
I „Fie ca 1986 — primul an al noului cincinal — 
J să deschidă calea unor noi și tot mai mari reali- 
J zări în toate domeniile de activitatel în munca și 
? lupta harnicului nostru popor pentru înfăptuirea 

hotărîrilor istorice ale Congresului al Xlll-lea, a 
f Programului partidului !“■

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Mesajul adresat întregului nostru popor, 

cu prilejul Anului Nou
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La aniversarea tovarășei Elena Ceaușescu CU DRAG DE ȚARĂ Șl PARTID,

ÎNALTA CINSTIRE, VIBRANT OMAGIU | CONTRIBUȚIE SPORITĂ LA CREȘTEREA

DIN INIMA ÎNTREGULUI POPOR

Ăst neam de muncitori ți de 
țărani 

găsește-n fapta sa un nobil 
ințeles, 

un strălucit exemplu și un crez, 
să îi urâm cu glasul țârii :

La mulți ani !

Iar forța ce emană din nobila-i 
ființă 

și concentrarea care se-așterne 
în priviri, 

materiei să-i afle secrete 
pilpiiri, 

rămîne un model pentru știință.

Figura-i luminată de ochi ce 
văd departe, 

un dar frumos al harnicei 
naturi, 

și blinda energie ivită-n trăsături, 
e un model perpetuu pentru arte.

îngemănat efigiu, in vreme rea 
sau bună, 

cu cel ce ne conduce fiind 
mereu alături, 

in primăveri, in iarna cu 
omături, 

ei sini, sub cerul țării, 
împreună.

Pictură de Cornelia IONESCU

CU GLASUL ȚARII

‘I

Virgil TEODORESCU

DEOSEBITĂ STIMĂ ȘI ALEASĂ PREȚUIRE
Aniversăm astăzi, cu toată 

bucuria inimilor noastre, ziua 
de naștere a tovarășei acade
mician doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU, membru al. Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, 
președinte al Consiliului Natio
nal al Științei și învățământu
lui.

Cu alese gîndurj și senti
mente de prețuire și recunoș
tință, întregul nostru popor, 
puternic angajat în îndeplini
rea importantelor obiective ale 
primului an al noului cincinal, 
aduce la sărbătoarea de astăzi 
un cald și respectuos omagiu 
activității neobosite pe care 
tovarășa Elena Ceaușescu, emi
nent om politic, ilustru savant 
de largă recunoaștere interna
țională, o desfășoară, cu fier
binte devotament patriotic și 
revoluționar, pentru înflorirea 
continuă a României socialiste, 
pentru tot mai puternica ei a- 
firmare în lume.

Alături de cel mai 
al națiunii noastre. 
României socialiste 
erou între eroi,

iubit fiu 
ctitorul 

moderne, 
tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, înde
plinind cu o mare responsabi
litate comunistă, cu nețărmuri
tă dragoste față de partid, de 
patrie și popor. înaltele funcții 
încredințate, tovarășa Elena 
Ceaușescu militează cu profurfd 
spirit revoluționar și o remar
cabilă competență pentru în
făptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, chezășia pro
gresului multilateral al socie
tății socialiste românești, a 
creșterii bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, 

încă din perioada grea a 
ilegalității și apoi în toți anii

de istorie nouă făurită pe 
strămoșescul pământ al patriei 
după victoria revoluției de eli
berare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă din 
1944, tovarășa Elena Ceaușescu 
a adus o însemnată contribuție 
la luata eroică a Partidului 
Comunist Român pentru în
făptuirea construcției socialiste, 
pentru triumful dreptății și al 
libertății, pentru cauza inde
pendenței și suveranității țării, 
pentru ridicarea continuă a 
României pe tot mai înalte 
trepte de civilizație și progres. 
Aceeași consecvență patriotică 
și revoluționară caracterizează 
și întreaga activitate desfășu
rată de 
Ceaușescu, 
președinte al Comitetului națio
nal român „Oamenii de știință și 
pacea", pentru larga promova
re în lumea internațională a 
înaltelor idealuri ale României 
socialiste, de colaborare între 
popoare, de înțelegere, priete
nie și pace, pentru o viață 
mai bună și mai dreaptă pe 
întreaga noastră planetă.

Cu profundă recunoștință, în
tregul popea: aduce astăzi, în 
această zi aniversară, un înalt 
omagiu strălucitei activități pe 
care tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om de știință și sa
vant de renume mondial, o 
desfășoară pentru dezvoltarea 
și continua afirmare a științei 
românești, pentru devotamen
tul fierbinte și înalta compe
tență dovedite în îndrumarea 
directă, nemijlocită a amplu
lui proces de înfăptuire a po
liticii partidului și statului nos
tru in domeniul științei. învă- 
țămîntului și culturii. Semn 
al unei prețuiri deosebite, pri
mul Congres al științei și în-

tovarășa Elena 
în calitate de

^PRESTIGIULUI SPORTULUI ROMANESC
|TOT MAI MULTI PARTICIPANT!

Anta pe care l-am încheiat 
a însemnat pentru sportivii 
lașului, ca si pentru Întreaga 

sj mișcare sportivă din România, 
un moment de bilanț pe toate 

J; planurile. Sărbătorirea împlinl- 
rii a două decenii de când ta 

g fruntea

LA ÎNTRECERILE „DACIARLI"

$

$

vățămîntului a desemnat-o In 
unanimitate pe tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu in funcția de 
președinte al Consiliului Na
tional al Științei și Învățămîn- 
tului, for cu importante înves
tituri in viața economică si 
social-culturală a țării, în for
marea și pregătirea multilate
rală a tinerei generații pentru 
muncă și viață.

Activități de interes național, 
chemate să contribuie la edu
carea comunistă a maselor 
largi de oameni ai muncii, a 
întregului tineret, educația fi
zică și sportul se bucură, de 
asemenea, de un sprijin pre
țios și o atenție deosebită, iz- 
vorite din acea caldă grijă pă
rintească pentru frumusețea fi
zică și morală a tuturor 
patriei, pentru sănătatea 
goarea națiunii noastre.

Din toată inima, cu 
mente de profundă stimă 

patriei, 
și acti- 
se ală- 
întregu- 
adresînd 

tovarășei Elena Ceaușescu urarea 
de viață lungă si noi succese 
în îndeplinirea înaltelor func
ții ce i-au fost încredin
țate de partidul și statul nos
tru. Entuziastul și vibrantul oma
giu adus astăzi tovarășei Elena 
Ceaușescu este însoțit de an
gajamentul ferm, patriotic al 
tineretului sportiv de a face 
totul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de răspunde
re ce-i revin din grandiosul 
program de dezvoltare impetu
oasă a României, stabilit la

cunoștință, sportivii 
antrenorii, tehnicienii 
viștii mișcării sportive 
tură întregului tineret, 
lui popor român.

fiilor 
și Vi

senti- 
și re-

cînd In 
statului 

iubit
partidului și 

se află cel mal 
fiu al națiunii noastre so
cialiste. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a prilejuit si 
pentru intregul activ al mișcă
rii sportive ieșene o angajare 
plenară în vederea traducerii 
în viață a istoricelor hotărâri 
ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, a orientărilor și in
dicațiilor date de secretarul 
general al partidului mișcării 
sportive de realizare a pro
gramului de dezvoltare a 
educației fizice și sportului.

Numeroasele acțiuni .organi
zate in cinstea acestui 
ment deosebit, precum si cela 
desfășurate ta cadrul 
lui Internațional al 
retului, au oferit posibili
tatea ca peste jumătate din 
populația județului Iași să fie 
cuprinsă in acțiunile înscrise 
sub genericul „Daciadel", a- 
devărată olimpiadă a sportului 
românesc.

In anul 1985, cluburile spor
tive, cadrele tehnice și sporti
vii. datorită unei mal 
pregătiri, au reușit să eontri-

eveni-

Anu- 
Ttae-

bune

buia mai mult decât ta anfi 
trecuți la zestrea da puncte F 
medalii. De pe meleagurile 
noastre, peste M de sportivi aa 
fost selecționați ta loturile re
prezentative, contribuind la 
obținerea a peste 20 de meda
lii la Campionatele mondiale, 
europene, balcanice sau con
cursurile „Prietenia*.

Pentru anta 1988 dorim să 
sporim numărul competițiilor 
cu caracter local, astfel ea, 
acționând mai bine pentru or
ganizarea si desfășurarea celor 
devenite tradiționale, împreună 
cu ceilalți factori cu atribuții, 
toată populația lașului F a 
județului nostru să fie angre
nată In activitatea curentă de 
educație fizică si sport Vom 
acționa pentru valorificarea po
tențialului sportiv dirijînd mal 
bine talentele, pentru creșterea 
calității loturilor reprezenta
tive. Vom avea, de asemenea, 
șl in continuare o preocupare 
sporită pentru dezvoltarea ba
zei materiale, ta special prin 
acțiunile de muncă patri 
oferind astfel posibilități
mai largi st mai diversificata 
ca un procent tot mal Însem
nat din populația județului să 
fie cuprinsă ta activitatea spor
tivi de masă și de performanță.

VALENTIN PARASCHIV 
președintele C.J.E.FJ3. Iași

LA ÎNĂLȚIMEA GRIJII PE CARE NE-O POARTĂ PARTIDUL
g De neuitat sint clipele victo- 
g riei sportive, când măsura efor- 
g tului depus este medalia de 

aur cucerită, in timp ce 
drapelul tricolor se înalță 
pe catargul cel mai înalt. Am 

g trecut — cu emoție și satisfac- 
0 ție — prin asemenea momente 
0 și in anta care s-a încheiat.

iar acum mă aflu ta plină pre- 
gătire pentru noul sezon. Vre- 

g mea fuge si noi, atlețiâ obiș- 
g nuiți cu trena si cu ritmul ra- 
g pid, trebuie să fim ta pas cu 
g ea. Iată, am intrat ta noul an> 
J: cu antrenamente, am făcut le
gi gătura intre ultimele zile ale 
ă lui '85 și primele din ’88. Pes- 
* te puțin timp, in mijlocul acee- 
g tei luni de debut a anului, voi 
g debuta și eu in competiții, 
jg luînd startul la marele concurs 
g internațional de la Osaka, 

alături de Maridca Puică și 
g Cristieana Cojocaru, colege de 
ă lot reprezentativ și de succese 
g pe pistele internaționale. Obiec- 
g tivul nr. 1 pe 1988 este Cam- 
g pionatul european în aer liber, 
g din luna august, când urmea- 
g ză să iau parte la 800 șl 1500 
J? m, dorind din toată inima și 
ă sperînd să obțin două medalii.

g

$

marele forum al comuniștilor S; 
— cel de al XIII-lea Congres 5;
al Partidului Comunist Român.

Toți atleții noștri doresc ca ta 
noul an să-și depășească per
formanțele din 1985, astfel ca 
1988 să constituie pentru atle
tismul românesc un an de 
mari succese, pe măsura con
dițiilor create sportului nostru 
de către partid.

îndemnurile spre noi și mari 
succese adresate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU In 
Mesajul de Anul Nou au găsit 
un puternic ecou tn suflete
le noastre și vrem să fim la 
Înălțimea grijii pe care ne-o 
poartă partidul.

Alături de toate sportivele și 
de toți sportivii țării, expri
măm In acest început de an 
și de cincinal, pe care nl 
le dorim cit mai rodnice, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, tovarășei 
ELENA CEAUȘESCU, profun
da noastră recunoștință și 
urarea de viață lungă, sănătate 
și aceeași neobosita putere de 
muncă, pentru înflorirea ne
încetată a patriei.

DOINA MELINTE 
campioană olimpică și europeană 

la atletism

ATLETISMUL FEMININ ROMÂNESC 
PE UN LOC FRUNTAȘ ÎN LUME!

PARIS, t (Agerpres). — In cla
samentele celor mai bune 10 atlete 
din lume pe acul 1985 figurează 
și opt sportive din România, Ella 
Kovacs ocupă locul tntil la 800 m 
— 1:55,68. cu 64 p, urmată de 
Kratochvilova (Cehoslovacia) 61 
p, Agletdinova (U.R.S.S.) 60 p.
Olizarenko (U.R.S.S.) 53 p. Ma-
ricica Puică este clasată pe locul 
doi la 1500 m, 3:57,73, și la 3000 m, 
8-27,83. tn ambele probe primul 
loc revenind americancei Mary 
Decker Slaney cu 3:57,24 și, res
pectiv, 8:25.83. Mihaela Loghin 
este a patra din lume la arunca
rea greutății — 20,97 m. Niculina 
Vasile a cincea la săritura tn înăl
țime — 1,98 m, Doina Melinte a 
cincea la 1500 m — 3:59.88 șl a 
opta la 800 m — 1:56,81 ; Florența 
Crăciunescv a șasea la aruncarea 
discului — 69.50 m, Mihaela Pogă- 
ceanu a șaptea ia 100 m garduri 
cu 12.79; Fița Lovin » șaptea la 
800 m — 1:56 71. La masculin tn 
primit 10 din lume stnt clasați doi 
atlețl români : Sorin Matei, pe

ce 
pe 
cu

tn
1.

locul 5 la săritura in înălțime 
2,35 m și Gheorghe Negoiță 
locul 6, la aruncarea suliței 
92,42 m.

Iată și clasamentele pe țări 
anul atletic 1985 : feminin :
U.R.S.S. 28° p ; 2. R.D. Germană 
189 p ; 3. S.U.A. 155 p ; 4. Româ
nia 76 p ; 5. Marea Britanie 58 
p ; 6. Cehoslovacia 40 p ; 7. Bul
garia 39 p etc. Masculin : 1.
S.U.A. 352 p 2. U.R.S.S. 211 p; 3.
R. D. Germană 123 p etc. Mixt : 1.
S. U.A. 507 p ; 2. U.R.S.S. 499 p ;
3. R.D. Germană 312 p ; 4. Marea 
Britanie 129 p 5. România 85 p; 
6 Cehoslovacia 82 p ; 7. R.F. 
Germania 59 p ; 8. Bulga
ria 49 p etc. 9 Anche
ta ziarelor italiene de specialitate 
..Gazetta dello Sport- și ..Cor- 
rlere dello Sport-Stadio“ l-a de
semnat pe atletul sovietic Serghei 
Bubka drept cel mai bun sportiv 
din lume în anul 1985. La femi
nin, prima a fost clasată Marita 
Koch, din R D. Germană.



DUPĂ PRIMĂ MANȘĂ A CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL (f) De astăzi plnă sinibăta la Timișoara și ig Mureș,

ln prima mansi a optimilor cupelor europene 
de handbal (f), de duminică, cele trei-echipe ro
mâne angajate In competiție pe terenurile pro
prii au dat satisfacție, încheind victorioase par
tidele. cele de la Bacău si lași chiar la diferente 
apreciabile. Dar, asemenea sportivelor și teh
nicienilor de ’a Stiinta Bacău TEROM Iași $i 
Chimistul Rimnicu Vîlcea, cronicarii noștri pre-

știința Bacân in „CC.E." VITEZĂ ÎN

DAR Șl ÎN GÎNDIRE...
Cei implicați în treburile 

handbalului la Știința Bacău 
— conducători, antrenori, spor
tivi — au avut ceva emoții
înaintea partidei cil Polisens 
Stockholm. Era firesc, handba
listele suedeze avtnd In palma
res două prezențe în semifinala 
„Cupei campionilor europeni" 
(1976 — cu Moos, din Olanda 
și 1980 - cu Radnicki Belgrad) 
și în „sferturi" (în 1985, cu Hy- 
pobarțk Austria), Tensiunea 
crescuse puțin după antrena
mentul de sîmbătă al suedeze
lor. care s-au mișcat bine și 
au arătat că au o portăriță a- 
geră, pe Annika Nordgren. Dar 
emoțiile au avut un efect sti
mulator. nu inhibitor și du
minică. după 7 minute, băcă- 
uancele s-au instalat la cîrma 
jocului, obținînd In final un a- 
vans de 16 goluri, zestre sufi
cientă pentru asigurarea califi
cării în turul următor al com
petiției. ,<

Așa cum scriam și în cronică.

„PI
noi turnee in Divizia ,.A' Ce volei (masculin)zenti la întreceri se gindesc la partidele-retur. 

Jucate, de astă-dată, in deplasare, meciurile vor fi 
mult mai dificile și trebuiesc tratate ca atare, 
tată, în acest spirit, citeva completări la croni
cile de la meciurile respective, precum și citeva 
sugestii în vederea returului „optimilor", pe care 
l-am dori la fel de rodnic pentru toate cele trei 
formații ale noastre

pe tabela de marcaj (Thor a 
încheiat cu două goluri în ace
lași min. 60 !).

Și a mai fost ceva : viteza în 
Joc nu a fost insolită și de vi
teză in gîndire în fazele de 
contraalac, cînd s-au dat ne- 
permis de multe pase prea 
lungi sau, pur și simplu, la ad
versare.

Suedezele au fost — evident 
— obosite de drum, n-au dat 
întreaga măsură a potențialului 
lor și datele generale ale pro
blemei vor sta altfel duminică, 
la Stockholm. „La noi va fi 
altceva — ne mărturisea antre
norul secund Gunnar Stock- 
bammar — acolo diferența de 
scor va fi de cel mult 3—4 go
luri, desigur în favoarea cam
pioanei României".

E de crezut și tocmai asta 
trebuie să dea de gîndit, anu- 
lînd orice euforie care adoar
me. Echipa trebuie să lupte 
„de la zero", să prevină orice 
surpriză (de regulă paralizan
tă) și să-și apere firma de cea 
mai bună echipă de club din 
România, de reprezentantă 
demnă a handbalului românesc.

Mirceo COSTEA

ACȚIUNI,

Știința Bacău s-a impus prin 
circulația rapidă a mingii, 
prin combinații derutante, prin 
incisivitate în atacuri, finali
zate cu aruncări puternice, cu 
fenta ia poartă, majoritatea 
imposibil de parat. Cele 7 a- 
runcări de la 7 m (față de 3 ale 
suedezelor) au fost integral 
fructificate, și cînd a apărat 
Nordgren. și cînd în poartă 
a fost trimisă Nina Olin. Fi- 
lofteia Danilof a fost un pivot 
subtil și efiface. Elena Nițoiu 

? fost o realizatoare de excep
ție, Laurica Lunca a dirijat cu 

măiestrie atacul, apărarea pe 
semicerc a fost bună, iar în 
poartă Ioana Vasilca (din min. 
39) a ,,scos“ 6 mingi de gol. 
Toată echipa a fost la înălțime, 
doar Eva Darvaș, cu toate ca
litățile ei fizice, făcînd excep
ție flagrantă, prin încetineală 
și lipsă de angajament. Au fost 
și momente de relaxare, ne- 
permise pentru o campioană, în 
finalurile de repriză, cu efecte

TEROM IAȘI ARE MARI ȘANSE DE A FI PREZENTĂ 

ÎN „SFERTURILE" „CUPEI CUPELOR"
Deținătoarea „Cupei Româ

niei", formația TEROM Iași, se 
poate considera promovată In 
sferturile de finală ale compe
tiției continentale feminine de 
handbal rezervată cîștigătoare- 
lor de cupe, chiar înaintea 
manșei-retur, de duminica vi
itoare, cînd va întîlni, la Viena, 
pe Renault Landhaus. în pri
mul rînd este vorba de dife
rența mai mult decît conforta
bilă — de 22 de goluri — cu 
care s-a încheiat jocul din Sala 
sporturilor din Iași în favoarea 
handbalistelor noastre, ceea ce 
trebuie să fie hotărîtor. In al 
doilea rfnd, între cele două e- 
chipe există o diferență de va
loare apreciabilă. După opinia 
noastră, nici minimele șanse, 
teoretice, care aparțin handba
listelor austriece nu vor putea 
fi valorificate, măcar pentru o 
victorie pe teren propriu. In 
susținerea acestei afirmații a- 
ducem ca principal argument 
faptul că succesul categoric ob
ținut de elevele antrenorilor 
Cornel Bădulescu și Mircea 
Pop se datorează organizării

jocului în apărare. In centrul 
acesteia, Angela Anton a fost 
de netrecut, ajutată și de ta
lia net superioară față de ad
versare. De-o parte și de cea
laltă, Valentina Coznia (remar
cabilă reintrare In activitatea 
competițională de vlrf), Ga
briela Horga ori Angela Hai- 
dău au contribuit decisiv, pe 
Iîngă anihilarea șanselor de gol 
pentru vieneze, la obținerea 
multor mingi, excelente pen
tru declanșarea contraatacu
rilor, In care Rodica Covaliuc 
a strălucit din nou. Mai 
mult, în zona dintre propriul 
semicerc de la 9 m și zona cen
trală a terenului, accelerările 
și ruperile de ritm — caracte
ristice jocului acestei inimoase 
jucătoare — au fost hotărîtoare 
pentru soarta partidei, cu atît 
mai mult, cu cit antrenoarea și 
jucătoarea Urszula Zurawska 
încerca permanent să-și diri
jeze colegele și elevele la un 
joc de „temporizare".

Pentru a încheia succintele 
referiri la apărarea echipei 
TEROM se cuvine să consem

năm evoluția constant bună pe 
parcursul întregii pârtide a 
portarului Cornelia Tăcu, as
pect care nu poate decît să 
bucure pe tehnicienii echipei, 
dat fiind faptul că acest post 
este destul de deficitar.

Succesul formației ieșene s-a 
conturat, la proporțiile de care 
aminteam, și datorită rezolvări
lor foarte bune în atac, cele 39 
de goluri înscrise fiind o do
vadă elocventă. S-a înscris din 
toate pozițiile, aproape toate 
jucătoarele care au evoluat 
tnscriindu-și numele printre 
marcatoare.

Sigur, succesul rămîne suc
ces, dar să nu se uite că deți
nătoarea „Cupei Austriei", for
mația Renault Landhaus Viena, 
este o echipă destul de modes
tă, cu o bună circulație a min
gii, dar cu posibilități reduse 
de finalizare, în special de la 
9 m. Dintre handbalistele vie
neze doar Urszula Zurawska, 
antrenoare și jucătoare, Anne- 
Marie Koci și Gabriele Eineder 
s-au remarcat, ele fiind și cele 
mai eficace.

Returul de duminica viitoare 
credem că este necesar să fie 
abordat în perspectiva turului 
următor în care, cu siguranță, 
valoarea adversarului va fi cu 
totul alta.

Mihail VESA

INTERES DEOSEBIT

DE EVOLUȚIA
Divizionarele „A" masculine 

de volei se prezintă de astăzi 
la startul unor noi turnee în 
ceie două grupe valorice. Plu
tonul fruntaș (locurile 1—6) 
iși dispută turneul la Timi
șoara, in organizarea clu
bului local Politehnica. sub 
semnul unui interes sporit 
față de evoluția reprezentan
telor noastre in cupele euro
pene, care vor susține la 15 și 
22 ianuarie meciurile din pen
ultima fază a prestigioaselor 
competiții continentale.

In centrul atenției, depi. Di
namo și Steaua, care vor pune 
capăt turneului de pe Bega. 
sîmbătă. cu o nouă înfruntare 
directă, a treia în actuala e- 
diție a campionatului, extrem 
de importantă în lupta pen
tru titlu] de campioană. Mai 
ales pentru Dinamo aflată 
cu două puncte în urma riva
lei ei. Elevii Iui Oros și Pău- 
șescu, vor încerca, desigur, să 
refacă din terenul pierdut și, 
totodată, să arate că pot 
emite speranțe în fața pu
ternicei adversare în „C.C.E.", 
Santal Parma deținătoarea 
trofeului.

Totodată, interesul publi
cului timișorean va fi reți
nut și de lupta sub semnul e- 
chilibrului pe care o dau ce
lelalte participante la gru
pa de elită pentru locurile ur
mătoare ale clasamentului. E- 
chipele pornesg turneul de 
la următoarea situație : 1.
Steaua 20 p, 2. Dinamo 18 p, 
3. C.S.M.U. Suceava 14 p, 4. 
Explorări Știința Baia Mare 13 
p, 5. Universitatea C.F.R. Cra
iova 13 p, 6. Politehnica Timi
șoara 12 p. In prima zi a tur
neului, azi (de la ora 13). sînt 
programate în sala Olimpia 
meciurile : Steaua — Politeh
nica, Dinamo — C.S.M.U. și 
Universitatea C.F.R. — Ex-

FAȚĂ

FRLINTAȘELOR
piorări Știința La turneu 
vor oficia : I. Covaci. V. Ar- 
hire. C. Pitaru. V. Chioreanu, 
D. Delcea și C. Oprea.

La Tg. Mureș se intîlnesc 
echipele grupei a doua, în- 
tr-o nouă etapă a bătăliei, 
mereu aspre, pentru evitarea 
retrogradării. Se pornește de 
la situația : 7. Relonul Săvi- 
nești 18 p, 8. Elcond Dinamo 
Zalău 17 p, 9. A.S.A. Electro- 
mureș Tg. Mureș 15 p, 10. Cal
culatorul București 15 p, 11. 
Tractorul Brașov 13 p. 12. 
C.S.U. Oradea 12 p. Azi. 
meciurile : Elcond Dinamo — 
Tractorul, Relonul — A.S.A. 
Electrons ureș și C.S.U. — 
Calculatorul. Oficiază : D.
Dobrescu, Al. Dragomir, D. 
Rădulescu. V. Tilcă. I. Stoica, 
N. Dobre.

CU DRAG

AL 5-lea TIHD
Cînd au început, in aprilie, 

campionatele europene de la 
Leipzig, am „simțit", mi-o spu
nea și experiența îndelungată 
a marilor întreceri de lupte 
greco-romane. că toată lumea 
care ne înconjura aștepta să 
fiu... Ștefan Rusu. Adică cel 
care, spre bucuria primului meu 
antrenor. Virgil Gherasim, și a 
antrenorilor de la lotul repre
zentativ, trăia, de mai multi 
ani. din plin, satisfacția cuce
ririi a mai multor titluri și 
medalii la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale și ale 
continentului nostru. Ușor de 
spus, dar, credeam, mai greu 
de... riști gat !. Mă pregătisem 
bine, pot spune chiar foarte

CHIMISTUL DISPUNE / DE RESURSE 

PENTRU CALIFICARE
Aflată la a treia participa

re în cupele europene femini
ne de handbal (de fiecare dată 
în lupta pentru trofeul oferit 
de I.H.F. — pe care l-a și 
cucerit eu doi ani în urmă), 
formația vilceană Chimistul a 
demonstrat, duminică diminea
ță că posedă o doză aprecia
bilă de experiență competițio- 
nală internațională, pe care — 
fapt important — știe, în ge
neral, s-o utilizeze. în dispu
ta din optimile de finală cu 
echipa vest-germană TV Lut- 
xelîinden, cîștigată, cum se 
Știe, la o diferență de 6 go
luri, Chimistul i-a lăsat să în
țeleagă pe iubitorii handbalu
lui, pe suporterii care încon
joară echipa cu atîta căldură, 
că dispune de resurse pentru 
Ca în meciul-retur să obțină 
calificarea in sferturi. în mo
mentele de concentrare perfec
tă, rfnd luciditatea era predo
minantă. in „reprizele" rfnd 
mingea circula „ca la carte" 
(între mînutrfe 3—7 vîlcencele 
au înscris de. patru ori con
secutiv, apoi de rfnei ori în
tre min. 37—43), handbalistele 
noastre s-au detașat fără drept 
de apel — cum se spune. Este 
aceasta o dovadă că în meciul 
de la Giessen, de sîmbătă, 
Chimistul deține șansa califi
cării.

Iată citeva argumente — să 
le numim tehnice — in favoa
rea acestei afirmații. Handba
listele vîlcene au în formație

jucătoare capabile să înscrie 
de „afară" (Edit Torok, în pri
mul rînd, dar și Liliana Bloju- 
Topea și Anca Pestrițu), în 
timp ce partenerele de la -TV 
LUtzellinden se prezintă mai 
slab la acest capitol, deși for
ța de șut (mai puțin preci
zia) a Barbarei Wentzl nu tre
buie neglijată : vîlcencele au o 
extremă — Denisa Romele — 
mult mai penetrantă, excelentă 
atît în acțiuni „corp la corp", 
cit și pe contraatac, in schimb 
handbalistele vest-germane duc 
lipsă de o astfel de „piesă", 
chiar dacă nr. 6 al lor, Bar
bara Garleja, a arătat ceva ca
lități pe acest post ; In sfirșit,

portarul echipei Chimistul, Doi
na Rodcanu, este capabilă să o- 
fere siguranță coechipierelor, 
intuiția, știința plasamentului și 
modul cum iși dirijează cole
gele în momentele fierbinți ale 
partidei avind pondere in con
turarea rezultatului final.

Desigur, handbalistele de la 
TV Liitzellinden sînt bune teh- 
niciene, luptătoare fără mena
jamente. Și este de așteptat că 
în fața propriilor suporteri vor 
juca cu și mai multă ambiție 
și dăruire, calități ce le-au e- 
talat cu destulă pregnanță și 
in meciul de la Rm. Vîlcea. Cu 
toate acestea, opinăm că Chi
mistul deține o șansă reală de 
calificare, condiția fiind, desi
gur, de a elimina din joc ca
rențele (și acestea nu au fost 
puține) din meciul de la Rm. 
Vîlcea.

Ion GAVRILESCU

Două tinere spe
ranțe ale schiului 
dornean : Simona și 
Cristina Pastinaru. 
Eleve ale Școlii nr. 
1 din Vatra Domei 
și componente ale 
secției de schi al
pin a Clubului 
sportiv școlar din 
localitate, ele sînt 
gata să ia startul 
in marile întreceri 
ce se vor organiza 
aici în cadrul „Da- 
ciadei". Corespon
dentul nostru Ion 
Mîndrescu le-a sur
prins la un antre
nament pe pîrtia 
Oușorul, din comu
na Doma Candreni.

ADMINISTRATA
ASTAZI, MARȚI 7 IANUARIE, 

ESTE ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE LA TRADIȚIONALA TRA
GERE EXTRAORDINARA PRO- 
NOEXPRES A NOULUI AN, DIN 
8 IANUARIE 1986 ! • Autoturis-

DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

FORMAȚIA CAMPIOANĂ - ÎN FORMĂ HI P I S M •
Prima reuniune din 1986 a fost 

dominată de formația antrenată 
de G. Tănase, care a obținut 
patru victorii, dovedind că șl in 
acest an este pusă pe fapte mari. 
Cele patru victorii au fost reali
zate de Verigarlu, fa cursa de 
fond, Trufanda, Deda șl Recrut, 
ultimul adus cu mare precizie 
de tlnărul și talentatul O. Dumi
tru. Un alt antrenor care con
firmă bunele rezultate din 1985 
este G. Popescu, care a reușit 
un event cu Suav, ta reviriment 
de formă, șl cu Corint, ta real 
progres, care a realizat un nou 
șl valoros record (l:34,l/km). A- 
menințat cu „lanterna roșie", M. 
Dumitru a reușit două victorii, 
cu Herald, la mare luptă cu Hăr-

man (era cazul de fotografie), și 
cu Cricov, susținut energic în 
disputa finală. După n luptă a- 
cerbă pe toată linia dreaptă la 
sosire, Samson a reușit să clș- 
tige in fața Rotundei, M. Ștefă- 
nescu confirmindu-șl valoarea.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Cricov (M. Dumitru) 1:38,1, 
2. Trandaf, 3. Jebrf, Cota: clșt. 1. 
ord. triplă 173. Cursa a H-a : 1. 
Deda (Pătrașcu) 1:31,4, 2. Calbor. 
Cota : clșt. 4, ev. 16. Cursa a 
ni-a : 1. Trufanda (Pătrașcu) 
1:30,9, 2. Fraza,. 3. Soneta. Cota :
clșt. 1,80, ev. 32, ord. triplă 82. 
Cursa a IV-a : 1. Herald (Tudor) 
1:31,0, 2. Hărman, 3. Rovln. Cota: 
clșt. 1,80, ev. 35, ord. triplă ta- 
cblsă, triplu H—m—IV 723. Cursa

a V-a : 1. Verigarlu (O. Dumitru) 
1:29,1, 2. Laminor. Cota : clșt. 4, 
ev. 260. Cursa a Vl-a : 1. Suav 
(Popescu) 1:33,1, 2. Sugiuc, 3. In. 
Cota : clșt. 3, ev. 35, ord. triplă 
150. Cursa * VIPa : 1. Corint
(Popescu) 1 J4,l, 2. Graclan, 3. 
RIzoriu. Cota : clșt. 1,40, ev. 90, 
ord. triplă Închisă, triplu V—VI— 
vn 413. Cursa a vni-a : 1. Sam
son (M. Ștefănescu) 1:35,1, 2. Gro- 
x«v, 3. Coronița. Cota : clșt. 5, 
ev. 55, ord. triplă «5. Cursa a 
IX-a : 1. Recrut »(O. Dumitru) 
1:33,1, 2. Ruibist. Cota : clșt. 5, 
ev. 8, ord. 15. Retrageri : call an
trenorului D. Toduță.

A. MOSCU

me „DACIA 1300“. excursii ta 
R.D. Germană, mari sume de 
bani (de valori fixe și variabile), 
acestea stat ciștlgurile oare se 
acordă la această a doua mare 
tragere a Începutului de an, la 
oare vă recomandăm, de aseme
nea, să nu lipsiți ! Se efectuează 
10 extrageri, ta trei faze, cu un 
total de 60 numere, participan- 
țllor oferindu-li-se, imediat după 
marele succes al tragerii extra
ordinare Loto a Revelionului din 
1 Ianuarie, alte noi șl multiple 
posibilități de a se număra prin
tre marii cîștigătorl la Început 
de an, dorindu-le deci și eu 
acest prilej mult succes !
• Agențiile Loto-Pronosport și 

vtnzătoril volanțl din întreaga 
țară oferă ta aceste zile (In a- 
fara lozurilor obișnuite șl spe
ciale) șl LOZUL ANULUI NOU 
— emisiune specială limitată, ce 
atribuie autoturisme „DACIA 
1300“ șl o gamă variată de mari 
clștiguri ta bani. La această 
nouă emisiune de sezon, rfștigu- 
rile suplimentare se acoră din 
fondul special al Administrației. 
Doriți să vă numărați printre 
primii mari cîștigătorl la LOZ 
In PUC la Început de an î Ju- 
cațl la LOZUL ANULUI NOU !

./
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ENTRO ANTRENORII
I | Divizionarele ,,A“ la jumătatea campionatului
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COPERĂ TALENTE I FRUMOSUL START
sportive din diferite orașe. 
Ur, proces firesc, indiscuta- 
311. într-o recentă scrisoare 
insă pref Leu sesizează, pe 
bună dreptate, o anume situa
ție, care nu este echitabilă. 
Es+a vorba de faptul că an
trenorii care preiau atleți de 
Ia alțl colegi de-al lor pri
mesc doar ei puncte pentru 

sportivii cu care 
lucrează numai de 

sau doi. tn 
ce tehnicie- 
re i-au des- 

și format pe atletii

PARTID

eoperit ,
respectivi nu primesc nici un 
punct pentru munca desfășu
rată de el, deși au lucrat 
poate șase sau șapte ani cu 
aceștia. De aceea „învățătorii" 
nici măcar nu apar in clasa
mente deși ar fi normal ca 
și ei să se vadă pentru mun
ca desfășurată pentru străda
niile depuse. Chiar totul se 
cuvine doar antrenorilor de 
astăzi al performerilor (punc
te, evidențieri, premieri etc.). 
In timp ce aceia care 
i-au descoperit pe respectivii 
atleți sînt sistematic uitați ?

Iată o chestiune care se im
pune nu doar să fie studiată, 
d și urmată de măsurile cu
venite !

Romeo VILARA

ori campion al Europei ! Ve
neau ..mondialele"... Am încer
cat să sporesc și colecția aces
tor titluri. Am luptat, am fă
cut aproape totul, dar n-am 
reușit mai mult decît „argin
tul". „Eventul" ar fi fost, de
sigur, mai valoros. Dar 
a venit 1986 și Ștefan 
încă nu și-a spus 
cuvînt... Mi-1 voi 
din toată inima, răspunzînd 
astfel condițiilor minunate 
de care ne bucurăm, ca spor
tivi și cetățeni, într-o patrie 
frumoasă. liberă și indepen
dentă, grație conducerii în
țelepte a partidului nostru.

iată că 
Rusu 

ultimul 
spune,

ȘTEFAN RUSU 
multiplu campion de lupte 

greco-romane

Ition 51 MtHlIl DIIMPICÂ f

„la vîrf", ci să țintesc cu suc
ces și o medalie olimpică, la 
Jocurile din 1988. Trecînd, bi
neînțeles, pe treptele podiu
mului campionatelor mondiale 
de tir pentru arme cu glonț 
din 1986.

în îndeplinirea obiectivelor 
propuse. Mesajul adresat în
tregului popor de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU cu 
prilejul Anului Nou constituie 
pentru mine, ca pentru toți 
sportivii, un stimulent care mă 
va ajuta la realizarea țelurilor 
din 1986.

Cu prilejul fericit al zilei 
sale de naștere, mă gîndesc cu 
mult drag și recunoștință, la 
tovarășa ELENA CEAUȘESCU, 
a cărei căldură sufletească și 
grijă pentru viitorul nostru o 
simțim zi de zi, și-i urez din 
inimă, alături de toți sporti
vii „La mulți ani !“

SILVIA KAPOSZTAY 
campioană europeană si 

recordmană mondială la tir
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1986 — ULTIMA ZI DE PARTI-

Urcată, in premieră, pe pri
ma scenă, echipa Victoria a 
resimțit o inevitabilă emoție, 
iar primii ei pași au fost măr
eați, evident, de tracul debutu
lui, dar mai ales de tăria im
pactului cu fruntașele fotbalu
lui nostru. La inedita ei întil- 
nire cu „înalta societate", for- 

a dorit 
să lase o Impre- 
bună, să convingă 
și rezultate — că 
ei nu a fost de 
ci, dimpotrivă, re-

mafia bucureșteană 
foarte mult 
sie cît mai 
— prin joc 
promovarea 
conjunctură, 
flectă disponibilitățile pe care 
le are. că este efectul incon
testabil al calităților prin care 
s-a impus în pasionanta luptă 
de a îmbrăca pentru prima oa
ră „haina de divizionară «A»“.

Care este, deci, prima impre
sie lăsată de formația Victoria 
la jumătatea campionatului de 
debut? Din capul locului tre
buie să spunem — și avem te
mei — că locul ocupat 
cătorii pregătiți de Ion 
weiller și Constantin

16. VICTORIA

de ju-
Nun-

Frățilă

cuibărindu-se in rindurile echi- 
pei. Tonul acestei atitudini a 
fost dat — surprinzător — toc
mai de jucătorii cu experiență. 
Aelenei, Iordache, Custov, Glonț 
și Gelu Dumitrescu, de la care 
se aștepta o altă optică. ei 
trebuind să fie primii care să 
indice celorlalți jucători ade
văratul nivel al reușitelor. 
Menționăm că tineri ca Mirca. 
Ursu, Nedelcearu, de la care se 
aștepta mult mai mult, nu au 
confirmat Si astfel, echipa a 
început să plătească tribut pro
priilor slăbiciuni în abordarea 
meciurilor, la care s-au a- 
dăugat și scăderi de randa
ment. cu carențe de exprimare 
în joc. în aproape toate com
partimentele. Conducerea teh
nică s-a aflat și ea în impas, 
fiind nevoită să apeleze la 
mai multe schimbări în struc
tura echipei, care însă nu au 
avut efectul scontat, amplifi- 
rfndu-i în consecință dificultă
țile cu care se confrunta. Iar 
urmările negative nu au intîr-

17
• Punctaj „acasă" 

Argeș șl Politehnica 
iova, „U“ Cluj-Napoca și Steaua).

: 9 (a pierdut 
Timișoara, cîte

POATE Fl REEDITAT

DACA ȘI

teme actuale

ȘAHIȘTII
întrebat fiind, nu 

anume stă la 
telor realizate 
tînăr campion 
toria șahului. ____  _____
Garri Kasparov, a dat următo
rul răspuns : „în pregătirea 
mea zilnică, incă de la fragedă 
vîrstă. pun, firește, un mare 
accent pe studiul așa-zis de 
specialitate, cel teoretic, dar nu 
neglijez nimic din ceea ce-mi 
asigură prospețimea fizică, buna 
dispoziție ; cu alte cuvinte, o 
perfectă stare de sănătate. Și în 
acest scop 
joc tenis 
fotbal".

Dar ei...

de mult, ce 
performan-baza

de ei. cel mai 
mondial din is-
1-am numit pe

alerg, practic înotul, 
de cîmp și chiar

prin 
unui

3 6 8 13-24 12
cîte două puncte cu 
unul cu Universitatea

F.C. 
Cra-

obținut cite un punct cu• Punctaj „in deplasare* : 3 (a
F.C. Bihor, Petrolul și Rapid).

• Golgeteri : Glonț 4 goluri, Ursu 2, Nedelcearu, Mânu, 
Guda, I. Moldovan, Marcu, V. Radu și Iordache — cîte 1.

• Lotul : Brumaru, Vlad și Ursu — cîte 17 meciuri, Mi rea și 
Glonț — cîte 16, Mânu și Custov — cîte 15, Săndoi 14. Aele- 
nei 13, V. Radu 12, Nițu 11, Iordache 10, D. Sava 8, Călin 7, 
Eftimescu și Nedelcearu — cîte 6, Guda și Dumitrescu — cîte 
5, I. Moldovan și Marcu — cîte 4. Stredle 2, Drăghid 1.

• Cartonașe gulbene : 17 ; cele mai multe : Nedelcearu 4.

• Cartonașe roșii : nici unul.

• A
Glonț.

• A 
dintre

beneficiat

expediat 
care M pe

de o lovitură de la 11 m, transformată de

de1M 
poartă

șuturi (102 acasă — 82 in deplasare), 
(48 acasă — 38 In deplasare).

con- 
lor 

acest

interna-

mai con- 
sincroni-

I nu este nici pe departe în 
cordanță

' reale. Și 
lucru ne

I aprecieri 
curat de 
avut în 
trecere mult mai experimentați 
si în compania cărora au rea
lizat evoluții deseori remarca
te, după un joc de la egal la 
egal. Pentru a pătrunde cît 
mai adînc în miezul acestui 
adevăr de netăgăduit, vom în
cepe chiar cu... începutul ca
rierei de divizionară „A" a a- 
cestei modeste dar ambițioase 
echipe, pe care numeroșii 
pasionații ei susținători o 
resc cît mai convingătoare 
de durată.

Deci, debutul. Formația Vic
toria a avut și neșansă, dar și 
șansă, când a întilnit, în prima 
etapă, una dintre puternicele 
echipe ale campionatului, Uni
versitatea Craiova. Neșansă, 
pentru că orice nou promova
tă. mai cu seamă o debutantă 
în Divizia „A", și-ar fi dorit 
la start o adversară de mijlo
cul clasamentului, la gîndul bi
necunoscut de a pomi la drum 
cu un moral ridicat, care s-o 
ajute să continue parcursul 
debarasată de tracul primiilui 
meci. Dar Victoria a avut un 
frumos debut, deoarece rezul
tatul înregistrat în fata craio- 
venilor (1—1), ca și evoluția de 
ansamblu, au arătat că ea a 
pregătit bine momentul startu
lui, că beneficiază de o stare 
de spirit mult peste cota anti
cipărilor.

A venit 
Oradea, 
pină Ia 
frumos 
cum se 
tidei. în 
S.C. Bacău a constituit, în fapt, 
un alt debut, mult mat spec
taculos, acela al victoriei. A 
fost un succes de moral, atit 
de necesar, care însă nu a pu
tut amâna și prima dezamăgire 
cind, în „Regie", plusul de ex
periență al studenților bucu- 
reșteni și-a spus cuvântul.

După amărăciunea primei tn- 
frîngeri a urmat, la Ploiești 
(1—1), satisfacția primului 
punct la „adevăr" și o dată cu 
el observația că echipa a de
pășit cu bine secvența de 
start, numărîndu-se printre re
velațiile campionatului. Din pă
cate, acest spectaculos salt nu 
a fost recepționat ca atare de 
majoritatea jucătorilor, o nefi
rească stare de automulțumlre

cu posibilitățile 
cind afirmăm 
referim la frumoasele 
de care ei s-au bu- 
fiecare dată când au 
față parteneri de În

si 
do

si

și remiza de la 
unde „echipa a luptat 
epuizare pentru acest 
debut în deplasare", 
spunea In cronica par- 
etapa a 3-a, meciul cu

ziat și, în final de stagiune, au 
intervenit cele două înfrângeri 
pe teren propriu, cu F.C. Ar
geș (pe stadionul Metalul) și 
cu „Poli" Timișoara (pe Pro
gresul), deci pe două terenuri 
diferite, pentru că echipa Vic
toria nu are un stadion al său, 
acest handicap cîntărind și el, 
hotărîtor, în balanța rezultate
lor.

in concluzie, la prima linie 
de bilanț în 
pa Victoria 
și minusuri, 
actualul Ioc 
ment, repetăm, formația bucu- 
reșteană a lăsat pe ansamblu o 
frumoasă impresie, depășin- 
du-și în citeva rînduri condi
ția de debutantă. Cunoscînd 
capacitatea profesională a ce
lor doi antrenori, probată nu 
o dată, dar și ambiția jucăto
rilor de a depăși momentul de 
cumpănă, credem că echipa va 
reuși un retur mult mai aproa
pe de valoarea lotului său ; 
sezonul de primăvară trebuie 
să fie dominat de frumosul în
ceput de toamnă, de buna im
presie lăsată după primele eta
pe ale stagiunii de debut. Pen
tru eă posibilități pentru a 
continua frumosul start există.

Divizia „A“, echi- 
a avut și plusuri
Dincolo, însă, de 
ocupat în clasa-

Gheorghe NERTEA

fotbaliștii, care 
forța lucrurilor, datorită 
calendar competițional intern și 
internațional ce se întinde pe 
parcursul a 9 luni pline, trebuie 
să alerge într-un tempou susți
nut, să s^ră. să-și pună la grea 
încercare forța, viteza și rezis
tența ? Cită atenție acordă ei. 
oare. PREGĂTIRII FIZICE?

Este o întrebare 
actualitate în aceste 
re antrenorii lor, 
fotbalului nostru la 
șaloanelor de performantă, se 
vor reuni cu scopul de a sta
bili un acord comun referitor 
la specificul perioadei pregăti
toare (extrem de importantă in 
cadrul ciclului anual), la căile 
și_ mijloacele necesare 
carii bateriilor pentru o cursă 
lungă".

Adepții lucrului facil — după 
cîte am constatat la cursurile 
precedente 
Vehiculînd 
perpetuate 
sînt deziși 
realitățile 
competitiv 
vel și caracterizat printr-un ri
dicat grad de tehnicitate, dar 
și de mare angajament fizic. 
Afirmă acest adevăr, într-un 
interviu, și unul dintre antre
norii care activează în fotbalul 
cel mai tehnic din lume, cel 
brazilian, și anume Carlos Al
berto Parreira : ,,Jucătorii mei 
sînt cei mai buni din lume cind 
an mingea la picior, dar nn 
se deosebesc de ceilalți cind 
joacă fără balon. Noi trebuie

de strictă 
zile în ca- 
tehnicienii 
nivelul e-

»încăr-

— nu sînt puțini, 
teorii învechite și 

din comoditate, ei 
în primul rînd de 
fotbalului actual, 

la cel mai înalt ni-

să fim mai rapizi, mai puter
nici, mai bine organizați, pen
tru a reuși să devenim iarăși 
competitivi în arena 
țională".

Nimic mai clar și 
vingătoi în problema
zării care trebuie să existe în
tre tehnicitate și pregătirea fi
zică decît această pledoarie a 
lui Parreira. Ea ne readuce în 
memorie eforturile încununate 
de succes ale altor doi antre
nori sud-americani brazilianul 
Zagaio și argentinianul Menotti. 
cei care, înain-ra C.M. din 1970 
și. respectiv 1978. inspirindu-se 
din realismul fotbalului euro
pean. au insistat si au reușit 
să includă în conducerea teh
nică a echipelor pregătite de ei 
cîte un preparator fizic.

Nu încape vorbă. Colegiul 
central al antrenorilor din ca
drul F.R.F. si Centrul de per
fecționare „23 August". sub 
auspiciile cărora este organizat 
colocviu] tehnic care va începe 
mîine în Capitală, au întocmit, 
ca și în anii trecuți. tematica 
cursului pornind tocmai de Ia 
acest adevăr — simbioza intre 
factori, cu o pondere a lor. in 
funcție de specificul perioa- 

— fără 
..fotbalului 

duble, per- 
neconceput. 
de ceea ce 
prin grija

specificul 
pregătire 

în epoca 
normelor 

este de 
deosebire 

acum.

dei de 
de care 
total", a 
formanța 
Dar, spre 
a fost pină 
F.R. Fotbal, organ de îndruma
re și control, toi ceea ce se va 
preda în aceste zile va trebui 
să devină literă de lege, în asa 
fel incit de aci înainte în fot
balul nostru (rămas dator in 
1985) reprezentarea pe plan in
ternațional să fie rodul unui 
intens efort colectiv ; al tuturor 
eșaloanelor de performanță, in
clusiv juniorii, din care — res- 
pectîndu-se ,,piramida" si in 
planul selecției, și al instruirii 
— să rezulte cit mai multe e- 
chîpe de club competitive in 
cupele europene, precum și o 
formație reprezentativă puterni
că, în stare să se comporte la 
înălțime in noua ediție a pre
liminariilor C.E.

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• TRAGEREA LA SORȚI A 

OPTIMILOR „CUPEI". Joi 9 ia
nuarie, la sediul F.R.F. va avea 
1'0 tragerea la sorți a optimilor 
„Cupei României". Reamintim e- 
chlpele calificate In această fază 
a popularei competiții, care se 
desfășoară seb genericul „Dacla- 
dei" : Steaua, Dinamo, Universi
tatea Craiova, „U" Cluj-Napoca, 
Victoria București, Rapid, Petro
lul Ploiești, Chimia Rm. Vilcea, 
F.C. Olt, Jiul Petroșani, Progre- 
suI-Vulcan. Ceahlăul Piatra- 
Neamț, Șoimii I.P.A. Sibiu, Glo
ria Bistrița. Oțelul Galați șl Me
talul Bocșa. Tragerea la sorți se 
va efectua la ora 13.
• INCEPIND DE M1INE 

PINA SIMBAtA se organizează 
cursul de perfecționare cu antre
norii principali șl secunzi al dl-

ȘI

vizionarelor ,,A“ și cu antrenorii 
principali ai divizionarelor „B“. 
Cursul va avea loc la Centrul de 
cercetări „23 August".

• MINIFOTBAL LA PIATRA 
NEAMȚ. Clubul sportiv școlar 
Olimpia din localitate a organi
zat recent tradiționalul turneu 
de iarnă la mlnlfotbal, competiție 
aflată la a 11-a ediție. Trofeele 
puse in joc au revenit echipelor 
C.S.Ș. Olimpia P. Neamț — la 
grupa mică și Oțelul Galați —, 
la grupa mare. S-au acordat 
premii și diplome celor mal buni 
jucători, printre aceștia numă- 
rtndu-se FI. Axlnîa (P. Neamț), 
C. Rotaru (Iași). C. Grigore (Ga
lați) — cei mai eficienți ; C. Săr- 
pușcă (Suceava) și C. Gheorghe 
(Focșani) — cei mai buni por
tari. (T. Radu — coresp.).

LA ÎNCHEIEREA TURULUI ÎN DIVIZIA „C“
• Autobuzul București, după 

un început surprinzător de slab 
pentru o fostă divizionară „B“ 
— .,remize" în primele două e- 
tape (1—1 la Titu cu Electrica 
și 0—0 la București cu Con
structorul IACPB Giurgiu) — a 
revenit încet, încet printre frun
tașele seriei „bucureștene" și 
în etapa a VIII-a a detronat 
de la șefie pe MECON Bucu
rești. Echipa antrenată de cu
noscutul tehnician Victor Stăn- 
culescu s-a redresat în partea 
a doua a turului, terminând pe 
primul loc, cu un avantaj de 
două puncte în fața unor for
mații puternice, cum sânt. în 
special, IUPS Chitila și MECON 
București. • Autobuzul are 
una dintre cele mai bune linii 
de apărare din tot campionatul, 
dovadă numărul foarte mic de 
goluri primite (7) în cele 15 
partide. • Victorii în deplasa
re a obținut în fața unor e- 
chipe dificile, care pe teren 
propriu luptau cu disperare 
pentru a-și apăra șansele de e- 
vltare a locurilor codașe (Fla-

SERIA A V-a
căra roșie București. Viscofil 
București, Chimia Găești și Da
nubiana București) • In me- 
câurile-derby, Autobuzul a înre
gistrat 2—0 cu MECON și 0—1 
cu IUPS Chitila. • La „adevăr" 
are o situație cum puține echi
pe dețin : +13 puncte. • Cel 
mai mare scor l-a realizat In 
meciul cu Tehnometal Bucu
rești : 7—0 ; a suferit trei în
frângeri, la limită, în meciurile 
din deplasare cu IUPS Chitila 
(0—1). Avicola Crevedia (1—2). 
și Abatorul București (0—1). 
• Pe Engă echipele clasate pe 
primele locuri — IUPS Chitila 
și MECON București — trebuie 
să remarcăm și pe noua pro
movată Voința București, si
tuată în clasament înaintea cu
noscutei divizionare „B“, Meta
lul București • Cele mai mul
te goluri din întreg campiona
tul divizionar „C“ le-a primit 
o echipă din această serie, Fla
căra roșie București : 41. • La

goluri marcate, seria de față 
este fruntașă : 348 (media 2,8) 
dintre care 134 de puncte le-au 
înscris primele cinci clasate ! 
• Nu putem — în schimb — 
trece cu vederea numărul foar
te mare de cartonașe galbene 
— 154 — cu care au fo<st sanc
ționați jucătorii. în... frunte 
fiind, cu cite 12 cartonașe, Con
structorul IACPB. Chimia Gă- 
ești și MECON (T. 'R.).

CLASAMENTUL

1. Autob. Buc. 15 10 2 3 29- 1 32
2. IUPS Chitila 15 9 3 3 27-17 30
3. MECON BUC. 15 9 2 4 23-16 29
4. Voința Buc. 15 8 2 5 22-19 26
5. Metalul Buc. 15 7 3 5 33-15 24
6. Danub. Buc. 15 7 2 6 19-20 23
7. Avicola Crev. 15 6 4 5 24-23 22
8. Abatorul Buc. 15 5 5 5 15-12 20
9. Metalul Mija 15 5 4 6 20-20 19

10. Tehnometal 15 5 4 6 27-32 Ifl
11. Chimia Găeștl 15 6 1 8 18-28 19
12. Electrica Titu 15 5 3 7 30-24 18
13. Ciment Fienl 15 4 4 7 12-20 16
14. FI. r. Buc. 15 5 0 10 16-41 15
15. Viscofil Buc. 15 4 1 10 17-29 13
10. Const. IACPB 15 8 4 8 16-25 iâ



CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
Rezultate din cupele euro

pene la handbal feminin — 
..Cupa campionilor europeni" : 
T.S.K.A. Sofia — Iskra Parti- 
zanske (Cehoslovacia) 23—19 
(14—11), Spartak Kiev — USM 
Gagny (Franța) 33—11 (17—7). 
„Cupa cupelor" : Spartacus
Budapesta — TSC Berlin (R. D. 
Germană) 23—23 (8—11), DFS 
Kremikovski Sofia — Cassano 
Magnano (Italia) 25—20 (10—8). 
„Cupa I.H.F." : Topolniki

(Cehoslovacia) — Esteblock 
Ferrara (Italia) 44—14, Loko
motiv Zagreb (Iugoslavia) — 
VIF G. Dimitrov (Bulgaria) 
29—20 (15—7), VSC Debrețin 
(Ungaria) — BHC Neerpelt 
(Belgia) 34—8 (15—2), WAT
Viena — Altinorduspor (Tur
cia) 36—21 (20—10). • Rezul
tate din turneul masculin de la 
Madrid : Iugoslavia — Franța 
32—24 (16—11), Spania —
România 21—18 (13—10).

Eveniment ’85 in sportul mondial

„VECHEA GARDĂ" A SCRIMEI RĂMÎNE PE POZIȚII!

C.M DE VOLEI FEMININ

BEIJING (Agerpres). — 
Prezent Ia Beijing cu prilejul 
meciurilor dintre echipa R. P. 
Chineze și selecționata mon
dială, președintele federației 
internaționale de volei, Ruben 
Acosta (Mexic), a precizat că 
la turneul final al Campiona
tului mondial feminin, ce se 
va desfășura între 2 și 13 sep
tembrie 1986 la Praga, sînt 
calificate următoarele 13 for-

mâții : R. P. Chineză (dețină
toarea titlului), Peru, S.U.A., 
Japonia, U.R.S.S., Cuba, Cana
da, R. P. D. Coreeană, R. D. 
Germană, Brazilia, Coreea de 
Sud, Tunisia și Cehoslovacia.

Pentru celelalte trei locuri 
vacante se va disputa un tur
neu de calificare la Roma (3— 
11 mai) cu participarea a 11 
echipe.

„COEFICIENTUL ELO“
LUCERNA (Agerpres). 

In clasamentul celor mai 
șahiști din lume întocmit 
sfirșitul anului trecut 
Federația internațională 
specialitate, pe primul
se află marele maestru sovie
tic, campionul mondial, Garri 
Kasparov, cu un coeficient ELO

buni 
la 
de 
de 
loc

AL MARILOR ȘAHIȘTI
de 2 720 puncte, urmat de A- 
natoli Karpov — 2 700, Jan 
Timman, Rafael Vaganian, 
Artur Iusupov — 2 645, Viktor 
Korcinoi — 2 635 etc.

La feminin, pe primul loc a 
fost clasată marea maestră 
sovietică Maia Ciburdanidze 
— 2 455 puncte.

Despărțite de sorocul Olim
piadei (1984), ultimele două e- 
diții ale campionatelor mon
diale au fost tablouri surprin
zătoare, deconcertante prin 
prisma proximei confruntări la 
cel mai înalt nivel (C.M. ’86 — 
Sofia). Pentru că, iată, nici u- 
nul dintre cei patru deținători 
ai titlurilor mondiale în pro
bele individuale de la Viena — 
1983 (floretista Dorina Vacca- 
roni, floretistul Aleksandr Ro- 
mankov, spadasinul Elmer 
Borrmann și sabrerul Vasil 
Etropolski) nu și-a putut păs
tra întîietatea la Barcelona — 
1985. S-ar putea crede că îm
prospătarea loturilor din ma
rea majoritate a forțelor scri
mei — firească la începutul u- 
nui nou ciclu olimpic — gi-a 
spus cuvîntul și că vechea gar
dă a cedat păsul (și locul—). 
Ei bine, la mondialele din bine 
cunoscutul centru catalan au 
urcat pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului trei reprezen
tanți al vechii gărzi : flore
tista vest-germană Cornelia 
Hanisch (la 33 ani. pentru a

treia oară campioană 
învingătoare în finală 
compatrioatei sale
Bischoff, de 27 ani !), spadasi
nul francez Philippe Boisse (30 
ani, înaintea cehoslovacului 
Jurka — 28 ani, și ungurului 
Kolczonay — 30 ani) și sabre
rul ungur Gyorgy Nebald (28 
ani, intrecîndu-1 în finală pe 
bulgarul 
26 ani, 
fostului 
VasiL..).
al tinerei generații 

floretiștilor,
Numa, dar care, la cei 
ani ai săi, are în pal- 
și titlul olimpic, obți- 
Los Angeles. — 
masculină a

a lumii, 
in fața
Sabine

Hristo Etropolski 
fratele 

deținător 
Singurul

pionul 
Mauro 
24 de
mares 
nut la 
floreta 
gura armă dominată 
tinerii scrimeri. in 
italieni : Numa — 
— II. Cerionî

geamăn al 
al titlului, 

reprezentant 
a fost cam- 

italianul

De altfel, 
fost sin- 

efectiv de 
speță cei 

I, Cipressa 
IV, Borelia

Multe surprize, deci, la edi
ția 1985 a C.M. de scrimă, a- 
nunțînd o cotă ridicată a... im
previzibilului pentru acest an, 
aflat la cumpăna ciclului oli-’ 
pic. Astfel, în finalele de P 
celor două florete, s-au 
ficat (fapt fără precedent) . , 
4 reprezentanți ai Italiei și 4 
reprezentante ale 
timp ce în ultimul act al pro 
bei individuale de 
aflat cite 3 sovietici și bulgari, 
titlul revenindu-i, insă, lui... 
Nebald. Iar în probele pe e- 
chipe, sabia a prilejuit singu
rul succes al scrimei sovietica 
(cel mai slab bilanț înregistrat 
de această reputată școală în 
ultimele decenii), iar spada o 
neașteptată calificare în lupta 
pentru medalii a echipei S.U.A., 
victoria acesteia în „optimi" a- 
supra reprezentativei României 
fiind considerată la fața locu-

R.F.G.. La

sabie s-au

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂa u

Schi alpin : ROSWITA STEI
NER SI J. GASPOZ - ÎNVINGĂ

TORI ÎN IUGOSLAVIA

In slalomul din localitatea 
Maribor (Iugoslavia), care 
găzduiește, grație zăpezilor 
naturale și, mai cu seamă, ar
tificiale, în ultimele două săp- 
tămîni, „Circul alb" al schio
rilor alpini, Roswita Steiner 
(Austria) s-a impus clar (pen
tru a doua oară în acest se
zon). la 77 de sutimi, în fata 
elvetiencei Erika Hess și la

1.11 sec. de compatrioata sa, 
tinăra de 20 de ani, Ida Ladst- 
setter. Celelalte pretendente 
la victorie s-au văzut descali
ficate, nerezistînd cursei ex
trem de dure, așa cum au de
venit în ultima vreme mai 
toate probele de slalom : 
Pellen, McKinney, Quario, 
Kronbichler, Magoni-Sforza, 
Fernandez-Ochoa, Cearvatova

Gerg (R.F.G.) 60 p, 3—4. Ros- 
wita Steiner gi Maria Waliser 
(Elveția) 50 p, 5. Vreni Schnei- 

6. Marina 
...9. Mi-

der (Elveția) 47 p,
Kiri (R.F.G.) 45 p, ..... «u-
chela Figini (Elveția) 32 p. etc.

Patinaj 
VASILIEV

artistic :

etc. De altfel, din cele 81 de
plecate în cursă. au intrat în
clasamentul final doar 23 de
schioare...

Băieții s-au întrecut tot
in Iugoslavia, dar la Kranjska 
Gora, într-un concurs de 
slalom uriaș, pe care l-a riș
ti gat elvețianul Joel Gaspoz, 
în 2:03,89. Este cel de-al trei
lea succes al său în „Cupa 
Mondială" (primul în 1981. al 
doilea în decembrie 1985. tot 
aid !). Pe locurile următoare :
2. Stroltz (Austria) 2j04,20 ;
3. Wassmeyer 
2:04,48. Reintrat după 
cident, Zurbriggen 
pe locul 11.

Iată clasamentul 
„Cupei Mondiale",

s-a

(R.F.G.) 
un ac- 

clasat

VALOVA, 
- CAMPIONI Șl„. 
ACASĂ!

Campionii olimpici și mon
diali de patinaj artistic, Elena 
Valova, Oleg Vasiliev, au cîș- 
tigat titlul probei de dans 
Uniunii Sovietice ; de 
că 
mantă 
nan tul 
„cuplu de vis' 
supranumit, 
după 
la Sarajevo !
cikova 
mentul 
după figurile impuse și după 
cele libere.

al 
Sovietice ; de notat 

această din urmă perfor- 
lipsea din impresio- 
palmares al acestui 

* i“ cum a fost 
mai cu seamă 

evoluțiile olimpice de 
Kondra- 

clasa- 
feminin

Anna 
conduce în 
individual

Roswita Steiner, la a doua 
victorie in actualul sezon, • 
candidatură serioasă la podiu
mul „Cupei Mondiale".
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CULIN : 1. Girardelli (Luxem
burg) 103 p, 2. Miiller (Elve
ția) 90 p, 3. Wirnsberger (Aus
tria) 90 p, 4. Petrovici (Iugo

slavia) 68 p, ...9. Krizaj (Iugo
slavia) 55 p_. 11. Stenmark
(Suedia) 52 p. In clasamentul 
pe națiuni, după 19 probe, con
duce Elveția 672 p, urmată de 
Austria 522 p, și Italia 285 p. 
La FEMININ : 1. Erika Hess 
(Elveția) 101 p, 2. Michaela

zi al 
MAS-

Sanie : DIN NOU SPORTIVII
DIN R.D. GERMANA

Iată învingătorii concursu
lui de la Oberhof, figurînd în 
clasamentul „Cupei Mondia
le" : M. Walther și Cerstin 
Scbmidț (ambii R.D.G.), la 
individual ; Keller, Kuehn- 
lenz (R.D.G.), la dublu.

RALIUL PARIS - DAKAR
Raliul Paris-Dakar a con

tinuat cu etapa a doua, desfă
șurată tot în Algeria. în proba 
specială rezervată automo
bilelor. pe distanța de 297 km, 
între El Golean — In Salah, 
pe primele locuri s-au clasat 
Coan-Syer (Marea Britanle) 
pe „Mitsubishi", urmați de 
Zaniroli-Da Silva (Franța), 
care condu'c în clasamentul 
general.

în proba rezervată motoci
cletelor, pe aceeași distanță, 
poziția întii a revenit italia
nului Alessandro de Petri, 
pe „Honda". în clasamentul 
general continuă să con
ducă Guy Huynen (Belgia) 
pe „Yamaha", urmat de An
drea Balestrieri (Belgia) pe 
„Honda" șl Eddy Hau (R.F.G.) 
pe „B.M.W."

BASCIlE'l •. Rezultatele ultime
lor meriurl din grupa finală « 
campionatului Asiei : Coreea de 
Sud — Malaezla 80—72; Flllplne— 
R.P. Chineză 82—72. Clasament 
final : 1. Filipine 6 p, 2. Coreea 
de Sud 4 p, 3. R.P. Chineză 4 p, 
4. Malaezia 3 p. Primele trei 
formații s-au calificat pentru 
Campionatul mondial din luna 
iulie. • Al 2-lea amical, la Up
psala (Suedia) : Suedia — Ceho
slovacia 78—80. • In turneul de 
junioare de la Olsztyn (Polonia): 
România — R.D.G. 78—54 ; Unga
ria — Cehoslovacia 54—47 ; Polo
nia A — Polonia B 93—54.

CICLISM • „Cursa de 6 zile" 
de la Kain a revenit cuplului Ro
man și Sigmund Hermann (Liech
tenstein) cu 249 p. Pe locurile

TELEX ©TELEX
următoare : I. Stan Tourne — 
Etienne de Wilde (Belgia), 3. 
Danny Clarke (Australia) — Ant
hony Doyle (Irlanda).

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Calgary : Flames (Canada) — Di
namo Moscova 4—3.

hochei pe IARBĂ • Rezul
tate din ultima zi a turneului de 
la Dubai (Emiratele Arabe U- 
nlte) : Anglia — R.F.G. 3—3 ; 
India — Pakistan 2—2. Clasament 
final : 1. India 4 p, 2. R.F.G. 4 p, 
3. Pakistan 3 p, 4. Anglia 1 p.

TENIS • Primul tur la Auck
land (Noua Zeelandă), masculin : 
S. Guy (Noua Zeelandă) — P.

Pe planșă, alături de floretistul Numa, actualul campion olimp 
mondial, cel mai autorizat reprezentant al „noului val“, se a . 
Behr, Romankov, Reichert, cei din „vechea gardă" (de la stinge 

la dreapta)

— VII. Fapt pozitiv, promiță
tor pe planul performanței, dar 
care nu și-a găsit un cores
pondent deplin pe planul com
portării, al sportivității acestor 
tineri performeri. Stefano Ce- 
rionl, comportindu-se ireveren
țios gi vulgar pe planșe, In tim
pul asaltului pentru medalia de 
bronz cu vest-germanul Hein 
(l-am mal văzut comportîn- 
du-se agresiv și nesportiv si 
la alte mari întreceri din ulti
mii ani), a fost exclus din com
petiție de către directoratul 
tehnic, nemailuînd parte la 
întrecerea echipelor.

lui una din marile surprize ale 
ediției, iar acasă o mare de
cepție pentru scrima noastr.. 
care-și pusese mari speranțe ■ 
medalie în tinerii spada.cim 
Saitoc, Bodoczi, Szabo, Nip- 
lae„

în orice caz, dacă „ve 
gardă" rămlne încă pe pc-.,u. 
noua generație de performeri al 
scrimei nu se va împăca deloc 
cu acest gind. Din această con
fruntare, vechea si mereu nou’ 
disciplină nu va avea decît i 
cîștigat-

Paul SLAVESCU

zultate : Setubal — Guimaraes 
2—2, Covilha — Maritimo 2—1. 
Salgueiros — Boavista 1—0, Cha
ves — Academica 2—0, Braga — 
Portimonense 1—0. Pe ultimele 
locuri : 15. Penafld 9 p, 16. Ma-

CAMPIONATE, CUPE
• Iată și alte rezultate clin 

prima etapă a returului cam
pionatului Italian : Milan — Bari 
0—0, Sampdoria — Florentina 
2—2, Pisa — Intemazionale 1—0, 
Lecce — Verona 1—0, Torino — 
Udinese 2—0. Pe primele locuri : 
Juventus 27 p, Napoli 21 p, Roma 
20 p ; pe ultimele : 15. Barl 12 
p, 16. Lecce 8 p.

• Rezultate normale in etapa a 
22-a a campionatului scoțian. Li
dera, Midlothian, a cîștigat in 
deplasare (3—1) meciul cu Mot-

Johnston (Australia) 4—6, 6—4, 
7—5 ; G. Miller. (Australia) — R. 
Saad (Argentina) 6—3, 6—1 ; D. 
Lewis (Noua ZeelandăL — R. Ru
din (S.U.A.) 6—3, 2—6, 6—2 ; M. 
Woodforde (S.U.A.). — H. Rit- 
tersbacher . (R.F.G.) 6—4, 6—3 ; M. 
Schapers (Olanda) — C. Sten- 
bury (S.U.A.) 4—6, 6—4, 7—5 ; B. 
Derlin (Noua Zeelandă) — A. An- 
tanitsch (S.U.A.) 6—2, 6—3 ; B.
Drewett (Australia) — B. Steven 
(Noua Zeelandă) 6—3, 7—6.

VOLEI (* Prima zi a-turneului 
masculin de la Stockholm : Sue
dia — Cuba 3—0 ; Canada — 
Spania 3—2. @ în (turneul femi
nin de la Bremen (R.F.G.) : 
R.D.G. — R.F.G. 3—0 ; Peru — 
Cehoslovacia 3—0.

herwell, în timp ce F.C. Aberdeen 
a cîștigat pe teren propriu par
tida cu St. Mirren : 3—1. Midlot
hian are 30 de puncte, din 23 de 
jocuri, în timp ce Aberdeen —
26 p (din 21 j). Le urmează
Dundee United 26 p (20 j) și 
Celtic Glasgow 24 p (20 j). Alte 
rezultate : Dundee Utd. — Celtic 
4—2, Glasgow Rangers — F.C. 
Dundee 5—0, Hibernian — Clyde
bank 2—3.

• In etapa a 19-a, în Spania, 
performera a fost Beal Madrid
— lideră — oare a cîștigat cu 3—0 
la Valencia ! Alte rezultate : Las 
Palmas — Athletic Bilbao 2—2, 
Osasuna — F.C. Sevilla 0—0, At
letico Madrid — Alicante 1—0, 
Zaragoza — C.F. Barcelona 1—3, 
Santander — Cadiz 3—0, Espanol
— Valladolid 2—1, Betis Sevilla
— Celta Vigo 3—2, Real Sociedad
— Gijon 2—1. Pe primele locuri : 
Real Madrid 31 p, C.F. Barcelona
27 p, Atletico Madrid 25 p ; pe 
ultimele : 17. Osasuna 12 p, 18. 
Celta Vigo 9 P-

• După 16 etape, în Portugalia, 
lupta pentru primul loc între 
Benfica și Sporting este foarte 
strînsă. Aceasta din urmă a tre
cut pe primul loc cu 25 p în 
urma victoriei obținute în depla
sare, cu 1—0, în fața formației 
Penafiel, la fel ca Benfica Lisa
bona, care a terminat la egali
tate (0—0) derby-ul de pe teren 
propriu cu F.C. Porto, dar are 
un golaveraj mai slab. Alte re-

ritimo 8 p.

O Din cauza timpului nefavora
bil, în Belgia s-au desfășurat 
doar trei jocuri din etapa a 20-a : 
Beerschot — Waterschei 3—1, 
Charleroi — Waregem 0—1, St
rain g — F.C. Bruges 1—2. Pe 
primele locuri : F.C. Bruges 33 p 
(20 j), Anderlecht 28 p (19 ,
Beerschot 25 p (20 j) ; pe u, 
mele : 17—18. Courtrai și Molem- 
beek cu cîte 11 p (ambele 
19 j).

® Și în etapa a 3-a a „CuA 
Angliei “ au fost amînate num. 
roase meciuri. în afară de eL 
minarea lui Leicester de cătr* 
Bristol Rovers, și alte echipe dii 
prima ligă au părăsit „Cupa“ 
Newcastle (învinsă pe teren pro
priu de către Brighton : 0—2)
și Coventry (întrecută la 1—3 de 
către Watford). Alte rezultate 
mai importante : Everton — Exe
ter 1—0, Charlton Athletic —
West Ham 0—1, Liverpool —
Norwich 5—0, Shrewsbury —
Chelsea 0—1, Grimsby — Arsenal 
3—4, Oxford — Tottenham 1—1, 
Ipswich — Bradford 4—4, Ports
mouth — Aston Villa 2—2 (par
tidele egale se vor rejuca), Wal 
All — Manchester City 1—3.

O în clasamentul golgeterilor 
campionatului englez conduc, la 
egalitate, Kerry Dixon, de la 
Chelsea, și Gary Lineker (Ever
ton), cu cite 21 goluri înscrise în 
25 de etape. Pe locul trei se află 
Fank McAvennie (West Ham) — 
19 goluri.


