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Desfășurat în condiții optime 
(Sala, sporturilor din Brăila ex
celent pregătită, un public en
tuziast si un arbitraj compe
tent). Campionatul National 
sătesc de trintă. inițiat și or
ganizat de C.C. al U.T.C.. in 
colaborare cu C.N.E.F.S. s-a 
bucurat si da data aceasta de 
o reușită deplină. Marea ma
joritate a concurenților — peste 
250 — au așteptat cu mult in
teres competiția, înscrisă sub 
genericul Daciadei. străduin- 
du-se să ofere Întreceri care 
să ateste talent și, pentru unii, 
perspectiva, de a reapare în (Continuare in pag. 2-3)

Un aspect de la .festivitatea de deschidere a întrecerilor din 
cadrul Campionatului Național sătesc de trintă (Sala sporturi
lor Brăila) Foto : Gabriel MIRON

postura de sportivi ai unor sec
ții de lupte aparținind cluburi
lor municipale sau județene.

Avem in vedere în special 
pe tinerii care au urcat pe po
dium, în aproape toate cazuri
le viitori performeri. Este o- 
pinia exprimată de multi teh
nicieni care au urmărit com
petiția. Sportul trîntelor se do
vedește a fi o foarte bună pe
pinieră. în’ mediul sătesc, pen
tru lupte (greco-romane și U-

Tiberiu STAMA

PRIMUL CONCURS
AHHIC Pt TEREN ACOPERIT 

ai sezonului - 
„COPA 39 DECEMBRIE" 

Tradiționala gazdă, sala din Bacău
La sfîrsitul acestei săptămîni. 

moderna sală de atletism din 
municipiul Bacău va găzdui 
deschiderea sezonului atletic pe 
teren acoperit. Prilejul îl con
stituie concursul republican de 
sală dotat cu „Cupa 30 Decem
brie", pentru seniori, tineret și 
juniori I.

Tradiționala întrecere, care 
de la ediția precedentă se or
ganizează pe noua pistă circu
lară băcăuană, este organizată 
de Federația Română de Atle
tism .și Comisia județeană de 
specialitate, fiind deschisă at- 
leților din toate secțiile din 
țară.

Derulîndu-se de-a lungul a 
trei reuniuni — sîmbătă. dimi
neața și după-amiază, dumini
că. pînă Ia prinz —•„ prima 
competiție din noul sezon atle
tic pe teren acoperit progra
mează următoarele probe : fe
minin — 60, 200. 400. 800. 1500 
și 3000 m. ștafeta 4X1 tur, 
50 mg. înălțime si lungime ; 
masculin — 60. 200, 400. 800. 
1500, 3000 m. ștafeta '4X1 tur. 
60 mg, înălțime, prăjină, lun
gime si triplusalt.

FRUMOASE REZULTATE 

ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

TAMARA COSTACHE - PERFORMANTE
DE ÎNALT NIVEL Șl ÎN BAZIN DE 25 n

în cadrul unui concurs de 
verificare care a avut loc la 
Reșița, au fost înregistrate o 
serie de rezultate de valoare în 
bazin de 25 m. Dintre ele, se 
detașează performanța de cea 
mai înaltă valoare mondială 
obținută de Tamara Costache 
la 50 m liber, campioana si 
recordmana lumii fiind crono
metrată în 25,72. Ploiesteanca 
a mai corectat recordurile na
ționale de senioare si junioare 
la 50 m bras, cu 34,19, înotînd 
foarte bine, și 100 m liber — 
55,43. Rezultate bune a înregis
trat. la rîndul ei, reșițeanca 
Luminița Dobrescu : 26,18 pe 
50 m, 56,69 pe 100 liber. Si mai 
tînăra (13 ani) Livia Copariu 
a avut evoluții remarcabile, 
sibianca stabilind noi recorduri 
ale categoriei la 50 liber (27,10). 
100 liber (57.12) și 50 fluture 
(30,14).

Alți componepți ai grupei 
sprinterilor care au înotat pro
mițător ne 50 liber : I. Mușat 
24,30, R. Bandi 24,92, T. Irimia 
24,92, A. Colța — 26,89.

Cu prilejul acestui concurs, 
au fost corectate numeroase re
corduri pentru bazin de 25 m. 

la categoriile 9—11 ani. de că
tre Bogdan Câlinescu. Carina 
Tărăpoancă, Ligia Popa, Iolaa 
Szucs, Ivan Vișatovici, Manuel 
Checeg — toți din Reșița.

Doru Dinu GLĂVAN
• UN GRUP de înotători 

fruntași. în frunte cu Tamara 
Costache si Noemi Lung — me
daliate ale C.M. din Spania —■. 
participă în această săptămînă. 
la două tradiționale întreceri, 
organizate în Cehoslovacia.

BOXERII-PE PODIUM
LA „MĂNUȘA DE AUR“

Boxerii români au avut o 
frumoasă comportare la pres
tigiosul turneu internațional 
disputat in Iugoslavia dotat cu 
„Mănușa de Aur“. „Cocoșul" 
Marcelică Tudoriu s-a clasat pe 
primul loc dispunînd în finală 
de pugilistul iugoslav Talj. Cei
lalți boxeri română prezențî la 
competiție. Marian Gîndac (se- 
mimuscă) Ionel Panaite (pană) 
și Giani Gogol (semiusoară). 
ș-au calificat în finale obținînd 
medaliile de argint.

In așteptarea derbyurilor de baschet DOUĂ PROMIȚĂTOARE VICTORII LA PATINAJ VITEZA

LA FEMININ, „U“
Campionatul. Național de 

baschet feminin și masculin 
și-a derulat sîmbătă și duminică 
jocurile etapei a IX-a.

FEMININ, grupa 1-6

** VOINȚA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 60—65 
Și 56—52. In prima partidă din
tre cele două formații bucu- 
reștene. studentele au avut o 
evoluție bună, s-au apărat 
agresiv și, astfel, s-au instalat 
la conducerea jocului la dife
rențe destul de mari pină în 
min.,31, cînd baschetbalistele 
de la Voința au reușit ega- 
larea : 48—48. Apoi, intr-un fi
nal pasionant, echipele au con
dus pe rînd. calmul si precizia 
în aruncări ale Măriei Roșia- 
nu decizind, însă, victoria Po
litehnicii. A doua zi. a fost 
rîndul sportivelor de la Voința 
să se afle mai multă vreme îa

Noi turnee in competifiile de volei

CLUJ-NAPOCA ÎSI
»

cirma jocului (datorită evolu
ției foarte bune a tinerei Ana- 
Maria Gera), dar victoria a stat 
în oumpănă tot Ț>înă în ulti
mele minute ale meciului. Mar
catoare : Vasile 3+5, Gera 8+22, 
Angheluș 2+0, Urogdi 8+2, 
Jugănaru 11+9, Filip 5+4, Borș 
14+12, Cocîrian 2+2, Pană 7+0, 
respectiv Roși an u 28+11, Zi- 
daru 13+11, Făgărășanu 0+6, 
Dăian 2+2, Prăzaru-Mate 
8+10, Netolițchi 8+11, Moldo- 
veanu 6+1. Bun arbitrajul cu
plurilor C. Dumitrache — M. 
Petrescu și M. Oprea — B. Bă
diță.

Nicoleta ALDEA

„U“ CLUJ-NAPOCA - 
OLIMPIA BUCUREȘTI 101—51 
Ș* 79—43. Jocuri la discreția 
campioanelor. Olimpia s-a 
prezentat slab și a fost între
cută la scoruri categorice, care 
ne scutesc de alte comentarii.

CONTINUĂ CURSA
Au înscris: Misăilă 10+2, Eny- 
edi 6+5, Popa 10+10, Vereș

(Continuare tn pag 2-3)

Astăzi, in Șoseaua Ștefan cel Mare

DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC, 
UN MECI AȘTEPTAT CU INTERES
Un meci restanță (din etapa 

a 15-a). astăzi, pe stadionul 
din Sos. Ștefan cel Mare. în 
campionatul Diviziei A. Un joc 
interesant, opunînd două dintre 
protagonistele primului eșalon 
fotbalistic — bucureștenele DI
NAMO și SPORTUL STUDEN
ȚESC. Dorința ambelor forma
ții de a se oomporta la un bun 
potențial ne apare pe deplin 
justificată : Dinamo, după eșe
cul din partida cu JSteaua. va 
face tot ceea ce îi stă în nu-

Concursul internațional de pa
tinaj viteză de la Varșovia s-a 
încheiat cu victoria sportivului 
român Tiberiu Kopacz, clasat 
pe primul loc la poliatlon cu 
un totaj de 169,096 p. Pe locu
rile următoare L Petr Krsziak 
(Polonia) — 171,812 p, Thomas 
Michm (R.D. Germană) — 

țintă pentru a se menține în 
plasa liderului ; de partea cea
laltă, formația „alb-negrilor“. 
revigorată psihic în urma punc
tului adjudecat la Craiova, țin
tește și ea victoria, care i-ar 
permite să urce multe locuri 
în clasament. Oricum, publicul 
spectator are toate motivele să 
spere în realizarea unui fotbal 
de calitate. Meciul va începe la 
ora 13 și va fi condus de ti
mișoreanul loan Igna.

172,346 p. în ultima zi de în
treceri, Tiberiu Kopacz a ter
minat învingător in ambele pro
be disputate — 1 500 m : 2:03,54 
și 5 000 m : 7:26,2.

în competiția feminină, pro
ba de 1 000 m a fost cîștigată 
de patinatoarea română Cerasela 
Hordobcțiu, cu 1:30,15, urmată 
de coechipiera sa Mihaela Das- 
călu — 1:30,32 si olandeza Ali- 
da Pasver — 1:30,67.

La poliatlon, primul loc a 
fost ocupat de Son Kwă Son 
(R.P.D. Coreeană) — 185,256 p, 
urmată de Alida Pasver — 
185,571 p. Han Ciuk Ok (R.P.D. 
Coreeană) — 185.756 p. Mihaela 
Dascălu — 185,802 p. Cerasela 
Hordobețiu — 186.751 d.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE VOLEI DE LA PRAGA

Turneul internațional masculin 
studențesc de volei de la Praga a 
fost cîștigat de selecționata Ceho
slovaciei, care a învins în finală 
cu scorul de 3—1 (4. 11. —9, 11) 
formația secundă a Cehoslovaciei. 
In partida pentru locul trei, e- 
chlpa României a întrecut cu 
scorul de 3—1 (13. —11. 9, 7) for
mația Bulgariei.

SI ANUNJA ÎNTRECERI PASIONANTE Pf CIBIN... în Divizia A de tenis

Agenda voleibaliști că internă 
este -deosebit de încărcată în 
această săptămînă. Sint pro
gramate 3 turnee pentru divi
zionarele A. Desigur, cel mai 
important se va desfășura, de 
astăzi pînă sîmbătă, la Sibiu, 
unde se reîntilnesc fruntașele 
voleiului feminin (locurile 1—6) 
pentru o nouă și pasionantă 
rundă de confruntări. Examen 
greu pentru campioană, care 
este și lidera clasamentului ac
tual. Universitatea C.F.R. Cra
iova (28 p), în urmărirea că
reia s-au lansat convingător, la 
turneul anterior. Dacia Pitești 
(26 p) și CSU-IMN Galați 
(24. p). Dar alte două formații. 
Dinamo București (20 p) și 
CSM Libertatea Sibiu (19 p), 
acum gazdă, . vor avea un cu- 
vînț greu pentru cursa trio
ului fruntaș, după cum Penici
lina Iași (18 p) va căuta să se 
remarce prin surprize. Tur
neul cu nr. 3, la care au fost 
desemnați să oficieze arbitrii 
C. Manițiu, Z. Moldoveanu, C. 

Pitaru, C. Gogoașe, Ov. Pop și 
D. Alexandrescu, va începe zil
nic la ora 15, în mica sală a 
C.S.S. Sibiu, unde este de aș
teptat o afluență de public pes
te capacitatea tribunelor...

Formațiile plutonului secund 
feminin (locurile 7—12) susțin 
al treilea turneu in aceeași pe
rioadă Ia Craiova (organizatoa
re Oltcit), unde gazdele par 
decise să atace unul dintre cele 
două locuri ale promovării în 
prima grupă valorică, locuri 
deținute de Flacăra Roșie Bucu
rești și Farul Constanta. Inte
resantă și această tentativă, ca 
și lupta pentru evitarea retro
gradării, cele'mai amenințate 
fiind Chimia Rm, Vilcea și 
GIGCL Brașov. Programul în
cepe zilnic la ora 15,30 în Sala 
sporturilor.

Celălalt turneu al săptămînii, 
la care participă echipele plu
tonului secund masculin. . este 
găzduit de Tulcea, de miine 
pină duminică.

de masă (masculin)

La București. Satu Mare și 
Cluj-Napoca s-au desfășurat 
ultimele întreceri din cadrul 
Diviziei A masculine la tenis 
de masă. Victoria a revenit for
mației Universitatea A.S.A. I 
Craiova, cape îsi adjudecă pen
tru a cincea oară consecutiv 
titlul de campioană națională. 
Iată amănunte :

BUCUREȘTI. Sala Progresul 
din Capitală a găzduit, în orga
nizarea asociației Mecanică 
Fină, ultima etapă a Campio
natului pe echipe, grupa va
lorică I. Confirmînd pronosticul. 
Universitatea A.S.A. I Craiova 
a terminat neînvinsă etapa — 
si campionatul —. prestînd un 
ioc care o detașează clar de 
celelalte formații din grupă

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)

UNiVERSiTATEA A.S.A. CRAIOVA -
A 5-a OARA CONSECUTIV ÎNVINGĂTOARE

Echipa Universitatea A.S.A. I Craipva s-a menținut în fruntea 
ierarhiei ; de la stingă la dreapta — Eugen Florescu, Călin To
ma, Virgil Bălan (antrenor principal), Cristian Ignat, Vasile 
Florea Foto : Iorgu BĂNICA



In așteptarea derbyurilor de baschet SELECȚIONATA BUCUREȘTI, CiȘTISĂTOAREA TITLULUI I
ÎN ULTIMA ETAPA: STEAUA DINAMO
MASCULIN, GRUPA 1-6

STEAUA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 94—74 și 
B2—66. Două partide la discre
ția campionilor, ra-pidâștii ridi- 
cîndu-se foarte rar la nivelul 
unei formații de prima parte a 
clasamentului. Au marcat : Ar- 
deleanu 5+0, Ermurache 0+14, 
Reisenbuchler 7+16, Cristescu 
13+10, Carpen 0+2, Cernat 
17+4, Căpușan 21 + 9, Netolițchi 
3+5, Chirie 2+6. Brănișteanu 
11+8, V. loan 15+18, respectiv 
Mihai 5+8, Dăescu 14+6, Ma- 
rinache 2+5, Popovici 19 + 16, M. 
Dumitru 6+9, Ghiță 8+8, Gh. 
Dumitru 2+0, Sipoș 8+6, Suciu 
8+2, Plămadă 0+1, Popescu 
2+1, Bănică 0+4. Au arbitrat 
M. Oprea — N. lonescu și M. 
Oprea — I. Breza.

2+0, Mădirjac 2+4, Tzachis 
21+23, Ciocan 8+8, Voicu 2+4, 
Grădiștcanu 16+10, Pogona.ru 
15+11'. Au condus N. Constan- 
tinescu — O. Vestlnian și C. 
Dumitrache — N. lonescu.

Nicole'o ALDEA

Trif 6 + 14, Murășan 11 + 17. Ar
bitri : I. Breza — R. Stănciu- 
lescu și N. Constantinescu — C. 
Comăniță.

DINAMO BUCUREȘTI — 
I.C.E.D, 111—96 și 98—82. Ele
vii antrenorilor D. Berceanu și 
S. Rotaru au practicat un . joc 
spectaculos în .compania puter
nicilor lor parteneri, neconside- 
rindu-se in nici un moment in 
postură de victime sigure, 
prima repriză a meciului 
sâmbătă baschetbaliștii de 
I.C.E.D. au menținut un 
apropiat multă vreme, dar în 
finalul jocului dinamoviștii s-au 
desprins în cîștigători detașați. 
Marcatori : Vinereanu 19+16, 
Hălmăgeanu 2+0, Bărbulescu 
11+11, Niculescu 33+31, Iones- 
cu 0+6, Iaeob 16+9, Uglai 14+ 
21, David 13+4, V. Constantin 
3+0, respectiv Păsărică 20+12, 
Topa 7+4, Mihalcea 3+6, loan

In
de 
la 

scor

DINAMO ORADEA — FARUL 
CONSTANȚA 96—74 și 115—85. 
Gazdele, datorită unui joc ra
pid și a preciziei în aruncările 
la ooș au dominat ambele par
tide. cîștigind clar, Costin si 
BădalescU de la orădeni s-au 
dovedit foarte incisivi, in timp 
ce eforturile lui Băiceanu și 
Mănăilă nu au fost susținute 
suficient și de ceilalți coechi
pieri. Au înscris : Costin 20 + 26, 
Rădulescu 12+37, Antohi 22+4. 
Cristea 5+19, Flaundra 11 + 12, 
Pascu 8+14, Kosa 11+2, Szabo 
5+0, Fodor 2+1 pentru Dinamo, 
respectiv Spînu 7+5, Iiucă 
8+4, Băiceanu 33 + 27. Mănăilă 
19+27, Moldoveana 2+11, 
Gheorghiu 0+6, Tecău 3+2, 
Șerban 0+3. Alexe 2+0. Arbi
tri: I. Antonescu — Z. Ra- 
duly. (I. GHISA — coresp.).

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA — RAMIRA 
BAIA MARE 83—75 și 78—77. 
Ambele meciuri foarte echiili- 
brate, RAMIRA dând o replică 
demnă de subliniat. în cel de 
al doilea, băimsrenii au fost 
la un pas de prelungiri, dair nu 
și-au putut valorifica șansa, din 
cauza unei decizii eronate a 
arbitrilor. Coșgeteri: Zdrenghea 
28+3, Scarlat 14+22, Șarlă 24 + 
18, respectiv Mara 21 + 19, Cio- 
cian 3+23, Mărginean 6+17. Ar
bitri: C.’Dumitrache — C. Co- 
măniță și O. Vestinian — 
Stăncâulescu (N. A.).

R.

POLITEHNICA IAȘI — C.S.U. 
BALANȚA SIBIU 88—59 și 83— 
82. Coșgeteri: Takacs^ 23+12, 
Moscalu 18 + 19. Boișteanu 17 + 
20 respectiv. Bretz 19+13, Her
bert 17+25, Dăian 6+26. Au 
arbitrat A. Mihai și C. Dumi
tru. (Al. PINTEA — coresp.).

Finala Campionatului Națio
nal de box pe echipe pentru 
juniori a adus fată în fată Se
lecționata orașului București și 
cea a județului Dolj. A fost o 
intîlnire interesantă, cu câteva 
meciuri de bună valoare, in 
care tinerii combatanți au de
monstrat că se află pe un drum 
ascendent în obținerea unor re
zultate cît mal bune. Au cîști- 
gat sportivii din Capitală cu 
8—4. dar ei au beneficiat de 
serviciile unor pugiliști pregă
tiți în ultima vreme la lotul 
național, iar unii doar cu sta
tut vremelnic de... bucureșteni.

în prima partidă a finalei, 
la „minimă". Marian 
(București) a arătat 
box eficace, cu lovituri direc
te, căruia bătăiosul oltean Ma
rian Miuți nu i-a putut face 
față. La „semimuscă". Nicolae 
Aliuță — vicecampionul euro
pean al categoriei — și Gelu Bă- 
lășoiu (Dolj) au oferit o dis
pută plină de virtuți tehnice, 
cu frumoase realizări de ambe
le părți. Experiența mai mare 
a bucureșteanului si diferența 
de vîrstă de aproape doi ani tot 
în favoarea lui au cintărit mult 
în balanța victoriei, care s-a 
înclinat, normal, pentru Aliută.

Ciocioi 
același

și 2—0. Oltenii au redus din 
handicap la „„mușcă", unde 
Tăsică Ene a fost gratulat cu 
victoria în fața lui Valentin 
Dumitru, după o întrecere în 
care ultimul a fost mai bun 
pe parcursul întregului meci :
2— 1. La „cocoș", un meci cu... 
scântei între Octavian Stoica 
(București) și Dorinei Badea 
(Dolj). A cîștigat bucureștea- 
nul : 3—1. Prima surpriză am 
înregistrat-o la ..pană". Com
ponentul lotului de juniori. Ion 
Dudău — cu frumoase evoluții 
în meciurile recente cu boxerii 
din” R.D. Germană 
întrecut clar la 
craioveanul Iustin
3— 2. Bucureștenii
Dumitrescu, Mihai Leu si Va
lentin Niculescu s-au dovedit 
mult superiori adversarilor lor, 
Tudorel Ungureanu, Robert 
Glava și Constantin Cioban u. 
pe care i-au învins prin aban
don și scorul a luat proporții : 
6—2. Doljenii au redus din 
handicap prin „mijlociul mic" 
Emil Constantinescu, care l-a 
obligat pe Florin David să a- 
bandoneze după numai 2 mi
nute de luptă, și prin Daniel 
Gîfu, învingător prin abandon 
In rundul secund în fata lui

— a fost 
puncte de 

Antonie : 
Constantin

Robert 
reușise 
rul la i 
scor .4- 
tenii țx 
prezent, 
conside: 
țațelor 
versaru 
și sper 
scorului 
lării.
s-a lăs; 
ma''.', \ 
va sect 
a plase 
în bărl 
fost ex 
de cure 
luat lu 
cum se 
și eamr 
ultimul 
Anghel 
ajuns. 
antreno 
aruncat 
bandom 
Găină... 
Municiț 
nit ca 
scorul

GRUPA 7-12

(Urmare din pag. 1)

5+4, Costanașiu 1+0, Dragoș
'6+5, Șandor 12+10, Jerebie
38 + 24, Manasses 4+8, Kiss 
9+11, respectiv Cristea ' 4+8, 
Stingă 11+8, Gavriliuc 0+3, 
Biră 8 + 3, Szdke 0 + 2, Marina - 
che 21 + 13, Sipoș 5 + 2, ~
2+4. Au arbitrat G. Dutka 
P. Bara. (Mircea RADU 
coresp.).

Popa
Și

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
POLITEHINCA TIMIȘOARA 
89—78 și 95—80. Doar în cea 
de a doua partidă oaspetele au 
dait o replică mai viguroasă lo
calnicelor, avînd chiar perioade 
in care au condus, dar insufi
ciente pentru a obține vreun 
rezultat favorabil. Au marcat : 
Petre 21+31, 
Barbu 14+16, 
Manea 3+5, 
Trușeseu 4+5. Sacerdoțeanu 
5+0, Dodoc 3+0, Niculescu 2+0, 
respectiv Czegledi 13+8. Grădi- 
na.ru 18+19, Bodea 12+31, Bede 
15+6, Stamin 6+12, V. Chepe- 
țan 0+4, R. Chepețan 6+0,

Alioman 
lonescu 

Nițuiescu
29 + 25,
7+15,
1+8,

HI P I S M

Formația antrenată de S. lo
nescu, care in curma se va 
Tensiona, a realizat în reuniu
nea de duminică cinci victori!, 
producind astfel o frumoasă im
presie în rîndurile spectatorilor. 
S. lonescu lasă o formație în 
plină formă, viitorul el antre
nor avînd obligații în acest sens. 
Cele cinci victorii 
ținute de Samba II, _____
de viteză, Sadina, la luptă cu 
Amfora (ambele conduse de ti pi
rul apprantl C. 
zi In zi mai 
fotografie cu

au fost oh- 
în cursa

Costeanu. din 
bun), Marcela, la 
Sadovan, Onelica

j

POLITEHNICA SP. STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI 
CLUJ-NAPOCA 83—61

■ Foarte tânăra echipă 
teamă a tranșat net în 
ei derbjrul studetrfesc 
Floreasca. Coșgeteri :
tinescu 36+16, Dăian 14+13, D. 
Georgescu 2+18, Constantin 
17+11, respectiv Hnat

— >.U“
și 93—71. 
bucureș- 
iavoarea 
din sala 
Constan-

DIVIZIA A
(Urmare din pag. I)

DE TENIS DE MASĂ (m) CAMP!

17+5,

CURSA

(Lma grupă valorică. Cu deosebit 
interes, a fost urmărită partida 
dintre C.S.M. A.S.A. Buzău și 
Constructorul IJGCL II Tg- 
Mureș, decisivă pentru desem
narea echipei care va retrogra
da din divizie. Au învins spor
tivii buzoieni, ei salvindu-se în 
urma unui meciaverai favora
bil. REZULTATE : C.S.M.
CLUJ-NAPOCA 9—1 cu Stirom. 
9—2 cu Constructorul, 9—1 cu 
C.S.M: Buzău ; STIROM C.S.S. 
2 BUCUREȘTI 9—1 cu C.S.M.-, 
9—4 cu Constructorul ; C.S.M. 
A.S.A. BUZĂU 9—4 cu Con
structorul (M. RADU — 
coresp.).

ioveanu. Nicorescu a • avut 
20—15 (1—1 la seturi). Cra
ioveanu a punctat de 5 ori si... 
20—20 ! Scorul a mers strîns
pînă la 22—22, după Care Nico
rescu s-a detașat. Luptă mare 

Or. Tiugan — 
schimburi pre- 
si un al doilea 
23—21 , pentru

bere) ș 
să scar 
acelor 
formarr 
adică 1 
olimpic 
la una 
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alt spo 
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sînt de 
itori lu 
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se mar 
ales ic 
sportiv 
judeter 
si spor 
pa din 
biectiv 
de sele 
locit a 
ofere 
de tal< 
perforn

In fi: 
lături 
tului s 
luptăto 
din laș 
ticipant 
cea) — 
De fai 
podium 
daliati 
concurc 
lor. bră 
măt cs 
felicită:

(Universitatea A.S.A. II Cra
iova, Progresul I.I.R.U.C. Bucu
rești si Mecanică Fină Bucu
rești). 'Antrenorii Virgil Bălan 
si Mihai Bobocică au aliniat 
o formație omogenă — Vasile 
Florea, Călin Toma, Eugen Flo- 
reseu si Cristian Ignat (a iucat 
Dină acum si Simion Crișan) —, 
cu un ioc eficient, bine pregă
tită gratie nu liumai metodicii 
aplicate, ci si sprijinului de 
care se bucură din partea in
stituțiilor de care aparține.

In cele trei meciuri susținute, 
prima garnitură craioveană 
câștigat toate cele 6 
posibile, 
consistent, 
au reușit 
partide 
A.S.A. II 
I.I.R.U.C.
formantă această a 5-a victorie 
consecutivă în campionatul 
primei divizii, 
cătorii si antrenorii lor 
calde felicitări.

Aflate la egalitate de 
înaintea etapei finale, 
a doua garnitură craioveană si 
Progresul urmau 
locul secund 
hotărâtor 
ultimului 
direct. La 
cu multe 
loase. au
9—6. Interesantă a fost partida 
dintre M. Nicorescu si M. Cra

si în partida 
Craioveanu. cu 
lungi de mingi 
set încheiat la 
primul.

Cu o echipă tînără, în 
formare. Mecanică Fină încheie 
etapa — si campionatul — cu 
0 victorii, dar promite pentru 
sezonul viitor.

Arbitri:Naghy 4+0, Rusu 4+0.
Columban — D. Georgescu 
GEORNOIU — coresp.).

Al. 
(S.

GRUPA 7-12

CRIȘUL ORADEA — 
BUCUREȘTI 61—74 și 
Ra.pidistele au avut o 
bună și au reușit să câștige am
bele partide, datorită eficacită
ții în aruncările la coș. Coșge- 
tere : Cutuș • 19+27, Chvatal 
19+11, Balogh 12+10, respectiv 
Lefter 14+36, Cîrstoiu 14+23. 
Arbitri : V. Ilin — N. Gal. (Ilie 
GHIȘA — coresp.).

RAPID 
72—73. 

evoluție

MOBILA SATU 
ROBOTUL BACĂU 
80—60. Cqșgetere :
20+19, Szocs 14 + 24, 
Rusu 15+21, Leonte 15+20. (Z. 
KOVACS — coresp.).

MARE —
60—57 și 

Aștelean 
respectiv

VOINȚA
MERȚUL 
și 56—61.
24+24, Grecu 18+7,
Naghy 24+7, Olasz 0 + 22.
GRUIA — coresp.).

BRAȘOV — 
TG. MUREȘ

Coșgetere :

CO- 
70—51 
Hinda 

respectiv 
(C.

FORMAȚIA S

a 
puncte 

cu un meciaverai 
27—8, singurele care 
să-i smulgă cite 4 

fiind Universitatea 
Craiova si Progresul 
Este, firește, o per-

in
pentru care iu- 

meritâ

puncte 
cea de

să-si dispute 
In clasament, 

fiind, în conjunctura 
concurs, meciul lor 
capătul unei întreceri 
momente spectacu- 
învins craiovenii cu

IONESCU, REDIVIVUS

REZULTATE: UNIVERSITA
TEA A.S.A. I CRAIOVA 9—0 
cu Mecanică Fină, 9—4 cu Pro
gresul.
A.S.A. II 
TATEA 
9—6 cu
Mecanică 
I.I.R.U.C. 
cu Mecanică Fină.

9—4 cu Universitatea 
Craiova : UNIVERSI- 
A.S.A. II

Progresul,
Fină ;

BUCUREȘTI

G’ASAMENTE

CRAIOVA
9—1 cu

PROGRESUL
9—5

GRUPA I

și Fina în cursele cailor de 2 
ani (toate conduse fără greșea
lă de R. Costică). Cursa princi- 

• pată a zilei a revenit Iui Sa
mir, adus peste noapte la va
loarea lui cea mai bună. Deda 
a învins în cursa rezervată a- 
matorilor, proaspătul driver C. 
Perșinaru realizînd prima lui vic
torie din carieră. Sumatra, Cri- 
cov și Cassian au completat lis
ta cîștigătorilor, prima fiind însă 
prea ușor handicapată. Surpriza 
zilei a fost furnizată de Cassian. 
pe care N. Niță l-a condus ex
celent.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Onelica (Costlcă) 1:35,6 ;

Vicia. Cota : cișt. 4. Cursa a2.

PROGRAMUL
excursiei de 6 zile cu petrecerea 
Revelionului in stațiunea Geoagiu

I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează în perioada 30 decembrie — 
4 ianuarie o excursie de 6 zile, cu petrecerea Revelionului 
țiunea Geoagiu. Iată programul acestei excursii :

Ziua I (30 decembrie) : ora 7 plecare din București 
Marii Adunări Naționale) pe ruta : Pitești — Hm. Vîlcea 
zia (vizitare) — Sibiu (dejun) — Geoagiu (cină festivă 
zare la hotel ,,Diana“).

Ziua a Il-a : Mic dejun în Geoagiu, deplasare Hațeg — Densuș 
(vizitare) — Sarmizegetusa (vizitare), dejun ; program faculta
tiv ; petrecerea Revelionului în cadru festiv la restaurantul 
„,Diana“.

ziua a m-a î Dejun, deplasare Orășție (vizitare) — cetățile 
Costeștl și Blidaru (vizitare) ; seară distractivă la Geoagiu.

Ziua a iv-a : Mic dejun în Geoagiu, deplasare Deva (vizitare)
— Brad-Țebea (vizitare) — Beiuș — Peștera Urșilor (vizitare) — 
Vata de Jos (dejun) — Geoagiu (cină festivă și cazare).

Ziua a V.-a : Mic dejun la Geoagiu. deplasare Alba Iulia (vizi
tare) — Orăștie — Șimeria — Călan — Petroșani — Tg. Jiu (cină 
festivă cu program artistic și cazare).

Ziua a Vl-a (4 ianuarie) : Mic dejun la Tg. Jiu, vizitarea obiec
tivelor turistice și istorice — culele de la Măldăreștl (vizitare)
— vizitarea monumentului Istoric șl de arhitectură medievală 
Bistrița — Rm. Vîlcea — București (sosire în jurul orei 20).

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. 
București.

în sta-

(Aleea 
- co
și ca-

I

Cassian (Niță) 1:33,2 ; 
Cota cîșt. 4, ev. în- 

1. Samba II 
Trandafir ; 

ev. 30,

U-a : 1.
2. Osvald.____ _
chis. Cursa a Ill-a : 
(Costeanu) 1:27,4 ; 2.
3. Aga. Cota : cîșt. 1,80, 
ord. triplă 125. Cursa a IV-a :
1. Marcela (Costică) 1:28,6 ; 2.
Sadovan, 3. Altina. Cota : cîșt.
3, ev. 30, ord. triplă închisă, tri
plu II-III-IV 7 975. Cursa a V-a : 
k Cricov (Chiș) 1:33,8. 2. Odaia. 
Cota : cîșt. 6, ( 
VI-a : 1. Samir
2. Cornișon ; 3.
cîșț. 5, ev. 14, 
Cursa a Vil-a : 
teanu) 1:30,3 ; 2.
netist. Cpta : cîșt. 6, ev. închis, 
ord. triplă 1 725, triplu V-VI-VII 
3 576. Cursa a Vlll-a : 1. Deda
(Perșinaru) 1:28,5, 2. Oranița ; 3. 
Ama. Cota : cîșt. 5, ev. 64, ord. 
triplă 2 187. Cursa a IX-a : 1. 
Fina (Costică) 1:35,2, II _ _ . .
ev.
X-a 
lae) 
ev.

3.

ev. 132. Cursa a 
(Toduță) 1:27,6, 
Ruibist. Cota : 

ord. triplă 231. 
1. Sadina (Cos- 
Amfora ; 3. So-

ev. 64, 
IX-a

2. Melania 
cîșt. 1,20,3. Grindu. Cota : .

26, ord. triplă 83. Cursa a 
: 1. Sumatra (R. I. Nico-
1:29,2 ; 2. Onucâ. Cota : 2,20, 

10, ord. 42.

A. MOSCU

SATU MARE. Meciuri în ge
neral echilibrate în această 
primă serie a grupei valorice 
secunde. în care Constructorul 
IJGCL I Tg. Mureș, chiar dacă 
a pierdut surprinzător în fata 
gazdelor, și-a menținut avan
sul fată de celelalte formații. 
Mureșenii au avut în Vaida, 
Galfi, Naidin si Paal cei mai 
eficace jucători. De remarcat că 
sportivii de la Voința au reali
zat victorii pe toată linia, dar 
mult prea tîrziu pentru a mai 
putea reface terenul pierdut 
în etapele anterioare. retro
gradând in campionatul de ca
lificare. REZULTATE: VOIN
ȚA S. MARE 9—7 cu Construc
torul I, 9—4 cu Știința CSS 2 
IJPIPS Constanta. 9—7 cu Sti
cla CSS Bistrița : CONSTRUC
TORUL IJGCL I TG. MURES 
9—4 cu Știința, 9—7 cu Sticla ; 
STICLA CSS BISTRIȚA 9—5 
cu Știința. (Z. KOVACS — 
coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Lidera cla
samentului. Stirom CSS 2 
București, deși învinsă foarte 
sever .de gazde, s-a menținut 
în frunte, urmînd să participe 
la barajul de calificare în pri-

Il-a

22
15

15
15
15
15

15
8
7
0

A 1
Seria I

135: 36 30 
104 : 94 23
95:107
38:135

1. U. AS A I Cv.
2. U. ASA II CV. 

Progr. Buc. 
Mec. Fină Buc.

3.
4.

GRUPA

1. Constr. I Tg.M. 15 13 2 li» : 64 28
2. știința C-ța. 15 7 8 93 :115 22
3. Sticla B-ța 15 6 9 107:114 21
4. Voința S. M. 15 4 11 86:124 19

Seria A Il-a

13 2 121: 58 28
11 4 124: 67 26
3 12 65:122 18 (3:2)
3 12 62:125 18 (2:3)

15
______ '15
3. CSM Bz. 154. Constr. n 15

1. Stirom
l. C.S.M.

UNIVERSITATEA• Echipa
A.S.A. I CRAIOVA a cîștigat titlul 
de campioană națională • For
mația Mecanică Fină București 
a retrogradat în grupa a Il-a va
lorică 2 '
IJGCL I Tg. Mureș
C.S.Ș. 2 București participă la 
barajul pentru promovare in 
prima grupă valorică. • Forma
țiile clasate pe locurile 2—3 în 
a doua grupă vor susține me
ciuri de clasament, duminică, 7 
decembrie, 1 * - - — - - -
Voința 
IJGCL 
gradat 
care.

• Echipele Constructorul 
șl Stirom

B. 
n 
în

la Arad O Echipele 
Mare șl Constructorul 
Tg. Mureș au 
campionatul de

reîro- 
calîfi-

• INCEPÎND de vineri, 
de trei zile, la Arad,

timp 
vor 

desfășura finalele Campionatelor 
Naționale de seniori. în program 
ficnrînd ___L
dublu și diublu mixt.

se

probele de simplu.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• In săptămina 

programată încă o acțiune inte
resantă și atractivă, anume TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
de duminică, 7 decembrie. Infor
măm pe partlcipanți că aceasta 
se constituie într-o ocazie ce nu 
trebuie pierdută, cu atît mai 
mult cu cît este ultima tragere 
de acest fel a, anului 1986. Se vor

aceasta este

MINIVACANȚE PE VALEA PRAHOVEI
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. HOTELURI SI RES

TAURANTE BUCUREȘTI oferă un bogat program de mi- 
nivacanțe pe Valea Prahovei, cu sejur de 2—5 zile, în 
stațiunile Sinaia și Predeal.

Cazarea se face în vile 
bonuri valorice.

SINAIA : vile confort I „ , _  r______ _________
brie, preț : cu transport — 344 lei, fără transport — 
lei ; în perioada 20—22 decembrie, preț : cu transport 
250 lei ; fără transport — 189 lei.

PREDEAL : vile confort II ; în perioada „ — ________
1986, preț : cu transport — 320 lei ; fără transport — 258 
lei ; hotel ; în perioada 19—22 decembrie, preț : cu transport 
— 473 lei ; fără transport — 402 Iei.

sau hoteluri. Masa se servește pe

si II ; în perioada 19—22 decem- ------ 283

19—22 decembrie

I

efectua 7 extrageri, cu un total 
de 66 numere. Tragerile fiind 
„legate" între ele (două cîte două 
la faza I și toate 3 la faza a Il-a), 
există posibilitatea de a se cîștiga 
și cu 3 numere din 18 și, respec
tiv, 24 extrase. Se atribuie o im
portantă și variată gamă de cîș- 
tiguri, constînd în autoturisme 
„Dacia 1300“, excursii în R.S. 
Cehoslovacă și importante sume 
de bani. Ultima zi de participare 
este sîmbătă, 6 decembrie.
• Prezentăm, mai jos, întîlnirile 

(din campionatul intern și cel 
italian) care alcătuiesc concursul 
de duminică, 7 decembrie : 1. 
F.C.M. Brașov — Univ. Craiova ; 
2. F.C. Argeș — Victoria Buc. ; 3. 
Oțelul Galați — „U“ Cluj-Napoca ; 
4. Cagliari — Bologna ; 5. Cesena 
— Bari ; 6. Cremonese — Campo- 
basso ; 7. Genoa — Lecce ; 8. La
zio — Triestina ; 
Modena ; 1„. * 
Vicenza ; 11. Pescara 
nedettese ; 12. Pisa — 
Taranto — Catania.
• CÎȘTIGURILE 

PRONOEXPRES DIN 
BRIE 1986. Cat. 2 î 3,50 vaflante a 
17.951 lei ; categoria 3 : 29,25 va
riante a 2.148 lei ; cat. 4 : 75.50 a 
832 lei ; cat. 5 : 258.50 a 243 lei ; 
cat. 6 : 8.091 a 40 lei ; cat. 7 : 273 
a 200 lei ; cat. 8 : 4.298 a 40 lei. 
Report la cat. 1 : 91.060 lei.

______ ; _ 9. Messina —
10. Parma — Lanerossi 

— Sambe- 
Arezzo ; 13.

tragerii
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UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

UN MARE SEMN DE ÎNTREBARE

u trebuie 
mai ales 
ează per
formantă, 
le si cele 
im că de 
îstui cam- 

culmile 
artinesen, 
;! Există, 
ri de la 

i urma

I
1

în viata unei echipe există 
un ciclu obiectiv, un traseu 
care treoe. mai devreme saif 
mai tîrziu. prin două puncte 
de altitudine diferită. „Apo
geul". Universitatea Craiova 
l-a atins cu cîțivâ ani în urmă, 
cînd domina întrecerea internă, 
cind „pompa" aproape întreg 
lotul său spre echipa națio
nală, cînd îi aducea pe Gires- 
se. Rummenigge și Bento pe 
malurile Jiului, obligîndu-i să 
încline steagul în disputele 
continentale. „Apusul" a venit 
acum, cînd se „chinuie" cu O- 
telul si Petrolul pe gazonul de 
acasă, cînd nu poate prinde 
nici măcar pragul jumătății cla
samentului. De fapt, explicația 
este simplă. Universitatea 
Craiova nu mai este... Univer
sitatea Craiova : „ll“-le echipei 
de aur s-a pulverizat (unii ju
cători. înyjnși de vîrstă. Bel- 
deanu. Donose. au abandonat, 
Stefănescu, Crișan. Ticleanu. 
Cămătaru. s-au transferat ; la 
Bălăci s-a renunțat ; alții — 
Tilihoi, Cîrtu. cu intenția de a 
se înrola sub alte culori, s-au 
autoexclus). Si conducerea teh
nică a fost schimbată din mers. 
Practic, portarul, cei doi fun
dași de margine, Geolgău si 
Irimeseu reprezintă tot ce a 
mai rămas din celebra echipă a 
Craiovei, în meciul de, dumi
nică, cu Petrolul, lipsind și 
Negrilă si Geolgău. în aoeste 
condiții, nici publicul nu mai 
este același. Din zecile de mii

umele ti- 
t tc po-

Portarul hunedorean Alexoi privește dezolat balonul care va po
posi in plasă, în urma puternicei lovituri expediată de clujea
nul Sabău Foto : I. LESPUC — Cluj-Napoca
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SERIA I
Zimbrul Șiret — Explorări Cîm

pulung Moldovenesc 3—1 (1—0), 
Costructorul Iași — Cetatea Tg. 
Neamț 0—0, C.S.M. Bucecea — E- 
lectro Botoșani 3—1 (2—0), Mine
rul Vatra Dornei — Șiretul Paș
cani 3—0 (1—0), Avîntul Frasin — 
TEPRO Iași 4—1 (2—1), Cristalul 
Dorohoi — Chimia Fălticeni 2—3 
(1—0), Metalul Botoșani — Meta
lul Rădăuți 2-0 (0—0), Carpați 
Gălănești — Relonul Săvinești 0—3 
— echipa Carpați fiind suspenda
tă.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XlV-a (penultima a 
turului campionatului) : 1. EX
PLORĂRI CÎMPULUNG 30 p (23— 
9), 2. Șiretul Pașcani 27 p (25—10), 
3. Relonul Săvinești 26 p (26—10)... 
pe ultimele locuri : 15. Construc
torul Iași 11 p (9—22). 16. Crista
lul Dorohoi 11 p (15—33).

SERIA A Il-a
Inter Vaslui — Unirea Negrești

2—0 (1—0), Metalul Roman —
Steaua-Mecanica Huși 2—1 
(1—1), Textila Buhuși — Gloria 
Galați 2—0 (0—0), Minerul Comă- 
nești — Letea Bacău 4—1 (2—1), 
DVA-Portul Galați — Mecanica 
Vaslui 3—0 (1—0), Proletarul Ba
cău — Petrolul Moinești 1—0 
(0—0), Victoria-IRA Tecuci — 
CSM Borzești 4—1 (1—0), Partiza
nul Bacău — Laminorul Roman 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. INTER 
VASLUI 36 p (26—3), 2. Textila 
Buhuși 31 p (31—9), 3. CSM Bor- 
zești 28 p (33—14)... pe ultimele 
locuri : 14. Gloria Galați 15 p (15— 
23), 15. Laminorul Roman 15 p 
(13—23). 16. Letea Bacău 14 p (15—. 
23).

SERIA A IlI-a
Minerul Mahmudia — Petrolul 

Ianca 3—2 (1—1), Energia Mără- 
șești — Metalul Buzău 1—1 (0—1), 
Petrolul Berea — SN-CSS Tul- 
cea 3—1 (0—1), Granitul Ba-
badag — Constructorul-Hidroteh- 
nica Focșani 4—0 (4—0), Lamino
rul Viziru — Arrubium Măcin — 
nu s-a disputat, Chimia Buzău — 
Foresta Gugești 1—0 (0—0), Chi
mia Brăila — Carpați Nehoiu 2—1 
(1—0) Luceafărul Adjud — Pro
gresul Isaccea 2—0 (1—0).

Pe prunele locuri : 1. PETRO
LUL BERCA 27 p (27—12) j 2. Pe
trolul Ianca 25 p (24—19), 3—4. E- 
nergia Mărășești 24 p (21—17), Lu
ceafărul Adjud 24 p (15—11)... pe 
ultimele locuri : 15. Carpați Ne
hoiu 13 p (17—23), 16. Arrubium
Măcin 13 p (13—21).

SERIA A IV-a
Metalul Mangalia — Oțelul Că- 

de entuziaști a rămas o mină 
de oameni care abia populea
ză un sfert din tribunele unui 
stadion. altădată neîncăpător. 
Pierderea nu este numai nu
merică, dar și afectivă, vechii 
dirijori ai marșurilor triumfale 
constituindu-se într-un grup 
decepționat care sancționează 
cu asprime. La sfîrșitul meciu
lui cu Petrolul, de pildă, pe 
platforma din spatele tribunei 
I, cîteva sute de „suporteri" se 
constituiseră intr-un filtru care 
transformase retragerea fotba
liștilor spre casele lor într-o

DUELUL LINIILOR MEDIANE — 

CHEIA PARTIDEI
Partida de la Slatina, dintre 

F.C. Olt și Flacăra Moroni, nu 
s-a. abătut prea mult de la ti
parele tradiționale în care se 
derulează majoritatea întâlniri
lor din primul nostru eșalon. 
De o parte, gazdele, a căror 
preocupare principală era să 
ajungă cât mai des în fata bu
turilor lui Nedea, de cealaltă 
parte oaspeții, care, mai mult 
cu ochii la ceas, sperau să con
serve scorul înscris pe tabela 
de marcaj la primul fluier al 
arbitrului.

Acestea fiind datele partidei, 
considerăm că cheia jocului a 
constituit-o duelul celor două 
linii mediane. Acest duel s-a

DIVIZIA C-lffllTÂHlf fTAPfl A XlV-a
lărași 2—2 (1—0), Portul Constanța
— Victoria Lehliu 2—2 (2—1), Vic
toria Țăndărei — ISCIP Ulmenl
1— 1 (0—1), IMU-CSS Medgidia — 
Olimpia Slobozia 3—2 (2—1), Uni
rea Urziceni — Viitorul Chirnogl
2— 0 (1—0), SN Oltenița — Voința 
Ccnstanta 5—2 (2—0), Sportul „30 
Decembrie" — Cimentul Medgidia 
0—1 (0—1), Petrolul Roata de Jos
— FCM-Dunăreana Giurgiu 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
MANGALIA 29 p (24—13), 2. Ci
mentul Medgidia 28 p (36—18), 3. 
Sportul „30 Decembrie* 27 p (25— 
12)... pe ultimele locuri ; 13. Du
năreană Giurgiu 14 p (16—27), 14. 
Viitorul Chirnogi 14 p (17—29) — 
4 victorii, 15. Victoria Lehliu 14 p 
(18—30) — 3 victorii, 16. Voința 
Constanța 10 p (23—31),

SERIA A V-a
Viscolii București — Metalul 

București 2—1 (1—0), Cimentul 
Fieni — Abatorul București 2—1 
(1—0), CFR-IACP București — 
Chimia Găești 4—2 (1—0), Electri
ca Titu — Minerul Șotînga 4—2 
(0—0), IUPS Chitila — Voința 
București 3—0 (1—0), MECON
^București — Metalul Mija 3—1 
(2—0), Avicola Crevedia — Teh- 
nometal București 1—0 (0—0), Da
nubiana București — ICSIM Bucu
rești 3—1 (1—0).

Pe primele , locuri : 1. MECON 
BUCUREȘTI 25 p (20—11), 2. Ci
mentul Fieni 24 p (19—17), 3. IUPS 
Chitila 23 p (26—16), 4. Avicola 
Crevedia 23 p (21—16), 5. Metalul 
București 23 p (18—13)... pe ulti
mele locuri : 15. ICSIM București 
14 p (11—19), 16. Abatorul Bucu
rești 12 p (16—27).

SERIA A VI-a
Lotru Brezoi — Chimia Tr. Mă

gurele 1—1 (1—0), Progresul Co
rabia — CFR Craiova 2—0 (1—0), 
IOB Balș — Dacia Pitești 1—0 
(0—0), Constructorul Pitești — 
Sportul Muncitoresc Caracal 1—4 
(0—3), Progresul Băilești — Elec
tronistul Curtea de Argeș 2—0 
(1—0). Constructorul-TCI Craiova
— Viitorul Drăgășani 2—0 (2—0), 
Automatica Alexandria — Musce
lul Cîmpulung 2—1 (0—0), Textila 
Roșiori — Recolta Stoicănești 1—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 28 p 
(42—17), 2. Chimia Tr. Măgurele 
28 p (23—10), 3. Progresul Băilești 
27 p (17—15)... pe ultimele locuri : 
14. CFR Craiova 14 p (13—24), 15. 

furișare umilă, sub invective si 
amenințări.

In contrast cu Universitatea, 
haotică și precipitată, fără per
sonalitate. Petrolul a evoluat 
disciplinat tactic, dînd senzația 
unei atmosfere de seriozitate 
profundă, a unei mari omoge
nități morale. Dar clasa fot
balistică neputîndu-se dobîndi, 
Petrolului i-a lipsit tocmai a- 
oest atu pentru a-și îngenun
chea adversara, pentru a-i lua 
ambele puncte puse în joc. 
Altfel, cum să-ti explici seni
nătatea cu care ploieștenii au 
pierdut cele 3—4 dueluri „unu- 
contra-unu" din careul, craio- 
vean. pe care fotbaliștii mari 
le convertesc întotdeauna în 
goluri !?

Ion CUPEN

încheiat net în favoarea lui 
M. Popescu și a celorlalți co
legi de compartiment. Și când 
afirmăm aoeasta nu ne gîndim 
în primul rind la faptul că cele 
două goluri înscrise de „uns- 
prezeceîe" lud Gh. Constantin 
a<u fost opera a doi dintre com- 
ponenții liniei de mijloc, Efti-, 
mie și Leța. Ci la faptul că cei 
patru de la „mijloc", demareîn- 
diu-se cu o râvnă care a anu
lat niu o dată marcajul advers, 
au construit, maii ales în repri
za secundă, fazele de atac una 
după alta, fiind prezenți, în e- 
gală măsură, și la finalizare. 
Cele două goluri stau mărturie. 
Pe flancul drept, M. Popescu, 
lnitr-un rol de aripă retrasă, a 
colaborat cu bune rezultate cu 
colegul din linia defensivă, Lau- 
rențiu, multe dintre acțiunile 
de atac ale lui F.C. Olt fiind 
elaborate pe această parte.

In schimb, atît în varianta de 
patru, cit și în cea de cinci, o 
dată cu apariția pe teren a lui 
D. Sava (care, în paranteză fie 
spus, n-a avut efectul scontat, 
fostul conducător de joc al na
ționalei de juniori manifestând o 
apatie greu de înțeles), linia me
diană a formației din Moreni a 
cultivat cu precădere pasa lungă 
spre Stoiciu și, atât cât a fost 
prezent pe gazon, Marou. încu
rajată poate și de faptul că 
două diratire aoeste pase lungi, 
din debutul partidei, l-au obli
gat pe Ciurea, ieșit mult în 
afara careului propriu, la so
luții „gen Rădiucan.u". In rest, 
însă, deschiderile n-iau avut a- 
dresa scontată.

Mihai CIUCA

Electronistul Curtea de Argeș 14 
p (14—26), 16. Constructorul Pi
tești 7 p (13—33).

SERIA A VII-a
Gloria Reșița — Minerul Anina

2— 0 - (2—0), Victoria-înainte Vînju 
Mare — Minerul Oravița 3—0 
(0—0), CFR-Victoria caransebeș
— Armătura Strehaia 2—0 (1—0),
Metalul Oțelu Roșu — Petrolul Tl- 
cleni 2—1 (1—0), Mecanizatorul
Simian — Energia-Minerul Rovi- 
nari 3—0 (1—0), Minerul Moldova 
Nouă — Dierna Orșova 5—0 (1—0), 
Minerul Motru — CSM Caran
sebeș 1—0 (1—0), Minerul Mătă- 
sari — Metalurgistul Sadu 4—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ANINA 27 p (37—13), 2. Gloria 
Reșița 27 p (26—13), 3. Minerul
Motru 25 p (27—14), 4. Minerul 
Mătăsari 25 p (25—16)... pe ulti
mele locuri : 15. Armătura Stre
haia 13 p (13—34), 16. înainte Vîn
ju Mare 13 p (13—35).

SERIA A VIII-a
CFR Simeria — Progresul Timi

șoara 1—1 (1—1), Obilici Sînmar- 
tinu Sîrbesc — Strungul Chișineu 
Criș 4—1 (3—1), CSM Lugoj — 
Victoria Călan 1—0 (0—0), Șoimii 
Lipova — Unirea Sînnicolau 2—0 
(1—0), UM Tiihișoara — Minerul 
Lupeni 1—1 (1—0), Unirea Tom
natic — Minerul-Știința Vulcan
3— Q (2—0), Metalurgistul Cugir — 
CFR Timișoara 5—0 (2—0), Mine
rul Ghelar — Vagonul Arad 0—0.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 31 p X2G—15), 2. 
Vagonuil Arad 26 p (26—12), 3. 
Șoimii Lipov$ 24 p (26—21)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul
Ghelar 11 p (13—29), 16. Victoria 
Călan 8 p (8—30).

SERIA A IX-a
Metalul Aiud — Mecanica Alba 

Iulia 5—0 (1—0), Unirea Valea lui 
Mihai — Recolta Salonta 3—1 
(g—0), Unirea Alba Iulia — Tîrna- 
vele Blaj 7—2 (2—2), Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii — Gloria Be- 
iuș 0—0, Minerul Or. dr. Petru 
Groza — Bihoreana Marghita 2—0 
(0—0), Motorul-IRA Cluj-Napoca
— Minerul Șuncuiuș 3—0 (1—0), 
Olimpia Gherla — Sticla-Arieșul 
Turda 0—1 (0—1), înfrățirea Ora
dea — Oțelul Or. dr. Petru Groza
4— 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
AIUD 32 p (29—8), 2. Sticla Turda 
30 p (2S—8), 3. înfrățirea Oradea 
28 p (33—13)... pe ultimele locuri :

COMPLEX SAU, MAI CURIND,

OBSTACOLE
Așadar, Chimia își trece din 

nou în cont un scor alb aca
să, duipă cel cu Petrolul, din 
etapa a 13-a! Ceea ce o îm
povărează, la „adevăr", cu —5. 
Adversarul de duminică, res
pectiv formația F.C. Argeș, s-a 
arăitat cam nemulțumită de 
punctul eedat în Zăvoi. Antre
norul FI. Halagian ne declara 
la sfîrșitul partidei că echipa 
sa n-a pasat suficient de mult 
și de bine, n-a știut să acce
lereze cînd trebuia și, pe de
asupra, s-a jucat cu cîteva mari 
ocazii de a înscrie (firește, cel 
mai vizat era Radu II).

Dar se pune întrebarea : ce 
se întâmplă cu Chimia ? Ea a 
început destul de încurajator 
jocul, însă s-a împotmolit se
rios în fa(a porții lui Speriatu 
(de prisos să-i reamintim rată
rile), acolo unde au abundat 
„stângăciile" de ordin tehnic in 
faze destul de simple. Jn prim- 
plan s-au, situat Ancuța și 
Verigeanu/ jucători ou vechi 
state de serviciu în prima di
vizie, care n-au putut termina 
cu bine o fază de atac a echi
pei lor. Nici Iovan și nici cei
lalți, în ciuda-marelui travaliu 
depus, n-au realizat acele 
lucruri necesare formației lor. 
Sigur că în balanța acestui joc 
a cântărit mult și acel „com-

•OȚELUL POATE ÎNTRERUPE

„CIRCUITUL" GALAȚEAN.. A-B.B-A
, Ocupanta locului zece în cla
sament. Otelul Galati, se arată 
în continuare cea mai valoroa
să dintre cele trei promovate 
ale sezonului 1S86—87, lucru 
probat și de rezultatele obți
nute în compania celorlalte 
două formații care au acompa
niat-o din B în A : 0—0 la Mo
reni (etapa a Vil-a) si 0—0 la 
Petroșani (etapa a IX-a). Dar 
ceea ce demonstrează cel mai 
mult dorința Oțelului de a între
rupe vechiul „circuit" A-B, B-A 
este calitatea bună a jocului 
practicat și care i-a adus (pînă 
acum) cinci puncte din depla
sare. ultimul, duminică. Ia Ba
cău. Nu e mai puțin adevărat 
că fată de toate celelalte for
mații gălățene care s-au mai 
perindat prin Divizia A, Otelul

14. Minerul Or. dr. Petru Groza 
15 p (11—21), 15. Minerul Șuncuiuș
15 p (8—20), 16. Bihoreana ■ Mar
ghita 14 p (11—25).

SERIA A X-a
Minerul Băiuț — Minerul Bala 

Sprle 3—4 (1—2), Chimia Tășnad
— Someșul Satu Mare 1—2 (0—1), 
Minerul Rodna — Minerul Bălța
1— 2 (1—1), Silvanla Cehu Silva- 
niei — Minerul Borșa 1—0 (1—0), 
Minerul Sărmășag — Oașul Ne
grești 1—0 (1—0), Laminorul Be- 
elean — Chlmforest Năsăud 4—0 
(1—0) Victoria Cărei — Mecanica 
Bistrița 4—1 (1—1), Bradul Vișeu
— Chimia Zalău 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
BAIA SPRIE 30 p (25—15), 2. Vic
toria Cărei 28 p (30—14), 3. So
meșul Satu Mare 28 p (27—14)... 
pe ultimele locuri : 15. Bradul Vi
șeu 12 p (12—28), 16. Minerul Bor
șa 11 p (10—21).

SERIA A Xl-a
Avîntul Reghin — Automecanlca 

Mediaș 4—0 (3—0), Metalul Sighi
șoara — Oțelul Reghin 2—1 (1—0), 
Unirea Cristuru Secuiesc — Viito
rul Gheorghenl 4—0 (2—0), IPA 
Sibiu — Minerul Bălan 4—1 (2—1), 
Mureșul Luduș — Metalul Reghin
2— 0 (1—0), Metalotehnica Tg. Mu
reș — Mecanica-CSU Sibiu 3—1 
(1—1) Carpați Agnita — Unirea 
Ocna Sibiului 1—0 (1—0), Progre
sul Odorhel — Electromureș Tg. 
Mureș 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 31 p (34—11), 2. Progre
sul Odorhei 30 p (32—7), 3. Mu
reșul Luduș 27 p (21—12)... pe ul
timele locuri : 15. Mecanica Sib'lu
16 p (23—25), 16. Unirea Ocna Si
biului 10 p (11—33).

SERIA A XlI-a
Nitramonia Făgăraș — Metalul 

Plopeni 1—0 (1—0), Precizia Săcele
— Mobila-Măgura Codlea 3—2 
(2—2), Unirea Cîmțflna — Torpe
do Zărnești 2—1 (0—0), Metalul 
Tg. Secuiesc — Electro Sf. Gheor- 
ghe 1—0 (0—0). IPT întorsura Bu
zăului — Minerul Fllipeștl 2—1 
(1—01 — s-a jucat la Sf. Gheor- 
ghe, ASA-Chimia Ploiești — Vic
toria Florești 3—0 (0—0), Carpați 
Sinaia — Cimentul Hoghiz 3—1 
(1—0), Petrolul Băicoi — Minerul 
Baraolt 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
PLOPENI 31 p (30—11), 2. Metalul 
Tg. Secuiesc 26 p (25—13), 3. Ni
tramonia Făgăraș 24 p (23—17)... 
pe ultimele locuri : 15. Petrolul 
Băicoi 15 p (17—26), 16. Torpedo
Zărnești 14 p (8—21).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.

OBiECTIVE?
plex de inferioritate" vilcean 
în fața vecinilor de teritoriu, 
un complex ce dăinuie de pe 
vremea lui ... Dobrin, Chimia 
cedind mereu puncte pe teren 
propriu „alb-violeților". Să mai 
adăugăm : valoarea scăzută a 
lotului vilcean, indisponibilită
țile unora dintre jucători — 
Carabageac, care urmează să fie 
operat de menise (cit de mult 
se simte lipsa acestui jucător 
capabil să hotărască singur 
soarta unui joc !), Vergu era 
gripat (avea febră, 40 de gra'- 
de), hai Deaconescu abia, i se 
scosese piciorul din ghips, Tres- 
chin a» fost introdus în teren 
complet narefăcut. Iată,' atîtea... 
obstacole. Nu în ultimul rind, 
am mai putea aduce vorba și 
de neinspiratul experiment al 
echipei cu „jucătorul-antrenor", 
Basno, început intr-un moment 
când Chimia' trebuia să-și în
carce bateriile. Abia în ultima 
vreme, la conducerea tehnică 
a Chimiei a fost numit Nicolae 
Dinescu (antrenor de categoria 
I), care încearcă să facă ordi
ne în echipă.

La sfîrșitul partidei, reacția 
tribunelor părea să spună că 
peste noapte eu se pot face 
minuni.

Stelion TRÂNDAFI2ESCU

etalează jocul cel mai echili
brat, demonstrează o reală 
forță de joc,- munca celor doi 
antrenori. Costică Rădulescu si 
Ion Sdrobiș, dovedindu-si efi
ciența.

La Bacău. Otelul a întîlnit 
o echipă care, dominînd cu 
autoritate repriza a doua, nu 
a putut cîstiga. nu a putut fruc
tifica nici una dintre numeroa
sele ocazii de eol pe care si 
le-a creat, datorită, pe de o 
parte lipsei unui puncheur — 
deficientă care devine tot mai 
mult o caracteristică a fotbalului 
nostru —, dar pe de alta si 
jocului bun al apărării gălă- 
țenilor. Aceștia au aplicat un 
marcaj strict, om la om care 
i-a incomodat vădit, cu deose
bire în prima repriză, pe bă
căuani. Folosindu-i doar pe 
Ralea si pe Antohi în linia o- 
fensivă, jucînd cu G. Popescu 
în linia de mijloc (el fiind de 
fapt un fundaș deghizat în mij
locaș). Oțelul a ținută în șah 
(etern...) pe Sport Club. Gălă- 
țenii au fost deseori primii Ia 
minge, au fost mai incisivi, aii 
alergat mai mult. Pe scurt, au 
venit cu gîndul de a întrebuin
ța o gamă largă de miiloace 
(din păcate și unele trageri de 
timp) pentru a obține punctul 
mult dorit. Si l-au cucerit în 
fata unei formații care a jucat 
fără vlagă chiar atunci cînd a 
dominat, care a șutat puțin (și 
de regulă alături) la poarta 
oaspeților.

Mircea TUDORAN

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI
• AST AZI, TRAGEREA LA 

SORȚI A „16"-IMILOR CUPEI 
ROMÂNIEI. La sediul F. R. Fot
bal va avea Ioc astăzi, de la 
ora 11, tragerea la sorți a „16“- 
imilor Cupei României. In a- 
ceastă fază intră în întrecere și 
cele 18 formații de Divizia A. 
Delegații echipelor calificate 
pînă acum în Cupă, precum și 
cei al divizionarelor A, sînt in
vitați să participe la tragerea la 
sorți.
• CUPA SPERANȚELOR LA 

MINIFOTBAL. In vacanța de iar
nă a elevilor, F. R. Fotbal, în 
colaborare cu Ministerul Educa
ției șl învățămîntulul și a Con
siliilor județene pentru educație 
fizică și sport, organizează Cupa 
speranțelor la minifotbal, com
petiție rezervată copiilor, pe 
grupe de vîrstă (grupa mică 
pentru copiii născuțl după 1 au
gust 1974 și grupa mare . pentru 
cel născuțl după 1 august 1973). 
Competiția se va desfășura în 
perioada 8—12 Ianuarie 1987, în 3 
zone geografice care urmează a 
fi stabilite pînă la sfîrșitul aces
tei luni. Lotul fiecărei echipe 
participante va fi compus din 
maximum 12 persoane (11 jucă
tori și un antrenor). Participarea 
se va face pe bază de legiti
mații tip F. R. Fotbal, cu viza 
medicală la zi. Pentru ca a- 
ceastă competiție să se desfă
șoare în cele mal bune condiții, 
secțiile șl cluburile vor comu
nica la F. R. Fotbal — sectorul 
Juniori — participarea pe grupe 
de vîrstă, pină la data de 10 de
cembrie.
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PENTRU CULTURA FIZICA Șl SPORT

DIN R. P I CHINEZA OLIMPIADA DE SAH LA FINIS
Consiliului Na- 
Educație Fizică 
perioada 27 no- 
decembrie 1986 

delegație 
mi- 

pen-i

La invitația 
țional pentru 
și Sport; în 
tem brie — 1 
ne-a vizitat țara o 
condusă de LI Menghua, 
nistrul Comisiei de Stat 
tru Cultură Fizică și Sport din 
R P. Chineză.

Delegația conducerii sportu
lui din R.P. Chineză a fost 
primită de tovarășul Dlmltrie 
Ancuța. viceprim-rolnistru al 
Guvernului.

Au avut toc convorbiri ou o 
delegație condusă de
■Haralambie Alexa, președintele 
C.N.E.F.S. Cu acest prilej, s-a 
dat o apreciere pozitivă rela
țiilor sportive româno-chtaeze, 
oonvenindu-se oa, în spiritul

înțelegerilor la nivel înalt, am
bele părți să acționeze pentru 
dezvoltarea în continuare a a- 
cestor relații. Totodată, a avut 
loc un schimb de informații în 
legătură cu preocupăriile actua
le ale organizațiilor sportive din 
cele două țări, precum și un 
schimb de păreri privind u-nele 
probleme ale mișcării olimpice 
și sportive internaționale.

A fost semnat planul
schimburi sportive dintre Con
siliul Național' pentru Educație 
Fizică șt Sport și Comisia de 
Stat pentru Cultură Fizică și 
Sport din R.P. Chineză pe anul 
1987.

Delegația chineză a vizitat 
baze sportive din județele Ar
geș și Brașov. ,

Reprezentativele u. R. s. 1, dublu laureate

de

La Dubai, ultima rundă a O- 
limpiadei de șah s-a prelungit 
pînă La ore tîrzii de noapte, nu
meroase partide întrerupte fi- 
gurînd încă în întîlnirile care 
trebuie să decidă ordinea finală 
în cele două clasamente. Se cu
nosc. totuși, laureatele ambelor 
turnee, medaliile de aur reve
nind formațiilor Uniunii Sovie
tice. atît la masculin, cît si la 
feminin.

Reprezentativa noastră femi
nină conduce cu 2—0 (1) în me
ciul cu Grecia, după partidele 
cîștigate de Elisabeta Polihro- 
niade la Tsanidis si Gabriela

Echipele noastre de volei debutează in cupele europene

STEAUA SI DINAMO, SANSE BUNE
Panini Modena. T-S.K.A. Mos
cova și ȚSKA Sofia (sau Ruda 
Hvezda Praga). Deci, dumini
că. pentru campioana noastră
— primul examen la Bat-Yam, 
cu revanșa peste o săptămînă. 
la București. Si. firește, pri
ma șansă de calificare in turul 
II dâ partea alor noștri... Iată 
și celelalte întîlniri programa
te în C.C.E., la sfîrșitul săptă
mînii (sîmbătă sau duminică): 
Panini Modena — „Polonia" 
Londra. Panathinaikos Atena — 
Eczacibasi Istanbul. Brother 
Mârtinus — Legia Varșovia. 
Ruda Hvezda Praga — Seina- 
joen (Finlanda). T-S.K.A. Sofia 
— Mladost Zagreb. Ibis Kor- 
trjik (Belgia) — S.V. Hamburg. 
Sokol Viena — Ț.S.K.A. Mos
cova.

în Cupa Cupelor, Dinamo 
București — care a mai par
ticipat doar o singură dată, în 
ediția 1978—1979. la "*această 
competiție, cucerind trofeul in 
Belgia — are. de asemenea, o 
șansă bună de a se califica în 

. turneul final. Și — de ce nu?
— de a repeta performanta de 
acum 8 ani ! Prima sa adversa
ră. echipa daneză D.H.G. Oden
se, este . cunoștința de anul tre
cut a publicului '.bucureștean. 
învinsă în ambele manșe și e- 
liminată de Steaua în aceeași 
competiție. în prima manșă, 
duminică. Dinamo va fi gazdă, 
iar peste o săptămînă va dis
puta returul la Odense. Oricum, 
vicecampioana .noastră porneș
te ca mare favorită la califi-

și pentru echipe- 
ora startului in 
cupelor continen- 

Firește, pentru

Se apropie 
le . românești 
noua ediție g 
tale la volei, 
cele masculine, deoarece cele 
de tețe n-.au mai fost înscrise 
de multi: âni în respectivele 
competiții.

La sfîrșitul acestei săotămîni. 
voleibaliștii bucureșteni de la 
Steaua si Dinamo vor susține 
prima manșă a dublelor întll- 
niri cu Hapoe! Bat-Yam (Isra
el) si. respectiv. D.H-G. Odense 
(Danemarca). în cadrul turului 
I. Reamintim că. gratie evo
luțiilor anterioare in cupe, am
bele noastre reprezentative au 
fost exceptate de la turul preli
minar.

După mai mult! ani de pre
zență dinamovistă în Cupa 
Campionilor Europeni, echipa 
care ne va reprezenta in cea 
mii puternică competiție va fi 
acum Steaua. înscrisă pe un 
culoar care-i îngăduie. după 
părerea noastră,' calificarea în 
turneul final dip Olanda. Ar fi 
frumos — si deloc imposibil — 
ca voleibaliștii „roș-albaștrii“ 
să adauge valorosului trofeu 
cucerit de colegii lor de club 
fotbaliști unul asemănător. Iată 
traseul pe care Steaua trebuie 
să-I străbată pentru a-și îm
plini -acest important obiectiv : 
Hapoel Bal-Tam (7.XII — tu
rul ; 14 XII — returul) — I.cgia 
Varșovia sau Brother Mârtinus 
Amstelveea (14 și 21 ianuarie 
(1987) — turneul final, unde va 
avea probabil ca partenere pe

Unul dintre cei mai puternici halterofili ai lumii

Stop-cadru NAUM SALAM ANOV
. afirmă specialiștii. Să facem 
cunoștință cu acest multiplu 
campion, șl recordman al lu
mii. Născut la 23 ianuarie
1967 (rețineți, nu are încă 23 
de ani !) în comuna Pticear 
— raionul Karzali, din Bulga
ria, el a început 
acest sport încă 
a împlini vîrsta 
sub conducerea 
Ellm Tolumov, care

PENTRU... FINALE!
care în turul II. în care ar 
avea ca adversară pe Resovia 
Rzeszow (sau Sonmez Fila- 
mentspor Bursa — Turcia). Și 
posibilitatea prezentei în tur
neul final din Elveția. Cele
lalte întîlniri de la sfîrșitul 
săptămînii. în turul I : Fila-, 
mentspor — Resovia. AMSL 
Frejus (Franța) — Radioteh- 
nik Riga. Olympiakos Pireu — 
Tartarini Bologna, Levski Spar
tak Sofia — Delta Lloyd Am
sterdam. V.D.S. Berlinul de 
Vest — VBK Ulriken (Norve
gia). Dukla Liberec — S.C. 
Leipzig și Salesianos Madrid 
— Bosnia Sarajevo.

Ambelor noastre reprezentan
te în cupele europene, mult 
succes în tentativa de a spori 
numărul trofeelor cucerite pînă 
în prezent : 6 Cupe ale Cam
pionilor și o Cupă a Cupelor!

Stanciu la Botsari. întreruptă 
este partida dintre Dana Nuțu 
și Kondou, în care jucătoarea 
româncă luptă pentru remiză 
și medaliile de bronz ale echi
pei. în alte Întîlniri: U.R.S.S.— 
Cuba 1,5—1,5; Austria — Un
garia 1,5—1,5; Anglia — ’ Iugo
slavia 1,5—1,5; R.P. Chineză — 
Argentina 3—0; Bulgaria — Po
lonia 1,5—0,5 (1). în clasament: 
U.R.S.S. 33,5 p. Ungaria 29 p, 
R. P. Chineză 28 p. România
27.5 p (1), Iugoslavia

Cu o victorie la scorul de 
4—0 în fata Poloniei __ 1.____
U.R.S.S. au reușit printr-un ul
tim efort să-și asigure primul 
loc în clasament. Echipa S.U.A. 
a realizat un egal (2—2) cu 
Bulgaria, pierzînd astfel șansele 
la victoria în turneu. în alte 
meciuri dintre fruntașe: Anglia 
— Brazilia 4—0; Cuba — Un
garia 2—2; Peru — Franța 2—2; 
Islanda — Spania 3.5—0,5; R. P. 
Chineză — Portugalia 3—1; 
Iugoslavia — Cehoslovacia 1—1 
(2). Echipa României este con
dusă cu 2—1 (1) de Austria, 
cu șanse de egalare în între
rupta Ghindă — Danner. La 
celelalte mese: Șubă — Klinger 
0—1, Iohescu — Roth și Gheor
ghiu — Wittman remize. Clasa
mentul: U.R.S.S. 40 p. Anglia
19.5 p, S.U.A. 38,5 p. Ungaria
34.5 p. Islanda 34 p... România 
31 p (1).

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-au parvenit rezultatele ulti
melor partide întrerupte. Azi, 
are Ioc festivitatea de închi
dere a celei de a 27-a, Olim
piade de șah.

25,5 p.

echipierii

BOX 9 Fostul • campion euro
pean la categoria muscă, italia
nul Franco Cerchl, șl-a făcnt o 
intrare victorioasă întrecînd la 
puncte în 10 reprize pe spanio
lul Jose Juarez in gala desfășu
rată Ia Abblste Grasso. în apro
piere de Milano.

CICLISM • Cursa de șase zile 
de la Ztlrich s-a încheiat cu 
succesul cuplului elvețian Urs 
Freuler — Daniel Glsiger, care 
a totalizat 200 p.

HANDBAL O Echipa Suediei a 
terminat învingătoare în competi
ția internațională masculină „Cu
pa Polară", desfășurată în 
șui norvegian Trondheim, 
urmată de Cehoslovacia, " 
gla, Danemarca și Franța, 
meciul decisiv, Suedia 
slovacia " '* "...

ÎNOT • tn concursul de la 
Toronto, 
ner (R. . . _
proba de 100 m bras, cu 1:08,10, 

'Iar coechipiera sa Astrid Straub 
3-a situat pe locul întîi la 400 
m liber cu 4:08,38. Proba mas
culină de 200 m bras a revenit 
englezului Adrian Moorhouse, în 
2:14,89.

RUGBY • La Perpignan, in
tr-un meci pentru echipe în 13, 
formația Austriei a surclasat cu 
44—2 (24—0) pe cea a Franței.
Cel mai bun jucător al oaspeți
lor a fost O’Connor, care a reu
șit 3 eseuri și 4 transformări.

SCHI • Proba m'ascuUnă de 
slalom uriaș desfășurată la Ses- 
triere (Italia) în cadrul noii e- 
dițil a „Cupei Mondiale" a re
venit italianului Richard Pra- 
motton, înregistrat în cele două . 
manșe cu timpul de 2:45,08. ® 
Proba masculină de 15 km de 
la Bruksvallerna (Suedia) a fost 
dominată de sportivii suedezi, 
clasați pe primele trei locuri. A 
cîștigat 
urmat 
41:13 și 
41:49. In 
victoria 
rie Johansson 
Mondială' . .
minlne a debutat cu o probă de 
slalom uriaș desfășurată la Park 
City (Utah) și cîștigată de spor
tiva vest-germană Micaela Gerg, 
care a realizat în două manșe 
timpul de 2:31,26.

21—18 (13—10).

ora- 
fiind 

Norve- 
In 

Ceho-

Hoer-

Aurelian BREBEANU

EROTAVO, CÂȘTIGĂTOR
ÎN MARATONUL DE LA MACAO

Italianul Antonio Erotavo a 
cîștigat maratonul de la Macao, 
pentru a cincea 
tiv. reușind 
2h 26:47. Erotavo 
de 32 de ani și 
ceastă cursă 
compatriot.
a lui Kuai Hong, din Hong 
Kong. Cursa feminină, 
revenit alergătoarei 
Kong, Wong Fong 
3h00:41. în total, au 
tul în această cursă, 
de alergători.

oară consecu- 
de astă-dată 
este în vîrstă 
a terminat a- 

înaintea unui 
Vito Basiliana si

a 
din Hang

Fun, tn 
luat star-, 
peste 600

înotătoarea Silke
D. Germană) a cîștigat

Gunde Svan. cu 40:56, 
de Țorgny Mogren — 
Sven-IJrik Dar.ielsson — 
cursa feminină de 5 km 
a revenir suedezei Ma- 

21:32. 9 „Cupa 
în probele alpine fe

De azi, la Madison Squats Garden

MASTERS-UL CELOR MAI BUN! TENISMANI
■ Astăzi (diferența de fus orar 
ne va aduce foarte tîrziu re
zultatele primelor partide) în
cepe la New York, în sala 
Madison Square Garden, Mas
ters-ul masculin, ediția 1986. 
Spre deosebire de varianta fe
minină (disputată săptămîna 
trecută si cîștigată de Martina 
Navratilova), care a ftumărat 16 
jucătoare, de astă dată au drep
tul să participe la acest ultim 
act major al anului doar primii 
8 jucători. Formula „aglomera
tă" de 
trecut, 
critice 
numai 
revenit Ia formula de 8. 
nizatorii au împărțit pe 
cipanti în două serii, 
cum urmează, seria I :

16 s-a desfășurat anul 
dar s-au emis păreri 
la adresa ei și, după 
un an experimental, s-a 

Orga- 
parti- 
după 

Lendl,

Edberg, Noah, Gomez ; seria a 
II-a : Becker, Wilander, Le
conte. Nystrom. Surpriza edi
ției este, fără îndoială, faptul 
că este pentru prima dată cînd 
Masters-ul 
fără vreun 
Favoritul . 
Lendl, cel 
sar — Boris Becker, care l-a si 
învins pe „numărul 1“ în trei 
finale chiar în acest sezon. Alți 
pretendent! : Wilander. Lecon
te. Noah. Dar, probabil că cea 
mai apropiată de realitatea per
formantei rămine tot declarația 
celui maj bun. făcută la adre
sa partenerilor săi ' de ioc : 
„Toți sînt dificil de depășit. Șl 
nu uit că fiecare m-a învins, 
cel puțin o dată..."

băieților se dispută 
jucător american! 

principal — Ivan 
mai puternic adver-

știți cine este cel mal pu
ternic halterofil al lumii ? 
Paradoxal, nu acela care ri
dică greutatea cea mai mare 1, 
ci bulgarul Naum salama- 
nov, care cîntărește doar 60 
de kilograme 
kg (!), adică 
ori greutatea sa, în timp ce 
recordmanul ’ ' .
greul Antonio Krastev (Bul
garia), cu o pondere corpo
rală de 170 kg, a reușit la 
același stil „doar" 250 kg. El 
ar trebui să ridice o halteră 
de peste 510 kg, o cifră, de
sigur, de domeniul fanteziei, 
care, probabil, nu va fl 
niciodată realizată ! Iată de 
oe, Naum Șalamanov este, 
pe bună dreptate, considerat 
cel mai valoros ridicător de 
greutate 
lor. II

și .aruncă" 183 
de peste trei

absolut, super-

al tuturor tlmpuri- 
recomandă vîrsta șt 

performanțele fără precedent 
în istoria haîterofiliei... Un 
.adevărat fenomen al forței —

să practice 
înainte de 
de 10 ani, 
antrenorului 

----- a „vâ- 
zât“ din prima clipă calită
țile deosebite ale acestui co
pil. După antrenamente per- 

■ s'everente, rezistînd treptat la 
■ ridicări
greutate, 
lamanov. 
mondial 
la stilul 
șt la totalul celor două sti
luri că 300 kg performanțe 
care au fost atunci conside
rate aproape incredibile pen
tru această vîrstă. In conti
nuare, el avea să .confirme a- 
ceste rezultate deosebite. Du
pă un an trece la o catego
rie superioară (60 kg), unde 
corectează de nenumărate ori 
recordurile mondiale (recent, 
la Sofia, 147,5 kg la smuls, 
188 kg la aruncat și 335 kg 
Ia total),

, al lumii 
niori în 
scurta sa 
numai 4 
tățit de 26 de ori 
eorduri mondiale, 
n-a fost realizată 
tînăr halterofil ... __ ______
în istoria sportului mondial 1 
La această salbă de medalii 
mondiale și olimpice, de recor
duri se adaugă șl cîștigaroa 
Cupei Mondiale in 1984 >și 1985.

cu bare de o mare 
la nici 16 ani, Sa- 
devine recordman 

la categoria 56 kg. 
aruncat, cu 170,5 kg

devenind campion 
și european la se- 
ultifnii doi ani. tn 
carieră sportivă (de 
ani) el a îmbună- 

diferite re- 
cifră care 

de nici un 
de xirsta sa

Ion OCHSENFELD

CAMPIONATE

MIINE, IN PRELIMINARIILE C.E...
avea loc două 

meciuri. Unul dintre a- 
cestea ne interesează 
direct, fiind în grupa 1, 
din' care face parte șl 
reprezentativa țării noas
tre, Este vorba de me-

LISABONA 
două puncte 
C. Porto și 
după 12 e-

ÎN ARGENTINA a a- 
vut loc etapa a 21-a. Ri
ver Plata, care va întîl- 
ni pe Steaua în finala 
Cupei intercontinentale, a 
dispus cu 3—2 de Talle- 
res (locul 10 în clasa
ment). Alte rezultate mai 
importante : Indepen-
diente — Racing 2—2. 
Ferrocarril — Union 1—1, 
Newell’s Old Boys — 
Velez Sarsfield 2—0, Ra
cing Cordoba — Depor- 
tivo 2—1. Pe primele 
locuri : Independicnte 27 
p. Newell’s Old Boys 27 p, 
Rosario Central, Gimna- 
sîa și Racing Cordoba 
cu cite 25 p.

AJAX AMSTERDAM 
P.S.V. EINDHOVEN 
„braț la braț", după 
etape. Ambele se află 
fruntea clasamentului
landez cu cîte 30 p, ur
mate la mare diferență 
de echipele Den Bosch, 
21 p, și Feyenoord 20 p. 
Rezultate mai impor
tante : AJ-ax — Twentfc

ll 
în 
o-

ciul de la Tirana, 
tra. selecționatele Alba
niei și Spaniei. Celălalt 
joc se va desfășura în 
cadrul grupei a 5-a, în
tre Cipru și Grecia.

4—0, Utrecht
Bosch 1—1. Eindhoven 
Excelsior 7—0, Venlo 
Feyenoord 3—0 !

BENFICA 
conduce cu 
față de F. 
Guimaraes, 
tape, în Portugalia. Pri
ma are 21 p, în timp ce 
Porto și Guimaraes au 
cîte 19 p. „Rezultate mai 
importante : Sporting — 
Farense 1—0, Portimo- 
nense — Benfica 0—3. 
F. C. Porto — Varzim 
0—0, Coimbra — Guima
raes 1—1, Belenenses — 
Elvas 5—1. Braga — 
Funchal 3—0.

DUPĂ 13 etape, în Bel
gia. pe primul loc se află 
tot Anderlecht cu 22 p, 
urmată de F. c. Bruges 
si Lokeren cu 
Alte 
Li&ge 
1—0.
Anderlecht 
Bruges — 
Lokeren —

cîte 19 p. 
: . F. C.

Gantols» 
Liege — 

F. C. 
1 1—1.

rezultate :
— La

Standard ’
1—1.

Beveren
Charleroi 2—1.

O fază din meciul Bayern Miinchen (noua lideră 
a campionatului vest-german) și V.f.B. Stuttgart 
(1—0). tn imagine, Pfliigler (in tricou închis, de 

la Bayern), urmărit de Merkle
. Telefoto : A.P. — AGERPRES

, ȘTIRI, REZULTATE
@ Noul președinte al 

Federației de fotbal din 
Ungaria este E. Somogyl.

In funcția 
al aceluiași 'for a 
ales M. Pancsics.

de secretar 
fost

• tn prima manșă a 
finalei „Cupei campioni
lor Africii", 
chlpa locală Zamalek a 
întrecut 
formația 
(Cofcsta de Fildeș).
• în cadrul t 

de la Bangkok,

la Cairo, e-

2—0 (1—0)

orașului Shanghai a în
trecut cu 2—0 (1—0) for
mația 
Pracha.

thailandeză Raj 
In urma acestei 
fotbaliștii din

cu
Africa Sport victorii

R. P. Chineză s-au cali- 
turneului ficat pentru semifinalele 

echipa competiției.
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