
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI

•S’
Proletari din toate țările, uniți-vă t

portul
% ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șt SPORT

  .

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
președinția tovarășului 

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comu-

Sub 
Nicolae 
general __ _______ _ __ _
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, luni a avut loc Plenara 
Consiliului Național al Fron
tului Democrației si Uni
tății Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei 
au figurat următoarele pro
bleme :

1. Raport cu privire la mo
dul în care au acționat consi
liile F.D.U.S., organizațiile de 
masă și obștești componente 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
planului de stat pe anul 1986 
și măsurile ce se impun în 
vederea mobilizării oameni
lor muncii Ia realizarea exem
plară a obiectivelor privind 
dezvoltarea economico-socială 
a tării în anul 1987.

2. Raport privind proiectul 
Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1987.

3. Raport privind proiecte
le Planului financiar centra
lizat al economiei naționale și 
al Bugetului de Stat pe anul 
1987.

4. Raport cu privire la orga
nizarea și desfășurarea dia
logului cetățenesc în cadrul 
„Tribunei democrației".

La dezbaterea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi, 
cei care au luat cuvîntul au 
subliniat că obiectivele Pla
nului național unic de dez
voltare economico-socială a tă
rii pe anul 1986 au constituit 
un amplu și însufletitor pro
gram de muncă pentru toți oa
menii muncii din industrie 
și agricultură, din celelal
te sectoare ale producției 
materiale în vederea în- 
făntnîrii cu succes a sarcinilor 
stabilite de Congresul al 
Xni-Iea al P.C.R., a Progra
mului partidului de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Exprimînd deplinul acord 
față de proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Republi
cii Socialiste România pe anul 
1987 si proiectele Planului fi
nanciar centralizat al cco- • 
nomiei naționale si ai Bu
getului de Stat pe anul 1987, 
vorbitorii 
apreciere 
toare a 
Ceaușescu

au dat o înalță 
contribuției hotărî- 
tovarășului Nicolae 
Ia elaborarea si fun-

damentarea acestor 
mente, care pun in 
porului nostru noi și 
toare sarcini pentru dezvolta
rea intensivă a economiei, 
creșterea in ritm susținut a 
venitului național și. pe a- 
ceastă bază, ridicarea in con
tinuare a nivelului de bunăsta
re materială șl spirituală a 
celor ce muncesc.

Plenara a exprimat deosebi
ta apreciere și deplina aproba
re față de politica de pace și 
dezarmare promovată consec
vent de tara noastră, față de 
demersurile șl acțiunile 
secretarului general al parti
dului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
întreprinse în această 
recție.

Participant!! au adoptai 
unanimitate documentele 
puse dezbaterii, precum 
Hotărirea-angajament a 
narci Consiliului Național al 
Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste.

Primit cu vii și puternice 
plauze, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unitâ- 
ții Socialiste.

Cuvintarea rostită de condu
cătorul partidului și statu
lui nostru a fost urmărită cu 
multă atenție, cu satisfacție 
și deplină aprobare, fiind sub
liniată, în repetate rînduri, cu 
îndelungi aplauze.

Plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste a luat 
sfirșit într-o atmosferă vi
brantă. In sală au răsunat u- 
rale și ovații. S-a scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul i“, „Ceaușescu — pace !", 
„Ceaușescu — La multi ani !“, 
cei prezențl dind astfel ex
presie dragostei fierbinți și
profundului atașament al în
tregului nostru popor fată 
de secretarul general ai parti
dului, președintele republicii, 
pentru prodigioasa 
bosita sa activitate 
bunăstării națiunii 
ridicării României ~ pe 
culmi de progres și civilizație, 
făuririi unei lumi a păcii. în
țelegerii si colaborării.

Plenara s-a încheiat nrin in
tonarea Imnului Frontului 
Democrației șl Unității So
cialiste ,.E SCriS Pe * tan'or 

■ unire".

docu- 
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LA STUTTGAIIT, DANItlÂ SILIVAȘ
ALE ÎNOTĂTOARELOR NOASTRE

seînotătoarele noastre de frunte au continuat să 
numere printre protagonistele concursurilor Interna
ționale de înot din Cehoslovacia. La Brno s-au ob
ținut alte victorii. La 100 m Uber, Tamara Costacne 
a înregistrat în serii 55,83 (n. r. național) și a cîș- 
tigat finala în 56,16 , urmată de Luminița Dobrescu 
— 57,30 și Regina Dittmann (R.D.G.) — 58.30. La 200 
mixt a terminat învingătoare Noemi Lung, ta 2:18,41, 
a doua sosind Anca Pătr&școiu — 2:24.59. Aceasta 
din urmă s-a impus la 100 spate — 1:05,10, devan- 
stadu-le pe Marion Sperka (R.D.G.) — 1 :05,46 șl An
dreea Szighlarto — 1 :06,52. In proba de 100 fluture, 
Stela Pura a sosit prima, cu 1:04,16.
La Gottwaldow, Tamara Costache a ctștigat, de a- 

semenea, cursa de 100 m liber — 56,13, urmată de 
Luminița Dobrescu — 57,94 și Regina Dittmann — 
59,17. Și Noemi Lung a mai Înregistrat o victorie, 
la 800 liber, cu 8:44,50, secundată de Stelă Pura — 
8:57,40. La 200 m spate, Andreea Szighlarto a com
pletat cu o nouă victorie bilanțul participării româ
nești la amintitele concursuri, fiind Înregistrată ta 
2:17,40 — record al categoriei 14 ani.

MtlNCHEN, 8 (Agerpres). — Concursul special pe . 
aparate din cadrul competiției internaționale de 
gimnastică de la Stuttgart a fost dominat de gim
nasta româncă Daniela Silivaș, care a obținut vic
toria la trei aparate, Impreeionind prin acuratețea 
tehnică a exercițillor prezentate in fața a peste 8 ouo 
spectatori.

La paralele. Daniela Silivaș a ocupat locul întîi, cu 
19,763 p, urmată de vest-germana Anja Wilhelm — 
19,525 p, Astrid Heese (R.D. Germană) — 19,438 p. 
Aceeași ordine în clasament s-a menținut la bîrnă, 
unde Daniela Silivaș a obținut cel mal înalt punctaj 
— 19,838. La sol, primele două locuri au fost ocu
pate de gimnastele noastre Daniela Silivaș — 19,750 p 
șl Ecaterina Szabo — 19,663 p. Proba de sărituri a 
revenit sportivei din R.P. Chineză Luo Feng, cu 
19,626 p

In concursul masculin, cite două probe au clștlgat 
LI Ning (R,p. Chineză) șl Sven Tippelt (R.D. Ger
mană).

La Întreceri au? luat parte sportivi șl sportive din 
România. R.P. Chineză, R.D. Germană, Elveția, Cuba, 
U.R.S.S., Japonia șl R.F. Germania.

Duminică, in Parcul Tineretului din Capitală,

„ALEARGA PENTRU SĂNĂTATEA TA!“
Duminică, in 

Parcul Tineretului 
din Capitală, s-a 
desfășurat ultima 
etapă din acest an 
a crosului „Alear
gă pentru sănăta
tea ta !“, Compe
tiția, inițiată 
organizată 
C.M.B.E.F.S. , 
unit — sub 
Daciadei — 
de tineri și 
nici:

de 
re-a

egida 
sute 

vîrst- 
pionierl, e- 

levi, studenți, oa
meni ai muncii 
din întreprinderi și 
instituții, foști a- 
lergători de cursă 
lungă, acum in 
prag, ori de mult 

virsta
Sute de oarticipanți. duminică, Ia marele cros

g trecuți de 
pensionării,

A fost, ca de fiecare dată, o 
întrecere deosebită, deosebită 
fiind însăși ideea de a orga
niza asemenea reuniuni : fără 
favoriți, fără eîștigători, în 
clasament — cu totul diferit 
față de celelalte competiții — 
contind numai participarea. 
Te-ai prezentat la start, ești 
învingător ! învingători față 
de cine ? Față de cel care din 
inerție, din comoditate, din e- 
terna poveste cu „lipsa de 
timp" nu aleargă, nu face miș-

care în aer liber, spre a-și 
nifica organismul. Mesajul . 
cestui gen de cros e simplu : 
„Aleargă pentru sănătatea ta!“ - 
El a fost înțeles, și anul a- 
cesta, de mii și mii de tineri 
Și vîrstnici, mai în fiecare lună 
organizîndu-se astfel de fru
moase alergări.

Duminică, cum spuneam, s-a

to- 
a-

din Capitală
Foto : Iorgu BĂNICĂ

desfășurat ultima etapă din a- 
cest an, un fel de finală a 
crosului „Aleargă pentru sănă
tatea ta 1“ Au venit să alerge, 
să profite de această splendidă 
zi de toamnă tîrzie, elevii

Vasile TOFAN

(Continuare în uag. 2-3)

în deschiderea sezonului atletic de sală

CONCURSUL REPUBLICAN DOTAT CU .CUPA 30 DECEMBRIE"
în noua sală de atletism de 

la Bacău, unde se află singura 
pistă circulară din țară. s-a 
disputat, sîmbătă si duminică 
concursul de deschidere al se
zonului intern pe teren aco
perit, dotat cu „Cupa 30 De
cern brie“.

Performanta cea mai notabilă 
a acestui concurs republican 
de sală a constituit-o prezenta 
sportivilor din aproape 30 de 
cluburi și asociații sportive din 
tară. în clasamentul pe echi
pe (alcătuit prin aditiunea 
punctelor obținute de sportivi 
în probele cuprinse în pro
gram) primul loc a fost ocu
pat de clubul bucureștean 
Voința (112,5 p), urmat de 
Brăila (65 p). Voința Tg. 
(53 p). Metalul București 
p). Știința C.F.R. Bâcău 
p) și I.M.G. București (40 
Din păcate, atleții cu cărți 
vizită . componenții loturilor 
reprezentative, n-au fost pre- 
zenti pe listele de concurs, ni
velul performanțelor fiind. în 
general, modest.

Iată cîștigătoril 
MININ 
(C. 
lia 
rl»a 
57.6 
fMetalul 
Viorica Ghican (Voința Te. 
4 17.1 ; 3000 m : Viorica Ghican

9:14,6 : 60 mg : Teodora ralo-
șanu (C. S. Bacău) 8,5 ; lungime: 
Olimpia Constantea (Ceahlăul P. 
Neamț) 5,99 m ; înălțime : Octa
via Nif (Rapid Buc.) 1.80 m ; 
ștafeta 4x1 tur : C. S. Brăila 
1:35,4. MASCULIN — 60 m : Răz- 
van Cotrocota (Steaua) 6.7 ; 200 
m : Marian Dobre (C. S. Brăila) 
23.3 : 400 m : Marian Dobre 51,7 ; 
800 m : Dumitru Slanciu (Meta-

c. s.

lul Buc.) 1:59,7 ; 1500 m : ștefan 
Ciochină (IMG Buc.) 4:03,8 ; 3000 
m : Gabriel Cosmei (Știința CFR 
Bacău) 8:36,7 ; 60 mg : Cristian 
Grigore (Voința Buc.) 8,3 ; lun
gime : Dan Rotarlu (CSM Iași) 
7.16 m : înălțime : Gheorghe Elade 
(CSM Caransebeș) 2,08 m ; trl- 
plusalt : Mihai Bran (Știința CFR 
Bacău) 16,18 m ; ștafeta 4x1 tur : 
Voința București 1:24,9.

60 m •
S. Brăila) 7,7 
Stanciu 25,5

Chîdu
: 800 m :

Buc.)

probelor : FE- 
Giulia Stanciu 

; 200 m : Giu- 
400 m : TudO- 

(Olimola Slohoz
Liliana R

2:10.8 : 150(

m :

FINALA „CUPEI UNCAP“ — 
O REUȘITĂ ÎNTRECERE DE POPICE

La sfîrșitul săptămlnii trecu
te s-au discutat' la Reșița ne 
arena Olimpia, întrecerile tra
diționalei competiții de popice 
dotate cu „Cupa UNCAP" — • 
amplă manifestare sportivă a 
„Daciadei**, la care se întrec 
tineri jucători și jucătoare din 
mediul rural. Ea această a 
Xl-a ediție a competiției s-au 
aliniat reprezentanți din 38 de 
județe, care s-au Întrecut la 
probele pe echipe și individual. 
S-a jucat la proba de 100 lovi 
turi mixte. Cea mai bună com-

portare a avut formația din 
Satu Mare, ai cărei sportivi au 
cîștigat toate cele trei probe. 
Iată clasamentele :
Echipe: 1. Satu Mare 1242 p 

— formația alcătuită din Ange
la Pereș (409), Caro! Szekely 
(438) și loan Talpaș (395), 2.
Bistrița-Năsăud 1237 P, 3. Ca
raș-Severin 1227 p, 4. Prahova 
1206 p, 5. Sectorul Agricol Ilfov 
1183 p, 6. Timiș 1183 p. Indivi
dual * * _ '
p. 2 Maria Neagu 
405 p. 3. Maria

PRIMII PAȘI
SPORTUL ORAȚIEI

Sport al grației și frumuseții, 
gimnastica rămine constant in
tre preferințele purtătoarelor 
cravatei roșii cu tricolor din 
Capitală și din țară. Prin grifa 
Consiliului Național al Organt- 
iației Pionierilor, aproape pes
te tot există cercuri de gim
nastică excelent dotate, condu
se de cadre didactice de spe
cialitate, antrenoare cu recu
noscute merite pedagogice nu 
numai in centre cu tradiție In 
arest sport olimpic (Deva, Ba
cău, Baia Mare. Ploiești, Timi- 
- rara. Craiova, Cluj-Napoca, 
Galati, etc.), ci și in multe al

in care gimnastica tși for
ce intre micile practicante 
exercițiului fizic, multe a- 
'. In imagine, lecție de 

enamenț in cadrul Casei 
: rilor șl Șoimilor Patriei 
r < c-torui 6 al Capitalei.

Foto: Gabriel MIRON

fete: 1. Angela Pereș 409 
(Prahova) 
Moldovan 

(Bistrița-Năsăud) 398 p; băieți) 
1. C. Szekely 438 p, 2. Al. Vinti- 
lă (Cluj) 430 p, 3 N Paraschlv 
(Vrancea) 433 p.

Organizarea — asigurată de 
Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
F R.P. și Comisia județeană de 
popice Caraș-Severin — a fost 
la înălțime.

lerî. In meci restant
al

de
F.C.M

Diviziei A
fotbal
BRAȘOV

I (Cronica acestei partide, 
în pag. 2-3)



cercetarea, și vroiuția, inslujbc. sper Campionatele Nafionale de baschet, grupa 7

DESPRE SERIA „FOARTE MICA H NUMERELOR SIMBATA —VICTORIE LA 46 p, DUMINICA LA NUI

FOARTE MARI LA ÎNCĂLȚĂMINTEA PENTRU SPORT
privind 

în
Iată cîteva amănunte 

meciurile de baschet disputate 
cadrul grupei valorice 7—12 
Campionatelor Naționale:

spor- 
mon- 
cău- 
zona 

sau

Este binecunoscută strădania 
ur|or discipline sportive de a 
depista și forma elemente cu 
talie deosebită. Baschetul — 
dintotdeauna. handbalul, vo
leiul. rugbyul sau canotajul — 
cu preocupări de dată mai re
centă, ținînd de evoluția 
turilor respective pe plan 
dial, sînt în permanentă 
tare a tinerilor aflati în 
celor 2 metri înălțime
chiar peste. Gigantismul a în
cetat să mai fie în exclusivi
tate apanajul sportului de sub 
panouri, el a pătruns și pă
trunde din ce în ce mai insis
tent in toate sectoarele arenei 
sportive 
bal nu încep 
pie tot mai 
transversală ? 
neva cînd ia 
mănuntul că 
dez Juha 
sau că tenismenul Peter Fleming 
măsoară 2,01 metri? (Și cînd 
ne gîndim cît de... „lung" ni se 
părea cu 15 ani în urmă un Stan 
Smith, cu cei 1,91 m al săi I). 
La urma urmei, adîncind puțin 
discuția, nu este vorba numai 
de o evoluție a sportului, ci în 
primul rînd de evoluția spe
ciei umane însăsi. Noi ei noi 
generații, mereu mai frumos și 
armonios dezvoltate, cu indici 
antropometrici crescuți de 
un deceniu la altul, 
ză nesecatul izvor 
deci, implicit, si al 
tei numită sport de 
ță. Pînă aici toate 
mai că ideea de gigantism în 
sport presupune în mod obli
gatoriu — și la propriu, și Ia 
figurat —. echipament sportiv 
pe măsură. Ori. o dată ajunși 
la acest punct, constatăm o 
primă sincopă : producția noas
tră de încălțăminte pentru 
sportul de performanță (și nu 
numai) se oprește la numărul 
47, pină la această dimensiune 
există calapoade !

Acestei stări de fapt să-i 
opunem, in replică, „cerința 
pietii". să vedem, cu alte cu
vinte, cam care ar fi necesită
țile reale ale anumitor discipli
ne sportive. Nicolae Nedef. an-

oare portarii de fot- 
și ei să se apro- 
mult de... bara 
Se mai miră ci- 
cunoștință de a- 
fondistul finlan- 

Mieto are 2 metri

la 
completea- 
al vieții, 

componen- 
performan- 
bune, nu-

trenor federal la handbal: 
„Avem numeroși sportivi care 
poartă numere foarte mari, de 
pildă Traian Dobrescu, din lo
tul de tineret — -nr. 48, sau 
Robert Lieu, fiul fostului mare 
jucător, care încaltă nr. 49. 
Mereu ne izbim de întrebarea 
“cum ii echipăm 
sportivi»?" Mihaela __
secretar responsabil al F. 
Volei : „Cît de serioasă este 
problema încălțămintei cu nu
mere foarte mari pentru noi? 
Am să vă dau o singură in
formație : componentele lotu
lui național de junioare II 
poartă, multe dintre ele, pan
tofi cu nr. 43, 44. Vă imaginați 
care este situația la Ioturile 
naționale de băieți". Mihai An
ghel, secretar responsabil al 
F. R. Baschet : „Avem peste 
100 de sportivi care au nevoie 
de încălțăminte cu numere mai 
mari decît 47. „Recordmeni". în
tre ei un Gnsitaru s»n T"«<4er. 
care poartă 54 sau chiar 55 !“

Care ar fi impedimentele de
pășirii acestei bariere a numă
rului 47 ? Să le enumerăm pe 
cele conturate în investigațiile 
noastre :
• Normativele de producție. 

S-a invocat faptul că seriile 
mici de produse trebuie, totuși, 
să garanteze desfacerea a mi
nimum 1500 de articode. ceea 
ce în cazul de fată ar ridica 
unele semne de întrebare. A- 
preciem că este o falsă pro
blemă : adunând cele cîteva 
sute de... membri ai ..clubului 
+47“ și înmulțind cu cele cîte
va perechi pe care fiecare le

pe acești 
Bulgaru, 

. R.

uzează anual în condițiile vo
lumului ridicat de ore-antre- 
nament, vom vedea lesne că 
cifra de 1500 coincide cu un 
minim al necesităților perfor
manței.
• Calapoadele. „Problema nu 

este nouă, dar dintr-un motiv 
sau altul tărăgănează — ne 
spune șeful compartimentului 
Material și Echipament Sportiv 
din C.N.E.F.S., Viorel Suciu. 
Noi am luat legătura eu IBCC 
Jilava și putem executa acolo 
calapoade nr. 48—55, ba mai 
mult, tot acolo putem executa 
și injecția tălpilor, urmînd să 
găsim apoi și executantul con
fecției complete a încălțămintei, 
cu diferențierea specifică pen
tru fiecare ramură de sport".
• Executantul. Ne permitem 

să mai avansăm cu un pas și 
discutăm cu directorul IPM 
Sport Reghin, Ioan Peter : „In 
cazul în care ni se livrează 
calapoadele și primim o co
mandă fermă, garantăm execu
ția încălțămintei cu numere 
foarte mari, în cel mai scurt 
timp posibil. Pentru întreprin
derea noastră este un punct 
de onoare să știm că putem 
veni în sprijinul performeri
lor".

Nu ne rămîne decât să spe
răm că articolul de fată va fi 
un motiv în plus (cel de bază 
fiind, desigur, necesitățile 
stringente ale performanței)/ca 
tărăgăneala amintită să fie în
locuită cu producerea mieii 
serii a încălțămintei cu nume
re foarte mari.

Sorin SATMARI

MASCULIN
ACADEMIA MILITARĂ MECA

NICA FINA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI 
116—70 și 80—77. După ce sîmbătă 
baschetbaliștii de la Academia 
Militară au înregistrat un avans 
de nu mai puțin dc 46 de puncte, 
a doua zi, aceiași învingători atît 
de categorici au fost conduși timp 
de 36 de minute de o formație de 
nerecunoscut (în bine) față de 
partida anterioară. De la 69—69 
(după ce ieșenii au condus cu 
36—22 în min. 16 !), coșurile în
scrise de juniorul Bogdan Hoit 
(provine de la C.S.Ș. 4 București, 
antrenori L. Călin șl H. Giurgiu), 
ceva mal multă combativitate 
manifestată de Scarlat și Șarlă în 
lupta sub panouri, dar și copllă- 
reștile greșeli ale adversarilor au 
determinat succesul echipei bucu- 
reștene, din rîndui căreia l-am 
mai evidenția pe Al. Frumosu 
(2,05 m — a activat ca junior la 
C.S.Ș. Alexandria, antrenor T. 
Vrînceanu). Elementul captivant 
al celui de al doilea meci — evo
luția scorului — nu lămurește în
să cum a fost posibilă o diferen
ță atît de mare în evoluția fie
cărei echipe, la numai 16 ore dis
tanță între cele două meciuri ? 
Coșgeterii întîlnirilor: Șarlă 35+11. 
Zdrenghea 20+15, Scarlat 19+25, 
Hoit 11+22 de la învingători, res
pectiv Takacs 15+16, Mihătlescu 
11+15, Boișteanu 13+12. (D. STAN- 
CULESCU.

C.S.U. BALANȚA SIBIU — PO
LITEHNICA SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI 86—74 și 82—77. 
Victoriile gazdelor s-au conturat 
în finalurile meciurilor, datorită 
jocului mai atent practicat în a- 
tac. Bucureștenli s-au „remarcat" 
prin proteste la deciziile arbitri
lor (I. Georgiu și Gh. Isofache din 
Cluj-Napoca), pentru care au fost 
sancționați cu 5 (!) greșeli per
sonale: 2 acordate lui D. Dăian și

D. Georgescu, iar 3 ...antrenoru
lui M. Bărbulescu ! Coșgeterl: 
Herbert 22+ 29, Bretz 8+16, Pal- 
hegy 15+8, Gh. Dăian 17+5 de la 
gazde, respectiv D. Dăian 22+30, 
Constantinescu 12+25, I. Constan
tin 16+13. (Hie IONESCU — co
resp.).

RAMIRA BAIA MARE — UNI
VERSITATEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 112—80 și 101—83. 
Coșgeteri: Mara 26+24, popescu 
21+8 de la învingători, respectiv 
Moldovan 15+12, Murășan 151-10. 
(O. NEMEȘ — coresp.).

FEMININ
RAPID-PROGRESUL BUCU

REȘTI — MOBILA C.S.Ș. SATU 
MARE 74—69 șl 85—52. Coșgetere: 
Lefter 16+17, Cirstoiu 13+14, Trică 
14+16 de la învingătoare, respec
tiv Așteleanu 25+10, Szocs 16+12, 
Leitner 19+6. (Fl. BOANCIU — 
coresp.).

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ 
— ROBOTUL IPEP C.S.Ș. BACAU 
78—64 și 75—66. Coșgetere: Mathe 
38+33, Olas 9+21 de la Comerțul, 
respectiv Rusu 35+37, Bunget 
8+12. (C. ALBU — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — CRIȘUL 
C.S.Ș. 2 ORADEA 91—54 și 91—62. 
Coșgetere: Hinda 48+22. Grecu 
10+19, Rns 7+18 de la Voința, res
pectiv Cutuș 14+22, Balogh 9+26. 
(C. GRUIA — coresp.).

MASO
1. Steaua 20
2. Dinamo Buc. 20
3. Rapid Buc. 20
4. Dinamo Or. 20
5. Farul C-ța 20
6. ICED Buc. 20

Acad. Mii. 
CSU Sibiu 
Polit. Iași 
RAMIRA 
Polit. Buc. 
„U“ Cj.-N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ts
18
18

■ i
18 

FEM)
20
20
20
20

„U“ Cj.-N. 
Polit. Buc.
Voința Buc. 
Chimistul
Olimpia Buc. 28
Poli. Timiș. 29

7. Rapid-Prog. 18
8. Voința Bv.
9. Comerțul

10. Mobila S.M.
11. Crișul Or.
12. Robotul Bc.
• Etapa a X-i 

va avea loc (și li 
te) sîmbătă și di
• Turul al tre 

natelor Naționale 
etapele din 10—11 
formațiile mascul 
nuarie—1 februar 
feminine.

18
18
18
18
18

STEAUA, CAMPIOANĂ NAI

LA BOX PE ECHIP

in ultima reuniune de haltere a anului

AU FOST DESEMNAȚI ClȘTIGĂTORII CONCURSULUI REPUBLICAN PE CATEGORII
CONSTANȚA, 8 (prin tele

fon). Ultima competiție inter
nă a anului la haltere a fost 
Concursul Republican pe cate
gorii, găzduită timp de trei 
zile în orașul de pe litoral. 
Organizarea excelentă asigura

0 nouă compctific reușita in cadrul Daciadci

DINAMOVIADA DE JUDO-EDIȚIA A V-a
Sala Sporturilor din Iași a 

fost gazda întrecerilor de iudo 
din cadrul celei de a V-a edj- 
ții a Dinamoviadei — competi
ție înscrisă în cadrul Daciadei 
— la care au luat parte peste 
300 de sportivi, elevi din șco
lile militare, militari în termen 
ți cadre aparținînd Ministerulu 
de Interne. Specialiștii nre- 
aenți, reprezentanți ai federa
ției de resort, apreciază ca bun 
irivelul tehnic al concurenților. 
ki fel este subliniat felul cum 
a fost organizată întrecerea, o 
reus'tă a activității sportive de 
■nașă.

în clasamentul individual (e- 
levi + militari în termen), lo

cui I a fost ocupat de următorii 
sportivi : 60 kg., M. Onesiuc; 65 
kg., C. Sima ; 71 kg., A. Ștefan; 
78 kg., L. Murgescu — toți de 
la C.T.S. București; 86 kg., FI. 
Pitiș — Pompierul București; 
95 kg., C. Bertea; +95 kg., D. 
Dumitru — ambii de la Dinamo 
Tunari. Clasament pe echipe ; 
1. C.T.S. București 2. Dinamo 
Tunari, 3. Pompierul București.

Iată și cîștigătorii la catego
ria cadre: 70 kg.. Gh. Butoianu
— C.T.S. București ; 75 kg.. D. 
Cojocarii — Iași; 81 kg., N. Man
— Alba ; 88 kg.. Gh. “ 
Constanța ; +88 kg.,
— Dinamo Victoria

AI. NOUR,

Balasz — 
I. Stoicuț 
București, 

ooresp.

CROSUL DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

Școlii nr. 93 din cartierul Ber- 
ceni — Ioana Manoliu, Elena 
Călin și alți vreo 40 de pio
nieri — nelipsiți de la acest 
gen de întreceri, cu dragoste 
pentru exercițiul fizic, pentru 
sport, insuflată de fostul „de- 
mi" al studenților bucureșteni, 
Victor Georgescu, acum apre
ciat dascăl de sport la această 
unitate de învățămînt. Au a- 
lergat, pur și simplu, pentru 
sănătatea lor, clase întregi de 
elevi de la liceele Gheorghe 
Șincai, Autobuzul, Alexandru 
Sahia, Tudor Vladimirescu, 
Sanitar, etc., tineri de la 
IMGB, de la întreprinderea E- 
lectronică Industrială, Mecanică 
Fină, Timpuri Noi ș.a.
• Cum a fost la cros ? • 

Spendid. Am alergat degajată, 
din plăcere, din dorința de a 
face mișcare (Florina — 
neanu, 
Sanitar 
simțiți 
ne, ca 
Adică, 
în mișcări, ... ___  r___
(Gheorghe Badea, 71 de ani, 
fost alergător de cursă lungă, 
aproape o viață de om, tini
chigiu auto la ITB).

Conform regulamentului a- 
cestui gen de întrecere, diplo
me și 
pentru 
Liceul 
Liceul 
nr. 69, 
nică Industrială, 
cwkZ alergi numai și 
pentru sănătatea ta, nu inte
resează ce poziție ocupi la 
sfirșitul cursei, principalul 
să alergi in așa fel incit, după 
întrecere, să te simți în formă, 
să întrebi organizatorii cînd 
are loc următorul cros ?

cupe s-au dat numai 
participare constantă : 
Industrial Autobuzul, 

Gheorghe Șincai, Școala 
întreprinderea Electro- 

etc. Normal, 
numai

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES 
DIN 3 DECEMBRIE 1986

. _ _ Frăsi-
clasa a Xl-a, Lieeul 
București) • Cum vă 

după alergare ? • Bi- 
după o cură balneară, 
mai vioi, mai elastic 

mai tînăr parcă

Categoria 1; 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei); cat. 2: 3 variante 25% a 
23.127 lei; cat. 3: 17,50 a 3.965 lei; 
cat. 4: 60,25 a 1.152 lei; cat. 5: 
204,75 a 339 lei; cat. 6: 7.398,50 a 
40 lei; cat. 7: 175,25 a 200 lei; cat. 
8 : 3.673,25 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 90.442 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ (70.000 
lei) a fost cîștigat de participan
tul Coca loan din localitatea Za
lău, județul Sălaj.

Campionatul Național de box 
echipe seniori s-a încheiat 
succesul scontat al forma- 
Steaua, care nu a cunos- 
înfrîngerea în nici o eta- 
O surpriză de proporții :

pe 
cu 
tiei 
cut 
Pă. 
retrogradarea în divizia secun
dă a echipei Dinamo Bucu
rești, ani la rînd campioană a 
țării. CLASAMENT FINAL :

STEAUA 26 p, 
B.C. Brăila 1 
București 15, 5. 
pulung Muscel 
Buzău 11, 7. 
rești 10, 8. Ot1

Au retrograd: 
Oțelul, promov 
eșalon boxerii 
Timișoara si P

■w

BOGATA ACTIVITATE CIJMPfTIflOMAlA

tă de gazde, precum și numă
rul mare de concurenți (152) 
au fost la înălțime. Rezultatele 
au fost mai modeste, dar ele 
se explică prin absenta sporti
vilor din loturile naționale, an
grenați în alte competiții. To
tuși, trebuie să subliniem că la 
unele categorii lupta pentru 
primul loc a atras atenția iu
bitorilor acestui sport, ca de 
pildă la 82,5 kg — unde pri
mii trei clasați au fost depar
tajați Ia cântarul dinainte de 
ooncurs — la 56 kg și la 75 kg.

Iată rezultatele pe categorii: 
SENIORI :
Cat. 52 kg : 1. Florin 

(Strungul Arad) 177,5 kg, 
Sraier (Nicolina Iași) 175 
Nicu Ursuț țVagonul
167.5 kg.

Cat. 56 kg : 1. Adrian 
(A.S.A. Tg. Mureș) 190 
Claudiu Mlhai (Dunărea 
190 kg, 3. Marius Cîmpean (Glo
ria Bistrița) 165 kg.

Cat. 60 kg : 1. Dorel Mațeeș 
(Dinamo Buc.) 260 kg, 
Iordan (Nicolina Iași) 
3. Gh. Maftei (C. S.
217.5 kg.

Cat. 67,5 kg : Vasile Roșu 
(Chimpex Constanța) 275 kg, 2. 
Levente Zombori (A.S.A. Tg. Mu
reș) 252,5 kg, 3. Constantin Boc- 
ghiu (Nicolina Iași) 250 kg.

Cat. 75 kg : 1. Daniel Murărețu 
(Rapid Buc.) 292,5 kg, 2. Mircea 
Zburlea (Gloria .. .............
3. Petru Gîrcia
282.5 kg.

Cat. 82,5 kg t
(C.S.M. Cluj-Napoca) 315 kg, 
Sorin Anghel (Dinamo Buc.) 315 
kg, 3. Vasile Popa (Gloria Bis
trița) 315 kg.

Cat. 90 kg : 1. Daniel Suteu
(Steagul Roșu Brașov) 320 kg, 
2. Viorel Barbu (A.S.A. Tg. Mu
reș) 292.5 kg, 3. Aurel Covaci 
(Rapid Buc.) 275 kg

Cat. 100 kg : Petre Tufă (Rapid 
Buc.) 340 kg, 2. Vladimir Voie
vod (Viitorul, Lie. nr. 9 Cluj-Na
poca) 250 kg, 3. Nicolae Pavel 
(Steagul Roșu Brașov) 250 kg.

Cat. 110 kg : Florin Udrea (Stea-

Bistrița) 
(Gloria

Tiberiu

Petcu 
2. Dan 
kg, 3.
Arad)

Coman 
kg, 2. 
Galați)

2. Gigl
220 kg, 
Onești)

292,5 kg, 
Bistrița)

Kiskalo
2.

gul Roșu Brașov) 300 kg, 2. Ște
fan Szasz (Constructorul Tg. Mu
reș) 275 kg (au fost doar doi 
concurenți).

Cat. +110 kg : 1. Florin Arse- 
ne (Rapid Buc.) 300 kg, 2. Ste- 
lian Popa (Steagul Roșu Brașov)
272.5 kg, 3. Ștefan Bernard (Clu- 
jana) 250 kg.

JUNIORI n (primii clasați, în 
ordinea categoriilor) : Florian Ma
ria (Progresul I.M.M.T. Buc.) 180 
kg ; Gheorghe Mihai (Dunărea 
Galați) 187,5 kg ; Bela Trocsa 
(Constructorul Tg. Mureș) ; Ma
rin Otlnceanu (Dunărea Galați) 
2S0 kg ; Tiberiu Karaffa (Gloria 
Bistrița) 280 kg ; Stellan Lungu 
(Dunărea Galați) 270 kg ; Da
niel Filip (Gloria Bistrița) 290 
kg ; Gh. Botezatu (C. S. Onești)
242.5 kg ; Vasili Kiski (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 235 kg ; Gh. Vira
gos (Strungul Arad) 245 kg.

Andi VILARA

HOCHEI :

• Incepînd de azi, in Capitalâ — finalele < 
naționale la individual și perechi Q U 

a turului campionatului Diviziei
Incepînd de azi și pînă dumini

că, cei mai buni popicari — se
nioare, seniori, junioare și ju
niori — își vor disputa întîietatea 
în cadrul finalelor Campionatelor 
Naționale la Individual și perechi, 
întrecerile au loc pe arenele O- 
limpia (senioare și junioare) și 
Gloria (seniori șl juniori). Primii 
vor intra în concurs seniorii și se
nioarele — azi și mîine la pe- 

. rechi, iar joi la individual. Ju
niorii se vor întrece vineri, sîm
bătă și duminică.

In Campionatul Diviziei A de 
popice s-a disputat etapa a lX-a, 
ultima din turul competiției, în 
care s-au obținut următoarele re
zultate :

FEMININ — seria Sud: • VO
INȚA PLOIEȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2529—2532 pd (scor 
individual 3—3). Meci de mare

REZULTATE NORMALE
IN TURNEUL DIN CAPITALĂ

în cursul dimineței de ieri, 
la patinoarul „23 August" din 
Capitală a început un nou 
turneu al echipelor din grupa 
valorică B. la care nu parti
cipă reprezentativele loturilor 
de tineret si de juniori, aflate 
în pregătire pentru viitoare 
competiții internaționale. Iată 
rezultatele de ieri : Viitorul 
Gheorgheni — IMASA Sf. 
Gheorghe 7—5 (2—1 2—1, 3—3) 
și Progresul Miercurea Ciuc — 
— ASE Sportul Studențesc 
București 6—2 (1—6, 1—2, 4—0). 
în urma acestor rezultate, Pro
gresul își menține diferența 
de 11 p față de echipa clasată 
pe locul secund. Viitorul.

Azi sînt programate partide
le; Progresul — IMASA (ora

12,30) . și ASE Sp. Studențesc 
— Viitorul (ora 15). Competiția 
se va încheia miercuri cu me
ciurile : Progresul — Viitorul 
și ASE Sp. Studențesc — 
IMASA.

de-
se-

• în zilele de 17 și 18 
cembrie, reprezentativa de 
niori a tării noastre va întîlnâ 
într-un meci bilateral forma
ția Poloniei. Meciurile vor a- 
vea loc la Bydgoszcz.

luptă, în care vie 
numai trei „bețe 
reștencelor. Per 
a fost Nineta Ba 
ția cîștigătoare • 
mai evidențiat d 
rești Elena Ane 
Băjenaru — cu 
ploieștence cea i 
re a fost Const; 
445 p. (O. Bălte. 
GLORIA BUCI 
MET BUCUREȘt 
Reprezentantele 
ciștigat relativ 
derby al Capita! 
prin punctajele 
Plaino — 457, O 
447 și, respectiv
— 428. (A. Soai 
PETROLUL B.’, 
BUCUREȘTI 251 
MOLID-MUCAV
/a) — DAC P:

(4—2) • m
VOINȚA GALA' 
Prima infringer 
șovencelor, cari 
au avut o singi 
un rezultat mar 
zatu — 442. De 
impus Elena C 
Carmen Pilaf — 
coresp.). Seria 
CLUJ-NAPOCA 
TG. MUREȘ 23 
toate că clujeai 
gean a stabilit 
arenei cu 452 pd 
'lut, formația ot 
mogenă. De la 
evidențiat Math,
— 406. (M. Rai 
CONSTRUCTOR 
HIDROMECANIC 
2385 (4—2). Prin 
a fost brașoveai 
pd. De la gazd 
au depășit 400 
Mihali — 428. (/ 
• VOINȚA TI1M

DERBYUL M
B. Mar

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

de 
G. 
cu

El

• Săptămîna aceasta are drept 
corolar TRAGEREA LOTO 2 de 
duminică 14 decembrie, care este 
și ULTIMA TRAGERE cu carac
ter deosebit din acest an. Nu ui
tați că acest gen de tragere se 
constituie întotdeauna într-un 
prilej deosebit de favorabil, atît 
datorită simplității formulei, cit 
și prin faptul că atribuie cîști- 
guri și variantelor cu numai două 
numere cîștigătoare. Este, prin 
urmare, o nouă ocazie de a vă 
Încerca șansele cu toată încre
derea.
• Concursul Pronosport de du

minică, 14 decembrie, se menține 
în nota de interes suscitată de 
ultimele concursuri, programînd.

alături de partide din campiona
tul italian, o serie de partide 
din Divizia „A“ a campionatu
lui național (ultimele partide din
tre echipe românești înscrise în 
concursul Pronosport din acest 
sezon). Iată, însă, programul con
cursului : 1. Petrolul — F. C.
Argeș ; 2. S. C. Bacău — Spor
tul Studențesc ; 3. Ascoli —
Roma; 4. Avelllno — Sampdoria; 
5. Brescia — Empoll 6. Floren
tina — Intemazlonale ; 7. Juven
tus — Torino ; 8. Milan — Na
poli ; 9, Udinese — Atalanta : 10. 
Verona — Como ; 11. Bari — 
Cremonese ; 12. Catania —
Messina; 13. Lecce — Lanerossi 
Vicenza.

„Premiul de închidere 
matorilor a dat, în reuniunea 
duminică, cîștig de cauză lui 
Dobre, care într-un final 
multe puncte de suspens l-a 
dus pe Sugiuc în învingător,
a arătat astfel și driverilor pro
fesioniști cum trebuie condus un 
miler spre a cîștiga și a produce 
cea mai mare surpriză a anului, 
închizînd absolut toate pariurile. 
Titlul de ‘ ‘ —
a revenit 
care prin 
dus elevii 
dit că merită cu prisosință acest 
succes. S. Ionescu, care cu a- 
ceastă ocazie s-a retras din ac
tivitatea competițională. a reușit 
două victorii, cu Runcșor și Si
mon, ultimul încheind cariera lui 
cu o frumoasă evoluție. N. Ni
colae a obținut - din nou două 
victorii, _.
dusă de V. Mihai, și cu Gracian, 
care nu și-a epuizat încă rezer
va de secunde. Ne vom limita

campion pe anul 1986 
totuși lui B. Manea, 
modul cum și-a con- 
pe întregul an a dove-

cu Aga, excelent con-

numai la aces 
a ne referi și 
cu această oca 
strat incocneti 
erori, prec.tn.. r 
Osvald, de la 1 
potoul în galo] 
în cursa de 32< 
cîștigată de R 
dovedind din n 
finalului ei du; 
ceea ce a dus 
ducere. De as. 
amatorilor a a 
iepei Deda în 
tr-un moment i 
vea șanse de < 
deci, că trebui 
primenit corpu

REZULTATE
1. Bazna (Du: 
Cassian. Cota : 
a n-a : 1. 1
1:28,7 : 2. Orar 
ev. 17. Cursa 
clan (N. Nicola
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RATĂRI ÎN
BRAȘOV, 8 (prin telefon). 

Un soare de... primăvară a 
creat partidei de la poalele 
Timpei un cadru propice de 
desfășurare. în timp ce coordo
natele anticipate ale meciului 
amplificau si ele ambianța a- 
cestui joc. Din prezumtivul 
duel confirmări (cazul brașo
venilor) — infirmări (cazul cra- 
iovenilor). jocul pe ansam
blu ne-a oferit un monolog, el 
fiind susținut mai tot timpul 
de localnici. Ei s-au aflat în 
marea majoritate a celor 90 
de minute in terenul 
advers, insă finalmente n-au 
izbutit să transforme măcar o 
dată în gol noianul de ocazii 
avute. Universitatea si-a atins 
scopul, obținînd o remiză me
ritată, ea stînd în permanență 
la- „cutie". Primele minute au 
fost liniștite. Cel care intră 
primul în rol este Mărgărit cu 
trei faze de mare tensiune : 
min. 24 — „bombă" peste
transversală ; min. 28 — șut 
din întoarcere și mingea oco
lește de puțin bara; min. 30 șut 
de la 12 m si Lung agață ba
lonul in extremis. Brașovenii 
ar mai putea aduce în discuție 
ocaziile lui Kramer (min. 22) 
și Cadar (min. 34), precum 
și... inspirația lui Lung, 
care s-a întins ca un 
arc și a deviat în corner 
șutul lui Șerbănică. Dar rănrin 
făi'ă replică la constatarea că 
finalizarea nu a fost cea scon
tată. Fără replică rămîn si cra- 
iovenii la întrebarea „Cum a 
fost cu ofensiva ?“, pentru că 
la acest capitol în 45 de minute 
contul lor a fost imaculat, ei 
înregistrînd unele plusuri în 
modul cum s-au organizat în 
defensivă.

La reluare, scenariul a ră
mas același. Au fost si unele 
schimbări. Evident, mai întîi 
scena s-a mutat în cealaltă 
jumătate de teren. Minute bu-
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TA ODORHEI 2375—2265 (5—1) • 
VOINȚA ORADEA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2301—2387 (4—2).

MASCULIN — seria Sud: • VO
INȚA BUCUREȘTI — METALUL 
ROMAN 4922—4915 (4—2). O parti
dă spectaculoasă, deosebit de dis
putată, în care cele mai bune 
două rezultate individuale au a- 
parținut oaspeților — Isciuc — «71 
șl covăsală — «58. De la Voința, 
principalul realizator, Bănescu, a 
avut 841 pd. (N. costache — co
resp.) • CARPAȚI SINAIA — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 5010—4812 
<* 2 3 * 5—1) • Echipa locală a lost net 
superioară, a dominat de la pri
mul pînă Ia ultimul schimb și a 
avut în Ovidiu, ca și în alte jocuri, 
cel mai productiv concurent — 
900 pd. De la Olimpia s-a eviden
țiat doar Bellvacă — 845. (V. Feld
man — coresp.) • PETROLUL 
CÎMPINA — GLORIA BUCUREȘTI 
5099—5128 (2—4). Meci viu dispu
tat în care victoria a revenit e- 
chipel Gloria, neînvinsă pînă 
acum în campionat. S-a remarcat 
în mod deosebit cîmpineanul Șlai 
cu 921 pd. De la bucureșteni cele 
mai multe popice le-au doborît 
Cătineanu — 881 șl Pop — 875. (E. 
Stroe — coresp.) • RULMENTUL 
BRAȘOV — CHIMPEX CONSTAN
ȚA 5351—5015 (5—1). Jucătorul nr. 
1 al întîlnirli a fost multiplul nos
tru campion, Ioslf Tismănar cu 
1000 popice doborîte șl cu nici o 
bilă în gol I • FLACARA BRA
ȘOV — C.F.R. CONSTANȚA 4928— 
5022 (3—3). Seria Nord: * UNlo 
SATU MARE — AURUL BAIA 
MARE 4961—5110 (1—5). Echipa

• ASTAZI, UN ATRACTIV 
MECI INTERNAȚIONAL, stadio
nul Sportul Studențesc din Ca
pitală va găzdui astăzi, de la ora 
14, întîlnirea internațională a- 
micală dintre divizionara C 
Sportul „30 Decembrie" și for
mația Dunav Ruse din Bulgaria.

dr. Petru Groza 15 p (11—22), 
16. Bihoreana Marghita 14 p 
(12—28).

SERIA A X-a
Minerul Baia Sprie — Lamino

rul Beclean 3—1 (1—0), Chimfo- 
rest Năsăud — Minerul Rodna 
3—1 (2—0), Mecanica Bistrița — 
Minerul Sărmășag 4—0 (1—0).
Chimia Zalău — Chimia Tășnad 2—0 
(0—0). Minerul Borșa — Minerul 
Băiuț 5—3 (2—0), Minerul (Băița
— Silvanla Cehu Sllvaniei 4—0 
(2—0), Someșul Satu Mare — Vic
toria Cărei 2—1 (2—0), Oașul Ne
grești — Bradul Vișeu 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL BAIA SPRIE 33 p (28—16),
2. Someșul Satu Mare 31 p (29—
15) , 3. Victoria Cărei 26 p (31—
16) ... pe ultimele locuri : 15. Mi
nerul Borșa 14 p (15—24). 16. Bra
dul Vișeu 12 p (12—32).

SERIA A Xl-a
Viitorul Gheorghenl — Avîntul 

Reghin 2—0 (0—0), Unirea Ocna 
Sibiului — I.P.A. Sibiu 0—1 (0—0), 
Minerul Bălan — Metalul Sighi
șoara 1—0 (1—0), Oțelul Reghin — 
Progresul odorheiu Secuiesc 2—0 
(1—0), Eleotromureș Tg, Mureș
— Carpați Agnita 6—0 (3—0), Me
canica CSU Sibiu — Mureșul Lu
duș 1—0 (0—0), Automecanlca Me
diaș — Unirea Cristuru Secuiesc
2—0 (1—0), Metalul Reghin — Me- 
talotehnioa Tg. Mureș 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1, AVtN-
TUL REGHIN 31 p (34—13), 2. 
Progresul Odorhei 30 p (32—9),
3. Eleotromureș Tg. Mureș 27 p
(28—12)... pe ultimele locuri : 
1,4. Metalotehnica Tg. Mureș 17 p 
(19—23), 15. Metalul Sighișoara
17 p (13—18). 16. Unirea Ocna Si
biului 10 P (11—34).

SERIA A XH-a
Metalul Plopenl — IPT întor- 

sura Buzăului 3—1 (3—0). Cimen
tul Hoghiz — Petrolul Băicoi 1—0 
(0—0), Torpedo Zărnești — Car
pați Sinaia 0—0, Mobila-Măgura 
Codlea — Nitramonia Făgăraș
2—1 (1—1), Electro Sf. Gheorghe
— asa Chimia • Ploiești 5—0 
(3—0), Minerul Filipeștii de Pă
dure — Metalul Tg. Secuiesc 1—0 
(1—0), Minerul Baraolt — Unirea 
Cimpina 2—0 (1—0), Victoria Flo- 
rești — Precizia Săcele 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI 34 p (33—12), 2. 
Metalul Tg. Secuiesc 26 p 
(25—14), 3. Victoria Florești 25 p 
(25—22)... pe ultimele locuri : 15. 
Petrolul Băieol 15 p (17—27), 16. 
Torpedo Zărnești 15 p (8—21).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari.

campioană a jucat foarte bine 
depășind clar pe lidera seriei. De 
la învingători, principalii realiza
tori au fost Naszodi — 887 șl Ger- 
geli — 872, Iar de la sătmăreni 
Dudaș — 856 și Pop — 846. (Z.
Kovacs — coresp.) • progre
sul ORADEA — C.F.R. TG. MU
REȘ 5313—5001 (5—1). Cu trei ju
cători peste 900 pd — Filip — 924, 
Sandor — 911 șl Major — 910 — o- 
rădenii au cîștlgat confortabil. De 
la mureșeni a făcut față doar 
Fekete — 903. (I. Chișa — coresp.) 
41 INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA 
TURZII--- CONSTRUCTORUL TG.
MUREȘ 5169—4982 (4—2) • VIC
TORIA TIMIȘOARA — CHIMICA 
T1RNAVENI 4850—4684 (4—2).

FOS î CÎȘflGAT DE G. DOBRE 
totuși, noul campion 
a 3. Samson. Cota : cîșt. 1,80, ev. 8,
B ord. triplă 156. Cursa a IV-a : 1.

Runcșor (Costică) 1:28,7 ; 2. For- 
i mosa ; 3. Straton. Cota : cîșt.
i 2,40, ev. 30, Ord. triplă 277, triplu
i II—in—IV 388. Cursa a V-a: 1. Re-
, cruț (Tănase) 1:28,0, 2. Hendorf. Co-
t ta: cîșt. 2,80, ev. 15. Cursa a Vl-a: 1.
î Aga (Mihai) 1:25,0; 2. Cămița: 3.
i Osvald, Cota: cîșt. 8, ev. 41, ord.
, triplă închisă. Cursa a Vil-a : 1.

Anin (Suditu) 1:29,8 ; 2. Daciana ; 
i 3. Amfora. Cota : cîșt. 1, ev. 124.
i ord. triplă 172. triplu V—VI—VII

401. Cursa a VIII-a : 1. Sugiuc 
(Dobre) 1:29,0 ; 2. Hemin : 3. Re- 

, lativ. Cota : cîșt. 8, ev. închis. 
I ord. triplă închisă. Cursa a IX-a:

1. Simon (S. Ionescu) 1:36,9 ; 2.
1 Rondes ; 3. stana. Cota : cîșt. 3.

ev. închis, ord. triplă închisă.
1 Cursa a X-a : 1. Astru *(Todută) 

1:36,6 : 2. stretena. Cota : cîșt: 4, 
ev. 56, ord. 10.

A. MOSCU

„SENS UNIC**
F.C.M. BRAȘOV 0
UNIV. CRAIOVA o

Stadion Municipal; teren bun; 
timp însorit, dar friguros; spec
tatori — circa 15 000. șuturi: 26—1 
(pe poartă: 13—1). Cornere: 11—0.

F.C.M. BRAȘOV: polgar — Bă
lan, Moldovan (min. 19 MĂRGĂ
RIT), Naghi, V. Ștefan — AVA- 
DANBI, Șerbănică, Șulea — BAR
BU, cadar, Kramer (min. 75 Man- 
doca).

UNIV. CRAIOVA: LUNG — A. 
Popescu, CIOROIANU, Rada, Un- 
gureanu — Săndoi (min. 9 Gh. 
Popescu). Bica (min. 88 Stănes- 
cu), MANAILA, Irimescu — Biță, 
Bicu.

A arbitrat foarte bine S. Necșu- 
lescu (Tîrgoviște); la linie: V. 
Curt (Medgidia) și M. Dragu (Ga
lați).

La speranțe: 7—0 (1—0).

ne. consistența brașovenilor a 
pierdut din turație. O creștere 
a pulsului tribunelor se înre
gistrează în min. 57, cîndMă- 
năilă s-a aflat doar cu Polgar 
în față, dar portarul brașovean 
a avut o paradă oportună. Gaz
dele trec peste acest moment- 
șoc, îns’ă nu pot intra pe fă
gașul dorit, lipsindu-le lucidi
tatea în fazele de finalizare. 
Intențiile lor de a schimba 
măcar o dată tabela de marcaj 
se lovesc de un adversar care 
s-a numit Lung, el avînd in
tervenții incredibile în min. 65 
la șutul lui Barbu și in min. 
75 la șutul lui Mandoca, abia 
intrat în teren. Dar au avut 
și o mare neșansă atunci cînd 
Mărgărit (min. 68), Mandoca 
(min. 78) și Cadar (min. 85), 
aflați la 6—8 m de poartă, au 
trimis, spre dezamăgirea ge
nerală. mingea peste transver
sală.

Adrian VASILESCU
CLASAMENTUL „LA ZI"

1. STEAUA 16 14 2 0 39- 5 30
2. Dinamo . 15 9 3 3 40-15 21
3. F.C. Argeș 16 8 3 5 17-11 19
4. F.C. Olt 15 8 3 4 16-12 19
5. Sp. Studențesc 16 7 3 6 27-16 17
6. Victoria 16 7 3 6 18-16 17
7. Petrolul 16 5 7 4 13-11 17
8. F.C.M. Brașov 16 8 1 7 16-19 17
9. Corvinul 16 6 3 7 30-27 15

10. Univ. Craiova 16 4 7 5 12-13 15
11. S.C. Bacău 16 6 3 7 19-26 15
12. „U“ Cj.-Nap. 16 6 2 8 21-21 14
13. Oțelul 16 4 6 6 15-16 14
14. Rapid 16 6 2 8 18-26 14
15. Gloria 16 6 0 10 15-38 12
16. Chimia 16 4 3 9 20-34 11
17. Jiul 16 4 2 10 13-23 10
18. Flacăra 16 4 1 11 12-32 9

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI DIVIZIEI C
SERIA I

Explorări Cîmpulung Moldove
nesc — Constructorul Iași 1—0 
(0—0), Cetatea Tg. Neamț — Zim
brul Șiret 7—1 (4—4), Chimia Făl
ticeni — Metalul Botoșani 3—0 
(2—0), Șiretul Pașcani — Avîntul 
Frasin 1—0 (0—0), Relonul Săvi- 
nești — C.S.M. Bucecea 7—0 
(3—0), Electro Botoșani — Mi
nerul Vatra Dornei 1—0 (0—0), 
TEPRO Iași — Carpati Gălănești 
3—0 — echipa Carpați fiind sus
pendată, Metalul Rădăuți — Cris
talul Dorohoi 2—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XV-a (ultima din 
turul campionatului) : 1. EXPLO
RĂRI CÎMPULUNG 33 p (24—9),
2. Șiretul Pașcani 30 p (26—10),
3. Relonul Săvlnești 29 p (33—10)... 
pe ultimele locuri : 15. Construc
torul Iași 11 p (9—23), 16. Cris
talul Dorohoi 11 p (15—35).

SERIA A H-a
Gloria Galați — Inter Vaslui 

0—1 (0—0), Laminorul Roman — 
DVA Portul Galați F—1 (1—0),
Petrolul Molnești — Partizanul 
Bacău 1—0 (1—0), Mecanica Vas
lui — Metalul Roman 5—0 (2—0), 
Letea Bacău — Textila Buhuși 
2—1 (1—0), Unirea Negrești —
Minerul Comăneștl 2—1 (1—1),
C.S.M. Borzeștl — Proletarul Ba
cău 1—0 (0—0), Steaua Mecanica 
Huși — Victoria IRA Tecuci 1—0 
(1-0).
Pe primele locuri : 1. INTER

VASLUI 39 P (27—-3), 2. Textila
Buhuși 31 P (32—11), >. C.S.M.
B orz ești 31 P (34—14).. pe uiți-
mele locuri : 15. Gloria Galați
15 p (15—24), 16. Partizanul Ba
cău 14 p (18—25).

SERIA A Ul-a
Arrubium Măcin — Petrolul 

Berea i—0 (0—0), Foresta Gugești 
— Laminorul Vlziru 2—0 (2—0), 
Progresul Isaccea — Chimia Bu
zău 2—0 (1—0), Petrolul Ianca — 
Energia Mărășeștl 5—0 (3—0), ȘN- 
CSȘ Tuloea — Luceafărul Ad- 
jud l—o (0—0), Constructorul Hi
drotehnica Focșani — Minerul 
Mahmudia 1—0 (1—0), Metalul Bu
zău — Chimia Brăila 2—0 (1—0), 
Carpați Nehoiu — Granitul Baba- 
dag 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL IANCA 28 p (29—19), 2. Pe
trolul Berea 27 p (27—13), 3. Me
talul Buzău 26 p (33—18)... pe 
ultimele locuri : 14. Carpați Ne- 
r.olu 16 p (18—23), 15. Arrubium 
Măcin 16 p (14—21) — din 14

POATE CA ESTE 

MOMENTUL 
ÎNTINERIRII...

Dinamo, ecnipa care după 12 e- 
tape era neînvinsă în acest cam
pionat și marcase 40 de goluri (!) 
a intrat într-o bruscă „pasă nea- 
gră“: trei înfrîngeri consecutive, 
trei meciuri în care n-a marcat 
nici un gol.

Cu toatS această neobișnuită 
suită de insuccese, „roșu-albii“, 
beneficii id de inconstanta urmă
ritorilor, își mențin locul secund, 
pe care — de altfel — au șansa 
(teoretică) de a și termina turul. 
Aceasta însă nu poate constitui un 
motiv de satisfacție pentru Dina
mo, al cărei joc lasă actualmente 
mult de dorit. Ce folos că a do
minat net pe Sportul Studențesc, 
ce folos că la Petroșani a avut 
permanent inițiativa, dar în am
bele jocuri a pierdut și nici n-a 
reușit să marcheze ? 1 Echipa pre
sează, presează, dar nu poate — 
din cauza jocului lent, bătrînesc, 
chiar a indolenței și indiferenței 
unor jucători — <5ă puncteze pe 
tabelă. .

Așa a fost și duminică, la Pe
troșani. unde buna organizare a 
apărării Jiului, dăruirea în joc șl 
viteza contraatacurilor gazdelor 
au constituit arme pe care Dina
mo nu le-a putut contracara, ca
pitole la care „alb-negrii« și-au 
întrecut reputatul adversar, ei 
obținînd —- prin mijloace tehnico- 
tactice corecte — o victorie me
ritată.

La Dinamo s-a ajuns în situa
ția că se așteaptă, în atac, aproa
pe totul de la Cămătarii. De la 
o vreme însă adversarii pun cîte 
un „jandarm» pe golgeterul echi
pei (cazurile Bumbescu, Mircea

ARTA CONTRAOFENSIVEI
Similitudine clară între 

meciul de duminică. Sportul 
Studențesc — F.C. Olt, și cel 
de marțea trecută dintre Di
namo și echipa din „Regie", 
ambele încheiate cu același 
scor (0—1). favorabil oaspeți
lor. Dacă în meciul cu Dina
mo studenții s-au apărat tot 
timpul, trecînd rareori în ju
mătatea de teren adversă, 
punctînd prin Cristea, dumi
nică rolurile s-au inversat. 
Sportul a atacat necontenit, 
F.C. Olt blocîndu-se în defen
sivă. Cu singura deosebire că 
echipa lui Constantin, in afara 
unei apărări grupate, a pro
movat cu brio și contraatacul, 
modalitate care i-a permis să 
treacă eu multă dezinvoltură 
de la „asediu" la contraofensi
vă. Sportul Studențesc, aidoma 
unej echipe de handbal, a

jocuri, 16. Laminorul Viziru 14 p 
(19—20) — din 14 jocuri.

SERIA A IV-a
Victoria Lehliu — Metalul Man

galia 3—1 (2—1), ISCIP Ulmenl — 
Unirea Urziceni 2—1 (2—0), Voin
ța Constanța — Sportul „30 De
cembrie" l—o (1—0), Cimentul 
Medgidia — Ș. N. Oltenița 2—1 
(1—0), F.C.M. Dunăreană Giur
giu — Victoria Țăndărei 3—0 
(1—0), Viitorul Chirnogi — IMU- 
CSȘ Medgidia 1—0 (1—0), Olim
pia Slobozia — Petrolul Roata de 
Jos 3—1 (2—0), Oțelul Călărași — 
Portul Constanța 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN- 
■TUL MEDGIDIA 31 p (34—19),
2. Metalul Mangalia 29 p (25—16),
3. Oțelul Călărași 27 p (32—14),
4. Sportul „30 Decembrie" 27 p 
(25—13)... pe ultimele locuri : 13. 
Dunăreană Giurgiu 17 p (19—27), 14. 
Victoria Lehliu 17 p (21—31), 15. 
Viitorul Chirnogi 17 p (18—29), 
16. Voința Constanța 13 p (24—31).

SERIA A V-a
Metalul București — MECON 

București 1—0 (0—0), Voința
București — Cimentul Fieni 1—0 
(0—0). ICSIM București — Avico
la Crevedia 1—0 (0—0). Minerul 
Șotînga — CFR-IACP București 
3—2 (1—0), Abatorul București — 
IUPS Chitită 2—4 (2—2), Chimia 
Găești — Viscolii București 0—0, 
Metalul Mija — Electrica Titu 
2—0 (1—0), Tehnometal București 
— Danubiana București 3—3 
(1—1).

Pe primele locuri : 1. IUPS
CHITILA 26 p (30—18), 2. Me
talul București 26 p (19—13), 3. 
MECON București 25 p (20—12)... 
pe ultimele locuri : 14. ICSIM
București 17 p (12—19), 15. Danu
biana București 17 p (16—28), 16. 
Abatorul București IB D (18—21).

SERIA A Vl-a
Sportul Muncitoresc Caracal — 

Progresul Corabia 2—1 (0—0),
Chimia- Victoria Tr. Măgurele — 
Textila Roșiori 3—0 (1—0), Viito
rul Drăgășanl — Constructorul Pi
tești 3—0 (1—0), Recolta Stoică- 
nești — Automatica Alexandria 
0—0, C.F.R. Craiova — I.O.B. Balș
1—0 (1—0), Dacia pitești — Con
structorul TCI Craiova 3—2 (2—0), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Lotrul Brezoi 4—0 (0—0), Musoe- 
lul Cîmpulung — Progresul Băi- 
lești 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. SPOR
TUL MUNCITORESC CARACAL 
31 p (44—18), 2. Chimia Tr. Mă

Fază din meciul de la Petroșani, Jiul — Dinamo 2—0; Bâluță con
trolează balonul, sub privirile lui Orac și Stănescu

Foto: Aurel D. NEAGU
Popa, iar duminică Neagu) și, 
astfel, pentru Dinamo n-are cine 
să mai marcheze ! Dar și apăra
rea este în suferință, jucînd su
perficial, hazardat, primind go
luri din neglijență.

La Petroșani, după 0—2, intra
rea în teren a doi jucători tineri, 
Cristian Sava și Lupescu, a avut 
vizibile efecte pozitive asupra jo
cului echipei, care a construit 
mai clar, a atacat mai rapid, mai 
aerisit și putea reduce scorul.

Nu cumva aceasta este soluția ?
N-ar trebui oare ca Dinamo 

să-și întinerească echipa, să pro
moveze cu curaj elementele tine
re (care nu-i lipsesc) să renunțe

plimbat la nesfîrșit mingea pe 
semicerc, fără a găsi, însă, cu
loarul de șut. Mingile aruncate 
la „grămadă", în mijlocul ca
reului. pentru ..capul" lui Ior- 
gulescu, folosit vîrf, s-au... 
dezumflat în fața lui Minea și 
Costin (surprinzător de bun pe 
postul de fundaș central), cei 
doi cîștigînd cu regularitate 
duelurile aeriene cu masivul 
internațional al ..alb-negrilor". 
Diagonalele lui Hagi sau Co
ras. care au traversat terenul 
cu mingea la picior, n-au fă
cut altceva decît să ofere ad
versarului timpul necesar de 
a se organiza în apărare.

Referitor la F.C. Olt, ea a 
primit frumoase aprecieri, din 
partea spectatorilor. Echipa a 
lăsat o bună impresie, impu- 
nîndu-se printr-o prospețime 
fizică lăudabilă, superioară par

gurele 31 p (26—10), 3. Progresul 
Băilești 27 p (17—19)... pe ulti
mele locuri : 15. Lotrul Brezoi
15 p (13—30), 16. Constructorul Pi
tești 7 p (13—36).

SERIA A VII-a
Minerul Anina — C.F.R. Vic

toria Caransebeș 3—1 (2—0), Ar
mătura Strehaia — Victoria îna
inte Vînju Mare 5—0 (1—0), Mi
nerul Oravița — Minerul Moldo
va Nouă 3—0 (1—0), Energia Mi
nerul Rovinari — Minerul Mătă- 
sari 2—0 (2—0), Petrolul Țieleni
— Gloria Reșița 1—1 (1—0), Dier-
na Orșova — Minerul Mecaniza
torul Șimian 2—0 (1—0), C.S.M.
Caransebeș — Metalul Oțelul Roșu
1—0 (0—0), Metalurgistul Sadu — 
Minerul Motru 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANINA 30 p (40—14), 2. Glo
ria Reșița 28 p (27—14), 3. Mi
nerul Motru 25 p (27—15), 4. Mi
nerul Mătăsarl 25 p (25—18), 5. 
Metalurgistul Sadu 25 p (26—24)... 
pe ultimele locuri : 15. Armătura 
Strehaia 16 p (18—34), 16. înainte 
Vînju Mare 13 p (13—40).

SERIA A VlH-a
Progresul Timișoara — Metalur

gistul Cugir 1—0 (1—0), Strungul 
Chișlneu Criș — U. M. Timișoara
1—0 (1—0), Minerul Știința Vul
can — Obilioi Sînmartinu Sîrbesc
1—1 (1—0), C.S.M. Vagonul Arad
— Șoimii Lipova 3—1 (1—1),
C.F.R. Timișoara — Unirea Tom
natic 1—0 (1—0), Victoria Călan — 
C.F.R. Simeria 1—3 (1—2). Uni
rea Sînnicolau Mare — Minerul 
Ghelar 6—1 (2—1), Minerul Lu-
peni — C.S.M. Lugoj 0—0.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 34 p (27—15), 2. 
Vagonul Arad 29 p (29—13), 3. 
Unirea Sînnicolau Mare 25 p 
(21—14)... pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Ghelar 11 p (14—35), 16. 
Victoria Călan 8 p (9—33).

SERIA A IX-a
Sticla Arieșul Turda — Meta

lul Aiud 1—0 (1—0), Tîmavele
Blaj — Olimpia Gherla 2—0 (1—0), 
Recolta Salonta — industria Sir- 
mei Cimpia Turzli 2—1 (2—0),
Gloria Beiuș — Unirea Alba Iu- 
lia 0—1 (0—0), Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza — Unirea Valea lui 
Mihai 1—0 (0—0), Mecanica Alba 
Iulia — Motorul IRA Cluj-Napoca 
6—0 (3—0), Minerul Șuncuiuș — 
Minerul Or. dr. Petru Groza 1—0 
(0—0), Bihoreana Marghita — în
frățirea Oradea 1—3 (0—3).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 33 p (30—8), 2. Metalul 
Aiud 32 p (29—9), 3. înfrățirea 
oradea 31 p (36—14), 0. Unirea 
Alba Iulia 31 p (32—18)... pe ul
timele locuri : 15. Minerul Or. 

la „fetișul numelor» ? Se pare că 
și Mircea Lucescu este dispus să 
adopte o asemenea optică. din 
moment ce, în afara celor doi ti
neri mai sus citați pe care i-a 
și introdus - joc, pe foaia de ar
bitrai -de la Petroșani a înscris 
al ți trei tineri. Prun ea, Baicea, 
Bucur. Și mai ^înt la Dinamo Ră- 
ducioiu, Mitici...

Dinamo are nevoie de dorința 
de afirmare a unui „nou val». 
Pentru că un „nou val» are tot
deauna ceva în față, pune umărul 
la efort și, mai ales, poate să a- 
lerge mai iute...

Radu URZICEANU

tenerei de întrecere, care i-a 
permis să iasă cu multă de
zinvoltură din apărare, prin- 
tr-un joc legat, alternînd în
lănțuirile de pase cu deschide
rile frontale, modalitate care 
nu o dată, i-a surprins pe picior 
greșit pe fundașii bucureșteni. 
In finalul partidei, jucînd si
gur. F.C. Olt a fost foarte a- 
proape de majorarea scorului, 
eînd, în situații de ..unu la 
unu", doar inspirația portaru
lui Cristian I a făcut ca oas
peții să nu mărească scorul... 
surprizei.

Gheorghe NERTEA



Campionatele Mondiale de handbai feminin, grupa A
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ECHIPA ROMÂNIEI
HAGA, 8 (prin telefon). Du

minică seara s-ao Încheiat jocu
rile fazei preliminare a Cam
pionatelor Mondiale de handbal 
feminin, grupa A Echipa Româ
niei. antrenată de Simion Pom- 
piliu și Eugen Bartha, a term! 
nat neînvinsă in seria D după 
ce a întrecut, așa cum se știe 
cu 25—22 echipa Coreei de Sud 
cu 22—21 selecționata R.F Ger- 
mania și cu 27—8 pe cea a Fran
ței. Este un frumos Început la 
o competiție de cea mai mare 
importanță. Performanța de 
pînă acum a selecționatei noas
tre, care a acumulat punctajul 
maxim, nu a mai fost realizată 
de mult la Campionatele Mon
diale, ceea ce bucură, desigur, 
pe toți iubitorii handbalului (!n 
grupele semifinale intră cu 1 
pct. +4 golaver.ni'

La tncheierea primei etape a 
„mondialelor" se impun cîteva 
considerații privind comporta
rea echipei Romflniei.

Cuvinte de laudă Îndeosebi 
pentru modul In care s-au apă
rat handbalistele noastre Mobi
litatea apărării și agresivitatea 
ei au constituit după părerea 
noastră, principalele arme în 
obținerea celor trei victorii de 
pină acum și ne dau speranțe 
într-o comportare ce) puțin la 
același nivel tn meciurile gru
pelor semifinale de marți.

-ÎNAINTEA JOCUR
miercuri și vineri. Apărarea a 
reprezentat punctul forte al e 
chipei noastre, care a închis 
foarte bine culoarele de arun
care la poartă ale adversarelor 
în plus, de la meci la me' 1. 
portarii folosiți — Viorica to
nică și Doina Rodeanu — au a- 
vut evoluții tot mai bune, dînd

Jocurile echipei României In 
grupa semifinală din care 
face parte sînt programate 
astfel : marți, cu selecționata 
E. P. Chineze (2 puncte. — 8 
golaveraj. Ia Hoorn, de la 
21,30, ora României); miercuri, 
cu formația Cehoslovaciei (2 
puncte, — 1, la Amsterdam, 
ora 19.30) și vineri, cu Nor
vegia (2, + 9 la Arnhem, ora 
21.30). tn cealaltă grupă semi
finală se pornește de la ur
mătoarea situație : 1. R. D. 
Germană 3 pct, +16; 2. U.R.S.S. 
3 pct, +15; 3. Iugoslavia 3 pct, 
+ 10 : 4. Ungaria 3 pct, + 8; 
5—6. Olanda si Austria 0 pct.

o siguranță crescîndă apărării 
și furnizînd numeroase mingi 
pentru contraatacuri.

Atacul formației noastre a 
marcat, de asemenea, o crește
re de la un joc la altul. După 
ce în prima partidă, cu echipa 
Coreei de Sud. s-au comis pes-

LOR SEMIFINALE
te 30 de greșeli, tn celelalte 
meciuri s-a simtit o îmbunătă
țire evidentă a atacului, pentru 
ca tn jocul cu Franța el să 
funcționeze aproape perfect (și 
adversarele au fost, e drept, 
mai slabe..:) așa cum subliniam 
și în cronica meciului, aceasta 
constituind, de altfel, cheia suc
cesului detașat.

A (ost depășit un moment 
deosebit de important, al jocu
rilor din serie. în meciurile ce 
urmează fiecare echipă pe care 
o vor tnttlni handbalistele noas
tre este capabilă de surprize. 
Ne așteptăm deci, ca o dată de
pășit tracul, firesc, al debutu
lui fntr-o mare competiție, fe
tele noastre să abordeze parti
dele cu încredere, să se mobili
zeze la maximum Atacul să-șl 
sporească aportul, mai ales ex
tremele. puțin folosite și cu 
randament mai scăzut. Anihila
rea principalelor realizatoare 
ale adversarelor este, de aseme
nea. o cerință de prim ordin. 
Ca punct de referință al com
portării. tn ansamblu, să se ia 
ultima parte a meciului cu Co
reea de Sud și mai ales partida 
cu echipa R.F. Germania, ad
versari cu potențial ridicat, mai 
aproape de valoarea viitoarelor 
partenere de întrecere.

O altă constatare la sftrșitul 
etapei jocurilor preliminare se 
referă la arbitraje, pînă acum 
de cea mai bună calitate.

parti- 
grupa 

a 
opt 

șase.

pen- 
între 
deci 
care 
dis-

Cu puțină vreme în urmă 
cu prilejul sesiunii Comisiei 
de organizare a cupelor eu
ropene la baschet, desfășu
rată la Munchen, s-au fă
cut cîteva interesante pro
puneri menite să contribuie 
la dezvoltarea competițiilor 
respective, al căror succes 
crește de la an Ia an. 
comandările de primă 
portantă stnt de fapt 
și anume : majorarea 
mărului echipelor 
masculine 
cipante la 
semifinală 
C.C.E. Ia 
(în loc de 
acum), formarea unei grupe 
semifinale de șase echipe 
în întrecerea feminină 
tru C.C.E. (cu finală 
primele două clasate, 
aceeași formulă după 
are loc de multi ani 
pută băieților) și — de fapt 
cea mai spectaculoasă — 
crearea unei noi competiții. 
o super-cupă care ar reuni, 
în cadrul unui turneu, cîș- 
tigătoarele C.C.E., Cupei 

Cupelor, Cupei Radivoj Ko- 
racl și formația de club or
ganizatoare. Aceste proiec
te vor fi discutate in luna 
aprilie a anului viitor, la 
Lausanne, cu 
dinței Comisiei 
F.I.B.A. și 
permanente 
de baschet 
din Bazinul

Propunerile ilustrează că 
baschetul internațional se 
află în continuă dezvoltare, 
afirmație întărită si de 
creșterea numărului fede-

ca ptnâ

prilejul se- 
executive a 
Conferinței 
federațiilor 
Europa și

a
a 

din 
Mediteraneean.

rațiilor naționale afiliate la 
F.I.B.A., ajunse acum Ia o 
impresionantă cifră : 165.
Patru federații afiliate a- 
nul acesta, reprezintă țări 
foarte mid. Este vorba des
pre Insula Aruba și Insula 
Montsertat (ambele situate 
în Marea Antilelor). Insu
lele Cook (Pacificul de Sud) 
șl binecunoscutul Gibraltar 
Pentru

zone 
l din 
> A-

27
13
12

(practi-

amatorii de statis
tici. prezentăm și 
repartizarea fede
rațiilor pe I 
geografice : 40 
Africa. 36 din 
din Europa. 

America Centrală. 
Australia-Oceania.

America de Sud și două 
America de Nord.

Un alt domeniu ilustrativ 
în ceea ce privește extin
derea baschetului ti consti
tuie minlbaschetul 
cat de copii între 8 si 12 ; 
ani), la Comitetul interna- i 
țional (din cadrul F.I.B.A.) j 
fiind afiliate nu mai puțin , 

• de 120 de țări. Anual au ; 
loc festivaluri internationa- i 
le. cum a fost, de pildă, cel J 
desfășurat în Arabia Saudi- i 
tă (cu 
meroase 
Kuwait.
Unite, 
gazdă), 
fricană. 
gal. Numeroase alte compe
tiții se dispută pe plan na
țional. printre acestea aflîn- 
du-se si tradiționalul Festi- 
bal pionieresc de minibas- 
chet din România, care si-a 
desfășurat 20 de ediții.

Dumitru STANCULESCU

participarea a nu- 
echipe din Bahrein. 
Emiratele Arabe 

Qatar și din țara 
ori Jamboreea A- 
disputată în Sene-

CUPELE EUROPENE DE VOLEI Ion GAVRILESCU

Iată rezultatele complete ale 
competițiilor europene interclu- 
burl (m) de volei ; CUPA CAM
PIONILOR EUROPENI : Hapoel 
Bat-Yam — Steaua București 
0-r3 panini Modena — Polonia 
Londra 3—0, Panathinaikos Atena
— Eczacibasl Istanbul 3—1, Brot
hers Martinus Amsterveen (Ol.)
— Legia Varșovia 3—0, Ruda 
Hvezdă Praga — Seinăjoen Matla 
Jussit (Fin.) 3—0, Ț.S.K.A. Sofia
— Mladost Zagreb 3—0, Ibis Kor- 
trjik (Bel.) — SV Hamburg 3—1. 
Sokol Viena — Ț.S.K.A. Moscova 
0—3 ; CUPA CUPELOR : Dinamo 
București — DHG Odense 3—0, 
AMSL Frejus (Fr.) — Radioteh- 
nik Riga 0—3. Saleslanos Madrid
— ' Bosnia Sarajevo 3—0, Sonmez 
Filamentsport (Tur.) — Resovia 
Rzeszow (Pol.) 3—0. VDS Berli
nul Occidental — Ulrlken Ber
gen (Norv.) 3—0 Levski Spartak 
Sofia — Delta Lloyd Amsterdam
3—0, Dukla Liberes (Ceh.) — SK 
Leipzig 3—1. Olymplakos Pireu — 
Tartarlnl Bologna 2—3.

CONCURSURI
PATINAJ VITEZA 9 Etapa a 

n-a a ,,Cupei Mondiale" s-a des
fășurat sîmbătă și duminică pe 
piste diferite. Probele scurte (500 
șj 1000 metri) au fost găzduite 
de localitatea olandeză Assen, iar 
specialiștii distanțelor lungi (3000 
și 5000 metri) au evoluat pe pista 
artificială acoperită din Berlin. 
Confirmîndu-și valoarea. învingă
torii au obținut rezultate remar
cabile : (f), 500 m — Bonny Blair 
(S.U A.) 41,20, 1000 m — Bonny
Blair 1:24,34 ; (b), 500 m — Akira 
Kuroiwa (Japonia) 38,20. 1000 m 
— Dan Jansen (S.U.A.) 1:16,86
(f), 3000 m — Karin Kania 
(R.D.G.) 4:21,63, (b), 5000 m —
Michael Handschieff (Austria) 
7:06,87 In clasamentele g nerale 
ale probelor de sprint conduc 
Bonny Blair cu 100 o și Akira 
Kuroiwa cu 90 p
• La concursul de la Berlin 

au participat și cîțiva tineri pa
tinatori români, aparținînd Cen
trului de pregătire olimpică Me
canică Fină din București. Si- 
bianca Cerasela Hordobețiu a so-

ATLETISM • Maratonul de la 
Fukuoka (Japonia) a revenit atle
tului tanzanian Juma Ikangaa, 
cronometrat pe 42,195 km în 
2hl0:06. urmat de japonezul Yu- 
chiro Osuda — 2hll :19.

BASCHET • La Oslo, Intr-un 
meci amical masculin, echipa 
Finlandei a întrecut cu scorul de 
93—72 selecționata Norvegiei.

BOX * Americanul Greg Hau
gen a devenit campion mondial 
la categoria ușoa-ă (versiunea 
I.B.F.), învingîndu-1 la puncte. în 
15 reprize, pe deținătorul centurii, 
compatriotul său Jimmy Paul. 
Meciul s-a disputat ta Las Vegas 
(Nevada).

ÎNOT • tn prima zi a concursu
lui de la Orlando (Florida), japo
nezul Isa-nl Fuwa a-terminat în
vingător în proba de 100 m bras, 
cu timpul de 1:03.17, Iar america
nul Dan Jorgensen s-a clasat pe 
primul loc la 400 m liber în 3:52.13. 
Rezultate Înregistrate în întrece-

In competițiile europene femi
nine, C.C.E. : Vasama Vasa (Fin.)
— Ujpest Dozsa Budapesta 0—3,
Tormo Barbera Valencia — Olym
pia Ravenna 0—3 CSM Clamart 
(Fr.) — ȚSKA Moscova 0—3, 
Uralocika Sverdlovsk — Czarni 
Slupsk (Pol.) 3—0, Dynamo Ber
lin — Olympus Sneek (Ol.) 1—3, 
Sollentuna (Sued.) — ȚSKA Sofia 
1—3. Bayern Lohhof (R.F.G.) —
AEL Limassol 3—0, 3—0 (prima 
echipă s-a calificat în urma dis
putării ambelor manșe) ; CUPA 
CUPELOR : Tungsram Budapesta
— Panathinaikos Atena 3—0, 3—0 
(s-au jucat ambele manșe, pentru 
turul următor calificîndu-se pri
ma echipă), Traktor Schwerin — 
Kommunal Minsk o—3, UK Bra
tislava — Saco Halle (Bel.) 3—0, 
Milangaz Istanbul — Feuerbach 
(R.F.G.) 1—3, Mtpal Orion Doe- 
tincnem (Ol.) — Nelsen Reggio 
Emilia 0—3, Post SV Viena — 
Akademik Varna 3—1, Mladost 
Zagreb — VGA Saint-Maur (Fr.)
3—0, Dinamo Tirana — Uni Lau
sanne 3—0

DE PATINAJ
slt pe locul 15 la 3000 m (pri
mele 20 concurente punctează în 
„Cupa Mondială") cu 4:50,59, nou 
record republican de senioare 
(v.r. 5:00,98). De asemenea, ju
nioara Ileana Cleteșteanu a 
doborît recordul național la pro
ba de 500 m senioare cu 43.47 
(v.r. 44,3), iar Nicolae Sandu și 
Edmond Cseh au fost cronome
trați pe 1500 m șl. respectiv, 
500 m, cu 2:04,32 și 39,43, timpi 
care reprezintă recorduri per
sonale.

PATINAJ ARTISTIC C Ulti
mele întreceri ale Campionatelor 
Mondiale de juniori de la Kitche
ner (Canada) s-au încheiat eu 
următoarele clasamente finale : 
individual feminin — 1. Cindy 
Bortz (S.U.A.) 3,2 p. 2. Suzanne 
Becher (R.F.G.) 3,4 p, 3. Shannon 
Allison (Canada) 6,6 p ; proba de 
dans — 1. Ilona Melnicenko — 
Gennadi Kaskov (U.R.S.S.) 2.0 p, 
2. Oksana Gritsciuk — Aleksandr 
Chlvkov (U.R S.S.) 4,6 p, Catha
rine Pal — Donald Godfrey (Ca
nada) 5,4 p.

TELEX • TELEX
rea feminină: 100 m bras: Silke 
Hoerner (R.D. Germană) — 1:10,40; 
200 m spate: Beth Barr (S.U.A.) 
— 2:15,72 ; 50 m liber: Dora Torres 
(S.U.A.) — 26.24. în ziua a doua, 
sportivul britanic Andrew Jame
son a terminat învingător în pro
ba de 100 m flu Hire, cu timpul de 
53,81, iar proba feminină de 400 m 
mixt a fost cistigată de Janet 
Evans, în 4:45,81.

TENIS • tn semifinalele tur
neului feminin de la Buenos Ai
res. Gabriela Sabatini (Argentina) 
a eliminat-o cu 6—2, 6—3 pe Lori 
McNeil (S.U.A.), iar Aranxta San
chez (Spania) a dispus cu 7—6, 
7—5 de Mariana Lerez Roldan (Ar
gentina) • .Turneul feminin de 
ia Budapesta a programat parti
dele din sferturile de finală, tn 
care s-au înregistrat următoarele

DINAMO KIEV, 
DIN NOU CAMPIOANA

Disputat pe sistemul prlmăva- 
ră-toamnă, campionatul U.R.S.S. 
s-a încheiat duminică prin vic
toria lui Dlnamo Kiev, care și-a 
adjudecat astfel al 12-lea titlu- 
In meci decisiv, jucat acasă, în 
fața a peste 100 000 de spectatori, 
Dinamo Kiev a întrecut cu 2—1 
(2—0) pe Dinamo Moscova, golu
rile fiind realizate de Raț și Be
lanov (din 11 m), respectiv Ko
novalov.

Clasate pe ultimele locuri, 
Torpedo Kutaisi șl Cernomoreț 
Odesa au retrogradat în divizia 
B, în locul lor promovînd Guria 
Lancihuh și Ț.S.K.A. Moscova. 
BARCELONA SE DISTANȚEAZĂ

tnvlngătoare (în etapa a 16-a) 
la Pamplona, cu 2—0, Barcelo
na s-a distanțat în fruntea cla
samentului campionatului Spa
niei, cu .24 p, față de 21 p, cite 
a acumulat Real Madrid, ținut 
în șah, duminică, de Atletico, în 
derbyul madrilen (1—1). Celelal
te rezultate : Betls — Mallorca 
1—0, Las Palmas — Sevilla 2—1 
Espanol — Valladolid 1—0, Murcia 
— Athletic Bilbao 2—0, Gijon — 
Sabadell 2—1, Zaragoza — Cadiz 
1—0, Real Sociedad — Santander 
1—1. Pe ultimele locuri : 16.
Pamplona 10 p, 17. Santander 
10 p, 18. Sabadell 9 p
ASCENSIUNEA LUI MONACO
In urma rezultatelor din etapa 

a 20-a Marseille — Brest 2—2, 
Rennes — Nice 1—0, Monaco — 
Toulouse 1—0 Lens — Laval 0—2, 
Paris S.G. — Auxerre 1—0. Bor
deaux — Lille 3—0, Nancy — St. 
Etlenne 1—0, Sochaux — Metz
2—2, Le Havre — R.C. Paris 2—2 
șl Nantes — Toulon 1—0, în cam
pionatul Franței conduce Mar
seille, ou 28 p, urmată de Bor
deaux, cu 27 p și Monaco, cu 
26 p. Evenimentul nr. 1 al ulti
mei perioade îl constituie, apre
ciază comentatorii, ascensiunea 
lui Monaco, echipă pe care o an
trenează (din toamnă) Ștefan 

rezultate: Bakkum (Olanda) — 
Novotna (Cehoslovacia) 6—1, 6—4; 
Schulz (Olanda) — Rajkrotova 
(Cehoslovacia) 6—4, 6—4; Langrova 
(Cehoslovacia) — Tesarova (Ceho
slovacia) 6—0, 6—1; Pavlik (R.F. 
Germania) — Grunweld (Anglia) 
7—6 6—1. ■

TENIS DE MASA • Proba fe
minină din cadrul turneului de 
la Lyon a revenit echipei R.P. 
Chineze, care a întrecut în finală 
cu 3—0 formația Cehoslovaciei, 
după ce ta semifinale învinsese 
cu 3—1 reprezertativa Franței. ' - 
masculin a .cîștigat Suedia, învin
gătoare cu 3—0. ta finala susținu
tă cu Cehoslovacia, tn finala mas
culină, suedezul Jan-Ove Waldner 
l-a taviru cu 3—2 (21—16. 20—22. 
21—10. 19—21, 22—20) pe polonezul 
Andrezej Grubba, Iar în cea fe
minină, Jing Chen (R.P. Chineză) 
a dispus cu 3—0 '21—14, 21—15. 
21—12) de compatrioata sa Lijuan 
Geng.

Covad. După un start poticnit 
(multă vreme pe locul 16), Mona
co a urcat vertiginos, fiind neîn- 
frîntă de .) etape 1

AJAX SAU EINDHOVEN ?
Cu 32 p și, respectiv, 31 p, 

Ajax Amsterdam și P.S.V. Eind
hoven par definitiv scăpate în 
fruntea clasamentului Olandei, 
după 18 etape echipa de pe lo

Dacă Dlnamo Kiev a cîștigat, duminică, cel de al 12-lea titlu de cam
pioană a U.R.S.S., asta s-â datorat (între altele) și jocului foarte bun 
al lui Kuznețov și Demianenko (în tricouri de culoare deschisă), sur

prinși aici în meciul cu Rapid Viena din Cupa Cupelor
Telefoto: A.P. — agerpres

cui 3 (Feyenoord) avtnd abia 
22 p t Rezultatele de duminică : 
Venlo - P.S.V. 0—0, Sparta — 
Excelsior 2—2, Go Ahead — Haga
2— 0, Veendam — Haarlem 0—0. 
Sittard — Roda 0—2, Groningen 
— Ajax 0—3 A.Z. >67 — Twente 
Enschede 1—1. Utrecht — Zwolle
3— 2 Feyenoord — Den Bosch
3—2.
Șl TOTUȘI, VARDAR SKOPLJE...

Deși a pierdut duminică, 1—3 
la Rijeka, Vardar Skoplje conti-

In meciuri amicale de handbal
JUNIORII ROMÂNI

I-AII ÎNVINS PE (EI POLONEZI
In Sala Sporturilor din Brăila 

sîmbătă șl duminică s-au disputat 
partidele amicale de handbal din
tre echipele de juniori ale Româ
niei și Poloniei, tn ambele me
ciuri tinerii sportivi români au 
obținut victoria, cu 28—22 (10—10) 
și, respectiv 27—25 (15—9). tn pri
ma partidă, cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Bursuc 9. Sâl- 
tescu 9, Popovicl 8, pentru echi
pa României, Mistak 7 și Lakuse- 
wiez 6, iar în al doilea joc — 
Bursuc 10, Săftescu 4, respectiv 
Kcdziara și Wrotlewski, cite 5.

N. COSTIN — coreso. 

nuâ să dețină șefia campionatului 
Iugoslaviei, cu 18 p, față de 17 p 
pentru Partizan Belgrad și Bu- 
ducnost Titograd. Etapa a 16-a a 
mai consemnat : Buducnost — 
Velej Mostar 2—0, Zeleznicear — 
Steaua Roșie 0—1, Dinamo Zagreb 
— Niksici 2—2, Partizan — Sa
rajevo 1—0, Zenica — Pristina 
1—1, Tuzla — Hajduk Split 1—0, 
Subotica — Vinkovici 0—0. în 
pofida succesului de la Sarajevo, 
Steaua Roșie (care are de recu
perat un handicap de 9 puncte) 
ocupă locul 16 (din 18), cu 9 p, 
fiind încă în zona retrogradării.

CELTIC „IN SERIE" I
După 2—0 cu Dundee (în etapa 

a 23-a), Celtic Glasgow a deve
nit lider autoritar în campionatul 
Scoției, detașîndu-se la 6 puncte 
(38 față de 32) de Dundee Uni
ted egală acasă, 0—0. cu Aber
deen. Celelalte rezultate : St. 
Mirren — Hearts 0—0, Hiber
nian — Glasgow Rangers 0—0, 
Falkirk — Motherwell 1—0. Ha
milton — Clydebank 0—0. Așa
dar, 3 goluri ta 6 meciuri, sau 
campionatul scoțian ă l’italien ? 1

LENDL - BECKER

ÎN FINALA TURNEULUI

CAMPIONILOR LA TENIS
NEW YORK, 8 (Agerpres). — 

Finala „Turneului campionilor" 
la tenis se va disputa într8 
Ivan Lendl și Boris Becker. In 
semifinalele competiției ce *e 
desfășoară la „Madison Square 
Garden" din New York, Lș dl 
l-a Întrecut cu 6—4 6 ue 
Mats Wilander, iar Becker a 
dispus cu 6—4. 6—4 de Ștefan 
Edberg
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