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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
9 9

Tovarășa Elena Ceausescu, 
membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului National 
al Știinfei si învățămîntului, a 
fost sărbătorită eu prilejul ani
versării zilei de naștere și a 
îndelungatei sale activități în 
mișcarea comunistă și muncito
rească. în oadrul unei solemni
tăți. care a avut loe joi, 7 ia
nuarie, în stațiunea Sinaia.

La festivitate, împreună eu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
au participat membri și membri 
supleanti ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. a! P.C.R., secre
tari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai Consiliu
lui de Stat șl ai guvernului.

în acest cadru sărbătoresc, 
tovarășei Elena Ceaușescu i-a 
fost înminată scrisoarea Comi
tetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, de către to
varășul Constantin Dăscălcscu. 
membru al Comitetului Polltio 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului.

Această caldă solemnitate a 
pus pregnant în evidentă apre
cierea deosebită pe care parti
dul și poporul, toii fiii tării o 

dau îndelungatei activități des. 
fășurate de tovarășa Elena 
Ceaușescu în mișcarea revoluți
onară. în conducerea partidului 
și statului, pentru înfăptuirea 
construcției socialiste și comunis
te în patria noastră, pentru 
contribuția Inestimabilă adusă, 
alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la înflorirea necon
tenită a României, întărirea 
independenței și suveranității 
sale, la ridicarea el pe trepte 
tot mai înalte de progres șl 
civilizație.

Solemnitatea a dat expresie 
sentimentelor de profundă pre- 
tuire și aleasă stimă pe care 
comuniștii, întregul nostru 
popor le poartă tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului, eminent 
om de știință de largă recunoaș- 
fere internațională, pentru con
tribuția sa deosebită la elabo
rarea si înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului si 
statului nostru, a luminosului 
program de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

S-a adus și cu acest prilej un 
cald omagiu activității pline do 
patos revoluționar Pe care 
tovarășa Elena Ceaușescu o des
fășoară pentru înfăptuirea pla
nurilor de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei, a progra

melor. de creștere intensivă, de 
organizare și modernizare a 
producției, de îmbunătățire a 
calității și nivelului tehnic al 
produselor, de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a 
celor ce muncesc.

Totodată, au fost reliefate re
marcabila activitate pe care 
tovarășa academician doctor in
giner .Elena Ceaușescu o desfă
șoară în domeniul cercetării ști
ințifice șl tehnologice, contribu
ția de excepțională însemnătate 
pe. care o aduce la progresul 
științei românești, Ia orientarea 
ei In direcțiile hotărîtoare pen- 
tru înfăptuirea cu succes a. în
tregii opere de construcție so
cialistă în România, rolul de
terminant pe care îl are în 
dezvoltarea șl înflorirea conti
nuă a științei, învățămîntnlui și 
culturii românești.

Au fost subliniate preocu
parea tovarășei Elena Ceausescu 
pentru ca, pretutindeni în lume, 
știința să-și afirme plenar vo
cația de pace șf progres, să 
servească bunăstării și fericirii 
oamenilor, susținuta sa activi
tate pentru unirea eforturilor 
tuturor oamenilor de știință din 
întreaga lume, a forțelor pro
gresiste, în vederea opririi cursei 
înarmărilor șt trecerii la dezar- 
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SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

adresată
Mult stimată tovarățâ 
Elena Ceaușescu,

Cu cele mal alese sentimente de stimă, respect 
și prețuire, dorim, la aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere, să vă adresăm, din adincul inimi
lor noastre, calde felicitări și urări de sănătate și 
fericire, de ani mulți și luminoși, plini de satisfacții 
și împliniri, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
- strălucit conducător al partidului și statului 
nostru, genial ctitor și strateg al înaintării Româ
niei moderne pe drumul victorios al socialismului 
și comunismului, proeminentă personalitate a lumii 
contemporane.

Ne este tuturor deosebit de plăcut ca, in aceas
tă zi aniversară, să vă aducem un fierbinte omagiu 
și să vă exprimăm, împreună cu toți comuniștii, cu 
întreaga noastră națiune, înalta cinstire ce o dăm 
rodnicei și îndelungatei dumneavoastră activități 
în mișcarea comunistă șl muncitorească, dăruirii 
patriotice exemplare pe care ați manifestat-o și o 
manifestați în, lupta pentru eliberarea socială șl 
națională a patriei, pentru transformarea revoluțio
nară a societății și făurirea noului destin al Româ
niei socialiste, pentru întărirea independenței și 
suveranității sale, ridicarea patriei pe culmi 
superioare de civilizație, progres și bunăstare.

întregul nostru partid și popor dau o deosebită 
și unanimă apreciere activității dumneavoastră de 
militant de frunte al partidului și statului și emi
nent om de știință, contribuției determinante ce o 
aduceți - ca membru al Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim-ministru al guvernului și 
președinte al Consiliului Național al Științei șl în
vățămîntului - la fundamentarea și punerea în 
aplicare a mărețelor planuri de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, a importantelor programe de 
dezvoltare economico-socială a țării, a importan
telor programe de organizare și modernizare a 
producției, de creștere a productivității muncii și 
a eficienței economice, la realizarea obiectivelor 
noii revoluții tehnico-științifice și noii revoluții 
agrare, la înfăptuirea neabătută a Programului de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvol
tate șl înaintare a României spre comunism.

fmbinînd armonios vocația muncii de creație 
științifică cu patosul activității revoluționare, dum
neavoastră oferiți membrilor partidului, întregului 
popor un luminos șl înalt exemplu de savant-cetă- 
țean șl om politic multilateral, de fermitate șl prin
cipialitate comunistă, de o mare și profundă ome
nie. Prin întreaga viață și activitate consacrată în
făptuirii nobilelor țeluri ale socialismului șl comu
nismului, slujirii neabătute, cu devotament nemăr- 
gWt șl abnegație, a partidului comunist și patriei 
socialiste, prin spiritul creator șl militant, prin 
sentimentul răspunderii angajate în elaborarea și

tovarășei Elena Ceausescu> • 
înfăptuirea grandioaselor programe de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, dumnea
voastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
ilustrați în mod fericit cele mai nobile calități și 
virtuți ale poporului român.

Constituie pentru noi o deosebită plăcere — și 
ne facem, totodată, o datorie de inimă și conști
ință - din a releva, și cu acest prilej, strălucita 
activitate pe care o desfășurați in domeniul cer
cetării științifice și tehnologice, rolul hotărîtor pe 
care îl aveți — ca eminent om de știință de largă 

Șl 
cultu-

recunoaștere mondială — în dezvoltarea 
înflorirea științei, învățămîntului și 
rii românești, în unirea și organizarea forțelor 
din acest important sector de activitate pentru 
asigurarea progresului multilaterali al țării și des
fășurarea cu succes a revoluției tehnico-științifice 
în patria noastră, pentru îmbogățirea vieții spi
rituale și lărgirea orizontului de cunoaștere și cul
tură al întregului popor.

Ca președinte al Consiliului Național al Științei 
și învățămîntului, ați contribuit în mod hotărîtor 
la organizarea și dezvoltarea pe baze noi a cerce
tării științifice și tehnologice, angajînd-o și impli
când-o tot mai activ în întreaga operă de creștere 
intensivă a economiei naționale și modernizare a 
forțelor de producție, de valorificare superioară a 
întregului potențial material și uman al țării, de 
sporire a calității și eficienței în toate domeniile 
de activitate. De asemenea, învățăm!ntul românesc, 
așezat de dumneavoastră pe baze moderne, știin
țifice, asigură absolvenților o temeinică pregătire 
profesională și tehnică — corespunzătoare cerin
țelor și exigențelor tot mal mari pe care le ridică 
nivelul tehnic înalt al industriei noastre, noua revo
luție tehnico-știlnțifică și noua revoluție agrară. 
Școala românească asigură milioanelor de tineri ai 
țării un larg orizont de cultură, îi formează în 
spiritul unei atitudini înaintate față de muncă și 
viață, față de îndatoririle sociale, ca adevărați 
constructori conștienți ai societății noi, socialiste, 
în patria noastră.

înălțător exemplu de patriotism și angajare revo
luționară, de neobosită activitate pentru înfăptuirea 
celor mai cutezătoare năzuințe ale poporului nostru, 
ale tuturor popoarelor, viața și activitatea dumnea
voastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, se 
bucură de o înaltă apreciere pe plan internațional 
datorită contribuției originale, prețioase pe care 
o aveți la afirmarea științei românești, la dezvol
tarea cunoașterii universale, la deplina valorificare 
a virtuților științei și culturii în promovarea nobi
lelor idealuri ale păcii și înțelegerii între popoare.

»
Sînt binecunoscute șl apreciate în țară și peste 
hotare lucrările dumneavoastră științifice, de re
marcabilă valoare, în domeniul chimiei și tehnolo
giei polimerilor - rod al unei laborioase activități 
de cercetare, al unei înalte capacități personale de 
investigare și sinteză - care înlesnesc lumii întregi 
cunoașterea unor realizări originale, cu caracter 
prioritar, și fac să sporească prestigiul științei ro
mânești pe toate meridianele globului.

De o largă prețuire se bucură în rindurile co
muniștilor, ale întregului popor, prestigioasa acti
vitate ce o desfășunați — în calitate de președinte 
al Comitetului Național Român „Oamenii de ști
ință și pacea" - pentru întărirea colaborării și 
conlucrării cu alte organizații ale oamenilor de 
știință din întreaga lume, in lupta pentru apărarea 
păcii, pentru dezarmare și înlăturarea primejdiei 
unei catastrofe nucleare, pentru ca știința, învă- 
țămîntul și cultura să fie puse exclusiv în slujba 
progresului și civilizației umane, a colaborării și 
înțelegerii între 
și demne.

Vă asigurăm, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, că neobosita dumneavoastră activitate 
consacrată propășirii României și înfloririi națiunii 
noastre socialiste, constituie pentru noi, pentru toți 
comuniștii și cetățenii patriei un strălucitor și mi
nunat exemplu, un mobilizator îndemn de a acționa 
cu toată fermitatea și puterea noastră de muncă 
pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului 
în toate sectoarele de activitate, a sarcinilor ac
tualei etape de dezvoltare a țării, pentru înde
plinirea cu 
greșului al 
partidului.

In aceste 
mind cele 
comuniștilor, ale întregului popor, vă aducem, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, prinosul nostru 
de profundă admirație și considerație, de fierbinte 
recunoștință și înaltă prețuire și vă dorim, din 
adîncul inimilor noastre, viață îndelungată și feri
cită, mari și strălucite realizări în întreaga activi
tate, multă sănătate și putere de muncă pentru a 
contribui și pe mal departe - împreună cu cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, mult stimatul și 
iubitul nostru secretar general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - la înaintarea patriei române, libere 
și demne, pe calea luminoasă a civilizației și pro
gresului socialist, a bunăstării și fericirii.

Cu cele mai alese sentimente de respect și afec
țiune tovărășească vă adresăm, cu toată căldura 
inimilor noastre, tradiționala urare „LA MULȚI ANII”.

națiuni, a dezvoltării lor țiibere

succes a
Xlll-lea și Conferinței Naționale

istoricelor hotărîri ale Can
ale

momente de aleasă sărbătoare, expri
mai înălțătoare și nobile gînduri ale

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN



DEBUT AL ECHIPELOR NOASTRE FEMININE 
iN COMPETIȚIILE CONTINENTALE DE HANDBAL

• Știința Bacău (C.C.E.), Mureșul Tg. Mureș (Cupa Cupelor) și 
Rulmentul Brașov (Cupa I.H.F.) susțin jocuri importante la sfirșitul 

acestei săptămini

Competițiile continentale de 
handbal programează, la sfîrși- 
tu! acestei săptămini, turul e- 
tapei secunde in întrecerea fe
minină. In dispută intră și cele 
trei reprezentante ale handba 
lului nostru, în ordine, Știința 
Bacău (Cupa Campionilor Eu
ropeni Mureșul Tg. Mureș 
(Cupa Cupelor) și Rulmentul 
Brașov (Cupa Federației Inter
naționale de Handbal), toate a- 
ceste formații fiind exceptate 
de la jocurile primului act.

Multipla noastră campioană. 
Știința, va avea ca parteneră de 
întrecere valoroasa echipă 
Spartak Kiev, lideră autoritară 
tn elita mondială a cîștigătoa- 
relor de cupă, cele 11 succese 
de pînâ acum scutindu-ne de 
comentarii suplimentare. Așa
dar, misiunea studentelor din 
Bacău este dificilă, dar nu tre
buie uitat că șl tn celelalte 
două ediții anterioare, cînd a- 
ceste formații fruntașe ale 
handbalului european s-au tn- 
tîlnit (prima oară în finală, a

poi în semifinală), meciurile 
lor au dat loc unor jocuri de 
certă valoare, echilibrate, cu 
faze mult aplaudate de publi 
cui spectator fin cunoscător al 
acestui minunat sport, din Kiev 
sau din Bacău. Faptul că ele
vele antrenorului Alexandru 
Eftenc vor susține prima man
șă în deplasare le sporește 
sansele pentru depășirea puter
nicelor adversare.

Revelația anului 1987, echipa 
Mureșul Tg. Mureș, după ce a 
fost Ia un pas de ciștigarea ti
tlului si-a înscris în palmares 
„Cupa României“. ceea ce-i 
conferă dreptul de a participa 
în competiția continentală se
cundă Adversarele handbaliste 
loi mureșene sînt echipierele 
de la Vasas Budapesta, forma 
ție recunoscută, cu numeroase 
succese internaționale. Elevele 
antrenorilor Gbcorghe Ionescu 
și Valentin Pop vor realiza du
minică o premieră absolută : 
prezența unei echipe mureșene 
intr-o competiție europeană de

anvergură. Ultimele vești ne 
anunță firesc, că jocul se va 
disputa cu casa închisă I

Cea de-a treia echipă româ
nească Rulmentul Brașov, cu 
mult mai mare experiență com- 
petițională internațională, va 
evolua (primul meci în depla
sare) în compania formației 
franceze E S. Besanțon. Șansele 
handbalistelor pregătite de an
trenorul Remus Drăgănescu 
sini crescute, dar nu trebuie 
uitat că handbalul francez a 
făcut mari progrese în ultima 
perioadă și. în plus, este știut 
faptul că meciurile din compe
tițiile eliminatorii au un carac
ter aparte.

Așadar trei formații româ
nești pornesc la un nou drum 
tn cele mai importante între
ceri continentale de handbal 
feminin (competiția supremă o- 
ferindu-ne de-a lungul timpu
lui destule satisfacții, în primul 
rînd prin Știința București și 
Rapid București, cîștigătoare 
ale trofeului, sau Știința Ba
cău. finalistă și semifinalistă). 
tuturor urîndu-le mult succes

Mihail VESA

; în timp ce Garri Kasparov 
și Anatoli Karpov își îm- 
părțeau punctele la Sevilla, 
am încercat în această ru
brică să-i prezentăm pe 
toți purtătorii cununii de 
lauri din precedentele me
ciuri pentru titlul mondial 
al șahului. Am ajuns, cu 
retrospectivele noastre, la 
al 10-lea campion al lumii. 
Boris Spasski. Iată-1, așa
dar, tn drum spre victorie, 
în meciul lui cu Tigran Pe
trosian, fostul deținător al 
cununii.

Poziția notată (alb — 
Dg6, Tfl, gl, Nb3, Ce4, 
b2, c2, h2; negru 
Dd8, 
Pa6, 
vine 
celui
Spasski 
cova, 1969). Albul a renun
țat la material important, 
pentru a obține tempo-uri 
și linii 
nu reia 
ceea ce 
moment
continuare foarte energic

Ta8, e8, Nd7, f8, 
t>7, <14, e«, <7, h6) 
din a 19-a partidă 

de

Rbl,
Pa2, 
Rh8,
Ch5, 
pro- 

a
al doilea meci 
Petrosian (Mos-

deschlse, iar acum 
o piesă (X.D:h5), 
i-ar frîna pentru 

atacul, ci joacă In

l.Cg5!! (amenință mat la h7) 
l...b:g5 (alternativă nu exis, 
tă...) 
Rh8 
este 
rare 
nul 
va da matul pe coloana „h“. 
De fapt, prevăzînd încheie
rea, Petrosian cedase încă 
de la prima mutare a va
riantei, astfel că Spasski 
și-a făcut cale liberă spre 
titlu, cucerindu-1 pină la 
urmă cu 12,5—10,5.

Următorul meci pentru 
campionatul mondial avea 
să opună pe Boris Spasski 
lui Bobby Fischer (Reykja
vik, 1972). Presa l-a numit 
atunci „meciul secolului", 
deși atît prin desfășurare, 
cît și prin cifrele dispro
porționate ale scorului (12,5— 
8,5 pentru Fischer), acesta 
nu putea fi considerat de- 
cît o reală decepție. Titlul 
n-a rămas In posesia ma
relui maestru american de- 
cît 3 ani. la capătul căro
ra atît de controversatul 
campion a mai surprins o 
dată lumea șahiști, refu- 
zînd să și-l apere în fața 
noului șalangeș, Anatoli 
Karpov.

2.D:h5 + Rg8 3.Df7 +
4.Tf3 (acum obiectivul 
Th3 mat) 4...g4 (apă- 
iluzorie) 5.T:g4 și u- 

din cele două turnuri

din
această 
biblio-

Albul ciștigă !
Ne vom opri 

ultimă diagramă 
grafia, totuși atît de boga
tă in creații pe eșichier, a 
celui de al 11-lea campion 
mondial. Cu piesele albe, 
Bobby Fischer cîștigă în 
stilul său specific, plin de 
inventivitate și clarviziune.

Radu VOIA

In Divizia A de baschet feminin

VOINȚA SI OLIMPIA BUCUREȘTI, ÎNVINGĂTOARE
în etapa a Xl-a a Campio

natului Național de baschet 
feminin în Capitală au avut 
loc partidele Voința Bucu
rești — Politehnica Sportul 
Studențesc și Olimpia — Ra
pid (în prima grupă valorică), 
iar în grupa 7—12 s-au dispu
tat întîlnirlle Voința Brașov — 
Comerțul CSȘ Tg. Mureș și 
Mobila CSȘ Satu Mare — 
CSU Prahova Ploiești.

Grupa 1—5

VOINȚA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC 2—0 : 72—68 (60—60, 
28—42) și 77—72 (37—38). în 
prima partidă, cînd studentele, 
la absențele notabile din e- 
chipă și-au mal adăugat-o și 
pe Gabriela Pandrea (suspen
dată), se credea că baschetba
listele de la Voința vor avea 
o misiune ușoară, avîndu-se în 
vedere lotul valoros de care 
dispune antrenorul Marian 
Strugaru. Dar. contrar aștep
tărilor, cele, care au condus 
„ostilitățile" în teren au fost 
sportivele de la „Poli", ele a- 
flîndu-se majoritatea timpului 
de joc la conducere pe tabela 
de scor și doar eliminarea 
pentru 5 greșeli personale a 
lui Dăian și Gera a făcut ca 
studentele să părăsească tere
nul învinse. De partea cealal
tă, Voința a alergat după vic
torie timp de 45 de minute (cu 
prelungiri) șl abia mai spera 
în succes atunci cînd adver
sarele lor aveau un avantaj 
substanțial : 28—13 în min. 11, 
42—27 în min. 19, 51—41 în

min. 29. Dar, în minutele de 
prelungire, elevele lui Costel 
Dinescu nu au mai rezistat 
(rezervele sînt departe de va
loarea titularelor) și au pier
dut.

Și meciul al doilea a fost 
la fel de dinamic. De data a- 
ceasta ambele formații au ju
cat bine, spectaculos șl cu o 
evoluție palpitantă a scorului, 
nici una dintre combatante ne
reușind să se desprindă. Eli
minarea Gabrieiei Pandrea 
(pentru 5 greșeli), în min. 29, 
a făcut ca studentele să nu 
mai aibă. în final, fantezie și 
prospețime și sportivele de la 
Voința, mult mai experimen
tate, au reușit să cîștige din 
nou. Marcatoare: Ștefan 214-14, 
Caloianu 04-8, Angheluș 24-0. 
Urogdy 114-2, Jugănaru 94-11, 
Filip 114-19, Borș 124-23, A- 
postol 24-0, Măringuț 44-0 de 
la Voința, respectiv Bărăgan 
204-10, Făgărășanu 24-0. Pan
drea 04-16, Dăian 104-17. Gera 
194-20. Hora 114-4, Duțică 
24-0, Postelnicu 24-5, Horea 
24-0.

Arbitri M. Oprea — I. Nau- 
mcscu și C. Dumitrache — V. 
Cojocaru.

OLIMPIA — RAPID 2—0 : 
97—73 (50—40) și 80—56 (41—24). 
în sala Olimpia, gazdele au 
cîștigat ambele partide la sco
ruri care ne scuțesc de co
mentarii. Au înscris : Cristea 
25 + 13. Stingă 134-10. Gavriliuc 
44-18, Bîră 0+1, G. Szoke 2+2. 
Marinache 20+22, Bădinxci 
19 4 4, Simioană 0+2, Stoichiță 
3 + 6, Sipoș 4+2, Țintea 2+0,

D. Popa 5 t-0, respectiv E. 
Popa 17 + 22, Pîrvan 6+10, Tri- 
că 4+3, Bid uianu 8 + 12, Iancu 
2+0, Lefter 21 + 7, Pinter 3 + 0, 
Cîrstoiu 24 0, Alixandru 10 + 2. 
Au condus Z. Raduly — I. 
Varga și N. Ionescu — O. Ves- 
tinian.

Paul IOVAN

Grupa 7—12

VOINȚA BRAȘOV — COMER
ȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ 2—0 î 
75—50 (26—26) si 73—70 (44—28).
Au fost două jocuri interesante, 
destul de echilibrate, cîștigate de 
eazde. care au avut un plus de 
eficacitate în finalurile de repri
ze. Oaspetele au luptat pentru a 
eîștiga dar nu au putut realiza 
mai mult, deoarece baschetbalis
tele brasovence. mai valoroase și 
cu o echipă mai omogenă, au 
contracarat prompt eforturile 
adversarelor. Cele mai eficace ju
cătoare au fost M. Jerebie 
14+28 și C. Hînda 19+16 de la 
Voința. respectiv M. Nagv 
10413 și S. Șandor 7+13.

Arbitri : I. Olaru și N. Con
stan tinescu (București).

Caro! GRUIA — coresp.

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— C.S.U. . PRAHOVA PLOIEȘTI 
2—0 • 68—66 (44—40) și 71—56
(39—28). Prima partidă a fost ex

trem de disputată si interesantă, 
cu dese răsturnări de scor. Gaz
dele au realizat desprinderea de
cisivă între minutele 35 șl 37. 
cînd au ai uns de la 56—57 la 
65—57 ! Ploiestencele au înscris 
în continuare 3 aruncări de trei 
nitnete insuficiente totuși nentru 
răsturnarea rezumatului. Tn cea 
de-a doua partidă, gazdele au 
jucat dezinvolt obținînd o victo
ri. la un scor concludent. (D. St.)

pauză

la

5

de 
de

i

care
în tara noastră.

„ALPINELE
Cînd Iubitorii spor'.urilor 

iarnă se bucurau din plin
stratul d nea căzut cu zile 
în urmă. Iar pregătirile schio
rilor fruntași se desfășurau In 
condlțiuni optime, lată că pre
vederile meteorologi or «u în
ceput să se confirme : vreme 
tn încălzire tn tntreaga țară. 
Urmarea : tn eîteva zile zăpada 
i devenit tot mal puțină, ea 
menținîndu-se, totuși, în Bu- 
cegl, tn juru' Cotei 2000. Cu 
toate aceste- antrenamentele 
schioarelor din lotul național 
au continuat — cu o . '
scurtă, prilejuită de sărbători
rea nou’ul an — fie în Bucegl. 
fie tn Postăvar. Antrenorii 
Dan Cristea, Livhi Predeleanu 
-.1 Mihai Ungureanu continuă 
să caute soluții șl locuri cît 
mai adecvate pentru buna des
fășurare a procesului de In
struire. Controlați șl Îndrumați 
permanent de reputatul specia
list a schiului nostru alpin, 
ștefan Sava, grupul de tehni
cieni supun -mul program ln 
tens de pregătire pe cele mal 
bune schip-re alpine ale țării. 
Mihaela Fera. Liliana Ichim,

CU GINDUL LA PERFORMANȚA
mijlocul 
care. îm 
colege di 
gistr?ze r 
cu toate 
cunosc v 
țele din 
schioarek 
pale tavo 

Exigent 
Sava ne 
cesc mul 
pune îfl 
trenamen 
conjJgat 
răspund 
relor noi 
cu bine 
tele car 
vor fi r 
depuse < 

Tntr-adi 
și colege 
numărate 
ților tra.‘ 
tulul. Și 
văzut 
veau dec 
gă cr n 
mult fii

ClaudLa Postoiache, Delia pa
rate Adriana Macrea și Doris 
Bomfert coboară de nenumă
rate ori traseele însemnate cu 
artă și migală de antrenori în 
Valea Dorului și pe cunoscuta 
Vale a lui Carp, prec m și pe 
Pirti; Lupulu din Postăvar.

Se repetă flecarp mișcare. 
Se caută o adaptare olt mai 
bună la noile fanioane folo
site în concursuri, fiind nece
sare noi procedee de atacare 
i porților, de ocolire a lor. 
Toți’’ trebuie pus la punct. 
Tinerele schioare eîteva încă 
ia vîrsta junioratului, execută 
cu precizie M eleganță tot ceea 
ce le cer dascălii lor. Cea ma! 
productivă sportivă a sezonu
lui trecut sibianca Mibaela 
Fcra, a fos obligată la o pau
ză de eîteva die. din cauza 
unei gripe rebele, și acum cau
tă (împreună cu antrenorul ei 
încă din timpul copilăriei, 
Mii al Ungureanu) să recupe
reze cît mai repede cele eîteva 
zile pierde e în obiectiv 
actualul sezon sînt cursele 
cadrul Balcaniadei 
avea loc

^\\\\\\\\\\^^^

In vederea participării la pri- " 
mu» lor concurs de Cupă Mon
dială din acest sezon, compo
nentele lotului olimpic de schi 
fond al României au plecat ieri 
spre Leningrad, pe pîrtiile de la 
Kavgolovo avînd oc. la sfirșitul 
acestei săptămini probe de 10 
km și 4 X 5 km în stil clasic. 
Dir lot fac pane Ileana Han- 
gan, Rodica Drăguș, Daniela Fi- 
limon, Mihae’a Cîrstoiu, Adina 
Tuțulan. In continuare, un nou 
popas, la Kingenthal, în R. D. 
Germană, pentru o nouă etapă 
de Cupă Mondială, dar în pro
bele de 20 km și 4 X 5 km, stil 
liber. Accelerează alergătoarele 
noastre pe schiuri Și» făcînd a- 
ceastă constatare, le dorim să 
ajungă cH mal departe pe dru- 
mul afirmării lor internaționale. ...La orizont, marea per forme 

Fot
niui u ii in i ti 1'i iau *>**'■'* )*v ***-•—•

Șl TOTUȘI, ÎN IANUARIE SE VA SCHIA!
Venim astăzi tn tntîmplnarea mal multor cititori, 

mari amatori de schi șl mișcare tn aer liber, care 
s-au arătat, pe bună dreptate. ...nedumeriți de vre
mea nrlmăvăratlcă din acest Început de Ianuarie. 
Pentru a le oferi amănunte privind starea stratului 
de zăpadă și a evoluției sale tn această primă lună 
a anului In zonele montane ale țării, ne-am adresat 
specialiștilor Institutului de Meteorologie și H;dro" 
logie A răspuns întrebărilor redacției cercetătorul 
principal Nieolae Mareș : „tn Prezent, gros*™®a 
sO.-atului de zăpadă este variabilă, dar oricum insu
ficientă, tn general, pentru practicarea sporturilor 
specifice, tn Semenic, zăpada are 4 cm, >» pre*®“* 
9 cm, la Iezerul 10 cm, la Sinaia — Cota 1400 18 cm, 
la Păltiniș 22 cm, la Obîrșia Lotrului 30 cm, la R»- 
rău și Lăcăuțl 26 cm, la Vîrful Omu și la Cozia 5S 
cm. Cel mal gros strat este înregistrat la Bilea Lac : 
170 cm. Sinlem în măsură să anunțam insă, că 
GROSIMEA STRATULUI DE ZAPADA VA DEVENI 
DIN CE IN CE MAI MARE. INCFPiND CU DECADA 
A DOUA A LUNII, căderile cele mai substanțiale in- 
registrîndu-se tn Carpații Sudici și de Răsărit. In 
decada a treia, stratul de zăpadă se va diminua ușor 
din cauza unei noi ridicări (ușoare) de temperatură, 
care nu va afecta Insă decît în mică măsură acti
vitățile pe pîrtii. tn intervalul 11—12 și 16—20 Ia
nuarie. vintul va prezenta intensificări in Carpațl, 
fără ca să-i deranjeze oe Iubitorii schiului și aru- 
meției hibernale, tn concluzie, perioada care a ră
mas din luna ianuarie va fi propice vacanțelor 
active pe pîrtH șl In Împrejurimile cabanelor mon- 
tane“.

Patinaj viteză: (
tn ultima vrei 

sat patinatori 
campioni absolv 
nlori. Preluînd 
antrenor Petre ‘ 
educație fizică 
tinuat tradiția 1 
pistînd noi tale 
cu amărăciune 
e nevoit să luc 
mult pe... usca 
artificial din o 
teaptă să fie re 
organizat — cu 
Marius Dobresci 
au trecut apros 
care doar 12 ai 
nele 1

In prezent Ce 
Engeleiter, Mit 
lae Dicu fac p 
zentatlve de j 
Armenciu. cu u 
leți. în care î? 
întreprinde un 
în vederea apre 
țlonal, pe pistei 
Cluj-Napoca și 
și dornici de 
cean, Felician G 
patinatori prog 
chil, anunțîndu- 
ai ,.inelelor de

CURSURI DE SCHI LA PREDEAL 
PENTRU TOATE VÎRSTELE

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. HOTELURI Șl RESTA
URANTE BUCUREȘTI, prin agenția de turism din Bd. Re
publicii nr 68. în colaborare cu O J Ț Brasov organizează 
in primul trimestru al anului 1988 cursuri de schi la Pre
deal. in serii de cîte 6 zile, pentru începători și avansați.

Servicii cazarea în vile (camere de 2—3 paturi) ; trans
portul pe CFR — tren accelerat cu locuri rezervate (op
tional) ; masă rezervată la restaurantul Clăbucet-sosire sau 
pe bonuri valorice ; cîte 2—4 ore/zi cursuri practice sub 
îndrumarea unor monitori experimentați.

Plecări 10, 16, 22. 28 ianuarie 3. 9. 15, 21 27 februarie, 
4. 10. 16. 22 martie.

La cerere, se asigură echipamentul sportiv necesar : schi
uri si clăpari

La terminarea cursului se organizează un concurs și o 
festivitate de premiere. Cu această ocazie, se acordă „absol
venților* diplome și insigne.

Școala I.T.H.R. București dispune de un centru de în
chiriere cu 150 echipamente sportive, schiuri si clăpari de 
cea mai bună calitate și de o garderobă specială

Asociațiile și cluburile sportive, întreprinderile și insti
tuțiile. școlile, precum și toți doritorii de a deprinde sau 
a se perfecționa în acest sport se pot adresa, pentru infor
mații de specialitate și înscrieri, la agenția de turism din Bd 
Republicii nr. 68 (telefon 14 08 00). zilnic între orele 8—10
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LA STARTUL PREGĂTIRILOR
LA A.S.A. TG. MUREȘ, DOUA NOU TATI IN LOT

RAPIDUL SE VREA CA UN... TREN RAPID

nlor

IN „PRIM-PIAN", DISPUTA PENTRU TITULARIZARE

ANTRENORUL Șl VACANTA

sînt degrevați de

pepinierei noastre, este

Sala Spor 
este frec

ai Rapidu- 
dintre ei 
activă In

am primit 
de la Rm. Vîlcea. 

care Iși desfășoară 
de mai bine de 30 
culorile Chimiei. O

este „Cupa 30 Decem- 
alta, ajunsă Ia a 11-a

unul, spunea el,

va fi intărit cu 
Moldovan, de la 
și cu mijlocașul 

î,U“ Cluj-Napoca 
secund, Florea

sintem 
să le 
înaltă

bună din sezonul 
noastre

I FORMAȚIILE DIN PRIMUL EȘALON,
» i 7

De două zile, lotul de jucători
’ 1 A.S.A. Tg. Mureș se

So vata, stațiunea prefe
rată de fiecare dată de mure- 

Ișeni pentru pregătirea centrali
zată. Mai înainte, la 5 ianua 
rie, antrenorii Cornel Dinu și I Florea Ispir le au comunicat 
jucătorilor programul întregii 
perioade pregătitoare, după care 
ijtregul lot a efectuat obișnui Hto control medical La 22 ia- 
srearie, jucătorii vor reveni în 
localitate și vor începe suita 
jocurilor de verificare. Au pri
mit acordul de transfer Naghi 
(pentru Chimica Tîrnăveni) și

I al echipei 
află la So

De mai multe zile, 
turilor din Giulești 
ventată de jucători 
lui ce. mai mulți 
preferind o vacanță
locul ...sedentarismului, pînă la 
reluarea pregătirilor pentru re
tur. care se va produce dumi
nică 10 ianuarie. Luni este pro
gramată vizita medicală, ea ur- 
mînd să se desfășoare concomi
tent cu antrenamentele pentru 
readaptarea organismului la e- 
fort Antrenorii echipei fero
viare, I. Dumitru și I. Greavu, 
au stabilit ca locul pentru „în
cărcarea bateriilor" să fie la

„Evoluția 
de toamnă a echipei 
a creat o mare ambiție in rîn- 
dutile jucătorilor, deciși să se 
pregătească exemplar în aceste 
zile, pentru a confirma că sînt 
capabili de evoluții la fel de 
apreciate și în sezonul de pri
măvară" — ne-a declarat Ion 
Nunweiller, antrenorul princi
pal al echipei Flacăra Morenl.

Reunirea lotului va avea loc 
la 11 ianuarie. După patru zile 
de antrenamente în localitate, 
care urmăresc readaptarea or
ganismului la efort, în perioa
da 15—30 ianuarie pregătirile

Divizionarele A la jumătatea intrecerii

SLAB ÎN CAMPIONAT, BINE ÎN CUPA U.E.F.A.
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Nu luaseră vacanță elevii 
cînd a avut loc dialogul nos
tru cu Traian Popa, de multă 
vreme coordonator al centrului 
de copii și juniori Chimia Rm. 
Vîlcea. „Eu, ___
abia aștept această perioadă, 
cînd copiii " 1
orice altă activitate, pentru a 
organiza din nou minicompeti- 
țiile (afară și în sală) pe care 
ei, micuții jucători, și le do
resc atit de mult. La noi, la 
Rm. Vîlcea, una dintre aceste 
întreceri 
brie". O 
ediție și mult gustată de com- 
ponenții 
campionatul de tehnică. Așa 
i-am zis noi. Poate că nu e 
termenul cel mai potrivit, dar 
această întrecere — este vorba 
de un mare număr de meciuri 
de tenis cu piciorul — ajută 
foarte mult la însușirea unor 
procedee specifice fotbalului. E 
ușor, zic eu, să-i punem pe 
copii să aierge. Mai greu e să-i 
învățăm cum să lovească min
gea corect, cum să-și însușeas
că unele procedee tehnice ab
solut necesare în 
dorn (algerianul 
demonstrat că se 
gol cu călcîiul, 
antrenamente, într-o mare 
nală europeană). întrecerile 
care le vom organiza au

fotbalul mo- 
Madjer ne-a 
poate marca 
ușor, ca la 

fi- 
pe 
ca

Marton (pentru Electroniureș). 
Lotul echipei 
fundașul C.
Electromureș, 
Sabău de la

Antrenorul
Ispir. ne-a spus printre altele: 
„Sintem deciși să ne pregătim 
cu toată seriozitatea, astfel ca 
să putem continua ți la pri
măvară. linia ascendentă din 
partea a doua a turului cam
pionatului. Vrem să devenim o 
echipă competitivă, cu o evo
luție superioară care să-i sa
tisfacă pe suporterii noștri".

Cele două victorii din finalul 
campionatului trecut, 1—0 cu 
F.C. Olt la Slatina (etapa a 
33-a) și 5—3 cu S.C. Bacău, la 
București (etapa a 34-a), i-au 
conferit Sportului Studențesc 
dreptul de participare în ac
tuala ediție a Cupei U.E.F.A. 
Era un motiv în plus ca echipa 
din „Regie", creditată, pe bună 
dreptate, ca una dintre forma
țiile fruntașe ale fotbalului 
nostru, să înceapă campionatul 
cel puțin la fel de bine cum

jocurilor (nejudicios alcătuit) a 
fost extrem de dificil în prima 
lui parte : în primele 6 etape 
„alb negrii" au primit replica 
celor mai bine cotate echipe 
(Steaua Dinamo. Universitatea 
Craiova).

Acel 0—4 înregistrat la Sla
tina. în etapa a 9-a, a fost ur
mat imediat de măsura înlocui
rii conducerii tehnice, pregă
tirea echipei fiindu-i încredin
țată cuplului Paul Cazan — 
Gir,o Iorgulescu, numire care

13. SPORTUL STUDENȚESC 17 5 3 9 19-27 13

Bușteni, cu începere de la 15 
ianuarie Caravana rapidistă va 
reveni în Capitală la sfirșitu) 
lunii, cînd va începe etapa „a- 
cumulărilor calitative". Ședința 
de analiză a comportării echi
pei în prima parte a campio 
natului va avea loc în stațiu
nea montană amintită. „In pri
măvară avem nevoie de un 
start cu viteza... unui tren ra
pid, ne spunea antrenorul prin
cipal, motiv pentru care 
hotărîți ca pregătirile 
desfășurăm la cea mai 
cotă a exigențelor".

se vor desfășura într-o stațiu
ne de pe Valea Prahovei, după 
care vor urma obișnuitele me
ciuri de verificare. Deocamdată, 
nu există nici o noutate in lo
tul echipei. Secundul Tănase 
Dima a ținut să adauge : „E- 
xistă o mare concurență pe 
posturi, ceea ce va face ca 
lupta pentru titularizare să fie 
foarte mare. Cu alte cuvinte, 
cine va munci, cine se va au- 
todepăși la antrenamente, va 
juca. Cine nu...".

principal scop tocmai îmbună
tățirea 
tehnice, 
fotbalul

Toate
Traian _ _ ___ ,
de iarnă. Și iată, la începutul 
acestei săptămîni, 
o scrisoare 
de la cel 
activitatea 
de ani sub 
scrisoare plină cu detalii de la 
cele două competiții care și-au 
mai derulat încă o ediție...

Finala „Cupei 30 Decembrie" 
a reunit în Sala Polivalentă 
selecționatele a șase cartiere, 
fiecare cu cite două echipe, 
competiția avind și un pronun
țat caracter de selecție. La 
grupa mică (10—12 ani), selec
ționata Nord a întrecut Ostro- 
venii cu 9—6, iar la grupa de 
13—14 ani, Ostrovenii au fost 
ma. buni 12—9 cu Nordul. E- 
vidențiați : portarii N. Anita 
și N. Drăgușin, fundașii M. 
Sporis și M. Spinciu, atacanții 
N. Dobrică și L. Lupulescu ; 
golgeter : Gh. Pălărie (8 go
luri în finală).

Cealaltă întrecere — de te
nis cu piciorul — a ajuns, cum 
spune antrenorul, la a 11-a e- 
diție, primele 10 fiind cîștigate, 
în ordine cronologică, de Ver-

continuă a procedeelor 
atit de necesare în 

de azi ți de mîine".
acestea ni le-a spus 

Popa înaintea vacanței

• Puncte realizate pe teren propriu : 10 (a pierdut cfte î p 
la „U“ Cluj-Napoca, Steaua și Oțelul, cite 1 p la C.S.M. Su
ceava șl „Poli" Timișoara) ; puncte obținute in deplasare : 9 
(2 p la F.C. Argeș, 1 p la Rapid).
• Golgelerii echipei : Coraș 5 goluri. Stănlcl, ț'îrlea, Ți- 

eleanu — cite 3 ; G. Iorgulescv 2 (1 din 11 m) ; Munteanu II, 
Bozeșan I, M. Popa — cîte unul.
• Jucători folosit! — 20 : M. Popa, Coraș — oițe 17 jocuri ; 

M. Marian, Țirles — oițe 10 ; C. Pană (I) — 15 ; Tlcleanu, 
Cristea — cîte 14; Munteanu n 13 ; Gh Cristian, stănlcl — 
cîte 12 ; S. Răducanu, Bozeșan I — cîte 11 : G. Iorgulescu 10 ; 
Achîm, ducă, Buclco, Pologea — olte 7 ; Volcllă. Cazan, Bur- 
chel — cîte 5.
• Media notelor echipei t 1,00 ; mediile notelor jucătorilor 

(pe baza a minimum 10 jocuri) : 1. Țicleanu 0,80, 3. Stănlcl 
6,66, 3. Coraș 6,61 ; cele mal mairl note : 8 (Coraș de 1 ori, 
Țicleanu o dată).
• Cartonașe galbene : 20 (4 suspendări) — 13 jucători ; oele 

mal multe : Cristea, O. Iorgulescu, ducă — cîte 3.
• Cartonașe roșii t Cristea (etapa a 16-a).
• A beneficiat de două lovituri de la 11 m — una trans

formată (G. Iorgulescu), una ratată (Coraș) ; a fost sancțio
nată cu două penaltyux! — unul transformat, unul ratat.

• A expediat 198 de șuturi (140 „acasă", 58 tn deplasare), 
dintre care 99 pe poartă (67 „acasă", 32 în deplasare).

îl încheiase pe cel precedent. 
Dar n-a fost ața. Jucătorii, 
mult prea încrezători în for
țele proprii, majoritatea dintre 
el senatori de drept în forma
ție, au început campionatul cu... 
stîngul. coborînd, etapă de eta
pă, spre subsolul clasamentu
lui Semnificativ este faptul că, 
după 8 etape, echipa pregătită 
de Mircea Rădulescu și Vlad 
Marica nu gustase încă din 
cupa victoriei 1 Cele 5 înfrîn- 
geri (cu Universitatea Craiova, 
Dinamo, Steaua, Oțelul și F.C. 
Olt) intercalate de trei palide 
„remize" (cu C.S.M. Suceava, 
„U“ Cluj-Napoca, ambele în 
„Regie" și cu Rapid, în Giu
lești), au.. rostogolit formația 
studențească pe ultimul loc în 
clasament Respectînd adevărul, 
să arătăm, totuși, că pentru 
Sportul Studențesc programul

ELEVILOR...
gu, Răducă, Filip, Cîrceag, Pa
vel (2), Albu, Nițu, Dinu ți 
Cărămidă. Anul acesta s-a ju
cat pe trei categorii de vîrstă: 
11—12, 13-14 și 15 ani, atît la 
simplu cît și la dublu. Iată 
cîștlgătorii : Bălășoiu, Gibaru, 
Tanislav (la simplu), Bălășoiu 
— Alisar Gibaru — Anita și 
Popa — Ionescu. Au participat 
56 de jucători, s-au disputat 181 
de meciuri, 412 seturi, pe pa
tru terenuri, după sistemul cel 
mai bun din trei seturi.

Și în încheierea scrisorii, 
așa ca o concluzie... „în cen
trul nostru există 140 de copii 
și juniori de care se ocupă 
Mircea Savu, Nicolae Bughea- 
nu Teodor Ciobanu și cu 
mine. De-a lungul anilor au 
fost promovați în Divizia A 21 
de jucători. Avem o bază ma
terială bună, iar conducerea 
clubului (președinte — prof. 
Gheorghe Udrea) este alături de 
noi".

Laurențiu DUMITRESCU

a coincis și cu primul succes 
din campionat (3—1 cu Pe
trolul, în etapa a 10-a). Au ur
mat evoluții contradictorii, „una 
caldă, alta rece" (vezi egalul 
cu „Poli" pe teren propriu și 
primele puncte aduse din de
plasare, 2—1 cu F.C. Argeș), 
dar, oricum, finalul sezonului 
de toamnă a fost ceva mai 
convingător, apropiind echipa 
din „Regie" de valoarea și po
sibilitățile ei reale, astfel că 
Sportul Studențesc a încheiat 
turul pe locul 13.

In contrast cu evoluția mo
destă, neconvingătoare din 
campionat, Sportul Studențesc 
și-a recompensat suporterii, o- 
ferindu-le (și nu doar lor) o 
plăcută surpriză în confruntă
rile din Cupa U.E.F.A., compe
tiție In care a ajuns pînă în 
„optimi". De altfel, performan
ță unică In îndelungata exis
tență a clubului. Printr-o mo
bilizare totală, efort colectiv șl 
dăruire exemplară (ceea ce 
le-a cam lipsit în campionat), 
studenții au reușit să elimine, 
pe rînd. pe polonezii de la

G.K.S. Katowice (1—0 și 2—1) 
și pe campioana Danemarcei, 
Brondby (0—3 și 6—3), pără
sind competiția, cum se spune, 
cu fruntea sus, eliminați de 
Verona lui Elkjaer, Di Gennaro 

- și Pacione <1—3 și 0—1).
Cum a fost posibilă o atît de 

contradictorie evoluție ? Adică 
slaDă în campionat și bună în 
Cupa U.E.F.A ? Explicațiile 
sînt numeroase. Să încercăm a 
le enumera pe cele mai impor
tante : « SUPERFICIALITA
TEA IN PREGĂTIRE. Mulți 
dintre jucători, considerind că 
au atins un nivel ridicat, că nu 
mai au nimic de învățat, au 
fost refractari la efort, n-au 
mai depus interesul cuvenit in 
procesul de instruire. • JU
CĂTORI — SENATORI DE 
DREPT. Mulți jucători cu 
vechi state de serviciu în ca
drul echipei nu s au mai pre
gătit conștiincios, considerîn- 
du-se, oricum, titulari de drept. 
De aici, dispariția concurenței 
pe posturi. « PREA PUȚINE 
VALORI INDIVIDUALE. Au 
existat, e adevărat, Coraț și 
Țicleanu. Primul este conside
rat jucătorul numărul 1 al e- 
chipei, adevărat conducător de 
joc, iar al doilea. în evidentă 
revenire de formă, cu precă
dere te finalul sezonului. Cei
lalți component! ai lotului au 
evoluat inconstant (M. Popa, 
Țîrlea, Cristea, Stanici) sau sub 
așteptări (Munteanu. Bozeșan, 
M Marian, Pană, S. Răduca- 
nu) De aici, desele fluctuații 
de formă de la un meci la al
tul. « PREDILECȚIA SPRE 
JOCUL STATIC. Datorită dife
rențierii în pregătire (unii am
bițioși, alții delăsători), s-a ju
cat mult prea static, renunțîn- 
du-se la mișcare, la viteză, la 
ritm, totul din cauza unei pre
gătiri fizice sub parametrii ce- 
ruți de jocul modern. • AB
SENȚA UNUI AL DOILEA 
VIRF AUTENTIC. De la retra
gerea lui Mircea Sandu, echipa 
resimte lipsa omului de goL 
Venirea lui Țîrlea n-a dat, deo
camdată, rezultatul scontat, el 
resimțind colaborarea cu un al 
doilea vîrf de care echipa duce 
lipsă. Dovadă stă și faptul că 
în tur golgeter a devenit Co- 
raș, care a apărut la finalizare 
mai mult din linia a doua.

Sportul Studențesc a jucat 
dintotdeauna mai "bine te pri
măvară. Și promite s-o facă și 
în returul campionatului. C« 
condiția sine qua non ca echipa 
să-și strîngă rîndurile, jucă
torii să-și însușească bine a~ 
ceeași partitură, totul pe fon
dul unei ambiții ți mobilizări 
exemplare.

Gheorghe NERTEA

Ex-arădenii Țîrlea și Coraș (cu mingea) atacă in „tandem" poarta 
adversă. Numai că, te tur, cei doi «u marcat împreună doar opt 
goluri I Foto: Aurel D. NEAGU

Divizia C intre tur și retur - SERIA A V-a

UN LIDER DE ULTIM MOMENT - AUTOMATICA BUCUREȘTI!

lOTO-FBOKOSPSm INFORMEAZĂ
nului
rtici- râtoare : începînd de astăzi, se 
iilita- reia seria proiecțiilor de filme 
obiș- artistice care succed, de obicei, 
e de tragerile Loto de vineri. Desi- 
gerea gur că tragerile fiind publice, 
ti, în accesul în sală este liber, atît
mnei pe durata operațunilor de tra-
15,50. gere, cît și pe timpul spectaco-
ope- lului cinematografic respectiv,
iuțea e NU UITAȚI CA MAI 
>gra- SÎNT DOUA ZILE pînă la
tere- TRAGEREA EXTRAORDINA-

nu- RA PRONOEXPRES A NOU-
, pe LUI AN. care va avea loc du- 

ora minjeă. 10 ianuarie. Reamintim
ora că la această deosebit de in-

ucu- teresantă tragere, devenită tra

dițională. se extrag 60 de nu
mere, în cadru] a 10 operațiuni 
de extragere fapt elocvent pen
tru șansele pe care le au parti 
cipanții. Cîștigurile sînt. de a- 
semenea, pe măsura așteptări
lor constînd în autoturisme, 
excursii peste hotare și impor 
tante sume de bani. Procu- 
rați-vâ din timp bilete cu nu
merele favorite, pentru a evita 
aglomerația care se produce, de 
obicei. în ultima zi ce precede 
tragerea.

• Tot n acest răstimp vă 
puteti decide și asupra pronos 
ticurilor pe care urmează a le 
înscrie pe buletinele concursu
lui PRONOSPORT al acestei 
săptămîni.

In această serie. în care e- 
voluează ont formații din Ca
pitală. s-a produs o adevărată 
.lovitură de teatru" în finalul 
turului. Aproape în tot sezo
nul d«- toamnă cea mai bună 
echipă a fost Metalul Mija, 
care pînă ' în penultima etapă, 
a condus in clasamentul aces
tei serii „bucureștene" (s-a 
mai aflat pe primul loc cîteva 
etape și IUPS Chitila). Iată 
insă că datorită unui act de 
nesportivitatr a unor spectatori 
la meciul cu Viscofil Bucu
rești (cîștigat pe teren de Me
talul cu 2—1) echipa din Mija 
a pierdut la .masa verde" cu 
0—3. Cu ur -asemenea handi
cap și după derbyul pierdut 
in ultima etapă la București, 

cu Automatica (1—2). Metalul 
a cedat primul loc fostei divi
zionare B.

Actualul lider Automatica, 
a avut un început modest, n-a 
confirmat calitățile unei foc- 
mații care în campionatul pre
cedent a jucat în Divizia B, 
reușind prima victorie te de
plasare abia în etapa a VI-a 
(cu Danubiana București, pe 
atunci ultima clasată). A mai 
cîștigat „afară" în etapa a 
VIII-a to' Ia o echipă bucu- 
reșteană. Tehnometal, și cu 
încă un punct obținut la Chi
tila a reușit un +7 la „ade
văr". Pe teren propriu, Auto
matica a jucat bine, nepierzînd 
nici un punct. Echipa pregăti
tă de P. Grosu are un golave

raj bun (37—15), cu toate că 
pe terenurile adverse a înscria 
doar 6 goluri (a primit 8) ; te 
schimb, a realizat un scor pu
țin obișnun «10—4) cu Petro
lul Tîrgoviște. (T. R.).

CLASAMENTUL SERIEI
1. Au tom. Buc 15 10 1 4 37-15 31
2. Met Mija 15 9 2 4 26-14 29
3. A. Crevedir 15 8 1 5 24-19 25
4. Viscofil 15 7 3 5 22-19 24
5. MECON Buc 15 7 2 3 19- C 23
6. Chimia G. J5 7 2 6 21 -14 23
7. IUPS Chit. i5 7 2 6 26-21 23
8. Min. Șotî-ea 15 7 1 7 18-17 22
9. CFR-BTA 15 7 1 7 20-21 22

10. I.M.G BUC. 15 7 1 7 18-27 22
11. Elec Titu 15 7 0 8 32-29 21
12. Petr. T-viște 15 6 2 7 20-30 20
13. Abat Buc. 15 6 2 7 15-25 20
14. Danub. Buc 15 5 2 8 24-26 17
15 C mentul F 15 4 2 9 13-35 14
16. Tehnometal 15 4 0 11 13-27 12



(Urmare din vag D
mare, în primul rînd Ia dezar
mare nucleară, înlăturării pri
mejdiei de război și asigurării 
dreptului suprem al popoarelor, 
al oamenilor la existență, la li
bertate și independență, la via
tă. la pace.

S-a reliefat, cu deosebită sa
tisfacție, largul ecou de care se 
bucură peste hotare neobosita 
activitate a tovarășei Elena

Ceaușescu, consacrată binelui și 
fericirii poporului român, no
bilelor idealuri ale umanității, 
de pace. înțelegere și largă co
laborare intre națiuni, făuririi 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră,

Exprimînd gîndurile și senti
mentele împărtășite de întregul 
popor cu prilejul acestui emo
ționant moment aniversar, cei 
prezenți la solemnitate au feli
citat-o cu căldură pe tovarășa

Elena Ceausescu, dorindu-î ani 
multi de viață, fericire, sănăta
te și putere de muncă, noi suc
cese în activitatea sa dedicată, 
cu exemplară dăruire, înfăptui
rii istoricelor obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului, transpunerii neabătute în 
viață a întregii opere de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate șl înaintare 
a României spre comunism.

Masă tovărășească oferită
de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R

SPORTUL^
ECHIPA DE HANDBAL DINAMO BUCUREȘTI
A CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA KOTHEN

BERLIN, 7 (Agerpres). Tur
neul masculin de handbal de 
la Kothen (R.D. Germană) s-a 
încheiat cu victoria echipei Di
namo București — 9 p, urmată 
în clasamentul final de forma
țiile Sil Zaporoje — 8 p, Ta- . 
tra Koprvnlce — ( p. S. C.

Magdeburg — 5 p și Ta u ras
Siauliai (Finlanda) — Op. în 
ultima zi a competiției, hand- 
baliștii români au învins cu 
14—12 (8—6) echipa Tauras 
Siauliai și au cîștigat cu 19—12 
(10—7) meciul cu formația S.C. 
Kothen.

în onoarea tovarășei Elena 
Ceaușescu. membru al Comite
tului Politie Executiv a! C.C. 
al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului National 
al 
lui. 
rii 
îndelungatei sale activități re
voluționare, Comitetul Politic 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân a oferit o masă 
tovărășească.

împreună cu 
Nioolae Ceaușescu, 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au parti
cipat membri și membri sirnle- 
anti al Comitetului Politic Fxe- 
cu i|v al C.C. al P.C.R.. 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai Con
siliului de Stat si ai guverna- 
lu|.

Tovarășei ElcWa Ceaușescu 
l-au fost transmise, și în a- 
eest cadru, cele mal calde fe
licitări, . urări de sănătate, via
tă îndelungată, multă putere

Știintei și Invătămîntu- 
cu prilejul aniversă

rile! de naștere si a

tovarășul 
secretar

de muncă, de noi si tot mal 
importante succese in întreaga 
sa aotlvitate, împreună cu tra
diționalul „La multi ani", urări 
pe care toți cetățenii patriei 
noastre le adresează, cu stimă 
Si deosebit respect, în această 
zi aniversară.

Mulțumind pentru felicitările 
Si urările adresate. tovarășa 
Elena Ceaușescu a toastat pen
tru partid și poporul nostru, 
pentra Îndeplinirea cu succes a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea si Conferin
ța Națională ale partidului, 
pentru ca în anul 1988 să se 
obțină rezultate cit mai bune 
in toate domeniile de activi
tate.

tn acest cadru sărbătoresc, 
tovarășul Nioolae Ceaușescu a 
toastat pentru gloriosul nostru 
partid, pentru eroicul popor 
român, adresînd comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii cele 
mal bune urări de sănătate si 
fericire, de noi succese în dez
voltarea multilaterală a patriei, 
tn edificarea socialismului si 
oomunismului pe pămintul 
României. Referindu-se Ia pla
nurile sl programele de dez-

a 
în
că

voltare eoonomico-socială 
României in acest an și pe 
tregul cincinal, a subliniat 
este necesar ea, printr-o mai 
bună organizare a muncii, prin 
întărirea ordinii și disciplinei, 
a răspunderii fiecăruia la locul 
său de muncă — de sus șl 
pînă jos — să se asigure înde
plinirea neabătută a obiective
lor stabilite, dezvoltarea gene
rală a 
nuă a 
rial șl 
popor.

Cei prezenți au toastat în să
nătatea tovarășului Nieolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. a tovarășei 
Elena Ceaușescu. adresîndu-lc 
din toată inima urarea de via
tă îndelungată, de multă sănă
tate si putere de muncă, dc noi 
și tot mal mari succese în ac
tivitatea de supremă răspun
dere consacrată înfloririi mul
tilaterale a patriei, ridicării 
continue a bunăstării întregu
lui popor, întăririi necontenite 
a independentei si suveranită
ții României.

patriei, ridicarea conti- 
nivelulul de trai mate
spiritual al întregului

Turneul internațional de baschet-junioare

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A TERMINAT
NEÎNVINSĂ

SATU MARE, 7 (prin tele
fon), Tradiționala competiție 
internațională de baschet-juni- 
oare „Turneul Țărilor Socialis
te", desfășurată în sala Clubu
lui Spot 'v Școlar din localita
te. s-a încheiat cu succesul re
prezentativei țării noastre, ne
învinsă în cele 5 meciuri sus
ținute. Echipa României a to
talizat 10 puncte și este urma
tă în clasament de: 2. Bulga
ria 9 p. 3. Ungaria 8 p, 4. Po
lonia 7 p, 5. R.D. Germană 6 p, 
6. România B 5 p.

Turneul s-a bucurat de un 
succes deplin, datorită valorii 
tehnice ridicate și spectaculozi
tății majorității întîlnirilor, or
ganizării ireproșabile, precum și 
participării numeroase și entu
ziaste a publicului.

In partida care a încheiat în
trecerea, reprezentativa Româ
niei a întîlnit pe oea a Poloniei, 
tn fata căreia a repurtat victo
ria la un scor edificator : 
81—50 (52—26). Baschetbalistele 
noastre s-au impus încă din 
primele minute, datorită apă
rării agresive șl atente prin 
care au obținut intercepții ur
mate de contraatacuri finaliza
te. Pivoții și-au făcut și ei da
toria. iar precizia aruncărilor 
la coș de la 6,25 m a contat și 
ea la sporirea treptată a avan
tajului (au fost fructificate 8 
aruncări de 3 puncte). Oaspete
le, mal lente, au fost depășite 
de ritmul de joc impus de se
lecționata noastră, ai cărei an
trenori au folosit toate jucătoa
rele însorise în foaia oficială, 
fiecare adueîndu-și contribuția 
la realizarea victoriei.

Au marcat: Vereș 18, Manea

COMPETIȚIA
17, Balogh 12. Morar 8, Nițu- 
lescu 8, Cristescu 6, Cocirlan 
8, Szeneș 5 (au mai jucat Mo- 
roșan șl Laszlo); coșgeterele 
oaspetelor s Raubo, Poznyak si 
Fiotcoska — ctte 9.

Au arbitrat W. Wisniewski 
(Polonia) ți A. Hohl (România), 

în meciul care a decis ocu
panta locului secund, reprezen
tativele Bulgariei ți Ungariei au 
jucat de la egal la egal timp 
de 30 de minute, după care 
voțil formației bulgare au 
vedlt mal multă incisivitate 
eficiență, înscriind coș după 
și aduetnd formației lor avan
tajul necesar victoriei cu sco
rul de 62—55 (32—31). Coșgete- 
re: Torolova 17. Popova 13, 
Varbanova 12, respectiv Csak 19 
*1 Suhajda 10.

Arbitri : I. Antonescu ți C. 
Pop.

pi- 
do-
coș

I ALTE SUCCESE ALE ÎNOTĂTOARELOR
1 NOASTRE In AUSTRALIA

MELBOURNE, 7 (Agerpres). 
In ziua a doua a concursului 
internațional de natațle de la 
Adelaide (Australia), sportiva 
româncă Tamara Costache și-a 
adjudecat o nouă victorie în 
proba de 50 m liber, cu timpul 
de 26,16, urmată de Karin 
Seick (R.F.G.) — 26,72 șl Lumi
nița Dobrescu — 26,74.

In proba de 200 m liber, clș-

tigată de Heike Friedrich 
(R.D.G.) — cu 2:00,59, Lumiri^^^, 
Dobrescu s-a situat pe locuHfc — 
doilea, în 2:02,01.

Alte rezultate : 800 m liber 
femei : Slrch (R.D.G.) — 8:40,96; 
50 m liber bărbați : Woithe 
(R.D.G.) — 23,28 ; 200 m flu
ture bărbați : Wilson (Austra
lia) — 2:01,94 ; 4X100 m liber 
bărbați : Australia — 3:31,38.

Turneul celor 3 piste

DIN NOU PE PODIUM...

Selecționata secundă a țării 
noastre a fost din nou la un 
pas de a produce o surpriză, 
de data aceasta In fața repre
zentativei R.D. Germane, care 
a cîștigat, într-un final capti
vant, cu 57—52 (27—25). Dispu
ta a fost echilibrată tot timpul, 
avantajul pe tabela de scor a 
alternat deseori. Iar succesul 
oaspetelor a fost decis (î>n ul
timele două minute) de plusul 
lor de maturitate competitions 
lă. Menționăm că selecționata 
B a țării noastre este alcătuită 
din junioare II si chiar junioa
re III, oare au debutat cu acest 
prilej în activitatea internațio
nală. Au înscris : Gulyaș 18. 
Geleriu 7, E. Szoke 2, Ambruș 
8. Sacerdoțeanu 7, Moldovan 6, 
VasiJescu 2. Szekely 4; coșgete- 
ra adversarelor. Blauert, cu 35 
de puncte.

Arbitri: T. Gcreb (Ungaria) 
și R. Haiduc.

Premii speciale: coșgeteră — 
Birgitt Blauert (R.D. Germană) 
90 p; cea mai tehnică jucătoare 
— Margareta Vereș (România): 
cea mai tînără sportivă — La- 
vinia Tulbure (România B) 
14 ani ți 6 luni.

Dumitru STANCULESCU

%

Tinerele noastre patinatoare 
de viteză continuă să se nu
mere printre fruntașele „Tur
neului celor 3 piste" (In
zell, Innsbruck și Baselga di 
Pine). După ce a cîștigat cursa 
de sprint (500 m) din prima 
reuniune de la Innsbruck, 
Ileana Cleteșteanu a urcat pe 
podium ți în ultima zi a con
cursului, sosind a treia în pro
ba de 1 000 metri: 1. Angelica 
Vasilieva 
Heike 
1:29,39, !
1:29,63. 
nistele 
ela Dascălu a căzut spre sfîr-

(U.R.S.S.) 1:28,34, 2. 
Biede'rmann (R.D.G.) 
3. Ileana Cleteșteanu 

Aflată printre protago- 
cursei de 3 000 m, Miha-

și tul întrecerii in timp ce con
ducea întrecerea cu partenera 
sa. Proba a fost cîștigată de 
Anna Lena Andersson (Suedia) 
cu 4:52,99. Ultimele dispute ale 
poliatlonului masculin au fost 
adjudecate de sovieticul D. 
Jurkov, cronometrat pe 1000 
metri cu 1:21,36 și M. Spielrnann 
din R.D. Germană, care a par
curs 3 000 m în 4:25,73.

Caravana viteziștilor din cele 
11 țări participante la actuala 
ediție a „Turneului celor 3 
piste" se va deplasa la Baselga 
di Pine, unde, sîmbătă ți du
minică, sînt programate ulti
mele întreceri.

UN ÎNVINGĂTOR detașat

AL CELOR „4 TRAMBULINE"

%

i

Cea de a 36-a ediție a Turneu
lui celor 4 trambuline s-a tn ■ 
chelat cu întrecerea de la Bls- 
chofshofen (Austria). Așa cum 
era de prevăzut, și de data s- 
c.easta a cîștigat fini rndezul 
Mattl Nykaenen cu 229,70 punc
te. urmat de iugoslavul Primo» 
Vlaga — 208 *0 p și norvegianul 
Ole-Christian Eldhammer — 
207,5 p. Cea mal mare surpriză 
a oferit-o austriacul Heinz Kut- 
tin (tn virată de 17 ani), clasat 
al 5-lea, avtnd o săritură de 
108 m (a treia din concurs). Cîș- 
tlgătorul Nykienem s-a detașat 
prin săriturile sale lungi (112.8 
șl 118 m), elegante șl aterizările 
perfecte. Cel 15 008 de spectatori 
prezenți la Întreceri l-au aplau-

în ancheta ziarului „Przeglad Sportowy*4

0 FLORETISTA ROMANCA PE LOCUL 1 ÎN LUME
VARȘOVIA, 7 (Agerpres). tn 

clasamentele celor mai buni 
scrimeri ai anului 1987, publi
cate de ziarul polonez „Prze- 

sportiva ro- 
Tufan, cam- 
este situată 
floretă. La

glad Sportowy", 
mâncă Elisabeta 
pioană mondială, 
pe locul inttl la
masculin, cel mai bun flore- 
tist al anului a tost desemnat 
italianul Andrea Borelia, La

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
HANDBAL • La Stockerau 

(Austria) s-a disputat meciul 
internațional amical masculin 
dintre selecționata Austriei șt 
formați» Hutnik Cracovia. Hand- 
ballștil polonezi au obținut vic
toria cu scorul de 23—22 (10—9).

ȘAH • înaintea ultimei run
de. în turneul de la 
lia (Italia) conduc 
tri Aleksandr
(U.R.S.S.) șl Larry 

ou oițe 5 
Vladimir 

— 4,5 puncte (1).

Reggio Eml- 
marii maeș- 

Beliavskl 
Christiansen 
puncte, ur- 

Tukmakov

tete : Helena Sukova (Cehoslo
vacia) — Rachel McQuillan
(Australia) 7—5, 8—2 ; Claudia
Kohde (R. F. Germania) — San
dra Wasserman 
6—2 : Jo Durle 
rianne Werdel 
6—1 > Catarina 
dla» — Janine

spadă, in fruntea Ierarhiei r
mondiale au fost clasați vest- (U.R.S.S.) ți 
germanii V. Fischer și A. (Franța).

dat călduros pentru victoria H- 
n Hă.

In clasamentu general, Mattl 
Nykaenen a ocupat primul loo 
ou 887,7 p fiind urmat de Jena 
Weissflog (R.D.G.) 
Parma ' ‘
Christian
763.5 p, : 
752,7 și '
751.5 p.

e In 
patinaj
se
fostul recordman mondial ___
Visser a cîștigat proba de 10 000 
m. cu performanța de 13:58,47.
• Probi feminină de slalom 

uriaș de ,a Tlgnes (Franța) a 
revenit schioare! franceze Carole 
Merle înregistrată cu timpul de 
2:27,96, urmată de Maris Wal- 
liser (Elveția) — 2:28,62 șl Blan
ca Fernandes Ochoa (Spamli) — 
8:28,63.
• In perioada 12—17 Ianuarie, 

la Praga se vor desfășura Cam
pionatele Europene de patinaj 
artistic pentru seniori. La aceste 
întreceri, 1» care și-au anunțat 
participarea sportivi șl sportive 
din j4 de țări, va fi prezent șl 
patinatori: român Cornel Gheor-

788.7 
(Cehoslovacia) 

Hauswirth 
Franz 
ștefan

Wiegele 
Tallbwg

p Jlrl 
767,6 p. 
(Elveția) 
(Austria) 
(Suedi 1)

cadru: 
. viteză 

desfășoară

cam rionatelor de 
ale Olandei, care 

la Heerenveen, 
Leo

(S.U.A.). 
mâți de
(U.R.S.S.) . .

TENIS • Primele partide din 
turul Ii al turneului internațio
nal feminin de la Sydney s-au 
încheiat ou următoarele rezul-

(Belgia) 6—3. 
(Angli») — Ma-

(S.U.A.) 6—4,
Lindqvlst (Sue- 

Thompson (Aus
tralia) 4 8, 8—4 8—1 a La tur
neul din cadrul Jocurilor Olim
pice de vară, Australia va par
ticipa cu patr" jucători. Au fost 
sdecțlonațl Psit Cish, câștigător 
al turneulu. de la Wimbledon, 
Wally MaSur, Peter Doohan și 
John Fitzgerald A tn clasa
mentul celor mal bune Jucă
toare de tenis din lume, pe pri
mul loo se află campioana vest-

TRAGEREA LA SORTI PENTRU 
„EURO ’88“

Marți, 11 ianuarie, la Dilssel- 
dorf se va proceda la tragerea 
la sorti centru alcătuirea progra
mului turneului final al Cam
pionatului European, oare va a- 
vea loo tn acest an. între M si 
38 Iunie, ta mal multe orașe

SCURT • PE SCURT
germană Steffi Graf, urmată de 
Mirtlna Navratiicva, Chris K- 
vert, Pam Shriver, Hana Mand- 
llkova, Gabriela Sabatini, Helena 
Sukova, Manud» Maleeva etc.

VOLEI • Competiția mascu
lină disputată la Himburg a 
fost cîștigată de reprezentativa 
Cubei — 6 puncte, urmată în 
clasamentul final de echipele O- 
landel — 4 puncte, R. F. Ger
mania — 2 puncte și formația 
braziliană Minas Belo Horizonte 
— zero puncte. Rezultate înre
gistrate ta ultima zi a turneu
lui : Cuba — Minas Belo Hori
zonte 3—2 (15—9, 15—8, 5—15,
11—15. 15—8) : Olanda — R. F. 
Germania 3—2 (15—4 15—13.
4—15, 19-^M, 15—11).

Busch, iar ia sabie A. Alșaa
Lamour

vest-germane. 
montului, vor 
prune de ctte 
clasate urmind _ ___  .
finală. Cum vor fi distribuite e- 
chipele participante ta cele două 
grupe 7 Comisia de organizare a 
stabilit „capii de grupă" : 11. F. 
Germania, ea tară organizatoare, 
st Anglia, care întrunește coefi
cientul cel mal bun ta ultimele 
mari competiții (C.M. srt C.E.). 
Reamintim echipele calificate : 
K. F. Germania, Anglia. Olanda. 
Italie. Spania. U.B.S.S., Dane
marca st Irlanda.

Tragerea la sorti va fi. efeotua-
“ ' -......... ta

in-

Conform regui a- 
fl alcătuite două 
* echipe, primele 
să se califice în

tă de Christian Stletlke, 
vîrstă de 8 ani. fiul fostului 
ternational vest-german.

IN CUPA ITALIEI : NAPOLI 
MILAN ÎNVINSE ACASĂ I

In optimile de finală ale Gu
pei Italiei (meciuri tur) s-au în
registrat clteva surprize. Cea mal 
mare o constituie înfringerea oe 
teren propriu a echipei Napoli

9

de către Florentina (2—3). Și Mi
lan a pierdut acasă in fata Iul 
Ascoll (0—1) 1 Alte
Verona
Avelllno 0—0. Juventus 
cara 1—0 
Bologna - 
EmpoU — 
Sampdoria
TURNEUL

(0—1) ! Alte rezultate î
— Torino 1—0. Parma — 

Pes« 
(a marcat... Rush !!). 
• Internazionale 1—3.

Roma 2—1, Pisa — 
2—1.
IN SALA DE LA 

MUNCHEN
Turneul în sală de la. MUnchen. 

cane a reunit numeroase echipe 
valoroase, s-a încheiat zilele tre
cute. După ultimele meciuri din 
grupe (F. C. NUrnberg — GaJa- 
tasaray 10—2, Stuttgart — Dina
mo Kiev 2—1. Atletico Mlnelro — 
MUnchen 1860 3—1, Eindhoven — 
Bayern MUnchen 8—4 !)• au ur
mat jocurile pentru stabilirea cla
samentului. In finală : Eindho
ven — F. C. NUrnberg 5—0 ; pen
tra locul 3 : Stuttgart — Bayern 
MUnchen 7—8 1 : pentru locul 5 : 
Atletico Mlnelro — Dinamo Kiev 
6—2 : pentru locul 7 : Galatasa- 
ray — MUnchen 1860 4—3.
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