
A TOVARĂȘULUI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reintilnit, sîmbătă, cu to
varășul Todor Jivkov, 
general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Republicii Populare ____
ria. in cadrul unui dineu.

Cu acest prilej a continuat 
schimbul de păreri in probleme 
bilaterale, precum și cu pri
vire la unele aspecte actuale 
ale vieții internaționale.

In timpul întrevederii 
fost abordate probleme I_„__
de dezvoltarea tot mai puterni
că a _ colaborării româno-bul- 
gare în diverse domenii de de
osebită însemnătate pentru pro
gresul economic și social al ce
lor două țări.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele 
convorbirilor purtate în aceste 
zile la București, precum șl 
convingerea că înțelegerile sta
bilite cu prilejul actualei în
tâlniri vor contribui la întă
rirea în continuare a prieteniei 
tradiționale dintre popoarele 
român șl bulgar, în folosul și 
spre binele lor, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Dineul și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă si în
țelegere reciprocă.

★
Duminică dimineața s-au în

cheiat convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ț'odor Jivkov și-au exprimat 
satisfacția față de rezultatele 
convorbirilor purtate, precum și 
convingerea că înțelegerile sta
bilite cu prilejul noii vizite vor 
contribui, asemenea celorlalte 
întîlniri la nivel înalt, Ia dez
voltarea mai puternică a con
lucrării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, la extinderea co
laborării .......
tre 
ria 
nomic, tchnico-științific, cultu
ral și în alte sfere de activita
te. ia întărirea prieteniei tra
diționale dintre popoarele ro
mân și bulgar, in folosul și 
spre binele lor, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

secretar 
Central 
Bulgar, 
de Stat 
Bulga-

au 
legate

multilaterale din- 
România și Bulga- 

pe plan politic, eco-

Convorbirile s-au desfășurat 
iutr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă Și încredere re
ciprocă.

în legătură cu rezultatele vi
zitei, ale 
tatc intre 
Ceaușescu 
Jivkov. cu 
s-a ajuns 
comunicat 
tații. A fost, de asemenea, a- 
doptată Declarația-Apel a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, Todor Jivkov, cu pri
vire Ia realizarea, in 
a unei zone fără arme

★
în cursul dimineții 

minică, tovarășul 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist 
președintele Republicii I 
le România, impreună < 
rășul Todor Jivkov. 
general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Republicii Populare Bulgaria, 
au vizitat șantierul de amena
jare complexă a rîului Dîmbo
vița, unul din cele mai mari 
șantiere ale ~

convorbirilor pur- 
tovarășul Nicolae 

și tovarășul Todor 
înțelegerile la care 
a fost adoptat un 

care se dă publici-

Balcani, 
chimice.

de du- 
Nicolae
Român, 

Socialis- 
cu tova- 
sccretar
Central 

t Bulgar, 
i de Stat

Capitalei.
★

s-a încheiat vizita 
în țara noastră, la 

tovarășului Nicolae

Proletari din toate țările unifi-vd 1
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După un finiș foarte strins

UN MEC! DE BARAJ VA DECIDE
PE CAMPIOANA NAȚIONALA DE ȘAH

Divizia „A“

de volei (m)

STEAUA A CÎSTIGAT
9

Duminică 
de prietenie 
invitația 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Tovarășul Nicolae 
și tovarășul Todor 
sosit împreună Ia 
Otopeni, unde s-a 
ceremonia plecării.

Numeroși locuitori 
lei aflați pe aeroport au făcut 
o caldă și entuziastă manifes
tare de prietenie celor doi con
ducători de partid și de stat, 
dind glas satisfacției pentru re
zultatele noului dialog româno- 
bulgar Ia nivel înalt care se =5 
constituie intr-o contribuție im- 0

Ceaușescu 
Jivkov au 
aeroportul 
desfășurat

ai Capita

5

constituie într-o contribuție im
portantă Ia dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de fructuoasă 
colaborare dintre partidele, ță
rile si popoarele noastre.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov și-au string cu 
deosebită căldură miinile, s-au 
imbrătișat prietenește.

La ora 11,00 aeronava prezi
dențială a decolat, îndreptîn- 
du-se spre Sofia.

BĂILE MERCULANE. Egali
tatea din fruntea clasamentului 
se menține și după ultima 
rundă a finalei campionatului 
național feminin de șah. După 
ce în partida întreruptă ante
rior, Gabriela Olărașu n-a pu
tut trece de rezistența Mari
nei Pogorevicl, terminînd cu o 
remiză de mare luptă, toate 
fruntașele au făcut rezultate 
simetrice în ultimele lor în
tîlniri : Mureșan — Ioniță 1—0, 
Mitescu — Olărașu 0—1, Nuțu 
— Jicman 1—0. 
runda a 11-a 
zultatele : Kozma — 
niade 0—1, Nechifor 
cuță 0—1, 
1—0, Chiș — Radu 0—1, Șuș- 
nea
Pogorevici — Ghindă, Boicu — 
Olteanu, Baumstark — Caba- 
riu, Teodorescu — Stanca.

Așadar, primele două locuri 
ale finalei sînt împărțite între 
manea maestră Margareta Mu
reșan (Electromotor Timișoara) 
și maestra internațională Ga
briela Olărașu-Stanciu (Uni
versitatea București), care to
talizează cite 8 puncte fiecare. 
Cele două laureate urmează să 
dispute, în 
lunii 
cu 4 
rea 
anul 
fost
Elisabeta Polihroniade-Rusu și 
Eugenia Ghindă 7 p, Smaranda 
Boicu, Marina Pogorevici, Iudit 
Chiri cuță 6 p, Ligia Jicman, 
Viorica Ionescu, Mariana Io
niță, Gabriela Olteanu, Mălina 
Nicoară, Gertrude Baumstark, 
Nadejda Mitescu, Edit Kozma 
5,5 p, Mariana Nechifor, Mar
gareta Teodorescu, Emilia Chiș 
j p, Mădălina Stroe, Angela

Iar în rest, 
a furnizat re- 

Polihro-
- Chiri-
- StroeIonescu

Nicoară 0—1, remize

a doua decadă a 
ianuarie, un meci de baraj 
partide, pentru desemna- 
campioanei naționale 

1985. *, ■ peIn continuare au 
clasate Dana Nuțu 7,5 p,

I......
5 p,
Cabariu 4,5 p, Luminița Radu 
3,5 p, Cristina Stanca 3,5 p, 
Liliana Șușnea 1,5 p.

MECIURILE AMICALE DE HOCHEI ROMANIA - POLONIA B
Pe patinoarul „23 August" 

din Capitală au avut loc, sîm
bătă si duminică, două partide 
amicale de hochei pe gheață 
între echipa României și Po
lonia B. Iată relatările croni
carilor noștri.

9 Sîmbătă, 5-2 • Duminică, 5-7
in general deficitară, 
ceva mai activă, iar 
Huțan a avut cîteva intervenții 
bune. Două acțiuni 
combinații derutante 
porții lui Wieczorek (remarca
bil, de altfel) s-au soldat cu 
goluri : Gliga (min. 10), dintr-o

a fost 
portarul

rapide, cu 
în zona

ÎN PRIMA PARTIDĂ,
SÎMBĂTĂ, reprezentativa 
mâniei a învins Polonia B

Mircea COSTEA

mă a polonezilor. încurajați 
le... merge jocul, ai noștri 
intrat deciși în ultima parte a 
meciului, oaspeții au răspuns 
cu dîrzenie, dar românii au 
punctat de trei ori prin Cazacu 
(min. 42, pas de la Hălăucă), 
Hălăucă (min. 44, după o 
splendidă acțiune personală,

că 
au

(Continuare in pag. 2-3) <

Fază fierbinte la poarta echipei poloneze, in partida de sîmbătă.
Foto : Iorgu BĂNICĂ

5—2 (2—1, 0—0, 3—1). Deși În
tărită cu trei jucători aduși 
pentru meciurile de sîmbătă 
și duminică, formația poloneză 
nu a mai zburdat pe gheață, 
pasele lungi, de contraatac, e- 
ficiente (și indicate) în meciu
rile cu „tineretul" nu au mal 
dat roade. Pentru că hocheiștii 
noștri au făcut în ansamblu, o 
partidă bună. în prima repriză 
oaspeții au dominat mai mult, 
dar au înscris o singură dată, 
prin Kwasgroch (min. 7). pen
tru că nu au mai avut precizie 
în șuturi, iar apărarea noastră,

de la K. Antal 
(min. 20) care a 
pucul respins de

și K. 
urmărit 
portar,

pasă 
Antal 
atent 
la șutul lui Gliga.

Repriza secundă, cu 
kete în poartă, a fost 
creția echipei României, grație 
unui joc rapid, cu combinații 
frumoase, cu intervenții cura
joase în apărare si 
bițle aparte, pe care 
permanentizată. Dar 
prizei a rămas alb, , _ _____
tocmai finalizările au avut de 
suferit, imprecizia ' în șut fiind 
îngreunată și de apărarea fer-

A. Fe
la dis-

cu o am- 
am dori-o 
scorul re- 
pentru că

TIMIȘOARA. Situație ne
schimbată pe primele locuri ale 
finalei masculine : Șubă 7,5 p, 
Ghindă 7 p, Foișor 6,5 p, 
Gheorghiu, Ghițescu, Lupu și 
Stoica — 6 p. In runda a 9-a : 
Șubă — Stoica, Ghindă — Foi
șor, Bărbulescu — Gheorghiu, 
Pavlov — C. Ionescu, Geor
gescu — Stanciu, Mărășescu — 
L. Oltean, Ciolac — Cr. Io- 
nescu, Mozes — Savin — 
toate remize, Marin — Ghi
țescu 0—1, Joița — Lupu 0—1, 
Miluț — Stanciu 0—1, Griin- 
berg — D. Oltean 0—1, Ștefa- 
nov — Cosma 1—0’; runda a 
10-a : C. Ionescu — Șubă, 
Stoica — Ghindă, Gheorghiu
— Ghițescu, Georgescu — Ma
rin, Armaș — Mărășescu, L. 
Oltean — Savin, Cosma — Mo
zes, Ștefanov — Griinberg — 
remize, Foișor — Bărbulescu 
1—0, Stanciu — Lupu 0—1, D. 
Oltean — Pavlov 1—0, Joița
— Ciolac 0—1, Cr. Ionescu — 
Miluț 1—0. Urmează o zi de 
pauză, înaintea ultimei runde.

DERBYUL CU DINAMO
La Suceava (grupa valorică 

1—6) și Piatra Neamț (7—12) 
s-au Încheiat jocurile 
lui turneu al Diviziei 
volei (m).

SUCEAVA, 22 (prin 
Intr-o atmosferă de 
spectacol" și organizare deose
bită, sîmbătă după-amiază Sala 
sporturilor „Unirea" a fost ne
încăpătoare pentru numeroșii 
iubitori ai voleiului dornici să 
asiste la tradiționalul derby 
Steaua — Dinamo și, totodată, 
să susțină echipa locală în 
tentativa ocupării (cel puțin 
pînă la turneul următor) a 
treptei a treia (premieră !) a 
campionatului național de vo
lei. Șl n-au avut ce regreta.

Confirmînd forma bună în 
care se află, valoarea apropiată

Mihail VESA

primu- 
„A“ de
telefon).

„mare

(Continuare in pag. 2-3)
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LADISLAU BtîlONI: „ DORESC CA ECHIPA NAȚIONALAli

SA SE REVANȘEZE IN CAMPIONATUL EUROPEI"
REPORTERUL : „Ladislau B6- 

avut cîteva satisfacții 
Fiindcă știm că ți-ar 
mai greu să le pre
să le amintim noi.

ioni, ai 
în 1985. 
fi mult 
zinți, o
Prima, se înțelege, intrarea, cu 
Steaua, în sferturile de finală 
ale Cupei Campionilor Euro
peni, apoi instalarea cu auto
ritate în fruntea recordmanilor 
de selecționări, cu frumoasa 
cifră de 88 de prezențe în e- 
chipa națională. Și bilanțul a- 
parițiilor din campionat se 
menține în zona recordurilor, 
cu 427 de partide jucate pe 
prima scenă. Iar cele 68 de 
goluri marcate în competițiile 
oficiale nu sînt nici ele „de 
colea" pentru un mijlocaș la 
închidere, avînd ca primă mi
siune blocarea culoarelor spre 
poarta proprie. Parafrazînd un 
titlu de film, poți privi Îna
poi... fără mînie".

LADISLAU BOLONI : „De ce 
să fiu ipocrit și să zic că 1985 
n-a fost generos cu mine ? 
Dar, știți foarte bine, există și 
o umbră in aceste fascicule de 
lumini, de satisfacții, ratarea 
calificării la C.M. Ca și Cos- 
tică Ștefănescu, incerc o du-

blă supărare : prima rămâne 
nereușita in sine. Ca și el, pot 
depune mărturie pentru cit și 
cum s-a muncit. Sigur, princi
palii responsabili răminem noi, 
jucătorii. încerc mereu să gă
sesc și eu o explicație a ace
lei după-amieze nefaste, care 
ne-a înlăturat de pe drumul

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

RETROSPECTIVE - im
PERSPECTIVE - Eu Săptâmina atletismului (VI)

UN BILANȚ BUN, DAR Șl UNELE NEIMPLINIRI
într-un an competițional cu 

numeroase succese remarcabile 
(mai ales în atletismul femi
nin) au fost înregistrate și u- 
nele insatisfacții, unele neîm- 
pliniri. Cu mai multă atenție, 
ele ar fi putut fi evitate, ceea 
ce ar fi dat un și mal fru
mos contur activității atleților 
noștri In anul care 
în curînd.

în rîndurile care 
vom releva cîteva 
care au impietat asupra i 
și mai bune reprezentări 
atletismului nostru în 
internațională.

Ella Kovacs este o tînără a- 
lergătoare de semifond din 
Deva. în chiar primul ei se
zon de concursuri pe teren a- 
coperit, Kovacs (antrenor Ort-

se încheie

urmează, 
elemente 

unei 
1 a 

arena

vin Scheible) a obținut titlul 
de campioană europeană in
door Ia Atena, după care la 
„internaționale" a realizat cu 
1:55,68 o performanță excelen
tă care avea să rămînă pînă 
la sfîrșit cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului. Aceasta 
se petrecea Ia început de iunie 
și, sinceri să fim, nutream spe
ranța că pînă la încheierea a- 
nului competițional Kovacs își 
va mai îmbunătăți rezultatul 
(în optimismul nostru, ne și 
vedeam scriind chiar despre 
un nou record mondial !), că 
va cîștiga titlul la Universia
dă și va ocupa o poziție de 
frunte în clasamentul Marelui 
Premiu I.A.A.F.-Mobil. Dar 
toate acestea nu s-au împlinit 
și Kovacs a încheiat sezonul 
in anonimat.

A.

Apropo de Marele Premiu 
I.A.A.F.-Mobil. Maricica Pui
că, în final a doua la 3000 m, 
ar fi putut fi nu numai prima, 
ci și cîștigătoarea generală a 
competiției, în locul lui Mary 
Decker-Slaney, dacă două din
tre concursurile cîștigate de ea, 
la Praga și Berlinul Occiden
tal ar fi fost punctate. Dar în 
respectivele concursuri, ea n-a 
avut încă două adversare ale 
căror performanțe să le fi cla
sat Intre primele 50 de aler
gătoare mondiale în sezonul 
trecut sau în 1985. Soluția la 
îndemînă ar fi fost înscrierea 
altor două alergătoare din țara

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)



CALIN CREANGA Șl EMILIA CIOSU—
PE PRIMELE LOCURI In „top 12 “-junioriJ»

CÎȘIIGĂTORII CIUCUITUIUI COMPETIIIONAI
PE ANUl 1985 IA CUITUIIISM

LA TENIS
CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te

lefon). Timp de două zile, 
fruntașii tinerei generații s-au 
reunit» în tradiționala competiție 
de tenis de masă „Top 12“ 
pentru juniori, organizată de 
C.J.E.F.S. Cluj. Absența cîtorva 
jucători de virf — Otilia Bă
descu, Kinga Lohr, Călin Toma 
și Cristian Ignat — a fost su
ficient de vizibilă. partidele 
de reală calitate fiind destul 
de puține, mai ales în con
fruntările masculine.

tn competiția băieților a cîș- 
tigat cel mai tînăr participant, 
Călin Creangă (C.S.Ș. Sticla 
Bistrița), care s-a impus, în 
general. fără dificultate cu 
doar două înfrîngeri, la Gă- 
budean și Revisz. in fața u- 
nor sportivi cu mai multe pre
tenții și experiență. In schimb, 
dacă băieții nu au oferit decît 
cîteva părți interesante, fetele
— mai ambițioase — au ținut 
afișul, întîlnirile Emilia Ciosu
— Maria Bogoslov. Gabriela 
Gherman — Maria Bogoslov, 
Cristina Eniulescu — Maria Bo
goslov, Emilia Ciosu — Anda 
Gîrbină ș.a. constituindu-se in
tr-un plăcut spectacol sportiv. 
Primul loc a revenit în cele 
din urmă sportivei Emilia 
Ciosu (Spartac C.S.Ș. 1 Buc.), 
neînvinsă în partidele susținu
te, confirmînd talentul și as
censiunea marcate în ultima 
perioadă. Ea a fost urmată în
deaproape de Cristina Enules- 
cu și numai partida dintre ele, 
ultima din concurs, a desem
nat cîștigătoarea. Aceasta nu 
înseamnă că și în ceea ce pri
vește fetele nu am înregistrat 
oscilații de formă, o oarecare 
blazare și carențe în expri
marea tehnico-tactică, lipsuri 
mult mai evidente însă la bă
ieți.

Principalele rezultate, feminin : 
Ciosu — Enulescu 2—0 (22, 16),
Bogoslov — Gîrbină 2—0 (15, 16), 
CiOSU — Bogoslov 2—1 (17, —22, 
23), Bogoslov — Cheler 2—1 (—17,

DE MASA
15, 15), Enulescu — Bogoslov 2—1 
(—19, 14, 16) Ciosu — Gîrbină 
2—1 (—11, 16, 15), Gherman — 
Bogoslov 2—0 (18, 23) ; masculin : 
Creangă — Bădescu 2—1 (18, —15, 
14), Revisz — Hettman 2—1 (—16, 
15, 19), Creangă — Zoltan 2—0 (17, 
13), Găbudean — Creangă 2—1 (15, 
—16, 22), Creangă — Bădescu 2—1 
(18, —15, 14) Revisz — Creangă 
2—1 (19, —16, 18).

CLASAMENTE, feminin : 1. E- 
milia Ciosu (Spartac CSȘ 1 Buc.) 
7 v, 2. Cristina Enulescu (Juven
tus MILMC-IMGB) 6 v, 3. Gabrie
la Gherman (CSM Cluj-Napoca) 
4 v, 4. Anca Cheler (Juventus 
MILMC-IMGB) 4 v, 5. Maria Bo
goslov (CSȘ Metalul Rm. Vîlcea) 
4 v, 6. Daniela Popovidu (Con
structorul Tg. Mureș) 2 v, 7. Ga
briela Radu (CSȘ IPC Slatina) 
1 v, 8. Cristina Catană (Progre
sul IIRUC Buc.) 0 v — turneu 
final, 9. Anda Gîrbină (CSȘ Me
talul Rm. Vîlcea), 10. Elena A- 
nescu (CSȘ Metalul Rm. Vilcea), 
11. Adriana Năstase (Juventus 
MILMC-IMGB). 12. Ana-Marla 
Mlron (CSM Cluj-Napoca) ; mas
culin : 1. Călin Creangă (CSȘ
Sticla Bistrița) 9 v, 2. Romulus 
Revisz (CSȘ 2 STIROM Buc.) 7 V, 
3. Eugen Simion (CSȘ 2 Știința 
IJPIPS Constanța) 7 v. 4. Csaba 
Simon (Constructorul Tg. Mureș) 
7 v 5. Viorel Bădescu (Universi
tatea ASA Craiova) 7 v, 6. Daniel 
Cioca (CSM Cluj-Napoca) 6 v, 
7. Radu Trandafir (CSM Cluj- 
Napoca) 5 v, 8. Dorin Găbudean 
(CSM Cluj-Napoca) 5 v, 9. Tibe- 
rlu Hettman (CSM Cluj-Napoca) 
4 v, 10. Daniel Ciocîr’.ie (Univer
sitatea ASA Craiova) 3 v, 11. Zol
tan Zoltan (CSM Cluj-Napoca) 
3 v, 12. loan Mihalache (Univer
sitatea ASA Craiova) 2 v.

Emanuel FÂNTÂNEANU

în organizarea Clubului Farul, 
s-a desfășurat la Constanța, 
timp de două zile, un concurs 
republican de probe de forță șl 
de culturism pentru seniori, 
triatlonul de forță (împins 
poziția culcat, genuflexiune 
bara și îndreptare cu bara) 
fost declarați învingători: 70 kg - - - — - -
stanța) cu un total de 500 kg, 
cat. 76 kg — A. Tăcu (Farul 
Constanța) cu 520 kg, cat. 82 kg, 
— Cr. Mihăilescu (Farul Con
stanța) 570 kg. cat. 88 kg. — 
M. Mihuț (Rapid Arad) cu 
625 kg, cat. peste 83 kg — I. 
Szasz (Farul Constanța) cu 630 
kg. Pe echipe pe primul loc s-a 
clasat Farul Constanța, 
fiind de TEROM Iași și 
Arad.

Concursul de culturism, 
mul din acest an, a reunit spor
tivi din peste zece echipe. Iată 
cîștigătorii categoriilor: 70 kg — 
M. Petre (Liceul industrial „Spi- 
ru Haret" București), 75 kg — A. ~ ’ _ .. _
82 kg 
Constanța), 88 kg 
(Liceul industrial ..Spiru 
București), peste 88 kg 
Ciorbă (C.F.R. Iași). Pe 
primele trei locuri au fost ocu
pate în ordine de Farul Con
stanta, Liceul industrial „Spiru 
Haret" București și Petrochi
mistul Pitești.

In vederea stimulării pregătirii 
culturiștilor, a participării lor la 
cît mal multe concursuri prevă
zute în calendarul competițional, 
la sfîrșitul fiecărui an se de
semnează cîștigătorui circuitului 
competițional, căruia i se înmî- 
nează un trofeu special. Con
form . unui sistem, asemănător 
cu cel din tenis (FILT). la 
punctajul realizat la flecare în
trecere de către atleți și echi-

lor se adaugă un coeficient

La 
din 
cu 
au 

cat. 
A. Lefter (Farul Con

Costache (Rapid 
Cr. Mihăilescu 

FI.

urmat 
Rapid

ulti-

București), 
(Farul 

Uceanu 
Haret" 

— P. 
echipe

ROMÂNIA-POLONIA B
LA HOCHEI

(Urmare din pag. 1)

pornită din propria treime) și 
din nou Cazacu (min. 53), în- 
tr-un final dominat net de e- 
chipa noastră. Copija (min. 45) 
a redus din handicap, la o 
neatenție a portarului nostru.

Deci, o victorie clară, la un 
scor care putea fi dublu...

Au arbitrat foarte bine, Șt. 
Enciu — Fl. Gubernu si M. 
Dinu.
• IERI, REPREZENTATIVA 

NOASTRĂ nu a mai realizat 
jocul bun de sîmbătă și a pă
răsit gheața învinsă cu 5—7 
(1—2, 2—2, 2—3), oaspeții im- 
punîndu-se din nou datorită 
patinajului superior, vitezii de 
joc, oportunității intervențiilor 
din fața propriei porți (unde 
s-au salvat de la cîteva goluri 
care... s-au plimbat prin fața 
lui Wieczorek), cit și unei ri
dicate precizii a șuturilor. Și 
mai trebuie adăugate slăbiciu
nile apărării reprezentativei 
noastre, în frunte cu cei doi 
portari trimiși pe gheață de 
antrenorii Kalamar și Tiron, 
adică Huțan și Barta (Netedu 
fiind accidentat), care s-au în
trecut în a primi goluri ușoare, 
destule dintre ele din șuturi 
expediate de la linia albastră...

Scorul este deschis de oas
peți în secunda a 12-a prin 
Baca ; se egalează 12 minute 
mai tîrziu prin K. Antal, după 
o reușită combinație cu Gliga 
și Daia, dar în min. 16, echi
pa noastră este din nou con
dusă cu 2—1, datorită golului 
marcat de Bryjak printr-un șut 
de la linia albastră, la care 
Huțan a fost spectator. Jocul 
este alert, pucul se plimbă re
pede de la o poartă la alta, 
echipa noastră șutează mult 
(în special. în această perioa
dă, prin Miklos), are și o „ba
ră" (Solyom, min. 18), dar nu 
egalează decît în min. 24 (Tu- 
reanu). Din acest moment gre
șelile (pase imprecise. pucuri 
scăpate din crosă etc., ete.) a- 
bundă și oaspeții se detașează 
în cîștigători. Au mai marcat : 
Cyrwus (min. 36), Gundzik 
(min. 38). Copija (min. 45), 
Wronka (min. 46) și Bryjak 
(min. 49). respectiv Cazacu 
(min. 40), J. Bartalis (min. 47), 
E. Antal (min. 55). Au arbitrat 
bine I. Becze — M. Dinu, Șt. 
Enciu.

Mircea TUDORAN

pele 
de dificultate a competiției res
pective (concurs de nivel repu
blican ■ 
național 
curs internațional — 
te ș.a.m.d.).

La finele acestui 
torii circuitului 1985 
torii: la juniori mici (ca si cu 
un an în urmă) Viorel Pop 
(Liceul industrial „Spiru Haret" 
București), la juniori mari — la 
egalitate de puncte — Florin 
Moldovan (Metalotehnica Tîrgu 
Mureș) și Sandor Szava (Liceul 
industrial „Spiru Haret" Bucu
rești), iar la seniori Florin Ucea- 
nu (Liceul industrial 
ret" București). Pe 
cuitul competițional 
tigat atît la juniorii 
la juniorii mart de 
dustrial „Spiru Haret*  
iar la seniori de Clubul Farul 
Constanța.

10 puncte, campionat
• 30 de puncte, con-

40 de punc-
an, 
sînt

cîștigă- 
urmă-

„Splru Ha- 
echipe, cir- 
a fost cîș- 
miei, cît și 
Liceul in- 

“ București.

Intre tur și retur, la

PATINOARUL VA AȘTI
De sîmbătă clopoțelul care-i cheamă pe ele 

mai sună. A sosit mult așteptata vacanță
Un excelent liant — punte între plăcut 

Foarte solicitat va fi, -desigur, în aceste 
patinoarul bucureștean Floreasca, cunoscut 
tru tineretul Capitalei. Așadar, dacă aveți 
ezitați, patinoarul vă așteaptă. Programul 
13—15, 16—18.

divizionara

de 
și 

zile 
loc 
cite
(de

Foto: i

de handbal A. E. M.

DORIM, MAI ÎNTÎI, SA AVEM ECHIPA I
Timișoara Sala 

limpia. începe 
handbalistelor de 
ciurile din campionatul eșalonului 
valoric secund — în care acti
vează formația timișoreană — se 
dispută, după cum se știe, tn aer 
liber. Dar pentru ca pregătirea 
tehnică să fie un proces conti
nuu, în pauza dintre tur șl retur 
antrenamentele se fac, alternativ, 
în sală și afară...

Anul trecut, actlvînd în Divizia

sporturilor O- 
antrenamentul 

la A.E.M. Me-

„A", A.E.M.-ul ou a rezistat ce
rințelor calitative ale eșalonului 
întîi, trebuind să suporte rigorile 
retrogradării. „Cînd ne-am dat 
seama că vom părăsi prima scenă 
a handbalului nostru feminin — 
ne spunea Florian Coste, președin
tele asociației sportive a între
prinderii pentru aparate electrice 
de măsură — am lăsat la o parte 
părerile de rău, acceptlnd 
că trebuie s-o luăm de la 
Propunindu-ne să revenim 
vicia „A", ne-am hotărlt să

(W BILANJ BUN, DAR Șl UNELE NEIMPLINIRI
(Urmare din pag I)

noastră, căci au fost destule 
disponibile, în perioada respec
tivă, cu rezultate corespunză
toare (Elena Fidatov, Marga
reta Keszeg, Iulia Beșliu, Paula 
Ilie, sau chiar junioara Cleo
patra Pălăcian). Dar nu s-a 
procedat așa și Maricica Puică 
n-a primit punctele respective 
și ca atare n-a cîștigat Marele 
premiu I.A.A.F.-Mobil la care, 
sincer ' ‘ * 
tul !

Deși 
grupei 
Bruno 
Budapesta, echipa noastră fe
minină n-a fost totuși cîștigă
toarea competiției. Si aceasta 
din cauza unor greșeli. Mihaela 
Pogăceanu a abandonat la 100 
mg (dacă ar fi sosit chiar ul
tima, echipa noastră ar fi fost 
învingătoare), 
se pare, a concurat 
la 10 000 m. Ea ar 
măsură să știe cel 
starea de sănătate, 
cerut, firesc, înlocuirea, 
Lovin ori Elena Fidatov, 
nepregătite pentru această pro
bă, tot n-ar fi fost ultimele,

vorbind, avea tot drep-

a dominat întrecerea 
B a Cupei Europei — 
Zauli din august, de la

iar Doina Pop, 
accidentată 
fi fost în 

mai 
Dacă

bine 
ar fi
Fița 

chiar

și echipa ar fi promovat, nor
mal, în grupa A.

De foarte multă vreme se 
tot discută despre forma spor
tivă, pe care specialiștii noș
tri o stăpînesc teoretic. Dar 
practic... Nicuiina Vasiie a în
ceput și anul acesta, ca și 
cel de acum doi ani, 
nou record național la 
în înălțime, respectiv 
1,95 m, dar în loc să 
gresat, cum ar fi fost 
ea a dat înapoi în restul con
cursurilor sezonului. Și nu este 
singurul caz. La fel s-a întîm- 
plat și cu junioara Carmen 
Sirbu, realmente un mare ta
lent, care a început sezonul cu 
6,79 m la săritura în lungime 
(cea mai bună performanță 
mondială a junioarelor) pentru 
ca apoi nici să nu se mai a- 
propie de acest rezultat etc. 
etc. Este surprinzător să con- 
stati că la competiții chiar din 

Bal- 
Uni- 
(me- 

cu 
noastre, 

mai atins 
deși

atît de greu și nici atît 
îndelungat ca în 1968, spre 
xemplu, cînd J.O. din 
au fost în

de
e-

Mexic
luna octombrie !!...

pe 
cu un 
săritura 

1,98 și 
fi pro- 
normal,

Stanciu, recoidma- 
îungime și, anul

Anișoara 
na tării la 
trecut, campioană olimpică, n-a 
fost anul acesta cea pe care 
am cunoscut-o. După un tur
neu de iarnă oarecare peste 
Ocean, a urmat o accidentare 
și un sezon, în aer liber, pur 
și simplu, ratat. Cine este de 
vină ? Greu de spus, deoarece 
toată lumea... are dreptate. 
După ce și-a schimbat medicul 
(dr. Eva Ban cea), 
Stanciu și-a schimbat 
trecînd de la C.S.M. 
la Steaua București, 
civilă prin căsătorie 
norul (a renunțat la
roiu), ajungînd în cele din ur
mă, de comun acord, la Ni- 
colae Mărășescu, care rămîne 
totuși un reputat antrenor de 
alergări medii si lungi, mai 
puțin specialist și, evident, cu 
mai puțin timp si pentru sări
tura în lungime. Anișoara s-a 
pregătit cu acesta cîteva 
dar oficial n-a concurat și 
n-a fost trimisă la vreun 
curs internațional, astfel
1985 a fost pierdut. Am auzit 
recent că Anișoara Stanciu a 
început pregătirile cu un alt 
antrenor, Doru Crișan. O aș
teptăm la groapa de lungime, 
cu performante de care ea este 
realmente capabilă !

Sînt numai cîteva din neîm- 
plinirile anului acesta, pe care 
n-am mai vrea să le reîntîlnim 
și în 1986 !

ideea 
capăt, 
in Di- 

__________ facem 
,.pasul cel mare" doar atunci clhd 
vom avea ECHIPA corespunzătoa
re calitativ acestei trepte valo
rice". Pentru a-și pune în, apli
care strategia, conducerea asocia
ției a apelat la un cuplu tînăr 
de antrenori, dornici să mun
cească oricît li s-ar cere și să 
se afirme paralel cu noua lor 
echipă. Teodor Mercea, antreno
rul principal al formației, a întă
rit ideea președintelui asociației : 
„Dispunem aici. la A.E.M,, de ex
celente condiții pentru ca această 
ambițioasă echipă să se afirme 
din nou. Am pornit pe un drum 
bun in acest sens, încheind turul

campionatuli 
cui secund, 
luarea intrei 
completată < 
nr. I, Zoran 
ghe. tntregu 
antrenorii — 
gul meu de 
că, Lucian ( 
in retur să 
superioară ț.

Dacă privi 
te de A.E V 
campion? 
fapt sem. 
tide jucate ) 
cîștigat 9, < 
trebuin'd, de 
ma lipsei di 
(după ce a 
antrenorului 
antrenament 
legcle sale).

A.E.M.-ul 
gur — în eș 
cum spunet 
ției — num: 
aptă pentru

DIVIZIA
(Urmare am pag t)

Anișoara 
și clubul, 

Craiova 
si starea 
și antre- 
Ion Mo-

august (vezi Jocurile 
canice, Cupa Europei și 
versiada) ; din septembrie 
ciurile cu Anglia si cel 
R.S.F.S. Rusă) fetele 
în majoritate, n-au 
performanțele scontate, 
sezonul de concursuri n-a fost

luni, 
nici 

con- 
că

FESTIVALUL NAȚIONAL PIONIERESC DE JUDO
Festiva-
concurs, 
întreaga

in Sala sporturilor din Bacău va avea loc marți și miercuri 
Iul național pionieresc de judo. Aflat la a V-a ediție, acest 
devenit tradițional, va reuni peste 400 de pionieri judoka din 
țară. Micii competitori își vor disputa întîietatea pe două categorii de
vîrstă (9—10 ani și 11—12 ani) și, firește, pe categorii de greutate. 
La acest Festival, federația de specialitate i-a desemnat pe cei mai 
buni arbitri republicani.

între componenții formației de 
bază și jucătorii de pe banca 
de rezerve, precum și concep
ția superioară în organizarea 
jocului în viteză, cu acțiuni 
pe toată lungimea fileului, 
Steaua a dispus de Dinamo cu 
3—0 (12, 8, 3), după o oră și 
15 minute de joc. Se poate a- 
firma că elevii antrenorilor ~ 
Bartha și V. Dumitrescu au în
trecut un adversar care doar 
în prima jumătate a setului I 
aducea aminte că este în po
sesia tricourilor echipei cam
pioane. în rest, o formație care 
resimte mai mult decît era de 
așteptat absența, în continuare, 
a pieselor de bază — Căta- 
Ghițiga și Gîrleanu — și ai 
cărei , jucători de schimb sînt 
departe de cerințele competi
ției în care participă. în de
butul partidei am asistat la 
faze de mare spectacol, la care 
și-au adus contribuția, deopo
trivă, ambele formații. Ion a 
construit cîteva 
toată frumusețea, 
Uzat excelent și 
vom asista la un 
mari. Dar, după 
voarea dinamoviștilor, jocul ia 
altă turnură, diametral opusă,

G.

acțiuni de 
Pop a fina- 
se părea că 
derby de zile 

9—3 în fa

care nu 
o dată cu 
bitrilor V. 
nițiu, foar 
dică blocaj 
rile acesto 
toate zonei 
linia a II- 
puternice 
parare, ir 
„scoate" to 

. detașat „d 
In prima 

C.S.M.U.
Explorări-^ 
cu 3—2 ( 
după un 
care echip 
rioadele di 
decisiv, g 
categoric, 
nută, suce 
ritat loc 1 
vidențiați: 
Mărginean 
Arbuzov (' 
trajul : Al 
tonovici.

într-un
Politehnica 
versitatea 
(12, —7, 8, 
garschi, C 
Pascu, Sto 
foarte bin 
taru.

CLASAM 
astfel : 1.
namo 18,

CLASAMENTELE DIVIZIEI ȘCOLARE Șl DE JUNIORI LA BASCHET
După disputarea jocurilor, turului 

de juniori se prezintă astfel :

Turul secund : 11—15 ianuarie, 
la Timișoara.

MASCULIN, SERIA I
1. CSȘ Mediaș 7 7 0 688:492 14
2. CSȘ Deva 7 5 2 574:561 12
3. CSȘ Tîrgoviște 7 4 3 401:394 11
4. CSȘ Craiova 7 4 3 572:528 11
5. CSȘ Brașov 7 4 3 519:499 11
6. CSȘ Tg. Jiu 734 545:622 10
7. CSȘ Tg. Mureș 7 1 6 496:498 7*
8. LiC. ind Lugoj 7 0 7 375:576 7

♦ Echipă penalizată.
întrecerile turului secund se

vor disputa, sub formă de tur-
nee, intre 12 șl 15 ianuarie la
Lugoj și între 24 și 26 ianuarie,
la Tg. Jiu.

SERIA A II-A
1. CSȘ Cluj-Napoca 550 437:317 10
2. CSȘ Timișoara 5 4 1 420:309 9
3 CSȘ Sibiu 5 2 3 395:386 7
4. CSȘ Satu Mare 5 2 3 339:382 7
5. CSȘ Arad 5 2 3 302:422 7
6. LiC. „Petru Maior" Gherla

5 0 5 336:413 5

I, clasamentele Diviziei școlare și

SERIA A III-A
1. CSȘ Steaua 6 6 0 604:407 12
2. CSȘ 4 ICED Buc. 6 5 1 557:342 11
3. Lie. m.-fiz. Pit. 6 3 3 465:418 9
4. CSȘ Găești 6 3 3 364:484 9
5. CSȘ Ploiești 6 2 4 412:457 8
6. Lie. m.-fiz C-ța 6 2 4 386:423 8
7. Automatica Alex. 6 0 6 283:540 6

Turul secund : 12—15 ianuarie,
la Ploiești ; 24—26 ianuarie, la
Pitești.

SERIA A IV-A
1. CSȘ 1 C-ța. 6 6 0 654:456 12
2. Dinamo Buc. 7 5 2 619:590 12
3. Rapid Buc. 7 4 3 577:496 11
4. CSȘ 1 Galați 7 3 4 609:611 10
5. CSȘ Iași 6 4 2 470:432 10
6. CSȘ Bacău 7 2 5 549:603 9
7. CSȘ 2 Buc. 7 2 5 610:660 9
8. CSȘ P. Neamț 7 1 6 429:668 8

Turul secund : 12—15 ianuarie, 
la Iași ; 24—26 ianuarie, la Bucu
rești.

FEMININ, SERIA I

1. CSȘ CIuj-Nap. 7 7 0 566:269 14
2. CSȘ Sf. Gh . 7 4 3 397:386 11
3. CSȘ Brașovia 7 4 3 522:477 11
4. CSȘ Mediaș 7 4 3 488:483 11
5. CSȘ 1 Oradea 7 3 4 424:537 10
6. Olimpia Buc. 7 3 4 488:467 10
7. CSȘ Cîmpina 7 2 5 293:417 9
8. CSȘ Gheorgheni 7 1 6 495:567 8

SERIA A II-A

1. Crișul CSȘ 2 Or. 5 5 0 423:284 10
2. CSȘ Tg. Mureș 5 3 2 366:380 8
3. CSȘ Timișoara 5 2 3 294:311 7
4. CSȘ Sibiu 5 2 3 331 :364 7
5. CSȘ Satu Mare 5 2 3 370:337 7
6. CSȘ Arad 5 0 5 173:290 5

Turul secuno : 12—15 ianuarie, 
la Oradea • 24—26 ianuarie, la Sf. 
Gheorghe.

SERIA A III-A
1. CSȘ Rm. Vilcea 7 7 0 517:378 14
2. CSȘ 1 Constanța 7 6 1 588:440 13
3. Progresul Buc. 7 4 3 427:381. 11
4. CSȘ Craiova 7 4 3 448:463 10*
5. CSȘ Ploiești 7 3 4 424:468 10
6. CSȘ Tîrgoviște 7 2 5 365:366 9
7. CSȘ Călărași 7 1 6 319:423 8
8. Rapid Buc 7 1 6 267:428 8

♦ Echipă penalizată.

Turul secund : 12—15 ianuarie,
la Rm. Vîlcea : 24—26 ianuarie, la
Craiova.

SERIA A IV-A
1. CSȘ Botoșani 7 6 1 558:400 13
2. CSȘ 2 V. BUC. 7 5 2 429:354 12
3. CSȘ Tulcea 7 4 3 457:451 11
4. CSS Bacău 7 4 3 497:488 11
5. CSȘ 4 Buc. 7 4 3 516:451 11
6. CSȘ Iași 7 2 5 411:563 9
7. CSȘ Focșani 7 2 5 397:470 9
8. CSȘ Galați 7 1 6 356:444 8

Turul secund : 11—15 ianuarie,
la Sibiu.

Turul secund : 12—15 ianuarie, 
la București : 24—26 ianuarie la 
Bacău.

BANI.,



Divizionarele „A“ la jumătatea campionatului
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ORICINE JOACĂ POATE
CÎȘTIGA :

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 22 DECEMBRIE 1985

,Vă mărturisesc că, 
m-am gîn-

Exp.orari B. Mare
5. Univ. Craiova

6. Politehnica 12.

și voi juca, în con- 
bucurie în clubul

îifflnj
Astăzi, la Kavala (Grecia) in Balcaniada de juniori

REPREZENTATIVA NOASTRA INTILNEȘTE 
ALBANIEI

KAVALA, 22 
Selecționata de 
niei se află de 
la Kavala, orașul-gazdă 
preună cu o altă localitate a- 
propiată, Drama) al Balcania
dei, ediția 1985. Kavala este 
o tradițională gazdă a acestei 
competiții a tinereții, pe care 
a mai organizat-o în două rîn- 
duri. Sînt prezente, la ediția 
din acest an, echipele Albaniei, 
Bulgariei, Turciei, României și. 
bineînțeles, cea a Greciei.

Antrenorii noștri. Gheorghe 
Ola și Petre Gavrilă, dispun de 
următorul lot de jucători : 
Crișan (Strungul Arad), Luces- 
cu (Sportul studențesc) — por
tari ; Lungu (I.P.A. Șoimii Si
biu, Stoicov („Poli" Timișoara), 
Bunaciu (Rapid Arad), Mitici 
și Magda (Dinamo București), 
Teodorescu (Gloria Buzău) — 
fundași ; Stere (F. C. Constan
ța), Stan (Gloria Buzău). Băni
că (Dinamo București). Cheregi 
și Labu (U.T.A.), Sabău -----
Cluj-Napoca) — 
Bondoc (Sportul 
Dochia (Poiana Cimpina) — 
atacanți. Este, în fapt, o corn*

binată a loturilor U.E.F.A. ’86 
— U.E.F.A. ’87.

Programul. echipei României 
este următorul : luni (n.r. as
tăzi) cu Albania (la Kavala), 
marți cu Bulgaria (la Drama), 
joi cu Turcia și vineri cu Gre
cia, ambele partide la Kavala. 
Ați dedus, deci, că se joacă 
sistem turneu, echipa care a- 
cumulează cel mai mare număr 
de puncte fiind declarată cîști- 
gătoarea Balcaniadei. Meciuri
le sînt conduse de arbitri 
toate țările participante, 
țara noastră fiind prezen 
Porumboîu.

Așadar, luni (n.r. astăzi),
ta ora 15, pe stadionul comu
nal din Kavala juniorii noștri 
debutează în competiție 
compania celor albanezi, 
preconizează următorul „11“ 
începere : Crișan — Lung, Mi
tici, Teodorescu, Stoicov — 
Cheregi, I.abu, Sabău, Bănică — 
Bondoc, Dochia. Tot la ora 15, 
dar pe stadionul din Drama, 
se va disputa partida Turcia — 
Bulgaria.

DESTULE RESURSE (ÎNCĂ) NEVALORIFICATE
Petrolul, nume cu veche re

zonanță în fotbalul nostru, și-a 
depășiț condiția de... proaspăt 
promovată, încheind primul 
parcurs al campionatului pe 
un loc nesperat de bun (6) și 
cu un bagaj de puncte (18) cu 
care s-a „infiltrat" în prima 
treime a clasamentului (invi- 
tind, parcă, Ia o discuție asu
pra diferenței reale de valoare 
între „A“ și „B“, întrucît a o- 
cupat acest loc cu un lot care 
a suferit foarte puține modifi
cări fată de cel ce s-a instalat 
pe prima treaptă în „B“ și a 
revenit în „A"). Aproape ne
băgată în seamă, atenția iubi
torilor fotbalului fiind în
dreptată mai mult spre echipe 
ca Gloria Buzău, F. C. Olt, 
Victoria, „U“ sau Corvinul, ne- 
reușind rezultate de răsunet 
(ba, dimpotrivă, dacă ne gîn- 
dim la meciurile cu Steaua șl 
Corvinul," în care a marcat un 
gol și a primit 11!), dar „ciu
pind", ici-colo, în deplasare, 
cîte un punct, formația din 
Ploiești conduce, iată, nu nu
mai plutonul promovatelor, ci 
a lăsat în urma ei formații ca 
F.C. Argeș. Gloria, F.C. 
A.S.A.. Rapid etc.

ATACUL — 
ETERNA POVESTE 

Petrolului este 
meritorie cu cil 
jucători folosiți, 
Roșu, Costin, 
Enache, ultimii

Reușita 
atit mai 
cei 22 de 
(Pitulice, 
Nută și
fiind juniori sau foarte aproa-

Olt,

cu 
din 

șase 
Hincu, 

trei

DORESC CA ECHIPA NAȚIONALĂ SĂ SE REVANȘEZE"
spre Mexic. Știu eu ? Poate a 
existat o scădere de tonus, o 
diluare a entuziasmului ! Spu
neam că am o dublă amără
ciune. Despre prima am vorbit. 
A doua ar fi anularea șanse
lor mele de a mai intra vreo
dată intr-un turneu final al 
C-M. Iarăși îl amintesc pe Ște- 
fănescu : noi doi am spus a- 
dio cupelor lumii...".

REP. : „înțelegem decepția și

(15:22),
(13:24),

PIATRA NEAMȚ, 22 (prin te
lefon). Simbătă au luat sfîrșit 
meciurile grupei valorice se
cunde. în prima partidă, Trac
torul Brașov — Electromureș 
A.S.A. Tg. Mureș 3—1 (—8, 8, 
8, 10). Brașovenii au realizat
a doua victorie în turneu, ju- 
cînd mai sigur. S-au eviden
țiat : Zamfir, Pustiu, Ferariu, 
de la învingători. EIcond-Di- 
namo Zalău — Relonul Săvi- 
nești 3-1 (7, —13, 13, 11). A 
fost cel mai frumos meci al 
turneului, cu faze de volei de 
calitate. în setul patru, după 
8—X în favoarea gazdelor, ini
țiativa trece de partea sălă- 
jenilor, Tuiovan expediază 
șase servicii excelente, intor- 
cînd rezultatul. Remarcați : 
Ciontaș, Tutovan (E-D), Gavril 
(R). în ultimul meci. Calcula
torul București — C.S.U. Alu
mina Oradea 3—1 (—6, 12, 8, 
12). Un meci fără virtuți spec
taculare ' ‘ ‘ ’
reșteni 
davu si

CLASAMENTUL : 7. Relonul 
18 p, 8. Elcond 17. 9. Electro
mureș 15 (18:17), 10. Calcula
torul 15 (20:24). 11. Tractorul

. 12. C.S.U. Oradea 12.
Nicolae MARCU — coresp.

credem că fiecare a învățat 
cîte ceva din ea. Din fericire 
a existat, în ceea ce te pri
vește, o contrabalansare : per
formanțele 
ua !“.

L.B. : Da, 
tinuare cu 
bucureștean, care îmi oferă po
sibilitatea de a-mi completa 
palmaresul cu performanțe ' 
posibil de atins, altfel, de 
tre mine".

REP. : „Constatăm că s-a 
zolvat acea presupusă ciocnire 
a partiturilor tactice Boloni — 
Stoica".

L.B. : 
venind la Steaua, m-uiu ytn- 
dit și eu cu o strîngere de 
inimă la această eventualitate. 
Cum au putut constata, însă, 
zeci de mii de perechi de ochi 
in atitea partide de campionat 
Și din cupele europene, nu nu
mai că nu s-a produs o dău
nătoare interferență de roluri. 
Dimpotrivă. Pot spune că eu 
am jucat mai sigur rolul meu 

iar Stoica a 
net în postura de 
dirijor al ofensivei, 
că înțelegerea per- 

existat numai in te- 
in viața noastră din

de «închizător», 
progresat 
principal 
Să adaug 
fectă n-a 
ren, ci și ______ __
afara arenei. Am in Stoica u- 
nul dintre cei mai buni 
teni! Cum prieteni sint toți 
componența lotului, 
reușitele i-au 
mult, i-au ambiționat suplimen
tar".

REP. : „Să interpretăm con
statarea șl ca o promisiune

L.B. : „Chiar, vă rog. Steaua, 
în formula actuală, poate mai 
mult... Șj va realiza mai mult ! 
Deși știm bine ce primăvară

grea ne așteaptă. In cupe, dar 
și in campionat!“.

REP. : „S-a creat un mic ri
tual al acestor interviuri cu 
laureații anchetei ziarului nos
tru. Să vorbească despre cei
lalți patru..."

L.B. : „Mă supun cu plăcere 
«ritualului». Hagi a avut un 
început foarte bun. Finalul se
zonului său a apărut ca mai 
puțin convingător. Rămîne, in
discutabil, jucătorul care pro
mite cel mai 
cabile calități 
o repeziciune 
admirația. Nu 
tenește, adică
i-aș aminti ceea ce noi am dis
cutat, deschis, adeseori : nece
sitatea de a juca mai altruist, 
mai combinativ. 11 știu recep
tiv, așa că sînt convins că va 
ajunge, pe această cale, un fot
balist complet. Despre Ștefă
nescu ce să mai spun ? Să 
joace mereu așa, să fie mereu 
respectat pentru ce a făcut și 
face în fotbalul nostru. Pe 
Lung, eu il socotesc printre 
primii cinci portari actuali din 
Europa. Cu asta, am zis, cred, 
totul. Iar Klein apare, în sfir- 
Șit, acolo unde eu îl așteptam 
de mult. Prin locul obținut de 
Klein se răsplătesc eforturile, 
meritele unui jucător mai pu
țin spectaculos, dar foarte util. 
Liderul de necontestat al Cor- 
vinului Hunedoara primește o 
absolut meritată satisfacție".

REP. : „Ce îți dorești în 1986, 
Ladislau Boloni

L.B. : „Calificări, notați, ca
lificări cu Steaua. Și o revanșă 
cu naționala în Campionatul 
Europei. Exagerez 1 Nu ! Avem 
o mare ambiție de a face din 
1986 un sezon bun pentru fot
balul românesc !“.

mult, are remar- 
și s-a impus cu 
demnă de toată 
i-aș vorbi prie- 
sincer, dacă nu

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2‘ 
DIN 22 DECEMBRIE 1985

port la categorie i.

1. Atalanta — Milan X EXTRAGEREA I : 69 8 74 9
2. Bari — Udinese 1 EXTRAGEREA A il-a : 17 68
3. Fiorentina — Pisa X 24 27.

58 194. Internazionale — Sampdorla 1 EXTRAGEREA A III-a :
5. Juventus — Lecce 1 2 33.
6. Napoli — Avellino 1 FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :
7. Roma — Como X 597.508 lei, din care, 44.619 lei, re-
8. 1Verona — Torino
9. Catanzaro — Lanerossi

10. Cremonese — Lazio
11. Palermo — Campobasso
12. Perugia — Empoli
13. Pescara — Catania„DA-• AUTOTURISME

CIA 1300".
• MARI CISTIGURI ÎN 

BANI
(variabile si fixe)

• EXCURSII IN U.R.S.S.
12 extrageri in trei faze, 

cu un total de 120 numere
Consultați prospectul tra

gerii și jucați din timp nu
merele preferate I

UN BILET LA ACEASTA 
TRAGERE POATE FI UN CA
DOU PLĂCUT PENTRU CEI 

DRAGI I

FOND TOTAL DE CtȘTIGURI : 
939.935 LEI.

I.D.M.S. BUCUREȘTI, din Bd. Magheru 6—S, 
drează de urgentă, pentru Depozitul Militari, 
Cascadelor nr. 24, sector 6 :
• lucrători gestionari subunitate depozit!
• recepționeri piese auto;
• primitori mărfuri piese auto.
Solicitantii trebuie să aibă domiciliul stabil

ANUNȚ
sector i 
din str. Valea

________ ___________________________________ tn București.
Relații suplimentare la sediul întreprinderii, din Bd. Magheru 

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

pe de vîrsta junioratului) nu 
mai jucaseră în prima divizie, 
îndrumați cu competență de 
tehnicienii aflați la conducere, 
ei au reușit să depășească cu 
bine „botezul focului", iar cei 
mai mulți dintre ei să devină, 
în cele din urmă, jucători de 
bază- Și ne referim mai 
seamă la Pitulice, Cost>n 
Nuțu. Doi apărători și un vîrf 
de atac.

Simptomatic sau nu, cam a- 
cesta este și „scorul" cu care 
defensiva petrolistă, în ciuda 
evidențelor, a cîștigat „meciul" 
său cu... propriu] atac: 
ben-albaștrii“ au primit 
19 goluri, fiind a cincea 
rare din prima divizie, 
în 15 partide, poarta lor 
fost perforată decit de opt ori! 
In schimb, atacul a marcat de 
12 ori pe teren propriu' si doar 
de două ori (o dată din pe
nalty) în deplasare, fiind al 
15-lea, ca eficacitate, din „A“, 
doar ultimele trei clasate rea-' 
lizînd mai puține goluri decit 
Petrolul. Cu greu iți poți a- 
minti cine a mai jucat în atac, 
lingă I. Gușe sau Nuță, atît 
de multe au fost modificările 
făcute fie din cauza accidentă-

6. PETROLUL

cu
și

apă- 
Doar 
nu a

tinuă să fie ratările! Din pozi
ții mai mult decit 
în cele două partide 
de noi pe stadionul 
iești, cu Victoria și 
Cluj-Napoca, acesta a 
mitorul comun. Care 
tins" și la alte meciuri.

„Punctul mort" al evoluției 
petroliștilor în prima parte a 
campionatului 
a șasea, cînd 
la București, 
oane, Steaua.

excelente, 
urmărite 
din Flo- 
cu „U" 
fost nu- 
s-a „ex-

a fost in etapa 
au cedat cu 1—6, 
formației campi- 
După meci 

anunțat înlocuirea 
lui Petre Dragomir, cel cu care 
Petrolul revenise în „A", dato
rită bolii, cu Mircea Dridca, 
a cărui viață ca jucător, an
trenor și chiar ca președinte 
de club se confundă cu... Pe
trolul- Tehnician capabil, plin 
de tact, el a știut să preia ce 
a fost bun din munca prece- 
desorului său, să perfecționeze 
anumite idei tactice și nu nu
mai că a reușit să (re)dea e- 
chipei stabilitate în joc și în 
rezultate, ci să o aducă, iată, 
pe nesperatul loc 6. „Nu atit 
locul contează, cit numărul de 
ouncte cucerite. Dc prin anii 
’68—’70 u-a mai avut Petrolul, 
la

s-a
antrenoru-

jumătate de campionat. 18

17 5 8
cite un

4 14-19 18
• Punctaj „acasă" : 14 (a pierdut 

Dinamo, Sportul studențesc șl Chimia).
• Punctaj „în deplasare" : 4 (a obținut 

F.C. Bihor, F.C. Olt, F.C.M. Brașov și A.S.A.).----- -- --------- -- - - _ • — - — 3 
O. Grigore — cîte 2, Crîngașu, Mocanu și I.
• Golgeteril : I. Gușe șl Nuță — cîte

punct cu Victoria,

cîte un punct cu

goluri, Butufei și 
Solomon — cîte 1

Ciocan (,,U“ Cluj-Napoca) — autogol.
• Lotul : O. Grigore și Mocanu — cîte 17 

I. Solomon și Pitulice — cîte 16, Butufel, 
cîte 15, P. Gușe 14, I. Gușe 12, Pancu, Costin șl C. Ene — 
cîte 10, Nuță 9, Grosu 7, Roșu 6, A. Ene și lamandi — cite 5, 
Voinea și Hincu — cîte 2, Enache șl Catinca — cîte 1.
• Cartonașe galbene : 12 ; cele mal multe : Butufel, Ștefan 

și Crîngașu — cîte 2.
• Cartonașe roșii : Pancu (etapa a 2-a).
• A beneficiat de două lovituri de la 11 m, ambele transfor

mate (Nuță și Crîngașu).
• A expediat 219 șuturi (159 acasă — 60 în deplasare), dintre 

care 90 pe poartă (62 acasă — 28

meciuri, Crîngașu, 
ștefan și Jipa —

în dep’.asare).

rilor, fie în speranța găsirii ce
lei mai bune soluții. Apoi, cei 
pe care se bazau antrenorii ca 
să
— și ne 
geter al 
lamandi, 
urmă un . 
avut o comportare ștearsă, de
parte de așteptări- De 
ei nici nu au marcat 
gol. Și atunci a fost titularizat 
Nuță, produs propriu, interna
tional de juniori, care a de
venit, alătutri de I. Gușe, gol- 
geterul echipei. Dar numai cîte 
trei goluri a marcat fiecare...

Așadar, dacă faza de apăra
re a fost în general bine re
zolvată, în schimb cea de atac 
este încă în suferință. Cauza 
principală a nereușitelor con-

„spargă" apărările din față 
referim la fostul gol- 
țării, Grosu, dar și la 
nu cu mulți ani în 
șuter de temut —, au

ne spunea antrenorul 
Dridea, care nil uita 
sublinieze că poziția 
echipei se datorește,

altfel, 
vreun

puncte", 
Mircea 
să mai 
bună a 
de asemenea, dorinței de afir
mare a tinerilor jucători, at
mosferei propice de lucru din 
cadrul echipei și, nu în ulti
mul rînd, faptului că 12 jucă
tori din lot sînt crescuți în 
cadrul clubului: Jipa, Butufeî, 
frații Gnșe, Ștefan. Crîngașu. 
Mocanu, Grigore, Nuță, Ca- 
tinca, Hincu, Enache. împre
ună cu I. Solomon. Pancu, Pi
tulice, Costîn sau Cr- Ene al
cătuiesc un lot care mai are 
încă destule resurse de pro
gres. Rămîne ca acestea să fie 
și mai bine valorificate.

Mircea TUDOIÎAN

Subiecte de actualitate

NU E DOAR 0 SIMPLĂ ÎNTÎMPLARE
De 

zilele 
știre: _ 
paralel cu cupele europene, ln- 
tercluburi, va avea loc tragerea 
la sorți a jocurilor din sferturi
le de finală ale Campionatului 
european pentru echipele de ti
neret".

O știre care nu conține nimic 
extraordinar in ea. Reprezenta
tivele de tineret, care au reușit 
să ctstige grupele preliminare, 
vor Juca la primăvară sferturi
le de finală, antepenultimul 
pînă Ia cucerirea titlului 
campioană a continentului 
tru tineret, jucători pînă 
de ani.

Clnd citești lista țărilor 
vor fi reprezentate, vei descoperi 
un lucru deosebit de important, 
semnificativ tn privința valorii 
fotbalului din aceste țări. Dar 
iată echipele: Anglia, Franța, 
Ungaria, Suedia, Polonia, Dane
marca, Spania și Italia.

Parcurgînd această listă, 
facem altceva decit să repetăm 
numele a șapte țări ale căror pri
me reprezentative S-AU CALI
FICAT LA TURNEUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI MONDIAL 
DIN MEXIC. Doar Suedia con
stituie o excepție, tn rest, fot
balul din Anglia, Franța, Unga
ria, “ 
Și 
tat 
ale

la secretariatul U.E.F.A., 
trecute, ne-a parvenit o 
„La 9 ianuarie, la Zurich,

pas 
de 

pen- 
la 21

care

nu

Polonia, Danemarca, Spania, 
Italia va fi 
și in fazele 

campionatului 
seniori și 
atunci să 
zultatele 
Succesele 
TECAMERA PRIMEI REPREZEN
TATIVE, demonstrează o bună

reprezen- 
superioare 

mondial de 
de tineret. Și 
surprindă ne- 

Danemarcei?

ale C.E. 
te mai 
echipei 

echipei de tineret, AN-

rezervă de talente; dovedesc că 
rezultatele primei reprezentative 
(orice exemplu am lua, Franța, 
Anglia, Polonia, Italia) nu sint 
rodul unei munci „de seră", ci 
ale unui fotbal dc calitate atit 
la eșalonul seniorilor cit și Ia 
cel al tineretului sau juniorilor.

Din păcate, de ani șl ani, e- 
chipa noastră de tineret nu reu
șește să se califice într-o fază 
superioară a C.E., cum s-a în- 
tîmplat șl anul acesta, deși la 
juniori s-a Izbutit, de cîteva ori, 
intrarea in turnee finale ale 
C.M. sau C.E., ceea ce înseam
nă că trecerea de la juniori la 
tineret nu e corespunzătoare, că 
la cele mai multe cluburi (nu e 
un lucru nou) munca cu tinere
tul c formală (cum formale, 
fără nici o perspectivă, sînt des
tule echipe din campionatul de 
speranțe), că se așteaptă Jucă
tori gata formați, iar cînd echi
pa națională are nevoie de un 
„libero" bun, care să-l 
iască pe ștefănescu, 
se caută cu 
găsește. Ar 
dar echipa 
susținut, ea 
rea în C.E.. _
landa sau Anglia șt a intrat în 
anonimat, iar valoarea unora 
dintre componențll echipei ră
mîne sub semnul întrebării. O 
participare tn sferturile de fina
lă ale C.E. de tineret, și poate 
chiar mal sus, ar fi fost un ex
celent prilej de afirmare. Cam
pionatul european de tineret este 
rampa de lansare spre prima re
prezentativă. Iată un adevăr pe 
care trebuie să-1 cunoască clu
burile, antrenorii și jucătorii.

Constantin ALEXE

înlocu
ia nevoie, 

luminarea si nu se 
fi fost Belodedicl, 
de tineret nu l-a 

a pierdut califica- 
jucind slab cu Fin-



„Cupa mondială*'  la rugby

• Simbătă, la Alma Ata, so
vieticul Igor Jelezovski a rea
lizat un nou record mondial 
pe 500 m cu 36,49 s (vj?. — 
36,57, al conaționalului său, 
Pavel Pegov).

Schi alpin : 
ROC PETROVICI, 

PRIMUL Șl ACASA I

30 000 de spectatori au aplau
dat călduros o primă victorie 
in. „Cupa Mondială" obținută 
de un iugoslav acasă : Roc

Pelrovici a cîșligat slalomul 
de la Kranjska Gora (1:44,83). 
Tînărul schior (va împlini 20

PROGRAMUL MECIURILOR ECHIPEI ROMÂNIEI

GIMNASTEI! NIMSIItl Pf PODIUM JA 1ONEIIÎA

La Welington (Noua Zeelan
dă), simbătă s-au stabilit da
tele de desfășurare ale meciuri
lor preliminare și ale turneu
lui final din cadrul „Cupei 
mondiale" la rugby, care se va 
desfășura între 17 mai și 20 
iunie 1987 în Noua Zeelandă și 
Australia. Echipa României, 
care face parte din grupa „D“, 
alături de Franța, Scoția și 
Zimbabwe, va disputa partide
le după următorul program : 23 
mai — România — Zimbabwe, 
Ia Auckland; 28 mai — Româ
nia — Franța, la Welington; 2 
iunie — Scoția — România, laPE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂa a

Hochei : 
CEHOSLOVACIA CiȘTiGĂ 

„TROFEUL IZVESTIA" I

„Finala" puternicului turneu 
de hochei, desfășurat la Mos
cova și dotat cu „Trofeul zia
rului Izvestia", a revenit, sim
bătă seara, reprezentativei Ce
hoslovaciei, campioană mon
dială, care a întrecut repre
zentativa Uniunii Sovietice cu 
scorul de 3—1 (0—0, 1—0, 2—1). 
Golurile au fost înscrise de 
Rusnak (min. 23), Lala (min. 
50), Pașek (min. 55), pentru 
învingători, respectiv Krutov 
(min. 55). Iată rezultatele în
registrate în ultimele partide : 
U.R.S.S. — Suedia 10—1, Ca
nada — Finlanda 5—4, Suedia 
— Finlanda 3—1, Suedia — Ce
hoslovacia 3—3.

Patinaj viteză : 
VICTORII ROMÂNEȘTI 

LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 22 (Ager- 
pres). In cadrul concursului 
de la Budapesta, rezervat 
sprinterilor, sportivii ro
mâni au obținut mai multe 
victorii, atît în întrecerile 
seniorilor, cît și în cele ale 
juniorilor. Astfel, la seniori, 
Ion Opincariu s-a clasat pe 
primul loc la 1 000 m, cu 
timpul de 1:21,37, iar la 500 
m victoria a revenit lui 
Edmond Cseh cu 40,65. La 
senioare, Cerasela Hordobe- 
țiu a ocupat locul 2 atît la 
500 m, cît și la 1 000 m.

în competiția juniorilor, 
Ileana Cleteșteanu a cîști- 
gat la 50 m cu un timp 
bun — 44, <J, Mihaela Das- 
călu obținînd victoria la 
1 000 m în 1:32,21.

Dunedin. Așadar, echipa noas
tră va susține toate intilnirile 
în Noua Zeelandă. Referitor la 
tragerea la sorți și la ordinea 
meciurilor, antrenorul echipei 
naționale, Valeriu Irimescu, 
ne-a declarat: „Grupa noastră 
este puternică. Echipa Româ
niei poate obține calificarea, 
avind obligația de a ciștiga 
cel puțin 2 partide. Consider 
că nu contează ordinea meciu
rilor, fiecare fiind la fel de 
important".

Startul va fi dat la 22 mai, 
la Auckland, de meciul Noua 
Zeelandă — Italia (grupa ,,C“).

Căpitanul naționalei de hochei a 
Cehoslovaciei, Rusnak, purtînd 
trofeul ziarului Izvestia, cîștigat, 

anul acesta, de formația sa.
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de ani în februarie viitor) se 
impune astfel pentru a doua 
oară în acest sezon (prima 
oară, la Sestriere), demonstrînd 
că aspirațiile sale pot urca sus, 
foarte sus, chiar în acest prim 
an al afirmării sale în schiul 
mondial. Cursa a fost extrem 
de grea, traseul înghețat, dur, 
strîns, triind sever : au ieșit 
în prima manșă 50 de compe
titori, în cea de a doua alți 
12, așa că din totalul de 87 
de concurent! plecați, au ter
minat 17, alți 8 abandonînd în
tre manșe... Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 2. Nilsson 
(Suedia) 1:45,63, 3. Stangassin- 
ger (Austria) 1:46,92.

Combinată nordică : 
VA CONTINUA DUELUL 

ANDERSON - WEINBUCH ?
Cu concursul de la Tarvisio 

(Italia), ,,'Cupa Mondială" în 
proba de combinată nordică 
s-a pus, la rîndul ei, în miș
care. Specialiștii acestei între
ceri hibrid, compusă din proba 
de sărituri de la trambulina 
de 70 metri și dintr-o cursă 
de fond pe distanța de 15 km, 
îi au, și în acest sezon, drept 
lideri pe norvegianul Gcir An
dersen și pe vest-germanul 
Herman Weinbuch, campion 
mondial și, respectiv, cîștigător 
al „Cupei Mondiale" din sezo
nul precedent. Iată clasamen
tul concursului de la Tarvisio 
după proba de sărituri : 1.
POhl (R.F.G.) 213,3 p, 2. An
dersen (Danemarca) 211,3 p, 3. 
Boegseth (Norvegia).

In imaginea A. P. AGER
PRES, cîștigătorul probei de 

sărituri, Hans Peter Pohl, în 
timpul evoluției în care a rea
lizat 83,5 metri.

9 orașe neo-zcclandeze (Napier, 
Welington, Palmerston North. 
Dunedin, Invercargill, Auck
land, Hamilton, Christchurch, 
Rotorua) și 2 australiene (Syd
ney și. Brisbane) vor găzdui 
meciurile preliminare- Sfertu
rile de finală se vor disputa 
astfel: locul 1 din gr. „A“ — 
locul 2 din gr. „B“, la Sydney;
1 gr. „B“ — 2 gr. „A" la Bris
bane; 1 gr- „C“ — 2 gr. „D“ 
la Christchurch; 1 gr. „D“ — 2 
gr. „C“ la Auckland. Semifi
nalele vor avea loc la Sydney 
și Brisbane, la 14 iunie, meci'il 
pentru locul al 3-lea — la Ro
torua, la 18 iunie, iar finala, la 
20 iunie, la Auckland.

FINALA „CUPEI DAVIS“
Am rămas datori cu rezulta

tul final al meciului de vineri, 
dintre Boris Becker și Ștefan 
Edberg, terminat după închi
derea ediției. A cîștigat primul, 
în 4 seturi, cu 6—3, 3—6, 7—5, 
8—6. Ultimul set a fost cel 
mai bogat în suspansuri. Dato
rită unui ghem alb, break, 
Becker a reușit 3—I, apoi, din 
nou, un ghem alb, și break, 
șl... 5—2. Grație unul formida
bil efort de voință, Edberg a 
egalat la 5. Apoi, 6—6, 7—6 
pentru Becker și 40—0 pe ser
viciul lui Edberg (!). Acesta 
reduce din handicap, 30—40, 
dar nu mai poate „prinde" re
turul de rever fulgerător al 
vest-germanului, care pune ca
păt unei partide de 3 ore și 
7 minute.

Sîmbătă, dublul suedez Wi- 
lander — Nystrom a obținut o 
victorie rapidă (o oră și 19 
minute) în fața cuplului gazdă

CAPII DE SERIE Ai GRUPELOR 
PRELIMINARE ALE C.E. 1988
Prin intermediul președintelui 

său, Jacques Georges, U.EF.A.a 
dat publicității, sîmbătă seara, 
numele celor 7 capi de serie al 
grupelor preliminare ale Campio
natului European, ediția 1988, al 
cărui turneu final va fi găzduit, 
după cum se știe, de R.F. Ger
mania. Pentru a desemna cele 
7 echipe „privilegiate", organis
mul diriguitor al fotbalului euro
pean a recurs la criteriul rezul
tatelor înregistrate în eliminato
riile C.E. 1994 șl ale C.M. 1986. 
Iată-le- (Intre paranteze coeficien
tul calculelor) : Anglia șl Dane
marca (1,500), Portugalia, Olanda 
șl Spania fl<,429), Belgia (1,417). 
Franța (1,375). Interesant este 
faptul că Franța, campioana eu
ropeană en titre. își datorează 
intrarea între primele 7 grație 
calificării din oficiu, în calitate 
de gazdă, a reprezentativei R.F.G., 
aflată pe locul 3 (coeficient 
1,478) ! Tragerea la sorti a grupe
lor preliminare ale C.E. ediția 
198*  (4 grupe de cite 5 echipe, 
3 grupe de cite 4) va avea loc la 
14 februarie 1986, la Frankfurt/ 
Main.

CAMPIONATE, COMPETIȚII
FRANȚA (et. 25). Paris Saint 

Germain își continuă „marșul 
triumfal" încheind și această e- 
tapă fără a fi cunoscut înfrînge- 
rea (partida cu Lille, întreruptă 
în mtn. 85, la scorul 1—1. va fi 
rejucată), surclasînd acasă. pe 
Auxerre cu 4—0 și acumulînd 
41 p I Urmăritoarea sa principală 
a devenit acum Nantes care în
registrând un la fd de net 5—1, 
cu Lille, a pus între ea șl Bor
deaux un punct (35 față de 34), 
ultima doar meci egal, în depla
sare, la Rennes. Alte rezultate : 
Toulon — Toulouse 1—1 ; Mona
co — Bastia 2—1 ; Brest — Le 
Hâvre 1—1 ; Lens — Nice 2—0 ; 
Strasbourg — Metz 0—0; Nancy 
— Marseille 0—2 ; Sochaux — 
Laval 1—0. Pe locurile ultime : 
19. Bastia 17 p 20. Strasbourg 
16 p.

ANGLIA (et. 22). Surpriză de 
proporții în Insulă : Manchester 
United pierde acasă (0—1) cu 
Arsenal, tocmai cîrid avea nevoie 
de puncte ca... de aer I Noroc 
că proporțiile „catastrofei" s-au 
înjumătățit căci șl Liverpool (lo
cul 2, acum, cu 45 p, față de 49 
ale liderului) n-a reușit decît un 
meci egal, acasă, cu Newcastle : 
1—1. West Ham — 0—0 — cu Lu
ton pe terenul ultimei, a egalat 
pe Liverpool, dar rămîne pe lo
cul 3. Alte rezultate : Queen’s

In concursul international de 
gimnastică desfășurat la Lon
dra și la care au participat 
gimnaste și gimnaști fruntași 
din U.R.S.S., R. P. Chineză, 
Cehoslovacia, Maria Britanie, 
Japonia ș.a., au luat parte și 
două sportive din România : 
Dana Dumitru și Eugenia Go
lea. Reprezentantele gimnasti
cii noastre s-au aflat mult timp

Campionatul mondial de șah junioare

BĂDULESCU —VICTORIE LA PE IC EV A
BELGRAD, 22 (Agerpres). In 

runda a 12-a a Campionatului 
mondial de șah pentru juni
oare de la Dobrna, Cristina 
Bădulescu a cîștigat la maes- 
tra bulgară Peiceva, în timp 
ce lidera clasamentului, Kete- 
van Arahamia, a învins-o, cu 
piesele negre, pe Jagodzinska, 
obținînd a 12-a victorie conse
cutivă. Alte rezultate : M. Mă
riei — A. Măriei 0—1, Madl —

Becker — Maurer 6—4 6—2,
6—1, un scor care subliniază 
superioritatea suedezilor. Wi- 
lander s-a remarcat prin jocul 
său la fileu, iar Nystrom — 
prin retururi de rever necru
țătoare.

Duminică, Intîiul meci s-a 
disputat între primii jucători 
ai celor două formații, Mats 
Willander șl Boris Becker. A 
cîștigat Becker în 4 seturi, 6—3 
2—6, 6—3, 6—3, un meci în 
care cei doi au folosit pe rînd 
arma atacului, ttnărul jucător 
vest-german desprinzîndu-se 
clar, decisiv, în ultimele 2 se
turi.

La închiderea ediției, ul
timul meci, decisiv, dintre Mi
chael Westphal — Ștefan Ed
berg se afla în plină desfășu
rare. Tenismanul suedez con
ducea cu 2—1. După ce a pier
dut primul set, 3—6 și-a adju
decat următoarele două, la 
mare luptă : 7—5, 6—4.

Tottenham — Ipswich 2—0, sîmbătă, in campionatul Angliei : Ardilles 
trece de Zondervan, căzut, Clive Allen este gata să intervină...
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Park Rangers — Aston Villa 0—1; 
Southampton — Nottingham Fo
rest 3—1 ; Birmingham — Chelsea 
1—2 ; Coventry — Everton 1—3 ; 
Sheffield Wednesday — Manches
ter City 3—2 ; Tottenham — Ip
swich 2—0 ; West Bromwich Al
bion — Watford 3—1. Be ultimul 
loc, condamnată fără șanse, 
W.B. Albion, 11 p, precedată de 
Ipswich, cu 15 p și Birmingham 
cu 17 p, nici ele cu mari pre
tenții de supraviețuire...

ITALIA (ultima etapă a turu
lui). Atalanta — Milan 1—1 ; Bari 
— Udinese 1—0 ; Fiorentina — 
Pisa 1—1; Intemazioriale — Samp- 
doria 1—0 ; Juventus — Lecce 
4—0 ; Napoli — Avelllno 1—0 ; 
Roma — Como 0—0 ; Verona — 
Torino 1—0. Pe primele locuri : 
Juventus 24 p 2. Napoli 20, pe 
ultimele : Pisa și Bari 11 p, Lecce 
6 p.

0 Deportivo Quito a devenit 
vicecampioana Ecuatorului, învln- 
gînd cu 2—0 pe Portiviejo. Depor
tivo va participa deci, împreună 
cu campioana, Barcelona Quito, 
la ediția viitoare a Cupei Liber- 
tadores.

0 Două partide din sferturile 
de finală ale Cupei R.F.G. : Bo
russia Dortmund — SV Sanhau
sen 3—1 ; VfL Stuttgart — Schal
ke 04 6—2. 

în lupta pentru cîștigarea pri
mului loc la individual com
pus, dar, pînă la urmă, ele au 
trebuit să se mulțumească cu 
locurile 2 și 3 ale podiumului. 
Concursul a revenit sovieticei 
Elena Zabrodina, cu 38,60 p. 
Dumitru acumulînd 37,75 p, iar 
Golea 37,60 p. Concursul mas
culin a revenit chinezului Li- 
Min, cu 55,55 p, urmat de bri
tanicul Barlett, 55,00 p.

Markov remiză, Lisovska — 
Hermsen remiză. In clasament 
conduce Arahamia (U.R.S.S.) 
cu 12 p, urmată de Cristina 
Bădulescu (România) și Alisa 
Măriei (Iugoslavia), cu cite 8 
p, Hermsen (Olanda), Lisovska 
(Polonia), Madl (Ungaria), 
Markov (Iugoslavia), Walker 
(Anglia), Polakova (Cehoslova
cia) — cite 7 p, M. Măriei (Iu
goslavia), Jagodzinska (Polo
nia), Dahlgren (R.F.G.), Pei
ceva (Bulgaria) — cite 6,5 p.

C.M. DE HANDBAL 
FEMININ [grupa „B“]

Simbătă seara s-a încheiat 
C.M. de handbal feminin (gru
pa valorică ,,B“), competiție la 
care a fost prezentă și repre
zentativa României- în finala 
pentru locurile I-II echipa R.D. 
Germane a Întrecut Ungaria cu 
25—18 (10—11), handbalistele 
din R.D.G. ocupînd locul I în 
clasamentul final. Rezultatele 
celorlalte finale: R.F. Germa
nia — Cehoslovacia 22—20 
(locuri 3—4), U.R.S.S. — Nor
vegia 27—18 (locuri 5—6). Po
lonia — România 23—19 (locuri 
7—8), Franța — Bulgaria 22— 
21 (locuri 9—10), Austria — 
Suedia 27—24 (locuri 11—12). 
Primele 8 echipe (între care 
și echipa României) s-au cali
ficat pentru C-M. grupa „A“, 
de anul viitor, din Olanda.

TELEX e TELEX @ TELEX
BASCHET • In finala „Cupei 

Spaniei" (m), Real Madrid — Ju- 
ventud Badalona 87—79.

BOX • Iugoslavul Slobodan 
Kacar este - noul campion mon
dial la cat. semigrea (versiunea 
IBF). El l-a învins pe america
nul Eddie Mustafa, la puncte, la 
capătul a 15 reprize.

HALTERE • în cadrul cat. 75 
kg din „Cupa U.R.S.S." : 1. Kuz- 
nețov 365 kg, 2. Li 355 kg, 3. 
Krasnov 350 kg ; cat. 82,500 kg : 
1. Ermetov 360 kg ; cat. 90 kg : I. 
Hrapatii 402,500 kg.

ȘAH • Kasparov — Timman 
4—2, șahistul sovietic cîștigind 
partida a 6-a. e Van der Viei, 
Korcinoi și Spasski conduc în 
turneul de la Bruxelles, cu 
cîte 3 p.

TENIS • Sferturi de finală la 
Adelaide : Doohan — Mansdorf 
6—3, 6—4 ; Stein — Fitzgerald
3—6, 7—6, 6—2 ; Edwards — Shiras 
6—2 6—2 ; Masur — Saad 0—6, 
6—4, 7—6 ; în semifinale : Doo
han — Masur 6—4, 2—0, ab. ; 
Edwards — Stein 7—6, 7—6.

TENIS DE MASA • In „Cupa 
Europei" Zugbrucke (R.F.G.) — 
Komperdell (Austria) 1—5.


