre care și Ser- 

care ne punem multe spe-

Mirceo TUDORAN

TURNEELE DIVIZIEI „A“ DE VOLEI (feminin)

TREi JOCURI VIU DISPUTATE!
(Urmare din pag I)

pasionant, în care combatante
le, Dinamo și Flacăra roșie, 
au luptat pină la epuizare. 
Campioana a luat ușor pri
mul set (la 5). insă in cel 
de-al doilea partida a „luat 
foc". Flacăra — cu tine
rele sale — a jucat excelent, 
a cîștigat la 15, egalînd situa
ția la seturi, dar victoria a re
venit formației mai expe
rimentate, 
loros : 
șie 3—1 
curător, 
ambele 
cătoare 
Maria
Victoria Banciu (D), < 
Anton, Mihaela Ivan, 
rica Bîrsășteanu (FI.).

La „înălțime" a fost 
tima partidă a zilei, cea 
Universitatea C.F.R. 
și C.S.U. Galați. Se părea 
studentele gălățene vor 
vea „ceva de spus", dar 
n-au reușit să se impună 
cit un set. Pentru că 
vencele au jucat din nou foar
te bine, dezinvolt, cucerind a- 
plauzele spectatorilor. Rezul
tat final : Universitatea C.F.R. 
Craiova 
<—15, 7,
toată 
Violeta
Carmen ______ ______
Susman, Eugenia Cotescu, Tan
ța Drăgoi.

Buna 
delor a 
trajul 
stantin 
lescu - 
taru —

formației mai
cu un lot mai va- 

Dinamo — Flacăra ro- 
(5, -15, 11, 10). îmbu- 
între evidențiatele din 
tabere sint multe ju- 
tinere : Doina Moroșan, 
Chitic, Irina Velicu, 

Cristina 
i, Vio-

și ul- 
dintre 

Craiova 
că 
a- 

ele 
de- 

craio-

— C.S.U. Galați 3—1
7, 10). Remareăm

echipa craioveană : 
Dinu, Mirela Nistor, 

Cuejdcanu, Monica

desfășurare a parti- 
fost asigurată de arbi- 
brigăzilor : N. Con- 
— D. Vasile, I. Nicu- 
■ M. Stamate. D. Ro- 
N. Găleșanu.

• Programul de azi (ora 
14) : Universitatea — Farul, 
Dinamo — C.S.U. ; C.S.M. Li
bertatea — Flacăra roșie.

MECIURI BUNE IN A DOUA GRUPA VALORICĂ
IAȘI, 11 (prin telefon). Fru

moase spectacole voleibalistice 
au oferit echipele feminine din 
grupa a doua valorică publicu
lui prezent în Sala sporturilor. 
Și, spre deosebire de prima zi, 
consemnăm cu satisfacție nive
lul tehnico-tactic mai ridicat 
al partidelor programate în cea 
de a doua zi a turneului.

Fruntașa grupei. Calculatorul 
București, a obținut cea de a 
doua victorie în debutul run
dei, de data aceasta in fața 
performerei primei etape. Chi
mia Rm. Vilcea, cu 3—1 (—12, 
7, 14, 8). Dar vîlcencele, în rîn- 
dul cărora un joc remarcabil a 
făcut Marilena Dubinciuc, au 
furnizat o replică frumoasă, 
și nu au fost departe de reali
zarea surprizei.

în cea de a doua partidă a 
zilei, Rapid București a făcut 
o splendidă partidă in sextetul 
de bază : Georgeta Popescu, 
Tanța Codrca. Ileana Tîrnovea- 
nu, Veronica Cerbu. Florica 
Vasile, Aurelia Preda, invin- 
gînd cu 3—0 (7, 9, 13) pe Ști
ința Bacău. Giuleștencele,

splendid dirijate de Georgeta 
Popescu, alături de care s-au 
remarcat în mod deosebit Ve
ronica Cerbu și Ileana Tirno- 
veanu, au practicat un joc 
combinativ. de mare eficiență 
în atac și sigure în apărare, 
dominîndu-și net adversarele.

în ultimul meci al galei s-au 
întâlnit formațiile Penicilina 
Iași și Dacia Pitești : 3—0 
13,' 9). Ieșencele, inteligent 
ordonate de data aceasta 
Gabriela Coman, deosebit

servicii (forțate) 
special prin Ta- 
Daniela Smerea, 
apărarea din li- 

(compartiment în

<14, 
co
de 
de

eficientei prin 
și la fileu. în 
liana Popa și 
precum și în 
nia a doua 
care s-a remarcat Marcela Gil
es) au obținut o aplaudată 
victorie cu 3—0 (14. 13, 9). Jo
cul a fost deosebit de disputat, 
clar piteștencele nu s-au re
găsit în finaluri.

Programul zilei a treia, de 
la ora ~
Știința 
latorul

13 : Dacia — Chimia,
— Penicilina și Calcu-

— Rapid.
Aurelian BREBEANU

Finala campionatului Rațional ac șah

III II CONCURENTE Ell CITE DOUĂ VICTORII
în runda a 2-a a finalei cam

pionatului național feminin de 
șah, care continuă la Băile 
Herculane, fruntașele au obți
nut in general victorii. Iată re
zultatele înregistrate : Ionescu
— Mureșan 0—1, Polihroniade
— Boicu 1—0, Ghindă — Olă- 
rașu 1—0, Nuțu — Nechifor 
1—0, Chiricută — Jicman 1—0, 
Olteanu — Cabariu 1—0, Pogo- 
revici — Nicoară 0—1, Tcodo- 
rescu — Mitescu 1—0, Stanca
— Chiș 0—1, Stroe — Sușnea 

remize Baumstark

niță și Kozma — Radu. Con
duc în clasament Margareta 
Mureșan, Elisabcta Polihro
niade și Eugenia Ghindă, fie
care cu cite 2 puncte.

Se joacă în „sistem elvețian" 
pe distanța a 11 runde, cu 6 
ore consecutive pentru fiecare 
partidă și control de timp 
mutările 40 și 60, după 
regulament F.I.D.E.

în runda următoare două 
partide de interes : Mureșan — 
Polihroniade și Nuțu — Ghin-

la 
noul

UVTRfCEREA DE HOCHEI
Dt IA PIOiESEI

De miîne pina duminică.

CONCURSUL REPUBHCAA IN BAZIN
o zi cu partide 

interesante
PLOIEȘTI, 11 (Plin telefon). 

Cel de-al doilea turneu al e- 
chipelor din a IlI-a grupă va
lorică a continuat pe patinoa
rul artificial din localitate, jo
curile fiind mai vioaie decît în 
zilele precedente. De pildă, 
C.S.U. Construcții București, 
cu toate că a învins cu 4—0 
(1—0, 2—0, 1—0) pe Electro-
mureș Tg. Mureș, s-a impus 
destul de greu, formația din 
Tg. Mureș arătîndu-se de mul
te ori egală, ca valoare, învin
gătoarei. Au marcat : Olinici 2, 
Nibu, Stoenescu. în cel de-al 
doilea joc, Petrolul Ploiești a 
întrecut C.S.M. Suceava cu 
5—3 (3—0, 1—2, 1—1). Au în
scris : Hunceac 2, Sersea 2, 
Grădinaru (P), Curelușă 2, Du- 
man (C.S.M.). Partida Tîrnava 
Od. Secuiesc — Petrolul Brașov 
s-a întrerupt la scorul de 7—1 
în favoarea primei echipe, care 
s-a retras de pe gheață deoa
rece nu a fost de acord cu o 
decizie a arbitrilor (!).

în urma rezultatelor de pină 
acum, pe locul 1 se află Tîrna
va (14 p), urmată de C.S.U. 
Construcții (12 p), Electromureș 
Tg. Mureș și Petrolul Ploiești 
(cu cîte 7 p), C.S.M. Suceava 
(6 p), Petrolul Brașov (0 p).

Ov. BĂLTEANU — coresp.

De raîine și pină duminică, 
la Sibiu se desfășoară două 
întreceri tradiționale pentru 
această perioadă : concursul 
republican in bazin de 25 m — 
seniori și juniori — și, conco
mitent, „Cupa Carpați", com
petiție internațională deschisă 
înotătorilor de 14 ani. Specia
liștii noștri în această impor
tantă disciplină olimpică veri
fică, cu acest prilej, stadiul ac
tual al preparativelor celor mai 
buni dintre înotătorii noștri, 
care urmează să fie prezenți in 
corpore 
Carpați" 
parea și 
Poloniei, 
clubul din Magdeburg.
• ZILELE TRECUTE a avut 

loc etapa finală a concursului 
republican rezervat echipelor 
județene de copii. Dintre re
zultatele înregistrate, se des
prind recordurile obținute de 
Liana Coman (C.S.Ș. Sibiu ; 
cat. 10 ani) — 33,0 la 50 flutu
re, 1:23,84 la 100 bras și 1:06,2 
la 100 liber, Cătălin Tătaru 
(C.S.S. Ploiești ; cat. 10 ani) — 
1:27,2 la 100 bras 
50 bras, Bogdan 
(C.S.Ș. Reșița ; cat. 
1:06,78 la 100 liber 
100 spate, Marius

la Sibiu. La „Cupa 
și-au anunțat partici- 
selecționatele R.D.G., 
Bulgariei, precum și

și 39,65 la
Călinescu

10 ani) — 
și 1:14,0 la 
Ungureanu

24 D£ ORE LA CLUBUL JIUL PETROȘANI
(Urmare din pag. 1}

petitor. Fără a avea vechime, 
secția a urcat rapid la „cota 
internațională", avind la bază 
o „normă" anuală de titluri și 
recorduri naționale mereu in 
creștere. In 1985 au fost obți
nute 7 locuri I la individual și 
2 la echipe (doborindu-se și 5 
recorduri naționale), la care se 
adaugă și alte poziții pe po
dium. Autorii lor : Petru Abra
ham, Cristina Ciortan (fiica 
antrenorului), Leontin Ciortan, 
Ilie Gașpar, Doru Tămaș, Mi
hai Popescu. Vn aspect nu lip
sit de interes, cu care petroșe- 
nenii se laudă : din cei 10 com- 
ponenți ai lotului național, - 3 
sint de la Jiul. • TENISUL 
DE CÎMP, CU GÎNDUL LA 
PERSPECTIVA. Cu ani in ur
mă avind echipă in Divizia 
„A", secția de tenis de cimp 
are in prezent doar grupe de 
copii. Viitorii performeri, acum 
in virstă de 10—15 ani, sint 
îndrumați de antrenorul Con
stantin Popovici, care ne spune 
că foarte curind vom auzi de 
isprăvile Emestinei Slumer și 
ale Iul Sergiu Guia. actual
mente lideri pe plan local, dar 
a căror ambiție are bătaie mult 
mai lungă. Condiții de afirma
re sint : spațiul rezervat teni
sului in cadrul complexului 
sportiv de la stadion are 7 te
renuri de zgură, precum și su
ficiente materiale sportive. • 
BASCHETUL VIZEAZĂ....... B“-
til. Adică să revină în Divizia ,,B", 
de unde a retrogradat in vară. 
Pentru această tentativă, a ca
lificării, s-a pornit la drum cu

un lot care cuprinde doar trei 
seniori, restul fiind juniori. „Pe 
lingă acest îndrăzneț obiectiv, 
preconizăm să alcătuim și o 
echipă de juniori pentru a 
avea o reală pepinieră", ne 
mărturisește antrenorul Teodor 
Silaghi, cînd am poposit în sala 
de sport a liceului 
• FOTBALUL A 
TOTUȘI, „SPORTUL 
Deși a retrogradat 
după o prezentă neîntreruptă 
de 19 ani in primul eșalon, e- 
chipa de fotbal captează cel 
mai mult pe iubitorul de sport 
din Petroșani, mai ales că, la 
căderea „cortinei de toamnă", 
jucătorii pregătiți de Gheorghe 
Mulțescu și Gogu Tonca sint 
liderii seriei a 3-a (cele 3 punc
te avans ridicind moralul in 
perspectiva revenirii pe prima

industrial. 
RĂMAS. 
INIMII", 

in vară.

JUCĂTORII TINERI
(Urmare din pag I)

(CI Brașot 
la 50 brt 
(C.S.Ș. Re 
32,3 la S* 
voiu (C.^ 
ani) — 42,i 
mul recorc 
argeșean ! 
nai al corn; 
verin 599 
p, 3. Braț 
218 p, 5. 
București 
Prahova 11

• 1N 1 
Circumvala 
organizarea 
tate, ediția 
mișoara", 1 
210 tineri < 
Arad, Reși 
remarcat I 
Ia 100 m li 
1:14,8 la 10 
Turcu, Stei 
din Sibiu, 
(1:08,4 la 
100 bras), 1 
la 100 flut 
ture), Carii 
șița. Călin 
Ov. Naghi 
Cristina Lo 
R. Retczan, 
mișoara. (<

scenă) ji o 
le" Cupei, 
cesta este 
lului petros 
viitorul II 
un centru 
(înființat ii 
inimosul fi 
Marcel G 
n-au inii. 
niori I (an 
ca) este lie 
un punctaj 
26 ; iar ceh 
trenori Adr 
dor Trifa j' 
flă fi ele p 
formanțe c 
mafia că _,i 
dină propr 
dreptăfit pe. 
centru olim 
mai ales că 
totdeauna 
pasiune fi. 
nu numai 1

ÎN I

ATLETISM, la finele primei curse pe 
distanțâ mal mar, decit clasica a- 
lergare de sprint, disputată pe teren acope
rit In țara noastră. învingătoare a fost 
rapldista Iolanda Oan(â, care, la
Bacău, în „Cupa 30 Decembrie", a
obținut „eventul", cîștiglnd și proba de 200 
m. • DEBUTUL Cristieanel Cojocarul Nu 
ca atletă, 51 nu in vreo altă probă decit 
cele obișnuite ale cunoscutei alergătoare 
din Craiova, ci sub noul ei nume : Cojo- 
caru-Matel. Dc curind, Cristieana a devenit 
soția nu mai puțin cunoscutului atlet So
rin Matei, recordmanul tării la săritura in 
Înălțime. • DEȘI C.S.S. 4 București a 
obținut un punctaj foarte bun (53 p) in în
trecerile masculine ala „Cupei 30 Decem
brie", trofeul e revenit clubului Rapid, In- 
țrucît clubul școlar nu a avut ...eleve la fel 
de silitoare. • PENTRU APORTUL DEO
SEBIT pe care l-a adus la realizarea pistei 
la Bacău arhitecta Viorica Novaci 
Institutul județean de proiectări, fostă 
leibalistă divizionară, a fost distinsă cu 
ploma de onoare a c.N.E.F.s (P. Si.)

BOX. DE CE ? Finala campionatului 
țlonal de box pe echipe s-a bucurat dc 
bitrajul bun al unor oficiali apreciați, In 
neral, pentru prestațiile lor imparțiale. 
Rițat (Constanța) Cornel Tuca — ‘

eirculare de atletism pe teren acoperit de 
de la 

vo- 
Di-

na- 
ar- 
ge-AU

--------------------------- ------ (Galați), 
Gheorghe Maidan (Cimpulung Muscel). Du-
mitru Vasilinine (Brașov) și Gheorghe Dima 
(Ploiești) s-au achitat, putem spune, fără

reproș de sarcinile încredințate. Dar numai 
pină la ultimul meci al finalei pe echipe, 
cel al „supergreilor” Dorin Răcaru (Dina
mo) — campionul categoriei și Teodor Pir- 
jol (Steaua). Partide lor a fost aprigă, pe 
măsura,., greutății celor doi sportivi. „Ver
dictul" de învingător a fost atribuit dina- 
movistulul, în timp ce adevăratul cîștlgător 
a fost Pîrjol, mult mai activ, mai comba
tiv și mai bun In ring. De ce a trebuit oare, ca 
Judecătorii să-și „dea tn petec" tocmai la 
sfirșltul galei 7 1 7 Păcat... (P. Iv.)

VHI-a ediție a „Cupei Eliirc", care, timp de 
șase zile, a adus pe planșele de scrimă 
peste 300 de mi scnmeri din 32 de clu
buri șl asociații din iitreaga țară. Au ter
minat învingători sabrerii M. Osepeiiie 
(Tractorul Bv.' 9—12 ani, G. Băeău (IMUC 
Buc) 13—14 ani ; spadasinii E. Szabo (Tînă- 
rul tractorist Bv) 9—12 ani, Fl. David, de 
la același dub, 13—14 ani; floretistele Mar
gareta Șandor (C.S. Satu Mare) 9—10 ani, 
Claudia Biriș (Mondiala Satu Mare) 11—12 
ani, Ilajniiika Szabo (CS Satu Mare) 13—14 
ani ; floretiștii P. Ilabala (CSM Cluj-Nap.) 
9—10 ani, A. Joras tps Satu Mare) 11—12 
ani, C. Zamfirescu (C.S.Ș. Ploiești) 13—14 
ani.

JUDO. PRINTRE cei prezenți la „Dina- 
moviâdă" am fost plăcut surprinși să-l 
revedem în Saia sporturilor din Bacău, pe 
fostul... boxe»; lor Aiexe. El a însoțit un 
lot de judoka de la Dinamo Gloria Cimpina. 
Si ele.vii săi au avut o comportare apropia
tă de faima fostului pugilist, ocupînd un 
loc 2 și trei locuri 3, iar în clasamentul 
genera], Dinamo Gloria Cimpina s-a situat 
pe locul 4. • „ONOAREA" localnicilor a 
fost apărată la aceste întreceri de Gheorghe 
Săvescți (Dinamo Bacău), clasat pe locul 3 
la categoria 4-88 kg (cadre) • UN PER
FORMER al „Dînamoviadei" — Ionel Stoi- 
cuț (Dinamo Victoria 2 București), de două 
ori învingător în competiția militarilor în 
termen și de tiei ori consecutiv la cadre 
(cat. 88 kg). <C. Ch.)

SCRIMĂ. LA SATU MARE — după cum 
ne informează corespondentul nostru Z. Ko
vacs — s-a desfășurat recent cea de

TENIS DE MASĂ. SALA SPORTURILOR 1 
din Constanța s-a dovedit o gazdă ospita- ' 
lierâ pentru Poalele campionatelor indi- , 
viduale, iar eforturile antrenorului Viorel i 
Filimon pentru realizarea unor mantinele 1 
cu nimic mai prejos decît cele executate de , 
firme cu „nume" — demne de toată lauda i 
• O FRUMOASA festivitate a marcat înmî- i 
narea Diplomei și insignei de „sportiv in- 1 
ternațional" jucătorilor Maria Alboiu, Oti- , 
Ha Bădescu, Maria Bogoslov, Anca Cheler, i 
Emilia Ciosu, Călin Creangă, Simion Crișan, < 
Andras Fejer. Vasile Florea, Kinga Lohr, j 
Romulus Revisz, Cristian Tiugan, Călin , 
Toma — pentru contribuția adusă la reu- • 
șitcle echipelor noastre naționale la marile 1 
competiții > ANTRENORII clujeni Șerban J 
Dobcși și Mihai Bledea au împlinit trei și i 
respectiv, două decenii de cînd au pășit ca 1 
juniori în sala de sport. îndrumați și con- ] 
duși de un „bătrin" maestru, antrenorul ( 
emerit F. Paneth, acum se află ei înșiși i 
în postura de apreciați educatori. Succes ! 1

UN EXEMPLU de voință ne-a oferit mu- ’ 
reșeanca Kinga Lohr, care a jucat acciden- « 
tată la mînă, - fapt care n-a împiedicat-o, • • 

• w totuși, să evolueze la un bun nivel. (Em. F.) [

lia Ciosu, Gabriela Gherman — 
Liana Măcean. Nela Stoinea — 
Emilia Ciosu, V. Florea — S. 
Crișan, A. Fejer — E. Flores- 
cu, lor adăugîndu-le și alte 
confruntări de la dubluri.

Evidentul salt calitativ (teh
nic și spectacular) este, după 
opinia noastră, efectul matu
rizării jucătorilor din tinăra ge
nerație — să nu uităm că, din
tre noii campioni, Otilia Bă- 
descu este cadetă, iar V. Flo
rea a încheiat junioratul în a- 
cest an — care so impun din 
ce în ce mai mult prin va
loare competitivă și pe plan in
ternațional. Un argument în a- 
cest sens îl constituie și com
parația cu clasamentele ediției 
precedente, Liana Măcean, Vio
rica Dragu, Maria Vintilă, Eu
gen Florescu, Ștefan Moraru 
lăsînd tot mai mult locul u- 
nor autentice talente. Astfel, 
spre exemplu, Otilia Bădescu a 
urcat de pe locul 5 pe primul, 
Cristian Ignat a făcut un salt 
de șase poziții, de pe 8 pe 2, 
în timp ce. la rindul lor, Că
lin Toma, Anca Cheler, Car
men Găgeatu, Emilia Ciosu, 
Maria Bogoslov, Călin Crean
gă ș.a. au promovat substan
țial în ierarhie.

De aceea, în acest context al 
jocurilor bune, nu putem trece 
cu vederea faptul că Maria Al- 
boiu și Andras Fejer, doi ju
cători cu experiență și de la 
care se așteaptă în permanen
ță foarte mult, au fost in e- 
clipsă de formă și că, de ase
menea, Maria Losonczi, cam
pioana de anul trecut, o apă
rătoare clasică, a pus și de 
această dată multe probleme 
adversarelor. în ceea ce o pri
vește, deși contestată de. unii 
tehnicieni datorită stilului de 
joc, dovedește cu prisosință ce 
poate face munca și perseve
rența, ea rămînînd în continua^' 
rje. in prim-plan. Dar, aducind 
in discuție problema apărăto
rilor este de observat, de ase
menea, că mai toate jucătoa-

rele noastre 
curce în f; 
stil, acesta 
ele „punctul 
face la lot 2

O altă ten 
și cea a N 
tă citeț j 
ria Alboiu 
Maria Alboi 
Vasile Flori 
și nu întîmi 
păstrat titlu 
țin adevăra 
la numeroas 
torită capri 
nori sau ju 
care s-au re 
supra călit: 
deși, poate, 
parte repre2

Iată, așad 
multe reuși 
ediție care 
nem de tin 
bit de dotat 
(un argume 
sint și cele 
C.E. de ca< 
trebuie și ii 
pregătiți cu 
vînd în v< 
competiții 
(„Europa T< 
niori ții ?en 
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BINEVENITAO REUNIUNE
(Urmare din pag l)

STEAUA ȘI-A propus să termine 
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după ultimul său meci, cel de 
Ia fost unul 

din autorii victoriei în cel mai 
(important meci al • calificării. 

. (După Stockholm, „tricolorii” 
au resimțit din plin absența li- 

Iderului de pină atunci, fiind 
convinși și astăzi că echipa 
României fără Bălăci e ca 
Franța fără Platini).

ICare a fost răspunsul lui Bă
lăci ? Am putea spune peste 
. așteptări, în pofida unei oare- 

I. cari rețineri in joc. Dar pre- 
_ zența lui i-a făcut pe specta- 
. tori și chiar pe specialiști să 

Iaibă reveria unor jocuri cu Bă
lăci și Hagi in atenă, pe par
cursul ultimilor doi ani. Acești 

Idoi jucători de prim-plan au 
realizat cîteva faze in care 
S-an simții unul pe altul cu 

' acuitatea unor ași care se cu
nosc de ani de zile,: așa cum 
s-au simțit cîndva un Cruyff 
și Kaiser, un Corso și Mazzo
la, ca să ne oprim doar la e- 
xcmplcle de mare rezonanță. 

Un al treilea subiect de in
teres a fost „descoperirea" unor

Idupă ultimul sau i 
Ia Stockholm, cînd 
ft ir» ai lin vii izintnrî c»

I impui lud i meci ai
. (După Stockholm, 

au resimțit din nlii

(convinși 
Românie

ICare a f 
Iaci ? Am

Iawa reveria
Iaci și Hagi 
cursul ultim:

I
I
I

jucători noi. Desigur că ar fi, 
poate, exagerat spus descope
rire despre jucători cunoscuți — 
totuși —, dar atmosfera „cu
plajului" a fost atît de incitan- 
tă, încit mulți dintre jucătorii 
al căror nivel era cunoscut, 
s-au întrecut pe sine, așa cum 
a fost cazul lui Cireașă, Da- 
maschin. Nuță. 
Bozeșan II. iar 
șan I, au decis 
potrivit pentru 
unei eclipse de 
cepuse să îngrijoreze.

Un al patrulea subiect de in
teres a fost replica matură a 
„naționalei" de juniori în po
fida absentelor. Spectatorii au 
fost avantajați și de faptul că 
au avut — în sfîrșit — în față 
o echipă si nu un... an, cum 
se intîmplă când se anunță me
reu UEFA ’85, '86, ’87, ’88, care 
nu fac decit să provoace o 
confuzie. Echipa națională de 
juniori trebuie să capete o 
personalitate distinctă, SA ClȘ- 
TIGE UN NUME IN PUBLIC 
și să nu fie doar o listă de lo
turi. -

Cică Popescu, 
alții, ca Boze- 
că e momentul 
a pune capăt 

formă care în-

Ca o sinteză a acestor citeva 
subiecte de interes, să subli
niem faptul că frumusețea 
jocurilor a avut la bază — ca 
întotdeauna — lipsa mizei îm
povărătoare. A existat doar 
miza afirmării „celor care vin", 
dublată de aceea din care s-a 
născut replica așa-zișilor con- 
sacrati. Pentru a nu știm cita 
oară, reidentificăm principala 
cauză a insucceselor fotbalului 
nostru. De cele mai multe ori, 
fotbalul nostru plătește tribut 
unei condiții psihice precare în 
momente’e cheie ale activității 
sale. De aici și concluzia că 
rolul celor din jurul fotbalului 
trebuie să fie mult mai mare 
pentru înarmarea fotbaliștilor 
noștri cu un plus de încredere 
și chiar de detașare in parti
dele cheie. Bineînțeles că a- 
ceastă pregătire psihologică nu 
se 
de 
rat 
ci 
de 
blemă hotăritoare pentru fot
balul nostru, angajat în marea 
întrecere internațională. Iar 
pentru realizarea acestui dezi
derat, rolul antrenorilor de 
club, al presei și in primul 
rind al publicului este imens.

poate face printr-un curs 
psihologie de o oră, asigu- 
fie și de un as in materie, 
printr-in cadru permanent 
atenție față de această pro-
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„Trofeul fair-play Sportul", la încheierea turului
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Interviu cu Ștefan lovan
— ștefan lovan, ce zici de un 

Interviu ?
— Ar fi primul din cariera mea 

de jucător.
— De ce crezi că a 

moment abia acum, 
de ani 7

— Joc de sase ani_ _______
dar pînă acum Steaua n-a fost... 
Steaua ultimilor doi ani. și atunci 
o dată cu echipa, se văd șl jucă
torii ei.

— S-a „văzut" mult și lovan !
— împreună cu echipa, da ! 

Dacă Steaua n-ar fi jucat atit d<- 
bine, nici eu n-aș fi prins forma 
din ultimul an, care cred că a 
fost cel mai bun din cariera mea. 
Rechemarea în primăvară la e- 
chipa națională, unde am acum 
14 meciuri, a însemnat pentru 
mine un nou start. Un plus de 
încredere în mine, ceea ce m-a 
ajutat să-mi dau drumul la joc 
șl să dau un randament crescut 
pe un pos, pe care n-aș fi visat 
vr odată că pot să joc, cel dr 
fundaș lateral dreapta.

— Care era postul tău preferat?
— Fundaș central de marcaj sau 

libero.
— Cît timp al jucat libero ?
— La Reșița, am jucat doi ani. 

la lotul de tineret am jucat tot 
libero. Mă bucur că discutăm a- 
cest subiect. Pentru că, după me
ciul cu Irlanda de Nord, s-a re
proșat antrenorului Mircea Lu- 
cescu că a introdus ca libero un... 
debutant pe acest post. Regret 
mult acel meci, nu-1 pot încă 
uita. Pentru că ml se oferise 
multă încredere, însă am prins 
o zi slabă, cîteva greșeli perso
nale ieșind tn prim-plan.

— Ești un fundaș ofensiv !
— Da, am marcat trei goluri 

tur !
— Două dintre ele decisive.
— Cel care a deschis, duminică, 

scorul cu Craiova, cel care a a- 
dus egalares la Tg. Mureș, unde 
aveam să cîștlgăm pînă la urmă. 
Șl am mai marcat un gol brașo
venilor. Am înscris și în meciul 
naționalei cu Turcia. îmi place 
să urc ! De altfel, la noi, la 
Steaua, linia defensivă, cea mai 
bună din campionat, urcă foarte 
mult în atac. Face parte din jo
cul Stelei ca apărătorii să spri
jine mereu atacul. Noi ne apă
răm, cum se zice, atacînd. Cu o 
linie defensivă In care se îm
bină experiența unora cu tinere
țea altora. Belodedici crescînd de 
la meci la meci.

— Al început să faci „radiogra
fia" compartimentelor echipei 
care conduce detașat, neînvinsă, 
In actualul campionat...

— N-am Intenționat acest lucru. 
Insă, dacă e să discutăm echipa, 
trebuie plecat de la un numitor 
comun. Acesta este unitatea su
fletească a Stelei. Atmosfera de 
lucru întronată de antrenorii E- 
merlch Jenei șl Puiu lordănescu. 
Slntem o familie și asta se simte 
în Jocul echipei. Acesta este ma
rele atu al Stdei.

venit acest 
clnd al 23
la Steaua.

în

— Și celelalte 
mente 7

— O linie de mijloc foarte la
borioasă. cu doi Jucători cu o 
mare experiență, Stoica și Bolonl, 
cu doi mai tineri care forțează. 
Halim $1 ■' “ " ’
atac, ce 
torii din 
totul.

— Cum
— Cu gîndul la... .

campionilor europeni ! Acesta e 
visul meu, și, sînt convins, al a- 
tîtor alți coechipieri. Steaua tre
buie să demonstreze și pe plan 
international că a ajuns o echipă 
de valoare. Performantele ante
rioare ale Craiovei și Dinamo In 
cupele europene demonstrează că 
se poate !

— întrebasem inițial despre re
tur...

— Nu cred că titlul ne mal 
poate scăpa ceea ce nu înseam
nă că nu vom trata returul cu 
toată seriozitatea. Avem și noi un 
gînd al nostru. Discutăm între noi 
înainte de meciuri că. In Europa, 
sînt Ia ora actuală două echipe 
neînvinse : Paris Saint Germain 
și Steaua. începem returul cu un 
meci foarte greu, la Hunedoara, 
unde nimeni n-a reușit nimic în 
tur. Dacă na pierdem la Hune
doara, ered că vom reuși un re
cord : acela de a termina cam
pionatul nostru neînvinși. Vom 
susține fiecare meci cu acest o- 
biectiv în față.

— Ce întrebare să găsim pentru 
finalul interviului ?

— Una legată de echipa națio
nală. Oricare ar fi, eu am să vă 
răspund că șocul necallficării în 
Mexic ne-a afectat pe toți, însă 
ne-a -I ambiționat. Si, cînd ai 
un fotbal cu tineri talentat! ca 
Hagi. Belodedici. Mateuț și cu 
atîția jucători experimentat!, tre
buie să-ți spui că viața merge 
înainte și să te pregătești pentru 
marea revanșă !

Ma,aru. Despre linia de 
să spun ? Cele 14 vic- 
17 meciuri spun, cred,
ata< ați... returul 7

finala Cupei

0 MERITUOASA LIDERA A SPORTIVITĂȚII
două trepte ale podiumului 
sportivității. Apropo de po
dium, F.C. Bihor se afla și 
la sfîrșitul turului trecut pe 
una din treptele acestuia, con- 
firmînd astfel afirmația că la 
Oradea sportivitatea are con
tinuitate. Nu același lucru se 
poațe spune despre formația 
Corvinul, care Înregistrează o 
nedorită „constanță" : și acum, 
ca și anul trecut, tot pe locul 
16 ! Un serios semnal de alar
mă pentru hunedoreni, dar și 
pentru ceilalți „abonați" la 
cartonașe (în principal buzoie- 
nii, în postură de „lanternă”). 
O temă de meditație mai mult 
decît oportună, acum în pe
rioada de întrerupere.

Adrian VASILESCU

O Numărul cartonașelor galbene și roșii acordate in 
Divizia „A“ este (din păcate...) mai mare decit 
ediției precedente

în turul

I
Itată cu „Tro f ei

Sportul", aflată la 
ție. Să vedem, d

I
I

O dată cu disputarea ulti
mei etape a turului, s-a tras 
cortina și în competiția spor
tivității divizionarelor „A" do- 

,Trofeul fair-play 
i a IlI-a edi- 
deci, ce ne-a 

oferit primul act, în planul 
- disciplinei. Mai întîi clasamen
tul (reamintim că pentru un 
cartonaș galben s-au scăzut 
cîte 5 puncte, iar pentru unul 
roșu 10 puncte, fiecare divi
zionară plecînd din start cu o 
zestre de 300 de puncte) :

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. F.C. Bihor
2— 3. „U“ Cj-Napoca 

Petrolul
4. F.C.M. Brașov
5. Victoria
6. A.S.A. 
«.7-
9.

10—11.
12—13.

Steaua
„Poli" Tim. 
F.C. Oit 
Rapid 
Chimia 
S.C. Bacău 
Dinamo

14—16. Univ. Craiova 
F.C. Argeș 
Corvinul

17. Spartul stud.
18. Gloria

•) G — cartonașe i 
roșii, P — punctaj.

G R P*)
13
14 
12 
11
17 
1«
15
13
21 
22
20
24
18
24
20
20
26
27

1
2

2
3

1

235
230 
330 
225 
215 
210 
205 
205
195 
IM 
IM 
180 
180 
i?o 
no 
no
150 
135

3
1
3
3
2
3

galbene, R —

să aruncămPentru început,
o privire de ansamblu, totali- 
zînd primele două coloane. La 
prima, înregistrăm 335 de car
tonașe galbene, total, din pă
cate, superior turului ediției 
trecute, cînd s-au dat 288 de 
avertismente. La a doua co
loană, consemnăm 24 de carto
nașe roșii, și această cifră 
fiind superioară turului pre-I cedent, cind au fost 13 eli
minări ! Deci, prima concluzie: 
o nedoritit creștere a indisci
plinei, mai exact spus o scăde- 

Ire îngrijorătoare a muncii dc 
educație, la majoritatea echi
pelor primului eșalon, deci I fruntașele fotbalului, ele care
trebuie să constituie un exem
plu șl la acest capitol, al dis- 

Iciplinei. Pentru că disciplina 
. este un element esențial in

0T0 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
și diferența în numerar și 21 va
riante 25% a 4 748 lei: eat. 4: 
56,75 a 2 426 lei; cat. 5: 133 a
1 035 lei; cat. 6: 323 a 419 lei; 
cat. 7: 453 25 a 200 lei; cat. 8:
2 863:75 h J 00 lei. FAZA A II-a: 
Cat. A: 2 variante 100% auto
turism w Daci a 1300“ (70 000 lei) și 
1 variantă <25% a 17 500 lei; cat. 
B: 2 variante 100% a 7 574 lei și 
12 variante 2*5% a 1 894 lei; cat. 
C: 16,25 variante, a 2 331 lei; cat. 
î>: 105,75 a 500 lei; cat. F: 1 026;53 
a 100 lei.

: Autoturismele „Dacia 1300" au 
fost obținute de Dinescu Gavrilă 
și Ambrozie Ion din București. 

astAzi este ultima 
pentru procurarea biletelor 
tragerea obișnuită LOTO 
mîlne, vineri 13 decembrie.

ZI 
la 

de

procesul de instruire 
prezentare, căruia — 
nu i se acordă atenția cuvenită, 
fiind trecută pe plan secundar, 
dacă nu chiar mai jos, dacă 
avem in vedere marele număr 
al cartonașelor din recentul tur. 
Aceste cartonașe sînt aduse, to
tuși, în prim-plan de unii con
ducători și antrenori cu argu
mentul „ara avut doi jucători 
cu cartonașe și lipsa lor s-a 
resimțit". Dar cine este de vi
nă ? Unii amintesc numele unor 
arbitri, motivînd că „i-a dat 
degeaba cartonaș". Un argu
ment fără temei, pentru că 
principalul vinovat a fost ju
cătorul respectiv, aceeași cotă 
parte avînd-o și cei investiți 
cu munca de educație.

Și astfel au apărut 
în neinvidiata postură 
deri la indisciplină : A. 
Mănăilă și Iorguleseu 
cîte 5 cartonașe galbene, 
la „culoarea roșie" 
se află trei jucători cu

și de re
iată —

Mircea M. IONESCU

jucători 
de li- 

Nicolae, 
cu 

iar 
în frunte 

__  __ ____ _j cîte 
două eliminări la activ : Stă- 
nescu (etapele a 4-a și a 6-a ; 
la ce o fi meditat el în etapa 
a 5-a ?), Nicșa (etapele a 4-a 
și a 7-a) și Stoica (etapele a 
4-a și a 13-a).

Actualul tur are însă și cite
va surprize plăcute. Prima este 
echipa F.C. Bihor, „lanterna" 
Diviziei „A", care, iată, este 
lidera sportivității, o poziție 
merituoasă, care relevă modul 
cum jucătorii orădeni își apără 
șansele, pe fondul unei eficien
te munci de educație. Tot sur
prize plăcute sînt și comportă
rile celor două nou promovate, 
„U“ Cluj-Napoca și Petrolul, 
care, pe lingă bunele rezultate 
din campionat, ocupă celelalte

PODIUM" CU DOUĂ VECHI RIVALE
(Steaua și F. C

S-a încheiat șl prima parte a 
campionatului speranțelor, com
petiție al cărei principal scop 
rămîne acela de a ADUCE IN 
PRIM-PLAN JUCĂTORI TINERI 
de certă perspectivă, care în ori
ce moment să poată înlocui ti
tulari de la prima echipă. Al 
doilea scop al campionatului este 
acela de a REFACE, prin me
ciuri, jucătorii care au suferit 
traumatisme de-a lungul compe
tiției. Vorbind despre actuala e- 
diție a „speranțelor* și urmărind 
clasamentul alăturat, după În
cheierea turului, se poate lesne 
observa că această întreoere este 
mult mai echilibrată decit... so
ra el "mal mare, Divizia „A”. 
Tocmai pentru că foarte aproa
pe de lider se află două echipe 
care pot oricînd, prin evoluțiile 
lor, să ajungă pe primul loc. 
Dar, să vedem cum se prezintă 
„podiumul" Întrecerii.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• REPREZENTATIVA NOAS

TRĂ PREZENTA EA BALCA
NIADA DE JUNIORI DIN GRE
CIA. La stirșitul acestei luni, mai 
precis între 23 șl 27, va avea loc 
In Grecia Balcaniada de juniori, 
competiție la care va fi prezentă 
și selecționata țării noastre, pre
gătită de antrenorii Gh. Ola și

P. Gavrilă. Alături de selecțio
nata română vor fl prezente echi
pele Iugoslaviei, Bulgariei, Tur
ciei și Greciei. Jocurile se vor 
disputa după sistemul turneu (fie
care eu fiecare) în localitățile Ka- 
vala si Drama. România va sus
ține cele patru partide în zilele 
de 23, 24, 26 și 27 decembrie.

Argeș) Șl 0 REVELAȚIE (Petrolul)
Steaua, pregătită șl în acest 

campionat de Radu Trol, a în
ceput ezitant, după care a acce
lerat Ia maximum și n-a mal 
pierdut un meci din etapa a 
5-a, de Ia Tg. Mureș. Steaua a 
realizat un impresionant șir de 
victorii la scor. Iată cîteva din
tre ele : 3—0 cu Petrolul, 6—1 
cu Chimia, 4—0 cu Victoria, 5—1

Competiția speranțelor
cu „U" Cluj-Napoca, 4—0 cu 
F.C.M. Brașov, 6—0 cu Univ. 
Craiova. Aceste rezultate i-au 
permis să realizeze șl un gola
veraj 
mine 
ducă" 
nulul 
tru.

F.C.

Impresionant, de +40! Ră- 
doar c» Steaua să și „pro- 

talentele necesare eșalo- 
de frunte al fotbalului nos-

Argeș a parcurs în tur 
drumul invers al liderului: a în
ceput foarte bine, fiind neîn
vinsă pînă în etapa a 9-a, eînd 
a pierdut cu 1—0 la Ploiești. . 
după care a slăbit tempoul. „Am 
pierdut în condiții necorespunză
toare la Cluj-Napoca, în urma 
unul arbitraj greu de imaginat, 
ne-a spus recent antrenorul e- 
chipei, Mihai Ianovschl. Altfel 
s-ar fi prezentat lucrurile la

IN ORICE ANOTIMP, LITORALUL ESTE 0 GAZDA OSPITALIERA
O.N.T. LITORAL pune la dispoziția tuturor 

celor interesați, în cadrul întreprinderilor de
s? hoteluri și restaurante Eforie Nord și Man- 
g galia, pentru odihnă și tratament, în această 

perioadă a anului, 6 722 de locuri în hoteluri 
confortabile și* încălzite.

Eforie Nord și Mangalia (pentru tratament), 
J; Mamaia și Constanta (pentru odihnă) vă aș- 
(5 teaptă pentru perioade de 12 sau 18 zile, cit 
îs și pentru perioade mai scurte, la prețuri a- 

vantajoase de 81 și. 85 lei/zi/turist, reprezen- 
îs tind masă, casă și tratament.
g: In sanatoriile de pe Litoral, tratamentul e-
<2 fectuat după metode moderne este executat 
Șș de personal medical specializat în balneolo-

gie, iar cercetările au demonstrat că trata
mentul balnear al afecțiunilor reumatismale 
este la fel de eficace în această perioadă ca 
și în tot timpul anului.

Oaspeții beneficiază de multiple posibili
tăți de distracții, agrement și excursii, precum 
și pentru practicarea sportului. în această 
perioada, amatorii de înot au la dispoziție 
bazine acoperite la Mamaia, Eforie Nord și 
Mangalia.

Prin gama largă de condiții naturale, prin 
înzestrarea tehnică și tratamentele moderne 
aplicate la malul mării, Centrala O.N.T. „Li
toral" oferă In tot timpul anului condiții de 
refacere a sănătății dv.

sfîrșitul turului dacă nu pier
deam acel meci, pe care nu me
ritam să-l pierdem. Vom aborda 
cu încredere a doua parte a în
trecerii, deși avem acum o echi
pă foarte tînără“.

Petrolul este, indiscutabil, ma
rea surpriză a competiției. Și a- 
ceastă echipă este pregătită de 
un antrenor foarte tînăr și am
bițios : N. Lindenberg. Petrolul 
a jucat... tinerește pe orice te
ren și drept urmare a avut me
reu cîștig de cauză.

în prima parte a clasamentu
lui — două echipe care nu con
stituie pentru nimeni surprize, 
deoarece de multă vreme în pe
pinierele lor se lucrează cu pa
siune și destoinicie (Corvinul 
și Universitatea Craiova) și o a- 
doua frumoasă prezență în a- 
cest campionat, debutanta Victo
ria, antrenată de șt. Feodot.

în partea de jos a clasamen
tului se află cîteva echipe care 
POT mult mai mult. Nu în sen
sul obținerii cu orice preț a 
unor puncte în plus, ci al unor 
evoluții apreciate care să pro
pulseze — ca și pînă acum — 
alte și alte talente. Este vorba 
de S.C. Bacău, Rapid, „Poli" Ti- 
ntâșoara, chimia etc.

Dar despre campionat și rezul
tatele lui (eficacitate prin for
mula cu trei puncte. jucători 
promovați, deficiențe) vom avea 
prilejul să mai revenim.

Laurențiu DUMITRESCU

CLASAMENTUL
1. STEAUA 17 13 2 2 48— 8 41
2. F.C. Argeș 71 12 2 3 25— 6 33
3. Petrolul 17 12 0 5 33—15 36
4. Corvinul 17 9 3 5 22—20 30
5. Victoria 17 8 4 5 25—20 23
6. Universitatea 17 8 2 7 28—22 26
7. F.C. Bihor 17 8 2 7 27—24 26
8. Gloria 17 8 2 7 27—29 26
9. Dinamo 17 7 2 8 17—19 23

10. A.S.A. 17 7 2 8 22—26 23
11. FCM Brașov 17 7 1 9 18—29 22
12. „U“ Cj-N. 17 6 3 8 27—26 21
13, S.C. Bacâu 17 6 2 9 18—26 20
14. «Poli" Tm. 17 5 4 8 20—23 19
15. Rapid, 17 4 4 9 19—27 16
16. Sp. ișțțid. 17 4 4 9 17—31 !6
17 F.C. Olt n 4 3 10 12—28 15
18 Chimia 17 3 2 12 17—43 11



NICOLAE CEAUȘESCU, 
ieri a început o vizită de lucru

in țara noastră tovarășul
GUSTAV HUSAK

(Urmi re lan pa? O

ani mulțâ și fericiți, multă pu- 
tero de muneă.

★
L* Palatul Consiliului de Stat 

au început, miercuri, 11 decem
brie. convorbirile oficiale intre 
iovarășul Nieolse Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste Români», 
și tovarășul Gustav Husak. 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Cehoslovaci*, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

In numele conducerii partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat to
varășului Gustav Husak. per
soanelor oficiale cehoslovace 
care-1 insoțese un cald ban ve
nii in România si a exprimai 
convingerea că intîlnirile și 
convorbirile pe care le vor a- 
vea împreună vor marca un 
moment însemnat in evoluția 
relațiilor dintre cele două parti
de, țâri și popoare, vor deschi
de noi perspective conlucrării 
multilaterale româno-cehoslova- 
ce.

Tovarășul Gustav Husak a 
mulțumit cordial pentru invi
tația de a vizita România, pen
tru primirea caldă, prietenească 
ce i-a fost rezervată, mani- 
festindu-si, la rindul său. con
vingerea că vizita, schimbul de 
păreri pe care il va ave» cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vor rontribui la dezvoltarea in 
continuare a bunelor raporturi 
dintre Partidul Comunist din 
Cehoslovacia și Partidul Comu
nist Român, dintre Cehoslova
cia si România. dintre cele 
dona popoare.

ia baschet (i)

BULGARIA 16-14ROMANIA

In C. M. feminin de handbal grupa

„1“ CLUJ-AAPOCA

Echipa feminină de baschet 
Universitatea Cluj-Napoca sus- 
ține al doilea meci din ca- 

g drul grupei „A* a sferturilor 
de finală ale «C.C.E.* jucind

ta cursul convorbirilor, 
tovarațu Nicolae Ceaușescu ș< 
Gustav Husak s-au informai 
reciproc despre activitatea și „ .re ______
preocupările celor două partide g astizi la VlcenM formația 
■ m - * —   .«Im.IJ • ■*" .de Sdi,icare * § Primigi. Campioana Italiei este
society soc.*Uste des'’" g actuala deținătoare a Cupei.

ni. in dcrby-ul seriei, puterni
ca selecționată a Uniunii 
Sovietice .
• Rezultate din' celelalte

grupe (prima zi). Grupa ,.A“ '■ 
R. D. Germană — Norvegia 
19—14 (10—7), R. F, Germania 
— Danemarca 19—13 (8—6).
Grupa „B“ : Suedia — S.U.A. 
23—18 (10—10). Polonia —
Franța 22—16 (8—9). Grupa
„D“ : Ungaria — Islanda 38 - 
15 (18—5), Cehoslovacia —
Austria 34—21 (15—14)., Parti
da din grupa „C“, U.R.S.S — 
Bulgaria se dispută azi.
• LA BALCANIADA DE 

SENIORI, care se desfășoară 
in Sala sporturilor din Burgas 
(Bulgaria).
slaviei a 
României

DELMENHORST, 11 (prin te
leleu). în Sporthalle am 
Stadion din Delmenhorst (R. F. 
Germania) s-a disputat meciul 
dintre echipele României și 
Bulgariei din cadrul C.M. de 
handbal feminin, grupa valori
că „B“. Partida s-a încheiat 
cu victoria selecționatei țării 
noastre, care a învins cu sco
rul de 16—14 (10—10), după
un meci aprig disputat. Hand
balistele bulgare au dat o re
plică peste așteptări, dar ele
vele antrenorilor E. Bartha și 
L. Albu. mai lucide in finalul 
intilnirii, s-au impus pe me
rit Golurile formației noas
tre au fost înscrise de Gheer- 
ghe 6. Danilof 5. Tache 3 și 
Lunea 2.

Joi, echipa României are zi 
de pauză, iar vineri va întil-

a

^actuala deținătoare _ .
2 Din totul echipei din Vicenza 
I .....................................-

liztrile obținute ie oamenii 
muncii dia cele două țâri, in 
dezvoltarea șl modernizarea e- 
eonomiei, in înflorirea științei 
și culturii, in ridicarea bună
stării materiale si

In cadrul 
tovarășii Nicolae 
Gustav Husak au 
asemenea, unele 
activității politice 
nale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

Convorbirile se 
intr-o atmosferă 
prietenie, stimă 
gere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar 
Comunist 
Republicii 
a oferit, 
oficial in 
Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovac*.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae _ ___ _ _____
Ceaușescu și tovarășul Gustav Ș noastre : 10—2 (4—1, 3—0. 3—î) 
Husak au rostit toasturi, care — D D" - ---------* •><»,«»
au fost urmărite cu viu interes 
și subliniate cu aplauze de 
prezenți.

Au fost intonate imnurile 
stat ale celor două țări.

spirituale, 
convorbirilor. 
Ceaușescu și 
abordat, de 

probleme ale 
internațio-

deslășoarâ 
de 

si
caldă 

înțele-

general al Partidului 
Român, președintele 

Socialiste România, 
miercuri. un dineu 
onoarea tovarășului

cei

de

Ieri, in cea de a doua partidă la baschet

Sitm S-A REVANȘAT: !I3-«I CU f.S.K.A. SOFIA
A doua intUatre dintre echipele 

masculine de baschet Steaua — 
f.S.K.A. Sofia, desfășurata ieri în 
sala Floreasca, a oferit campio
nilor noștri prilejul revanșei, ei 
ciștigind cu 93—81 («3—*5). între
cerea a fost echilibrată, principa
lul ei punct de atracție fiind e- 
voluțla scorului. Oaspeții au în
ceput mal bine meciul și tn min. 
14 conduceau cu 35—24, dar tn 
min. <7 stellștil au obținut 38—37.

și debutul reprizei secunde a fost 
favorabil sofioților (59—50, în min. 
24), dar Steaua a revenit din 
nou. a egalat tn min. 30 (67—67) 
și de aici s-a desprins in cîști- 
gătoare datorită impulsionării jo
cului de către Brănișteanu. Este 
drept că în această ultimă peri
oadă a partidei T.S.K.A. a folosit 
mai mult jucători de rezervă. Au 
marcat : Opșitaru 21, Ermurache 
20, Brănișteanu 1*, Cernat 1*, V. 
loan ' 12, Scarlat 6, Căpușan 6. 
respectiv Amlorkov 22, Iliev 11. 
Tenov 16, Ghergov 10, Slavov 6. 
Barciovski 2, Petrov 2. Haralanov 
«, Arabadjlnskl *, Rhenov 2. Vu- 
tev î. (D. st.)

Al TREILEA MECI
Iubitorii șahului pot fi liniș

tiți... Ei nu vor pierde ocazia 
de a urmări un al treilea meci 
Kasparov — Karpov pentru 
titlul mondial menit să tran
șeze (definitiv ?) rivalitatea 
dintre cei doi. Așa cum anun
ță telegramele de presă, cam
pionul detronat va face uz de 
dreptul său la revanșă. Con
trar unor presupuneri lansate 
de comentatori după întîliii- 
rea de 24 partide, încheiată 
luna trecută, la Moscova, cu 
infrîngerea sa. Anatoli Kar
pov va uza de clauza regu
lamentară, care-i garantează 
dreptul de a juca încă o dată 
cu învingătorul său. actualul 
deținător al titlului. Garri 
Kasparov. Acesta este, de alt
fel conținutul unei scrisori pe 
care ex-campionul mondial a 
adresat-o forului șa hi st inter
național — 
va zile, 
zoi va rea. 
troversei 
intr-un i

(F.I.D.E.) acum cite- 
Prevăzînd parcă re- 

. in acest sens, a con- 
l. Kasparov declara 
interviu publicat de 

hebdomadarul „Les Nouvelles 
de Moscoe*, sâplămina trecută: 
„Cred că grație unei pregătiri 
psihologice adecvate voi pu
tea să-mi apăr in bune con
diții titlul..."

Reamintim ca primul med 
(anulat...) se terminase la sco
rul de 5—3 pentru Karpov, al 
doilea a prilejuit victoria cu 
13—11 a noului campion al 
lumii, o egalitate .teoretică" 
va dispărea după meciul IU. 
care trebuie să înceapă — a- 
nunță ultimele telegrame de 
presă — la iii februarie.

Rd. V.

fac parte, printre altele. Cata
rina Pollini (1,94 m), Mara Fal
lin (1.82 m). Lidia Gorlini (1,70 
m). Ștefani* Passara (1,93 m). 
Valentina Peruzzo (1,78 tn). 
toate componente ale repre-

1 Italiei, precum și 
două jucătoare de peste Ocean. 

Arbitrii partidei : M. Grigo
riev (U.R.S.S.) și P. Klingbiel 
(R.F.G.).

zentativei 
două iucăI

g SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII
Reprezentativa de hochei, 

pe locul II in „Cupa 
Otecestven Front*

La Sofia s-a încheiat o nouă 
a „Cupei Otecestven 

, la care reprezentativa 
^de hochei a țării noastre a 

înregistrat un rezultat meri- 
toriu, ocupînd locul secund, 
după formația sovietică S.K.A. 
Urițki Kazan (care activează 
în prima ligă a campionatului 
U.R.S.S.) și înaintea selecționa- 

g telor Ungariei. R.P.D. Coreene 
și Bulgarei, clasate în ordine, 

g Iată rezultatele selecționatei

L 

g ediție 
g Front",

g 1—0. 1—0) cu Bulgaria. ■ 4—5 
g (4—2, 0—1. 0—2) cu Ungaria si 
g 1—9 (1—3, 0—2. 0—4) cu S.K.A. 
g Urițki. Selecționatele României, 
g Ungariei și R.P.D. Coreene rea- 

lizind același număr de puncte 
(4), ordinea in clasament a fost 
dată de rezultatele directe în- 
registrate între aceste trei e- 
chipe.
Tenismanele junioare :' debut 
favorabil in „Cupa continentală* 

g tn „Cupa continentală", 
g se desfășoară în S.U.A. 
g Pompeno Beach (Florida)

competiție rezervată echipelor 
naționale de junioare —, re
prezentativa României, alcătui
tă din Diane Samungi și Teo
dora Tache, a invins, in pri
mul tur, formația Uruguayului, 
cu scorul de 3—0. (se joacă 
două simpluri și un dublu). 
Alte rezultate : Austria —
Porto Rico 3—0 ; R.F. Germa
nia — Jamaica 3—0 ; S.U.A. — 
Iugoslavia 2—1 ; Chile — Ir
landa 2—1 ; Mexic — Grecia 
2—1.

A început campionatul 
mondial de șah (junioare)

BELGRAD, 11 (Agerpres). 
localitatea Iugoslavă Dobrna a 
ceput campionatul mondial

In 
în
de 

șah pentru junioare la care par
ticipă 22 de concurente, tn prima 
rundă Cristina Băduîescu (Ro
mânia) a cîștigat la australianca 
Josephine Wright.

Biatloniștii de la A.S.A. 
învingători in Cehoslovacia

Participind la un concurs de 
biatlon în localitatea Banska 
Bistrica. din Cehoslovacia, spor
tivi ai clubului brașovean 
A.S.A. au obținut două victo
rii. Prima. în proba de 15 km. 
în care s-a remarcat I. Luțea.

I

LA 9 IANUARIE, TRAGEREA 
LA SORȚI IN CUPELE EURO

PENE
Tragerea la sorți a meciurilor 

din sferturile de finală ale cu
pelor europene (C.C.E.. Cupa cu
pelor și Cupa U.E.F.A.) va avea

IERI, ÎN „CUPA U.E.F.A.*

loc la 9 ianuarie, la ZQricn. Deci, 
atunci vom afla care din urmă
toarele formații va fl adversara 
echipei Steaua In „C.C.E.” : Ba
yern Munchen, F.C. Aberdeen, 
Anderiecht, C.F. Barcelona, I.F.K. 
GSteborg, Juventuv Torino sau 
Kuusysi Lahti 7

teri au avut loc meciurile retur 
ale optimilor de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.”. Plnă la Închiderea edi
ției ne-au sosit următoarele rezul
tate :

Legia Varșovia — Internazionale 
0—1 d.p. (in tur 0—0).

Hajduk Split — Dnlepr 2—0 (în 
tur 1—0). ,

Nantes — Spartak Moscova 
—l (in tur 1—0).
Milan — Waregem 1—2 (tn tur 

—1).
Celelalte rezultate le vom publica - - - -în ziarul de mîine.

CAMPIONATE
sfirșitul săptâmînii trecute 
desfășurat etape de campio

nat in mai multe țâri de pe con
tinent. Iată principalele rezultate 
și situația unor echipe tn clasa
mente.
• ta Cehoslovacia (et. 15),

selecționata lugo- 
întrecut echipa 

cu 23—17 (13—8).

INTERNATIONALE»
tn 54.-45 (2 min. peri.), el fiind 
urmat de cehoslovacii Jurzuk, 
în 56:51 (2) și Hladek în 57:42 
(4). Cel de-al doilea succes a 
fost realizat de Mihai Radu
lescu, în proba de 10 km, ad
judecată în 25:04 (1). el devan- 
sindu-i pe Hladek — 25:32 (3) 
și pe V. Pelin (A.S.A.) 25:40 
(1). Pe locul 4 : S. Csedo 
(A.S.A.) 26:03 (2)

PRIMOZ ULAGA SARE 125 m

MONTREAL (Ager pres). 
„Cupa Mondială" la 
cu schiurile a programat 
trambulina de 90 m de 
Thunder Bay (Canada) o 
bă cîștigată de sportivul 
goslav Primoz Ulaga, cu 
puncte (sărituri de 116,5 i 
125 m). Pe locul secund 
clasat austriacul Franz 1 
landtner — 226,2 puncte, 
timp ce deținătorul titlului 
mondial, fie andezul Matti Ny- 
kanen, a ocupat locul patru, 
cu 219.3 pun:le.

sărituri 
pe 

: la 
pro- 

iu- 
227.1 

tu și 
s-a 

Neu- 
în

fruntașa clasamentului Vîtkovîce 
(22 p) a dispus de Olomouc (lo
cul 4) cu 3—2. Două surprize sînt 
de consemnai : Sparta Fraga a 
cîștigat cu 4—1 in deplasare la 
Kosice și a trecut pe locul al doi
lea cu 20 p. Slavia rraga (locul 
3 cu 19 p) a fost învinsă cu 2—l 
de ultima clasată Inter Bratislava!
• Partizan Belgrad se menține 

în fruntea campionatului Iugo
slaviei cu 27 p (după 17 etape) 
fiind urmată de Steaua - roșie cu 
25 p. Lidera a cîștigat un meci 
important în deplasare, cu Zelez- 
nicear Sarajevo (2—0) ! Steaua 
roșie a obținut o victorie la li
mită pe teren propriu cu 
Sarajevo (4—3). Un alt joc de in
teres : Dinamo Vinkovici 
duk Split 3—1 ! Ultima 
Vojvodina a reușit un 
scor de egalitate (2—2) cu Di
namo, la Zagreb.

@ P.S.V. Eindhoven a înregistrat 
un scor categoric (3—0 în depla
sare) cu F.C. Utrecht (locul 5), 
iar Ajax ă realizat un scor neo
bișnuit cu Sparta Rotterdam : 
9—0 ! Feyenoord a dispus cu l—1 
de Groningen. în clasamentul o- 
landez. după 17 etape, pe primele 
locuri se află Eindhoven 27 p și 
Feyenoord 26 p, Ajax 24 p, iar 
pe ultimul Heracles doar cu 6 p.

0 î.i turneul din Mexic, la 
Guadalajara : Mexic — Coreea de 
Sud 2—1 (1—1). Au marcat Boy 
(min. 42) și Hemosillo (min. 64), 
respectiv Byn Byung (min. 23).
• Ieri, în meci amical la Ada

na: Turcia — Polonia 1—1 (0—1).

F.C.
- Haj- 
clasată 
prețios

Proba de 50 m liber, care va 
debuta in programul marilor 
competiții in august anul vi
itor, cu ocazia C.M. de la Ma
drid, are acum recordurile sale 
mondiale. La masculin, perfor
manta de virf a fost stabilită 
zilele trecute, in cadrul cam
pionatelor internaționale ale 
S.U.A. Americanul Tom Jager 
(in dreapta 
colegul său 
înotat in 
candidatura 
trecere din

• TELEX. • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

imaginii, alături de 
John Sauerland) a 

22,40, depunindu-și 
pentru marea in- ■ 
capitala Spaniei.

ATLETISM • Maratonul de la 
Honolulu a fost cîștigat de kenya- 
nul Ibrahim Huselm în 2h 12:08. 
Cursa feminină a revenit olande
zei Caria Beurskens în 2h 33:41 
• In proba de 10 km de la Be
verly Hills (S U.-A.) pe primul loc 
s-a clasat Bill Rodgers în 29:14,0 
iar la feminin Robyn Root (ambii 
S.U.A.) în 33:28,0.

BASCHET • La Moscova, în 
meci contînd pentru sferturile 
de finală a'e .Cupei cupelor” la 
masculin, formația locală T-S.K.A. 
a învins cu scorul de 118—8* 
(64—*2) echipa elvețiană Vevey. 
In cadrul aceleiași competiții.

- echipa B. C. Barcelonă a întrecut 
cu scorul de 09—90 (*2—46) for-

mațla Jugoplastlka Split.
BOX • Noul campion mondial 

la cat, semigrea (versiunea 
W.B.A.) este americanul J. B. 
Williamson (S.U.A.). care l-a în
vins la puncte, după 12 reprize, 
pe ghanezul Mama Mohammed, 
învingătorul are 28 de ani.

HANDBAL • La Ancona șl To
lentino (Italia) au continuat me
ciurile pentru C.M. de juniori, cu 
partidele din grupele semifinale : 
„A” : Suedia — Italia 30—15, El
veția — R. F. Germania 10—16. 
R.D. Germană — Islanda 25—19. 
,.B“ : Cehoslovacia — Spania 21— 
17. Iugoslavia — Japonia 38—27. 
U.R.S.S, — Danemarca 30—2*. Pri
mele două din grupe se vor în-

lîlnl duminică in finală. Iar cele 
de pe locurile secunde vor juca 
pentru locurile 3—4 • In finala 
turneului (m) de la Tbilisi : 
U.R.S.S. — Polonia 25—18 (12—I») 
• La Paris (m) : Franța — Slavia 
Praga 29—20 (12—9).

PATINA.' ARTISTIC • La C.M 
de juniori de la Sarajevo, după 
programul scurt, conduce Vladi
mir Petrenko (U.R.S.S.) cu 1,6 
p. urmat d? Rudy Glindo (S.U.A.» 
2.4 p șl Iuri Cimbaliuk (U.R.S.S.) 
2,6 p.

TENIS • Turneul de la Tokio 
(f): K. Maleeva — R. Reggl 6—2, 
7—6. • F<nala de la Rosario (Ar
gentina) : Duncan — Carlsson 
7—S, 6—3.
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