
Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU
în R. S. F

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii ----- -
împreună 
Ceaușescu, 
amiază, in 
intr-o vizită oficială de prie
tenie, la invitația tovarășului 
Radovan Vlaikovici, președin
tele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
și a tovarășului Vidoie Jarko
vici, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Conducătorul partidului și 
statului nostru este însoțit in 
această vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, Ilie 
Văduva, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al partidului, 
de membri ai C.C. ai P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, numeroși locuitori ai 
Capitalei, care au aclamat cu

Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
a plecat, joi după- 
R. S. F. Iugoslavia,

Iugoslavia
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La ora 15.30, aeronava prezi
dențială a 
du-se spre
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Turneele de volei (f) ale Diviziei „A“ ECHIPELE DIVIZIONARE
decolat, tndreptin- 
Belgrad.

★
Nicolae Ceaușescu,

Elena
12 
de

Tovarășul 
împreună eu tovarășa 
Ceaușescu, a început, joi, 
decembrie, vizita oficială 
prietenie în Iugoslavia.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul Beograd.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu multă căldură 
de tovarășul Radovan Vlaikovici, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, de tovarășul Vidoie 
Jarkovicî, președintele Prezidiu
lui Comitetului Central ai 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați, la aeroport, cu 
înalte onoruri militare, cu sen
timente 
stimă.

De Ia 
Nicolae 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Radovan Vlaikovici și 
Vidoie Jarkovici, s-au îndreptat 
spre reședința rezervată inal- 
ților oaspeți români pe timpul 
șederii în Iugoslavia.

de aleasă prietenie și

aeroport, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa

(Continuare in pag. a 4-a)

încheierea vizitei de lucru
în tara noastră a tovarășului9 9

GUSTAV HUSAK

UNIVERSITATEA C. F. R. CRAIOVA
CONTINUA SERIA VICTORIILOR

turneele de volei feminin ale
,A“, care au loc la

In
Diviziei __ _ __________ ____  _
București (grupa valorică 1—6) șl 
Iași (7—12), din nou șase meciuri 
interesante. Iată amănunte de la 
aceste jocuri:

BUCUBEȘTL Primul meci „ma
raton* al zilei (a durat două ore 
șl 30 de minute) s-a disputat 
intre Universitatea C.F.R. Craiova 
șl Farul Constanța — " neînvinse

evidențiat Ileana Geambașu, Doi
ni ța Dimofte și Mirela Cazangiu. 
O nedumeore: cum este posibil 
ca în acest med — de Divizia 
„A“ — să se rateze 32 de servi
cii (18 de către Universitatea ?). 

Frumoasa rivalitate sportivă 
. care există între formațiile Dina

mo și C.S.U. Galați — campioana 
și, respectiv, vicecampioana țării 
— a dat naștere ieri la o nouă 
partidă agreabilă, remarcabilă ca

DE JUDO LA STARTUL
ULTIMEI ETAPE

> Derbyul ediției din acest an:
Steaua — Dinamo București > 
In sala Floreasca vor concura 
cei mai valoroși judolra 9 Nu
mai puțin de 8 formații in
cursa pentru evitarea retrogra-

Cea mai importantă etapă (Ul
tima) a Diviziei „A* de judo este 
programată slmb&tă șl duminică 
la București, Tg. Mureș și Mlrșa. 
Iată și motivația afirmației noas
tre : 1. programează derbyul a- 
cested ediții, medul Dinamo 
București — Steaua, care poate 
decide, ta bună măsură, titlul de 
campioană ; 1. ta cazul ta care 
Steaua va Ieși Învingătoare, ea 
are mari șanse să-și păstreze tit
lul cucerit anul trecut ; Intervin 
însă ta „joc* rezultatele pe care 
le var înregistra cele două for
mații ta celelalte tnttlntrl

La Palatul Consiliului de 
Stat s-au încheiat, joi, 12 de
cembrie, convorbirile oficiale 
intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav 
Husak și-au exprimat satisfac
ția față de schimbul fructuos 
de păreri purtat Ia București, 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, înțelegere și stimă reci
procă, care a pus din no a in 
evidență, prin rezultatele sale, 
rodnicia întilnirilor la nivel 
inalt româno-cehoslovace. A 
fost afirmată convingerea ca 
transpunerea în viață a înțe
legerilor convenite va asigura 
dezvoltarea, în continuare, a 
colaborării și cooperării dintre 
Republica Socialistă România 
g Republica Socialistă Cehos-

■vacă pe plan politic, econo
mic, tehnico-științifie, cultural 
și în alte domenii, in folosul 
ambelor țări și popoare, al pro
gresului și prosperității lor, in 
Interesai cauzei păcii, ințele- 
3cril șl cooperării internațio
nale.

In legătură cu rezultatele vi
zitei, cu problemele discutate 
și înțelegerile convenite s-a 
adoptat un comunicat comun 
care se dă publicității.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa! Gustav Husak 
au semnat, joi dimineața, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
intr-un cadru solemn, Progra
mul de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice între 
Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehos
lovacă pini in , anul 2000.

După semnșrea documentului, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak și-au strins în
delung mîinile, s-au îmbrățișat 
cu căldură.

★
Joi s-a încheiat vizita de lu

cru efectuată în țara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășul Gus
tav Husak.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au sosit împreună la 
aeroport.

O gardă 
onorul.

Tovarășii 
și Gustav ________
revistă garda de onoare.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Gustav Husak și-au luat un 
călduros rămas bun.

militară a prezentat

Nicolae Ceaușescu 
Husak au trecut in

$

I

în atac, la fileu. Carmen Cuejdeanu (Fază din meciul Universi
tatea C.F.R. Craiova — Farul Constanta). Foto : Iorgu BĂNICĂ 
ta zilele precedente. A fost o altă 
partidă frumoasă a turneului, 
care a declanșat, deseori, ropote 
de aplauze. După ctad seturi de 
Joc dlrz. disputat: Universitatea 
C.F.K. Craiova — Farul Constanța 
3—2 (—14, 14, 10, —13, 10), a treia 
victorie a cralovencelor ta acest 
turneu. Studentele craiovene — 
care șl-au cucerit simpatii ta Ca
pitală — au trecut cu bine și a- 
cest... examen. Din echipă (șl de 
pe teren!) cea mai bună a fost 
Violeta Dinu, cu multe reușite ta 
ambele Unii, uneori din situații șl 
poziții imposibile, secondată bine 
în principal de Monica Sușman, 
Eugenia Cotescu și Lucreția Ml- 
rea. Farul a pierdut deoarece, ea 
omogenitate, este Inferioară Uni
versității. De la constănțence s-au

GIMNASTE ROMANE

spectacol. Echipa din Galați — cu 
Daniela Dlnleă ta formă, căreia 
i-a reușit totul (de fapt tn sala 
in care s-a lansat ca Jucătoare 
de Divizia .A*), cu aportul re
marcabil ai Speranței Găman, I- 
leana Berdlli «1 Maria Mltitelu, 
care nu și-au precupețit efortu
rile — a avut .bagheta* ta mtaă 
In 3 din cele patru seturi ale par
tidei. Rezultat final: CJI.U. Galați 
— Dinamo București 3—1 (10, t, 
—13, 3). maretad (după două ta- 
fringeri) prima victorie gălâțea- 
nă ta acest turneu. De M Dinamo 
s-au remarcat doar Doina More- 
șan șl Victoria Banda.

Ultimul med al zild s-< dispu
tat intre Flacăra roșie București 
și C.S.M. Libertatea SUdu. Sucind 
dezinvolt, tlnlra formație buou- 
reșteană — din care s-au remar
cat Cristina Anton, Mlhaelș Ivan 
și Viorica Btrsăștaaau — ' s-a 
impus destul de ușor. Rezultat

IN CONCURSURI
INTERNATIONALE

Eugenia Golea și Dana Du
mitru vor fi prezente, la finele 
acestei săptăminl, la Concursul 
internațional de gimnastică 
sportivă de la Bruxelles, ur- 
mind ca săptămina viitoare ele 
să evolueze la Londra. O altă 
gimnastă română. Mariana Tu
dor, va concura simbătă și du
minică la Barcelona, intr-o 
competiție la care vor parti
cipa ți alte gimnaste valoroase 
din Europa.

Despre Sport Club Bacău... fără fotbal

TINEREȚEA SPORTIVILOR ARGUMENT
PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTELOR

de junioare, de la Focșani. In 
fruntea mirilor gimnaste băcă
uane se situează Gabriela Po- 
torae (antrenori : soții Marina 

Mircea Bibire), care a reușit 
cucerească in competiția de

Probabil că pentru mul ți din- 
tre Iubitorii sportului din țara 
noastră S.C. Bacău înseamnă 
doar divizionara „A* de fotbal 
cu acest nume. De fapt, sub 
această denumire ființează un 
dub polisportiv, cu 8 secții pe 
ramuri de sport, in care acti- 
vează 500 de sportivi legitimați 
și 278 clasificați, în marea lor 
majoritate ‘ .1__ 1,
niori chiar. O recentă vizită Ia 
acest club, care a împlinit 35 
de ani de existență, ne-a ofe
rit prilejul unei succinte tre-

foarte tineri, ju-

a

ceri In revistă — efectuate 
împreună cu inimosul vicepre
ședinte al duhului, Viorel Gri- 
gore — a activității <fin 1985, 
precum și a perspectivelor ce
lorlalte 7 secții, exceptînd-o, 
deci, pe cea de fotbal, care este 
destul de cunoscută. • ÎNCA
DRATA PRINTRE CELE DE 
NIVEL INTERNAȚIONAL, sec
ția de gimnastică și-a îndepli
nit obiectivele de performanță 
din acest an, obținînd — prin
tre altele — 6 locuri pe po
dium la recentele campionate

Și
să _________ ___ _____.__ . ..__
la Focșani primul loc la btmă 
și locul 2 la paralele (cat a 
II-a). Colega ei de club, Ce
cilia Martinaș (antrenată de 
Cornel Agop și Eugenia Prisă-

Constantin FIRANESCU

(Continuare In pag. 2—3)

Modesto FERRARIM

(Continuare tn pag. 2—3)

_______  ale 
etapei șl cum Steaua are un mi
nus de 8 puncte la ,tadev&r“ față 
de Dtaamo misiunea acesteia, să 
recunoaștem, este extrem de dl- 
flcHĂ ; 3. nu mal puțin de 8 e- 
cWpe se află ta cursa pentru e- 
vltarea _______— - ____ *—
CJSJȘ. 
vlște, 
AJS.A. 
reștl, 
Mlrșa . _ ______ . _
această ordine, pe locurile 15—1B 
în Clasamentul dinaintea ultimei 
etape.

Tn sala Floreasca din Capitali 
vom avea prilejul să-l revedem, 
concurtad, pe cei mal valoroși Ju
doka : campionul european al 
categoriei semlușoară. Die Șer- 
ban (IDlnamo București), reputa
tul Mlrcea Frățlcă (Nitramonta 
Făgăraș), George Ciuvăț șl Dorin 
Drlmbe (Steaua), Costel N&ftlcă 
(Politehnica Iași), Mihal doc 
(Dtaamo Brașov) șa. Reuniunile 
au loc sîmbătă între orele 8—13 șl 
M—18,30, iar duminică 9—13.

In sala Voința din Tg. Mureș o 
șansă pentru formația locală 
A.S.A. de a râmîne ta primo! e- 
șaton, numai că ea va avea ad
versare redutabile cum stat T.C.L 
Oradea, Constructoral Alba fulls 
șl C.S.M. Borzeștl, pe de o parte, 
iar pe de altă parte, echipe aflate 
ta zona retrogradării : Oțelul Tta- 
govlște și Spartae CSȘ 1.

întrecerile de la Mlrșa (care 
vor avea loc ta Sala sporturilor) 
stat marcate. Îndeosebi, de parti
dele pentru evitarea ultimelor trei 
locuri din clasament, lată 
Carpațl Mlrșa cu Rapid 
Petrochimistul, victoria 
reștl și Metalul Plopeni, Metalul 
— Petrochimistul, Rapid Arad —• 
Petrochimistul, Victoria — Meta
lul și Petrochimistul — Victoria.

retrogradării : Spartae
1 București. Oțelul Tîrgo- 

Petrochimlstul Pitești, 
Tg. Mureș, Victoria Bucu- 
Metalul Plopeni, Carpați 
și Rapid Arad situate, ta

cîteva ț 
Arad, 
Bucu-

Pe marginea finalelor campionatelor naționale

șl ate „Daciadei" la popice

REZULTATE DE NIVEL MONDIAL
ALE CAMPIONILOR ȚÂRII

Desfășurate pe arenele Casei 
științei fi tehnicii din Clmpi- 
na și Voința din Ploiești, fi
nalele campionatelor republica
ne individuale de popice și ale 
„Daciadei* de performanță ne- 
au oferit prilejul să urmărim, 
la Încheierea sezonului compe- 
tițional 1985, cam tot 
vem mai bun la 
respectiv, seniori, 
ansamblu fiind, in 
bucurătoare.

Pistele de joc, 
pretențioase, au supus pe con- 
curenți 
triindu-i 
gătirilor 
acestei 
Titlurile 
miini bune : Elisabeta Albert 
(Voința Tg. Mureș) și Gheorghe 
Silvestra (Electromureș Tg. 
Mureș). Aceștia au practicat un 
joc preda, presărat cu realizări 
tehnice deosebite. In vervă șl 
unul șt celălalt, el nu au lăsat 
nid o speranță principalilor

ce a- 
senioare și, 

imaginea de 
general, fan-

extrem de

la un examen sever, 
după seriozitatea pre- 
efectuate in vederea 

importante competiții, 
de campioni se află in

adversari, atît in calificări, cit 
și In turneul 
vind zile in 
aproape totul 
au înregistrat 
▼ei mondial :
— 451 pd și 453 pd, Gheorghe 
Silvestru - 951 pd și 978 pd. 
In plus, ultimul a obținut o 
„dublă* valoroasă pentru C.S.M. 
Electromureș Tg. Mureș, urcînd
— împreună cu coechipierul 
Ilie Hosu — pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului și in pro
ba de perechi, unde a fost 
principalul realizator.

tn întrecerile decisive, cam
pionii au avut adversari pu
ternici, care nu s-au recunoscut 
învinși decît după ultimele bi
le : Margareta Cătineanu (430— 
446), Ana Petrescu (438—418), 
Doina Țăgean (420—436). Eli- 
■abeta Ciobanu (416-438), Ste-

final, amîndoi a- 
care le-a reușit 
și, In consecință, 
rezultate de ni- 
Elisabeta Alber*

Troian IOANIȚESCU

(Continuare ta pag. 2-3)



De miine, la Cluj-Napoca Jucați cu noi ȘAH !
Finalele Campionatelor nai

TURNEUL INAUGURAL AL RETURULUI
DIVIZIEI „A" DE BASCHET (f)

Returul Campionatului natio
nal de baschet feminin începe 
prin turneul care se va des
fășura, de sîmbătă pînă mier
curi, în Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca și care cuprinde 
meciuri între echipe candidate 
la locurile fruntașe ale clasa- 

I mentului, precum și între for
mații amenințate, de pe acum, 
de pericolul retrogradării. Prin 
prisma locurilor ocupate în 
clasament, derbyurile fiecărei 
zile sînt : sîmbătă : Chimistul 
Rm. Vîlcea — Comerțul Tg. 
Mureș ; duminică : Universita
tea Cluj-Napoca — Politehnica 
București ; luni: Olimpia Bucu
rești — Politehnica București; 
marți : Universitatea Cluj-Na
poca — Progresul București.

Programul meciurilor de sîm
bătă, de la ora 11 : Chimis
tul Rm. Vîlcea — Comerțul Tg. 
Mureș, Crișul Oradea — Pro
gresul București, Olimpia — 
Rapid, Politehnica Timișoara
— Politehnica București, Parti
da Universitatea Cluj-Napoca
— Mobila Satu Mare va avea 
loc miercuri.

înaintea acestor partide, cla
samentul se prezintă astfel : 1. 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca 19 p, 2. Voința 
București 18 p, 3. Olimpia 
București 18 p, 4. Progresul 
STIROM București 17 p, 5. Po
litehnica Sportul studențesc 
București 17 p, 6. Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare 15 p, 7. Chimistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea 13 p, 8. Po
litehnica C.S.Ș. Timișoara 13 p, 
9. Comerțul C.S.Ș. Tg. Mureș 
13 p, 10. Crișul C.S.Ș. 2 Ora
dea 11 p, 11. Rapid București 
11 p.

• Antrenorii echipelor divi
zionare „A“, „B“ și din Divi
zia școlară și de juniori vor 
lua parte, în perioada 16—21 
decembrie, la cursul de perfec
ționare a antrenorilor, organizat 
de F.R. Baschet și de Centrul 
de perfecționare a cadrelor din 
mișcarea sportivă. Participanții 
vor fi prezenți luni, la ora 10, 
Ia hotelul .Turist" din Capita
lă, unde vor avea loc cursurile.

...........
PE MARGINEA FINALELOR CAMPIONATELOR DE POPICE

(Urmare din pag. 1)

lian Boariu (947—892), Vasia 
Donos (941—940). Aceștia, ca și 
alți sportivi experimentați, și-au 
pus Jn balanță întreaga măies
trie In lansarea bilei. Și încă 
ceva : confruntările prelimina
re au stîrnit mari ambiții pe 
.scena" campionatelor, înregis- 
trîndu-se o serie de surprize 
anunțate încă din proba de pe
rechi. Popicari tineri sau mai 
puțin cunoscuți ca, de exem
plu, Elena Chiriloiu (436—426), 
Cornelia Ignatencu (436—412), 
Mariana Axintoiu (417—423), 
Constanța Constantin (416—417), 
Viorica Botezatu (413—432), Er
nest Gergely (890—930), Con
stantin Silvestru (899—910), 
Laszlo Siklodi (882—899), Cos- 
tică Frigea (914—862), Traian 
Țelnar (886—889) și Ștefan Dcak 
(919—859) au făcut viață grea 
mai rutinatiilor lor adversari,

calificîndu-se în turneul final 
în dauna unor nume de primă 
mărime ca Elena Andreescu 
(402), Elena Pană (398), Iuliu 
Bice (840) și Iosif Tismănar 
(864), oameni de bază în echi
pele naționale de seniori. Ca și 
aceștia, Nineta Badea (397), 
Marian Andrei (832) și alți se- 
lecționabili au marcat un ne
așteptat regres, existența unor 
discrepanțe de exprimare chiar 
pe parcursul aceleiași manșe 
(neatenție, căderi fizice sau 
psihice etc.), arătînd că unii 
membri ai loturilor reprezenta
tive nu respectă cu strictețe 
programul de antrenament in
dicat de specialiștii federației. 
Prin urmare, nu putem să spe
răm decât că sportivii vizați 
vor ști să folosească din plin 
zilele de vacanță din timpul 
iernii, pentru ca promisiunile 
antrenorilor respectivi într-o 
evoluție superioară a elevilor 
lor să devină certitudini.

CEA MAI TÎNĂRĂ LAUREATĂ
Anul care se încheie a adus 

mai multor jucători și jucă
toare de șah din țara noastră 
recunoașterea valorii lor înal
te. Printre cele șase titluri de 
maeștri internaționali, pe care 
forul suprem de specialitate 
(F.I.D.E.) le-a acordat șahiști
lor români, se numără și acela 
ce încununează pe talentata 
junioară Cristina Bădulescu. 
La cei 18 ani ai săi, ea devine 
astfel cea mai tînără maestră 
internațională a șahului ro
mânesc. Originară din Petro
șani, actualmente componentă 
a echipei I.T. București, cam
pioană a țării, în pregătirea 
antrenorului Iulian Drăghici, 
această extrem de dotată ju
cătoare a cules de pe acum 
un Impresionant buchet de 
performanțe. In aceste zile. 
Cristina Bădulescu participă 
la campionatul mondial al ju
nioarelor, in curs de desfășu
rare la Dobrna (Iugoslavia).

Poziția pieselor de pe dia
grama rubricii trecute (alb — 
Rbl, Dgl, Tal. Cd4, f6, Pc3, 
f3, g2, h2 ; negru — Rg7, Dc7, 
Tb8, Nc4 d2, Pd5, f7, g6, h6) 
certifică grăitor talentul Cris- 
tinei Bădulescu. Cu albele, ea 
obține imediat decizia în fața 
partenerei sale bulgare Vese- 
lina Șikova (în recentul meci 
România — Bulgaria, în care 
echipiera noastră a realizat 
5 p din 6 !) și iată mutările 
jucate : l.Ce6+ ! ! (surprinză
toare
1.. .f :e* 
naradă se dovedește zadarnică, 
fiindcă
4.D:b8 g5 5.g3 Nd3 6.DH84- sau
2.. .R:f6 3.T:c7 Nd3 4.Dd4-L sau
2.. .Tb7 3.Ce84-, lasă de tot a- 
tîtea ori pe negru în dezavan
taj materia] decisiv.

Priviți, acum, diagrama a- 
lăturată. Forțele s nt reduse 
la minimum, lupta a trecut 
într-un final aparent egal, 
parcă am aștepta ca adversa-

deschidere de linii)
3.Ta7 ! și acum orice

2...D:a7 3.D:74- R:f6

S-A DAT STA
Șl IN COMPETIȚIA F

Turneul de hochei al echipelor di

TiRNAVA PETROLUL PL
VICTORIE ÎN ULTIMELE

rii să-și strîngă miinile pen
tru a consemna inevitabila 
remiză. Și totuși... Enunțul 
este altul : albul mută și cîș- 
tigă !

Radu VOIA

DESPRE SPORT CLUB BACAU
(Urmare din pag 1)

Campionii pe 1985 la popice : Elisabeta Albert (Voința Tg. Mu
reș) și Gheorghe Silvestru (Electromureș Tg. Mureș)

caru) s-a clasat pe locul 3 la 
individual compus (cat. a III- 
a). © TOT DE NIVEL INTER
NAȚIONAL este și secția de 
box, una dintre cele mai pro
ductive din cadrul clubului. Ea 
se mîndrește cu sportivi ca Ion 
Cernat (locul III la 
lele“ 
loan Pal (medaliat cu bronz la 
C.M. ' 
rești). Pentru bunele sale re
zultate, antrenorul coordona
tor Relu Auraș a fost promo
vat și ,ca antrenor la lotul re
prezentativ de juniori. La Ba
cău, el este ajutat de antre
norii Anton Cojan și Marinică 
Ouatu, acesta din urmă lu- 
crînd, voluntar, cu juniorii. © 
SUB ÎNDRUMAREA ANTRE
NORILOR Ticu Grigorescu și 
Mircea Croitoru, în secția de 
lupte se pregătesc 110 sportivi. 
Mulți dintre ei au pornit-o din 
grupele de copii
6—7 ani, trecînd apoi la ju
niori și chiar la 
ranțe îndreptățite 
Ion Dumbravă, component 
lotului reprezentativ de juniori 
care se pregătește pentru C.M. 
din 1986. Fost campion la ju
niori și component al lotului

.naționa-
de seniori din 1985) și

de tineret de la Bucu-

în urmă cu

seniori. Spe- 
se pun în 

al

TURNEELE DE VOLEI (f)
(Urmare din pag. 1)

final : Flacăra roșie — C.S.M. 
Libertatea Sibiu 3—1(13,4,-15,4).

Au arbitrat bine cuplurile: V. 
lonescu — D. Rotaru, M. Stama-

IN CRUPA A ‘DOUA, DIN
IAȘI, 12 (prin telefon). Volei

balistele grupei a doua valorice 
continuă să satisfacă sub aspect 
spectacular exigentele publicului 
care vine în Sala sporturilor de 
aici, Ia turneul turului al doi
lea al campionatului. în ziua a 
treia tribunele au aplaudat în
delung echipele Chimia Rm. Vîl- 
eea șl Dacia Pitești care au fur
nizat cel mai lung meci de pînă 
acum, în mai mult de 2 ore de 
joc, abundînd fazele lungi, pal
pitante și răsturnările de situa
ții 1 Chimia a cîștlgat acest joc 
epuizant, de mare luptă și ten
siune, cu 3—2 (6, —13, 11, —14,
9). După un început remarcabil 
al vîlcencelor, partida a căpătat 
un pronunțat echilibru, iar spec
tacolul multă culoare. Echipa 
vîlceană mal sudată și mal ver
sată, a primit o replică din ce 
în ce mai puternică din partea 
noii promovate. Din setul al doi
lea, de la 5—11, piteștencele au 
pornit o contraofensivă viguroa
să și au reușit o nesperată ega- 
lare la seturi, pentru ca apoi 
Marilena Dubnnciuc, Camelia 
Iliescu, Doina Gherghev, Ioana 
Cotoranu, Volodea Cebuc, Nata
lia Dulică și rezerva Mihacla Bu
tuc, să ducă Chimia din nou în

te — N. Constantin, D« Vasile — 
I. Niculescu.

Programul de azi (Sala M.I.U., 
ora 14): Farul — Flacăra roșie, 
C.S.U. — C.S.M. Libertatea, Uni
versitatea — Dinamo.

NOU PARTIDE DE CALITATE
avantaj, desprlnzîndu-sa în fi
nalul setului 3. Se părea că vil- 
cencele vor încheia partida in 
setul următor, numai că inspira
ta reintroducere a Feliciel Po
pescu în terenul pl oștean a 
schimbat raportul de forțe, tînă- 
ra componentă a Lotului de ti
neret avînd două serii de ser
viciu senzaționale. Și egalitate 
la seturi : 2—2. Dar piteștencele, 
la care Mia Enache a fost mai 
bine susținută în acest meci de 
Corina Bolban, Valentina Rădu-

LOTO-PRDNOSPORT INFORMEAZĂ
• CÎȘTIG URILE TRAGERII 

LOTO DIN 6 DECEMBRIE 1985. 
Cat. 1 : 1 variantă 25% — autotu
rism Dacia 1300 ; cat. 2 : 3 varian
te 100% a 13.014 lei și 15 variante 
25% a 3.253 lei ; cat. 3 : 31 va
riante a 2.834 lei ; cat. 4 : 64,25
variante a 1.367 lei ; cat. 5 : 147,75 
variante a 595 lei ; cat. 6 : 305,25 
variante a 288 lei ; cat. X : 1.977,75 
variante a 100 lei. Report la cat. 
1 : 290.698 lei. Autoturismul ..Da
cia 1300“ a revenit lui Szigeti 
Francisc din Cluj-Napoca.

lescu și Camelia Deică, nu au 
mai rezistat fizic si psihic decît 
o jumătate de set (in care au 
condus cu 6—3 și 9—6).

Echipa locală Penicilina, cu 
Tatiana Popa în vervă, a reușit 
o nouă și aplaudată victorie cu 
3—0 (5, 10, 9) în fața Științei 
Bacău, care nu pare a fl în cea 
mai bună formă a ei. Deși s-a 
încheiat tot în trei seturi, par
tida următoare, 
ile bucureștene 
Rapid, scor 3—0 
favoarea primei 
rit un spectacol 
sub aspect tehnico-ta etic, 
„diagonală" Carmen 
celentă) — Elena 
(foarte bună în atac), 
torul (susținută 
sa galerie) și-a adjudecat par
tida după o luptă indujtiă.

Programul penultimei zile, de 
la ora 13 : Chimia — Rapid, Pe
nicilina — Calculatorul, Dacia — 
Știința.

Aurelian BREBEANU

dintre form ați- 
Calculatorul și 
(13, 10, 13) în 
ecnipe, a ofe- 
remarcabil și 

Cu o 
Pascu (ex- 

Negulescu 
Calctila- 

de entuziasta

© Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri 13 decembrie, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei ‘ nr. 2 
cu începere de la ora 15,50. Trans
miterea numerelor cîștigătoare se 
va face IN DIRECT — la radio, 
pe programul I la ora 16,05. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate, de asemenea, la ora 19 pe 
programul II, la ora 23 pe pro
gramul I precum și mîine, sîm
bătă. în reluare, la ora 8.55, tot 
pe programul I. După efectuarea 
operațiunilor de tragere, va rula 
filmul „ULTIMUL CARTUȘ“. In
trarea liberă.

TIMIȘOARA, 12 (prin tele
fon). în sălile, pline de spec
tatori, ale Centrului de șah 
Medicina-Timișoara au început 
întrecerile finalei Campionatu
lui național masculin. 26 de 
concurenți își dispută titlul și 
iată rezultatele primei runde : 
Tr. Stanciu — Fl. Gheorghiu 
0,5—0,5, M. Șubă — P. Ștefa- 
nov 1—0, I. Armaș — D. Băr- 
bulescu 0,5—0,5, Th. Ghițescu
— M. Lupu 1—0, M. Marin — 
M. Ghindă 0,5—0,5, C. lonescu
— I. Mărășescu 0,5—0,5, L. Ol
tean — O. Foișor 0,5—0,5, V, 
Stoica — 
Georgescu — M. 
0,5, E. Mozes — 
1—0. Cr. lonescu 
berg 0,5—0,5, D. 
Cosma 0—1, Savin 
0,5. (C. CREȚU - coresp.).

O. Foișor 0,5—0,5,
M. Miluț 0,5—0,5, V.

Pavlov 0,5— 
Gh. Ciolac 

— S. Grun- 
Oltean — I. 
— Joița 0,5—

PLOIEȘTI,
Cel mai 
IV-a zi 
care se 
artificial 
dintre Tîrnava Od. Secuiesc 
Petrolul Ploiești, 
cîștigînd cu 9—8 (2—2, 2—4, 5—2), 
prin golurile realizate de Tarctsi 
2, Bayer 2, Jakab 2 Cserego 2

12 (prin telefon). 
Interesant meci dm a 

a turneului da hochei 
dispută pe patinoarul 
din localitate a fost cel 

șl 
prima echipă

La Bă 
putat a 
mini ne. 
Polihrov* 
Ghindă 
ricuță 0, 
niță 0,5— 
ră 1—0, 
0,5—0,5. 
chifor - 
— Jicma 
ma 0—1, 
1—0, Șu 
Conduc 
ta Mure 
lisabeta 
urmate c 
Smarand 
cuță, Mi 
Olărașu 
toate cu

olimpic de perspectivă, Iorda- 
che Ciupercă se pregătește a- 
cum pentru participarea la 
„Cupa 16 Februarie", care i-ar 
putea oferi șansa revenirii în 
lotul de seniori. Alți doi spor
tivi ai secției, Vasile Hermeziu 
și Constantin Velescu, pot, de 
asemenea, confirma progresul 
lor cu prilejul concursului re
publican de toamnă al junio
rilor, care începe azi la Iași. 
9-'SECȚIA DE CANOTAJ are 
printre performele ei pe Danie
la Strat, componentă a schitu
lui național de 4+1 clasat pe 
locul, 4 la C.M. de junioare din 
1984. Din motive de boală, ea 
a ratat ulterior selecția pentru 
lotul de senioare, dar dispune 
de posibilități pentru o nouă 
încercare încununată de suc
ces. Rezultate superioare se 
așteaptă și de la Daniela Tre- 
faș, care 
la lotul 
pectivă, 
o nouă 
SECȚIA 
nor — Aurel Cioară) și-a tre
cut în acest an în palmares lo
cul 2 obținut de echipa mas
culină de floretă la campiona
tul național de copii. Atît la 
băieți, cît și la fete, echipele 
de floretă ale clubului băcăuan 
se pregătesc pentru participa
rea la campionatul de califi
care în Divizia „B“. Dintre bă
ieți, Tiberiu Chiș se anunță ca 
un real talent. 9 DISPUNÎND 
DE CONDIȚII OPTIME de 
pregătire (stadion, sală — inau
gurată -oficial chiar zilele tre
cute —, sală de forță) și be
neficiind de o foarte bună cola
borare cu Clubul Sportiv Șco
lar din localitate, secția de at
letism (antrenori : Simion Bla- 
ga și Dorina Daba) poate și 
trebuie să ridice ștacheta per-

acum se pregătește 
de junioare. In pers- 
secția va dispune de 
bază de pregătire. © 
DE SCRIMĂ (antre-

formanțelor. Speranțe se pun 
îndeosebi în Gabriela Senchea, 
Luminița Băbîi și Teodora Pa- 
loșanu. 9 PRINTRE CELE 
MAI TINERE DIN CLUB, sec
ția de tenis a fost afiliată în 
1984. Are un antrenor tînăr și 
pasionat, Mihai Ciuntea, preo
cupat continuu de îmbunătăți
rea bazei materiale și căuta
rea de noi talente. Secția dis
pune de o microbază frumoa
să, pe care se pregătesc tinere 
elemente de perspectivă cum 
sînt Relu Damian, Corina Gri- 
gore, Horațiu Popa, Mihai Lu- 
peș, Dănuț 
AȘA CUM 
ședințele 
Costinescu, 
recunoscut 
hărnicia și 
celor 8 secții li se va adăuga 
în viitorul apropiat încă una : 
de înot și sărituri. Fapt cît se 
poate de firesc avînd în vede
re, mai ales, perspectiva dării 
în folosință a modernului ba
zin acoperit, care va completa 
superbul complex sportiv din 
inima orașului. • ÎN CURÎND 
urmează a fi amenajată o sală 
de pregătire pentru box și alte 
discipline (în perioada de iar
nă), situată în Parcul Tinere
tului. 9 SE LUCREAZĂ, de 
asemenea, la dotarea cabine
tului metodic al clubului, care 
va facilita schimburile de ex
periență ale antrenorilor și ce
lorlalți specialiști din întregul 
județ. 9 AVÎND UN MARE 
SPRIJIN din partea organelor 
locale de partid și de stat, a 
Inspectoratului școlar județean 
și a conducerilor de școli, a 
largului activ obștesc din între
prinderi și instituții, clubul 
căuan dispune și sub acest 
portant aspect de condiții 
vorabile pentru a deveni o 
loroasă pepinieră de tinere 
lente ale sportului de perfor
manță românesc.

Tragere muHinlf
LOTtf

4

»• atribuie singuri fa»:

BANI, AUTOTURISME EXCURS
ÎN U.RJ3JS

Pintilie și alții. © 
NE SPUNEA pre- 
clubului, Corneli u
un activist sportiv 
prin dinamismul, 

inițiativele sale,

și Balazî 
Hunceac 
chioiu și 
foarte di 
evoluție 
evoluat i 
condus c 
la un p; 
scorul 51 
înainte 
în repr: 
inferiori 
nii au pi 
grupei, c 
dificv î 
Au t 
reșan,

In cele 
mureș 
Brașov 6 
Gydrgypa 
Au arbiti 
valiu, M. 
ții Bucur 
14—2 (5— 
Nibu ? 
Ungurca.i 
(C.S.U.), 
(C.S.M.). 
- M. Pre 

în ceea 
tre Tîrna 
întrerupt 
nerespecta 
el a fost 
favoarea 
BALTEAN

AGENI

bă- 
im- 
fa- 
va- 
ta-

15 DECEMBRIE 1985 
ULTIMA TRAGERE 
MULTIPLA LOTO 
DIN ACEST AN

S 8 
două 
total

In 
un

extrageri 
faze cu 
de 73 numere.

9 Extrageri „le
gate", două cîte 
două, cu ciștiguri 
pentru 3 numere 
din 13 extrase.

Se ATRIBUIE
9 AUTOTURISME 

„DACIA 1300“ 
ambele faze ale 
gerii)

« CÎȘTIGURI 
NUMERAR
• EXCURSH 

U.R.S.S.

(la 
tra-

ÎN

IN

MÎINE, SIMBATA 
14 DECEMBRIE,
ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE î

9 ATI 
ÎNTRECE 
nizarea 
atleților 
cu sr ”r 
a u.
un trasee 
lacului H 
Cros de i 
terani. A 
roși foști 
trecut, ca 
cenii în i 
și pilduit 
terminat 
gorli de 
Maria Boi 
Cacoveani 
Elena Pa; 
rin Stanei 
fan Catai 
ciparea c< 
în vîrstă 
și aportul 
moșului : 
pentru st 
A fost, î 
tuturor c 
participam 
ba sănătă 
rale. (N. 
coresp.).

9 &2CO 
La Cîmpu 
de zonă a 
nai, eleva 
Sîrbu (C 
Pitești), I 
stabilit, ci 
cord repul 
(P. MATE

FINALELE C(
PENTRU

începînd 
minică, ct 
tori (cadeț 
niorii : 16- 
puta întî 
Concursulu 
toamnă. îi 
greco-roma 
iar cele de 
stanța.
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„GHID" PENTRU ANGAJAREA ANTRENORILOR

Patinaj-vitezăî’ PRIMELE ANTRENAMENTE 

PE PISTA DE LA TUȘNAD-BĂI

IDupă o lungă perioadă de 
pregătire pe... uscat, tinerii 
patinatori de viteză din 

ITușnad-Băi, apartinînd sec
ției „satelit" a S.C. Miercu
rea Ciuc, au trecut, de mai 
multe zile, la exerciții pe 

I pista naturală de pe lacul 
Ciucaș din cunoscuta stați
une montană. Pînă în pre
zent, viteziștii de aici au 

I în... picioare peste 500 km 
I de rulaj pe gheață, inimo

sul antrenor Nicolae Toth

I mărind zilnic timpul afectat 
instruirii.

După o întrerupere de I 
cîțiva ani, „inelul de gheață" | 
de pe lacul Ciucaș va re
intra in circuitul competi- | 
țional. In vederea concur- I 
surilor rezervate celor mai | 
tineri patinatori, această ba
ză sportivă de iarnă va fi g 
reamenajată, tînărul conta- I 
bil șef al O.J.T. Harghita 
(cu sediul la Tușnad-Băi), 
loan Ghircuș, care este și I 
președintele C.O.E.F.S., in- I 
formîndu-ne că se vor lua | 
măsuri pentru ca totul să 
fie pus la punct pînă la pri- I 
mul start oficial. (Tr. I.).

I 
I 
I
I 
I

BULETINUL ZĂPEZII
De la Institutul 

de meteorologie șl 
hidrologie am aflat, 
pentru iubitorii
schiului, grosimea 
stratului de zăpadă 
în principalele zone 
montane. Dar pu
ține motive de sa
tisfacție din acest 
punct de vedere.
Predeal 2 cm
Vf. Omu 2 cm
Sinaia (1500) 22 cm
Semenic 2 cm
Stîna de Vale 2 cm
Paring 3 cm
Voineasa 9 cm
Rarău 9 cm
Ceah. Toaca 10 cm
Cumpăna 11 cm
Bîlea Lac 32 cm
Lăcăuți 24 cm

Liliana Ichim și 
antrenorul Dan 
Cristea așteaptă 

primul start
Foto :

Aurel D. NEAGU

Antrenoru1 de fotbal, una din 
figurile centrale ale celui mai 
popular sport din lume, rămîne 
o enigmă — după cum se vede 
mal ales din exemplele recente —, 
o figură necunoscută in primul 
rtnd de conducătorii de cluburi. 
Un' exemplu este mai edificator 
deett orice. In ultimii doi-trei 
ani, Robert Cosmoo retrogradase 
undeva in nordul țării, pierdut 
printre nămeții Zimbrului din Și
ret. Era ca și ieșit din circuit. 
A încercai apoi pe la ICSIM... 
treacă-meargă, pentru ca acum, 
după cele șapte etape la „Poli", 
să candideze la titlul de cel mal 
productiv antrenor al sfîrșitulul 
de toamnă. Se pune întrebarea : 
care este adevăratul Robert Cos- 
moc ; cel pe oare toți conducăto
rii de club n uitaseră sau cel re
născut de la Timișoara ? Un al 
doilea exemplu. Ștefan Coidum 
era antrenor la F.C.M. Brașov. 
Echipa nu prea mergea. Și a 
fost preferat Goran. Rațiunea 
schimbării ? Greu de găsit. Poate 
doar intenția de a schimba ceva, 
adică acel ceva care aduce o mo
bilizare în plus a echipei in con
tactul cu o figură nouă, deși 
Goran nu era chiar o figură nouă 
pentru jucătorii brașoveni, sau 
mal ales pentru el. Rezultatul ? 
Din lac în puț...

Exemplele pot ti continuate pe 
multe pagini. „Valsul antrenori
lor* e un refren care se cintă de 
ani de zile.

Ideea acestor rfnduri a fost

sugerată de citirea unei cărți de 
real nivel Internațional, „Sportul 
de performanță" de prof. Comellu 
Florescu. Cartea este atît de se
rioasă, incit autorul merge pînă 
acolo să afirme cu modestie : 
„...Pentru a nu greși, sau pentru 
a rămîne cit mai obiectiv. am 
făcut abstracție de fotbal ta ju
decățile prezentate. Nu ar fi ex
clus ca unele. în mod Intîmplă- 
tor, să I sc potrivească. Las acest 
lucru la aprecierea celor ce se 
simt acasă în problemele fotbalu
lui, pe care personal îl socotesc 
că, ta majoritatea țărilor, func
ționează pe baza altor reguli 
(n.r. — decit a majorității celor
lalte sporturi), ca un sistem in
dependent*.

Vă prezentăm în rtndurile care 
urmează o asemenea „potrivire" 
din paginile iul C. Florescu. Este 
vorba de antrenorul ideal. Despre 
portretul Iui robot. Și pentru a 
fi mai sugestivă această încer
care, vom reconstitui acest por
tret nu din calități, d din de
fecte. lată-le, așa cum apar 'ta 
cartea „Sport de performanță" :

1. Starea de nutomulțumire, a- 
bandonul perfecționării ; t. rezis
tență la schimbări, la inovații ; S. 
simplism ta gtadire ; 4. concluzii 
șl decizii pripite ; 5. scopuri uto
pice ; f. respingerea sugestiilor 
Înainte de a face efortul de a le 
înțelege ; 7. neglijarea sportivilor; 
8. transferul preocupărilor spre 
relații externe : club, oficiali, pu
blicitate etc. 9. transferul respon

sabilității insucceselor ta contul 
altora ; 10. comportament inadec
vat ta ținută și vocabular, indis
ciplină, vicii : 11. teamă ; 12. im
provizație ; 13. individualism.

Iată -■ serie de non-calitățl pe 
care unii antrenori le pot privi 
ca într-o oglindă. Toate cele 13 
„riduri" pot fi evitate și chiar 
supuse une1 operații estetice, dacă 
persistă la o vîrstă mai avansată.

tn încheierea acestui ..portret", 
care trebuie privit cu mare aten
ție șl în primul rînd fără încer
carea „transferului doar in contul 
altuia", reproducem un ultim pa
saj din carte. Se scrie :

„Pe un panou din biroul unui 
antrenor de hochei canadian, 
Scotty Bowman se puteau citi ur
mătoarele „sentințe", care expri
mă sintetic pe antrenorul ideal :

— Cele mai importante 6 cu
vinte : „Stat de acord, eu am 
greșit !“.

— Cela mai importante cinci cu
vinte : „A.' făcut o treabă bună*.

— Cele mai importante 4 cu
vinte : „Care este părerea ta 7*.

— Cele mai importante 3 cu
vinte : „Dacă ai vrea...*.

— Cel mai important cuvint : 
„Noi".

— Cel mai puțin Important eu- 
vlnt : „Eu".

câteodată, în puține cuvinte, se 
poate spune foarte mult...

loan CHIRII*

DIVIZIONARELE „A“ ACASĂ ȘI... AFARĂ
Pentru a avea o Imagine a 

parcursurilor celor 18 divizionare 
„A" ta prima parte a întrecerii, 
vă propunem un „dialog" al ce
lor două ipostaze în care ele s-au 
aflat șl ta stagiunea de toamnă : 
de gazde și de oaspete. Vom da, 
ded, cuvlntul celor două clasa
mente, „acasă* șl „în deplasare*.

Ce este comun ta cele două 
Clasamente 7

— „campioana de toamnă", 
Steaua, este lideră în ambele ie
rarhii, mult mai autoritar ta 
„secvența deplasare".

— Sportul studențesc se află pe 
podium ta ambele clasamente.

— Dinamo este la un pas de 
trkmrile fruntașe ta ambele ca
zuri, deși ar fi putut urca mai 
sus ..acasă", ea avtad avantajul 
celor 10 meciuri susținute pe pro
priul teren.

— poziții Identice mal ocupă 
echipele Petrolul (7), Chimia (•),

A.S.A. Tg Mureș (12) șl F.C. Bi
hor (17), doar nivelul realizări
lor fiind diferit.

— fiind nelrvinsă, Steaua este 
și normal să apară cu cifra 0 tn 
coloana tafrîngeri ta ambele cla
samente.

AU CUVlNTUL CLASAMENTELE...

— alte e echipe au dire Identice 
pe aceeași coloană, insă a „remi
zelor" : Petrolul (4), Victoria (3), 
Dinamo (2). Chimia (1), F.C.M. 
Brașov (1) și S.C. Bacău (0).

— apropo de cifra 0, „acasă" ea 
apare ta dreptul • ( echipe, la 
coloana înfrtageri, iar Un depla
sare* tot la ( echipe dar ta co
loana victorii.

Sanie: ION APOSTOL PUNCTEAZĂ ACASĂ DEPLASARE

I ÎN CLASAMENTUL
• Ca de obicei, tradiționalul 
I concurs internațional de sa

nie de la Oberhof (R.D.G.), 
primul din „Circuitul celor 
trei piste", a întrunit la 

I startul probelor aproape în
treaga elită a sănierilor din 
lume, mai precis pe cei mai 
valoroși reprezentanți ai 

I Austriei, Canadei, Cehos
lovaciei, R.D. Germane,

R. F. Germania, Poloniei, 
Suediei și S.U.A. In aceas- 

Ită companie redutabilă, 
sportivul român Ion Apos
tol a avut o comportare 

. meritorie, clasîndu-se pe lo- 
I cui 10, cu 2:20,913. A cîști-

„CUPEI MONDIALE"
gat M. Walter (R.D.G.) cu * 
2:19,071, urmat de sportivi . 
din R.D.G. și U.R.S.S. De I 
subliniat faptul că meda- | 
liatul cu argint la ediția din 
1984 a Jocurilor Olimpice, g 
sovieticul Serghei Danilin, I 
s-a clasat doar pe locul 9, I 
cu 2:20,136, aflîndu-se în 
dispută directă cu Ion A- I 
postol, care, prin rezultatul 
de la Oberhof, a obținut 16 I 
puncte în clasamentul „Cu
pei mondiale". Să mai pre- I 
cizăm că la cursă au luat | 
startul 38 de concurenți, 
dintre care 31 au terminat g 
cele trei manșe.

I
I 
I 
I 
I 
I 
I

1. Steaua III 914-40 1. Steaua 8 8 3 8 10- 2 142. Corvin ul 1 8 • 0 38- 4 14 9. Sportul stud. 8 3 4 2 14-11 13. Sportul stud. >720 22- 5 10 3. T.C. Argeș 13 15 8-13 74. Nnamo 10 7 2 1 21- 7 10 4. Dlnamo 7 113 5- 8 05. „U- duj-Nap. t 7 1 « 18- 5 15 S. Dnlv. Cv. 9 3 3 5 0-13 00. Univ. Craiova 17 10 13- 2 15 8. Gloria 1118 0-14 47. Petrolul >940 12- 4 14 7. Petrolul 8 0 4 4 3-15 48. Chimia >012 17- 7 ÎS 3- 9. Chimia 8 118 5-14 39. S.C. Bacău 8 0 0 2 19- 5 12 „Poli" Tlm. ■ 114 13-28 310. „Poli- Tlm. > 0 > 3 20- 9 12 18. Victoria 3 8 3 1 9-10 3n. Gloria >002 17- 7 n 11. F.C. Olt 3 111 5-17 312. A.S.A. >522 12- 5 12 12. A.S.A 11 18 4-18 313. F.C. Olt >441 13- 7 13 13. Rapid 3 117 8-24 3114. F.C.M. Brașov IS1I 9- 9 11 14. Corvlnul 0 0 3 7 9-10 215. Rapid >422 12- 0 10 18. „U« Ctaj-N. 0 0 3 7 3-10 210. F.C. Argeș 9 1 4 1 9- 8 10 18. S.C. Bacău 0 10 8 4-21 2W. F.C. Bihor 8 3 3 2 10- 8 9 17—13. F.C. Bihor 0 0 18 3-28 1w. Victoria 8 3 3 2 8- 8 9 F.C.M. Bv. 1111 0-25 1

Ce aspecte specifice se desprind 
din fiecare clasament ?

„ACASA“ : @ punctajul maxim 
al Corvinului • la polul opus, 
F.C. Bihor și Victoria, cu un sin
gur punct peste „cota lui 50 la 
sută" • „dezlănțuirea" hunedo- 
renilor, cu o medie de 4,5 goluri 
Pe meci conferită de un total 
record : 36 • fermitatea defensi
vei craiovene, perforată doar de 
două ori • „diferența 0“ la gola
verajul echipelor F.C.M. Brașov 
și Victoria • cele 3 înfrîngeri ale 
Rd „Poli* care constituie „seria 
neagră* a timișorenilor din star
tul campionatului.

„DEPLASARE" : procentajul de 
excepție al echipei Steaua ; 87,5
la sută, care spune totul despre 
jocul la victorie al liderei de 
toamnă • cele 3 victorii piteștene, 
care au urcat Argeșul pe o me
rituoasă treaptă a podiumului • 
ede 14 goluri ale studenților 
bucure ștenî, dar mai ales „re
colta" de 13 a timișorenilor, care 
răscolește oarecum orgoliul li
derei, pe poziția a treia tn pri
vința eficacității tn deplasare • 
golaverajele pozitive ale echipe
lor Steaua și Sportul studențesc • 
randamentul deosebit al defen- 
«lvei Stelei, cu 2 goluri în cont • 
„performanța" brașovenilor, ex
trem de timizi, cu nici un gol 
marcat • „porția de 3 goluri" 
de care s-au bucurat orădenll 
(Un partea celor 9 gazde.

Acestea «u fost doar cîteva 
din semnificațiile desprinse din 
cele două clasamente ; pe cele
lalte, vă lăsăm pe dv., stimați ci
titori, să le... dezlegați.

Adrian VASILESCU

La încheierea turului Diviziei „B“

■ Schi Șiatlon: INSTRUIREA ACTIVULUI OBȘTESC
I Apropierea startului in competițiile rezervate schiorilor 
• și biatloniștilor noștri impulsionează activitatea tuturor ce- 
Ilor interesați în această ramură sportivă. Dacă zăpada se 

află doar la altitudini destul de ridicate, interesul activu
lui obștesc este îndreptat pentru punerea la punct a ulti
melor amănunte legate de viitoarele concursuri interne.

I Astfel, în aceste zile, la Sibiu, se desfășoară instruirea de- 
legațllor tehnici și a președinților colegiilor județene de 
arbitraj, la care participă oficiali din numeroase județe ale

I țării, precum și reprezentanți ai municipiului București. 
Materialele documentare, prezentarea ultimelor modificări 
ale regulamentelor F.I.S., precum și stabilirea delegaților 
tehnici pentru fiecare competiție este făcută de prof. Ște-

Ifan Sava, secretar adjunct al F.R.S.B., și prof. Dan Stă- 
nescu, antrenor federal.

Miercuri, 18 decembrie, va avea loc *la București ultima 
I ședință din acest an a Biroului Federației Române de 

Schi — Biatlon.

CUM SE PROFILEAZĂ LUPTA PENTRU PROMOVARE
șl divizionarele „B" stat ta va

canță. întrecerea din tur, des
fășurată cu precizia unui metro- 
Dom, a adus satisfacții echipe
lor prezente acum ta plutoanele 
fruntașe, iar altora, celor situa
te ta subsolurile clasamentelor, 
multe dureri de cap.

In prezent, etad întrecerea se 
află la jumătatea drumului, ne 
propunem să facem o compara
ție între situația actuală din 
fruntea clasamentelor șl aceea

deplasare, iar studenții, cu o 
experiență competlțională mal 
mare, au obținut patru victorii 
și trei „egaluri", dar, surprinză
tor. au pierdut un punct de 
.aur", acasă.

Ded, după toate probabilități
le, se profilează un duel Oțelul 
— Politehnica.

SERIA A H a
im

care era în ediția trecută.
SERIA 1

1984
1. Dunărea C.S.U. Galați 28 p.
2. Petrolul Ploiești 26
3. C.F.R. Pașcani

1985
19

1. Oțelul Galați 28 p.
2. Politehnica Iași 26
3. F.C. Constanța 20

L Dinamo Victoria 38
8. Șoimii I.P.A. 22
S. Automatica Buc. 28

1985
1. Flacăra Autom. Morenl 24
2. Progresul Vulcan 23
3. C.S. Tlrgoviște 22

SERIA A lll-o
1981

1. »U“ Cluj-Napoca 20
2. Gloria Bistrița 23
3. Aurul Brad 21

1985
1. Jiul 26
2. Gloria Bistrița 23
3. F.C. Maramureș 23

în campionatul trecut, avansul
luat în tur de studenți s-a do-
vedit hotărîtor, ei reușind în
final sâ promoveze în 
wA-.

Divizia

Cîteva din re
zultatele realizate 
în concursurile din 
sezoanele prece
dente — campioa
nă națională de 
copii în 1983, locul 
3 la copii mari 
în 1985, locuri 
fruntașe la alte 
competiții ale ju
nioarelor și copi
ilor — fac din mi
ca fondistă Antoa- 
nela Neamțu, de 
la Lie. ind. Pre
deal. un element

de perspectivă. 
Prin calitățile de 
care dă dovadă 
(forță, ambiție, ta-

PRIMII PAȘI

lent) această foar
te tînără schioară 
(născută în 1979), 
descoperită si pre
gătită de soții Cor
nelia și Ion Dudn, 
are toate premisele

să se afirme din 
ce în ce mal mult, 
un prim pas con- 
stituindu-1 și fap
tul că ea candidea
ză la un loc în 
Centrul olimpic, 
ca, de altfel, și 
colega ei de gene
rație și școală Mi- 
hacla Cîrstoiu. 
Rămîne ca ele să 
confirme și în a- 
cest sezon începu
tul mai mult decît 
promițător... (Em. 
F.).

I
I 
I
I 
I

După cum se vede, In fruntea 
celor două clasamente — echipe
le gălățene, cu același număr 
de puncte, iar cele de pe locul 
secund la o diferență de două 
puncte. In primăvară, lupta a 
fost cîștlgată de Petrolul Plo
iești.

In finalul actualului tur, două 
dintre pretendente la promova
re au evadat din pluton și a- 
nuriță, ca și în ediția trecută, 
un retur pasionant, deoarece 
celelalte formații pot reface cu 
mare greutate handlcaoul.

Cu ce argumente a abordat O- 
țelul prima parte a campionatu
lui și care sînt atuurlle Politeh
nicii? Gălățenii au prezentat un 
atac deosebit de productiv (42 
de goluri marcate), concretizat 
și prin cele cinei victorii șl 
două rezultate de egalPate, în

Situație diferită : anul trecut 
— echipele bucureștene au domi
nat seria, iar ta primăvară — 
Dinamo Victoria a luat eursa pe 
cont propriu, încheind campiona
tul la o distanță apreciabilă.

Toamna aceasta ne-a oferit 
cîteva surprize. Cea mai deose
bită o considerăm a fi compor
tarea echipei Flacăra Automeca- 
nlca Morenl, care s-a Instalat 
pe primul loc după etapa a 3-a 
șl s-a menținut pe această po
ziție, cu excepția rundei a 14-a 
(cînd C.S. Tîrgovlște a trecut ta 
frunte, pentru o săptămînă, da
torită golaverajului), șl după 
ultimul med al turului. O fru
moasă comportare a avut șl A.S. 
Drobeta, (local 4, cu 13 puncte), 
formație care a Înregistrat în 
sezonul recent încheiat cea mai 
bună performanță din ultimii 
ani.

în plasa liderului se află Pro
gresul Vulcan și C.S. lirgovlște, 
foste divizionare „A*.

Acum, trei formații luptă, cu 
șanse egale, pentru „A", acestea 
fiind Jiul, F.C. Maramureș — ta 
campionatul trecut ambele au 
adivat în primul eșalon, șl Glo
ria Bistrița — prezentă de mulți 
ani pe locul secund.

Care sînt atuurile celor trei? 
Jiul are trei puncte avans (+8 
ta dasamentul „adevărului") șl 
un conducător de joc eu multă 
experiență competlțională (aces
ta fiind Mulțescu), insă a sus
ținut un joc mal mult decît ad
versarele sale pe propriul teren; 
atît Gloria, cit și F.C. Maramu
reș, cu același număr de puncte 
și la „adevăr" (+7) au dte un 
„puncheur" de marcă : Gloria
pe Moga (conduce cu 13 go’uri 
ta clasamentul golgețerllot), iar 
F.C. Maramureș ->e Roznal. un 
„vulpoi" ce poate oricînd să 
decidă soarta unei par'.ide.

Din tabloul prezentat reiese 
că două dintre liderele turului 
campionatului trecut, Dlnamo 
Victoria și „U" Cluj-Napoca, au 
promovat ta „A". Oare aduala 
ediție ne va oferi o situație ase
mănătoare ?

Pompiliu VIMTILA



Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU, 
împreună cu tovarășa 

.ELENA CEAUȘESCU,
in R. S. F.

(Urmare din pag l)

La reședința oficială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
eu tovarășa Elena Ceaușescu 
au avut cu tovarășii Radovan 
Vlaikovici și Vidoie Jarkovici o 
convorbire prietenească, care 
s-a desfășurat într-o ambianță 
de caldă prietenie și stimă, ee 
caracterizează dialogul româno- 
iugoslav la nivel înalt, bunele 
relații dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

★
In cursul după-amiezii de joi, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au depus o coroană de flori 
la mormîntul lui Iosip Broz 
Tito, situat în cartierul Dedî- 
nie din Belgrad.

La încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat Centrul memorial 
„L B. Tito“, casa în care a 
locuit președintele Tiio.

★ . .
La Belgrad au avut loc, joi 

după-amiază, convorbiri ofi
ciale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Radovan Vlaikovici, președin
tele Prezidiului Republicii 
Socialiste federative Iugoslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română — 

tovarășa Elena Ceaușescu. 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viccprîm-ministru al 
guvernului, tovarășii Ghcorghe 
Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ilie 
Văduva, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Paula Priotea- 
sa, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului co
merțului exterior -și coope
rării economice internațio
nale, Constantin Mitea, con
silier al secretarului general 
al partidului, președintelui re
publicii, Dumitru Popa, amba
sadorul țării noastre în Iugo
slavia, alte persoane oficiale.

Din partea iugoslavă — to
varășii Raif Dizdarevici, 
secretar federal pentru afaceri
le externe, Milcnko Boianiei, 
secretar federal pentru comerțul 
exterior. Milos Melovski, am-

Iugoslavia 
basadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, alte persoane oficiale.

Cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția de a se in- 
tîlni și de a purta convorbiri în 
probleme de interes comun, re- 
levind rolul determinant pe 
care l-a avut și îl are dialogul 
la nivel înalt în așezarea pe 
temelii tot mai trainice a bu
nelor relații româno-iugoslave, 
in dezvoltarea si întărirea lor 
continuă.

Cei doi șefi de stat au 
apreciat că raporturile româno- 
iugoslave au continuat să se 
dezvolte pe toate planurile — 
politie, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte sfere 
de activitate. Totodată, por- 
nindu-se de la posibilitățile 
celor două țări, de la priori
tățile planurilor și programelor 
lor de dezvoltare economico- 
socială, a fost reliefată necesi
tatea de a se asigura. prin 
eforturi comune, extinderea 
domeniilor și perfecționarea 
formelor de colaborare, intensi
ficarea cooperării industriale 
pe termen lung, sporirea și 
diversificarea schimburilor co
merciale. S-a convenit, de ase
menea, să fie adincită conlu
crarea pe linia științei și teh
nicii, invățămîntului gj culturii.

Cei doi președinți au abordat, 
de asemenea, aspecte majore 
ale vieții politice mondiale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Radovan Vlaikovici au 
subliniat caracterul fructuos al 
convorbirilor avute, exprimîn- 
du-și încrederea că ele vor 
contribui la dezvoltarea și 
mai puternică a colaborării 
dintre România și Iugoslavia, 
atît pe plan bilateral, cît și în 
sfera vieții internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere și 
stimă reciprocă.

★
In onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit, 
joi, un dineu oficial, de 
tovarășul Radovan Vlaikovici și 
tovarășa Radoslava Vlaikovici.

In timpul dineului, care a 
decurs intr-o ambianță cordială, 
prietenească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Radovan Vlaikovici au rostit 
toasturi, urmărite eu deosebită 
atenție și subliniate eu aplauze 
de cei prezenți.

7 TITLURI
DE CAMPIONI BALCANICI

I

Zilele trecute s a desfășurat la 
Sakarya, în Turcia. Balcaniada 
de box pentru juniori. Da înapo
ierea în țară l-am rugat pe an
trenorul lotului nostru reprezen
tativ, Eustațiu Mărgărit, să ne 
ofere cîteva amănunte despre a- 
ceastă întrecere a tinerilor pugi- 
liști.

Da această competiție au fost 
prezenți sportivi din Grecia, Iugo
slavia, Turcia și România. Boxe
rii români au lăsat o excelentă 
impresie numeroșilor spectatori 
(peste 4000 la fiecare reuniune), 
precum și specialiștilor, șapte 
dintre ei ureînd pe cea mai înaltă 
treaptă a podimulud. Apreciatul 
nostru specialist ne-a spus că 
„...o impresie deosebită au lăsat 
campionii mondiali de tineret Da
niel Măeran și Marcelică Tudoriu, 
aplaudați la scenă deschisă pen
tru evoluțiile lor". Celelalte tit
luri au revenit sportivilor din 
Turcia (4) și Grecia (1). Lată 
campionii balcanici în ordinea 
celor 12 categorii : Ramazan Gul 
(Turcia), Marcelică Tudoriu, Meh
met Kilic (Turcia), Daniel Măe
ran, Gianl Gogol, AU Citak (Tur
cia) , Mihai Pîrvu, Ștefan Drișcu, 
Marian Gavrilă, Salih Ozkaraslan 
(Turcia) Mihaiis Kardanls (Gre
cia) și Iulian Drăghici.

CUPELE EUROPENE
LA BASCHET

I

Rezultate din cupele europene 
la baschet : MASCUDIN. „CUPA 
CUPELOR** : Dandis Gyr Viena
— Scavolini Pescaro 96—114 (47— 
64), Cibona Zagreb — Milan 111— 
95 (00—50), Badalona — Stade 
francais Paris 95—77 (42—33) ; 
„CUPA RADIVOJ KORACI** : Di 
Varese — Steaua roșie Belgrad 
101—83 (46—36), PAOK Salonic — 
Zadar 73—70 (42—32), Banco Roma
— Bosnja Sarajevo 91—77 (46—44>, 
Hapoel Tel Aviv — Chilians 
(Franța) 81—79, Partizan Belgrad
— Granollers Barcelona 
(52—42), 
Bearnais 
(42—43) ;
LIANA
Praga —
37), Iskra Ljubljana 
rand 94—74 (49—32),
Aida Tuzla (Iugoslavia) — B.S.E. 
Budapesta 75—103 (29—58), Racing 
Paris — Vozdovac Belgrad 83—73.

110—Sfi 
Mobilgirgi Caserta — 
Ortzeh (Franța) 83—78
FEMININ. „CUPA DI- 

RONCHETTI* : Sparta 
Novosibirsk 83—87 (33— 

Montfer- 
Jedinstvo

VIZITA IN TARA NOASTRA A DELEGAȚIEI 
COMITETULUI OLIMPIC BULGAR

în perioada 10—12 decembrie, 
o delegație a Comitetului 
Olimpic Bulgar, condusă de to
varășul Ivan SLavkov, președin
tele Comitetului Olimpic Bul
gar, a efectuat, la invitația 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, o vi
zită In țara noastră.

Delegația a fost primită de 
tovarășul Petru Enache, mem
bru supleant al Comite
tului Politic Executiv, se
cretar al C-C. al P.C_R. 
Cu acest prilej au fost abor
date aspecte ale relațiilor în 
domeniul sportului, dintre 
România și Bulgaria, eviden- 
țiindu-ee dezvoltarea acestora 
in contextul bunelor raporturi

în ultima zi a Campionatului Balcanic

ROMÂNIA - BULGARIA 24-22, 
LA HANDBAL MASCULIN

La Burgas s-a încheiat joi 
seară ediția din acest an a 
Campionatului Balcanic de 
handbal masculin. în reu
niunea Anală, reprezentativa 
României a Întrecut cu 24—22 
(15—12), selecționata Bulgariei. 
Golurile echipei noastre- au 
fost Înscrise de Stingă 10,

C. M. DE HANDBAL
Rezultate dia ziua a doua a 

CJd. de handbal feminin (grupa 
,B"). Grupa „A* s RJ3. Germană 
— Danemarca 27—7, RJ. Germa
nia — Norvegia 22—14. Pe locu
rile. 1 și 3 ta clasament R-D. 
Germană și, respectiv K. T. 
Germania cu cite 4 p. Grupa 
„B-: Franța — S.U.A. zi—ia,
Polonia — Suedia 20—tt. Polonia 
șl Suedia pe locurile l șl 2 cu 
cite 4 și, respectiv 2 p. Grupa 
„C- : U.R.S.S. — Elveția 31—11,

------ :------ L3° zi_ I--------------
SURPRIZE CARE NU MÂI SURPRIND...

Trei rezultate au constituit 
marile surprize ale primei e- 
tape a sferturilor de finală 
ale C.C.E. la baschet femi
nin : Vysoke Praga — ștade 
franțais Versailles 56—64, Par
tizan Belgrad — Primigl Vi
cenza 57—87 și Ț.S.K.A. Mos
cova — Agon Dilsseldorf 
62—63.

De ce simt considerate re
zultatele respective ca neaș
teptate ? Pentru că reprezen
tantele unor țări ale căror 
echipe naționale s-au clasat 
pe locuri modeste la ediția 
din acest an a Campionatu
lui european (Franța — locul 
8, italia — locul 7, Iar R.F.G. 
nici nu s-a calificat, ceea ee 
înseamnă, oricum, mai jos de 
locul 12) au întrecut campi
oanele unor țări cu perfor

de prietenie și colaborare din- 
tre cele două țări și popoare. 
A fost evocată cooperarea fruc
tuoasă dintre comitetele olim
pice naționale ale celor două, 
țări, dintre sportivii români șl 
bulgari, exprimindiu-se dorința 
extinderii pe mai departe a le
găturilor bilaterale pe linia 
sporitului.

A fost prezent președintele 
C.N.E.F.S., Haralambie Alexa.

în timpul șederii in țara 
noastră, delegația a avut con
vorbiri la C.N.E.F.S. și Comi
tetul Olimpic Român.

Oaspeții bulgari au vizitat 
asociații și baze sportive din 
municipiul București, din ju
dețele Prahova și Argeș.

Folker 6, Măricel Voinea 2, 
Mocanu 2, Giurgea 2, Boroș 1 
și Berbece L

După trei zile de întreceri, 
clasamentul final arată ast
fel : 1. Iugoslavia 6 puncte ; 2. 
România 4 puncte ; 3. Bulga
ria 2 puncte ; 4. Grecia 0
puncte.

FEMININ (grupa ,,B“)ta
România — Bulgaria 16—14. Pe 
locul 1 în clasament România 
eu 4 p, pe locul 2 U.R.S.S. 
2 p (un singur med disputat). 
Grupa „D“ J Austria — Islanda 
W—18, Ungaria — Cehoslovacia 
27—18. Pe primul loc Ungaria 
4 p, 2. Cehoslovacia 2 p. 
întrecerile continuă astăzi cu 
runda a treia a preliminariilor, 
reprezentativa României intilnind 
selecționata Uniunii Sovietice.

manțe net superioare la „eu
ropene" : Cehoslovacia — lo
cul 4, Iugoslavia — locul 5, 
U.R.s.s. — locul 1.

Explicația nu constă în 
cine știe ce pregătiri miracu
loase ale formațiilor de club 
învingătoare, d în prezența 
în loturile acestora a unor 
baschetbaliste importate de 
peste Ocean, din Africa (unde 
în ultimii ani au apărut ta
lente de excepție) sau de pe 
alte meleaguri.

De fapt, ceea ce se petrece 
de decenii în întrecerile mas
culine din cadrul cupelor eu
ropene, s-a transmis și dis
putelor feminine. Urmarea ? 
Rezultate pe tabela de scor 
care nu trebuie să mai sur
prindă pe nimeni...

D.ST.

C. M. DE ȘAH 
(junioare)

BELGRAD, 12 (Agerpres). — 
După două runde in C.M. de șah 
Uunloare), ce se desfășoară ta o- 
rașul Iugoslav Dobma, ta clasa
ment conduc Ketevan Arahamla 
(U.R.S.S.) șl Miriana Măriei (Iu
goslavia) — cu cîte 2 p. urmate 
de Cristina Bădulescu (România) 
— 1,5 p In runda a doua, Cris
tina Bădulescu a remizat eu 
Claudia Amura (Argentina). Alte 
rezultate : Peiceva — M. Măriei 
0—1 ; Markov — Araltamla 0—1 ; 
Dal grin — Botsari 1—0 ; Jagod- 
zlnska — Lisovska 0—1.

TELEX e TELEX > TELEX • TELEX > TELEX • TELEX
bob • După două manșe ta 

concursul de 2 persoane contind 
pentru „Cupa Mondială*, de la 
Cortina d’Ampezzo, conduce e- 
chlpajul U.R.S.S. cu 1:58,0, ur
mat de Austria 1:58,39.

CAlArie • Proba de dresaj 
de la Zuldlaren (Olanda) a fost 
clștlgată de Ann-Kathrin Llnsen 
(R.F.G.).

HOCHEI • Meciuri amicale, la 
Helsinki : Finlanda — Cehoslova
cia 1—4 (0—3, 1—0, 0—1) șl Ia
Pribram (echipe de tineret) : 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 2—2 
(1—0, 0—1, 1—1).

PATINAJ ARTISTIC • La 
C.M. de juniori de la Sarajevo 
unde, după programul scurt, con
duce Petrenko (U.R.S.S.). spor
tivul român Cornel Gheorghe se 
află pe locul 16. La dans, pe 
primul loc este situată perechea 
sovietică Elena Krikanova — Ev-

Optimile de finală ale „Cupei U.E.F.A."

„LOVITURI DE
S-au Încheiat și meciurile re

tur ale optimilor de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.,- desfășurate in 
majoritatea lor miercuri noap
tea. foarte tirziu.

Ca de obicei, partidele n-au 
fost lipsite de suspens... Puțini, 
bunăoară, credeau că Real Ma
drid, Învinsă ta prima manșă 
cu 5—1 de către Borussia Mon- 
chengladbach, poate ciș’lga la 
un scor categoric, exact dt li 
trebuie pentru calificare: 4—0 1 
Pe stadionul .Santiago Berna- 
beu* (arhiplin, peste 1W 000 de 
spectatori) a fost o adevărată 

ghenl Platov. După programul 
impus la feminin, primul loc 
este oeupat de Jana Sjodln 
(S.U-A.) cu 0,6 p, urmată de 
Natalia Grobenko (U.R.S.S.) cu 
1.2 p. La perechi, titlul mondial 
a fost atribuit Elenei Leonova — 
Gbenady Krasnltskl (U.R.S.S.). 
El au fost urmați !n clasamentul 
final de compatrioțil lor, Irina 
Mlronenko — Dmitri Sidcenko șl 
Ekaterina Murugoma — Artem 
Togacev.

tenis • Optimi de finală (f) 
la Tokio (cîteva rezultate) : Ma
nuela Maleeva — Katerina Ma
leeva 6—4, 6—3 ; Basset — Ann 
Withe 6—3, 6—0; Bonnie Gadu- 
sek — Robin White 6—4, 6—0
• In ziua a doua a turneului 
de la Sydney (m) » Glamalva — 
McNamara 6—2, 7—S ; Evernden
— Edmondson 6—4, 6—4 ; Kriek
— Drewett 6—2, 7—6.

TEATRU" IN MANȘA A DOUA
„fiesta". Lidera campionatului 
spaniol a obținut o victorie me
ritată, deși a fost lipsită de 
trei titulari, Chendo, Sanchez și 
Gordillo — suspendați, ta timp 
ce de la vest-germaiii a absen
tat „llbero“-ul Bruns. A fost, 
deci, 4—0 (2—0) pentru Real, 
care a promovat in sferturile de 
finală grație golului înscris în 
deplasare. Valdano a marcat 
primele două puncte, iar după 
reluare „bătrtnul* Santillana le-a 
înscris pe celelalte două, ulti
mul (decisiv) In minutul 9011 In 
ediția trecută deținătoarea tro
feului a mai răsturnat un scor : 

Valdano (in dreapta, in tricou alb) înscrie primul gal in meciul 
pe care Real Madrid l-a cîștigat cu Borussia Mănchengladbach; 
4—0 ! Telefoto : A.P.-AGERPRES

după ce, la Bruxelles, pierduse 
cu 0—2, ta fața celebrei Ander- 
lecht, la Madrid a cîștigat cu 
5—1 I

Un alt rezultat puțin așteptat. 
La Varșovia, Legla, care ta tur 
terminase nededs (9—0) ta Mi
lano, a cedat acum pe teren 
propriu ta fața Iul Internazlona- 
le eu 0—1 (gol marcat de Fau
na). Reintrarea Iul Rummenigge 
— cum spunea Mario Corso — a 
fost de bun augur...

Neuchătel Xamax s-a Între
buințat mult pentru a elimina 
pe Dundee United. Elvețienii au 
cîștigat gTeu, abia in prelungiri,

Fotbal 
I meridiane

cu 3—1 (după 90 de minute sco
rul era 2—1, Identic eu cel al 
victoriei scoțiene in prima man
șă). In orice caz, fruntașa cam
pionatului din „Țara cantoane
lor* Iși confirmă valoarea.

La Lisabona, Sporting a trium
fat In fata lui Athleclo Bilbao: 
scor categoric, 3—0 (1—0), după 
oe, in tur, formația spaniolă 
eîștigase cu 2—1.

F.c. K3ln s-a calificat ta fața 
suedezilor de la Hammarby i 
3—1 (1—1). In tur, vest-germanii 
pierduseră eu 1—2.

Cum era de așteptat, Hajduk 
Split a promovat și ei ta dau
na formației Dnlepr. 1—0 la tur, 
acum, la Split, a cîștigat ou 0—0 
(0—0). Hajduk a jucat excelent 
ta partea a doua, uind Gudelj 
a semnat ambele goluri.

Foarte echilibrată a fost par
tida dintre F.C. Nantes Șt Spar
tak Moscova. Scor : 1—1 (0—01-
Sovieticii au lăsat o impresia 
foarte bună, spre deosebire da 
prima manșă, dnd pierduseră ca 
0—1. La Nantes, ei deschid sco
rul prin Cerenkov (min. 56), iar 
două minute mal tirziu Tour£ a 
egalat.

In fine, un rezultat neașteptat 
pe „San Slro*. Milan a cedat ea 
1—2 ta fața belgienilor de la 
Waregem, cu care terminaseră 
la egalitate (1—1) in prima man
șă.

Reamintim că in toate cele trei 
cupe europene tragerea la sorti 
va avea loc la 9 Ianuarie, la 
Zdrich.
• In turneul din Mexic, la 

Monterrey : Ungaria — Algeria 
3—1 (27-O).


