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prezenta tovarășului
Ceaușescu, secretar

In 
Nicolao 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți, 17 
decembrie, au fost reluate in 
plen lucrările sesiunii a Il-a a 
celei de-a IX-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

întrunită într-o perioadă de 
intensă activitate revoluționară, 
de puternică angajare patrioti
că a întregului nostru popor 
pentru realizarea planului pe 
1985 și pe întregul cincinal, pen
tru pregătirea temeinică in ve
derea trecerii Ia îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a obiec
tivelor viitorului plan cincinal 
— 1986—1990, actuala sesiune 
dezbate proiectele unor legi de 
o însemnătate deosebită. Prin 
prevederile lor, în deplină con
cordanță cu hotăririle Congre
sului al XIII-lea al partidului, 
cu orientările șl indicațiile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cuprinse în cuvîntările rostite 
la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., la Congresul științei și 
învățămintului și la plenara 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, acestea vor asi
gura ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității economice 
și sociale, vor dinamiza ener
giile creatoare ale oamenilor 
muncii într-un efort comun 
pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului și statului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de ridi
care continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al în
tregului popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
întimpinați, la sosirea in roton
da Palatului Marii Adunări Na-

tionale, de către deputați și in
vitați, cu puternice 
expresie a 
inaltă stimă 
ale întregii 
conducătorul 
tului nostru.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in lojile oficiale au 

Elena 
Iosif
Ca- 
Co-
Ion

aplauze, 
sentimentelor de 
si aleasă prețuire 
națiuni fată de 
partidului și sta-

luat loc tovarășa 
Ceaușescu, tovarășii 
Banc, Emil Bobu, Virgil 
zăcu. Lina Ciobanu, Ion 
man, Nicolae Constantin, 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorglic 
Oprea, Gbeorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor- 
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț.

In sală erau prezenți membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. 
al P.C.R., membri ai Consiliu
lui de Stat.

Au laat parte, in calitate de 
invitați, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, 
reprezentanți ai vieții noastre 
științifice, culturale și artisti
ce, ziariști.

Se aflau în sală șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, precum și corespon
denți ai presei străine.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Giosan.

Pe ordinea de zi sint înscrise 
următoarele :

1. — Proiectul Legii Planului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1986 ;

2. — Proiectul Legii Planului 
de dezvoltare a agriculturii și

g

g

g
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TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PARTICIPAT LA CONVOCAREA - lilIAN] 
A AC TIVULUI DE BAZĂ DE COMANDĂ

Șl DE PARTID DIN ARMATA

De inline, la Sibiu

,,CUPA f. R. NATAJIP

Cei mal buni săritori în apă 
țării lșl Încheie activitatea com- 
petițională pe anul In curs, dis- 
puttndu-șl, de joi plnă stmbătă, 
ia bazinul Olimpia din Sibiu, tn- 
tiietatea tn cadrul „Cupei F.R. 
Natațle", Întrecere la sfârșitul 
căreia vor ti alcătuite clasamente 
Individuale și pe echipe. In plus, 
disputele vor desemna și cam
pionii absoluțl pe anul 1985. Du
pă un sezon fructuos pe plan in
ternational (reprezentanții Româ
niei au cucerit locuri fruntașe la 
campionatele europene de seniori 
șl la cele balcanice), săritorii vor 
avea prilejul să-și etaleze măies
tria, tn aceiași timp să eviden
țieze roadele pregătirii din lunile 

-de toamnă.
Programul Întrecerilor: joi, de 

la orele »,3Ș șl 16: trambulină 
1 m, băieți șl fete; vineri, 
9,36: trambulină 3 m, băieți; 
14: platformă, fete; simbătă, 
9,30: trambulină 3 m, fete; 
16: platformă, băieți.

Anul trecut, .Cupa F.R. Nata- 
tle“ a fost cucerită de echipele 
Lie. ind. 37 București (general), 
C.S.M. Sibiu și Lie. ind. 37 (bă
ieți) și C.S.Ș. Triumf București 
(fete).

al

ora 
ora 
ora 
ora

Turneele Diviziei „A" de volei masculin

DEBUT INTERESANT
ÎN AMBELE GRUPE VALORICE
In sălile „Unirea** din Sucea

va (prima grupă valorică) și 
„Ceahlăul** din Piatra Neamț 
(a doua grupă valorică) au în
ceput ieri turneele celui de-al 
doilea tur al campionatului Di
viziei „A** de volei. Amănunte 
de Ia prima zi a competițiilor, 
primite de 
noștri :

•8
la corespondenții

17 (prin telefon), 
aici pentru intre- 
‘ ' intîi

I

SUCEAVA. 
Interes mare 
cerea din cadrul grupei 
valorice, tribune arhipline chiar 
de Ia începutul programului. 
Prima reuniune a turului doi a 
fost inaugurată de echipele Ex
plorări Știința Baia Mare si 
Politehnica Timișoara, care au 
oferit un joc frumos, apreciat 
ca atare de specialiști și de 
public. Bălmărenii au obținut 
pe merit victoria cu 3—1 (10, 
—13, 9, 2), el desfășurlnd ac
țiuni mai clare la fileu, deo
potrivă in atac și la blocaj. 
S-au remarcat de la învingă
tori Manole, Arbuzov, Szilaghi 
și Cordoș, iar de la învinși 
Bugarschi șl S. Grădinara.

In cea de-a doua partidă a 
zilei, Dinamo București a dis
pus de C.S.M.U. Suceava cu 3—0 
(11, 7, 8) In numai 48 de mi
nute. Sucevenii, după ce au 
condus în cîteva rindurl, în se
tul I, au cedat teren, ca ur
mare a tot mal frecventelor 
greșeli săvirșlte spre final. In 
continuare dominația campioni
lor a fost clară. De la Dinamo 
s-au remarcat Vrincuț, Ion. 
Enescu și Rotar, iar de la su
ceveni doar Mlndru.

In Încheierea programului 
s-au intilnit Steaua București 
și Universitatea C.F.R. Craiova. 
Deși nu au excelat, bucurește- 
nii au obținut victoria cu 3—0 
(11, 6, 5). S-au remarcat : Sol
ea, Dascălu, Păduretu si Pen- 
telescu, respectiv Stoian 
Hrlnco. Partidele au fost 
arbitrate de brigăzile : 
Pop — Al. Dragomir, C. 
ru — V. Vrăjescu șl O.

și 
bine 
Ov. 

Pita- 
Ma-
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După recentele întreceri ale înotătorilor

PERFORMANȚE PENTRU TOPIIl INTERNAȚIONAL,
PROMISIUNI PEN lllll MARILE COMPEIIȚII

bazinul si- 
vor repre- 
moment de 
recordurilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, a participat, 
marți, 17 decembrie, la convo- 
carea-bilanț a activului de bază 
de comandă și de partid din 
armată, care a analizat pregă
tirea strategică, operativă, de 
luptă și politică a armatei.

Au luat parte tovarășii Ion 
Coman, Constantin Olteanu, 
Glieorghe Oprea.

La sosirea la Academia mi
litară, unde s-a desfășurat 
convocarea-bilanț, conducătorul 
partidului și statului nostru a 
fost întîmpinat de general
colonel Vasile Milea, ministrul 
apărării naționale, de adjuncți 
ai ministrului.

O gardă militară, aliniată pe 
platoul din fața Academiei, a 
prezentat onorul. S-a intonat 
Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

Participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la convo
carea-bilanț a fost salutată cu 
deosebită căldură și entuziasm 
de toți cei prezenți. Ei au 
exprimat sentimentele de aleasă 
stimă, dragoste și prețuire pe 
care armata noastră, la fel ca 
întregul popor, le nutrește față 
de conducătorul Iubit al parti
dului și al țării, de coman
dantul suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de numele 
căruia se leagă nemijlocit toate 
marile realizări dobîndite în 
ultimele două decenii, intrate 
in istorie ea epoea de maximă 
înflorire a României. S-a ova
ționat și aclamat îndelung. 
S-a scandat cu însuflețire

„Ceaușescu —
„Ceaușescu și
„Stima noastră și 
Ceaușescu, Romania !**. Tineri 
ofițeri, reprezentind toate ar
mele, și elevi ai institutelor 
militare de invățămint au ofe
rit comandantului suprem bu
chete de flori.

La intrarea in aula Acade
miei militare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost pri
mit, de asemenea, cu puternice 
aplauze și urale.

P.C.R. !**, 
poporul !“, 

ii mindria —
I
g

g

g
aplauze și urale. Ș

In cursul convocării-bilanț au g 
luat cuvîntul comandanți, secre- gî 
tari de consilii politice și co- 
mitete de partid, șefi de state g 
majore, ingineri șl alte cadre Ș 
militare, care au scos in evi- § 
dență că Directiva comandan
tului suprem a determinat pro
funde mutații calitative in gin- 
direa și acțiunea cadrelor la 
toate nivelurile, a dinamizat 
procesul de accentuare a fac
torilor calitativi în pregătirea 
de luptă și politică a armatei. 
Au fost prezentate rezultatele 
obținute, experiența acumulată 
în instruirea trupelor la nive
lul cerințelor Directivei coman
dantului suprem, reliefîndu-se 
progresele înregistrate pe linia 
ridicării capacității combative a 
unităților șl marilor unități. Cei 
care au luat cuvîntul au arătat 
că, pe baza principiilor doctri
nei militare românești actuale, 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a realizat o mai 
bună conlucrare cu gărzile pa
triotice, cu unități ale Ministe
rului de Interne, cu consiliile 
locale de apărare pentru ac
țiuni de pregătire comună, e-

g

i
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Pentru oamenii înotului nos
tru, întrecerile din 
bian de 25 metri 
zenta, desigur, un 
referință. Tabela
naționale s-a modificat, la o 
categorie sau alta, în 67 de 
rindurl, o seamă de rezultate 
avlnd cu adevărat rezonanță 
internațională. Cronicarul a 
fost pus In situația de a face 
o anevoioasă ierarhizare a lor 
(nici nu-țl poți dori decit a- 
semenea situații!). Cum „apre
cierile** tabelei de punctaj 
le-am prezentat în cronica 
competițiilor, vă propunem 
acum un top al performanțe
lor internaționale pentru „25 m“ 
în acest sezon, avînd în vede
re, in principal, concursul de 
la Sibiu și „Cupa Europei**, 
desfășurate in aceeași perioa
dă. întrecerea din urmă reu
nind sportivi din 16 țări, une
le mari forțe ale înotului, la 
Hertogenbosch (Olanda) parti-

cipind recordmani și campioni 
mondiali sau europeni.

La această oră, probele de 
mixt o au drept lideră în top 
pe înotătoarea noastră Noemi 
Lungi Rezultatul băimărencei 
la 400 m (4:43,56) este supe
rior celor înregistrate de Ele
na Dendeberova (U.R.S.S.) —
4:44,56 și de campioana euro
peană de la Sofia, Kathleen 
Nord (R.D.G.) — 4:47,66! La 
200 m, eleva lui Gh. Dimeca a 
fost mai rapidă decît Nord 
— 2:15,95 față de 2:15:98. O 
primă constatare se impune: 
Noemi Lung poate privi cu În
credere spre campionatele 
mondiale de la Madrid! La 
rindul lor, cele două medaliate 
române la marile competiții. 
Carmen Bunaciu și Anca Pă
trășcoiu — care se antrenează 
împreună, la Dinamo, de o 
bucată de vreme, cu Cristina 
Șopterian — au făcut o cursă 
remarcabilă la „sută** spate.

Noemi Lung poate privi cu în
credere campionatele mondiale

1:02,15 pentru Anca, 1:02,36 
pentru Carmen, doar Birte 
Weigang (R.D.G.) reușind In 
Olanda un timp mai bun — 
1:01,91, campioana olimpică, 
olandeza Jolanda de Rover, fi
ind cronometrată în 1:03,38. 
Pătrășcoiu pare pe un drum

Geo R A ETC HI
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Sâptâmina atletismului

CE DETERMINĂ PROGRESUL RETROSPECTIVE - nu
PERSPECTIVE - EU

ÎNCĂ LENT AL SPORTULUI NOSTRU NR. 1

II
g

Atletismul nostru are stric
tul necesar pentru o activi
tate de calitate, competitivă pe 
plan internațional. Are peste 
1500 de secții, peste 600 de 
antrenori, clteva zeci de me
dici sportivi, mulți arbitri și 
alți specialiști etc., etc. Cer- 
cetlnd, însă. In profunzime si
tuația de fapt, se va constata 
că doar cîteva zeci dintre nu
meroasele 
fășoară o 
zătoare șl 
în secții 
vîrstă, pornind de la juniori 
III, sau chiar de la copil, și 
încheind cu seniorii, că numă
rul antrenorilor cu rezultate 
superioare la juniori sau la 
seniori este mic, că numărul 
arbitrilor șl al celorlalți spe
cialiști care desfășoară o muncă 
de calitate este, de asemenea, 
necorespunzător, că stadioanele 
cu piste bune (nu neapărat din

secții existente des- 
activitate corespun- 

că și mai puține au 
toate categoriile de

material sintetic) și bine În
treținute sint puține, că mate
rialele șl echipamentele de ca
litate stnt, deocamdată limi
tate. Dar chiar și în aceste 
condiții, activitatea atletică din 
țara noastră ar trebui să fie 
încă și mai bună decit este in 
prezent, deoarece există pre
misele necesare. In primul 
rînd aceea că atletismul este 
considerat ca unul dintre spor
turile de bază ale sistemului 
nostru de educație fizică și că 
de mai mulți ani el contează 
ca sport prioritar pentru toate 
județele țării. Numai că a- 
ceastă prioritate este, în unele 
județe, mai mult declarativă 
decit faptică. Adică, concret, 
toți activiștii mișcării sportive 
sint de acord eu această prio
ritate a atletismului, dar pu
țini sint cei care Înțeleg, in
tr-adevăr, să-l sprijine așa 
cum are el nevoie — organl-

zatoric, material și tehnic —, 
ceea ce determină o anumită 
discrepanță Intre vorbe și bune 
intenții, pe de o parte, și fapte 
concrete, pe de alta. Este una 
dintre cauzele principale pen
tru care atletismul nostru s-a 
dezvoltat tn mod inegal pe te
ritoriul 
nu s-a 
nivelul 
trebuie 
potrivit
tele de partid, nevoilor sale 
actuale de competitivitate.

Școala, care In mod practic 
constituie sursa sa de exis
tență nr. 1, este — din pă
cate — in prea mică măsură 
folosită, astfel ca atletismul 
să devină, tn realitate, un sport

Romeo VILARA

tării, iar activitatea lui 
ridicat pretutindeni la 
de dezvoltare pe care 
să-1 atingă acest sport, 
sarcinilor din documen-

(Continuare In pag. 1—3)



ROMÂNIA (tineret) - POLONIA „0“ LA HOCHEI
• Clasamentele celor trei grupe valorice • Juniorii In întrecere

In continuarea partidelor internaționale de verificare în. vede
rea jocurilor oficiale, reprezentativele de seniori și de juniori 
ale țării noastre vor întîlni selecționata secundă a Poloniei, al
cătuită din jucători din lotul lărgit. Prima partidă va avea Ioc 
azi. Ia patinoarul artificial „23 August", din Capitală, cu în
cepere de la ora 17, cind selecționata de tineret va da replica 
formației oaspete, urmînd ca mîine. de la aceeași oră, cele două 
selecționate să se întîlneascâ din nou. Vineri este zi de pauză, 
iar simbătă și duminică, de la aceeași oră, Polonia „B“ va întîlni 
prima noastră selecționată de seniori.

în ultima decadă a lunii, la
Suceava. București, Galați și
Gheorgheni vor avea loc patru 
turnee de juniori. Iată progra
mul. așa cum ne-a fost comuni
cat de federația de specialitate : 

Suceava. 21—25 decembrie : pri
mul turneu al juniorilor L a doua 
grupă valorică ;

București. 22—26 decembrie : 
concursul republican de speranțe 
(jucători născuți în 1972 și mal 
mici) Participă echipele : Triumf 
București C.S.Ș. 2 Galați, C.S.Ș. 
Suceava, C.S.Ș. Miercurea Ciuc, 
C.S.Ș. Gheorgheni. C.S.Ș. Pionie
rul Brașov ;

Galați 22—26 decembrie : con
cursul republican de copil (năs
cuți în 1974 șl mal mici). La în
treceri s-au înscris echipele : 
C.S.Ș. Triumf București. C.S.Ș.

Miercurea Ciuc, C.S.Ș. 2 Galați, 
C.S.Ș. Gheorgheni, Dunărea Ga
lați :

Gheorgheni, 23—27 decembrie : 
concursul republican de juniori 
n (jucători născuți In 1970 și 
mai mici). Participă șase echipe.

★
Echipele noastre de hochei din 

toate cele trei grupe valorice se 
află într-o perioadă de „liniște" : 
toate și-au încheiat turneele pro
gramate pînă acum și se află 
înaintea altora. Iată clasamentele 
în toate cele trei grupe valorice :

„A- I
18 13 2 3 93- 53 28 
18 9 3 6 60- 44 21 
18 6 3 9 65- 70 15 
18 3 2 13 57-108 8

CAMPIONATUL DE CALIFICARE
LA SCRIMĂ

Săptămlna trecuta s-au desfă
șurat la Plodești campionatele de 
calificare la scrimă, în urma că
rora au fost stabilite formațiile 
care vor evolua în ediția 1986 a 
Diviziei naționale în eșalonul se
cund. S-au calificat, astfel, la 
floretă mascutln — C.S.M. Cluj- 
Napoca și Crîșul Oradea, la spa
dă — C.T.A.S. șl Albatros Ma
maia, la floretă feminin — C.S.Ș. 
1 București șl Crlșul Oradea, la 
sabie — C.S.Ș. Unirea Iași șl Vic
toria F.I.U.T. Cărei.

GRUPA
1. Steaua Buc.
2. Sp. M. Ciuc
3. Dinamo Buc.
4. Prog. M. Ciuc

Clasamentul golgeterilor
1. Cazacu (Steaua) 20 (13+7) 34 

minute de penalizare ; 2. Gerczuj 
(Steaua) 20 (10+10) 24 min. ; 3.
Chirită (Steaua) 19 (11+8) 40 min.; 
4. 3. Bartails (Sp. Club) 18 (11+7) 
20 min. ; 5. E. Antal (Progresul) 
18 (9+9) 10 min. ; «. Gereb (Sp. 
Club) 17 (10+7) 24 min.

GRUPA „A" II
10 8 1
10 6 1 
10 4 2 
10 4 1 1 
10 4 0 I 
10 1 1

GRUPA „A" III- - - ------- i
0
4
5
7
9

1. Dunărea Gl. 
Viit. Gheorgheni 
Lot tineret 
IMASA Sf. Gh. 
Lot juniori 
Met. Rădăuți

2.
3.
4.
5.
6.

1
3
4
5
6
8

64-31 
36-37 
55-52 
40-34 
51-64 
32-92

1. Tirnava Od. Sec.
2. CSU Buc.
3. Elec. Tg. M.
4. Petrolul
5. CSM Suceava
6. Petrolul Bv.

PI.

10 9 0
10 7 0
10 5 1

1 
0
0

10 4
10 3
10 1

92- 42 
86- 33
68- 44
59- 62
51- 85
30-120

UN REUȘIT CONCURS DE TIR IN SALA LA BACAU
La Bacău, în sala de la poli

gonul A.s. Letea, a avut loc un 
reușit concurs de tir la arme 
cu aer comprimat, „Cupa 30 De
cembrie", la care s-au Întrecut, 
timp de trei zile, 60 de țintași din 
Iași, Focșani, Ploiești și orașul 
gazdă. La unele dintre probe, 
ctștigătorll au realizat punctaje 
bune. Trofeul a revenit trăgăto
rilor de la Unirea Focșani.

învingători: Iullana Dan (Uni
rea Focșani) — 307 p la pușcă

40 „diabolouri" — junioare I, O- 
limpiu Marin (Unirea Focșani) — 
573 p la pușcă 60 „d“ — juniori I, 
Daniela Vasiliu (Politehnica Iași) 
— 382 p la pușcă „Haenel" 
Florin Frasin (Unirea Focșani) 
577 p (!) — la pușcă „Haenel" 
„d“ — juniori II. Probele 
pistol au revenit trăgătorilor 
la Letea Bacău: Gabriela Denușa 
372 p, Gheorghe IIco 555 p — ju
niori I și Vasile Nistor 575 p — 
seniori. (I. IANCU — coresp.).

și
60 
de 
de

au

VOINȚA. TINUTĂ IN „ȘAH" DE CHIMISTUL!
CLUJ-NAPOCA, 17 (prin te

lefon). în ziua a patra a tur
neului divizionar ,,A“ de bas
chet feminin, găzduit de Sala 
sporturilor din localitate,
fost înregistrate următoarele 
rezultate:

UNIVERSITATEA CSȘ VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
PROGRESUL STIROM BUCU
REȘTI 96—61 (56—27). început 
în forță din partea campioa
nelor care, în „5“-ul Virginia Po
pa — Magdalena Jerebie — Au
rora Dragoș — Paula Misăilă — 
Gabriela Kiss, conduc în min. 
12 cu 28—6{!) și reușesc o pri
mă repriză excelentă, pe fon
dul unei apărări agresive, ur
mată de atacuri rapide declan
șate de Misăilă, „solista" for
mației fiind însă Magdalena 
Jerebie, aflată într-o dispoziție 
de joc deosebită. în repriza 
secundă, antrenorul N. Martin 
a scos titularele din teren; ju
nioarele care le-au înlocuit au 
evoluat cu multă ambiție, men- 
ținînd și chiar mărind diferen
ța pe tabela de marcaj. Au în
scris: Jerebie 32, Dragoș 15, 
Misăilă 5, Enyedi 2, Popa 10, 
Czegledi 4, Costanașiu 5, San
dor 4, Vigh 4, Manasses 6, 
Kiss 9, respectiv Măringuț 23, 
Marina 18, Divoiu 10, Lambri- 
no 2, Ciocan 1, Alixandru 7. 
Arbitri: M. Ploieștcanu și R. 
Stănciulescu.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CRÎȘUL CSȘ 2 ORADEA 
71—65 (31—36). Partidă de ma
re angajament, atractivă prin 
evoluția scorului. Crîșul a

avut în permanență inițiativa 
între minutele 7 și 34, după 
care timișorencele au avut o 
revenire puternică și au ajuns 
să conducă cu 71—62, diferență 
ce se va dovedi decisivă. Au 
marcat: Bodea 17, Neusatz 12, 
Blîndul 12, Nagy 6, Grădinaru 
5, V. Chepețan 9, Stamin 10, 
respectiv Flaundra 16, E. Pop 
15, Casetti 6, Cutuș 9, FI. Pop 
2, Balogh 4, Cbvatal 13. Arbi
tri: M. Rus și G. Isofache.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
CHIMISTUL CSȘ RM. VlLCEA 
69—66 (32—31). Tînăra echipă 
din Rm. Vilcea a pierdut un 
joc în care "a fost cel puțin 
egală valoroasei partenere de 
întrecere. Cele două formații 
au mers „cap la cap“ pînă în 
finalul partidei, cind echipa 
bucureșteană a izbutit să se 
desprindă, profitînd de cîteva 
greșeli ale vîlcencelor și ale... 
arbitrului C. Pop. Au marcat: 
Jugănaru 18, Borș 17, Ștefan 
13, Vasile 2, Gera 2, Urogdi 7, 
Filip 4, Grecu 6, respectiv Bar
bu 19, Petre 13, Preduțoiu 2, 
Nicolescu 11, 
nea 12. Au 
(bine) și 
care au 
formația

RAPID 
BILA SATU 
(40—28), 
REȘTI 
MUREȘ 66—51 (32—23).

Miercuri se dispută meciul 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Mobila Satu Mare.

Mircea RADU-coresp.

GABRIELA OLARAȘU
LIDERA A FINALEI

La Băile Herculane, turneul 
final al Campionatului național 
feminin &e șah a trecut de 
jumătatea desfășurării sale. Cu 
patru runde înainte de înche
iere, departajările încep să-și 
facă tot mai mult loc în frun
tea clasamentului. După a 7-a 
rundă, lideră este tînăra ma- 
estră internațională Gabriela 
Olărașu, care a cîștigat (cu 
piesele negre) în fața Smaran- 
dei Boicu, totalizînd acum 5,5 
puncte. La minimă distanță în 
urma sa sînt acum clasate EH- 
sabeta Polihroniadc-Rusu și 
Dana Nuțu, amîndouă cu cite 
5 p, iar cu cite 4,5 p urmează 
în clasament Margareta Mure- 
șan și Smaranda Boicu.

Pe fișele de concurs au mai

fost i 
Marina 
Polihro 
Dana ’ 
1—0, 
Iudit
Ghindă 
0,5, M 
Gertrui 
Gabrie 
Mites ci 
niță — 
0,5, En 
bariu 
Lumin 
Stanca 
Lilians 
0—1.

între 
moașa 
plexul

TURNEELE DIVIZIEI „A"
Ionescu 

arbitrat 
C. Pop (cu 
dezavantajat 
Chimistul). 
BUCUREȘTI 

MARE
OLIMPIA 

COMERȚUL

9, Ma- 
I. Nun 

greșeli 
în final
— MO- 

69—54 
BUCU- 

TG.

COMPETIȚII AMICALE DE HANDBAL
Aflate în pauza competițio- 

nală, divizionarele masculine și 
feminine de handbal care acti
vează în Diviziile „A“ și „B“ 
iau parte, în aceste zile, la 
turnee amicale.

PLOIEȘTI. în Sala sporturi
lor „Victoria", în organizarea 
echipei Textila Dorobanțul din 
localitate, s-a desfășurat „Cupa 
30 Decembrie", cu participarea 
formațiilor Știința Bacău, Chi
mistul Rm. Vilcea și Rulmen
tul Brașov. Pe primul loc : Rul
mentul Brașov 7 p (20—15 cu 
Textila Dorobanțul, 30—25 cu 
Chimistul și 23—24 cu Știința), 
2. Textila Dorobanțul 7 p, 3. 
Știința 7 p, 4. Chimistul 3 p.

SĂPTĂMÎNA ATLETISMULUI
(Urmare din pag. 1)

al elevilor, din rîndurile că
rora să se ridice, an de an, 
noi și noi elemente talentate, 
care să ia locul celor ajunse 
la maturitate sportivă. Această 
promovare ar fi de dorit să 
se petreacă legic, firesc, fără 
opinteli, în fiecare an școlar. 
Dar, în unele școli, profesorii 
de educație fizică răspund în 
prea mică măsură cerințelor ; 
pentru mulți elevi — deși e- 
xistă normele S.U.V.A. — atle
tismul rămine un sport care 
nu-i atrage la practicarea lui. 
Și atunci apare ca firesc fap
tul că, ulterior, în anii studen
ției, ai stagiului militar sau 
mai tîrziu, mulți tineri nu cu
nosc frumusețile incomparabile 
ale atletismului, sport pe care 
nu-1 practică sub nici o formă. 
Poate de aceea selecția în atle
tism nu se face în mod cores
punzător, dintre elementele 
cele mai talentate, mulți tineri 
rămînînd * ' ' ,
netestați. Nu-i mai puțin ade
vărat că și unii specialiști, in 
locul unei continue căutări, de 
zi cu zi, se mulțumesc doar 
cu cei care vin singuri la atle
tism, tineri pasionați, iubitori 
de mișcare și frumos, dar mai 
puțin dotați.

în ceea ce-i privește pe an
trenori, încă nu s-a statornicit 
ideea că nu toți pot și trebuie 
să fie egali, deoarece, iată, 
majoritatea ar dori să fie an
trenori ai lotului republican, 
să beneficieze de drepturile ce
lor mai buni. Or, este clar că 
în viață, spre exemplu, unii 
sînt învățători și se ocupă de 
însușirea a.b.c.-ului de către 
copii, iar alții sînt profesori de 
licee sau universitari...

Se uită (intenționat sau nu) 
că sînt antrenori care nu-și 
prestează realmente munca 
pentru care sînt remunerați. 
Doar așa se explică de ce a- 
numite secții sînt apreciate ca 
slabe de ani și ani, au doar 
o prezență formală la întrece
rile diferitelor campionate ale 
țării (de juniori, tineret și de 
seniori). în această privință,

în afara acesteia,

(Urmare din pag. 1)

Pe baza realizării unor performanțe bune la principalele 
competiții ale acestui sezon, F.R.A. a alcătuit următoarele 
clasamente : ANTRENORI : 1. Nicolae Mărășescu 428,5 p, 
2. Emil Grozescu 58,33 p, 3. loan Sabău 57 p, 4. Dorin Me- 
linte 55 p, 5. Ortvin Scheible 50 p, 6. Gelu Plesnilă 46,50 p, 
7. Ion Zanca 42,91 p, 8. Ion Benga 40 p, 9. Mariana Mladin 
39,33 p, 10. Vasilica Scheible 39 p. Au punctat : la Univer
siadă, la Jocurile Balcanice de seniori și de juniori, Ia Cam
pionatele europene de juniori, la „Concursul Prietenia", 
precum și la marile competiții de sală, la Campionatele 
mondiale de cros și la Crosul Balcanic atleții a numai 58 
de antrenori ! ; CLUBURI : 1. C.S.M. Craiova 339,75 p, 2. 
Steaua București 120,50 p, 3. C.S.U. Galați 95 p, 4. C.S.S. 
Cetate Deva 78,33 p, 5. Politehnica Timișoara 60,33 p, 6. 
Viitorul București 57,25 p, 7—8. Explorări Deva și Jiul 
Petroșani 55 p, 9. Știința C.F.R. Bacău 50 p, 10. Dinamo 
București 45 p. Sînt luate în 
lor din 45 de secții !

(O. BĂLTEANU — coresp.) PI
TEȘTI. La prima ediție a „Cu
pei Daeia", pe primul loc s-a 
situat echipa masculină Dinamo 
București (34—30 cu Știința 
Bacău, 31—25 cu Universitatea 
Craiova și 37—24 cu divizio
nara „B“ Dacia). (I. FE- 
ȚEANU — coresp.). ORADEA. 
Competiția masculină dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie" a fost 
ciștigată de echipa Constructo
rul din localitate (31—22 
Unio Satu Mare, 25—18 
Constructorul Arad, 25—22 
Universitatea Cluj-Napoca 
25—21 cu Politehnica Timi
șoara). Pe locurile următoare : 
2. Politehnica Timișoara (29—19 
cu Universitatea Cluj-Napoca, 
21—18 cu Independența Carpați 
Mîrșa, 36—19 cu Unio, 27—27 
cu Constructorul Arad), 3. Con
structorul- Arad, 4. Indepen
dența Carpați Mîrșa, 5. Uni
versitatea. 6. Unio. (I. GHIȘA 
— coresp.).

nițiu — C. Antonovici. Miercuri 
(de Ia ora 14) : Explorări — 
Steaua. Dinamo — „U“ C.F.R. 
Craiova, „Poli" — C.S.M.U.

Ion MÎNDRESCU
PIATRA NEAMȚ, 17 (prin 

telefon). Turneul grupei a doua 
valorice a debutat cu o partidă 
care se anunța echilibrată, dar 
care în realitate n-a fost așa : 
A.S.A. Electromures Tg. Mureș 
a învins pe C.S.U. Oradea cu 
3—0 (6, 10 3) în mai puțin de 
o oră de joc. Mureșenii — cu 
Pop și Baidoc în formă deose
bită, bine coordonați de Racoî- 
ța — au dominat clar partida. 
Orădenii au opus ceva mai 
multă rezistență doar în setul 
secund, în rest fiind lipsiți de 
vlagă și comițînd greșeli la 
preluare și blocaj.

în cea de-a doua întîlnire : 
Elcond Dinamo Zalău — Cal
culatorul București 3—1 (12, 10,

REZULTATE IN

(Urmare din pag ii

evidență rezultatele atleți-

cu 
cu 
cu 
și

In cea de a șasea etapă a cam
pionatului de volei, Divizia „B“ 
de tineret s-au înregistrat urmă
toarele rezultate:

FEMININ, Seria I: C.S.U.-I.E.F.S. 
București — A.S.S.U. Craiova 2—3, 
Chlmpex Constanța — Ceahlăul 
TCMRIC P. Neamț 3—0, Braiconî 
Brăila — Hidrotehnica Focșani 
3—0, Chimia Tr. Măgurele — Me
tal 33 București 3—1, C.P. Bucu
rești — C.S.M. Oțelul Tlrgoviște 
3—0, Comerțul Constanța — Olt- 
cit Craiova 1—3; Seria a Il-a: 
Armătura Zalău — GIGCL Bra
șov 2—3, Explormin Caransebeș — 
FI. roșie n București 3—0, Poli
tehnica Timisoara — Maratex B.

—13, 1 
disput 
adesea 
cursul 
Bucuri 
multă 
și piu 
sălăjei 
și-au 
cuvînt 
înving 
iar de 
riade.

In t 
nești 
(12, - 
marcs 
vrii, 
Meciu 
brigăz 
Costir 
del ș 
țaru. 
A.S.A 
Calcu 
C.S.U

Dl

mai sînt județe care nici nu 
se văd în centralizatorul întoc
mit de F.R.A. după desfășura
rea totalității campionatelor 
naționale, ceea ce pune într-o 
lumină nefavorabilă nu doar 
activitatea antrenorilor respec
tivi, ci și atenția acordată atle
tismului de forurile sportive 
județene sau orășenești respec
tive. Dintr-o nevoie firească, și 
ținînd seamă de specializarea 
antrenorilor și de condițiile 
locale, federația de atletism a 
întreprins acțiunea de speciali
zare a județelor pe anumite 
categorii de probe. Rezultatele 
acestei munci migăloase, făcute 
cu acordul consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, 
nu sînt încă cele 
oarece se merge, 
mai departe la voia 
potrivit principiului 
în loc să se desfășoare o acțiu
ne gîndită și planificată de se
lecție. Județul Alba, spre exem
plu, care realmente strălucește 
prin activitatea mărșăluitoarelor 
de Ia Unirea Alba Iulia, nici mă
car nu are marșul prevăzut ca 
probă prioritară, ci semifondul, 
fondul, discul și sulița ! Exem
plele ar putea continua... Se 
pune întrebarea firească : ori 
prioritatea aceasta este o ches
tiune formală, ori viața își im
pune drepturile, făcînd o altă 
rînduială decit cea stabilită 
teoretic, pe hîrtie ? Județul

dorite, de- 
pe alocuri, 
întîmplării, 
„ce pică",

Prahova, deși are în Dumitru 
Negoiță pe recordmanul națio
nal la aruncarea suliței, unul 
dintre cei mai buni specialiști 
din lume în această probă, nu 
are, totuși, sulița ca priori
tară...

Adevărul este că unele din
tre problemele generale sesi
zate cu 
derației 
reuniuni 
coperțile 
tîndu-se, , _____
an la altul. Și astfel, atletismul 
nostru face doar pași mici îna
inte, în comparație cu cei ai 
altor sporturi, sau cu ceea ce 
se întîmplă la scară mondială. 
Avem atleți și antrenori de 
valoare, ei au realizări indis
cutabile, dar acestea sînt, to
tuși, prea mici și prea puține 
în raport cu ceea ce ar putea 
da în realitate atletismul nos
tru, dacă...

prilejul plenarelor fe- 
de atletism, ale altor 

rămîn înscrise între 
dosarelor, ele rapor- 
în realitate, de la un

ascendent după eșecul de la 
europene, dovadă și rezultatul 
de la 200 spate — 2:13,41 (Cor
nelia Sirch, din R.D.G., 2:11,24, 
dar de Rover 2:14,53), în vre
me ce Bunaciu 
tre specialistele 
la 100 
1:01,88, 
Kornelia 
59,71 și

rămine prin-' 
de frunte și 
cu recentul 

numai de 
(R.D.G.) 

Kurnikova

fluture, 
depășită 

Gressler 
Tatiana 

(U.R.S.S.) 1:00,81. Tamara Cos
tache, campioana și recordma
na junioarelor Europei la 
sprint, a înregistrat la Sibiu 
56,26, un rezultat oricum bun, 
deși la Hertogenbosch 
„mers' 
Verstappen 
Heike ~ 
Mărie 
55,99, 
56,18. 
părut 
dacă a reușit și așa să bată 
în două rînduri, dimineața 
după-amiaza, recordul țării, 
limpede că atunci cind va 
pusă pe deplin la punct 
pregătirea, eleva lui M. Gothe 
e capabilă de performanțe su
perioare, la „sută" sau 50 m.

Pe lingă aceste sportive bi
necunoscute, o mare și, pen
tru noi, foarte plăcută surpriză 
a sezonului internațional o

la Hertogenbosch s-a 
mai repede: Annemarie 

(Olanda) 55,48, 
Friedrich (R.D.G.) 55,77, 

Armentero (Elveția) 
Agneta Erikson (Suedia) 
Dar ploieșteanca nu a 
chiar în... apele ei, or,

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI, din Bd. Magheru 6—8, 

drează de urgență, pentru Depozitul Militari, 
Cascadelor nr. 24, sector 6 :
• lucrători gestionari subunitate depozit;
© recepționcri piese auto;
• primitori mărfuri piese auto.
Solicitanții trebuie să aibă domiciliul stabil
Relații suplimentare la sediul Întreprinderii, din Bd. Magheru 

6—8, sector 1, telefon 11.39.50 — interior 181 sau 142.

sector 1, tnca- 
din str. Valea

în București.

Și 
e 

fi 
cu

constituie Stela Pura. Specia
liștii de pretutindeni vor re
ține, cu sirguință, nume
le româncei de 14 ani, al 
tinerei și talentatei băimăren- 
ce care a obținut 2:13,75 la 
200 fluture (devansată in top 
numai de Gressler — 2:10,32), 
8:29,91 la 800 liber (8:20,38 As
trid Strauss, din R.D.G., 8:27,55 
englezoaica Sarah Hardcastle, 
după 
Eniko 
4:10,31 
timp, 
Hardcastle 4:04,96, Dendebero- 
Va 4:09,43 — și 1:59,69 la 200 
liber (Friedrich 1:57,88, Vers- 
tappen 1:58,98, Hardcastle 
1:59,45, în top intrînd de a- 
semenea rezultatul Ancăi Pă- 
trășcoiu — 2:03,14 și al lui Eni
ko Palencsar — 2:03,72)!

Amintindu-1
Pinter, cu al șaselea timp — 
3:54,03 la 400 liber, probă al 

sovieticul Vladi- 
a înotat in O- 

3:46,13, vom afla sufi- 
temei pentru afirmația 
începutul acestui comen- 
Nu trebuie însă să exa- 
valoarea performanțelor 

Sibiu, în „25 m“, ele fi- 
dătă- 

în-

Stela venind colega ei 
Palencsar, cu 8:33,32), 
la 400 m — al patrulea 
după Strauss 4:04,48,

și pe Robert

cărei lider, 
mir Salnikov, 
landa 
cient 
de la 
tariu. 
gerăm 
de la 
ind doar semnificative, 
toare de speranțe pentru 
trecerile din bazinele olimpi
ce. Preparativele pentru mari
le competiții ale anului viitor, 
în primul rînd campionatele 
mondiale ale seniorilor și eu
ropenele juniorilor, au dema
rat, e adevărat promițător, dar 
ne interesează... finalul ! Ră- 
mîne ca marile performanțe 
să fie realizate la „Ora H“ a 
marilor competiții, în lupta eu 
cronometrele, dar și cu adver
sarele de mare clasă, in curse
le pentru strălucitoarele, mult 
doritele medalii.

Mare 
pia t 
Tg. IV 
rești 
niven

MA: 
Bucu: 
rești 
C.S.M 
Dacia 
3—1, 
C.S.U 
Brăil: 
A.SA
2— 3; 
ința 
Grozi 
A.S.A 
cea ■ 
Bucu

3— 1, 
Ploie; 
C.S.M 
pondc 
zăr, 1 
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C. Al 
Vlad,

(
Nes 

1 000 
finale 
de t 
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niori 
dispu 
„grec 
renți; 
„libe: 
„GRI 
cat. ' 
llmpi 
Purg
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dece: 
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Doar 
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relor 
DIRI 
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prog

zile 
Ia ti 
se v 
brie.
dv.

• 
resp 
va s 
2 di 
nici 
șit c
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OUA I la jumătatea campionatului

Stop-cadru

ezultatele :
Elisabeta

0,5—0,5, 
:a Ionescu 

■eșan — 
, Eugenia 
man 0,5— 
orescu —

0,5—0,5, 
Nadejda 

riana Io- 
hifor 0,5— 
ngela Ca- 
ficoară — 
, Cristina 
Stroe 1—0, 
lit Kozma

I

I
I
I

JUCĂTORII CARE ADUC VICTORIA

i în fru- 
:erul com- 
nerva". I
I I

NEVOIA DE AUTODEPĂȘIRE

t loc unei 
ichilibrate, 

pe par- 
de joc. 

onat cu 
îxperiența 
al echipei 
N. Sotir, 

n urmă 
at de la 
i Strauff, 
ță si Ste-

I
I
I
I

nul Săvî- 
•așov 3—2
S-au re- 

ron, Ga
li, Pustiu, 
duse de 
i — M.

E. Men- 
Fl. Scor- 
ora 14) ;

■ Relonul, 
torul
imo.
HARCU

Și

- Olim- 
ălotehnica 
tra Bucu- 
ești — U- 

2—3.
Vulcan 

1 II Bucu- 
[Oviște — 
-3, IATSA 
a Ploiești 
curești — 
Spartacus 
:ea 1—3, 
■ui B icău 
orări Ști- 
ul Dr. P. 
ledoara — 
Rm. Vîl- 

-1, I.O.R. 
ti Brașov 
— PECO 
1 Iulia —

(Cores-
Gh. La-
Narcisa 
Magda, 

tvanu, I. 
iu).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

...Sportul studențesc a pornit 
lansat în noul campionat, cu 
un 5—0, acasă, cu F.C. Bihor, 
și un 4—1, afară, la Brașov, 
rezultate care voiau să anunțe 
parcă, din start, că echipa din 
Regie se vrea irezistibilă in 
cursa spre împlinirea marelui 
ei vis — titlul de campioană. 
A venit și egalul din „curtea" 
campionilor, 1—1, pe Ghencea, 
și se credea că studenții nu 
vor să lase Steaua să 
Acum, la jumătatea 
însă, „alb-negrii" se 
șapte puncte de lider. „____
putut rămîne cu o singură în- 
frîngerc, cea de Ia Craiova, și 
mai puteam obține puncte și 
la Ploiești, și la Cluj-Napoca, 
Și la Slatina, unde n-ani rea
lizat decit egaluri. Ca să nu 
mai zic că am pierdut ușor pe 
terenul nostru două puncte, cu 
„Poli" și cu F.C. Argeș. Cu 
mai multă concentrare, fără 
caracteristica noastră relaxare 
după jocuri sau perioade de 
joc foarte bune, zestrea putea 
fi mai bogată !“. Sînt cuvintele 
antrenorului principal Constan
tin Ardeleanu, nemulțumit și 
el (ca și suporterii, ca și con
ducerea clubului) de incon
stanța echipei.

...Sportul studențesc iernează 
pe locul secund. Ceea ce ar 
părea un pas înainte față de 

ter- 
Nu-

aces- 
bun, 
con-

evadeze. 
cursei, 

află la 
„Am fi

ține de întreaga echipă. O e- 
chipă ajunsă Ia maturitate, dar 
care nu este incă definită de 
nevoia de autodepășire, de am
biția saltului posibil. Este, în 
fond, o problemă de atitudine. 
Pentru că, altfel, cum s-ar ex
plica infringerea de la Hune
doara, unde studenții au con
dus cu 3—1, dar au pierdut, 
ratînd și un penalty prin 
Hagi 7! Sau egalul de la Sla
tina, unde studenții an condus 
cn 2—0 ? ATACUL, nu numai

poate face față ritmului impus 
de Steaua. Infringerea de la 
Hunedoara a permis, însă, e- 
vadarea Stelei și a definit slă
biciunile de moral ale studen
ților bucureșteni.

...Sportul studențesc este o 
echipă cu reale valori. O e- 
chipă care nu a putut fi însă, 
nici de data aceasta, conectată 
la lupta cu sine însăși. Mai 
exact, valorile ei nu au asigu
rat VALOAREA ECHIPEI la 
nivelul valențelor. Automulțu-

2. SPORTUL STUDENȚESC 17 9 6 2 36-16 24
un punct cu Politeh-• Punctaj „acasă": 16 (a pierdut cîte 

nioa Timișoara și F.C. Argeș).
• Punctaj „în deplasare": 1 (a obținut cîte două puncte cu 

F.C.M. Brașov și Chimia, cîte unul cu .U" Cluj-Napoca, Steaua, 
Petrolul și F.C. Olt).
• Golgeterii: Hagi 10 goluri, Coraș 9, M. Sandu 6, Terheș 5, 

Bozeșan 2, Iorgulescu, Munteanu II și Țieleanu — cîte 1, Mânu 
(Victoria) — autogol.
• Lotul: Cazan șl Bozeșan — cîte 16 meciuri, Coraș șl Hagi 

— cîte 15, Speriatu și Terheș — cîte 14, Iorgulescu, Munteanu I, 
Pană și M. Sandu — cîte 13, Țieleanu 12, M. Mihail și Șerbă- 
nică — cîte 11, M. Popa 10, FI. Grigore 8, Pologea 7, Muntea

nu II șl Burchel — cîte 5, Zariosu 4.
• Cartonașe galbene: 26; cele mai multe: Iorgulescu 5.
• Cartonașe roșii: Pologea (etapa a 9-a) și Terheș (etapa 

a 10-a).
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m: 3 transformate (Hagi), 

3 ratate (Hagi 2, Iorgulescu).
• A expediat 226 de șuturi (147 acasă 

dintre care 115 pe poartă (76 acasă — 39
79 in deplasare). 

In deplasare).

trecutul campionat, cînd 
mina turul pe locul III. 
mai că, dacă la sfîrșitul 
tei ierni 
punctajul 
cretizăm :

— turul
4 egaluri, ___ .___
raj 41—15, 24 de puncte ;

— turul I985/’8G : 9 victorii, 6 
egaluri, 2 înfrîngeri, golaveraj 
36—16, 24 de puncte.

Altfel spus, o victorie mai 
puțin, o înfrîngere mai puțin, 
dar... două egaluri mai mult. 
Un gol mai mult în dreptul 
defensivei. Atacul a înscris cu
5 goluri mai puțin, fiind la ora 
actuală... cel mai productiv in 
deplasare (14 goluri marcate), 
apărarea și ea în regres (cinci 
goluri acasă, mai multe decit 
nou promovata Petrolul !) au 
făcut un pas înapoi, afectând 
bilanțul echipei. Putem reduce 
însă discuția numai la slăbiciu
nile defensivei, în care portarul 
Speriatu a prins unul dintre 
cele mai slabe sezoane, cu go
luri (decisive !) de începător, 
iar Iorgulescu a avut și el pe
rioade de „eclipsă" ? Se poate 
explica numărul mare de go
luri primite numai prin acci
dentările lui M. Mihail și Mun- 
teanu II, „capete de pod" în 
sistemul defensiv al „ll“-lui 
din Regie ? Ar fi o explicație 
incompletă, deoarece adevărul

locul este mai 
este același. Să

pasul înainte, 
Poate și pen-

19847'85 : 10 victorii, 
3 înfrîngeri, golave-

că nu a făcut 
dar a regresat, 
tru faptul că Hagi, desemnat 
recent cel mai bun fotbalist 
român al anului, conducea în 
iarna trecută plutonul golgete- 
rilor cu 14 goluri, Iar acum are 
numai 10 goluri în cont ! Poate 
și pentru faptul că M. Sandu, 
„vîrful" autentic, a marcat de 
data aceasta jumătate din nu
mărul golurilor înscrise în tu
rul campionatului trecut. Nu 
cumva jocul de atac al stu
denților bucureșteni e legat 
prea mult de forma lui Hagi 
sau M. Sandu 7 Este o între- 
bare-pretext care ascunde In 
ea și o opinie. Dincolo de a- 
ceastă întrebare, rămîne, insă, 
concluzia certă : Sportul stu
dențesc a urcat un loc in cla
sament, dar a făcut doi pași 
inapoi : unul cu atacul, foarte 
marc, altul cu apărarea, deci
siv în meciuri-cheie ! Și așa, 
Sportul studențesc, deși are 
+ 6 Ia „adevăr", se situează, la 
ora actuală, departe de adevă
rata cotă a posibilităților ei ! 
Automulțumirea acestei echipe, 
care arată frumos, a privat 
campionatul de un duel de 
toamnă pentru titlu. Pentru 
că, la un moment dat, se părea 
că numai Sportul studențesc

1000 DE JUNIORI SI CĂDEȚI LA FINALELE
J J

REPUBLICAN DE LUPTE GRECO-ROMANE Șl LIBERE
aproape 

mților la 
ipublican 
ai tineri 
fii și ju- 
iși și-au 

de la 
concu- 

?ei de la 
tigătorii, 
juniori : 
olea (O- 
- Co stei 
52 kg —

Costel Ciobanu (Letea Bacău), 56 
kg — Cătălin Tudose (Viitorul 
Pitești), 60 kg — Ion Dumbravă 
(S.C. Bacău), 65 kg — Costel A- 
lexandrache (Dinamo București), 
70 kg — David Strejariu (CSȘ 
Timiș), 75 kg — Robert Dongo 
(Crișul Oradea). 81 kg — Gheor- 
ghe Cimpan (Metalul Rădăuți), 87 
kg — Cristinel Buleașcă (L.C. Da
cia Pitești), +87 kg — Ion Irimi- 
ciuc (C.S.M. Rulmentul Suceava); 
cădeți: 38 kg — Lucian Ababei 
(CSȘ Galați), 40 kg — Trandafir 
Geană (CSȘ Rădăuți), 42 kg —

îTAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONO- 
rcurl 18 
a Bucu- 
dln str. 
pere de 
i nume- 
face TN 
progra- 

rele ex- 
i, de a- 
ogramul 
amul I,

— re- 
tot pe

ultimele 
biletelor 
ro care 
decem- 

umerele

otămînl, 
:embrie, 
5 LOTO 
1, deci, 
la sfîr-

• Pentru pronosportișld, publi
căm programul concursului Pro
nosport de duminică 22 decem
brie: 1. Atalanta — Milan; 2. Bari
— Udinese; 3. Fiorentina — Pisa; 
4. Inter — Sampdoria; 5. Juven
tus — Lecce; 6. Napoli — Avelll- 
no; 7. Roma — Como; 8. Verona
— Torino; 9. Catanzaro — Lane- 
rossi; 10. Cremonese — Lazio; 11. 
Palermo — Campobasso; 12. Pe
rugia — Empoli; 13. Pescara — 
Catania.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 15 DECEMBRIE 1983

Cat. 1 (12 rezultate) 25 varian
te 25% a 9.069 leL Cat. 2 (11
rezultate) 15 variante 100% a 2.951 
lei Ș1 401 variante 25% a 738 lei. 
Cat. 3 (10 rezultate) 110 varian
te 100% a 581 lei șl 3 465 varian
te 25% a 145 lei.

Romeo Hrincescu (CSS Rădăuți), 
45 kg — Constantin Dobiță (Le
tea Bacău), 48 kg — Adrian Ma- 
nuț (L.C. Dacia Pitești), 51 kg
— Train a Munteanu (Letea Ba
cău), 55 kg — Lucian Juscă (CSȘ 
Gloria Arad). 59 kg — Dumitru 
Popa (CSȘ Ceahlăul Piatra 
Neamț), 03 kg — Cristian Mreană 
(CSȘ Botoșani). 68 kg — Mareei 
Olteanu (CSȘ Timiș), 73 kg — 
Traian Geană (CSȘ Rădăuți), 78 
kg — Mlrel Angbel (CSȘ Con
stanți), 4-78 kg — Florin Iacob 
(Dinamo București); „LIBERE" — 
juniori: cit. 48 kg — Florin Mîn- 
dreci (CSȘ Olimpia Craiova), 48 
kg — Romică Rașovan (CSM Re
șița), 52 kg — Nicolae Trască 
(Constructorul Hunedoara), 56 kg
— Florin Szarka fUNIO Satu 
Mare), 60 kg — Cătălin Bejenaru 
(CSȘ Steaua). 65 kg — Mircea 
Rotaru (CS Onești), 70 kg — En- 
dre Elekes (CSȘ Steaua), 75 kg — 
Constantin Bălan (Nicolina Iași), 
81 kg — Laszlo Szabo (CSȘ Odor- 
hei), 87 kg — Florin M&Iinescu 
(Dunărea Galați), 4-87 kg — Pe- 
trișor Cruceanu (C.S. Onești); 
cădeți: 38 kg — Isvan Demeter 
(CSȘ Voința Reghin), 40 kg — 
Călin Manea (CSȘ Steagul roșu 
Brașov), 42 kg — Marcel Panait 
(CSȘ 2 Constanța), 45 kg — Va- 
sillcă Goian (CSȘ Călărași), 48 kg
— Bogdan Ciufuleseu (CSȘ Că
lărași). 51 kg — Dumitru VI ad 
(CSȘ Gloria Buzău), 55 kg — Că
tălin Al dea (CSȘ Tg. Jiu), 59 kg
— Cristian Crăciun (CSȘ Viito
rul Cluj-Napoca), 63 kg — Teo
dor Vlad (CSȘ Steaua), 68 kg — 
Ovidiu Mioc (CSȘ Viitorul Timi
șoara), 73 kg — Mirel Aruncu- 
teanu (CSȘ Tg. Mureș), 78 kg — 
Sorin Moisache (Constructorul 
Hunedoara), 4-87 kg — Gheorghe 
Ciupercă (CSȘ 2 Constanța).

mirea, 
stanța, 
mărul 
sează echipa pe penultimul loc 
în „Trofeul fair-play" !!) au 
anulat acel start lansat care 
anunța că, în Regie, toată lu
mea se gindește, in sfirșit, la 
titlu !

...Sportul studențesc ar me
rita mai multe laude din mo
ment ce se află pe locul se
cund după prima parte a cam
pionatului, ar putea obiecta 
cineva. Preferăm să fim, a- 
cum, mai exigenți cu întregul 
lot al studenților bucureșteni, 
cu antrenorii Constantin Arde
leanu și Atanasie Dima, cu 
gîndul că, la vară, Sportul stu
dențesc ar putea oferi adevă
rata sa VALOARE. Ceea ce 
impune cu necesitate mai 
multă responsabilitate față de 
talentele sale, o valorificare la 
maximum a disponibilităților. 
Ni se pare absolut firesc ca 
de Ia o echipă cu posibilitățile 
Sportului studențesc să se pre
tindă mai mult 1 Iarna aceasta, 
Sportul studențesc, echipa care 
arată 
joace modern, 
startul spre echilibru 1 Pentru 
că nu-i singura toamnă, sin
gurul sezon cînd echipa din 
Regie a plecat lansat, însă nu 
a cunoscut încă bucuria rupe
rii firului de la linia de so
sire !

Mircea M. IONESCU

superficialitatea, incon- 
indisciplina (priviți nu- 
cartonașelor, care pla-

frumos, care știe să 
trebuie să ia

Ne-am ocupat in multe 
rinduri de golgeteri, de a- 
cești jucători specializați în 
înscrierea golurilor, în asi
gurarea victoriei echipei tn 
care joacă. Și nu se poate 
spune că fotbalul românesc 
nu s-a înscris printre cele 
mai productive din acest 
punct de vedere, exemplul 
lui Dudu Georgescu, In 
două rînduri golgeter abso
lut al Europei, care și a- 
cum deține recordul „Ghe
te! de aur", cu cele 47 de 
goluri marcate In sezonul 
1976—’77, fiind grăitor. 
Ne-am gîndit. Insă, că de 
un interes asemănător tre
buie să se bucure și jucă
torii care smulg victoria, 
care marchează golul victo
riei.

Cercetînd rezultatele celor 
153 de meciuri din Divizia 
„A", disputate în toamnă, 
reiese că 52 dintre ele s-au 
incheiat cu victorii la un 
gol diferență, „la limită" 
cum se zice. Către acestea 
ne-am Îndreptat atenția și 
a reieșit că cele 52 de go
luri. deosebit de valoroase, 
pentru că. in fond, au în
semnat două puncte, au fost 
reușite de 44 de jucători. 
Fiindcă opt dintre ei au 
marcat cite două goluri 
decisive, să-i numim...
...GOLGETERII VICTORIEI

Primul care a marcat un 
astfel de gol de... 2 p este 
Augustin (Dinamo), in me
ciul de la Bacău, din prima 
etapă, cu Sport Club. El a 
adus victoria formației sale 
în min. 60. In aceeași e- 
tapă, tot în deplasare, F.C. 
Argeș întrece A.S.A. Tg. 
Mureș, tot cu 1—0, prin go
lul lui Jurcă (min. 82). Pe 
amîndoi aveam să-i mai în- 
tîlnim în etapele următoare, 
amîndoi figurînd în „topul" 
jucătorilor care au smuls 
de cite două ori victoria. 
Iată-i pe cei opt : Augustin 
(Dinamo). Jurcă (F.C. Ar
geș), Pițurcă (Steaua), Bîcu 
(Univ. Craiova) — cite unul 
în deplasare, Șoarece și 
Cramer (F.C.M. Brașov), 
Eftimie (F.C. Olt), ambele 
în deplasare, in cazul lui 
Eftimie — ambele din pe
nalty. Și ar mai fi un ju
cător, fundașul Eduard (F.C. 
Argeș), care a marcat și el 
tot de două ori, ultima dată 
insă... in proprie poartă 1 
Astfel, dacă în etapa a 8-a 
a adus victoria echipei sale 
in meciul cu Universitatea 
Craiova, marcînd golul de
cisiv (3—2) in min. 84, în 
etapa a 11-a, la Buzău, la 
2—2, în min. 80, a marcat, 
de asemenea, golul cel mal 
important al partidei (3—2 
pentru Gloria), dar... în 
proprie poartă : autogolul 
înfrîngerii !

Iată-i pe ceilalți marca
tori, notînd, totodată, golu
rile înscrise acasă (a) și în 
deplasare (d) : Șt. Petcu (a), 
Bărbulescu (d), Lăcătuș (d), 
Bcîodcdici (d). Radu II (a) 
— STEAUA ; Hagi (a), Ți- 
cleanu (a), Terheș (a), Bo- 
zeșan (a) — SP. STUDEN
ȚESC : Văidean (a), S. Ră- 
ducanu (a) — DINAMO 
Ungureanu (a). Mănăilă (d), 
Cioroianu (a). Ad. Popcscu 
(a) — UNIV. CRAIOVA ț
I. Pctcu (a) — CORVINUL ; 
Butufei (a), I. Gușă (a) — 
PETROLUL ; Ciocan (a), 
Cimpeanu 11 (a), L. Mol
dovan (a) — „U“; Badea 
(a) — F.C. ARGEȘ ; Profir 
(d), Tică (a) — GLORIA ; 
C. Lazăr (a) — CHIMIA ; 
Giuchici (a) — „POLI" ț
Laurențiu (d) — F.C. OLT ; 
Muntean (a), Fanici (d) — 
A.S.A. ; Viscreanu (d) —
S.C. BACĂU ; Goanță (a), 
Agiu (a) — RAPID ; Marcu 
(a). Ursu (a) — VICTORIA; 
Barbu (a) — F.C.M. BRA
ȘOV ; Mureșan (a) — F.C. 
BIHOR. Din totalul de 52 
de goluri, cinci au fost rea
lizate din penalty. De aceea, 
alături de cei care au trans
format aceste lovituri, se 
cuvine să-i amintim și pe 
arbitrii care au dat sanc
țiunile : Eftimie (F.C. Olt)
— 2 g, ambele din penalty,
pe teren propriu : V. Curt 
(F.C. Olt — Corvinul, 3—2) 
și R. Petrescu (F.C. Olt — 
Victoria, 2—1) ; Barbu
(F.C.M. Brașov) : S. Necșu- 
Iescu (F.C.M. — A.S.A.,
1— 0) ; Cimpeanu II (,,U“) : 
I. Igna („U“ — S.C. Bacău,
2— 1) ; I. Petcu (Corvinul) : 
I. Crăciunescu (Corvinul — 
Sp. studențesc, 4—3).
ATACANTII AU MARCAT 
MAI PUTIN DE JUMĂ

TATE DIN GOLURI...
Intr-adevăr, atacanții au 

înscris 24 de goluri, deci a- 
proape jumătate din cele 
52. Cam puțin, dacă ținem 
seama că... asta este „profe
sia" lor în cadrul echipei. Dar. 
chiar mai periculoși s-au 
dovedit jucătorii din liniile 
din spate. Datorită dinami
cii jocului, care cere ca toți 
jucătorii să răspundă la fel 
(de bine) în cele două faze 
ale jocului, de 16 ori au 
punctat mijlocașii, de 12 ori
— fundașii. Și, astfel, prin
tre alții, Laurențiu, Ciocan, 
Ungureanu, Bărbulescu, Tică, 
Belodedici sau C. Lazăr 
(în min. 90 !) au asigurat 
victoria echipelor lor.

întrecerea „jucătorilor vic
toriei" este la jumătatea 
drumului. De aceea, nu e- 
xistă, deocamdată, un „li
der" al lor,' laurii fiind îm- 
părțiți între cei șapte mai 
sus notați cu cite două go
luri Ia activ.

Mircea TUDORAN

Campionatul republican de juniori

RESTANȚIERELE
Și campionatul republican de juniori I și-a desemnat liderii 

de toamnă. în unele serii aceștia s-au detașat încă de la pri
mele etape, în altele disputa este foarte echilibrată și învingă- 
toarea va fi cunoscută probabil în finalul întrecerii. Dar să 
vedem cum se prezintă clasamentele acestei ample competiții 
care TREBUIE SA FIE PRINCIPALUL IZVOR DE TALENTE 
al fotbalului 
trebuie să se

PREMIANTELE Șl

nostru, „creuzetul" 
formeze — viitorii
prima serie ! Echi- 
sportiv școlar din

în care se formează — în care 
jucători divizionari.

SERIILOR I-

Surpriză în
pa Clubului _ , __
Fălticeni (antrenor Corneliu An
ton) termină turul pe locul I, 
înaintea unei vechi abonate la 
acest loc — Politehnica Iași. Dis
puta din această serie este însă 
foarte echilibrată, dar la ea nu 
participă, după cum lesne 
poate observa, cel mai bine 
ganîzat club sportiv școlar 
această parte * 
Piatra Neamț.

de țară, cel 
De ce oare ?

se 
or
din 
din

13
13

1. CSȘ FALT.
2. Polit. Iași
3. ASA C-lung M. 13 

C.S.Ș. Iași 
C.S. Botoșani 
Ceahlăul P.N. 
CSȘ Dorohoi 
CSM Suceava

9. CSȘ P. Neamț
10. Min. V. Dornei 13
11. CFR Pașcani 13
12. CSȘ Tg.Neamț 13
13. CSȘ Rădăuți 13
14. Chimia Fălt. 13

2 39-
2 35-

4.
5.
6.
7.
8.

13 
13
13
13
13 
13

4
3
2
1
1

25-11 
31-21 
38-14
21-18
40-28
19-22
18-30
25-31
16-32
16-50
10-69

21
20
19
19
18
17
15
12
12
10
8
6
3
2

în turneul final al competiției. 
„Aripile* din localitate se află 
însă foarte aproape și disputa va 
fi în continuare deschisă.

1. LUC. BACAU
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Gloria Buzău

10. S.C. Bacău
11. Tricolorul Bc.
12. Tricolorul Bz.

Duel pasionant în seria a iV-a 
Intre C.S.Ș. Tîrgoviște (antrenor 
Teofil Gh. Tzitzeclis) și Petrolul 
Ploiești (iată că și în această în
trecere Petrolul are o reprezen
tantă de valoare). Diferența de 
puncte fiind foarte mică, oricare 
dintre aceste două echipe poate 
urca în turneul final.

1. D. C.S U. GL. 11 9 2 0 37-12 26
2. Oțelul Galați 11 8 0 3 32- 7 16
3. F.C.M. Brăila 11 6 2 3 34-12 14
4. F.C. Constanța 11 6 2 3 15- 7 14
5. Delta Tulcea 11 5 4 2 22-16 14
6. C.S.Ș. Călărașu 11 3 4 4 8-13 10
7. CSȘ Constanța 11 3 4 4 11-18 10
8. CSȘ Mangalia ia 3 3 5 14-21 9
9. Dunărea CI. ii 1 5 5 10-23 7

18. C.S.Ș. Tulcei ii 2 3 6 13-31 7
11. C.S.Ș. Medgidia n 2 2 7 8-39 6
12. C.S.Ș. Galați ii 1 3 7 13-18 5

în seria a Il-a, Luceafărul Ba
cău (antrenor Mihai Bîlc) și-a 
pus din nou candidatura la locul 
care dă dreptul să se continue 
cursa spre titlul de campioană,

Aripile Bacău 
C.S.Ș. Focșani 
C.S.Ș. Vaslui 
C.S.Ș. Roman 
Olimpia Rm.S. 11 
C.S.Ș. Tecuci
C.S.Ș. Bacău

11 8 1
11 8 0
11 7 1

6 2
7 0
5 3
6 0
5 2
4 2
3 1
1 0
0 0

11
11
11
11
11
11
11
11
Galați

2 30- 9
3 22- 8
3 22- 8
3 23-15
4 22-16
3 13-11
5 28-20
4 14-12
5 16-19
7 17-25

10 18-27
11 4-60

17
16
15
14
14
13
12
12 
10
7
2 
0

(antrenorDunărea C.S.U. _ . .
Aurel Drăgan) s-a și distanțat la 
patru puncte, care pot însemna 
foarte mult într-o serie (a Ul-a) 
cu numai 11 etape în retur. Ră
mîne de văzut care va fi 
celeilalte echipe gălățene 
cate. Oțelul.

replica 
im pil-

1. C.S. 5. T-VIȘTE
2. Petrolul PI.
3. CSȘ Alexandria
4. Met. Plopeni
5. C.S.S. Ploiești
6. F.C.M. Giurgiu
7. Steaua Mi zii
8. Prahova PI.
9. C.S. Tîrgoviște 

18. C.S.Ș. Cîmpina 
lil. Flacăra Moreni 
12. Tricolorul Pit.

in 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ia

2
3
4
5
4
6
8
8
9

26-15
22-16
20-20
19- 20
13-17
20- 18
17-28

18
17
14
14
14
11
11
10

9
8
4
2

.citirea" acestor patru clasamente :Două concluzii, după „citirea" acestor patru clasamente : 1. 
locurile modeste ocupate de Tricolorul, dar aceasta se datorează 
diferenței de vîrstă (doi ani) si lipsei de experiență (echipele 
fiind alcătuite în vară) ; 2. eomnortarea sub posibilități a unor 
echipe ca C.S.M. Suceava, S.C. Bacău, Gloria Buzău, F.C. Con
stanța, cluburi cu pepiniere puternice, care au dat mereu fot
balului nostru jucători de talent. (L. D.)

Două concluzii, după



LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag î)

industriei alimentare al Repu
blicii Socialiste România pe 
anul 1986 ; .

3. — Proiectul Legii Bugetului 
de stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1986 ;

4. — Proiectul Legii cu privi
re la creșterea productivității 
muncii, perfectionarea organi
zării si normării producției si 
a muncii ;

5. — Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat.

Intrindu-se in ordinea de zi, 
tovarășul Stefan Bîrlea, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat ex
punerea asupra proiectului Le
gii Planului national unic de 
dezvoltare economico-socială ® 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1986 ; tovarășul Gheor- 
ghe David, ministrul agricultu
rii, a prezentat expunerea asu
pra proiectului Legii Planului 
de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare al Repu
blicii Socialiste România pe 

CONVOCĂRtĂ-BILĂNIĂACTIVIJIO BWA 
DE COMANDĂ Șl DE PARTID DIN ARMATĂ

(Urmare im pag 1)

xerciții și aplicații. Au fost 
reliefate, totodată, modul in 
care armata iși îndeplinește 
funcția economică, participarea 
militarilor la întreaga viață 
politico-ideologică, științifică și 
culturală a țării.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm patriotic, primit cu 
vii urale și ovații, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost urmă
rită cu deosebit interes, cu in
tensă mîndrie patriotică, fiind 
subliniată în repetate rinduri 
cu puternice aplauze și ovații. 
Ca de fiecare dată cînd s-a 
aflat în mijlocul militarilor, 
conducătorul partidului șl sta
tului nostru a fost aclamat în
delung, cei prezcnți la convo- 
carea-bilanț reafirmindu-și
hotărirea nestrămutată de a-și 
consacra întreaga capacitate, 
pregătire și experiență sporirii 
forței combative a trupelor, 

anul 1986 ; tovarășul Petre Gi
gea, ministrul finanțelor, a pre
zentat expunerea asupra pro
iectului Legii Bugetului de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1986.

Tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, a prezentat, 
in continuare, coraportul Con
siliului Suprem asupra celor 
trei proiecte de legi.

Raportul comun al comisiilor 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale, care au avizat favo
rabil proiectele de legi aflate in 
dezbatere, a fost prezentat de 
tovarășa Elena Pugna, vicepre
ședinte al Comisiei pentru in
dustrie și activitatea economico- 
tinanciară.

A Început, apoi, dezbaterea 
generală comună asupra aces
tor proiecte. Au luat cuvîntul 
deputății Virgil Cazaeu, Ilie 
Verdet, Pavel Zarcula, Marin 
Nedeicu.

Lucrările sesiunii continuă.

pentru a fi gata in orice mo
ment să îndeplinească, împre
ună cu celelalte elemente ale 
sistemului apărării naționale, 
cu întregul popor, misiunile în
credințate de patrie și partid, 
de comandantul nostru suprem. 

Convocarea-bilanț a luat sfîr- 
șit într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, de insuflețitoare 
mîndrie patriotică. Cei prezenți 
au făcut din nou tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la plecare, 
o emoționantă manifestare de 
dragoste, stimă și recunoștință. 
Ei au scandat îndelung, cu 
putere, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — pace I", 
„Ceaușescu — La mulți ani 
reafirmînd devotamentul profund 
al întregii armate față 
de partid și popor, fată 
de comandantul suprem, 
adeziunea totală a oștirii la 
politica internă și externă a 
partidului și statului, la elabo
rarea și înfăptuirea căreia un 
rol hotărîtor ii are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, angajamen
tul solemn de a sluji cu cre
dință nestrămutată interesele 
poporului, ale patriei noastre 
libere și independente, Repu
blica Socialistă România.

Sportivi români peste hotareI
j NOI SUCCESE INTERNAȚIONALE ALE GIMNASTELOR
J: Zilele trecute, gimnastele 

noastre fruntașe Ecatcrina 
Szabo și Daniela Silivaș au 
evoluat în Elveția în cadrul a

0 două concursuri internaționale. 
Mal întîi la Montreux, în ca- 
drul „Memorialului Arthur 
Gander", în care multipla 
noastră campioană s-a situat 
pe locul I, cu 39,30 p, urmată 
de Daniela Silivaș cu 39,15 și 
Anja Wilhelm (R.F.G.) cu 38,45.

g La „Cupa Elveției", desfășurată 
pe cupluri, Ecatcrina Szabo, 
Marius Gherman s-au situat pe 

g locul secund, cu 77,60 p, după 
Yang Yanli, Li Ning (R.P. Chi- 

J; neză) cu 77,75, pe poziția a 
0 treia aflîndu-se Kelly Garrison, 
J: Phil Cahoy (S.U.A.) cu 76,60.

f LUPTĂTORII, PE PODIUM
B
ă Luptători fruntași din țara 

noastră au participat la două 
mari turnee de „greco-romane". 
Mai Întîi, la Haaparanda (Sue- 

0 dia), în compania unor sportivi 
i valoroși din Bulgaria, Dane- 
Ș marca. Finlanda, S.U.A., Un- 
Ș garia și U.R.S.S. Reprezentanții 
Sj țării noastre au avut o fru- 
0 moașă comportare : Ștefan
g Rusu a cucerit primul loc Ia 

categoria 74 kg, Mihai Cișmaș 
| (52 kg), Petre Cărare (68 kg) 
| și Ilie Matei (90 kg) s-au cla- 

sat pe locul II, iar Radu Slru- 
bert (48 kg). Gheorghe Savu 
(62 kg) și Ion Grigoraș (130 

g kg) au ocupat locurile III la 
categoriile respective.

| CRISTINA BĂDULESCU 
| LA C.M. DE
J: BELGRAD, 17 (Agerprcs). — 

După 6 runde, în Campionatul 
g mondial de șah pentru juni- 
0 oare, ce se desfășoară în ora- 
Sș șui iugoslav Dobrna, pe primul 
g loc în clasament se află Kete- 
0 van Arahamia (U.R.S.S.), cu 
Js 6 p, urmată de Cristina Bădu- 
jî lescu (România), Miriana Ma- 

rici (Iugoslavia) cu cîte 4,5 p, 
Gabriele Dahlgren (R.F.G.), 

șjVera Peiceva (Bulgaria), Sla- 
Șj vica Markov (Iugoslavia) 4 p, 
^Jessie Harmsen (Olanda), Su- 
e san Walker (Anglia) 3,5 p, II-

• Frumoase succese au re
purtat tinerele gimnaste ro
mâne ta meciul dintre echi
pele de junioare ale R.D. Ger
mane și României, disputat la 
Rostock. Echipa țării noastre a 
terminat învingătoare cu 191,75 
p, față de 187,60. La individual 
compus, pe primele patru locuri 
s-au situat gimnastele române 
Mirela Sidon, Liliana Stanciu, 
Cătălina Bucur și Mădălina 
Tănase, iar în finalele pe a- 
parate Mirela Sidon s-a clasat 
de trei ori pe locul I — la 
paralele, bîrnă și sol, Augus- 
tina Badea și Liliana Stanciu 
clasîndu-se pe locurile 2 la 
bîrnă, ca și Mădălina Tănase 
Ia sărituri.

IN SUEDIA Șl FINLANDA
La turneul de la Helsinki, 

la care au fost prezenți ta con
tinuare, alături de concurenți 
din Bulgaria. Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, Suedia, Un
garia, U.R.S.S. și, firește. Fin
landa, luptătorii români au re
purtat alte succese. Trei din
tre ei au terminat competiția 
neinvinșl : Mihal Cișmaș, Petre 
Cărare și Ion Grigoraș. Pe lo
cul II — Ilie Matei, iar pe 
III — Radu Strubert și Gheor
ghe Savu. Cel mai bun luptă
tor al turneului din capitala 
Finlandei a fost desemnat ro
mânul Petre Cărare, învingă
tor înainte de limită în toate 
partidele susținute.

PRINTRE FRUNTAȘE 
SAH JUNIOARE 
diko Madl (Ungaria) 3 p etc. 
în runda a 5-a, Cristina Bă- 
dulescu a pierdut la Arahamia, 
iar ta runda a 6-a a ciștigat 
partida cu Walker. Alte rezul
tate : Madl — Peiceva 0—1, 
Leroy — Lisowska remiză, Po- 
lakova — Kever 1—0, Araha
mia — Harmsen 1—0, Amura 
— Markov 0—1, Dalmau — 
Bourloud 1—0.

Cupele europene la volei

DINAMO - 
SANTAL PARMA

(C.^.e.)

D.H.G. ODENSE -
STEAUA

(Cupa cupelor)
Vă prezentăm și celelalte re

zultate înregistrate în meciu- 
rile-retur și programul penulti
mei etape.

CUPA CAMPIONILOR, mas
culin : Ț.S.K.A. Moscova — 
Wesa Helsinki 3—0, Brather 
Martinus Amstelveen — Levski 
Spartak Sofia 3—0, Mladost 
Zagreb — Tartarini Bologna
1—3, Stal Szczecin — Tungsram 
Budapesta 3—0, Hapoel Hama- 
pil (Isr.) — Ruda Hvezda 
Praga 0—3. Calificate — și vor 
juca astfel — în penultima 
fază : Ruda Hvezda Praga — 
A.S. Grenoble, Dinamo Bucu
rești — Santal Parma, B.M. 
Amstelveen — Stal Szczecin, 
Ț.S.K.A. Moscova — Tartarini 
Bologna ; feminin : Leixoes 
Porto — Panathinaikos Atena 
3—0, Espanol Verte Barcelona
— U.C. Lausanne 3—2. în pen
ultima fază : Tungsram — 
Czarni, U.C. Lausanne — Teo
dora R., Ț.S.K.A. Moscova — 
Leixoes, Eczacibasi Istanbul — 
Dynamo Berlin.

CUPA CUPELOR, masculin : 
D.H.G. Odense (Dan.) — Aca
demia Mamede (Port.) 3—1, 
Bayer Leverkusen (R.F.G.) — 
Hapoel Mate Asher (Isr.) 3—0, 
V.C. Lenik (Bel.) — Dinamo 
Moscova 0—3. în faza urmă
toare : Ț.S.K.A. Sofia — Bayer 
Leverkusen, D.H.G. Odense — 
Steaua București, Dinamo Mos
cova — Filamentspor Bursa, 
A.S. Cannes — Panini Modena ; 
feminin : C.A.S.G. Paris — 
Mladost Zagreb 0—3. Dunav 
Ruse — Harenthals (Bel.) 3—0, 
Kaufhaus Innsbruck — V.B.C. 
Cassano (It.) 3—2, S.C. Por
tugal Lisabona — Uralocika 
Sverdlovsk 0—3, S.V. Lohhof 
(R.F.G.) — „Uni" Basel 3—0. 
în penultima fază, întîlnirile : 
Dunav — Kaufhaus, Milangas
— Ujpest Dozsa, Uralocika — 
Philathletikos Salonic, Mladost
— S.V. Lohhof sint programate 
la 15 (tur) și 22 (retur) ianua
rie 1986. învingătoarele se ca
lifică în turneele finale.

• TELEX • TELEX •
atletism • Belgianul Rou

sseau a cîștigat crosul de la Les 
Mureaux. parcurgînd distanța de 
9,250 km tn 26:40.

HOCHEI • Turneul de la Mos
cova, dotat cu „Cupa ziarului 
Izvestia", a continuat cu meciul 
dintre echipele U.R.S.S. și Cana
dei. Au cîștigat gazdele ou 8—2 
(5—1 1—1. 2—0) • La Kilix (Sue

dia), în meci între echipele se
cunde ale Suediei șl U.R.S.S.. 
victoria a revenit suedezilor cu 
3-2 (2-1. 1-0, 0-1).

PATINAJ viteza • La Eind
hoven s-a desfășurat o nouă e- 
tapă In cadrul „Cupei Mondiale", 
pe 1500 m rezervată bărbaților. 
Pe primele locuri s-au clasat 
Hein Vergeer (Olanda) — 2:02,60, 
urmat de Tomas Gustafson (Sue
dia) 2:03,54 șl compatriotul său 
Hans Magnusson — 2:03,66. ta 
clasamentul general provizoriu 
conduce Magnusson eu 42 p. ur
mat de Oxholm (Norvegia) — 32 
P șl Gustafson - 31 p e La Me- 
deo a avut loc campionatul 
masculin al U.R.S.S. (probe de 
viteză). Pe primul loc s-a situat 
Viktor șașerln cu 163.266 p. ur
mat de Oleg Bojev — 163,641 p. 
La Moscova s-au desfășurat pro
bele feminine, pe primele locuri 
situîndu-se Natalia Artamova cu 
182.786 p, urmată de Olga Pleh- 
kova — 183,334 p.

POLO • La Zurich s-a desfă
șurat „Supercupa Europei" Intre 
Spandau din Berlinul Occidental 
(cîștigătoarea „C.C.E.") șl Vasas 
Budapesta (învingătoare în ..Cupa 
cupelor"). Spandau a cîștigat cu 
13—12 (4-4 3-3 1—5. 2—0.

KASPAROV -
HAGA, 17 (Agerpres). — 

Cea de-a doua partidă a me
ciului amical de șah dintre 
campionul mondial Gări Kas
parov (U.R.S.S.) șl marele 
maestru olandez Jan Timman,

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL (f)
C.M. de handbal feminin 

(grupa valorică ,,B“) se află 
în faza semifinalelor. Evoluînd 
în seria a Il-a, reprezentativa 
țării noastre întîlnește azi for
mația Austriei. în eventuali
tatea unei victorii sau chiar a 
unul rezultat de egalitate, e- 
chlpa României iși asigură ca
lificarea tn grupa „A“ a C.M. 
(anul viitor, ta Olanda), ur- 
mînd să joace, sîmbătă, finala 
locurilor 7—8.

Rezultate înregistrate marți 
seara, seri» I : R.F. Germania

JUANTORENA, DIN
Deși activitatea sa competi- 

tională a încetat încă din lu
na martie, Alberto Juantorena, 
supercampionul cubanez, a mai 
fost onorat, de curînd, cu o 
distincție, oferită de astă dată 
de Federația de atletism din 
S.U.A. Argumentul? „Pentru 
ansamblul carierei remarcabile 
a marelui atlet".

într-adevăr, Juantorena a 
fost primul alergător care a 
reușit „dubla" olimpică la 400

TIMMAN 2-0
care se desfășoară la Hilver- 
sum (Olanda), a fost cîștigată 
de Kasparov la mutarea a 35-a.

Scorul meciului este favora
bil cu 2—0 iul Kasparov.

— Polonia 16—15 (8—5), Nor
vegia — Franța 24—15 (12—7), 
R.D. Germană — Suedia 18—13 
(11—7). Clasament : 1. R.D.G. 
8 p, 2. R.F. Germania 6 p, 3. 
Polonia 4 p, 4. Norvegia 4 p, 
5. Suedia 1 p, 6. Franța 1 p ; 
seria ■ Il-a : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 21—21 (12—13), Bulga
ria — Austria 17—16 (7—9).
Clasament : 1. U.R.S.S. 6 p, 2. 
Ungaria 6 p, 3. Cehoslovacia 
5 p, 4. România 3 p, 5. Austria 
2 p, 6. Bulgaria 2 p.

NOU PREMIAT !
și 800 de metri, la Jocurile de 
la Montreal, din 1976, perfor
mantă oare rămîne unicat. 
Cum singulară rămîne repeta
rea succesului un an mai târ
ziu, in „Cupa Mondială" de la 
Dusseldorf. Și tot de două ori 
Juantorena a fost recordman 
al lumii, la 800 metri. Juanto
rena deține și acum „capul de 
afiș" la 400 metri, 44,27, cea 
mal bună performanță la ni
velul mării.

Un amănunt semnificativ: 
distincția l-a fost înmînată de 
fostul său adversar și învins, 
Fred Neyhouse, acum vicepre
ședinte al federației nord-ame- 
ricane. De notat că Juantorena 
este vicepreședinte al federației 
din țara sa.

FHbal meridiane
ALTE ECOURI DUPĂ 

TRAGEREA LA SORȚI...

... care a avut loc duminică ta 
Ciudad de Mexico :

ANTONIN PIECHNICZEK (an
trenorul echipei Poloniei) : 
.Grupa noastră, cu Anglia, Por
tugalia șl Maroc, nu este ușoa
ra, dar sperăm să ne calificăm 
ta „optimi*. Jocurile eu englezii 
șl portughezii vor fi hotărî- 
toare*.

TEBBY BUTCHER (Internațio
nal englez) : „După mine, cel 
mai greu joc este cel eu Por
tugalia, ta care se confruntă 
două stiluri de joc : cel nordie 
șl cel latin. La Monterrey (n.n. 
altitudinea este de 538 m) nu 
vom avea greutăți de acomodare 
cu «platourile înalte-, Iml este 
frică, insă, de... căldură, așa 
cum am suferit la C.M. din Spa
nia... la Bilbao*.

JOSB TORRES (selecționerul 
reprezentativei Portugaliei) : „Al
titudinea și căldura ne favori
zează. Obiectivul cel mai impor
tant este ca Jucătorii noștri să 
aibă o pregătire fizică peste ni
velul englezilor*.

MARTIN O’NEILL (Internațio
nal nord-lrlandez) : „Cred că 
vom ocupa locul secund tn gru
pă (cu Brazilia, Algeria, Spania 
n.n.). Brazilienii stat favorițl și 
pot ctștlga chiar campionatul*.

GIIEOIIGHI VASILIEV (antre
norul echipei Bulgariei) : „Ju
căm meciul de deschidere cu 
Italia. Este o mare cinste pen
tru noi. Lupta pentru primele 
două locuri va fi extrem de 
grea : Italia, Argentina, Coreea 
de Sud fi... noi I Am fi prefe
rat o altă grupă..."

OMAR BOBRAS (antrenorul e- 
chlpel Uruguay) : „Este fără în
doială grupa cea mai grea : R.F. 
Germania, Danemarca, Scoția.

Deci, trei echipe europene, 
căror stil de joc trebuie 
cunoaștem. In acest scop, 
întreprinde un turneu in 
ropa".

al 
să-l 
vom 
Eu-

CAMPIONATE
OLANDA (et. 18). P.S.V. Eind

hoven și Ajax au obținut noi 
victorii. Prima a ciștigat, în de
plasare, cu 2—0 la Haarlem (lo
cul 10), în timp ce Ajax a în
vins pe Excelsior (locul 17> cu 
3—0. Eindhoven conduce detașat 
in clasament cu 33 p, urmată de 
Ajax șl Feyenoord, cu cîte 26 p, 
dar Ajax are un joc mai puțin. 
Au fost consemnate două mari 
surprize : Feyenoord a pierdut ne 
teren propriu (S—3) cu Venio (lo
cul 14), iar N.E.C. Breda a fost 
învinsă acasă de Kerkrade (1—2). 
Pe ultimele locuri : 17. Excelsior 
10 p. 18. Heracles 7 p.

GRECIA (et. 12). Luptă strinsă 
pentru primul loc : 1. Panathi
naikos 18 p, A.E.K., Panionios șt 
Arts Salonic toate cu cîte 17 p. 
Cîteva rezultate : Panathinaikos— 
Larissa 3—2, A.E.K. — Ethnikos
2— 0, Aris — O.F.I. 2—0, P.A.O. K. 
(locul 12 I) — Kalamarla 4—1 I 
Doxa — Olymplakos (locul 13 1)
3— 3.

AUSTRIA (et. 21). Două echipe 
sint clar detașate : Austria Viena 
37 p. Rapid Viena 35 p. Dumi
nică, primele clasate au 
obținut noi victorii cate
gorice : Voest Llnz — Rapid 
Viena 0—i I Austria Viena — 
L.A.S.K. 4—1.
• La 9 ianuarie, la Zurich, se 

va efectua și tragerea la sorți a 
sferturilor de finală ale C.E. de 
tineret (în aceeași zi va avea loa 
aceeași operație a „sferturilor* 
in cupele europene), tn C.E. de 
tineret s-au calificat echipele : 
Franța, Suedia, Polonia, Anglia, 
Ungaria, Danemarca, Spania, Ita
lia (sau Belgia).
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